
Følg jøderne med Martin Krasnik i new york. Se Shakespeare, opera 
og musicals med Kasper Holten i london. Se på kunst med Peter 
Brandes i paris. Find � nanskrisens smertepunkter med Morten Brink 
Iwersen i athen. Gå i Barca-ekstase med Morten Bruun i barcelona. 
Følg nazismens spor med Peter Tudvad i berlin. Gå i kirke med Thomas 
Harder i rom. Hør symfonierne med Rikke Helms i skt. petersborg. 
Få blik for  nutidens tragiske opdeling med Herbert Pundik i jerusalem. 
Find hjem med Knud Romer i wien. Bliv södercool med Henrik 
Andersen i stockholm. Cykl gennem indvandrerkvartererne med 
Astrid Berg i madrid. Husk ungdommens by med Péter Eszterhás i 
budapest. Sæt ga� en i lokum, dolma og içli köfte med Kristian Ditlev 
Jensen i istanbul. 
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 Byens status som ’evig’ er den røde tråd, 
der skridt efter skridt, seværdighed 
efter seværdighed, århundrede efter 
århundrede, binder dens uoverskueligt 
mangfoldige væsenstræk sammen til 
noget, som i bevidstheden ligner en 
helhed; trestjernede seværdigheder, 
vældige monumenter, storslået kultur-
arv og verdenskunst, selvfølgelig, men 
også oversete eller glemte hjørner, hvor 
både nyt og gammelt fortæller andre, 
sjældent hørte eller upåagtede historier. 
Republikkens Rom, kejsertidens Rom, 
Caravaggios Rom, H.C. Andersens Rom, 
Pier Paolo Pasolinis Rom, Silvio  
Berlusconis Rom, den almindelige  
romers Rom, enhvers Rom er et resultat 
af personligt sammenknyttede indtryk, 
hvor stort og småt, tidløs fortid og 
timeligt hverdagsliv vokser sammen og 
i glimt kan fastholdes som én eneste 
tanke med ét eneste navn: Rom.
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sporene efter det tredje rige 15

centrum kasper green krejberg 
berlins glemte midte 23 

bundesligaen boris boll-johansen 
sorte billetter, livslange karantæner og sovende kæmper 37

arkitekturen anders troelsen 
berlins byrum 52

tivolisering hans hauge 
ddr som underholdning 65

tyrkerne henriette harris
berlins store mindreta 77

nekropolen peter wivel 
walter benjamins berlin 85

dekadence troels heeger
en tur gennem nattens berlin 101

agenterne bo tao michaëlis
krimiens berlin 115

ббббббб stig yding sørensen
russernes berlin 123

kejserne hans carl finsen 
fra besættelse til stormagt 142

currywursten jesper vind jensen 
fra arbejderspise til berlinerkult 163
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Am Kupfergraben var et specielt sted 
at bo. Gaden går langs Spree-flodens 
vestlige arm ved Bodemuseum på nor-
dspidsen af museumsøen og går hele 
vejen forbi Pergamonmuseum, Neues 
og Altes Museum, ned til kanonerne ved 
arsenalet, hvor den skifter navn til Am 
Zeughaus for til sidst at ende ved Unter 
den Linden. Nummer seks ligger direkte 
over for indgangen til Pergamonmuse-
um, der med sine 1,5 millioner besøgen-
de om året er Tysklands mest besøgte 
museum. Allerede i 1970’erne stod der 
hver dag tre til fem turistbusser foran 
vores hoveddør, og et mylder af vestlige 
turister tog billeder af de forfaldne 
rester af preussisk stolthed. Staten DDR 
havde aldrig penge til at fjerne skud-
huller og de indkilede granatsplintre 
fra krigens sidste dage. Murværket, 
facaderner, kollonaderne og de store 
statuer på museumsøen stod alle tilbage 
som grå, koparrede spøgelser fra en tid, 
der ikke sagde os noget som helst, men 
uvist af hvilke grunde var objekt for nys-
gerrige amerikanske kameralinser. 
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Am Kupfergraben var et specielt sted 
at bo. Gaden går langs Spree-fl odens 
vestlige arm ved Bodemuseum på nor-
dspidsen af museumsøen og går hele 
vejen forbi Pergamonmuseum, Neues 
og Altes Museum, ned til kanonerne ved 
arsenalet, hvor den skifter navn til Am 
Zeughaus for til sidst at ende ved Unter 
den Linden. Nummer seks ligger direkte 
over for indgangen til Pergamonmuse-
um, der med sine 1,5 millioner besøgen-
de om året er Tysklands mest besøgte 
museum. Allerede i 1970’erne stod der 
hver dag tre til fem turistbusser foran 
vores hoveddør, og et mylder af vestlige 
turister tog billeder af de forfaldne 
rester af preussisk stolthed. Staten DDR 
havde aldrig penge til at � erne skud-
huller og de indkilede granatsplintre 
fra krigens sidste dage. Murværket, 
facaderner, kollonaderne og de store 
statuer på museumsøen stod alle tilbage 
som grå, koparrede spøgelser fra en tid, 
der ikke sagde os noget som helst, men 
uvist af hvilke grunde var objekt for nys-
gerrige amerikanske kameralinser. 
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 Byens status som ’evig’ er den røde tråd, 
der skridt efter skridt, seværdighed 
efter seværdighed, århundrede efter 
århundrede, binder dens uoverskueligt 
mangfoldige væsenstræk sammen til 
noget, som i bevidstheden ligner en 
helhed; trestjernede seværdigheder, 
vældige monumenter, storslået kultur-
arv og verdenskunst, selvfølgelig, men 
også oversete eller glemte hjørner, hvor 
både nyt og gammelt fortæller andre, 
sjældent hørte eller upåagtede historier. 
Republikkens Rom, kejsertidens Rom, 
Caravaggios Rom, H.C. Andersens Rom, 
Pier Paolo Pasolinis Rom, Silvio  
Berlusconis Rom, den almindelige  
romers Rom, enhvers Rom er et resultat 
af personligt sammenknyttede indtryk, 
hvor stort og småt, tidløs fortid og 
timeligt hverdagsliv vokser sammen og 
i glimt kan fastholdes som én eneste 
tanke med ét eneste navn: Rom.
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Am Kupfergraben var et specielt sted 
at bo. Gaden går langs Spree-flodens 
vestlige arm ved Bodemuseum på nor-
dspidsen af museumsøen og går hele 
vejen forbi Pergamonmuseum, Neues 
og Altes Museum, ned til kanonerne ved 
arsenalet, hvor den skifter navn til Am 
Zeughaus for til sidst at ende ved Unter 
den Linden. Nummer seks ligger direkte 
over for indgangen til Pergamonmuse-
um, der med sine 1,5 millioner besøgen-
de om året er Tysklands mest besøgte 
museum. Allerede i 1970’erne stod der 
hver dag tre til fem turistbusser foran 
vores hoveddør, og et mylder af vestlige 
turister tog billeder af de forfaldne 
rester af preussisk stolthed. Staten DDR 
havde aldrig penge til at fjerne skud-
huller og de indkilede granatsplintre 
fra krigens sidste dage. Murværket, 
facaderner, kollonaderne og de store 
statuer på museumsøen stod alle tilbage 
som grå, koparrede spøgelser fra en tid, 
der ikke sagde os noget som helst, men 
uvist af hvilke grunde var objekt for nys-
gerrige amerikanske kameralinser. 
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 Byens status som ’evig’ er den røde tråd, 
der skridt efter skridt, seværdighed 
efter seværdighed, århundrede efter 
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mangfoldige væsenstræk sammen til 
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også oversete eller glemte hjørner, hvor 
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af personligt sammenknyttede indtryk, 
hvor stort og småt, tidløs fortid og 
timeligt hverdagsliv vokser sammen og 
i glimt kan fastholdes som én eneste 
tanke med ét eneste navn: Rom.
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Am Kupfergraben var et specielt sted 
at bo. Gaden går langs Spree-flodens 
vestlige arm ved Bodemuseum på nor-
dspidsen af museumsøen og går hele 
vejen forbi Pergamonmuseum, Neues 
og Altes Museum, ned til kanonerne ved 
arsenalet, hvor den skifter navn til Am 
Zeughaus for til sidst at ende ved Unter 
den Linden. Nummer seks ligger direkte 
over for indgangen til Pergamonmuse-
um, der med sine 1,5 millioner besøgen-
de om året er Tysklands mest besøgte 
museum. Allerede i 1970’erne stod der 
hver dag tre til fem turistbusser foran 
vores hoveddør, og et mylder af vestlige 
turister tog billeder af de forfaldne 
rester af preussisk stolthed. Staten DDR 
havde aldrig penge til at fjerne skud-
huller og de indkilede granatsplintre 
fra krigens sidste dage. Murværket, 
facaderner, kollonaderne og de store 
statuer på museumsøen stod alle tilbage 
som grå, koparrede spøgelser fra en tid, 
der ikke sagde os noget som helst, men 
uvist af hvilke grunde var objekt for nys-
gerrige amerikanske kameralinser. 
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Am Kupfergraben var et specielt sted 
at bo. Gaden går langs Spree-flodens 
vestlige arm ved Bodemuseum på nor-
dspidsen af museumsøen og går hele 
vejen forbi Pergamonmuseum, Neues 
og Altes Museum, ned til kanonerne ved 
arsenalet, hvor den skifter navn til Am 
Zeughaus for til sidst at ende ved Unter 
den Linden. Nummer seks ligger direkte 
over for indgangen til Pergamonmuse-
um, der med sine 1,5 millioner besøgen-
de om året er Tysklands mest besøgte 
museum. Allerede i 1970’erne stod der 
hver dag tre til fem turistbusser foran 
vores hoveddør, og et mylder af vestlige 
turister tog billeder af de forfaldne 
rester af preussisk stolthed. Staten DDR 
havde aldrig penge til at fjerne skud-
huller og de indkilede granatsplintre 
fra krigens sidste dage. Murværket, 
facaderner, kollonaderne og de store 
statuer på museumsøen stod alle tilbage 
som grå, koparrede spøgelser fra en tid, 
der ikke sagde os noget som helst, men 
uvist af hvilke grunde var objekt for nys-
gerrige amerikanske kameralinser. 
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Am Kupfergraben var et specielt sted 
at bo. Gaden går langs Spree-flodens 
vestlige arm ved Bodemuseum på nor-
dspidsen af museumsøen og går hele 
vejen forbi Pergamonmuseum, Neues 
og Altes Museum, ned til kanonerne ved 
arsenalet, hvor den skifter navn til Am 
Zeughaus for til sidst at ende ved Unter 
den Linden. Nummer seks ligger direkte 
over for indgangen til Pergamonmuse-
um, der med sine 1,5 millioner besøgen-
de om året er Tysklands mest besøgte 
museum. Allerede i 1970’erne stod der 
hver dag tre til fem turistbusser foran 
vores hoveddør, og et mylder af vestlige 
turister tog billeder af de forfaldne 
rester af preussisk stolthed. Staten DDR 
havde aldrig penge til at fjerne skud-
huller og de indkilede granatsplintre 
fra krigens sidste dage. Murværket, 
facaderner, kollonaderne og de store 
statuer på museumsøen stod alle tilbage 
som grå, koparrede spøgelser fra en tid, 
der ikke sagde os noget som helst, men 
uvist af hvilke grunde var objekt for nys-
gerrige amerikanske kameralinser. 
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Am Kupfergraben var et specielt sted 
at bo. Gaden går langs Spree-flodens 
vestlige arm ved Bodemuseum på nor-
dspidsen af museumsøen og går hele 
vejen forbi Pergamonmuseum, Neues 
og Altes Museum, ned til kanonerne ved 
arsenalet, hvor den skifter navn til Am 
Zeughaus for til sidst at ende ved Unter 
den Linden. Nummer seks ligger direkte 
over for indgangen til Pergamonmuse-
um, der med sine 1,5 millioner besøgen-
de om året er Tysklands mest besøgte 
museum. Allerede i 1970’erne stod der 
hver dag tre til fem turistbusser foran 
vores hoveddør, og et mylder af vestlige 
turister tog billeder af de forfaldne 
rester af preussisk stolthed. Staten DDR 
havde aldrig penge til at fjerne skud-
huller og de indkilede granatsplintre 
fra krigens sidste dage. Murværket, 
facaderner, kollonaderne og de store 
statuer på museumsøen stod alle tilbage 
som grå, koparrede spøgelser fra en tid, 
der ikke sagde os noget som helst, men 
uvist af hvilke grunde var objekt for nys-
gerrige amerikanske kameralinser. 
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Am Kupfergraben var et specielt sted 
at bo. Gaden går langs Spree-flodens 
vestlige arm ved Bodemuseum på nor-
dspidsen af museumsøen og går hele 
vejen forbi Pergamonmuseum, Neues 
og Altes Museum, ned til kanonerne ved 
arsenalet, hvor den skifter navn til Am 
Zeughaus for til sidst at ende ved Unter 
den Linden. Nummer seks ligger direkte 
over for indgangen til Pergamonmuse-
um, der med sine 1,5 millioner besøgen-
de om året er Tysklands mest besøgte 
museum. Allerede i 1970’erne stod der 
hver dag tre til fem turistbusser foran 
vores hoveddør, og et mylder af vestlige 
turister tog billeder af de forfaldne 
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En storby. 13 forfattere. Hver deres passion. 
Hver deres indsigt. Deres yndlingssteder, 
dine oplevelser. Til dig, der vil have mere. 
Mere viden. Mere verden.
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