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Du sidder med 90 familietunede anmeldelser af attraktioner og aktiviteter i Berlin 
mellem hænderne. 

90files gearer forældre og andre voksne, som rejser med børn, til at planlægge 
besøget godt i en af verdens allermest børnevenlige hovedstæder. 

I alle storbyer er der fantastiske oplevelser, sjove aktiviteter og dannende indsigter 
at hente for vores unger, men risikoen for at støde på dyre og ligegyldige turistfæl-
der er også altid til stede. 

90files hjælper til at styre uden om de værste tilbud og giver et kvalificeret bud 
på, hvad der ellers er hot, og hvad der er not, når ungerne er med på storbyferie. 

Vi har gennem de seneste fem år været i Berlin omkring 75 gange - med og uden 
børn. Hver eneste artikel i 90files Berlin, bygger på vores egne besøg de forskel-
lige steder. Vi har været der, oplevet det, afprøvet det, smagt det, moret os, været 
irriterede og skuffede, euforiske og glade. 

Derfor er nogle anmeldelser i 90files eksplosivt begejstrede, andre mere lunkne, 
og andre igen fremstår som direkte advarsler mod den kannibalske belastning af 
familiernes feriebudget, som nogle tilbud praktiserer. 

Skriv til os via www.90files.com, hvis du er uenig i en af vores anmeldelser, eller 
hvis du har forslag til tilbud i Berlin, du synes, vi skal have med i næste udgave 
af 90files.

Forord

Rigtig god rejse til Berlin

Jacob Egevang
Skribent

Michael Kornmaaler
Art Director
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MITTE

TWINKIND
Natur tro gengivelse af 
mennesker i miniformat.
S.14

OTTO WEIDT MUSEET
Tag større skolebørn med og giv 
dem historien om en ægte helt. 
S.17 

HECKMANNGÅRDEN
Slå et hur tigt smut omkring 
Heckmann, når familien er
i nærheden. S.21

DDR MUSEUM
Morsomt, kuriøst
og tankevækkende,
men også ærgerligt. S. 24 

MUSEUMSØEN
Her er koncentrationen af
kunst og kultur allerstørst. S. 27

UNTER DEN LINDEN
En legendarisk boulevard 
sprængfyldt af historie. S.31

MINDESMÆRKE FOR EUROPAS 
DRÆBTE JØDER
Storslået mindesmærke,
og gribende museum
for de største børn S.35

BOROS BUNKER
En gavmild reklamedirektør 
inviterer inden for i sin 
kunstsamling. S.22

BERLINER DOM
Både kirkerum, kuppel og
krypt er en stor oplevelse.
S.26 

TYSKLANDS HISTORISKE MUSEUM
Fantastisk museumsformidling - 
også til børn. S.30 

BRANDENBURGER TOR
Europas historiske centrum er 
både for børn og voksne S. 33

FRIEDRICHSTRASSE
Udfordrer Kurfürstendam som 
byens bedste shoppingstrøg.
S.37

ANNE FRANK MUSEET
Kompakt og nærværende 
formidling af historien om Anne 
Frank. S.15

FRILUFTSBAD MONBIJOU
Urban solbadning med
udsigt til Museumsøen.
S.19

27 filer
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MITTE
CHOKOLADEKVARTERET
Hvor svært kan det være at
give børn en god oplevelse
i Berlin? S.39 

CHECKPOINT CHARLIE
Hyperhistorisk sted, hvor 
formidlingen matcher både
store og små. S.43

NATURHISTORISK MUSEUM
Et museum i verdensmesterklasse 
til store og små børn. S.46

VOLKSPARK AM WEINBERGSWEG
Skøn park med en af Berlins 
allerbedste legepladser.
S.50 

LOXX MODELJERNBANE
Enormt miniaturelandskab, 
hvor jernbanen hyldes på 
forbilledligste vis. S.54 

NICOLAIKVARTERET
Arkitektoniske pasticher og 
middelalderbyggeri hånd i hånd. 
S.58 

MOTORCYKELMUSEET
Et veludrustet potpourri af
tohjulet DDR-krom. S.61 

CURRYWURST MUSEUM
Sjovt, men langt fra en 
topattraktion i Berlin.
S.41

KOMMUNIKATIONSMUSEET
Et museum, der holder hele 
vejen igennem for større børn. 
S.45

MARKED PÅ ARKONAPLATZ
Hyggeligt antikmarked og
rigtig god legeplads. S.48 

SEALIFE
Masser af flotte fisk, men
overvej en ekstra gang.
S.52

TV-TÅRNET
Besøg en roterende restaurant 
i 207 meters højde - unik 
oplevelse. S.56

PARK IN UDSIGTSPUNKT
Halvhjer tet udsigtspunkt til 
tonerne af tilfældig popmusik.
S.60
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ANNE 

FRANK

MUSEET

Når der er teenagere inden for rækkevidde og man samtidig 
er i nærheden af historien om Anne Frank, er det bare om 
at slå til. Berlin har et godt Anne Frank Museum, der i fotos, 
video og tekst på engelsk og tysk for tæller historien om 
Anne på forbilledlig vis. Besøget kan klares på under en 
time, men vil for de fleste besøgende vare resten af livet. 
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Rosenthaler Straße 39

Mitte

Alder
 8 - 18

I en nedslidt baggård, midt i det polerede shoppingområde omkring Hacke-
scher Markt, ligger Anne Frank Zentrum som en diskret, men meget præcis 
kommentar til den mørkeste tid i Tysklands historie. 

Der er ikke noget at hente for de mindre børn på museet, men de fleste 
teenagere og de største betweenere vil få en god oplevelse på Berlins Anne 
Frank Museum.

Museet breder sig ikke over mere end et par hundrede kvadratmeter, men 
det er langt fra altid størrelsen, der gør det, når man taler om gode, musea-
le oplevelser. Der er en kompakt og nærværende stemning på Anne Frank 
Museet, som ganske enkelt gør, at besøget sætter langtidsholdbare spor i 
både unge og ældre. 

Museet giver via video og fotos akkompagneret af både tyske og engelske 
tekster en fin gennemgang af den dagbogsskrivende, jødiske piges histo-
rie og hendes endeligt i koncentrationslejren Bergen-Belsen en martsdag 
i 1945.  

www.annefrank.de

https://www.google.dk/maps/place/Rosenthaler+Stra%C3%9Fe+39,+10178+Berlin,+Tyskland/@52.5242039,13.4027607,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47a851e0e7450257:0x9fc26a01a5e12452?hl=da
http://www.annefrank.de
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De særligt interesserede kan gå ombord i museets solide udsalg af litteratur 
om Anne Frank og den historiske periode og det land, hun blev født i. 

På vej ud ad døren giver det også mening at lade ungerne dvæle ved mu-
seets gæstebog. Det er en livsbekræftende oplevelse at bladre i de hund-
redvis af sider med børns personlige hilsener til Anne Frank. Gæstebogen 
fremstår som en form for indforstået frekvens på adskillige sprog mellem 
nutidens børn og Anne Frank.

Åbningstider:
Ti.-sø. kl. 10-18

Voksne 5 euro
Børn fra 10 år 3 euro

Familie 12 euro
Hackescher Markt
Weinmeisterstraße

TIP

I por ten ind til Rosentahler Straße 39 fører en trappe til venstre op til 
Gedenkstätte Stille Helden (mindesmærke for de tavse helte). Her 
kan man stif te bekendtskab med nogle af de tyskere, som hjalp 

jøderne til at skjule sig for nazisterne. Det er gratis at komme inden for i 
Gedenkstätte Stille Helden.

Se mere på www.gedenkstaette-stille-helden.de

http://www.gedenkstaette-stille-helden.de
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NATURHISTORISK MUSEUM Man behøver hverken være 
vild med dyr og mineraler for 

at få en god oplevelse på Naturhistorisk Museum, eller Museum für Naturkunde. Selv 
den værst ramte stenbrodreng vil af ren og skær begejstring underkaste sig naturens 
love og gå all in på et så imponerende museum.
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Invalidenstraße 43

Mitte

Alder
 3 - 13

Naturhistorisk Museum er i en liga for sig. Det kæmpestore museum er 
fyldt til randen med udstoppede dyr, spændende fossiler og zoologiske 
fund fra hele verden. 

Udbuddet og diversiteten i sig selv får de fleste børns puls til at stige, og for 
de, der ikke lige er selvantændende, hjælper museets interaktive elementer 
godt på vej.

Naturhistorisk Museums samling af dinosaurskeletter troner i den store, 
højloftede ankomsthal. Dinoudstillingen er en helt særlig attraktion, og 
den bringes til fascinerende højder via en række digitale kikkerter, som 
giver dinoerne liv og bringer dem tilbage til naturen for millioner af år 
siden. Først får de kød på de store knogler, så hud og til sidst oplever man 
de mastodontiske dyr bevæge sig rundt i deres rette element på fortidens 
sletter og savanner. 

Det er sublim museumsformidling, børnene elsker det, og det ses ofte, at 
børn må skrue bissen på for at få deres forældre væk fra de magiske kikker-
ter og videre ud i udstillingen.

www.naturkundemuseum-berlin.de

https://www.google.de/maps/place/Invalidenstra%C3%9Fe+43,+Humboldt-Universit%C3%A4t+zu+Berlin,+10115+Berlin/@52.5303177,13.3780673,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47a85194aaaae5dd:0x4a0588cf289f0fcf?hl=da
http://www.naturkundemuseum-berlin.de
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Den såkaldte ’Våde Samling’ i museets østfløj byder på omkring en million 
ethanolkonserverede, zoologiske objekter. Der er fisk, edderkopper, krebs-
dyr, krybdyr, padder og pattedyr. Det er en oplevelse af filmiske dimensio-
ner at gå på opdagelse omkring de ikke mindre end 276.000 glas, der med 
sine til sammen 80.000 liter ethanol sikrer evigt liv til den Våde Samlings 
mangfoldige udsnit af naturhistoriens levende væsener.

Sæt minimum to timer af til besøg på Naturhistorisk Museum, og bemærk 
de sympatiske entrepriser. Trods det lave prisniveau fortæller museet na-
turhistorie på så højt niveau, at man får svært ved at sænke armene, når 
familien efter endt besøg atter står ude på Invalidenstraße.

Åbningstider:
Ti.-fr. kl. 9.30-18
Lø.-sø. kl. 10-18

Voksne 6 euro
Børn (6-18 år) 3,50 euro

Familie 11 euro
Naturkundemuseum

Hauptbahnhof
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LOXX

MODEL -

JERNBANE

Sealife Berlin tilbyder børn og andre interesserede at 
komme i nærkontakt med mere end 5000 farvestrålende 
fisk og skaldyr fordelt i dekorerede akvariske anlæg. Men 
den egentlige attraktion, som er med i entreen, ligger lige 
uden for Sealife. Den 25 meter høje aquadom er vitterlig 
en stor oplevelse at rejse ind i. 

Grunerstraße 20

Mitte

Alder
 3 - 13

Loxx’ modeljernbane er utvivlsomt en stor oplevelse for børn, der endnu 
ikke er hjemsøgt af pubertetens både tyngende og livgivende bånd. Tag de 
mindre børn med inden for i dette enorme landskab, hvor jernbanen som 
begreb hyldes på forbilledligste vis. 

Lige så snart man er trådt indenfor, føler man sig øjeblikkelig som en ve-
lintegreret del af den kæmpemæssige miniatureverden.

Lyssætningen bringer os fra dag til nat og tilbage igen, mens flyene susende 
lander og letter i den anlagte lufthavn, togene buldrer rundt i bjerglandska-
ber, og bilerne imaginært suser omkring i Berlins gader. 

Man kan snildt bruge et par timer hos Loxx am Alex, fordi detaljerigdom-
men er så intens, at man i udvalgte øjeblikke tager sig selv i at falde i lang-
varige staver under besøget. 

Afhængig af tidspunktet for besøget kan man tilmed være heldig, at se fol-
kene bag Loxx arbejde i det åbne værksted. Her materialiseres drengedrøm-

www.loxx-berlin.de
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https://www.google.dk/maps/place/Grunerstra%C3%9Fe+20,+Vodafone+Shop+Alexa,+10178+Berlin,+Tyskland/@52.5197735,13.4142849,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47a84e2203a3e705:0x2c52e8a108eb5ea4?hl=da
http://www.loxx-berlin.de
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me i sublim grad af de topprofessionelle modelbyggere, hvis fingerfærdig-
hed og fascinerende håndværk i sig selv er en fornøjelse at overvære. 

Hvis man tilmed spenderer en ekstra slat euro, tilbyder Loxx en guidet, dog 
tysktalende, tur ind i kulissen bag alle herlighederne. Bestil evt. denne tur 
forud for besøget på www.loxx-berlin.de. 

Åbningstider:
Ma.-sø. kl. 10-19

Voksne 12 euro
Børn op til 14 år 7 euro

Børn u. 1 m. gratis Alexanderplatz
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BUNDESTAG MED 

KUPPEL

Et besøg i Bundestags kuppel er en 
muß sehen for børn i alle aldre, som 
besøger Berlin. Men der er virkelig run på 
seværdigheden, så book et par uger i 
forvejen på Bundestag.de.
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Panoramastraße 1A

Mitte

Alder
 3 - 18

Bundestag i Berlin kan om nogen parlamentsbygning i verden dokumen-
tere at have flere liv. Når man ser efterkrigsbilleder af den monumentale 
bygning, tænker man, at det er et under, at bygningen den dag i dag frem-
står så smuk og helstøbt.

Bundestagbygningen er først og fremmest en attraktion for børn i kraft af 
den store glaskuppel, som kan bestiges via en fantastisk sneglegang. Men 
hvis de er modtagelige for fortælling på dagen, så blev bygningen opført i 
perioden fra 1884-94, da nationen Tyskland var bare 13-23 år gammel. 

Knap 40 år efter blev Rigsdagen, som Bundestag hed dengang, udsat for et 
brandattentat. Det var i 1933; samme år Hitler kom til magten i Tyskland. 
Nogle historikere mener, at nazisterne stod bag branden i forsøget på at 
lamme demokratiet og sætte oppositionen ud af spil. Men det var en hol-
landsk anarkist, Marinus van der Lubbe, som fik skylden for attentatet og 
blev henrettet. 

I 1995 blev stjernearkitekten Norman Foster udset til at omdanne byg-
ningen til atter at være det samlede Tysklands Bundestag. 

www.bundestag.de

https://www.google.dk/maps/place/Platz+der+Republik/@52.518535,13.373188,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47a851b8b92ed59b:0xc6b47a59ad6a495c?hl=da
http://www.bundestag.de
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Foster skrællede bygningen for alt indmad og begyndte helt fra bunden 
med at indrette Tysklands nye parlament. Kronen på værket er den mo-
derne glaskuppel, der sender klare signaler om en ny, genforenet vej for 
Tyskland. 

Foster har tilført en række detaljer, der minder Bundestags medlemmer og 
det tyske folk om, at demokrati er folkets styreform. For at sikre gennem-
sigtighed i demokratiet, har Foster gjort det muligt for folket - og for turi-
sterne - at se direkte ind i selve parlamentssalen. Han har også konstrueret 
glaskuplen med et hul i toppen. Symbolikken i denne konstruktion er, at 
debatten og beslutningerne i Bundestag skal sive ud til hele det tyske folk. 

Alt dette skænker børnene nok ikke mange tanker, når de spændte bevæger 
sig ad sneglegangen mod kuplens top, men Fosters symbolik er alligevel 
nem at forstå og giver børnene en flig af indsigt i, hvad demokrati er.

Fra toppen af kuplen er der en forrygende 360 graders udsigt over Berlin. 
Og ligesom det er en oplevelse at se ud, er det fantastisk at se ned gennem 
Fosters mageløse konstruktion. 

Åbningstider:
Dagligt kl. 8-24 (sidste adgang kl. 22).Gratis

Bundestag
Brandenburger Tor
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TIP

For at undgå den lange kø ved Bundestag, og for at være helt sikker 
på at få adgang, er det en god idé at booke sit besøg nogle dage 

(eller uger) i forvejen. Gå til www.bundestag.de, og bestil besøget (der 
kan ikke bookes via telefon). Ved ankomst skal alle deltagere fremvise 

pas af sikkerhedsmæssige årsager. 

Der ligger en glimrende, og lidt pebret, restaurant på taget af 
Bundestag. Hvis man på forhånd har booket bord på www.feinkost-
kaefer.de/dt_bundestag/, slipper man helt for kø til kuplen ved at 

benytte indgangen nederst til højre for den store trappe.
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MACHMIT 

BØRNE-

MUSEUM

Machmit Kindermuseum er børnenes Berlin i en 
nøddeskal. I en nedlagt kirke har man indrettet et 
børnemuseum, der med skif tende udstillinger og 
værksteder giver børn i førskolealderen en helt særlig 
oplevelse. Og de medfølgende voksne kan naturligvis 
drikke milchkaffee i museets hyggelige cafe.
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Senefelderstraße 5

Prenzlauer Berg

 Alder
  3 - 7

Det er få steder på denne jord, hvor man som hos Machmit formår at give 
små børn et så kvalificeret tilbud, når det kommer til udvikling og dannel-
se. 

Museets skiftende udstillinger bringer historiens epoker og kulturens 
strømninger helt ned i børnehøjde og konkretiserer sagerne i kreative sce-
nografier og værksteder. 

Machmit er indrettet i den nedlagte Eliaskirke, og hele stueetagen invite-
rer inden for i lokkende scenerier, hvor børnene kan lege med historiens 
vingesus brusende om ørerne eller agere i samtidens aktuelle dagsorden. 

Udstillingerne går under titler som Die alten Römer und wir (De gam-
le romere og os), ErinnerungsMaschine (Erindringsmaskine) og Energie 
bewegt uns (Energien bevæger os).

På museets første sal ligger en række værksteder, hvor børnene kan udfolde 
sig med alskens materialer og konkretisere deres eget historiesyn baseret på 
indtryk fra den udstilling, de netop har oplevet i underetagen.

www.machmitmuseum.de

https://www.google.de/maps/place/Senefelderstra%C3%9Fe+5,+10437+Berlin/@52.5406369,13.4226022,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47a84e00a3cefa8b:0x339340fa08c86609?hl=da
www.machmitmuseum.de
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Over værkstederne er bygget et enormt legehus i fire etager, hvor ungerne 
tumler begejstret omkring, mens forældrene nyder kaffe og kage i Mach-
mits hyggelige café.

Museet henvender sig bedst til børn i førskolealderen, men tag også de syv- 
og otteårige med inden for. 

Voksne 5,50 euro
Børn 2 år 3,50 euro

Børn over 3 år 5,50 euro Eberswalder Straße 
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Åbningstider: Ti.-sø. kl. 10-18


