Berlin im Griff
Lidt tal
Antal indbygge- Berlin har ca. 3,4 millioner indbyggere. Til sammenligning var der
re mm.
4,3 millioner i 1940 mod kun 2,8 millioner i 1945. Arbejdsløsheden i
byen er på 18% mod ca. 10% i Tyskland som helhed. I de gamle
vesttyske delstater er arbejdsløsheden 8,0 % og i de ’nye’ østdelstater 15,7 % (tal fra januar 2007).
Berlin var indtil en reform i 2001 opdelt i 23 distrikter (Bezirke –
bydele/kommuner) men består herefter af kun 12 Bezirke, som
hvert har et ’parlament’ (med valg) med begrænset indflydelse og
en borgmester. Over dem står Berlins parlament, som vælges for 5
år ad gangen og som vælger overborgmesteren som regerer med en
række senatorer i byens senat. Berlin har status som selvstændigt
Bundesland (delstat/bystat) geografisk helt omgivet af delstaten
Brandenburg med regeringsby i Potsdam sydvest for Berlin.
Centrale
kvarterer

Af centrale kvarterer kan nævnes:
Vest:
Tiergarten – som rummer området omkring den store bypark af
samme navn
Charlottenburg – Berlins ’Frederiksberg’ med lidt mere eksklusive
lejligheder, Schloss Charlottenburg og Savignyplatz
Schöneberg – syd for Tiergarten, Berlins næst-tættest befolkede
distrikt med KaDeWe og Nollendorfplatz samt
Kreuzberg – syd for Mitte er det tættest befolkede distrikt, hvoraf
1/3 af de 151.000 indbyggere er udlændinge, heraf de fleste tyrkere. Fattigt arbejderkvarter som blev hårdt saneret efter krigen, hvilket førte til voldsomme protester og husbesættelser i 60’erne. Herefter gik man mere nænsomt til værk og satsede mere på hvad vi
forstår som byfornyelse. Den nordlige del af Kreuzberg minder vel
noget om Nørrebrokvarteret i København særligt nord og nordøst for
Kottbusser Tor mens kvarteret sydøst på særligt omkring Bergmannstrasse er blevet dyrt og smart. I Kreuzberg bl.a. det jødiske museum og museum om Berlinmuren (ved det tidligere
’checkpoint Charlie’) Haus am Checkpoint Charlie (U6 Kochstrasse).
Øst:
Mitte – det gamle Berlins centrum hvor man finder det meste af det
monumentale byggeri fra den preussiske tid. Mange museer med
særligt Museumsinsel,
men også Alexanderplatz, Rotes
Rathaus, Berliner Dom. High-speed socio-kulturelt område omkring Hackescher Markt.
Prenzlauer Berg ”Prenzler’Berg”, i DDR-tiden arbejderkvarter - derefter invaderet af kunstnere, studerende og så børnefamilier i rigt
antal på grund af store og billige lejligheder. Nu meget eftertragtet
og dyrere, super hyggeligt med masser af caféer og barer – ikke
mindst omkring Kastanienallé ( med den store biergarten Prater
fra DDR-tiden), Kollwitz Platz og Helmholtz Platz.
Friedrichshain hvor mange danskere har købt lejlighed. ’Ungt’ kvarter med mange studerende, som man ikke mindst møder på de
mange barer og caféer i Simon-Dach-Strasse
Neukölln har i de sidste år tiltrukket sig opmærksomhed både posi-
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tivt og negativt. Den sydvestlige del af kvarteret kom i mediernes
søgelys p.g.a. vold på skoler og problemer med etniske minoriteter.
Den nordlige del øst for Hermannplatz og Schönleinstrasse begrænset mod nord af kanalen kaldes nu også ”Kreuzkölln” fordi
kvarteret i de senere år er blevet hjemsted for Berlins mest spændende ’alternative’ scene indenfor kunst, kultur og byliv som Kreuzberg var det i 80’erne og 90’erne. Kvarteret er dog ikke let tilgængeligt for turister, da mange ting foregår i lukkede cirkler, hvor invitationer kun spredes blandt dem, som ved noget om tingene i forvejen.
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