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Velkommen til Berlin 

Med sine 3,5 millioner indbyggere er Berlin 

Tysklands største by og samtidig en af Europas store 

historiske metropoler. Byen er hohenzollernes 

gamle residensby og gennem århundreder centrum 

for den store tyske kulturnation, der har givet 

verdens et utal af berømte kunstnere, tænkere og 

videnskabsmænd.   

Berlin var på mange måder også verdens centrum 

gennem 1900-tallet. Det var her, den Kolde Krig var 

varmest med USA og Sovjetunionen på hver side af 

Berlinmuren. Muren er væk i dag, men man kan se 

dele rundt omkring i byen, hvor stumperne danner 

monumenter over den delte tid. 

I dag er her masser af smukke bygninger fra de 

sidste mange århundreders stilarter til moderne 

byggerier, der i overflod er opført siden den tyske 

genforening i 1990. Interessante stilblandinger ses 

også på blandt andet rigsdagsbygningen. 

Med museer er byen også en af de førende i verden, 

og store skatte kan fx opleves på Pergamon, Bode 

og de andre museer på Museumsinsel. Dertil 

kommer kulturlivet, de mange restauranter og de 

righoldige indkøbsmuligheder som blot er noget 

mere af alt det, der gør en tur til Berlin til noget 

ganske særligt.  

God rejse! 
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Om forfatteren 

Stig Albeck er forfatter og rejseleder på ture til fx 

Australien, New Zealand, Rusland, Canada, USA og 

Mexico. Send en mail på travelstig@gmail.com. 
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