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SUMMARY:

WHY BERLIN?
Artists, musicians, writers, actors - well, most people 

working within the culture field seem to be moving 

to Berlin nowadays. Countless of magazine articles 

have recently featured the city and rarely has there 

been a more talked about city in Europe than Berlin. Is 

everything just a hype, flavour of the year, or a change 

that has made the city a lasting point of creativity? 

Is it the new citizens of Berlin that feed this cultural 

climate or maybe something else? 

To find out about all the previously mentioned 

questions, six people travelled to Berlin the first week 

of December to take a closer look at the city. We 

interviewed people active in free radio and in art, a 

record-label and a shop. We did the interviews in cafés, 

restaurants, and in the person’s own homes to get a 

glimpse of their own personal Berlin. We thought it 

would be the best way to see how Berlin affects them, 

life and work.

We didn’t get an unanimous answer but we 

found some common denominators. Berlin 

seems to be exuding a free atmosphere 

that makes room for everyone. Whether 

that could be explained by all the cheap 

apartments, Berlin being a melting pot of 

sub cultural and ethnic grops or because of 

the tragic past of the city, remains unsaid. 

Perhaps the best thing is to quote one of 

the persons we interviewed about Berlins 

powerful attraction; - Anything goes!

Calle Falksten

Jonas Frankki

Ingrid Ternert

Petra Andersson

Anna-Lotta Johansson

Leo Olofsson
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PRESENTATION
Under första veckan i december begav sig grupp 

1 i KV02 ut på sin studieresa till Berlin. Inte för 

att studera ett specifikt projekt, utan för att ta 

tempen på den tyska huvudstaden. Varför har 

Berlin åter blivit den nya kulturella metropolen 

i Europa dit konstnärer, musiker, skribenter m 

fl vallfärdar? Är ”hypen” berättigad eller är det 

ett snabbt övergående fenomen? 

Dras folk dit för att det finns ett helt annat 

konstnärligt klimat? Är det staden och 

Berlinborna, infödda eller inflyttade, som 

föder kulturlivet? Vi ville veta varför alla 

talar om Berlin.
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BAKGRUND
Vår frågeställning väckte positiva reaktioner 

från flera oväntade håll, vilket i sig bekräftade 

vår frågeställnings relevans. Vi följde upp olika 

spår som vänner, klasskamrater och andra 

bekanta lagt ut åt oss. Med Berlin i tankarna 

fann vi plötsligt också en mängd artiklar och 

reportage från diverse olika medier. Vi hade 

gott om uppslag att välja bland. Vi bestämde 

oss för att intervjuer fick bli vår metod. 

Eller allra helst: avslappnade samtal med 

såväl infödda som inflyttade Berlinbor med 

varierande kulturell bakgrund. Vi hoppades 

att de ville visa oss sitt Berlin. 

Det var ett ganska styvt arbete att kontakta just 

de människor som vi först planerat intervjua i 

Berlin. Särskilt gällde detta Berlins mer etablerade 

författare, så idéströmningarna blev lite sparsamt 

belysta. Vi saknade också enkla sätt att nå både 

varandra och kontakterna på plats, eftersom de 

flestas mobiler inte kunde användas. Vårt främsta 

dokumentärverktyg, videokameran, var tyvärr 

också obrukbar. 

Nåväl, här följer en kort presentation av de personer 

vi mötte:
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Valle Wigers. 26-årig Göteborgare som flyttade 

till Berlin som nittonåring. Han studerar 

lingvistik och kulturhistoria och försörjer 

sig genom extrajobb på alternativbiografen 

Central. Valle är en van Berlinobservatör då 

han gjort flertalet reportage om staden i flera 

av Sveriges Radios program. Valle älskar att 

tala om Berlin!

Hanna Sjöberg-Liedke. Född 1956, uppväxt i 

Stockholm. Hanna utbildade sig till konstnär 

i Sverige och lever i Berlin sedan 90-talet. Hon 

är gift med en tysk översättare och hamnade 

därför naturligt i Berlin. Hon är intresserad 

av psykoanalys och historia och använder 

sig av dessa element i sin installationskonst. 

Goetheinstitutets egen favorit!  

Frank. 30 år från Östberlin, driver butiken 

Paul’s Boutique sedan två år. Från vistelser 

i New York och San Fransisco fick han 

inspiration till sin butik. Han spelar i band 

och skriver för flera olika tidningar.

Gustaf Sparr och Sandra Passaro. 30 och 27 år, 

arbetar båda med promotion på skivbolaget 

Kitty Yo som startades 1995. Genren är 

elektronisk musik och i Berlin har bolaget 

hög ”hipfaktor”. Gustaf (som förövrigt är 

döpt efter vår kung Carl Gustaf) växte upp 

i Münster. Sandra kommer från Köln och 

flyttade till Berlin för 2 år sedan. 

Oliver (bild saknas). 27-åring från 

Västberlin. Studerar modern historia och 

språk vid universitet. Oliver är engagerad 

i ”Radiokampagne” som slåss för fri, 

ickekommersiell radio i Berlin. Oliver var vår 

eminente historieguide under vistelsen.
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”ANYTHING GOES”
på café hela dagarna, det spelar inte så stor roll. 

Anything goes, eftersom historien ser ut som den gör. 

Och det är inte så farligt. Folk lämnar varandra i fred 

i den bemärkelsen.” 

När Valle flyttade ner till Berlin för sju år sedan förstod 

ingen varför. Då var det London och Paris som gällde. 

Sedan dess har synen på staden ändrats radikalt. Nu är 

Berlin på allas läppar och många svenskar flyttar ner. 

Han berättade att Berlin är en stad som ger alla en 

chans. ”Klarar man sig inte ekonomiskt här, gör man 

det ingenstans. När allt har gått åt helvete kan man 

alltid dra till Berlin.” 

PA PLATS 

I BERLIN 
Vi inledde veckan med att hälsa på Valle Wigers 

nere vid Hackescher Markt. På en skön bakgård låg 

biografen Central som vi letat efter (intill ett märkligt 

Monsterkabinett som inte var värt 3 euro). Valle 

jobbade den kvällen, men mötte oss med ett avslappnat 

kroppsspråk, med cigarett i mungipan och rödvin i 

handen. I Berlin höjer ingen på ögonbrynen över en 

sådan sak. På biografen satte vi oss ner och pratade 

ledigt med Valle som emellanåt sprang och servade 

kunder. Han bjöd frikostigt på vin medan vi väntade. 

Stadens avslappnade atmosfär lade sig även över oss. 

Valle tycker att alla dagar känns som söndagar i Berlin. 

”…det här med att hundarna går lösa, att man har 

bögparader, att klubbarna har öppet till åtta på 

morgonen, att folk tar droger, att folk bara hänger 

6.
Se Bilaga 1 för intervjun i sin helhet.



Nästa dag träffade vi en ivrig berlinare vid namn Oliver. 

Vi promenerade runt i Friedrichhain och tog spårvagnen 

ner till Prenzlauer Berg och fick en rejäl historielektion 

serverad. Han berättade och försökte förklara vilken 

inverkan stadens historia har på sina invånare. När 

muren föll öppnades helt nya möjligheter och många 

konstnärer, musiker etc. utforskade sin nya stad. Oliver 

minns denna tid som den bästa i sitt liv. 

”Plötsligen kunde vi gå runt var och när vi ville i vår 

egen stad. Vi upptäckte nya områden. Just då trodde 

nog många att det skulle bli en bättre stad med det bästa 

från öst och väst. Tyvärr blev det inte riktigt så. När 

muren föll 1989, var världens blickar riktade på 

oss och naturligtvis var det de stora företagen och 

marknaden som ville dra nytta av läget. De ville 

bygga de största husen och så vidare. Man ville ha 

stora skyskrapor, men det ville inte folket i Berlin. 

Det känns inte riktigt som att det är Berlin. För mig 

är Berlin små bakgårdar och gränder där alla typer 

av människor och kulturer kan mötas.” 

STADENS FORFLUTNA

MAN MASTE VARA

VASSARE HAR 
”Det är vassare här. Man är beredd att strida.”

Så beskriver Hanna Sjöberg-Liedke den största 

skillnaden mellan Stockholm och Berlin, 

beträffande sitt konstnärskap i första hand. Vi 

blev hembjudna till hennes våning i Kreuzberg 

och drack te och åt pepparkakor mellan frågorna. 

Hanna älskar sitt Berlin och det lidelsefulla 

folket som bor där. Som exempel planeras just 

nu ett monument om förintelsen, söder om 

Potsdamerplatz. Det är ständiga debatter och 

seminarier kring detta och man röstar om olika 

förslag. Hanna tycker själv att det är intressant 

när konsten är brännbar. Det verkar finnas 

större utrymme i Berlin för ifrågasättande. 

Hon berättar om en utställning hon genomfört 

där hon samlat porslinsskärvor från en 

utplånad stad i Tyskland (idag på polsk mark). 

”Berlin har en utplånad identitet, ungefär som 

Jugoslavien. Att komma utifrån och beskriva 

staden, fördrivningen och utrotningen är i viss 

mån lättare.”

..

..
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På Oderberger Strasse i Prenzlauer Berg ligger en butik 

med kul utbud. Robotar trängs med Run DMC-foton, 

Beastie Boys-prylar och diverse second hand kläder. 

Vi hittade skivbackar med bl a Kitty Yo-släpp. Jonas 

tyckte att det vore en bra idé att intervjua killen 

bakom disken. Och det fick vi.

”Folk blir väldigt upphetsade när de kommer hit och 

startar klubbar och barer. De som bor här tröttnar, men 

de som kommer hit från små byar i Västtyskland är 

fulla av energi. Det är inspirerande.”

Frank blir inte rik på sin butik men överlever. 

När han inte står bakom disken arrangerar han 

spelningar och klubbar runt om i stan. ” I New 

York som exempel är allt så upptaget, det går 

inte att öppna klubbar i centrum. Här börjar det 

också bli fullt så man öppnar i Friedrichein och i 

industriområden. Det börjar flytta sig utåt men det 

finns fortfarande många oexploaterade områden.” 

inte bara for de 

unga och hippa

hypen dor, berlin 

lever
Frank håller med om att Berlin har skapat sig ett namn och 

drar till sig fler nu än för några år sedan. Men han påpekar 

också att Berlin inte bara är för de unga och ”hippa”. Han 

gillar kontrasten. 

Efter en sen natts klubbande (i studiesyfte), stapplade vi 

på torsdagen 17.30 in på Kitty-Yo. Vi möttes av Sandra och 

Gustaf som satt i den stora och öppna lokalen som agerar 

kontor. Vi släpptes lösa bland deras promotionpinaler ett 

tag innan de tog oss med på en italiensk restaurang alldeles 

runt hörnet på Grunewaldestrasse.  

Många unga människor vill påverka och jobba hårt för allt 

de vill åstadkomma, de tror att deras drömmar kommer att 

gå i uppfyllelse här, säger Sandra.

Gustaf och Sandra talar båda god engelska , och Gustaf 

tränar lite på sin svenska. De svarar på våra frågor mellan 

öl-klunkar och kaffe-drickande. Vi får 10 cd-

skivor som representerar skivbolagets utbud 

samt vykort och fina klistermärken.

Det negativa är enligt Gustaf att pengar är 

inblandade, flera stora bolag vill satsa  på staden. 

Men han är inte övertygad om betydelsen för 

musikscenen.

Gustaf påpekar att det finns många bra band 

även i Munster, Köln och Munchen, men Berlin 

får mer fokus i media, så det är lättare att 

lyckas här.

 

Det är en hype kring Berlin och den kommer 

att ta slut, säger Gustaf med eftertryck, men det 

som händer i Berlin nu har pågått länge, och 

det kommer att fortsätta så…

..

..
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ANALYS
Det man har kunnat läsa i rapporten hittills har av 

utrymmesskäl inte blivit mer än små glimtar ur de 

intervjuer vi gjort. Denna analys bygger i högre grad 

på den helhetsuppfattning vi fått med oss. Intervjuerna 

finns i sin helhet som bilaga 1-5.

Hur skiljer sig Berlin från andra storstäder ute i 

världen?

Berlin är numera en smältdegel för olika kulturella 

grupper, något som nästan alla våra intervjuoffer lyfter 

fram. De polska och turkiska invandrargrupperna är 

störst och sätter en särskild prägel på vissa stadsdelar. 

Det gör också andra inflyttade berlinbor som i 

en aldrig sinande ström flyttar in i stadens ännu 

oexploaterade östra stadsdelar. Därför dyker det också 

oupphörligen upp nya subkulturer av konst, musik 

och politik i Berlin. 

Debattklimatet är, enligt Hanna, hårt men hjärtligt. 

Man måste kunna förklara och försvara det man står 

för, särskilt inom litteraturen och konsten. 

En annan springande punkt är bostadspolitiken. 

Valle nämnde att man på 50-talet trodde att Berlin 

skulle nå 10 miljoner invånare år 2010. Man siktade 

uppenbarligen orimligt högt då det idag visar 

sig att befolkningen inte ens nått fyra miljoner. 

Eftersom man förbyggt sig i Berlin så finns där 

fortfarande gott om lediga och billiga bostäder 

och levnadskostnaderna är låga. Alltsedan andra 

världskriget saknar man regler för butikernas 

öppethållande. På den tiden då matsändningar 

kunde flygas in mitt i natten, rättade sig invånarna 

och butiksinnehavarna efter det. Det vhär är något 

som lever kvar än i dag. När som helst på dygnet kan 

man gå ut och ta sig en kopp kaffe eller en öl, och 

läsa sin tidning i lugn och ro.   

Hur har bilden av Berlin förändrats de senaste åren? 

Hur påverkas staden och de nya berlinborna av 

varandra?

Den mediauppmärksamhet som riktats mot Berlin 

de senaste åren har lockat dit nya människor, inte 

minst från Sverige. Samma procedur som i t ex 

London, Reykjavik och Prag, händer nu i Berlin. 
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SLUTSATSER
Känslan av att allt av det värsta redan har hänt i 

staden gör också att människors känsloyttringar 

inte verkar lika tabu här som på andra ställen. 

Allting kan egentligen bara bli bättre. De vi 

intervjuade var alla olika och hade inte riktigt 

samma anledningar till varför dom var i Berlin. 

Var det något vi ändå tror förenade dem alla var 

att Berlin ger dem valmöjligheter att uttrycka 

de delar av sig själva som de kanske inte kunnat 

göra lika självklart i andra städer. Mediahyper 

är oftast tillfälliga, men staden kommer ändå 

att vara sig lik. Så länge det fortfarande är 

billigt att leva i Berlin vill säga, med de gamla 

kvarteren kvar, dit grävskoporna ännu inte 

nått.

Det som vi framförallt lade märke till under vår 

vecka i Berlin var den avslappnade stämningen 

som verkade genomsyra nästan allting i staden. 

Relationer mellan människor, arbetslivet, 

restaurant, kafé och nattliv ja, t o m hundarna 

på Berlins gator verkade vara involverade i detta. 

Det är kanske lite drastiskt att bara efter en kort 

vecka dra dessa slutsatser, men man kan ändå tro 

att detta är en av anledningarna till att så många 

kulturarbetare flyttar hit, och särskilt då  svenskar. 

Historien om vad som en gång hände i Berlin är 

oerhört påtaglig, samtidigt som den nya världen av 

olika kulturer och människor finns tillgänglig hela 

tiden, vilket gör att det skapas ett kreativt klimat. 

10.

Berlinarna själva verkar inte märka av detta 

intresse, men de märker tillströmningen av 

folk som åker till Berlin för att vara en del 

i ”det nya, häftiga”. Särskilt Frank, Sandra 

och Gustaf understryker att den inflyttade 

befolkningen och dess förhoppningsfulla 

entusiasm antagligen bidrar till att ännu fler 

saker händer inom t ex klubb-, musik- och 

konstlivet. I en storstad händer det alltid 

saker – skillnaden just nu är att här syns och 

hörs det!

Är Berlin en ”hype” eller ett varaktigt 

fenomen?

Mediabevakningen kommer förmodligen att minska, 

men Berlin överlever definitivt ”hypen”. Renoveringar 

och nybyggen bidrar till att kulturella scenerna ges 

mindre utrymme. De stora företagen smäller upp 

skyskrapor och hus av stål och marmor. Hyrorna 

stiger följdaktligen i de nyrenoverade områdena. Så 

länge det forfarande finns orenoverade stadsdelar 

kvar i Berlin, som den i Friedrichhein där vi bodde, 

kommer människor att strömma till och skapa nya 

kreativa oaser. Så länge ekonomin tillåter invånarna 

att arbeta t ex tre dagar/vecka, så finns det tid över 

till kreativitet på ett annat sätt. Kanske är just denna 

förutsättning viktig för myllret av kulturyttringar i 

Berlin.
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- Vem är du, varför är du här?

Valle Vigert, bott här sen 1995. Gick ut gymnasiet 

i Gbg, åkte Kielfärjan med sina föräldrar, träffade 

korrespondenten för SVT i Berlin. De frågade om jag 

ville vara aupair för dem, och jag hade inget bättre för 

mig den hösten. Så jag åkte hit i augusti 1995.

- Hur skiljer sig Berlin från andra storstäder? Vad är den 

största skillnaden?

För mig är det att klarar man sig inte ekonomiskt i 

Berlin så klarar man det ingenstans. Om du inte väljer 

att bo i Rumänien, där kanske det är billigare. Alla 

förutsättningar stämmer här, det är en storstad med 

attraktivt utbud på alla sätt, det är lätt att fixa lägenhet 

där man vill bo, och man har definitivt råd. 

När jag åkte hit så var det Paris eller London som gällde, 

så jag kände att Berlin var lite annorlunda. Då fick man 

alltid försvara sig när man kom hem, för då stod det 

inte om Berlin i några tidningar. Ingen förstod vad som 

lockade och det har förändrats radikalt. Nu har folk en 

annan inställning, det skrivs mycket. 

– Hur många reportage har du själv gjort för P3?

Runt 15-20 kanske. Jag gjorde mycket i början, och sen 

när Berlin kom på allas läppar.

- Märker du av dem som flyttat in i Berlin?

Nuförtiden är det väldigt få som har nåt med perioden 

1939-45 att göra. Folk försöker släppa det och skapa en 

egen kultur, ett eget liv där man inte måste referera till 

kriget i var och varannan mening. Det är betydligt lättare 

för oss som kommer hit utifrån nu än för dem som kom 

hit på 50-60-talet när det var så himla aktuellt. Men det 

finns många här som har väldigt mycket att berätta, det 

är en spännande stad. Som jag pratade om tidigare, det 

här med att hundarna går lösa, att man har bögparader, 

att klubbarna har öppet till 8 på morgonen, att folk 

tar droger, att folk bara hänger på café hela dagarna, 

det spelar inte så stor roll. Anything goes, eftersom 

historien ser ut som den gör och det är inte så farligt. 

Folk lämnar varandra i fred i den bemärkelsen.

- Handlar det om att tiden har gått, att folk blandas 

upp..?

Tid har gått, brott med föräldragenerationen, 

efterkrigstiden och sen när muren föll… nu har man 

chansen att bygga upp en skön stad och ett skönt 

liv utan att historien är så belastande som den var 

tidigare. Och det ger ett kreativt klimat. Närman 

byggde Berlin och räknade på det för 30-40 år sen 

trodde man att 10 miljoner skulle bo här 2010, men 

det har inte blivit så, så det finns väldigt mycket plats, 

mycket lägenheter. När Bonn var huvudstad så var 

man befriad från värnplikt om man bodde i Berlin, så 

det drog många 16-18-åriga män som ville slippa, och 

de flesta blev kvar. Så det har alltid varit bra faktorer 

som gjort att man valt Berlin, iallafall för många.

- Hur Berlin förändrats från 1995?

Extremt mycket, det byggs mycket eftersom Berlin 

är den nya huvudstaden. Man fastställde efter kriget 

att om Tyskland enas så ska Berlin vara huvudstad, så 

efter 89 var man bara tvungen. 

Historien förändras, det tar bara lite tid. Om 50 år 

kommer det säkert finnas caféer med Östberlin-

tema.

- Varför har de svenskar du känner här flyttat hit?

Framförallt beror det på mig ;) men nästan alla som 

har varit i Berlin har fått ett väldigt gott intryck, 

många besöker Berlin och tänker ”fan, vi drar dit”. 

Man förstår att det går att leva väldigt billigt i sköna 
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kvarter, det finns faktiskt tyskar som är helt ok. Det är inte 

så långt att åka. Nära men ändå långt bort. 

– Tror du hypen kommer bestå?

Berlin var lika bra innan hypen, och mindre turister. 

Det kommer säkert nån annan mediehype sen, 

det går inte att skriva om samma sak för länge.

- Vad skulle vara den sämsta tänkbara utvecklingen för 

Berlin?

Jag är inte radikalt vänster, men kapitalismen tillåter inte 

så mycket eftertanke. Nu rustar man upp allting snabbt 

som fan, det ska se ut som en europeisk huvudstad. Man 

renoverar och kastar ut folk som inte kan betala hyran, 

ingen eftertanke, det är så kapitalismen funkar. Det värsta 

skulle vara om man inte längre kan välja att bo billigt 

längre, som i Sverige.

- Frank på Pauls Boutique trodde att Mitte skulle räcka till 

alla yuppies, att inte exploateringen hinner sträcka sig… 

Det kan man nog hoppas på, men om jag hade haft en 

affär så skulle jag också vilja ha folk där även om det är 

turister. 

- Men folk verkar inte vara så intresserade av att tjäna pengar…

Nej, hela restaurang- och cafekulturen bygger på det, att 

folk har tid över.

- Är det en antikapitalistisk inställning?

Ja, det handlar väl om att folk ska kunna bo kvar också 

när allt moderniserats.

- Bor du i en nyrenoverad lägenhet?

En gammal fasad men den ska renoveras. Jag har redan 

centralvärme vilket är lite lyx, många eldar med kol eller 

har gas, så min lägenhet kommer inte gå upp i hyra, men 

många andras. Jag eldade med kol de första fyra åren, men 

man tröttnar. Det är dammigt och tungt att bära, men 

billigt.

- Lever du bättre än tyska studenter med dina CSN-

pengar?

Här är det ett helt annat system, man får pengar 

av sina föräldrar. Det är bara om föräldrarna tjänar 

extremt lite pengar som man kan få något stöd, men 

jag känner ingen som får det.

- Är det ovanligt mycket kulturutövare här?

Vet inte, men det som drar till stor del är väl att man 

kan jobba lite men ha mycket tid vid sidan om. Ett 

par vänner hyr en lokal för 1000 kr i månaden, där 

de har sina datorer. Hur lite jobb de än får kan de 

dra in de pengarna. 

– Du sa ”anything goes” förut, kan du utveckla det?

 

All jävulskap man kan tänka sig har hänt här, det 

kan inte hända så mycket värre saker. Det är inte 

i alla städer stora Love Parades skulle funka, eller 

dynget-runt-klubbar, men det kanske är bättre att 

folk får göra vad de vill än att man har en stat som 

gör livet till ett helvete. 

– Tror du att staden kan bli mindre fri när folk 

börjar glömma vilket helvete det var förr i tiden?

Det kan säkert hända i ett längre perspektiv. En 

annan sak, att ha klubbar som alltid är öppna är inte 

sociologiskt revolutionerande eller nytt, men det är 

väldigt skönt för det skapar en atmosfär i stan. 

Inga desperata blickar som i Göteborg när allting 

stänger. Det handlar om hur man ser på sin stad och 

livet man lever. Det har också med kriget att göra. 

Det var osäkert när matleveranser skulle komma, 

affärerna fick öppna mitt i natten, så caféerna fick 

också vara öppna så folk kunde sitta och vänta. I 

Västtyskland finns det stängningstider, i Berlin finns 

det inga lagar för det. Det började under kriget och 

har hängt kvar.

- Har du några tankar kring den öppna gaykulturen 

etc, den fria sexualiteten?

Det kan delvis ha att göra med det jag har pratat 

om, det är inget problem, ingen bryr sig. Det är inte 

uppseendeväckande att säga att man är bög, det 

är uppseendeväckande att säga ”jag vill ha tillbaks 



muren”.

(21.06 - babbel om muren-museet i sverige, drogkultur, 

inte binda in ett folk)

- Finns det nåt negativt med friheten?

Jag tror att jag som svensk vill bo på västkusten vid 

havet. Jag vill att mina barn ska växa upp i sverige, jag 

vill inte ha tyska ungar. (Skratt). Jag tror det är bättre 

att växa upp i Sverige. Jag skulle nog inte vilja bo i 

Prenzlauerberg när jag är 50. 

– Din tyske vän Andreas var glad över sin bil, han 

behövde lämna stan var femte dag för att se vanligt 

folk, andas vanlig luft och se lite vatten. Blir stan 

påfrestande?

Han är från Rohstock som ligger vid vattnet, 

här kan man bara åka ut till nån sjö, så det 

skulle jag sakna om jag stannade och inte 

hade Sverige som alternativ. Och alla hundar…

- Är det därför det finns så mycket badhus?

Ja, tyskarna tycker att det är fantastiskt att få hoppa 

i en bassäng. Det är jäkligt varmt på sommaren, 35 

grader. Man behöver svalka sig. Man dricker öl, käkar 

korv och röker, det är det tyska sättet att bada på.

– Kan du berätta mer om varför du inte vill att dina 

barn ska växa upp här?

Ja, jag vill att de ska växa upp i Sverige och få en sund 

och lagom inställning till livet. När de är 19 kan de åka 

till Berlin… 

- Hur påverkas staden av alla inflyttade?

Otroligt mycket. I Kreuzberg bor 100.000 turkar. Om 

man jämför med Sverige så bor de inne i stan, de har 

sina egna banker, folk åker dit och käkar, det är inte 

ghetto på nåt sätt. De lever ett väldigt vanligt liv även 

om de är samlade på ett ställe. Sen finns det mycket 

ryssar och polacker. Varje vecka är det ett ryskt disco. 

Så den processen funkar bättre tycker jag. 

– Det verkar mer uppblandat än kanske London..

Ja, man kan bo i stan, men man väljer sin stadsdel 

och den känns central för dig.

- Frank nämnde ett turkiskt, ”antisocialt” område i 

närheten dit han aldrig går.

Ja, Wedding, men skillnaden mot svenska förorter 

är att de har sina restauranger, sin grej. Sen kanske 

vi tycker det är svårt att komma in i, men för dem är 

det nog ett bra alternativ. Och det ligger inne i stan.

Kaminer sa nån gång att det inte är nån som har 

överhanden i Prenzlauerberg, det bor olika sorters 

människor här men ingen har lyckats dominera 

området.

- Har det blivit nån hype på svenskar i Berlin?

Svenskarna är bra på engelska och välutbildade, 

det är rätt få som tar studenten här. Man är ett 

rätt tacksamt objekt som svensk, man har läst en 

del romaner, man har sett en del film. Man är inte 

inte den här förvirrade polacken som bara vill ha 

bensin och frågar jobbiga frågor. 

– Jag har hört att universiteten inte tillåter så 

mycket omtentor…

Man får en omtenta, sen är det goodbye.

- Då är det kanske inte så konstigt att få pluggar, 

plus det här med studiemedlet.

De flesta jobbar vid sidan om också, ungefär såna 

jobb som jag har. Och det räcker att dina föräldrar 

har ett hus som på pappret är värt pengar, för att 

du inte ska få något studiestöd.

- Hur är klasskillnaderna då?

Jättestora, det är dem med föräldrar som läst som 

läser.



  Oliver, 27 år, berlinare, har bott i staden i hela sitt liv, 

läser modern historia och språk på Universitet i Berlin 

samt arbetar som som reporter, programmakare och 

allt-i-allo på den fria radiokanalen radiokampagne. En 

slags motsvarighet till öppna kanalen. Vi träffas på ett 

cafe i stadsdelen Schlesiger Tor. Två cappucino. Bandet 

rullar  

Vad tycker du är speciellt med Berlin? 

-Staden (berlin) är unik jämfört med andra städer i 

tyskland. Förutom att vara huvudstaden i tyskland 

är det också huvudstaden för många subkulturella 

scener, musik, politik, konst-samt en smältdegel av 

många etniska grupper och europeer. Jag har t.ex bara 

två vänner som kommer ifrån berlin. Resten är från 

övriga Tyskland och andra länder i europa, som irland, 

holland och österrike. Berlin ligger också på gränsen till 

öst och kallar sig därför porten till öst, Staden är den 

största turkiska och polska samhället utanför turkiet 

och polen. Berlin är både väldigt internationell och 

tysk. Den är som två sidor av ett mynt. En gammal 

och en ny sida. Du bestämmer vilken sida och väljer 

vilket Berlin du vill ha. Staden känns också väldigt fri 

i sinnet gentemot övriga tyskland. Polisen t.ex stör en 

inte på samma sätt som i övriga tyskland. Säg t.ex att 

vi skulle göra något illegalt men att det inte stör andra. 

Då låter polisen en vara ifred. Det känns som polisen 

här i Berlin mest är angelägen att sitta hemma och titta 

på tv. På sätt vis tycker jag också det hör samman med 

sättet folk pratar här i Berlin. Det är en rå men hjärtlig 

ton. Det handlar mycket om att få ur sig sin frustration. 

Sedan är inte mycket mer.  

Vad tror du är största anledningen tror du att det 

uppstått så många olika världar och grupper i Berlin?

Det beror naturligtvis på det förflutna. Innan muren 

föll var Berlin den enda delade staden i europa förutom 

jerusalem då som inte var riktigt lika separerad och inte 

hade en lika kraftig gränsdragning. Folk blev t.ex inte 

dödade vid gränsen när man försökte fly från östberlin 

till väst. När sen muren föll 89 hade vi plötsligt 

två gränsområden som   hade glömts bort av 

regeringen, det fanns fria områden och dit åkte 

konstnärer, artister och musiker för att utforska. 

Personligen tror jag att just denna tid var den bästa 

i mitt liv. Först upptäckte vi en oupptäckt värld, vi 

kunde plötsligt gå hur vi ville och när i Berlin. Just 

då trodde nog många också att det skulle bli det 

bästa från öst tyskland och västyskland. Vilket det 

tyvär inte riktigt blev.

Är berlin influerat av sina nya invånare och 

tvärtom?

Ja. Om man t.ex ser på tiden innan muren 

föll så kom det många vänsterungdomar från 

västtyskland för att fly militärtjänstgöring till 

berlin och att leta efter alternativa levnadssätt. 

Det var tex här man började att ockupera hus. 

Folk bodde i gamla bilar som i vilda västern i 

usa. Allt för att skydda sig själv ifrån det tyska 

samhället. Det uppstod små egna världar och 

subkulturer. När muren sedan föll 89 var världens 

blickar riktade på oss och naturligtvis var de stora 

företagen och marknaden som dom vill dra nytta 

av läget. Dom ville bygga de största husen och så 

vidare. Man vill ha stora skyskrapor men det ville 

inte folket i Berlin för det känns inte som det är 

Berlin. 

När det gäller influenser från folk som flyttar 

hit märks det inte minst bland restauranterna. 

Musiker kommer hit för att det finns många 

skivbolag här. Du kan ha en japansk dj i en tysk 

klubb som ägs av en holländare. Påverkan från 

folk som flyttar hit finns i alla sammanhang men 

det går kanske inte direkt att peka på hur den 

exakt ser ut.

Vad vill du åstadkomma med ditt arbete eller liv, 

har du något mål?
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Jag skulle vilja ha ett eget företag i mitt hem och kunna arbeta 

frilans. Radiostudio, data, mikrofoner redigeringsprogram 

skulle i så fall finnas där. Jag gillar när ens intresse och vanor 

kan samsas med jobbet. Du skapar din egen lilla värld. Det 

känns som den livstilen skulle passa mig. Dessutom så slipper 

jag åka över hela stan och vara fast i trafikstockning. Och ha 

längre frukostar (skratt). En annan sak jag skulle vilja skapa är 

ett nätverk med folk som arbetar inom närbesläktade arbeten 

och där man byter av jobb mellan varandra. Det kan t.ex vara 

ett skivbolag som behöver ett omslag från nån konstnär eller 

någon som behöver nån interju och sedna vänder sig till mig, 

osv Sedan känner jag att jag skulle vilja ge något till Berlin, 

vilket kanske låter lite patetiskt men det är så jag känner.  Jag 

ville att det jag gör fortfarande finns kvar även när jag en dag 

inte finns här.

Tror du att Berlin som stället att ”vara på” är något som 

kommer att vara eller passera snart?

Jag tror bilden av Berlin som stället att åka till håller på att 

försvinna och vi måste slåss för att hålla kvar det. Dom stora 

företagen gör allt för att förstöra dom små subkulturella 

scenerna. T.ex har man satt upp övervakningskameror 

runtom i Berlin.  De stora företagen vill också ha skyskrapor 

och hus av ammor och stål. Vilket jag inte tycker är Berlin. 

För mig är Berlin bakgårdar och små gränder där alla typer av 

människor och kulturer kan mötas.

Hur ser på din egen framtid i Berlin?

Någon utflykt, kortare eller längre, blir det väl till London 

eller Paris tror jag men jag hoppas ändå lever större delen av 

mitt liv i Berlin. Jag har fortfarande många ställen kvar att 

upptäcka i Berlin trots att jag är född här.  Jag tror inte jag kan 

upptäcka resten av världen under mitt liv men åtminstone 

Berlin och därför tänker jag lägga ner kraft på det.

 



- Varför kom du hit, hur länge har du bott här och vad 

gjorde du innan dess?

Det är väldigt billigt att bo och leva här, eftersom det inte 

bor så många här som före första världskriget, man har 

byggt för många bostäder. Man tjänar inga pengar här, men 

man kan ändå verka. 

Jag kom hit i början av nittiotalet för jag kände att jag kom 

närmare Europa och dess söndriga historia. Det ligger tio 

mil från Polen och har en fördrivingshistoria. Jag har alltid 

varit intresserad av historia. 

Hon berättar att hon haft en utställning här där hon samlat 

porslinsskärvor och text från Berlins historia. För Berlin 

har en utplånad identitet, ungefär som Jugoslavien. Det är 

viktigt att ha flera ögon. Hon skildrade detta i en utställning 

och på seminarier i Stockholm för ett år sedan. Det kom 

jättemucket folk. Det måste komma någon utifrån och 

beskriva staden, fördrivningen och utrotningen och hur 

kriget startade. Det är en ständig debatt. Alla kan i någon 

mån säga att de har varit offer. 

- Hur skiljer sig Berlin…?

Enda skillnaden är hur man umgås. Det är vassare här, man 

är beredd att strida. Man hamnar därför lättare i konflikter 

än i Sverige. Här måste man profilera sig väldigt mycket. 

Nu arbetar hon med en utställning om 

tvångsarbete under kriget för ett litet museum. 

Hon vill hitta de ömma punkterna och trycka till. Hon gör 

ett koncept ihop med en historiker om Wedding. Där finns 

rika turkar och tyskar som läser Bildzeitung och dricker 

öl, men också stora sociala problem. 1938-45 så var det 

tvångsarbete i Wedding. Det fanns en stiftelse av företag 

för detta. 

I Sverige jobbar man mer med ”konst”, men ungefär som 

”Högsta Sovjet”, dvs väldigt likriktat, utan att det finns 
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några konflikter. Här tvingas man vara tydligare, i 

Sverige är det mera lagom. Här måste jag tänka efter 

var det är jag menar med det jag gör och vänta mig 

att bli ifrågasatt, man frågar ”vad betyder det här?”.

Hon vill att konsten ska betyda något.

(Bla bla, det är många norrmän som lever på 

konststipendium här nere.)

- Är Berlin en hype?

Det är en ekonomisk nergång i Tyskland. Från mitten 

av nittiotalet tills nu har mycket blivit renoverat. När 

stadsdelarna förföll kom många autonoma in. Nu när 

Mitte har blivit renoverat flyttar de till Friedrichhein. 

Det finns också ockuperade hus i Lichtenberg. Det är 

kreativiteten i detta som uppskattas, men naturligtvis 

finns där även droger. Efter 89 blev det ett vakum i 

Berlin, och det fylldes av aktioner. Där muren varit 

vid Potsdamerplatz har allt förändrats, men det finns 

kvar en byggnad, Reisebahn. Där gjorde hon en 

utställning. (blablabla, svårtydda anteckningar).

Man ska bygga ett stort monument om Förintelsen 

söder om Potsdamerplatz, det är en tävling om detta 

och det pågår debatter och seminarier. Det är väldigt 

intressant om konsten är brännbar. 

Hon älskar Tyskland. Det är mindre lidelsefullt i 

Sverige. Hon är intresserad av psykoanalys och hur 

den kan användas som verktyg, även på historien. 

Hon vill vara bred och associativ. Hon har fått göra 

saker i Berlin som hon aldrig fått i Stockholm. 

Stadens olika stadsdelar är olika. Regeringen har 

flyttat till Berlin, och ambassaderna. Det har blivit 

elegantare. Det tycker hon är roligt, för det lumpiga 

finns fortfarande kvar. Ingen bryr sig.



Frank är 30 år gammal och har haft butiken Pauls 

Boutique i  2 år.

- Varför startade du? 

Jag behövde lite penngar.

- Är du från Berlin?

Jag är född i Östberlin. Har bott i Berlin hela mitt liv. Var 

i NY i ett halvår och jobbade i en butik i San Fransisco, 

därifrån fick jag inspirationen till butiken. Den har en 

mer individuell och mysig stil än de flesta butiker här.

-Varför tror du Berlin drar till sig kulturmänniskor?

Främst för att det är billigt, särskilt jämfört med andra 

storstäder. Hyrorna är billiga även om de blivit högre 

än för fem år sen. Nattlivet, klubbar och barer, är också 

billiga.

-Stor känsla av frihet?

Kanske, att det är billigt ger en viss frihet, du behöver 

inte jobba 7 dar i veckan. Om du bara vill klara dig så 

kan du jobba några dar i veckan i en bar. I NY eller SF 

måste du jobba varje dag. Fritiden här använder du till 

att starta svartklubbar med dina vänner, DJ:a, måla, ha 

ett eget galleri etc. Men ingen blir rik här. 

- Hur går affärerna?

Ok. Jag överlever men blir inte rik.

- Det är lite utanför centrum, så du måste attrahera en 

viss målgrupp?

De här kvarteren har utvecklats en del de senaste kanske 

tre åren. För fem år sen var det ingenmansland, ett cafe, 

en skivbutik och inget mer. Allt började i Mitte för tio 

år sen, nu är det mest för turister, höga hyror, kontor, 
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affärsmän. Nu bor alla ungdomar och studenter här 

och i Friedrichein.

- Så allt händer i utkanterna?

Det här är fortfarande centralt. Det är främst tre 

stadsdelar. Mitte, men det är för yuppiefierat nu. 

Kreuzberg var den ”alternativa” stadsdelen i Väst och 

är det fortfarande, och Prenzlauerberg var/är liknande 

i Öst. Och nu flyttar en del till Friedrichein eftersom 

det fortfarande är lite oexpoaterat och billigare än 

här.

- Är detta Friedrichhein eller Prenzlauerberg..?

Prenzlauerberg. Kreuzberg, Mitte och Prenzlauerberg 

är Berlins centrum.

- Andra skillnader/likheter med andra städer?

Nej det är mest att i NY eller så är allt upptaget, det 

går inte att öppna klubbar i centrum. Här börjar det 

också bli fullt, så klubbar öppnar i Friedrichein och 

industriområden. Så det flyttar utåt men det finns 

fortfarande mycket oexpolaterade områden.

- Hur ser alkohollagarna ut, måste man ha tillstånd för 

att öppna barer?

Ja, men många kör svart, som en klubb för vänner.

- Techno- och drogkulturen verkar stor, växer eller 

minskar den? 

Jag tror att den ligger fast på en hög nivå. En del av 

Berlin som nog inte kommer försvinna.

- Men inte mycket hip-hopklubbar?

Nej, lite. Watergate kör en del hiphop & drumnbass. 

Och Icon.



- Har du några framtidsplaner?

Jag fortsätter med butiken, spelar i band, skriver för 

tidningar och så. Det här är en del av mitt liv och det finns 

andra delar.

- Tänker du stanna i Berlin?

Ja. Jag föddes här, det är mitt hem.

- Vad för de inflyttade med sig till Berlin?

Folk blir väldigt upphetsade när de kommer hit och startar 

klubbar och barer. De som bor här tröttnar, men de som 

kommer hit från små byar i Västberlin är fulla av energi. Det 

är inspirerande.

- Är det en koppling mellan alla som flyttar hit och 

mediehypen kring Berlin?

Absolut. Men jag gillar kontrasten, Berlin är inte bara för 

de hippa eller unga. Bara några kvarter bort lever äldre som 

bott där hela sitt liv och har sin egen mentalitet.

- Kan du säga 4-5 ord som fångar Berlin?

Jag vet inte. Jag är för van, jag bara älskar stan.

- Hur har stan förändrats sen muren föll?

Jag var 17 då. Det var perfekt, vi ockuperade lägenheter här 

i Prenzlauerberg, det fanns inga lagar, det var vilda tider, 

alla bodde gratis nånstans. Förr var allt grått, alla hus såg 

likadana ut, nu är det mera färg, folk från hela världen, 

trevliga flickor.

- Tror du hypen och inflyttningen fortsätter?

Jag hoppas det. 

– Har du sett några förändringar i inflyttandet?

Det här området har ju utvecklats mycket de senaste tre 

åren, men jag hoppas att det inte blir som Mitte, så att 

bara advokater har råd med hyrorna. Mitte är förlorat för 

de vanliga människorna, men det räcker kanske för dem 

människorna. Här kommer det nog bli snyggare och lite 

dyrare, men inte som Hackescher Markt.

- Vad betalar du i hyra för butiken?

600 Euro. 60 kvadrat. Idag hade det varit dyrare att 

hyra. En vän hyr en lokal intill, och den är dyrare men 

man har fortfarande råd.

- Är stämningen trevligare i Berlin än andra 

storstäder?

Jag vet inte, ibland säger folk att Berlinare är ohövliga 

(rude). 

– Det känns som att folk hjälper varandra mer här.

Många har inte så mycket pengar, så man måste ha 

vänner som hjälper till. Nätverk. Och när man har 

fester sprids ordet snabbt. Så är det nog i andra städer 

också, när man kommer in i vissa cirklar så lär man 

känna alla. 

– Är det väldigt uppdelat mellan stadsdelar i Berlin?

Ja, man hänger mest i sin egen stadsdel, det är typiskt 

för Berlin. De är som små ihopbundna städer. I 

Wedding, några kvarter bort, är det en annan värld. 

Mest turkar, lite asocialare. Jag är aldrig där, varför 

skulle jag? Det är som i New York, man har allt man 

behöver i sin stadsdel. Jag bor nära min butik.



- Who are you?

Sandra Passaro, 27, domestic promotion, from Cologne, 

moved to Berlin 2 years ago

Gustaf Sparr, 30, radio promotion, from Münster (Western 

Germany), moved to Berlin 2 years ago.

G: I lived here for half a year four years ago, then I did an 

internship in 1998, working for two labels – City Slang and 

Bungalow.

- If you compare Berlin to other cities you’ve lived in? Why 

did you move here?

G: If you know Münster… Its not a small town, its 300.000 

people but the cultural infrastructure is very different, it’s 

not really existing in Munstser. Since I was 16 I’ve played in 

bands so music was always an important part of my life. So 

I thought I’d take part of the other side of music business.

S: Berlin has many possibilities regarding music, many 

genres and different clubs and scenes. You can choose. I 

lived in Cologne and Essen where you don’t have much 

possibilities also when it comes to work. It doesn’t fit with 

your visions of life. After five years you didnt know at all 

what happened here. 

G: There are lots of great young bands in Munster or 

Cologne or Munich too, but Berlin has another focus in the 

public (får mer uppmärksamhet?), in the media and so on. 

So it’s easier to do things here.

S: There are lots of young people who wants to push things, 

do all the things they wanted to do. The most people I 

know here are not from Berlin, they move here cause they 

think ”here is my dream come true”, so everybody wants to 

do these things and they do things together, so there are a 

lot of people with the same ideas.

- So the people who move in are the creative power in the city?

BILAGA 5:

INTERVJU MED GUSTAF OCH SANDRA,

KITTY-YO , 5 DEC 2002

G & S: Probably yeah.

S: It’s not only from Germany but from all over the 

world. There are also Berlin people who push things but 

50 or 80% are not from Berlin.

G: Thats true.

S: Nobody at the label is from Berlin. Perhaps they are 

here for ten years or longer, but, one band is from Berlin, 

Tarwater.

G: Actually from East Berlin.

- Are the people from East Berlin more creative?

S: Yes, could be…

G: I know lots of people living in East Berlin, most young 

and creative people live in East Berlin, but most of them 

are not from East Berlin, or Berlin at all. I couldn’t say 

that they are more creative.

S: If there’s a reason, perhaps that could be that creative 

people didn’t have many possibilities in the East ten 

years ago. They had to be creative to do the things they 

wanted. The West-people has everything they want so 

they dont have to…

G: That’s also a little cliché… I wouldnt agree.

- By working at Kitty-Yo do you feel that you are part of 

a change in Berlin? 

G: I don’t know if there is so much changing now in 

Berlin. I think it all comes from the media. They like to 

say there is changes going on in Berlin, regarding music 

or art…



S: It was like this all the time. London and New York used 

to be the cities that everybody looked at, and now they are 

looking at Berlin. We have lots of space while London and 

New York are really occupied now, you dont have any space 

for people without money who wants to do music or art.  

- Is it part of a hype or a longlasting phenomena.

G: It’s a hype, and it will end. They pick up a huge city and 

make it a hype. Of course in Berlin, there are lots of creative 

people and so on… 

- Will anything really change when the hype dies?

G: Of course money is always involved in those hype things. 

When all the world looks at berlin, more and more huge 

companies are interested in Berlins music scene, so there 

are more records from Berlin-bands. But I’m not sure if it 

has had such a great influence.

- Some of the people we’ve spoken to has said that there 

is so much unoccupied space that there will take like ten 

years for the city to bloom…

S: Perhaps there is a different between hype and hype. 

Perhaps the media hype won’t last so long because they 

need something new. But what really happens, what is 

going on at the moment, will last for longer. But this existed 

before, when nobody cared.

- But London and New York has a more continuous 

hype thing going about them, do you think Berlin 

will be one of the major capitals of the world that 

will be in that same league?

G: I think so, yeah. If you look back to the early 80’s, 

for example Nick Cave and David Bowie lived here 

- What is your goal, your vision?

G: Kitty-Yo is always searching for quality music, 

not one hit wonders or bands that will work 

commercially. Were not looking for a boy group…

S: We have a boy group, Jeans Team! (haha)


