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Abstract  
 
Boundaries and frontiers are doubtless the ultimate key words in this book. District 
boundaries and local boundaries have in Berlin been upgraded to international frontiers, 
which in the years of the cold war turned into top-level politics.  The drawing up of fron-
tiers had an effect on all sectors of urban life and the majority of the chapters show the 
situation before and after the fall of the wall.  
 
Case studies also describe how east-west conflicts have been brought down to the carto-
graphic level and examine the conversion process in the hinterland. 
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Förord 
På årsdagen av den tyska återföreningen utkom jag den 3 oktober 1991 med bo-
ken Berlin - sönderbrutet och hopfogat.  
 
Rent administrativt avspeglar titeln verkligheten, men trots att året präglades av 
ett intensivt tekniskt hopfogningsarbete borde titeln ha åtföljts av ett frågetecken. 
Idag, femton år senare, vore det naturligt att inleda en ny bok med ”Med facit i 
hand...” Men... sannolikt tar det avsevärt längre tid att totalt sammansmälta två 
stadshalvor, vars invånare under ett par generationer levt under helt olika politis-
ka system med olika livssätt och värderingar. 
 
Att skriva en heltäckande geografisk, historisk, politisk-geografisk, historisk-
geografisk (m.m.) bok om Berlin skulle kräva tusentals sidor. Jag väljer därför 
att göra ett antal nedslag, valda efter mina, i vissa fall något snäva, intresseområ-
den. På vissa punkter följer jag upp/ajourför min förra bok, men undersöknings-
området har nu utvidgats till Berlinregionen. Liksom för staden Berlin (Groß-
Berlin) har jag för omlandet koncentrerat mig på ett antal karakteristiska, och 
sannolikt relevanta företeelser. 
 
Boken bygger på, förutom egna studier i området, mina tidigare skrifter och ar-
tiklar (Book 1978:1 och 2, 1979, 1984, 1990:1 och 2, 1991, 1995:1 och 2, 1997, 
1999, 2000 och 2005), en kontinuerlig bevakning av den berlinska dagspressen 
och inte minst en genomgång av ledande exkursionshandledningar och special-
böcker i berlinsk geografi. Till den senare kategorin hör inte minst Burkhard 
Hofmeister (främst 1975 och 1990), och Alfred Zimm (1988/1990) och Frank 
Werner ( 1976, 1990:1 och 1990:2). 
 
Till grund för framställningen ligger vidare delar av de senaste femton årens 
planunderlag, kartor, general-, översikts- och specialplaner för Berlin och omgi-
vande delar av Land Brandenburg. 
 
Långt innan jag påbörjade seriösa studier av Berlin verkade Jörn Donners “Rap-
port från Berlin” (i två upplagor: 1958 och 1966) som en något vildvuxen, men 
allsidig, inspirationskälla. 
 
Referenssystemet i skriften är, som läsarna kan konstatera, inte helt konsekvent. 
Vanligen samlar jag referenserna efter varje avsnitt eller kapitel, framförallt när 
de olika titlarna tillsammans ger en totalinformation om “företeelsen/skeendet”. 
Rör det däremot sig om kontroversiella uppgifter eller från huvudtexten särskilt 
utskiljda delar anges referenserna direkt i texten. Finns det fullständiga författar-
namnet medtaget i tidningsartikeln anges detta i käll-/litteraturförteckningen un-
der författarnamnet (eller motsvarande) och som referens i texten. I övriga fall 
anges endast tidning och datum. Jag har vidare i den avslutande förteckningen 
gjort en åtskillnad mellan källor och litteratur. I det förra fallet gäller framförallt 
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olika typer av planer, planöversikter och okommenterad statistik. I samband med 
redovisningen av källor/litteratur efter de olika kapitlen eller avsnitten får läsaren 
tänka sig det självklara tillägget“ samt egna iakttagelser”. I själva textdelen an-
vänder jag konsekvent ordet “källor”. 
 
Berlin är för förstagångsbesökaren en relativt “normal” storstad. För den som 
vistats i Berlin under 1990-talet och senare gäller en stor mängd pågående omge-
staltningsprojekt. Byggkranarna dominerade stadens centrala delar och föränd-
ringsprocessen var i allra högsta grad aktiv. 
 
För den som tillbringat det mesta av tiden i det delade Berlin är situationen be-
tydligt mer komplicerad. Man byggde, som svensk, upp sin stadsbild (efter vil-
ken man var tvungen att agera) i två separata enheter. Det var fullkomligt bety-
delselöst om man befann sig på en viss gata eller i ett visst område och tänkte 
besöka någon på granngatan i det omedelbara grannskapet om MUREN låg 
emellan. Här gällde kilometers eller mils förflyttningar för att via en av två 
gränsövergångar ta sig över till det önskade målet.  Detta gjorde att de flesta såg 
Berlin som två separata och oförenliga städer och inte som en naturligt framvux-
en urban struktur som plötsligt klippts av.  
 
Även en van Berlinbesökare hade efter 1989 under en lång tid svårt att ta till sig 
kartan över hela Berlin och obehindrat förflytta sig inom stadsområdet. Det gäll-
de att skapa ett helt nytt rörelsemönster. Denna omställningsprocess präglar i nå-
gon mån framställningen. 
 
Denna skrifts uppläggning kan i fråga om en viss variationsvidd (kanske rent 
utav “spretighet”) påminna om en antologi, men i detta fall med en författare. 
 
I hela skriften kommer jag konsekvent att använda begreppen Östberlin och 
Västberlin, vilka är avgränsningsmässigt entydiga, d.v.s. den sovjetiska sektorn 
respektive de tre västsektorerna. De numera vanligast förekommande benäm-
ningarna “Östra Berlin” och “Västra Berlin” känns urvattnade och könlösa samt 
ger varken några historiska dimensioner eller korrekta riktningsindikatorer. 
 
En liten kommentar angående det språkliga kan kanske vara på sin plats. Ett stort 
antal geografiska fackord förekommer i texten. I de flesta fall har jag valt att an-
vända dessa ord oöversatta. Om jag i ett ord kombinerar en tysk och en svensk 
del har detta vanligen markerats med bindestreck.  
 
För att få variation har jag bl.a. varvat de synonyma begreppen “Bezirk” och “di-
strikt” och i det första fallet gjort mig skyldig till en språklig tveksamhet genom 
att använda den svenska bestämda formen “Bezirket”. Språkfolk må ursäkta det-
ta medvetna missbruk. 
 
Idrottsbladets legendariske chefredaktör (1915-67), Torsten Tegnér (signaturen 
T.T.), var berömd för sina färgstarka krönikor. Han insåg att tidningens sätteri 
hade hade ett stort batteri av typer och att man borde utnyttja detta i texterna. 
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Utan att på något sätt nå upp till T.T.:s variationsnivå väljer jag ofta på ett något 
vildvuxet sätt, och ibland till tryckeriernas fasa, ett relativt stort antal typer. Detta 
må jag kanske klandras för. 
 
I Book (1991) kolliderade mina vetenskapliga ambitioner (en kombination av 
stadsgeografisk/politisk-geografisk redovisning med analys) med aktualitetsprin-
cipen (en successiv ajourföring av kapitlena), vilket ledde till att jag i vissa fall 
tangerade dagstidningsjournalistiken. Min ursprungliga tanke med föreliggande 
arbete var, åtminstone delvis, att sammanfatta femton års förändringsarbete och 
redovisa slutprodukten. Problemet är emellertid att processen fortfarande pågår, 
om än i betydligt mindre skala och jag har tvingats till ständiga förändringar i 
texten (fackboksförfattares skräck). 
 
Bokens definitiva deadline har blivit den 6 september 2006. 
 
Jag vill rikta ett stort och varmt tack till Mag.Phil. Stefan Wieschollek,  Dipl.Ing. 
Axel Grünberg (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin), Dipl.Ing. Jörg 
Räder (Die gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Bran-
denburg, Potsdam) und Frau Referentin Veronika Baumann (Ministerium für 
Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Branden-
burg, Potsdam). Slutligen ett stort tack till institutionen för samhällsvetenskap 
vid Växjö universitet och dess prefekt Thorbjörn Nilsson som gjort publicering 
av denna skrift möjlig. 
 
Förhoppningsvis skall boken kunna leda till ökade kunskaper om och ett ökat in-
tresse för staden Berlin och inte minst dess omland. 
 
 
 
Växjö den varma eftersommaren 2006 
Tommy Book 



 14

Inledning / Indelning 
Bokens kapitel har i viss mån ordnats efter sammanhängande ämnen, också med 
hänsyn till tidsaspekten. Inom kapitelgrupperingarna låter jag “överordnade” av-
snitt föregå “underordnade”. 
 
Sålunda kan kapitel 2-5 hänföras till omlandet genom tiderna, kapitel 6-8 till, i 
vidare bemärkelse jordbruksnäringen, kapitel 9-11 till näringslivet i form av in-
dustri och detaljhandel, kapitel 12-13 har kommunikationer till lands och i luften 
som tema med anslutande presentation av arealutnyttjande i samband med ned-
läggningar. 
 
Den mentala kartan finns som bakgrund till kapitel 14-15 och det kalla kriget och 
den storpolitiskt dramatiska gränssituationen kan utläsas ur kapitel 16 och 17. 
Enskilda kapitel ägnas åt administrativa gränser (kapitel 1), muren och dess 
gränsmässiga föregångare (kapitel 18) och jag tar förhållandevis kortfattat upp de 
båda megaprojekten under 1990-talet (och en liten bit in på 2000-talet): Potsda-
mer Platz och regerings-/riksdagsområdet (kapitel 19) samt avslutar framställ-
ningen med en spekulation över höga byggnader kontra politisk makt (kapitel 
20) och en fallstudie över kommunala försörjningsnät (kapitel 21). 
 
I stället för att redovisa en traditionell sammanfattning utnyttjar jag en bilaga till 
Zimm (1990) för en jämförelse mellan frågeställningar/visioner samma år och 
den faktiska utvecklingen under de senaste femton åren. 
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1. Den administrativa 
indelningen 

1920 - 1989 
Det moderna Berlin, då benämnt Groß-Berlin, tillkom den 1 oktober 1920 genom 
en omfattande sammanslagning. Innanför den nya stadsgränsen hamnade sålun-
da, förutom Berlins gamla stadsområde, 7 städer, 59 landskommuner och 27 
godsdistrikt. Stadsbildningen fick en areal av 878,09 km² och 3 804 048 invånare 
(siffrorna varierar enligt olika källor mellan 3,80 och 3,86 milj.) och var då värl-
dens till invånarantalet fjärde stad. 

 
Fig 1:1  Bezirksindelning i Groß-Berlin 1920. (Ur Book 1991). 
 
Groß-Berlin indelades i 20 distrikt (Bezirke) (fig 1:1), vilket innebar att gamla 
Berlins stad (Alt-Berlin) kom att omfatta 6 innerstadsdistrikt: Mitte, Tiergarten, 
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Wedding, Prenzlauer Tor (senare: Prenzlauer Berg), Friedrichshain och Halle-
sches Tor (senare: Kreuzberg). De 7 inkorporerade städerna behöll som distrikt 
sina namn: Charlottenburg, Köpenick, Lichtenberg, Neukölln, Schöneberg, 
Spandau och Wilmersdorf. Landskommunerna och godsdistrikten sammanfördes 
till 7 distrikt som erhöll namn efter den folkrikaste ortsdelen: Pankow, Reinick-
endorf, Steglitz, Tempelhof, Treptow, Weißensee och Zehlendorf. 
 
Distrikten, som ej går att jämföra med storstäders traditionella stadsdelar, fick på 
papperet ett omfattande självstyre, men i verkligheten var befogenheterna mer 
begränsade, bl.a. på skattesidan. (Book 1991, Matschenz 1995 och BM 27.4 
2000) 
 
Som ett led i planläggningen av den nazistiska rikshuvudstaden (tänkt att om- 
döpas till “Germania”) genomfördes vissa revideringar av distriktsgränserna. 
Detta omfattade 63,69 km² eller 7,2% av stadens areal. Självstyret utökades av-
sevärt vilket innebar att alla ärenden som inte ovillkorligen måste handhas av 
stadens huvudförvaltning överfördes till distriktsmyndigheterna. 
 

 
Fig 1:2  Bezirksindelning i Groß-Berlin 1991. 1 = Mitte, 2 = Tiergarten, 3 = Wedding, 4 
= Prenzlauer Berg, 5 = Friedrichshain, 6 = Kreuzberg, 7 = Charlottenburg, 8 = Span-
dau, 9 = Wilmersdorf, 10 = Zehlendorf, 11 = Schöneberg, 12 = Steglitz, 13 = Tempelhof, 
14 = Neukölln, 15 = Treptow, 16 = Köpenick, 17 = Lichtenberg, 18 = Weißensee, 19 = 
Pankow, 20 = Reinickendorf, 21 = Marzahn, 22 = Hohenschönhausen och 23 = Hellers-
dorf. (Ur Book 1991). 
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Efter krigsslutet återgick man till 1920 års indelning och ansvarsfördelning, men 
i augusti 1945 beslöt det allierade kontrollrådet om vissa gränsjusteringar där de 
viktigaste territoriella ändringarna var att West-Staaken (med flygplats) överför-
des från Bezirk Spandau till Sovjetzonen och flygplatsen Gatow och en del av 
Groß-Glienicke tillfördes nämnda distrikt. 
 
En intensiv byggnation i Östberlins östra och nordöstra delar framtvingade, på 
bekostnad av framförallt Lichtenberg, tillkomsten av tre nya distrikt nämligen 
Marzahn 1979, Hohenschönhausen 1985 och Hellersdorf 1986. I början av 1970-
talet skedde vidare ett antal småskaliga landbyten mellan öst och väst. Det bör 
här också påpekas att de östberlinska distrikten under DDR-tiden benämndes 
“Stadtbezirke” för att skilja dem från den övergripande provinsindelningen i re-
publiken med 15 Bezirke (inklusive “Berlin - Haupstadt der DDR”). (Schwerk 
1994). 
 
Vid tiden för murens fall 1989 bodde i de 23 distrikten (fig 1:2) totalt 3 409 737 
inv. (i övrigt redovisas befolkningstal i kap. 5). 
Återföreningsavtalet den 3 oktober 1990 fastslog status quo i fråga om distrikts-
indelningen. 
 

 
Fig 1:3 Bezirksindelning i Groß-Berlin 1999. (Ur BM:s jubileumsnummer sept 1998). 
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Tiden efter 1990 
Omedelbart efter återföreningen aktualiserades planer på en ny distriktsindelning 
i den hopfogade staden. Under tiden 1991-97 presenterades en stor mängd för-
slag och idéer, mer eller mindre realistiska som, av effektivitets- och besparings-
skäl, gick ut på att reducera antalet distrikt. Allt mellan 12 och 18 distrikt nämn-
des och målet var vidare att skapa en balans mellan distrikten i fråga om ytinne-
håll och invånarantal. Riktmärket torde ha varit ca 300 000 inv per Bezirk. År 
1989 utgjorde exempelvis Weißensee och Neukölln ytterligheterna med 52 000 
resp. 303 000 inv. Senaten antog ett antal distriktsreformer, som dock bromsades 
av CDU- och SPD-fraktionernas motstånd. 
 
En senatsarbetsgrupp framlade 1993 en väl genomarbetad rapport där en 12-
distriktsmodell ingick i en tänkt ny förvaltningsreform. Efter tre år var man fort-
farande, med smärre förändringar kvar på samma ställe, d.v.s. 12 distrikt. Mot-
ståndet var stort från de enskilda distrikten, som fruktade att förlora sin makt och 
allmänheten såg en fara i en centralisering som skulle avlägsna dem ytterligare 
från de lokala myndigheterna. En rundfrågning bland distriktens invånare våren 
1995 gav vid handen att 44% var för en 12-distriktsmodell och 47% mot. (TS 
23.3 1995). Förändringsbenägenheten var något större i åldersklasserna över 50 
år medan man inom kategorin upp till 50 år förespråkade status quo. 
 
Fig 1:3 visar den slutligen (1999) godkända lösningen med 12 distrikt och vissa 
nya kombinationer. Regerings- eller huvudstadsdistriktet hade nu blivit Mitte + 
Tiergarten + Wedding. Dagspressen menade dock redan 1996 att sammanslag-
ningen till ett distrikt som i sig inrymde alla de överordnade Bundes-
institutionerna skulle skapa ett “Washington D.C.” där makten riskerade att från-
tas den lokala myndigheten. (BZG 12.12 1996). Som synes har man i ytterligare 
ett fall valt en sammanslagning av tre distrikt (Prenzlauer Berg + Pankow + 
Weißensee). Anmärkningsvärt är att endast två av de nyskapade distrikten går 
över den gamla öst-västgränsen: Mitte (öst) + Tiergarten (väst) + Wedding (väst) 
och Kreuzberg (väst) + Friedrichshain (öst).  
I de slutliga Bezirksbenämningarna har en del gamla namn tagits bort. I dagslä-
get (2006) gäller följande Mitte (inkl. Tiergarten och Wedding) 320 000 inv, 
Reinickendorf 246 000 inv, Spandau 226 000 inv, Neukölln 305 000 inv, Lich-
tenberg 258 000 inv, Pankow (inkl. Weißensee och Prenzlauer Berg) 350 000 
inv, Charlottenburg-Wilmersdorf 315 000 inv, Steglitz-Zehlendorf 289 000 inv, 
Tempelhof-Schöneberg 335 000 inv, Kreuzberg-Friedrichshain 258 000 inv, 
Treptow-Köpenick 235 000 inv, och Marzahn-Hellersdorf 252 000 inv. Det var 
först under 1999 som man ute i distriktsstyrelserna började acceptera den nya in-
delningen. Detta år inledde också de blivande fusionspartnerna gemensamma 
sittningar och man besiktigade ömsesidigt sina nya “okända” distriktsdelar. En 
statusfråga i sammanhanget var: från vilket rådhus skall det nya stordistriktet sty-
ras?  Pampiga tornförsedda sekelskiftesrådhus (ex. Pankow, Steglitz och Charlot-
tenburg) har här fått förtur framför mer anonyma byggnader. Som en följd av de 
starkt förstorade distrikten har man inrättat en mängd s.k. Außenstellen (filialer) 
till de centrala myndigheterna. Den 1 januari 2001 startade de nya distriktsenhe-
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terna sitt arbete. Distriktsrådhusen ligger idag i de sammanslagna Bezirken i Mit-
te, Pankow, Charlottenburg, Friedrichshain, Steglitz, Schöneberg, Köpenick och 
Hellersdorf. (BM 27.7 1999) 
 
I de flesta tidigare förslagen presenterades, måhända som ett bidrag till enandet, 
en “proletär” öst-västaxel (det västliga Wedding + det östliga Prenzlauer Berg, 
två klassiska arbetarområden). Distriktsindelningen från 1920 låg ju till grund för 
den i september 1944 beslutade sektorsindelningen (Londonprotokollet). Grän-
sen mellan öst- och västdistrikten kom sedan att utgöra det kalla krigets mur-
gräns 1961-89. Man skulle därför kunna tycka att den nu aktuella distriktskartan 
borde ha uppvisat fler öst-västöverbryggande drag. 
 
Öst-västproblematiken (d.v.s. i detta fall ett uteblivet mentalt enande) kan ännu 
avspeglas i valresultaten. 2005 års val, där valkretsarna i stort stämmer med den 
nya distriktsindelningen, redovisade tydligt (med något undantag) ett rött Östber-
lin och ett SPD/CDU-dominerat Västberlin (se vidare kap. 15). 
 
Samtidigt som man i Berlin under hela 1990-talet arbetat med distriktsreformen 
ägde en motsvarande process rum på riksplanet. Detta har lett till att antalet Krei-
se, inte minst i Berlinområdet, har radikalt reducerats (idag omges Berlin när-
mast av 8 Kreise plus Stadt Potsdam). 
 
Ett förslag till en fusion mellan Land Berlin och Land Brandenburg avslogs 1996 
på grundval av en folkomröstning. 
 
Källor: TS 6.5 1993, BM 24.8 1993, TS 14.12 1995, v. Fallois 1996, v. Bracht 
1996, BZG 6.4 1996, BZG 17.2 1997, BZG 20.6 1997, Emmerich 1997, Richter 
& Miller 1997 och Güllner 1998.  
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2. Ett successivt 
framväxande omland 

Fram till 1800-talet var stadsgränsen (ofta i form av mur eller vall) den definitiva 
markeringen för var en stad upphörde och landsbygd tog vid. Här gällde stadstull 
och handelsförbud rådde utanför gränsen. De s.k. extramurala verksamheter som 
trots allt etablerade sig var därför vanligen av mer eller mindre illegalt slag. Till 
undantagen kunde höra väderkvarnar (på högt belägna områden) samt, av lättför-
ståeliga skäl, garverier och avrättningsplatser. Restriktionerna upphörde i all-
mänhet under 1800-talets första hälft. 
 
Före den mer kronologiska genomgången av omlandets utveckling i Berlin kan 
det anföras att omland i de flesta städer inte är någon stationär företeelse. Efter-
hand som stadsområdet utvidgas förskjuts omlandet allt längre ut. Starkt förenk-
lat kan man för Berlins del tala om Alt-Berliner Umland (med utgångspunkt 
från 1861 års stadsgräns) och Groß-Berliner Umland (med utgångspunkt från 
1920 års stadsgräns, fig 2:1). 
 

Fig 2:1  Groß-Berlin (1920) med de äldre stadsområdena markerade med mörkare nyans. 
(Ur Ribbe & Schmädeke 1994). 
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Den kronologiska utvecklingen 

Perioden 1860-1920 
Före tiden för offentliga masskommunikationsmedel var aktionsradien liten och 
transportbehovet obetydligt för den enskilde stadsinvånaren. 
 
När de första järnvägarna invigdes under sent 1830-tal och 1840-talet kan man 
ännu inte tala om någon influens från Berlin på den omkringliggande landsbyg-
den. Det var snarare så att järnvägen gynnade näringslivets utveckling i längre 
bort belägna orter (ex. Eberswalde). Det bör också noteras att järnvägens biljett-
priser utgjorde ett hinder för merparten av befolkningen. 
 
Under 1800-talets andra hälft tillkom kollektiv gatutrafik.  Först 1865 fick ex-
empelvis den då självständiga staden Charlottenburg reguljära kommunikationer 
till Berlin. Tillkomsten av järnvägar och hästomnibusslinjer kring mitten av 
1800-talet resulterade i det första omlandsstadiet, rekreationsomlandet, som in-
nebar etablerandet av ett stort antal värdshus i stadens vackra omgivningar.  
 
Vid tiden för 1861 års inkorporeringar (stadens yta ökade med 60 %, medan be-
folkningsökningen endast var ca 35 000 personer) hade en intensivare relation 
stad - omland börjat utveckla sig. På fig 2:1 har 1861 och 1920 års stadsgränser 
markerats (åren 1878/81 och 1915 ägde dessemellan smärre inkorporeringar 
rum). 
 
Åtskilliga yt- och råvarukrävande industrier hade nu överflyttat sin produktion 
till det nära omlandet och man började ungefär samtidigt att mer intensivt utnytt-
ja råmaterialresurserna i yttre delen av omlandet (ex. kalksten och lera/för den 
snabbt expanderande tegelindustrin/). Under 1860-talet följde också de första 
nya bosättningarna i omlandet - de s.k. Villenkolonien (se kap.4). 
 
Under det följande årtiondet började förvandlingen av de närmaste 14 kommu-
nerna (i Kreis Niederbarnim: Reinickendorf, Pankow, Weißensee och Lichten-
berg, i Kreis Teltow: Neukölln, Treptow, Köpenick, Tempelhof, Schöneberg, 
Steglitz, Zehlendorf, Wilmersdorf och Charlottenburg samt i Kreis Osthavelland: 
Spandau - d.v.s. Alt-Berliner Umland) till funktionella komplementområden för 
staden. Man fick under en övergångstid en blandning av pagana och urbana 
funktioner. År 1870 utgjorde Alt-Berliner Umland en tiondel av stadsområdets 
(stad + omland) totala befolkning och tjugo år senare var omlandets andel en 
fjärdedel. 
 
Vid samma tidpunkt som det bebyggda området expanderade ut över 1861 års 
gränser skedde en stark befolkningstillväxt i ett stort antal byar, se också kap.8.  
Dessa kom därefter att utgöra kondensationskärnor för den vidare utbyggnaden 
och utvecklingen gick sålunda (under en längre tidsperiod) från en rent agrar via 
en suburban till en rent urban existens (ex. Pankow och Reinickendorf). 
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Detta stämmer i viss mån med Wülkers (1940) och Wülker-Weymanns (1941) 
två omställningssteg för byar i perifera zoner i större städer. Som ett första steg 
kom genom industrialiseringen jordbruket att intensifieras för att kunna förse den 
växande staden med livsmedel. Parallellt med detta tillkom arbetarbostäder och 
småföretag (ej jordbruksbaserade). Det följande steget innebar skapande av re-
gelrätta förorter, en övergång till mjölkproduktion, tillkomst av plantskolor och 
nya sociala grupperingar. 
 
Omkring år 1900 började innerstadens befolkning att minska och efter första 
världskriget bodde ca hälften av stadsområdets befolkning i Alt-Berliner Um-
land, som nu förlorat sin omlandskaraktär och istället ingick som funktionella 
och strukturmässiga delar av storstaden. Hyreskasernerna bredde ut sig i hela 
omlandet och storindustrin etablerade sig mer perifert (exempelvis i Tegel, Rei-
nickendorf, Lichtenberg, Nieder- och Oberschöneweide och Siemensstadt), se 
vidare kap 10. 
 
Fr.o.m. 1890-talet (Vororttariff 1891) utvecklades regelrätta bebyggelseband 
längs järnvägarna, något som sedan i stort har kommit att gälla fram till modern 
tid. Berlin fick sålunda vid denna tid sitt pendlingsomland. 
 
Omkring förra sekelskiftet skedde en industrialisering även i det mer perifera 
omlandet (inom det som 1920 skulle bli Groß-Berliner Umland) med en ring av 
kraftigt växande orter (ex. Oranienburg, Erkner och Nowawes). 
 
En viktig förutsättning för utvecklingen inom omlandet var utbyggnaden av 
kommunikationsnätet. Här gällde det både nya järnvägslinjer (framförallt tan-
gentförbindelser mellan existerande huvudsträckningar) och utbyggnad av ka-
nalnätet, som var av stort värde för industrins godstransporter. 
Utöver det civila utnyttjandet av omlandet tillkom en alltmer omfattande militär 
verksamhet (se kap.3). 
 

Perioden 1920-45 
Genom skapandet av Gross-Berlin 1920 inkorporerades en stor del av det dåva-
rande omlandet. Stadens areal ökade 13 gånger (fig 2:1) och befolkningen ökade 
med nära 1,9 milj.människor. 
 
Den stora expansion som startade årtiondena före sekelskiftet 1900 och planade 
ut efter 1920  resulterade sammanfattningsvis i: a) en påtaglig omlokalisering av 
Berlins industri, b) omfattande utbyggnad av existerande stora kommuner och c) 
tillväxt av extensiva perifera bosättningar, s.k. Stadtrandsiedlungen (se kap 4). 
 
Vid tiden för bildandet av Groß-Berlin utgjorde Alt-Berliner Umland ett i stads-
regionen högutvecklat delområde och de gamla traditionella omlandsfunktioner-
na hade upphört. Dessa övertogs nu av Groß-Berliner Umland, där man redan 
från omkring 1895 kunnat registrera en stark folkökning, mest beroende på in-
vandringsöverskott. 
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Fram till första världskrigets slut var ökningen drygt 30 % inom en 40 km:s ra-
die. Högst befolkningsdynamik vid denna tid gällde zonen 15-25 km och den 
största ökningen kunde konstateras längs förortsbanorna (främst Berlin-
Oranienburg/5 stationer/där befolkningen fördubblades 1895-1915 och Berlin-
Königs Wusterhausen/4 stationer/, där man under samma tid kunde notera en 
tredubbling). Dessa banor, som utan tvekan utgjorde incitamentet till den snabba 
förtätningen av bebyggelsen i Berlins nära omland, elektrifierades från och med 
1924 och 1930 introducerades beteckningen S-Bahn (se även kap 12).  
 
De ständigt förbättrade kommunikationerna i omlandet bidrog till förstärkandet 
av redan existerande industriorter (ex. Potsdam, Oranienburg, Velten och Erkner) 
samt ökning både av nya industrisamhällen som Teltow och Fürstenwalde och 
fyra mer utspridda industridistrikt: 1) Potsdam-Teltow-Ludwigsfelde, 2) Ober-
havel, 3) Eberswalde-Finow och 4) Oberspree/Dahme. 
 
Så långt var det fråga om en “naturlig” industrilokalisering med tyngdpunkten på 
gamla berlinska specialiteter som elektroteknik och verkstadsindustri. Under se-
nare delen av 1930-talet skedde emellertid, som en fas i Tredje Rikets krigsför-
beredelser, en tydlig omlokalisering av strategiskt viktiga industrier och rust-
ningsindustrier (för detaljer se kap 3). Sammanlagt 35 000 personer var exem-
pelvis sysselsatta i flygplansindustrin i Kreis Teltow. 
 
Under perioden 1925-39 ökade antalet pendlare i Berlins omland från ca 100 000 
till 200 000-250 000. Vanligen dominerade ingående pendling från omlandet till 
Berlin, men vissa orter, sådana med tunga industrikomplex som Oranienburg och 
Ludwigsfelde hade överskott av inkommande pendlare. Som ett resultat huvud-
sakligen av omfattande industrietablering, men också av militära (regements-) 
lokaliseringar (se vidare kap.3), utvecklades de redan existerande centralorterna 
ytterligare (ex. Oranienburg, Bernau och Königs Wusterhausen). 
 
Vid sekelskiftet 1900 påbörjades en uppstyckning av små tomtlotter, särskilt 
utanför den dåvarande stadsgränsen. Brist på bostäder i Berlin ledde gradvis till 
en omfattande utflyttning till omgivningarna och husbyggande på dessa lotter. 
Efterhand kom dessa s.k Stadtrandsiedlungen att bli den markanvändningstyp 
som upptog de klart största arealerna i omlandet. Bebyggelsen var från stadspla-
nesynpunkt “vild” med en bristfällig infrastruktur och oron fanns att det skulle 
växa fram en oformlig “suburbia” i periferin. Dessa bosättningar var ofta till-
komna i omedelbar närhet av de gamla byarna och efterhand kom hundratusen-
tals människor att slå sig ned i denna till stora delar oreglerade bebyggelseform 
(se kap.4). 
 
Omlandets infrastruktur  
Under mellankrigstiden inkorporerades omlandet bit för bit i Berlins “kommuna-
la” försörjningsnät (gas, elektricitet, vatten, avlopp, telefon o.s.v.) (se även 
kap.21). Samma sak gäller det gatubaserade transportnätet, först med spårvägs- 
senare med busstrafik. Så småningom kom totalt 13 busslinjer och 3 spårvägslin-
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jer att korsa stadsgränsen och för S-Bahn och lokaltåg fanns 17 “gränspassager”. 
Huvudsyftet för de ovannämnda järnvägarna var utan tvekan att förse centralor-
terna i de radiella bebyggelseremsorna med förbindelse till Berlin (fig 2:2). Även 
inom det nära omlandet var befolkningen mellan dessa remsor blygsam och des-
sa kilar var inte heller särskilt suburbana till sin karaktär. 
 
Genom att bevara omfattande skogsarealer och bygga upp en mängd sportan-
läggningar och skapa ett antal utomhusbad stärktes också omlandets roll som 
Stor-Berlins rekreationsresurs (fig 2:3). 
 

Fig 2:2   Fig 2:3 
Fig 2:2  Bebyggelsestrukturen i Berlin med omland 1932 i tre täthetsgrader och järnvä-
garna markerade. (Ur Räumliche Entwicklung 1990). 
Fig 2:3  Berlins inpendlingsområde 1939. Prickade arealer markerar rekreationsområ-
den. (Ur Räumliche Entwicklung 1990). 
 
Staden Berlin ökade 1925-39 sin befolkning med blygsamma 8%, medan mot-
svarande siffra för omlandet var 43%. Groß-Berlins Umlandkreise hade 1925: 
638 000, 1933: 747 000 och 1939: 912 000 invånare. Befolkningsökningen ägde 
framförallt rum i zonen 25-35 km från centrum och utmed förortsbanorna. 
 

Perioden 1945-89 
Under perioden mellan krigen har vi sett en gradvis förtätning av omlandsbebyg-
gelsen och det är också möjligt att tala om den första tydliga assimilations-fasen 
för stad + omland. Genom ockupationstidens nya gränsdragningar slutade assi-
milationsarbetet mycket abrupt och desintegrationen började omedelbart. Väst-
berlins isolering är otvivelaktigt det mest påtagliga, men Berlins sovjetsektor var 
i många år tydligt skild från östzonen, vilket också försvårade en naturlig tillväxt 
för den östra stadsregionen.  
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Fig 2:4  Östberlins omland med offentliga transportmedel 1985. Observera trafikskuggan 
i väster. (Ur Räumliche Entwicklung 1990). 
 
 
I Berlins sex Umlandkreise (alltså inte runt om hela f.d. Gross-Berlin /fig 2:4/) 
bodde 1985 på en yta av 4 719 km²  562 000 invånare. Denna befolkning hade 
från 1971 ökat med endast 4 721 personer (0,8 %). 
 
Efter murens tillkomst var Västberlins isolering fullständig och under perioden 
fram till 1989/90 skedde Östberlins utbyggnad i huvudsak innanför stadsgränsen. 
Själva sönderbrytningsprocessen behandlas separat i andra kapitel.  
 
Efter den 9 november 1989: Uppkomsten av nya olika omland 
Omedelbart efter murens fall 1989 började en intensiv “utforskningsperiod”. För 
östberlinarna öppnade sig Västberlins främmande värld och för västberlinarna 
Mark Brandenburg, som varit ouppnåeligt i decennier. Den tidigare ogenom-
trängliga gränsen hade förvandlats till det som Glassner (1993) benämner “relikt 
boundary”. 
 
Nu följde en invasion av framförallt närområdesturister till Potsdam och Werder 
och andra intilliggande mål. Man gjorde vidare båtresor på Spree, Havel och sjö-
systemen och besökte det sorbiska Spreewald. Västberlin hade återfått sitt rekre-
ationsomland. 
 
Många nyöppnade restauranger och värdshus blev den mest omedelbara effekten 
på omlandet. De lokala bussbolagen mångdubblade sin omsättning och på myck-
et kort tid översvämmades marknaden av kartor och resehandböcker över omlan-
det, som alltså nu kunde sägas vara kartografiskt inkorporerat. 
 
En för DDR ny markanvändningsform tillkom genom att ett 60-tal (så såg det ut 
fem år senare) golfbanor växte upp i Berlinregionen och gav det nya rekreations- 
omlandet en större variation. 
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Till detta må tilläggas att det under DDR-tiden av nödvändighet vuxit fram ett 
nytt rese- och pendlingsmönster i ett starkt begränsat omland (endast östra hal-
van av “stjärnmodellen”, se nedan) och förflyttningarna skedde till stor del ge-
nom kollektivtrafik. Det nya pendlings-, inköps- m.m. -omlandet som nu växte 
fram var mycket mer än tidigare baserat på bilen som transportmedel. 
 
Skapandet av ett nytt omland (som också delvis innebar en integration av det 
gamla omlandet utanför stads-/statsgränsen runt Berlin) kan delas upp i tre ske-
enden: 
 

1. det totala planeringssamarbetet mellan Berlin och omgivande Krei-
se/Land Brandenburg, 

2. rekonstruktionen av de kollektiva kommunikationerna (snabbt igång, 
men också långsiktigt) och försörjningsnäten och 

 
3. både etablerandet av industri-, handels- och serviceföretag (“Gewer-

be”), särskilt i första steget inom detaljhandelssektorn, baserat på mark-
nadens tillgång och efterfrågan, som efter en kort planerings- och be-
slutsperiod utvecklades explosivt och tillkomsten av nya markanvänd-
ningsformer genom en omvandling av ockupationsmaktens militärarea-
ler. 

 
Källor: Pries 1964, Schultze 1969, Escher 1985, Engeli 1986, Hofmeister 1990, 
Werner 1990. Zimm 1990, Ribbe & Schmädeke 1994, 
 

På jakt efter en “korrekt” definition av omland 
Idag existerar det en stor osäkerhet om Berlins olika omland genom tiderna. Den 
största enheten är hela delstaten Brandenburg med 29 060 km² och 2,6 milj. in-
vånare. Även om de perifera delarna inte på något sätt kan sägas tillhöra Berlins 
omland är de inkluderade i en långsiktig utvecklingsstrategi där storstaden Ber-
lin/Land Berlin (med 3,5 milj. invånare som tomrum i Brandenburgs karta) ut-
övar inflytande av olika slag. 
 
Det enda klart definierade omlandet är Engerer Verflechtungsraum Branden-
burg-Berlin (fig 2:5). Den består av delar av de nya, efter återföreningen, runt 
Berlin skapade, Kreise. Inom detta område bor ca 984 0 000 personer (en låg 
densitet jämfört med andra storstäders omland). 
 
I övrigt används följande termer, ofta synonymt: Ballungsgebiet, Einflußgebiet, 
Region, Raum, Agglomeration, Metropolregion, Randgebiet, Umland, naher 
Umland, unmittelbarer Umland, Pendler-Einzugsbereich och lite mer folkligt 
“Speckgürtel”. 
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Fig 2:5  Regioner (Landkreise) i Land Brandenburg. Engerer Verflechtungsraum Bran-
denburg-Berlin (EVR) markerad med röd gränslinje. (Ur Zweiter gemeinsamer Raumord-
nungsbericht der Länder Berlin und Brandeburg 2004). 
 
 
Ett tydligt exempel på oklarhet i definitioner finner vi i två officiella skrifter från 
1990. I “Räumliche Entwicklung in der Region Berlin - Planungsgrundlagen” 
(utgiven av Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz) hade 
Berlins omland 872 000 inv. Tillsammans med staden Berlin kom hela Ballungs-
raum Berlin att omfatta en areal av 7 336 km². I “Grundlagen und Zielvorstel-
lungen für die Entwicklung der Region Berlin - 1. Bericht 5/90” (utgiven av Pro-
visorischer Regionalausschuß Planungsgruppe Potsdam) hade Näherer Verflech-
tungsraum (Stadt-Umland-Region) 861 000 inv och totalytan för staden Berlin + 
detta område var 5 670 km², d.v.s. i princip samma befolkningstal som Ballungs-
raum ovan, men med en 1 666 km² mindre areal. 
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Kanske den rent subjektiva termen “det nära omlandet” kan underlätta förståel-
sen. Begreppet omfattar området mellan stadsgränsen och en linje just utanför 
motorvägsringen, Berliner Ring, (m.a.o. det område som på grund av sin attrak-
tionskraft på industriella nyetableringar refereras till som “Speckgürtel”- ett om-
råde som under de fem första åren efter återföreningen inom en ungefär 10 kilo-
metersradie, från stadsgränsen räknat, attraherade en stor mängd  utländska inve-
sterare /med Österrike på första plats och Sverige på femte/ ), kompletterat med 
vissa utlöpare innehållande de viktigaste förorterna (ex. städerna Nauen, Orani-
enburg, Bernau och Strausberg). Inom detta nära omland, som visas schematiskt 
i fig 2:6, passar de flesta omlandskoncept mer eller mindre in. 
 
En stadsregion som totalt domineras av kollektivtrafik uppvisar en radiell om-
landsstruktur. Bilen har skapat jämnare transportytor och ett mer koncentriskt 
uppbyggt omland. 
 
Rent allmänt kan från övrig litteratur nämnas Aagesens (1942) pendlingsisokro-
ner och Jeffersons m.fl. utnyttjande av befolkningstätheten. Ord som “Umland”, 
“Hinterland” (mer ursprungligt än “Umland”), “sphere of influence”, “tributary 
area”, “catchment area” och “city region” ses av Hudson (1976) som ungefärliga 
synonymer. 
 

 
Fig 2:6  Schematisk bild av Berlins omland (ungefär ”Speckgürtel”). Fyllda trianglar = 
Gewerbeparks, fyllda kvadrater = övriga verksamhetsområden och fyllda cirklar = köp-
centra. Streckad linje markerar Berlins stadsgräns (Groß-Berlin), heldragen linje = mo-
torvägsringen och prickad linje = ungefärlig omlandsgräns. (Ur Book 1995:2). 
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Schöller (1953) använder kommunikationer som utgångspunkt för klassificering 
av omlandstyper. Det närmaste området, “Umland”, hade nära och intensiva 
kommunikationer, “Hinterland” något glesare och “Einflussbereich” mer spora-
diska förbindelser. Denna klassificering, som ej kom att användas i någon högre 
grad, visar på de extrema svårigheter som finns vid omlandsbedömningar. Detta 
syns också tydligt i dagens statistik över befolkningen i världens storstäder. Be-
folkningstalen kan, förutom den rent administrativa staden, avse: “Metropolitan 
Area” eller “Metropolitan Region”, “kommuner, stadsdistrikt o.d. som i vissa fall 
inkluderar glesbygd“, “stadens sammanhängande storstadsområde med minimal 
del glesbygd“, “inkluderande tätbefolkade administrativa områden runt staden” 
o.s.v. Denna vildvuxna flora omöjliggör för övrigt all meningsfull rangordning 
av världens storstäder. 
 

Planläggningen inom Berlin-regionen 

Perioden 1860-1920 
Samtidigt med tillkomsten av en något okontrollerad och arealkrävande perifer 
bebyggelse arbetade Berlins planmyndigheter i början av förra seklet på en lång-
siktig strukturplan för hela regionen (detta var under en tid när man, inte minst i 
Sverige, åstadkom en stor mängd vidlyftiga s.k. generalstadsplaner, som endast 
till mindre delar realiserades). Starkt förenklat kan man säga att de flesta städer 
fram till denna tidpunkt, inom de gränser topografin satte, hade utvecklats förhål-
landevis koncentriskt (för Malmös del tog dock, på grund av domänstrukturen, 
koncentriciteten vid relativt sent, medan man för Stockholms och Göteborgs del 
vid samma tidpunkt, på grund av vattenområden och höjdförhållanden, tvingades 
övergå till en mer radiell utbyggnad). För Berlins del upphörde koncentriciteten 
när Wilhelminische Ring (den ett par kilometer breda hyreshuszon som efter-
hand byggdes ut under industrialismens starkaste tidigare decennier) var fullbor-
dad och en mängd radiella förortsbanor redan var i drift. Man stod sålunda vid 
övergången till det nya århundradet vid en stadsbyggnadsmässig skiljeväg. 
Idén om ett framtida Groß-Berlin och den ovannämnda expansionen av perifera 
bebyggelseområden kan ligga bakom en blomstrande planeringsakivitet vid den-
na tid (jämför Sverige ovan). År 1908 utlystes en tävling rörande en strukturplan 
(översiktsplan) för ett tänkt Stor-Berlin inom en radie av 25 km från Potsdamer 
Platz. Förutsättningen för planen var en fördubbling av befolkningen inom detta 
område. 
 
Jansens vinnande bidrag baserades på en radiell expansion utmed 26 förortsba-
nesträckningar. Skogsarealer skulle sparas som gröna bälten och gröna kilar 
(jämför de mycket senare grönbältena i Moskva och London, som skapades som 
skyddszoner). 
 
Andra tävlingsbidrag föreslog en decentralisering av staden och expansion i en-
dast tre riktningar.  
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Fig 2:7  Tidigare planeringsförbund i Berlinområdet. (Ur Räumliche Entwicklung 1990). 
 
 
 

 
Fig 2:8  Langens Strahlenplan för Berlin omland 1932. (Ur Räumliche Entwicklung 
1990). 
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Den 1 januari 1912 trädde en lag för “Verband Groß-Berlin” i kraft (fig 2:7). 
Härmed kom ett Zweckverband (eg.= branschorganisation) att skapas bestående 
av städerna Berlin, Charlottenburg, Lichtenberg, Neukölln, Schöneberg, Spandau 
och Wilmersdorf samt Kreis Niederbarnim och Kreis Teltow med nästan 400 en-
skilda kommuner.  
 
Även om många hinder låg i vägen för ett djupare samarbete (så var exempelvis 
Kreis Osthavelland/inkl. Potsdam/ utanför och Spandau visade klart ointresse, se 
nedan) svarade detta förbund med viss framgång för koordinationsfrågor rörande 
Bebauungspläne, rekreationsytor (skogsområden räddades) och utformande av 
trafiknät. Att däremot åstadkomma en gemensam totalplan låg utanför förbun-
dets kompetensområde. 
 
Årtiondena före första världskriget genomsyrades det berlinska omlandet av en 
stark kommunal självständighet-/oberoendekänsla. Som ett uttryck för detta kan 
man se byggandet av 17 nya rådhus, de flesta arkitektoniskt imposanta, under pe-
rioden 1890-1916. Motståndet mot att ingå i en överordnad organisation framgår 
av en nästan bevingad vers som framfördes vid igångsättandet av rådhusbygget i 
Spandau omkring 1910: “Mög´ schützen uns des Kaisers Hand vor Groß-Berlin 
und Zweckverband”. 
 

Perioden 1920-45 
De framlagda planerna under 1920- och 30-talet var, med få undantag, karakteri-
serade av det radiella konceptet. Langens berömda s.k. Strahlenplan från 1932 
(fig 2:8), som koncentrerade hela stadsexpansionen till breda bebyggelseremsor 
utmed järnvägslinjerna lämnade områdena mellan dessa remsor “outvecklade” 
(eller satte stopp för ytterligare bebyggelseförtätning, jämför Köpenhamns “fing-
erplan” från 1947). 
Under perioden 1929-37 bildades ett antal planeringsenheter i den del av Bran-
denburg som omgav Berlin (t.ex. “Landesplanungsverband Brandenburg-Mitte“ 
(fig 2:7), som man inte ens rådgjorde med i samband med byggandet av motor-
vägen Berliner Ring), men dessa var relativt kraftlösa (konsultativa funktioner) 
och det existerade knappast något samarbete med Berlin, som stod utanför denna 
grupp. 
 
År 1935 grundades “Reichsstelle für Raumordnung” och 1937 blev Landespla-
nungsverband Brandenburg-Mitte överfört till en riksenhetlig organisationsform 
i “Landesplanungsgemeinschaft Brandenburg” (fig 2:7). Fr.o.m. 1937 kan man 
mer tala om dekret som utgick från “Generalbauinspektor (Speer) für die Reichs- 
hauptstadt”. Den mycket omfattande “Generalbebauungsplan für die Reichs- 
hauptstadt” från 1939 baserades på en befolkningsökning innanför motorvägs-
ringen från 4,5 milj. till 7,5 miljoner invånare, koncentrerad i huvudsak till tre 
utbyggnadsaxlar (mot västsydväst, söder och öster). Südstadt, som ingick i pla-
nen, var tänkt att bli 1900-talets största stadskonstruktionsprojekt med bostäder 
för 1,0-1,2 milj. människor och en möjlig utbyggnad till 2 miljoner. 
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Vid tiden för andra världskriget hade omlandet relativt spontant (under hela pe-
rioden fanns ingen gällande översiktsplan) fått en radiell struktur med förstoring 
av existerande befolkningscentra och utbyggnad av nya Randsiedlungen. Till 
detta skall läggas en hård koncentration av industri till tidigare nämnda distrikt. 
Rustningsindustrin som tillkom under periodens sista år ledde till ytterligare för-
tätning. 
 

Perioden 1945-61 
År 1946 presenterade ett team underställt Hans Scharoun (Berlins mest berömde 
efterkrigsarkitekt och -stadsplanerare) en strukturplan för Berlinområdet. Den 
svårt förstörda staden var “jungfruligt” land för planerarna och Scharoun såg en 
historisk chans till ett rumsligt nytänkande. Istället för den traditionella stjärn-
modellen presenterades nu en rutnätsstruktur och ett uppbrutet förlängt centrum. 
Planen realiserades inte till någon del. Eftersom befolkningen hade minskat på-
tagligt skulle för övrigt tanken på en expansion utöver stadsgränsen ha verkat 
onaturlig, oberoende av den politiska situationen. 
 
Under de första efterkrigsåren, i själva verket de enda åren före 1990, förekom 
ett öst-västligt kommunalt (fram till slutet av 1948 var Berlin en kommun) sam-
arbete, som i huvudsak gick ut på återuppbyggnad. 
 
Efter den politisk-administrativa delningen av Berlin 1948 och de båda syste-
mens ökande polarisering kan situationen på regionplanefronten sammanfattas 
på följande sätt: både Öst- och Västberlin inkluderade i ett antal planer den andra 
stadshalvan och i vissa fall också omgivningarna utanför stadsgränsen (t.ex. Öst-
berlins “Raumordnungsplan Berlin” från 1955), men detta kan möjligen ses som 
en kombination av önsketänkande och propaganda. Västberlins exklavsituation 
var ju uppenbar.  
 

Perioden 1961-89 
De som var ansvariga för de västberlinska generalplanerna inkluderade i FNP 65 
och FNP 70 det östberlinska gatunätet liksom det omedelbara omlandet i DDR, 
medan FNP 84 endast omfattade Västberlin. 
 
Så tidigt som 1969 var Västberlin avlägsnat från den östberlinska “General- 
bebauungsplan”. Någon regionplaneprocess kan ej spåras i Östberlin under åter-
stående DDR-tid, endast förarbeten till “Generalbebauungspläne” för vissa orter i 
omlandet. I den senaste strukturskissen (“Schema der räumlichen Gliederung 
und Entwicklung der Stadt”) från 1985 återkommer “Strahlenplan”, dock i 
beskuret skick på grund av gränssituationen. Här gällde nu tre huvudexpansions-
riktningar (“Nordraum”, “Ostraum” och “Südostraum”) med respektive Bernau, 
Strausberg och Königs Wusterhausen som yttre utvecklingsorter.  
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Efter den 9 november 1989 
Planerings- och rekonstruktionsarbetet för omlandet började i mars 1990, när en 
provisorisk regionalkommitté (med representanter för Västberlin, Östberlin, Be-
zirk Potsdam och omgivande Kreise) bildades, som skulle arbeta med den gräns-
nära zonen för att möjliggöra en naturlig integration mellan stad och omland. De 
styrande i DDR hade utan tvekan misskött och negligerat detta omland. Östber-
lins massiva expansion, under framförallt 1960-80-talen, ägde rum nästan uteslu-
tande innanför stadsgränsen, medan omlandet lämnades åt sig själv och till stor 
del förblev ett ruralt och sparsamt befolkat område. 
 
Land Berlin och Land Brandenburg var sedan 1990 överens om en gemensam 
politik vad beträffar regional planering och att presentera ett gemensamt Landes- 
entwicklungsprogramm (LEP). LEP:s huvuduppgift var att koordineras med den 
1994 fastställda generalplanen för Berlin (FNP 94). De avgörande besluten skul-
le tas av Brandenburgs delstatsparlamenti april 1995. Den sannolikt viktigaste to-
taluppgiften för LEP skulle bli att dra en gräns mellan potentiella expansionszo-
ner och sådana områden i kulturlandskapet som fortfarande var dominerade av 
byar. 
 
Det verkligt stora steget togs emellertid när man den 1 januari 1996 efter fem års, 
ibland inte helt okomplicerade, förhandlingar mellan Land Berlin och Land 
Brandenburg rörande en gemensam Landesplanung (från början benämnd Regi-
onalplanung) grundade “Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Ber-
lin und Brandenburg” (GL) i Potsdam. Avdelningen ingår samtidigt i Berliner 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung och Brandenburger Ministerium für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung. 
 
Man insåg tidigt att både Berlin och Brandenburg hade mycket att vinna på detta 
samarbete. Berlin kunde sålunda påverka utvecklingen i det närmaste omlandet 
(EVR) och det glest befolkade Brandenburg kunde se stora fördelar och utveck-
lingsmöjligheter genom att mitt i sitt område ha en flermiljonerstad. Man har vi-
dare visionen att leda Berlin-Brandenburg på vägen mot en gemensam “europe-
isk metropolregion”. 
 
Stadsplanerarna i organisationen upplever sin situation som varande i spännings-
fältet mellan Metropol och Peripherie. 
 
Första “Gemeinsames Landesentwicklungsprogramm der Länder Berlin und 
Brandenburg” (LEPro) liksom första “Gemeinsamer Landesentwicklungsplan für 
den engeren Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin” (LEP eV) presenterades 
1998 och “Gemeinsamer Landesentwicklungsplan für den Gesamtraum Berlin-
Brandenburg” (LEP GR) 2004. Till detta kommer en mängd specialplaner på 
olika nivåer, senast “Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung 
(LEP FS) år 2005. 
 
Planerna ansluter i stort till de traditionella utbyggnadsidéerna för Berlin och 
omland, d.v.s. “Strahlenplan” med sina grönkilar och stränga regler för naturom-
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råden m.m., de åtta inre (EVR) utvecklingsorterna Nauen, Oranienburg, Bernau, 
Strausberg, Fürstenwalde, Königs Wusterhausen-Wildau, Ludwigsfelde och 
Potsdam samt en yttre s.k. “Brandenburger Städtekranz” (Frankfurt/Oder, Cott-
bus, Brandenburg/Havel, Neuruppin och Eberswalde), som förbinds med Berlin 
via snabba regionalexpresslinjer. 
 
Berlin har sålunda efter mer än hundra års fruktlösa försök lyckats skapa en fun-
gerande gemensam planeringsorganisation för stad - omland /delstat Branden-
burg  försedd med tillräckliga “maktinstrument”. 
 
Källor: Hofmeister 1990, Werner 1990, Zimm 1990, Landesentwicklungsplan 
für den Engeren Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin 1998 och LEP GR 
2004. 
 
Intryck: att sommaren 2006 färdas runt Berlin i der nära omlandet, i en region 
befolkad av 4-4,5 milj. människor, borde ge en känsla av storstadsnärhet, men 
ännu råder på överraskande många håll en påtaglig lantlig atmosfär med små-
stadsinslag. 
 

Berlin som europeisk storstadsregion 
Omedelbart efter återföreningen var, som här nämns i flera sammanhang, tron på 
framtiden stark och ännu helt ogrumlad. Man såg staden Berlin och Berlinregio-
nen som en blivande europeisk metropolregion. 
 
Våren 1992 presenterades i Potsdam en utställning med namnet “Die Landschaft 
und Berlin”. Denna handlade om tankar rörande en gemensam polycentrisk ut-
veckling av Brandenburg/Berlin. Förslagen var djärvare och betydligt mer renod-
lade än vad som var opportunt i den traditionella planprocessen. 
Bl.a. tänkte man sig en polycentrisk utvecklingsmodell längs en projekterad tred-
je järnvägsring (Eberswalde-Kostrzyn (Polen) - Frankfurt/Oder (Europa-
universitet) - Lübben - Luckenwalde - Cittá Nuova - Brandenburg/Havel-
Rathenow – Flughafenstadt – Neuruppin - Eberswalde), med en mycket stark ut-
byggnad av de existerande städerna och satsning på helt nya orter (kursiv stil). 
 
Cittá Nuova tänktes i ett annat mycket extremt förslag som en ny omfattande 
“Vetenskapsstad” i “Einsteinregionen” placerad i anslutning till då ännu existe-
rande militära övningsplatser och möjlighet till flygplats vid Luckenwal-
de/Jüterbog. Staden skulle ligga vid en s.k. “Akademiebahn” (Berlin-
Brandenburg/Havel). Forskningen skulle vara industrianknuten och framförallt 
ligga inom byggteknologisektorn och överhuvudtaget satsa på innovativ verk-
samhet. 
 
I det verkligt långa perspektivet (fram till 2050) spekulerar man rörande Berlins 
roll i ett nytt Europa. Bredvid den klassiska “blå bananen” (Manchester-Bryssel-
Marseille) ser man en motsvarande “röd banan” (Köpenhamn-Berlin-Wien-
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Belgrad-Istanbul) och Berlin blir vidare skärningspunkt för ytterligare två regio-
ner (a/ Stockholm-Helsingfors-St.Petersburg-Riga-Berlin och b/ Warszawa-
Budapest-Prag-Hannover-Berlin). Dessa tre redovisade idéskisser utgör talande 
exempel på den stora framtidstron i regionen kort efter återföreningen (Strosche-
in 1993). 
 
När det gäller Berlins roll i ett större sammanhang kommer man ofrånkomligt in 
på frågan om Berlin kan sägas vara en “global city”. Krätke (2004) kommer till 
slutsatsen att Berlin idag är en storstadsregion som är involverad i olika globali-
seringsprocesser och menar att staden snarare är en “globalizing city” än en 
“global city”. Berlins starkaste sektorer är vetenskap samt IT- och media-
industrin. 
 
 I ett arbetsutkast till Hauptstadt Berlin-Brandenburg ”Eckpunkte für ein Leitbild 
der europäischen Metropolregion” (15.2 2006) gäller målsättningen att göra re-
gionen till en europeisk storstadsregion. Man påpekar bl.a. styrkan av samarbetet 
mellan Berlin och Brandenburg. Målet är en polycentrisk utveckling där man 
satsar på redan starka komponenter som samverkan mellan näringsliv, vetenskap, 
kultur och huvudstadsfunktioner och regionen hålls samman genom ett väl ut-
byggt trafiknät. 
 

Var Berlins plan- och utbyggnadssituation unik? 
Kort efter tillkomsten av den s.k. Hobrechtplanen 1862, som ju endast medtog 
gatunätet, inleddes Berlins stora expansionsperiod. Den ena separata stadsplanen 
skarvades efterhand till den andra, men både innanför och utanför den senare 
(1920) tillkomna gränslinjen för Gross-Berlin växte det också fram ett stort antal 
mer eller mindre oplanerade bostadsområden (Randsiedlungen / Stadtrandsied-
lungen). 
Redan vid förra sekelskiftet tycktes stadens myndigheter i någon mån ha förlorat 
greppet om bebyggelseutvecklingen. Man påbörjade därför arbetet med en struk-
turplan för hela regionen. Jansens segrande förslag, i 1908 års tävling, med en 
radiell (stjärnformig) utbyggnad utmed ett stort antal förortslinjer och storskaliga 
grönbälten och grenkilar mellan bebyggelsebanden, låg sedan till grund för 
många av de planer som fram till 1939 presenterades, bl.a. Langens “Strahlen- 
plan” från 1932. Ingen av planerna blev juridiskt bindande och det i samman-
hanget nödvändiga samarbetet med kranskommunerna var i stort sett obefintligt.  
 
Trots avsaknaden av en bindande översiktsplan skedde stadens gränsöverskri-
dande utbyggnad efter den radiella modellen (en med tanke på den ökande pend-
lingsfrekvensen naturlig utveckling), där dock nya Rand-/Stadtrandsiedlungen 
och nazitidens rustningsindustrikomplex med vidhängande orter m.m. i någon 
mån bröt denna ordning. Genom den förhållandevis vida gränsen från 1920 blev 
omlandet trots allt relativt glest bebyggt. 
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Speers ovannämnda plan för rikshuvudstaden från 1939 kan ses som ett stort 
propagandanummer (mer dekret än förslag), där man helt körde över kranskom-
munerna. Här satte ju kriget snabbt stopp för ett förverkligande. 
 
I efterkrigstidens delade stad kom ganska snart varje stadshalva att arbeta för sig 
och alla tankar på en gemensam regionplan begravdes. Till detta kommer en klar 
befolkningsstagnation för Berlin med omland under hela ockupationstiden.  
Det är, som ovan nämnts, först på 1990-talet som en regionplanering värd sitt 
namn tagit form. 
 
Man kan nu ställa frågan: var Berlins plan- och utbyggnadssituation fram till 
andra världskriget unik eller kan man i andra storstäder finna paralleller? 
 
Vid tiden för andra världskriget var Berlin med sina 4,3 milj. invånare Europas 
andra stad i storlek (efter London) tätt följd av Paris (4,2 milj.) och Moskva (4,1 
milj.). Visserligen anges siffran för Paris “med förstäder”, men en ytterst snäv 
stadsgräns (se nedan) gjorde att befolkningstalet i statistiken med gott mått mot-
svarade själva tätortens. (Det bör här påpekas att Berlins placering, i samma sta-
tistik, som världens fjärde stad, efter London, New York och Tokyo, kan eventu-
ellt  bero på en underskattning av övriga icke-europeiska storstäders invånaran-
tal, även om befolkningsexplosionen i dessa städer i allmänhet skedde efter 
1950). 
 
Det kan därför vara av intresse att jämföra planerings- och omlandssituationen i 
Berlin och Paris, och i någon mån London, från omkring 1860 fram till efter-
krigstiden. 
 

Paris 
Liksom Berlin försågs Paris med nya murar/försvarslinjer efterhand som staden 
expanderade. Filip Augusts mur från omkring 1200 ersattes till stora delar av 
Karl V:s mur i slutet av 1300-talet. Redan vid denna tid sträckte sig en förortsbe-
byggelse längs utfartsvägarna (jämför nedan). På 1640-talet tillkom Ludvig 
XIII:s mur, som dock tillsammans med äldre mursträckningar några årtionden 
senare revs av Ludvig XIV. Man fick nu en ny försvarslinje vid de stora boule-
varderna. Åren 1784-91 uppfördes “Fermiers généraux”-muren (tullmur) och 
1860 var den omkring 1840 tillkomna befästningslinjen (vid dagens Boulevards 
Periferiques) ännu i bruk. Staden, som redan under medeltiden var en storstad, 
passerade vid mitten av 1800-talet miljonstrecket. 
 
Under Napoleon III:s regering genomfördes Haussmanns reglering av Paris var-
vid ca 20 000 byggnader revs och ett nät av boulevarder och stjärnplatser skapa-
des (torde ha varit förebild för Hobrechts Berlinplan). Åtskilliga hundratusen 
personer tvingades flytta ut till de yttre distrikten, som snabbt blev förslummade. 
Under 1800-talets sista decennier ökade invånarantalet explosivt, nästan paral-
lellt med Berlin, och 1896 var man uppe i 2,5 miljoner. För Berlins del innebar 
ju folkökningen åtminstone i dess tidigare skede en intensiv byggnation och för-
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tätning inom Hobrechtplanens område (“Wilhelminische Ring“) d.v.s. på ett re-
lativt koncentriskt sätt. Därefter vidtog den ovannämnda fläckvisa utbyggnaden 
både innanför och utanför 1920 års gräns. 
 
Samtidigt som en successiv förtätning intill “bristningsgränsen” ägde rum i den 
administrativa staden Paris (1960 bodde här nästan 3 miljoner människor på 105 
km², vilket också innefattade stora öppna arealer) skedde en utflyttning till det då 
relativt glest bebyggda förstadsbältet, omfattande 373 km², (kallat “Seine-
Banlieue”), d.v.s. utanför stadsgränsen. Redan under perioden 1881-1911 fick 
förorterna fler nya invånare än själva staden. Under en åttioårsperiod ökade stän-
digt befolkningen i Seine-Banlieue och 1962 hade denna förstadszon 2 856 000 
invånare (enbart 1954-62 skedde här en inflyttning av en halv miljon männi-
skor).  
 
Man har under efterkrigstiden också sprängt Seine-Banlieues gränser (jag avser 
här den departementsindelning som gällde fram till 1964) och inom de delar av 
Parisagglomerationen (ca 1 200 km²) som låg utanför förstadszonen bodde när-
mare 1,5 miljoner människor. Det kan också nämnas att befolkningen i staden 
Paris fram till år 2000 gått ned till 2 132 000, medan Parisregionen (definitionen 
är ej helt klar) 2005 hade 9 854 000 invånare. 
 
Den sedan 1880 ständiga förtätningen av förstadszonen Seine-Banlieue har enligt 
Peter Hall (1966) utanför stadsportarna lett till en “egendomlig värld, som är 
administrativt tvetydig, därför att den är Paris men ändå inte hör dit”. Seine-
Banlieue bestod av en stor mängd kommuner. 
 
Rent kommunikationsmässigt var situationen fram till 1960-talet kaotisk. Paris 
metrolinjer slutade konsekvent vid stadsgränsen och passagerarna var hänvisade 
till ett svåröverskådligt busslinjenät (som trafikerades av åtskilliga kommunala 
bolag) samt vissa lokaltåglinjer. Bebyggelsen var blandad på ett nästan bisarrt 
sätt (med småhus, höghus, storindustrier och obebyggd ogräsbevuxen mark m.m. 
bredvid varandra) och gatusystemet bestod huvudsakligen av det gamla lantliga 
vägnätet. De gamla byarna som blivit helt oplanerade “stadsdelar” saknade ofta 
centra för affärer, nöjen och sociala inrättningar liksom sportanläggningar. Hela 
landskapet liknar, enligt Hall (1966), “mest ett enormt, illa planerat och hastigt 
byggt barackläger för att hysa Paris arbetskraft”. 
 
I likhet med Berlin, där dock problemen i samband med utbyggnaden varit jäm-
förelsevis blygsamma, saknade Paris under huvuddelen av expansionsperioden 
en regionplan/översiktsplan. Situationen försvårades emellertid av att krans-
kommunerna låg så nära stadscentrum i Paris och att något kommunalt samarbe-
te inte förekom. Var och en agerade för sig och skapade detta för invånarna svår-
artade (men för geografer intressanta) konglomerat. 
 
För Paris del kom vändpunkten 1960 genom godkännandet av den s.k. PADOG-
planen - huvudregionplan för den framtida utvecklingen i Parisregionen. De vik-
tigaste punkterna (utöver en omfattande sanering, inte minst i förstadszonen) 
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gällde: a) en utbyggnad av metrosystemet och skapande av s.k. expressmetrolin-
jer, RER, långt ut i agglomerationen, b) ett system av motorvägar som i alla rikt-
ningar strålar ut från de olika “stadsportarna” (vid den nuvarande stadsgränsen) 
och c) tillkomsten av ett polycentriskt Paris, med både alternativcity och en rad 
nya städer 30-40 km från centrum för att avleda inflyttningsströmmarna till det 
centrala Paris. PADOG-planen har följts upp av annan regional planläggning. 
 
Likheten mellan Berlin och Paris är påfallande i fråga om den nästan fullständi-
ga kontaktlösheten, ännu under mellankrigstiden, mellan stad och omland.   
 
Källor: Hall 1966 och Lorange 1995.   

London 
En kort jämförelse med London visar att den koncentriska utbyggnaden (dock 
mer kontrollerad än i Paris) vid tiden för andra världskriget nått ut till ca 25-30 
kilometer från centrum. En ytterligare utbyggnad efter denna modell skulle skapa 
stora problem inte minst på kommunikationssidan. I den första regionplanen för 
Stor-London, Abercrombie´s plan från 1944, gällde ett påtagligt nytänkande. 
Man bestämde sålunda att stadens expansion skulle stoppas vid den gällande be-
byggelsegränsen. Därefter tog ett ca 10 kilometer brett “Green Belt” (i verklighe-
ten förbjöd man all vidare urbanisering i detta område, jämför Berlin 1908 och 
Moskva 1935) vid. Utanför grönbältet planerade (och förverkligade) man att ut-
med de viktigare järnvägslinjerna bygga upp s.k. New Towns, som skulle funge-
ra som självförsörjande enheter, med bl.a. lättare industri, och bromsa upp in-
flyttningsströmmen till London (jämför Paris ovan). London är ytterligare ett be-
lägg för att översiktsplaner/regionplaner i huvudsak är en efterkrigsprodukt. 
 
Källa: Hall 1966 
 

Utomgränsbebyggelse i Sverige 
En småskalig parallell till Berlin och Paris finner vi under den tidigare urbanise-
ringsperioden, från omkring 1860, i Sverige. För att undgå diverse betungande 
och kostsamma stadsstadgor tillkom utanför stadsgränserna utomgränssamhällen, 
som i en del fall kunde vara synnerligen vildvuxna och problemskapande (ex. 
Raus Plantering i Helsingborg, Norra förstaden i Norrköping och Sofielund i 
Malmö). Via municipalsamhällesstatus (för att få dem att omfatta 1874 års 
byggnadsstadga) inkorporerades så småningom dessa samhällen. 
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3. Militär prägling av Berlin 
med omland under tre 

sekler 
Detta kapitel avser att först mer allmänt presentera den militära utveckling-
en/avvecklingen i Berlin med omland (och i viss mån även nuvarande Land 
Brandenburg) fram till modern tid och därefter mer detaljerat redovisa ett antal 
case studies, med den stora sovjetiska garnisonsorten Wünsdorf som huvudex-
empel. 
 
Tiden fram till 1945.  
Berlins huvudstadsfunktion kännetecknades i flera hundra år av hovet, staten och 
militären. Detta avspeglades i stadsbilden genom slott, palats, statliga byggnader 
(t.ex. ministerier) och kaserner. Till detta kommer ytkrävande övningsfält i och 
kring Berlin (och Potsdam). Det kan nämnas att det i Tiergarten, mitt i staden, 
fram till 1846/49 fanns en stor parad-/exercisplats, som senare blev Königsplatz 
(idag Platz der Republik, framför Reichstag). 
 
I mitten av 1800-talet fanns i Berlin fem “Garde-Infanterie-Regimenter”, fem 
“Garde-Kavallerie-Regimenter”, två “Garde-Feldartillerie-Regimenter”, “das 
Garde-Pionier-Bataillon” och “das Garde-Train-Bataillon”. En ytterligare för-
tätning av militäranläggningar ägde rum under den sista delen av monarkin och 
under kejsartiden. 
 
Militärpersonalens andel utgjorde år 1800 hela 19,3% (33 300 personer) av sta-
dens totalbefolkning (172 000). Även om denna andel fram till 1883 drastiskt 
hade sjunkit till 1,6% uppgick personalens numerär vid detta tillfälle dock till ca 
20 600. 
 
Vid förra sekelskiftet låg det en ring av exercisfält, skjutbanor/skjutfält och andra 
övningsfält framförallt i kanten av bebyggelsen och nära Ringbahn. I anslutning 
till exercisfälten eller i mer centrala lägen finner vi de olika regementenas kaser-
ner. I fig 3:1 har de militära områdena, tillsammans med kommunala försörj-
ningsanläggningar, medtagits. Militära arealers järnvägsnära lokalisering kan 
delvis förklaras med järnvägens ökade betydelse vid krigföring (för både trupper 
och materiel) samt artilleribasering. Ett exempel på det sistnämnda var fransk-
tyska kriget 1870-71. Särskilda järnvägsregementen uppstod, så ock i Berlin. För  
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Fig 3:1 Militära (M) och kommunala (K) / elektricitetsverk, gasverk, slakthus och vatten-
verk / arealers placering 1896. Pilarna visar områden som till övervägande del är militä-
ra övningsfält.  Skala 1: 90 000. (Ur Book 1978). 
 
 
de kommunala anläggningarnas del gäller det främst gasverk och slakthus, där 
tågtransporter var av avgörande betydelse.(Book 1978:2).  
 
Om de talrika kasernerna i viss mån gav Berlin en militär prägel gäller detta i 
ännu högre grad garnisonsstaden Potsdam, där 1800-talets kaserner och övriga 
militära anläggningar har markerats på en stadskarta från sent 1910-tal (fig 3:2).  
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Fig 3:2  Kaserner och militära arealer i centrala Potsdam i slutet av 1910-talet. (Bear-
betning av förf. av Baedekerkarta från 1921). 
 
 
De stilfulla och välbyggda, i en del fall nästan fästningslika, byggnaderna fick en 
lång militär livstid under olika regimer, men har i synnerhet efter återföreningen 
övergått till andra användningsområden. 
 
I samband med Berlins oerhört starka expansion under sent 1800-tal och tidigt 
1900-tal kom de omfattande militära arealerna att i flera riktningar utgöra hinder 
för utbyggnaden. Den förbättrade vapenteknologin ledde vidare till ett ökat be-
hov av nya militärorter och övningsfält utanför huvudstaden. Man sökte sig till 
ytor långt ifrån existerande städer och tätorter. Vid samma tidpunkt (ca 1900) ut-
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vidgade man också redan befintliga garnisoner i Potsdam, Luckenwalde, Rathe-
now, Neuruppin, Fürstenwalde och Frankfurt/Oder. 
 
Berlingarnisonen sökte sig sålunda ut i det inre och yttre omlandet. Exempel på 
detta är skjutfältet Kummersdorf vid Sperenberg (25-30 km söder om 1920 års 
stadsgräns) och övningsfältet Zehrensdorf (vid Zossen, ca 20 km söder om 
stadsgränsen, se vidare case study Wünsdorf), som med sina 6 000 ha (10 gånger 
så stort som Tempelhoffältet, då Berlins i särklass största) kom att ersätta det 
sistnämnda fältet. Järnvägar och stensatta vägar var en viktig förutsättning för 
militär etablering. 
 
Demilitariseringen av Berlingarnisonens stora militära arealer har under mellan-
krigs- och efterkrigstiden i tätbebyggda stadsdelar möjliggjort tillkomsten av 
sport- och grönområden m.m. Förutom förvandlingen av Tempelhofs övningsfält 
till den citynära “Zentralflughafen Tempelhof” och artilleriskjutfältet i Jungfern-
heide till “Flughafen Tegel” kan nämnas att f.d. militärområden blivit Falkplatz 
och Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark i Prenzlauer Berg, Fritz-Schloß-Park och 
Poststadion i Moabit och del av kyrkogård och Volkspark Hasenheide norr om 
Rixdorfer Höhe (f.d. skjutbanor). 
 

Tredje Rikets krigs-/rustningsindustri.  
Naziupprustningen tog vid när näringslivskrisen under tidigt 1930-tal klingat av 
och denna verksamhet kom i allra högsta grad att förstärka närvaron av militär 
verksamhet i Berlins omland (fig 10:4). Detaljkartor och utbyggnadsplaner för 
naziperioden saknas, men de stora dragen går lätt att få fram. Tyngdpunkterna 
var luftfart och elektroteknik. 
 
Bland de tidigare existerande industriorterna i detta sammanhang kan näm-
nas: Oranienburg (flygplanstillverkning), Wildau (lokomotiv, 9 000 anställda), 
Hennigsdorf (järn och stål), Fürstenwalde (torpeder, pansarutrustning, 9 000 an-
ställda), Rüdersdorf (cement till vägar och flygplatser), Strausberg och Bernau 
(flygreparationsverkstäder). 
 
Helt nya industriorter under Tredje Riket blev t.ex. Ludwigsfelde vid Gensen-
hagener Heide, där en stor flygmotorfabrik på kort tid byggdes upp (på 375 ha: 
10 verkstadshallar, 4 stortankanläggningar, 5 transformatoranläggningar och 18 
km väg med 5 600 civilanställda år 1937 samt i ett senare skede 20 000 tvångs-
arbetare från ett intilliggande barackläger), Schönefeld (flygplanstillverkning 
med 17 000 civilanställda + tvångsarbetare och värnpliktiga, se vidare flygplats-
avsnittet) samt Kleinmachnow (luftvärnsvapen, 2 300 anställda). 
 
Industrier med förändrad produktionsinriktning finner vi bl.a. i Drewitz, där 
lokomotivfabriken Orenstein & Koppel (1936: 1 600 anställda) övergick till att 
producera pansarfordon (1944: 4 000 anställda) och den klassiska textilorten 
Nowawes, där man delvis gick över till flygplansteknik. 
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Berlins omland var, med undantag för vissa riktningar, relativt glest befolkat och 
naziledningen (och inte minst Reichsluftfahrtsministerium) kunde relativt lätt 
finna skyddade industrilägen (t.ex. skogsområdet Genshagener Heide). 
 
Även om vissa orter fick en klart ökad permanentbefokning övervägde pendling-
en (järnvägs- och S-Bahnlinjer spelade här en avgörande roll). Många av denna 
tids industrilokaliseringar byggde också på nära anslutning till motorvägsringen. 
 
Berlin var i själva verket omgivet av en bred militariserad zon (jämför nedan), 
som i sin tur kunde delas upp i en yttre ring (50-70 km från stadsgränsen) och en 
inre (mellan stadsgränsen och de närmaste Kreis-städerna, d.v.s. på ett avstånd 
upp till 25 km). Denna situation förstärktes efter andra världskriget, se nedan. 
 
Källor: Hegemann 1930, Schultze 1969, Book 1978:2, Hofmeister 1975, Pape 
1987:3 och 9, Zimm 1988, Hofmeister 1990 och Berlin Handbuch 1992).  
 

Perioden 1945-89 

Sovjetzonen/DDR 
Huvuddelen av de under den sena kejsartidens och mellankrigstidens militära an-
läggningar, som i allmänhet var i mycket gott skick, togs omedelbart efter kriget 
över av Sovjetarmén (“SA” /efter andra världskriget skedde en omdöpning från 
Röda Armén, “RA”, till Sovjetarmén/). Undantaget var från juli 1945 de västalli-
erades sektorer i Berlin. Bostadsområden som tidigare tillhörde Wehrmacht an-
nekterades likaså. Utöver detta beslagtogs ett stort antal civila bostäder. Man be-
räknade 1947 att antalet sovjetsoldater i Berlinregionen då uppgick till omkring 
200 000. 
 
En kontinuerlig utvidgning av militärområdena i och omkring Berlin ägde rum 
under hela DDR-tiden. Detta gäller inte minst åren omedelbart före 1989. Den 
östtyska närvaron representerades av Nationella Folkarmén (NVA), med sina 
största övningsområden vid Lehnitz och Oranienburg-Ost, Ministerium für Sta-
atssicherheit, “MfS”, (säkerhetspolisen), Ministerium des Innern (med kasern-
områden för folkpolis, beredskapspolis, kampgrupper och civilförsvar). Eftersom 
Västberlin relativt snabbt kom att betraktas som “fiendeland” låg gränstrupper-
nas (11 000 man) förläggningar tätt invid gränsen, framförallt i söder, sydväst 
och väster. Någon statistik över de olika östtyska militära/paramilitära rnheternas 
numerär existerar ej. 
 
De f.d. militärorterna tillhöriga alla typer av DDR-förband och SA (i t.ex. Mah-
low, Teltow, Stahnsdorf, Potsdam, Gross Glienicke, Elstal, Dallgow, Falkensee, 
Staaken, Hennigsdorf, Velten och Oranienburg) bildade en tät ring runt Västber-
lin, som sålunda ända fram till murens fall låg i det kalla krigets skugga. 
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Fig 3:3  Militära anläggningar i Land Brandenburg 1989. (Ur IRS 1995). 
 

 
Fig 3:4  Större militära arealer i Land Brandenburg 1989. Svart markerar sovjetarmens 
områden och skrafferat de olika östtyska militära organisationernas områden. B = Ber-
nau, F = Fürstenwalde, G = Gentzrode och W = Wünsdorf. (Ur Book 1995:2). 
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Kasernområden, och motsvarande, placerades vanligen i eller nära städer och 
större orter, medan flygfält och större övningsområden, i själva verket huvudde-
len av arealen, lokaliserades till jordbruks- eller skogsdistrikt. Utöver detta fanns 
breda skyddszoner utlagda inom vilka byggnation var förbjuden (positivt för da-
gens planerare!). Planläggningen inom de viktigare garnisonsstäderna var helt 
beroende av de olika militära anläggningarnas placering. Normal civil expansion 
var sålunda begränsad till särskilda områden och riktningar. 
 
De sovjetiska och östtyska garnisonerna och militärarealerna visas på fig 3:3 och 
3:4. 
 

Berlin 
De västallierade stridskrafterna utgjorde under hela ockupationstiden en garant 
för Västberlins status och överlevnad. Västmakterna hade vid tiden för återföre-
ningen inom sina sektorer 13 800 man (USA: 6 000, Storbritannien: 5 000 och 
Frankrike: 2 800 man). Till detta kom ca 11 000 civilanställda och familjemed-
lemmar som till antalet vida översteg den militära numerären, medan SA endast 
uppgick till ca 3 000 man. 
 
Totalantalet militäranställda (av inrikesdepartementet och SED/kategoriseringen 
är mycket suddig/) i Östberlin under DDR:s sista år uppgick, enligt Heuer (1990 
s.369), till 120 000 personer. 
 
Medan västsektorerna för tysk del var helt demilitariserade var östsektorn helt in-
tegrerad i DDR:s militärväsende. 
 

Fig 3:5 Den sista ryska truppkontingenten lämnar Bf Lichtenberg 31.8 1994. (Foto: förf.). 
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Inom Östberlin kunde vid tiden för återföreningen en areal av 5,29 km² klassifi-
ceras som militärområde medan motsvarande tal i Västberlin var 25,09 km², d.v.s 
5,2% av hela stadshalvans areal (uppgifterna varierar även på denna punkt 
starkt). 
Den 3 oktober 1990 upphörde Berlins ockupationsstatus och stadskommendant-
tjänsterna drogs in. Enligt planerna skulle de sista ryska trupperna (efter Sovjet-
unionens fall 1991 representeras ockupationsmakten av den ryska armén) ha 
lämnat Tyskland före 1994 års utgång (i verkligheten blev det den 31 augusti 
1994, se fig 3:5). Under mellantiden fanns vissa allierade skyddsstyrkor kvar i 
Berlin. 
 

Situationen efter ockupationstruppernas bortdragande 

Land Brandenburg 
Mellan åren 1990 och 1994 skedde en successiv utmarsch av dåvarande sov-
jetstridskrafternas västgrupp (WGT) ur f.d. DDR. Denna omfattade sex 
arméer, 20 divisioner och 40 brigader. Personalen bestod av totalt 546 200 
man, varav 370 000 soldater. Till Sovjetunionen/Ryssland återfördes 112 
000 vapenenheter respektive fordon och 676 000 ton ammunition. 
 
Enligt en officiell överenskommelse mellan regeringarna i BRD och Sovjet-
unionen skulle totalt 1 026 fastigheter (allt från 100 m² för ett bostadshus till 
25 666 ha för ett övningsfält) med en samlad yta av 243 000 ha överlämnas 
till Bundesfinanzverwaltungen. Till detta kom ytterligare 164 fastigheter 
utanför den officiella listan (jämför nedan). Totalt underställdes 1 052 fas-
tigheter miljöregistrering och värdering. 
 
Man beräknar (med ett visst osäkerhetstal, då inga officiella siffror meddelades 
före 1990) att det vid tiden för återföreningen var ca 200 000 soldater stationera-
de i Brandenburg, varav huvuddelen (sannolikt ca 138 000) tillhörde SA. Till 
detta kom ett stort antal anhöriga till sovjetiska officerare och en viss civilan-
ställd sovjetpersonal (troligen sammanlagt ca 80 000 personer). Antalet yrkes-
soldater tillhöriga NVA uppgick till 55 800, men inget är känt om den regionala 
fördelningen. NVA:s anläggningar överfördes i samband med återföreningen till 
Bundeswehr och beskars hårt. I hela f.d. DDR fanns endast ca 2 000 civilanställ-
da tyskar. Detta skall jämföras med drygt 100 000 i Västtyskland. 
 
Sammanlagt utnyttjade militären i Brandenburg ca 230 000 ha (varav 40 % för 
NVA), vilket motsvarar ca 8 % av Bundesland Brandenburgs areal. Man noterar 
här i statistiken ca 30 000 ha “inofficiella” fastigheter (ingår sålunda i ovan-
nämnda totalsiffra) för SA. Detta var en mycket större andel än i någon annan 
delstat. På en klar andraplats kom här Sachsen-Anhalt. 
 
SA hade 1990 54 förläggningsorter i Brandenburg med 341 officiella och 228 
inofficiella fastigheter (med sammanlagt 2 154 byggnader) och totalarealen upp-



 47

gick till ca 146 000 ha. Det sovjetiska ytinnehållet låg till 89 % i landsbygdsom-
råden (flygfält, övningsfält m.m.), 10 % i utkanten av städer/orter och 1 % inom 
stadsbebyggelsen. 
 
I Landkreis Teltow-Fläming befann sig 1/3 av alla SA-ytor i Brandenburg och 
närmare 20 % av hela Kreis-ytan utnyttjades militärt, trots att de tre största öv-
ningsområdena (Lieberose/ca 26 000 ha/, Altengrabow och Wittstock) låg utan-
för Teltow-Fläming, där de största övningsfälten var Heidehof (ca 12 000 ha), 
Jüterbog (ca 10 500) och Wünsdorf (ca 7 500 ha). Det kan vidare nämnas att 60 
% av den totala arealen i f.d. Landkreis Jüterbog tillhörde militären. 
 
Att sovjetmedborgare (soldater + anhöriga + civilanställda) dominerat, eller åt-
minstone till delar präglat vissa garnisonsorter framgår av att det 1991 på Fürs-
tenwaldes “egna” 34 163 inv gick 16 712 sovjetmedborgare. För Bernaus del 
gällde 19 076 inv kontra 14 985 sovjetmedborgare, Jüterbog 12 065 kontra 6 
687. Bland småorterna är den sovjetiska dominansen påtaglig. Förutom Wüns-
dorf (se nedan) kan för Elstal/Dallgow nämnas 4 677 kontra 12 339, Altes Lager 
552 kontra 8 751, Sperenberg 1 881 kontra 6 680 och Kumersdorf-Gut 469 kont-
ra 6 248. Endast några regioner hade ingen eller få militärorter. 
 
Detta förstärker utan tvekan bilden, fram till 1990, av Berlins omland (inte minst 
den södra delen) som en av  Europas militärtätaste områden. 
 
Efter de sovjetiska styrkornas utmarsch vidtog KONVERSION, vilket innebar 
“en omvandling av militärt utnyttjade resurser, strukturer och krafter till civilt 
bruk”. 
 
Enligt “Leitlinien für Konversion” som antogs av Landesregierung Brandenburg 
den 25 augusti 1992 delades konversionen upp på följande punkter: 
 

• företagsmässig konversion eller rustningskonversion: civil omvandling 
av tidigare företag inom rustningsteknik, 

• fastighets- eller lokalkonversion: sanering och nyanvändning av fri-
släppta militära fastigheter och objekt, 

• regional konversion: strukturell nygestaltning av regioner präglade av 
militära verksamheter och rustningsverksamheter, 

• personlig konversion: “rekvalificering” av f.d. militäranhöriga och ci-
vilanställda och sysselsatta inom försvarstekniska företag. 

 
Konversionen omfattade arealmässigt till allra största delen övningsfält/skjutfält 
och flygplatser. Trots SA:s välvilliga försök till sanering mellan återföreningen 
och 1994 var terrängen inom dessa områden gravt kontaminerad, d.v.s. bemängd 
av sprängämnen, granater, minor och ammunition liksom flygbensin, rengö-
ringsmedel, smörjoljor och andra kemiska produkter m.m. 
 
Som modell för sanering av dylika stora arealer fungerar bl.a. Döberitzer Heide 
omedelbart väster om Berlin. Man förvandlade området till Naturschutzgebiet 
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(NSG) och lade ut ett nät av vandringsleder. Vidare skapades korridorer och sä-
kerhetsytor. Vid årsskiftet 1998/99 fanns 12,7 km vandringsstigar, men stora 
arealer var på grund av påtaglig (men växlande) risk omgivna av skyltar av olika 
varningsgrad: “Betreten auf Eugene Gefahr!”, “Achtung! Betreten verboten!” 
och “Halt! Gefährdungsgebiet - explosivverseucht - Betreten und Befahren ver-
boten!” 
 
Motsvarande förfarande kom att äga rum på en mängd övningsfält m.m., men 
stora ytor kommer sannolikt aldrig att saneras till följd av enorma kostnader (se 
vidare case study-delen). 
 
Konversionen i övrigt handlade i fråga om byggnader framförallt om förvand-
lingen av militärbyggnader (t.ex. kaserner och förvaltningsbyggnader) och mili-
tära verkstäder till bostäder, kontor och civila arbetsplatser m.m. 
Dessa kategorier behandlas i case study-delen. 
 
Vid en jämförelse mellan 1989 och 1995 (efter genomfört uttåg av ockupations-
styrkorna) kan konstateras den stora minskningen (demilitariseringen) av i prin-
cip alla orter och områden. Så minskade exempelvis Kreis Teltow-Fläming från 
37 209 ha (17,8 % av Kreis-ytan) till 182 ha (0,1 %) och hela Land Brandenburg 
från 199 159 ha (6,8 %) till 39 967 ha (1,4 %). 
 
I Brandenburg skall efter 1994 15-16 000 soldater och civilanställda vara statio-
nerade och sålunda utnyttja den sistnämnda arealen (ca 25 000 ha f.d. NVA-yta 
och 15 000 f.d. SA-yta). 
 

Berlin 
Det bör inledningsvis påpekas att uppgifter om hektartalen för militärt utnyttjade 
arealer liksom antalet soldater (enklast för ockupationsmakternas del och betyd-
ligt svårare för NVA, gränstrupperna, och “soldater” underställda Ministerium 
für Staatssicherheit/MfS/ och Ministerium für Inneres) kan variera mellan de oli-
ka källorna. Här kan också ha skett förändringar mellan närliggande uppgiftsår. 
Här nedan utnyttjas främst uppgifter från IRS (Institut für Regionalentwicklung 
und Strukturplanung). Dessa torde återge den officiella bilden. 
 
Vid tiden för murens fall utnyttjades en areal av 2 315 ha av de fyra ockupa-
tionsmakterna, NVA och MfS. Huruvida inrikesdepartementets militärarealer 
också inräknats är ej klart uttryckt.  
 
När de allierade lämnat Berlin och Bundeswehr övertagit vissa allierade områden 
(sålunda blev exempelvis det franska kasernområdet “Quartier Napoléon” det 
tyska “Julius-Leber-Kaserne” /Standortkommandantur Berlin/) återstod 1 811 ha 
till civila funktioner. Två tredjedelar av denna konversionsyta finns i Västberlin, 
där USA innehade hälften. En uppdelning av konversionsytorna på de olika 
stridskrafterna ger vid handen att USA svarade för 33 %, Storbritannien 21 %, 
NVA 18 %, Frankrike och MfS 12 % och Sovjetunionen 4 %. 
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Ytterst få militärfastigheter ligger innanför S-Bahnringen - merparten befinner 
sig i ytterdistrikten. Konversionsytorna omfattar till 73 % (1 323 ha) områden 
som till övervägande del är bebyggda. Distriktet med de största totala konver-
sionsytorna är Zehlendorf (amerikanska sektorn) med ca 300 ha, varav 130 ha 
var övningsområde. 
 
Den militära uppdelningen av Berlin går tillbaka till Potsdamöverenskommelsen 
sommaren 1945, då amerikanarna fick sina kaserner och övningsfält i söder 
(Zehlendorf och Steglitz), britterna i väster med kaserner i Spandau och övnings-
fältet Ruhleben i Charlottenburg, fransmännen i Reinickendorf i norr och SA, 
NVA, MfS m.fl. i öster i Treptow och Köpenick. 
 
Genom sina lägen i stadsbebyggelsen blev nästan alla frisläppta ytor, våningar 
och infrastrukturella inrättningar till en attraktiv konversionspotential. Den 
goda “Bausubstansen” på byggnader och anläggningar i väst liksom, med vissa 
undantag, även på MfS:s och NVA:s anläggningar (frisläpptes ju redan 1990)  i 
öst möjliggjorde ett relativt snabbt civilt utnyttjande. Från allierat (inkl Ryssland) 
håll uppläts 7 300 lägenheter. 
 
Till de infrastrukturella inrättningarna hos de västallierade hörde bl.a. 10 skolor, 
9 biografer och åtskilliga idrottsanläggningar (sporthallar, simhallar, golf och 
tennisbanor m.m.)  
 
Redan kort efter murens fall kunde MfS-fastigheter användas för nya ändamål. 
Hit flyttade exempelvis olika myndigheter, Deutsche Bahn, fackhögskolor o.s.v.  
Även senats- och distriktsförvaltningar slog sig ned i tillfälligt upprustade NVA- 
och MfS-objekt. 
 
Ca 4 000 lägenheter reserverades för Bundesanställda från Bonn, men eftersom 
omflyttningen dragit ut på tiden och blivit blygsammare än väntat har en del av 
våningsbeståndet blivit studentlägenheter eller liknande. Man ville för övrigt 
hela tiden undvika att objekten stod tomma en längre tid. 
 
Det kanske intressantaste konversionsobjektet är Adlershof i anslutning till f.d. 
flygplatsen Johannisthal. Här har på ett område av 342 ha, varav 150 ha tillhöri-
ga NVA och MfS, men också tidigare avspärrade arealer som inrymt Deutsche 
Fernsehfunk och Akademie der Wissenschaften, genomförts ett stort utveck-
lingsprojekt. Man har skapat en “Wissenschaftsstadt”, där den tidigare Akademie 
der Wissenschaft, med alla sina forskningsinrättningar, bildar kärnan och ett me-
diacentrum på det gamla TV-området. Vissa fackområden vid Humboldt-
universitetet har tagit över själva kasernområdet. Själva flygplatsarealen har för-
vandlats till en “Landschaftspark”. Adlershof inrymmer idag också ett bostads-
område. 
 
I övrigt kan nämnas att det tidigare brittiska militärsjukhuset sammanslagits med 
Paulinenkrankenhaus. Endast få av de ovannämnda biograferna är på grund av 
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perifera lägen intressanta. Den amerikanska radarstationen på Teufelsberg har 
överlämnats till Land Berlin. 
Restitutionsanspråk från de tidigare ägarnas anhöriga har främst framförts inom 
Karlshorst, som ryssarna annekterade 1945. Stora investeringar har krävts för att 
åter göra husen beboeliga. 
 
Källor: Zimm 1988, Hofmeister 1990, Berlin Handbuch 1992, Berlin wird... 
1993, IRS 1995, Book 1995:2, Kratz 2003, 
 

Case study I: Den stora sovjetgarnisonen i den lilla byn: 
Wünsdorf 
Som ovan omtalats ägde under 1900-talet en ständigt ökande grad av militarise-
ring rum av Berlins inre och yttre omland. En bidragande orsak till detta var en 
lämplig topografi och en, i en flermiljonstads närhet, förvånansvärt låg folktät-
het. 
 
Som ett typexempel väljer jag orten Wünsdorf (“W“ i fig 3:4), belägen i ett för-
hållandevis skogrikt område, knappt 25 kilometer söder om Berlins stadsgräns. 
Wünsdorf har under nästan hela det förra seklet präglats av militär närvaro under 
egna och främmande regimer. 
 
Man kan urskilja tre tydliga militära huvudfaser: 1) kejsartiden, 2) mellankrigsti-
den med tyngdpunkt på naziepoken och 3) den sovjetiska tiden. Därefter har 
följt: 4) demilitariserings-/konversionsfasen. 
 

1. Kejsartiden 
Det hela tog sin början i ett beslut 1906 i samband med en planerad förstärkning 
av den kejserliga armén och en ny mobiliseringsplan för en del regementen och 
armékårer i Berlin. Man valde här ut Zossen-Wünsdorf som övningsplats. Hela 
året 1907 utmärktes av omfattande markinköp och våldsam tomtspekulation. Fig 
3:6 visar bebyggelsesituationen enligt ett 1902 reviderat kartblad, d.v.s. före mi-
litariseringen. Genom området löper spikrakt järnväg och rikshuvudväg och den 
relativt blygsamma byn Wünsdorf ses i kartans sydvästra hörn. 
 
Kejsartidens uppbyggnadsperiod omfattade åren 1910-16 och här ingick en ut-
rymning av byn Zehrensdorf. I och med etableringen av en infanteriskjutskola 
1910 talade man om Wünsdorf som en “Militärstandort”. Under första världskri-
get fick Wünsdorf en “Militärturnanstalt” (som på 1930-talet omdöptes till “Hee-
ressportschule” och ingick i träningsorganisationen inför Olympiska Spelen 
1936).  
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Fig 3:6 Wünsdorfområdet enligt topografisk karta från 1902, skala ca 1:50 000. (Ur Zos-
sen Wünsdorf 1996). 
 
 

Fig 3:7 Wünsdorfområdet enligt topografisk karta från 1918, skala ca 1:50 000. (Ur Zos-
sen Wünsdorf 1996). 
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Fig 3:8  Wünsdorfområdet enligt topografisk karta från 1935, skala ca 1:50 000.  
(Ur Kampe 1997). 
 
 
Övningsplatser och kasernområden med därtill hörande inrättningar komplette-
rades under första världskriget med ett fångläger för muslimska fångar (“Halb-
mondlager”). Under åren 1915-30 fanns här också en moské.  
 
Omedelbart efter krigsslutet skedde en kolonisation i byn Zehrensdorf av tvångs-
förflyttade tyskar från de avträdda områdena i öster. 
 

 2. Mellankrigstiden 
En viss demilitarisering kunde konstateras under de första åren efter kriget. I mit-
ten av 1920-talet nådde rustningsindustrin (genom det tyska storkapitalet) Wüns-
dorf och ett hemligt samarbete på pansarsidan mellan Sovjetunionen och Tysk-
land fick också vissa effekter. Övningsfälten utvidgades sålunda och Wünsdorf 
försågs under 1920-talet med kommandocentraler, utbildningscentra och en un-
derrättelseakademi. 
 
Det var emellertid först fr.o.m. 1933, i och med naziregimen, som Zossen-
Wünsdorf återtog sin ledande roll som garnisonsort och Wünsdorf kom att be-
tecknas som en stor basanläggning, först med en utbyggd pansarutbildning, vars 
anläggningar ledde till att byn Zehrensdorf 1936 på nytt fick utrymmas. 
 
Åren 1933-35 tillkom tre stora kasernkomplex på 175 ha, med totalt 150 militär-
byggnader (fig 3:8). Under åren 1937-41 försågs därefter Wünsdorf med omfat- 
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Fig 3:9  Schematisk plan över garnisonen Wünsdorf, mars 1994, skala ca 1:35 000. (Ur 
Zossen Wünsdorf 1996).  
 
 
tande bunkeranläggningar och luftskyddstorn och under andra världskriget place-
rades här Oberkommando des Herres (OKH).  
 
I mars 1945 utsattes Wünsdorf för omfattande amerikanska bombningar med 
svår förödelse som följd och den 21 april så. besattes Wünsdorf-området av Röda 
Armén. 
 

Den sovjetiska tiden 
1945-89  
Under efterkrigstiden har militärorten Wünsdorf genomgått ett antal utvidgning-
ar och dess roll har ständigt uppgraderats. Redan sommaren 1945 upphöjdes 
Wünsdorf till överkommando för delar (1:a och 2:a Vitryska fronten och 1:a 
Ukrainska fronten) av den i Östtyskland stationerade sovjetarmén och 1953 flyt-
tades hela den sovjetiska arméledningen hit (från Karlshorst i Berlin). Vidare 
grundades här en specialbyggnadsbyrå (för den sovjetiska ockupationsmaktens 
hela byggnadsverksamhet i SBZ/DDR).  
 
I ett tidigt skede byggdes det i Wünsdorf upp en rustningsindustri/krigsindustri. 
Under konstruktionsfasen antar man att invånarantalet i den militära delen av 
Wünsdorf uppgick till mellan 70 000 och 100 000. 
 
Det går inte att få fram något pålitligt tal för Wünsdorfs sovjetiska befolkning. 
Den sovjetiska statistiken är i detta fall inte nedbruten på enskild ortsnivå. Enligt 
“medicinska tjänstens” uppgifter levde 1993 i garnisonen Wünsdorf 36 339 rys-
ka/f.d. sovjetiska medborgare. Ca 25 000 av dessa bodde i själva orten Wüns-
dorf. Invånarantalet torde dock under 1980-talet i sistnämnda ort klart ha över-
stigit 40 000, kanske 50 000. 
 Vi har här att göra med en tätbebyggelse med en mindre tysk del (ca 2 000 inv) 
och en betydligt större sovjetisk/rysk del helt åtskilda från varandra. I princip 
existerade två separata samhällen utan kontakt sinsemellan. Knappast någon tysk 
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visste före 1994 hur den sovjetiska/ryska militära staden såg ut och privata kon-
takter ansågs ej önskvärda, (jämför Bernau nedan). 
 
År 1991 var Sovjetarmén förlagd i 276 östtyska orter. Man hade 116 övningsfält 
och 47 flygplatser. Den totala sovjetiska militärarealen uppgick till ca 243 000 ha 
och antalet byggnader uppskattades till 36 290. 
 
Det sovjetockuperade Östtyskland var uppdelat i 777 “militärstäder”, varav hela 
Zossen-Wünsdorf-området omfattade 19 militärstäder (d.v.s. militära förvalt-
ningsområden). 
 
Det var först i samband med militärbasens avveckling som man från tysk sida 
fick närmare kännedom om militärstaden. Militärstäderna 1-5 (d.v.s. själva 
Wünsdorf, se fig 3:9) omfattade 590 ha och ca 980 byggnader och omgavs var 
och en av en betongmur med sträng bevakning.  
 

Fig 3:10  Karta visande det civila Wünsdorf väster om järnvägen. (Foto: förf. 24.9 1994). 
 
 
För att få en viss uppfattning om garnisonsortens infrastruktur kan följande data 
anföras: 
 
103 förvaltningsbyggnader/staber, 43 kaserner, 253 bostadshus, 11 hotellbygg-
nader, 7 kindergartenbyggnader, 19 försäljningsställen, 4 restauranger/kaféer, 14 
servicebyggnader, 9 skolbyggnader, 21 kantiner, 211 garage/lager, 9 byggnader 
för medicinska ändamål, 16 byggnader för kulturella ändamål, 10 sportbyggna-
der samt 7 idrottsplatser och talrika övriga sportanläggningar. 
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Riksväg 96 (dagens Bundesstrasse 96) spärrades av vid in- och utfarten i Wüns-
dorf och härigenom tvingades den tyska befolkningen till en extra kringfart på ca 
15 km. SA annekterade vidare området mellan järnvägen och väg 96 och ca 800 
personer omflyttades (fig 3:10 och 3:11). 
 
En direkt daglig förbindelse Wünsdorf-Moskva skapades 1977 (visar ortens be-
tydelse) i och med invigningen av en särskild “Militärbahnhof” (i folkmun  
“Klein-Moskau”) (fig 3:12). 
 
Den sista ryska paraden i Wünsdorf ägde rum den 30 augusti 1994, dagen före 
det officiella ryska uttåget. De sista ryska soldaterna (“städpatrullen”) lämnade 
obemärkt Wünsdorf den 8 september s.å. 
 
Situationen fr.o.m. 1990 
Fig 3:9 dokumenterar Wünsdorf 1994, omedelbart före det slutgiltiga ryska över-
lämnandet av området. Sedan 1990 hade det sovjetiska/ryska avvecklingsarbetet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 3:11  En nästan 
fyrtioårig Umleitung 
av riksväg 96 vid 
Wünsdorf, skala ca 
1:150 000. (Turistkarta 
från 1983). 
 

 
varit i gång och Wünsdorf demilitariserades steg för steg. Efter en konferens 
1991 påbörjades ett tyskt-ryskt ekologiskt samarbete i fråga om de f.d. sovjetiska 
militärområdena i ex-DDR. 
 
Inom militärstäderna 1-5 fanns som nämnts 980 byggnader. Av dessa bedömdes 
700 vara värda en sanering. Resten (i princip byggnader från sovjettiden) revs i 
en första omgång. Av militärstädernas totala areal av 590 ha var 430 ha bebygg-
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da ytor. Vid överlämnandet beräknade man (= LEG, förklaring se nedan) att 38 
% av våningsbruttoytorna var i gott skick, 49 % i medelgott och 13 % i dåligt 
skick (fig 3:13). Detta skulle visa sig vara ett alltför positivt omdöme. 
 
En första kalkyl över det potentiella lägenhetsbeståndet visar att det av 200 bo-
stads- och manskapsbyggnader med en genomsnittlig yta på 70 m² skulle kunna 
bli ca 3 500 lägenheter med plats för 9-10 000 invånare. 
 

Fig 3:12  Den sovjetiska/ryska stationsbyggnaden i Wünsdorf, med avgångsspår till hö-
ger. (Foto: förf. 24.9 1994). 
 

Fig 3:13  F.d. vaktkur vid den interna muren mellan militärstäderna i Wünsdorf och möj-
ligt renoveringsobjekt. (Foto: förf. 10.11.2005). 
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Efter genomförd rysk utmarsch bodde det i Wünsdorfs civila del 2 647 personer, 
medan den militära delen var helt folktom. En klar fördel i samband med utveck-
landet av den militära delen var att det, till skillnad från en del andra konver-
sionsorter, inte fanns några anspråk från f.d. markägare att återfå sina tomter 
(jämför Karlshorst och Bernau) eftersom området “från början” tillhört militären. 
För det annekterade området mellan B 96 och järnvägen var situationen mer 
komplicerad. 
 
Utvecklingsarbetet för att skapa en konversionsmodell leddes fram till och med 
2005 av “Entwicklungsgesellschaft Waldstadt-Wünsdorf/Zehrensdorf” (EWZ) 
som var en form av dotterbolag/-organisation till “Landesentwicklungsgesell-
schaft für Städtebau, Wohnen und Verkehr des Landes Brandenburg m.b.H” 
(LEG). 
 
LEG trodde på en befolkning, i ett första skede, på ca 9 000 personer i den f.d. 
militära delen (= Waldstadt) och detta befolkningstal skulle fram till 2005 ha sti-
git till 12 000. Under hela perioden fram till 2010 skulle det produceras 4 252 lä-
genheter i Wünsdorf-Waldstadt varav 604 lägenheter i ny- eller tillbyggen och 3 
648 i renoverade/moderniserade byggnader. Bereichentwicklungsplan für Wüns-
dorf-Waldstadt (BEP) såg 12 800 inv som “slutmål” (2005) för Waldstadt. 
 
Detta var målet/drömmen. 
 
I Brandenburgs Landesregierungs visioner såg man Wünsdorf antingen som 
“ekologisk stad”, centrum för turism och sport, invandrarort/utlänningskoloni, 
fritidsstad (Berlins närhet), bostadsort för regeringstjänstemän (från Potsdam el-
ler Bonn), sovstad, industri- och företagsområde för Kreis Teltow-Fläming eller 
servicecentrum för den nya flygplatsen Berlin-Brandenburg International. Detta 
har förblivit visioner och de tidigare presenterade planerna har förblivit dröm-
mar. 
 
I verkligheten fanns det vid presentationen av BEP i Zossen (grannstaden som 
2003 inkorporerade Wünsdorf-Waldstadt) 500 våningssökande varav 100 för 
Wünsdorf-Waldstadt. Till detta kom att många våningssökande önskade enfa-
miljshus.. 
Prognoserna visade sig sålunda vara överoptimistiska. År 2004 var befolkningen 
i Wünsdorf-Waldstadt 6 243 personer (och då hade en inkorporering 1998 gett 
ett tillskott på 400 personer), varav ca 3 100 i Waldstadt (d.v.s en tredjedel av det 
tänkta invånarantalet). Befolkningsökningen är idag ytterst blygsam och man be-
farar att det i en nära framtid blir en nedgång. Detta innebär att två tredjedelar av 
lägenheterna står tomma. Tomma konversionslägenheter är i sig ej ovanligt i 
Brandenburg (t.ex. I Dallgow-Döberitz och Jüterbog), men långt ifrån i den ut-
sträckning vi finner i Wünsdorf. 
 
Orsakerna till den uteblivna expansionen är många och skulle kunna sammanfat-
tas på följande sätt: 
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1. Wünsdorf är den mest avlägsna orten i EVR. Detta ger långa restider 
(bl.a. en timmes tågresa till det centrala Berlin). 

2. Wünsdorf saknade existerande stadsbebyggelse (hade mer bykaraktär). 
LEP (1998) ville koncentrera sig på historiskt framvuxna orter. 

3. Man konkurrerar med betydligt större orter i regionen. 
4. Arbetslöshetskvoten är hög - 74 % av alla arbetstagare i Wünsdorf-

Waldstadt har sina arbeten utanför orten. År 2001 fanns i Wünsdorf-
Waldstadt 1 528 arbetsplatser - över 1 200 var inpendlare till dessa. 

5. Man har tagit emot färre turister än väntat i Bücherstadt (antikvariska 
bokhandlare) och vid bunkervisningarna (man satsade här på Wünsdorf 
som historisk militärort). 

6. Waldstadt är ett 6 km långt och 1 km brett bebyggelseband, delat på 
mitten av ett grönområde och de interna kommunikationerna är under-
måliga. Tillika är närområdets öst-västliga kommunikationer mycket 
bristfälliga. 

7. Obebodda lägenheter förfaller snabbt och blir efter ett antal år oanvänd-
bara. 

8. Wünsdorf-Waldstadt är utlokaliseringsort för vissa av delstatregering-
ens organ. Nästan samtliga av de mer än 1 000 anställda har valt att 
pendla istället för att bosätta sig i Wünsdorf. 

9. Wünsdorf ligger i ett glest befolkat område och Berlins omland har be-
folkningsmässigt ej utvecklats som man förväntat sig.  

 
Stefan Wieschollek har gett sitt magisterarbete (från 2005) om Wünsdorf en tra-
gisk men slående titel: “Konversion: Ein totgeborenes Kind (ett dödfött barn) in 
Wünsdorf-Waldstadt? 
 

Fig 3:14  Wünsdorf. Restaurerad kasern från kejsartiden. (Foto: förf. 15.2 2006). 
 
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att Wünsdorf är en liten ort utan historisk 
kärna, som har drabbats hårt av en alltför blygsam befolkningspotential i Berlins 
omland.  
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Även om Waldstadt till stora delar består av tilltalande och välrekonstruerade 
byggnader (fig 3:14) i en grön miljö kan säkerligen dess bakgrund som en hårt 
avspärrad sovjetgarnison med, ännu 2006, ett mycket stort antal byggnader i ru-
intillstånd verka avskräckande på många eventuella lägenhetsaspiranter. 
 
Källor: IRS 1995, Zossen-Wünsdorf 1996, Kampe 1997, Kratz 2003, Wünsdorf 
2004 och Wieschollek 2005 
 

Case study II: Sovjetiska garnisoner i mindre städer 

Bernau 
Bernau (“B” i fig 3:4, med 19 000 inv), som närmast bör betraktas som en förort 
till Berlin (S-Bahns ändstation) är en medeltida muromgärdad stad och var en 
garnisonsstad sedan kejsartiden.  
 
 

Fig 3:15  Bernau. Tidigare militärområden inom staden. (Ur Book 1995:2). 
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Fig 3:15 visar RA/SA:s och NVA:s kasern- och bostadsområden. I Bernau ut-
gjorde konversionsytorna totalt 494 ha (9 % av stadsytan). För de sex markerade 
militärarealerna redogörs för planerna 1994/95 och hur markanvändningen och 
de aktuella planerna ser ut 2005 (kursiv stil). 
 
Område 1 
Det omfattande kasernområdet härrör från Wehrmachts-tiden och utvidgades av 
SA. Den ursprungliga planen var att bevara de gamla tyska kasernerna. Här fanns 
också ett stadion med läktare. Det tänkta användningsområdet var en kombina-
tion av företag, bostäder, sport och någon kommunal byggnad.  
 
Idag är nästan alla kasernbyggnader rivna, men den tänkta företags-
bostadskombinationen gäller. På företagssidan kan nämnas en bilverkstad, ben-
sinmack, ett grafikföretag, en byggfirma, och en bilfirma. Bland övriga verksam-
heter finner man ett bussgarage, ett kommunalt byggnadsförråd och en polissta-
tion. Stadionanläggningen finns fortfarande kvar. 
 
Område 2 
Inom detta område fanns militära verkstäder, främst Heeresbekleidungshaup-
tamt, med produktionshallar för tillverkning av uniformer. Dessa konversionsob-
jekt, från 1930-talet, är fortfarande i relativt gott skick. 1994/95 års planer gick 
ut på att byggnaderna skulle förvandlas till moderna industrilokaler, bostäder och 
ett storskaligt shoppingcentrum. Även grönområden ingick i planerna. 
 
Alla hittills framlagda användandeförslag har strandat. Huvudbyggnaden, som 
är ställd under kulturminnesskydd, har visat sig svår att återanvända på grund 
av den enorma storleken (fig 3:16), atypisk för en småstad, enligt de kommunala 
myndigheterna (detta sistnämnda förhållande borde totalt gälla många konver-
sionsobjekt).  
 

Fig 3:16 Bernau. F.d. sovjetisk/rysk kasern, tidigare Heeresbekleidungshauptamt. (Foto: 
förf. 21.2 1995). 
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En vitrysk investerare ville här satsa på en stor marknad för begagnade bilar, 
men projektet föll på motstånd från de intillboende. 
 
Område 3 
Här var under mellankrigstiden en filial till verkstäderna i område 2. Först tänkte 
man sig här en företagspark, men området skulle troligen (enligt 1994/95 års 
uppgifter) överföras till staten och bli den enda återstående militära funktionen i 
Bernau. 
 
Enligt dagens planer skall området utnyttjas till boende, icke-störande företag 
och vissa kulturella och sociala ändamål. En medborgarförening är engagerad i 
detta projekt. 
 
Område 4 
På detta tidigare NVA-område hade omvandlingen till företagspark påbörjats re-
dan 1994/95. En del kasernbyggnader har återanvänts. 
 
Idag är arealen till 65 % bebyggd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 3:17  Bernau. F.d. 
sovjetiska/ryska officershus 
vid Karl-Marx-Straße i 
ruinskick. (Foto: förf. 21.2 
1995). 
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Område 5 
Denna fastighet var 1945 ett modernt bostadsområde i attraktivt centralt läge. 
Röda Armén annekterade en del av detta område för officersbostäder. Här låg så-
lunda under drygt 45 år mitt i ett tyskt bostadsområde en väl inhägnad sovjetisk 
exklav. Efter återföreningen fick de tidigare ägarna tillbaks sina tomter med 
byggnaderna i ruintillstånd (fig 3:17). 
 
Bidrag till restaurering har i stort uteblivit och husen har på egna initiativ 
iståndsatts. 
 
Område 6 
Här uppföddes och tränades före 1945 brevduvor. År 1994/95 planerade myn-
digheterna att förvandla kasernerna till bostäder och miljövänlig industri.  
 
Det existerar idag en stadfäst bebyggelseplan, som emellertid för närvarande 
omarbetas. Förmodligen blir det, med den sedvanliga fördröjningen, bostäder 
och företag. 
 
Övriga militärytor är mycket små och behandlas inte här. 
 
Resultatet av denna genomgång av Bernau med “så tänkte man sig”, “så blev 
det” och/eller “så skall det bli” skulle sannolikt kunna överföras på många kon-
versionsorter i Berlins yttre och inre omland. Att de från början stolta projekten 
har fått bantas och förändras beror på en mängd faktorer, t.ex. orternas storlek 
och egen växtkraft, regionens näringsliv, etableringsmättnad och inte minst Ber-
lins övervärderade tillväxtpotential (se Wünsdorf ovan). Konversionstakten har 
också på de flesta håll varit betydligt långsammare än vad man från början tänkt 
sig. 
 
Mönstret från Wünsdorf med en stor isolerad sovjetisk befolkning återkommer i 
Bernau. Man avskiljde sålunda RA/SA-soldaterna från övriga befolkningen. Ka-
sernområdena var avspärrade och strängt bevakade “autarka” områden med egna 
affärer, egen serviceverksamhet o.s.v. I undantagsfall förekom gemensamma till-
ställningar (t.ex. musikframträdanden under övervakning). 
 
Enligt dagens kommunala myndigheter i Bernau var det endast under manöverti-
der som militärfordon präglade gatubilden och staden dränktes då av pansarfor-
donens motordån och bandens rasslande. Den stora sovjetiska befolkningen på-
verkade knappast stadens näringsliv, åtminstone inte positivt, och vissa försörj-
ningsuppgifter utgjorde istället en belastning. 
 
Källor: IRS 1995, Book 1995:2, Kratz 2003, Seeger 2005 och material från 
Stadtplanungsamt Bernau bei Berlin. 
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Fürstenwalde 
I Fürstenwalde (“F” i fig 3:4, med 34 000 inv) bodde i början av 1990-talet enligt 
Kratz (2003) ca 25 000 sovjetmedborgare och enligt IRS (1995) 16 712 sovjet-
medborgare inom 14 fastigheter med en samlad areal av 520 ha. Den äldsta gar-
nisonsbebyggelsen utgjordes av de s.k. Ulanenkasernen (22 ha) uppförda i tegel 
1897-1904 i representativ wilhelminsk stil och idag under kulturminnesskydd. I 
anslutning till kasernerna uppfördes på östtyskt Plattenbau-vis officersbostäder, 
som idag är i dålig kondition. 
 
Liksom i fallen Wünsdorf och Bernau var ockupationsmaktens militära närvaro 
ytterst påtaglig och påträngande. Något hundratal meter från järnvägsstationen 
fanns muren som utestängde den tyska befolkningen. 
 
År 1992 bildades en kommunal arbetsgrupp, “Konversion”, för att genomföra 
transformeringsprocessen. Ulankasernerna har försetts med loggier/svalgångar 
och balkonger och utgör med närbelägna skogsområden ett attraktivt boendeal-
ternativ. Att intresset var stort framgår av att det på 597 frisläppta SA-lägenheter 
fanns 3 500 våningssökande (jämför Wünsdorf ovan). 
 
Det kan nämnas att endast 6 % av de f.d. militärarealerna avses att utnyttjas för 
bostäder. I stadens närmaste omgivningar utgjordes 35 % av de militära ytorna 
av skog och flygplatsen upptog 24 %. 
 
Källor: IRS 1995 och Kratz 2003. 
 

Case study III: En mindre sovjetisk garnison i godsområde: 
Gentzrode 
I staden Neuruppins omdelbara närhet, ca 85 km nordväst om Berlin, annektera-
des en minimal godsby, Gentzrode (“G“ i fig 3:4), och förklarades som “Sperr-
gebiet”. Här uppfördes mellan de få äldre byggnaderna två stora bostadshus, två 
kaserner, ett värmeverk, en barnkrubba, en biograf, en bastu och en livsmedelsaf-
fär. I slutstadiet (början av 1990-talet) bodde här ca 5 000 personer. 
 
Efter den sovjetiska utmarschen har orten präglats av ett allt längre gånget för-
fall. Fönstren är sönderslagna, vägarna ogräsbevuxna och på trapporna till husen 
skjuter små popplar upp. Tanken är nu att orten, efter rivning av de sovjetiska 
byggnaderna, skall återuppstå i sin ursprungliga skepnad, d.v.s. med det 1875-76 
uppförda “Herrenhaus” (arkitekt: Martin Gropius) som utställnings- och evene-
mangscentrum. Den gamla slottsparken skall återställas och en del av de ur-
sprungliga godsbyggnaderna skall bli muséer. Vidare skall ett f.d. spannmålsma-
gasin bli bryggeri och det gamla bröllopskapellet bli kafé. Värmeverkets skorsten 
skall byggas om till utsiktsplattform, varifrån hela den ruppinska sjöplatån kan 
beskådas. Hotellkapaciteten i det angränsande Neuruppin kommer att utnyttjas. 
Efter sanering av terrängen (bl.a. ett sovjetiskt skjutfält) inbjuder också omgiv-
ningarna till ett omfattande system av vandringsstråk. 
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Gentzrode är visserligen, med tanke på avståndet från Berlin, inte beläget inom 
den yttre omlandsgränsen, men de ovan presenterade planerna går helt självklart 
ut på att attrahera storstadens befolkning. Samma sak gäller många andra något 
perifera funktionsförändrade f.d. militärområden i Land Brandenburg. 
 
Detta är ett exempel på den uppfinningsrikedom och framtidstro som präglar 
förvandlingen av många av de gamla sovjetiska garnisonsorterna och övningsfäl-
ten. Källa: Gäding 2005. 
 

Övriga exempel 
Utöver ovan nämnda konversioner kan här anföras ytterligare ett antal fall. Både 
för bostadsändamål och allmänna funktioner är välbyggda, centralt belägna, ka-
serner från kejsar- eller Wehrmacht-tiden klart mest attraktiva. 
 
Sålunda skedde i Brandenburg/Havel en ombyggnad av Kürassierkasernerna 
från 1881 till Fachhochschule och övriga f.d.kavalleri- och infanterikaserner till 
Finanzamt, Landesbau- und Vermögensamt, Grundbuchamt, Oberlandesgericht 
och Stadtverwaltung. Flak-kasernerna, från 1930-talet, i samma stad förvandla-
des till ämbetshus. 
 
I Neuruppin blev Panzer-kasernerna från 1937 “Technologie- und Gründerzen-
trum” och i Rathenow konverterades en del av kasernerna till optisk industri.  
 
Den tidigare garnisonsorten och fånglägret Luckenwalde har blivit “Biotechno-
logiepark Luckenwalde GmbH” (biotekniska laboratorier, kontor, campus och 
bostäder). 
 
Källor: IRS 1995 och Kratz 2003. 
 

Sperrgebiete 
Topografiska kartor var ej offentliga i det kommunistiska Östeuropa (exklusive 
Slovenien) och detta gällde i allra högsta grad DDR. Här fanns däremot turistkar-
tor med ett noggrant censurerat innehåll, där inga som helst ledtrådar gavs angå-
ende militära anläggningar, kraftstationer, industrier m.m. Fabriker, skeppsvarv, 
bangårdar o.s.v. hade på motsvarande sätt retuscherats bort från stadskartorna 
(jämför ytterlighetsfallet med de östberlinska stadskartornas totala ignorans av 
Västberlin, se kap 16). Detaljrika topografiska kartor var förbehållna militären. 
 
Redan 1990 påbörjades ett reviderings- och aktualiseringsarbete av Landesver-
messungsamt Brandenburg för att så snabbt som möjligt få en användbar topo-
grafisk karta över delstaten. Redan 1994  hade en stor del av kartbladen i skala 
1:25 000 utgivits. På de flesta av dessa blad har ehem. (f.d.) Sperrgebiete marke-
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rats. En genomgång av kartorna visar Berlinregionens tydliga militära prägling 
och på åtskilliga kartblad får man en uppfattning om dessa militära områdens på-
tagliga areella utbredning och hur menligt de inverkade på orternas normala ut-
veckling. Visserligen kunde invånarantalet, som ovan nämnts, stiga i samband 
med ockupationen men det rörde ju sig om ett artificiellt tillskott, som efter ett 
antal decennier lämnade efter sig tomma och förödda stadsområden. De största 
militära ytorna utgjordes av övningsterräng av olika slag och dessa berörde ex-
empelvis det existerande vägnätet och tvingade civilbefolkningen till tidskrävan-
de kringfarter (jämför Wünsdorf ovan). 
 
 

Fig 3:18  Omritning av topografiska kartor. Ursprunglig skala 1:25 000. Kartans sida 
motsvarar 11 km. Streckad linje markerar gräns för Sperrgebiete och streck-prickad linje 
för större tätorter. Kartan till vänster: blad 3944 Kloster Zinna (1994). Kartan till höger: 
blad 3650 Fürstenwalde/Spree (1996). S = Sperrgebiete. (Konstruktion: förf.). 
 
 
Som fig 3:18 visas omritning av två topografiska kartor. I fig 3:18 a handlar det 
om området mellan Jüterbog i bladets nedre kant och Luckenwalde i dess övre 
högra hörn. Två vidsträckta Sperrgebiete omger en fri korridor mellan orterna. 
Här finner man ett antal mindre tätorter (ex Kloster Zinna) och nuvarande hu-
vudväg B 101. 
 
Fig 3:18 b visar den något större väletablerade garnisonsorten Fürstenwalde med 
åtskilliga Sperrgebiete. Det mest anmärkningsvärda är att det största “Sperrgebi-
etet” går som en kil in i själva stadsområdet, nästan fram till järnvägsstationen. 
Då det till delar rör sig om ett gammalt kasernområde får man anta att det redan 
före andra världskriget var belagt med vissa restriktioner. 
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Kontrollpunkter runt Västberlin 
Genom inringningen av Västberlin 1952 (mot DDR) och 1961 (mot Östberlin) 
krävdes för kontroll (pass/visa) och transitavgifter en omfattande gränsapparat 
(av hel- eller halvmilitär karaktär). De tre vägkorridorerna från Västtyskland 
hade sålunda tre kontrollpunkter för in- och utfart till/från Västberlin, från syd-
väst: Drewitz, från väster: Staaken och från norr: Stolpe. Framförallt Drewitz (13 
ha), byggd 1969 och Stolpe var med sitt stora antal filer ytterst arealkrävande in-
rättningar (fig 3:19). Till detta kommer kontrollpunkt Dreilinden omedelbart in-
nanför den västberlinska gränsen. Denna gränsstation svarade för tullformalite-
ter, bl.a. för lastbilar. 
 
 

Fig 3:19  F.d. kontrollpunkt Drewitz. (Foto: förf. 3.10 1990). 
 
 
Efter murens fall följde fleråriga diskussioner mellan representanter för staden 
Berlin och den berörda kommunen i ex-DDR angående kontrollpunktens framti-
da markanvändning. Eftersom både Drewitz och Stolpe låg i relativt skogrika 
områden framställdes återställandekrav från naturskyddsenheterna. Utöver detta 
framkom kulturminnesgruppernas bevarandesynpunkter (kontrollpunkterna re-
presenterade en negativ men påtaglig bit tysk historia). Detta gjorde att det för 
Stolpe och Drewitz dröjde fyra år innan rivningsarbetena kom igång. Redan 
1990 hade Autobahn-direktionen planer på att göra Drewitz till Rasthof med mo-
tell och storskalig parkeringsplats. 
 
Resultatet har för Drewitz´s del slutligen blivit skapandet av den s.k. Europarc 
Dreilinden. Hela området skall bli s.k. Gewerbepark, men var i februari 2006 en-
dast bebyggt till en mindre del (södra delen). Det, med tre byggnader, domine-
rande företaget är idag “ebay”, ett s.k. on-lineföretag. Den framtida företagsbil-
den kommer här att bli av denna typ, med data- och serviceinriktning (gäller för 
övrigt flera Gewerbeparks i “Speckgürtel”). Här finns idag i randområdet bl.a. 



 67

filialkontor för stora internationella företag som Nokia och Atlas Copco. Vid in-
farten från söder har man uppfört två hotell. Tomtförsäljning pågår i den norra 
delen av den f.d. kontrollpunkten 
 
Den ännu mer perifera kontrollpunkten Stolpe har fortfarande en påtaglig öds-
lighet över sig. Den stora gränstruppsbyggnaden har rivits och ersatts med hotell 
+ restaurang. Här finns vidare en bensinstation och omedelbart utanför det gamla 
kontrollområdet har anlagts en golfbana (Golfanlage Stolper Heide). 
Kontrollpunkt Dreilinden behåller vissa tullfunktioner, men har i övrigt “civilise-
rats”. 
 
Det kan vidare nämnas att motorvägen i sydväst mot Nürnberg fram till tidigt 
1970-tal på sina sista kilometer inom DDR hade en något nordligare sträckning 
och den den västberlinska gränskontrollpunkten var då belägen längre västerut. 
Det gamla motorvägsavsnittet har skogsplanterats (har blivit “renaturiert”) och 
den den f.d. kontrollpunkten är sedan många år campingplats. 
 
Källor: Brückner 1990, Elstner 1991, Kreitling 1992, TS 25.3 1993, Schwerk 
1993, och TS 2.12 1993 samt information från Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. 
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4. 1800- och 1900-talets 
förortsbebyggelse 

Bland de tidigare berlinska förortsbildningarna kan urskiljas tre bebyggelsemäs-
siga huvudkomponenter Villenkolonien, Landhauskolonien och Stadtrandsied-
lungen. De båda första kategorierna, som har en likartad framväxtbild och skiljer 
sig tydligt från den senare, behandlas delvis samtidigt. 
 

Villenkolonien 
Samtidigt som byggandet av hyreshuszonen (Wilhelminische Ring) kom igång 
under tidigt 1860-tal kan vi konstatera de första reella förortsbildningarna. De 
utgjordes av s.k. Villenkolonien och något senare Landhauskolonien och kom 
tydligt att förstärka de sociala skillnaderna mellan de de östliga/nordliga stadsde-
larna och de västliga/sydvästliga - en segregation som existerar tydligt än idag 
(jämför kap 15). 
 
Fig 4:1 visar utbredningen av Villenkolonien (till största delen) och Landhausko-
lonien. Det omfattar ett ungefärligt triangelformat nästan sammanhängande om-
råde med spetsarna i Westend, Südende och Neubabelsberg (Potsdam). Längden 
i sida uppgår till 16-17 km och är i utsträckning, enligt Pape (1987:6), utan jäm-
förelse på det europeiska fastlandet. En mängd spridda kolonier ses också i norr 
och sydost. Det slutna bebyggelsebandet mellan Halensee (Kurfürstendamms 
ändpunkt i sydväst) och Neubabelsberg kom att omfatta 4 120 ha (halva ytan av 
Wilhelminische Ring). 
 
Även om Villenkoloniernas invånare var ytterst välbärgade och sannolikt ägde 
egna hästdroskor underlättade det redan radiellt utbyggda järnvägsnätet transpor-
terna. Detta gällde inte minst regionens äldsta järnväg, från 1838, mot Potsdam. 
En 1891 införd förortstariff möjliggjorde senare en utbyggnad framförallt i syd-
väst. Ett stort antal nyanlagda gator gav också bra förbindelse till Berlins centrala 
delar. Flera av dagens viktiga trafikstråk, i riktning mot Villenkolonien, tillkom 
under sent 1800-tal (t.ex. Bundesallee, Bismarckstraße, Hohenzollerndamm, He-
erstraße samt utbyggnad av Kurfürstendamm). Villenkolonien i stadens södra del 
ledde till hållplatser/stationer längs de existerande järnvägarna (t.ex. Gross Lich-
terfelde/idag Lichterfelde Ost/ och Lichterfelde West). En av de yngsta Villenko-
lonien, Frohnau, byggdes upp kring den lokala stationen. I samband med reklam 
för tomtförvärv gällde under pionjärtiden valspråket “ In der Stadt arbeten - auf 
dem Lande wohnen”. 
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Fig 4:1  Ungefärlig utbredning av Villen- och Landhauskolonien (svarta ytor). (Ur: Hof-
meister 1990). 
 
 
En stor del av Villen- och Landhauskolonien var tidigare olika typer av gods 
(t.ex. Rittergüter), statliga respektive kungliga skogsområden och utgjordes i en 
del fall av bondejord.  
 
Dessa områden köptes i första steget av tomt- (“Terraingesellschaft”) och bygg-
nadsbolag och andra företag som i nästa steg sålde de uppdelade tomterna till de 
blivande villaägarna. Den första Villenkolonin, Alsen (Wannsee), grundades 
1863 och de senaste tillkom på 1910-talet. De tidiga kolonigrundningarna inne-
höll många drag av spekulation och som en följd av bankkrascher 1873 blev det 
ett uppehåll i verksamheten fram till 1885. 
 
De äldsta Villenkolonien planlades i tidsenliga geometriska mönster, men i en 
senare fas (från omkring 1900) ändrades synen på naturen och man anpassade sig 
i grundplanerna mer till terrängen liksom att naturen integrerades på ett mer på-
tagligt sätt. 
 
Invånarna i Villenkolonien hämtades från samhällets övre skikt (t.ex. generaldi-
rektörer, grosshandlare, specialistläkare, advokater, arkitekter, byggmästare och 
bokförläggare). Tomternas storlek var från början relativt enhetlig (1 000 - 2 000 
m²) med avvikelser uppåt. Även villorna hade en någotsånär enhetlig storlek. Här 
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gällde individuellt ritade hus med representativ fasad och parkliknande trädgård. 
Den svenska motsvarigheten är “patricierförstaden” (1890-talet t.o.m. första 
världskriget) med paradexempel som Djursholm och Fridhem i Malmö. Klassis-
ka Villenkolonien är Lichterfelde, Friedenau och Grunewald i Västberlin och 
Karlshorst i Östberlin. 
 
Enhetlighet i fråga om storlek övergavs efterhand och i framförallt Wannsee-
området uppenbarade sig palatsliknande skapelser. 
 
Berlins utan tvekan mest berömda Villenkolonie var Grunewald och här spräng-
des ramarna för tomtstorlek med stor marginal. Kolonin, som (med Bismarcks 
välsignelse) grundades 1889, omfattade 235 hektar skog (och sumpmarker som 
torkades ut) och ägdes av ett “skogsfiskalt godsområde” drog fram till första 
världskriget till sig den yppersta gräddan av penningeliten i Berlin, d.v.s. med-
lemmar av adeln, finanstopparna, fabriksägare, förmögna grosshandlare, men 
också kulturpersoner som skådespelare, författare och konstnärer. Attraktions-
kraften var stor och tomtpriserna höga (mellan 1860 och 1889 steg kvadratme-
terpriset från 12 Pfennig till 200 Mark), speciellt i anslutning till de konstgjorda 
sjöarna. 
 
 

 
Fig 4:2  Del av Villenkolonie Grunewald 1919. (Ur: Pape 1987:6). 
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Fig 4:3  Del av Villenkolonie Grunewald 1980-tal. (Ur: Pape 1987:6). 
 
 
1919 års karta (fig 4:2) ger exempel på stora tomter och gles bebyggelse. Men-
delssohns “palats” med tomt (vid pilen) omfattade hela 24 000 m²och här fanns 
trädgårdsmästar- och kuskbostäder, stall, vagnslider, växthus och paviljonger. 
Villenkolonie Grunewald hade 1919 6 448 invånare. 
 
Efter andra världskriget har Villenkolonien genomgått samma förändring som 
exempelvis de stora lägenheterna i Charlottenburg (och för övrigt också inom pa-
tricierförstäderna i Sverige). Tomterna har delats upp och nya funktioner har ofta 
kommit att ersätta det gamla privatboendet. Bungalows och radhus har i vissa 
fall byggts på tomterna och bland nya användningsområden för det gamla husbe-
ståndet kan nämnas vårdhem, sjukhus, privatkliniker, hotell/pensionat, diploma-
tiska aktiviteter (konsulat/ambassader), kyrkliga inrättningar, vetenskapliga insti-
tutioner, arkitektbyråer, förlag, kontor m.m. 
 
Samma utveckling kunde man följa i Grunewald, vilket framgår tydligt av 1980-
talets karta (fig 4:3). Invånarantalet hade 1985 stigit till 14 499. Efter omfattande 
rivningar under 1960-talet är nu en del av villorna under Denkmalschutz. 
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Landhauskolonien 
Med ovanstående villor som förebild växte under tidigt 1900-tal ett antal s.k. 
Landhauskolonien upp, ofta på bondejord. Tomtbolagen tänkte sig här medel-
klassen som köpare och bostadsrättsföreningar skapades. Områdenas parklik-
nande karaktär leder tanken till den engelska trädgårdsstaden (ett berlinskt ex-
empel var här Staaken). 
 
Landhauskolonien fick från början ej samma strikta planläggning som Villenko-
lonien utan områdena utvecklades i etapper med en successivt framväxt infra-
struktur (ex. Kolonie Zehlendorf). 
 
Källor: Exkursionsführer 1985, Pape 1987:5 och 6, Hofmeister 1990, Werner 
1990 och Zimm 1990. 
 

Stadtrandsiedlungen 
En lika svårklassificerad som viktig (hundratusentals människor) och arealkrä-
vande markanvändningsform i staden Berlins yttre delar och i omlandet var/är de 
s.k. Stadtrandsiedlungen. Om Villen- och Landhauskolonien handlade om över-
klass respektive övre medelklass blev Stadtrandsiedlungen mer en angelägenhet 
för arbetarklassen och senare i någon mån för lägre medelklassen. 
 
Denna form av bebyggelse och parcellering startade blygsamt omkring 1890 
samtidigt som kommunikationerna förbättrades. Olika former av denna markan-
vändning genomgick en stark utveckling under första världskrigets slutskede och 
mellankrigstiden (fig 4:4) och har därefter existerat i något olika skepnader.  
 
En av de ursprungliga drivkrafterna var, liksom för Villen- och Landhauskoloni-
en, längtan till naturen och landet, men här tillkommer ett antal mindre frivilliga 
orsaker. Till dessa hör lägenhetsbrist och undermåliga lägenheter (framförallt i 
Wilhelminische Ring), livsmedelsbrist (framförallt under och omedelbart efter 
första världskriget), arbetslöshet, depression, inflation (värdet fast i ett stycke 
mark) o.s.v. 
 
Gränsåret 1932 beror på att kännedomen om Stadtrandsiedlungen går tillbaka till 
von Mangoldts och Pries´ (1931/32) forskningar. En ytterligare möjlig (med in-
byggda klassificeringssvårigheter) är flygbilder från 1939, men det finns endast 
en ytterst begränsad kännedom om ämnet för perioden 1939-45. 
 
Vad menas med Stadtrandsiedlung (även termerna Randsiedlungsgebiet alt 
Randsiedelgebiet förekommer)? Under tiden fram till 1932 lades inom Berlins 
stadsgränser ut uppskattningsvis 50 000 parceller (tomter), och i omgivande  
Kreise ca 70 000 parceller (enligt Zimm/1990/ ca 90 000 parceller), d.v.s. i Ber-
lin med omland ca 120 000 parceller (alt. 140 000). Förmodligen är dessa siffror 
klart i underkant. 
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Fig 4:4  Placeringen av och utnyttjandet inom Stadtrandsiedlungen 1931, skala ca  
1:440 000.  (Ur: v. Mangoldt 1932). 
 
 
Tomterna var vanligen avsedda för enkla former av permanent boende. I en del 
fall bebyggdes tomterna omedelbart - i andra fall uppfördes husen i ett senare 
skede.  
 
Tomtpriserna var relativt låga och möjlighet till avbetalning fanns. Köksträd-
gårdsodlingarna på tomten bidrog många gånger till familjernas försörjning. 
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Stadtrandsiedlungen omfattade exempelvis parceller med möjlighet till utövande 
av sidoarbeten, för arbetslösa och korttidsarbetare och andra kategorier som av-
såg att permanent bosätta sig i området (här är emellertid, som framgår av nedan, 
gråzonen stor). Till Stadtrandsiedlungen räknas däremot ej vanliga bostadsområ-
den med småhus, koloniområden, tältbosättningar och sportparceller. Likaså var 
reguljär trädgårdsmästeri- och jordbruksverksamhet förbjuden inom områdena. 
En nedre gräns för parcellernas storlek var 600 m² (för liten areal för sidoarbe-
ten) och en övre gräns var 5 000 m² (större arealer behövdes inte för sidoarbe-
ten). Den vanligaste storleken var 750 - 1 250 m². 
 
Parcellerna låg samlade i “kolonier” och 1932 fanns i Berlinområdet ca 150 stör-
re kolonier (se nedan). En jämförelse mellan situationen 1905 och 1930 visar att 
företeelsen under en dryg 25- årsperiod spritt sig i alla riktningar, inte minst till 
den östra delen av staden (Arbetarberlin) och till stor del längs järnvägarna. En 
del områden går här, på grund av mängden av olika bebyggelsetyper, under 
namnet “Mischgebiete”. Stadtrandsiedlungens invånare var till allra största delen 
beroende av staden Berlin och hade sina arbetsplatser där. I parcellhusen bodde 
vanligen en familj, i en del fall två, men ytterst sällan fler (fig 4:4). 
 
Huvuddelen av marken till Stadtrandsiedlungen härrör från bonde- och godsägar-
jord. Jordbruk och gods med ekonomiska svårigheter såg försäljning till tomter 
som en lösning. Man sålde sålunda marken till ett parcellerings-/tomtbolag (jäm-
för Villenkolonien ovan) som sedan i sin tur sålde tomterna separat. Man räknar 
med att det omkring 1930 fanns 60 stora bolag, 60 medelstora och 120-150 små. 
Till allra största delen rörde det sig om privata firmor, men även Stadt Berlin 
fanns med på ett hörn. I allmänhet ägde man sin parcell (arrende var ovanligt). 
Tilläggsjord till de olika “kolonierna” utarrenderades däremot. Parcellering ägde 
våren 1932 rum på 356 ställen (inkluderar också små sammanslutningar), i hu-
vudsak utanför stadsgränsen. 
 

Planläggning 
Rättsligt sett var tomtbolagen ansvariga att upprätta en “Siedlungsplan” för “ko-
lonin” och denna plan måste vara godkänd av myndigheterna innan försäljning 
kunde ske. Siedlungsplanen skulle bl.a. omfatta gator, öppna platser och offent-
liga ytor. I verkligheten utgjorde Stadtrandsiedlungen en vildvuxen flora. Här 
fanns allt från områden uppbyggda helt enligt gällande regler till s.k. vild parcel-
lering, tillkomna utan planläggning. Man fruktade efter återföreningen 1990 en 
oplanerad bebyggelse (en oreglerbar “Molok” /= omättligt vidunder/). Samma 
rädsla fanns utan tvekan under framförallt mellankrigstiden avseende förortsbe-
byggelsen. 
 
Rent trafikmässigt skiljde man inom parcellkolonin på trafikgator och boendega-
tor. De förstnämnda krävde en något högre kvalitet. Kvarteren var ofta 
långsträckta med relativt få sidogator (boendegator). Huvuddelen av gatorna 
saknade beläggning, vilket innebar att det var dammigt på sommarhalvåret och 
gyttjigt på vinterhalvåret (fig 4:5). 
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Fig 4:5  Obelagd gata inom Stadtrandsiedlung omkring 1930. (Ur: v. Mangoldt 1932). 
 
Fig 4:6  Stadtrandsiedling Friedrichsfelde -Süd  omkring 1930. (Ur: v. Mangoldt 1932). 
 
 
Gatudragningen i de olika Siedlungspläne följde, i bästa fall, de allmänna stads-
planeidealen. De äldre planerna ritades i enlighet med den preussiska “Fluchtli-
niengesetz” från 1875 (påminnande om 1874 års byggnadsstadga i Sverige), med 
ett stelt geometriskt gatunät, medan de nyare planerna var mer terränganpassade 
och utlagda efter framförallt 1920-talets planideal. I äldre Kleinsiedlungen  
(Stadtrandsiedlungen) förekom inga grönytor. 
 

Hustyper  
Man skiljer här officiellt på fyra typer. 
 

• kolonistugan (eller fältstugan), som utgör den enklaste varianten. Här 
tilläts endast tillfälligt boende. Denna hustyp bildar kärnan för senare 
boendestugor. 

• Wohnlauben (boendestugan). Enligt Baupolizeis bestämmelser gällde 
som gräns för grundytan i Berlin: 40 m² och i omlandet: 30 m². Dessa 
hus fick endast vara bebodda under perioden 15 april - 15 oktober, vil-
ket innebar att innehavarna också måste ha en fast bostad på annat stäl-
le. Under svåra tider överskred man reglerna med en tyst acceptans av 
Baupolizei. 

• Wirtschaftsgebäude, byggnader som var avsedda för yrkesmässigt an-
vändande. Man bodde ofta här men emot reglerna. 

• Kleinhäuser (småhus), vilka skiljer sig tekniskt och rättsligt från katego-
ri b). Här gällde permanent boende. 

 
Byggnadernas utseende varierade, både till form, innehåll och byggnadsmaterial, 
starkt och “ingen byggnad var den andra lik” (fig 4:6 och 4:7). 
 
I fråga om byggnadsmaterial gällde för “Primitivbauten” (självbyggen) all sorts 
billigt byggnadsmaterial. För “Permanentbauten” (allt från själv-/familjebyggen, 
grannhjälp o.s.v. till inhyrda hantverkare och byggfirmor) gällde a) tegelhus, b) 
betonghus, c) lerhus, d) trähus och e) stålkonstruktioner. 
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Fig 4:7  Stadtrandsiedlung Malchow. (Foto: förf. 14.2 2006). 
 
 
Utan att gå in på de tekniska och administrativa detaljerna kan man konstatera att 
målet från myndigheternas sida var att infoga Stadtrandsiedlungen i Groβ-Berlin 
och att man, efter godkännande av Siedlungspläne, skulle acceptera företeelsen 
fastän spretigheten var påtaglig.  
 
Trots ovannämnda försök till reglering av bebyggelsen inom Stadtrand-
områdena ledde tidigare nämnda (och tillika tilltagande) missförhållanden i sta-
den till en åtminstone delvis okontrollerad byggnadsaktivitet och bristfälliga sa-
nitära förhållanden. 
 

Situationen efter första världskriget 
Som bakgrund kan nämnas att, trots en stark byggnation under Weimarrepubli-
ken, år 1927 10 % av alla hushåll i Berlin saknade egen våning och att det då 
fanns 13 000 barackvåningar, vilkas antal 1933 hade ökat till ca 42 000. Man be-
räknar vidare att 1935 ca 200 000 personer saknade lägenhet. På grund av en 
ökande arbetslöshet under tidigt 1930-tal hade många människor inte möjlighet 
att betala hyran, varför det 1932 fanns 27 000 tomma lägenheter i staden. 
 
Före nazitiden vimlade Berlins ytterområden av reklamskyltar med parceller-
bjudanden. Den nya regimen ville emellertid att nybyggnation skulle ske under 
mer ordnade former. På grund av ett stort tryck fick man även under denna tid 
acceptera mer oreglerade Stadtrandsiedlungen. En inkorporering av närområdena 
hade rent plan- och kontrollmässigt varit en fördel, men det var politiskt omöjligt 
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på grund av klara motsättningar mellan Stadt Berlin och omgivande Provinz 
Brandenburg. 
 
Stadtrandsiedlungens betydelse ökade markant efter andra världskriget, då bo-
stadsnöden tvingade ut stora grupper av människor till utkanter och omland. 
 
Ju längre ut från Berlin man kom desto lägre andel bebyggelse fann man under 
1930-talet på de parcellerade områdena. Här liksom inom de gränsnära delarna 
förekom en mängd “vilda bosättningar”. De bebyggelsefria parcellerna blev så-
lunda efter kriget en viktig tomtreserv för permanenthus. Detta speciellt som 
grundförsörjning (elektricitet och vattenanslutning) samt enklare gatubeläggning 
tillkom på 1930-talet, medan avlopp, trottoarer och belagda körbanor ofta har 
saknats och, i många fall ännu saknas. 
 
 

Fig 4:8  Stadtrandsiedlung inom stadsdelen Rudow på 1980-talet.  (Ur: Pape 1987:7) 
 
 
I orter med demonterad rustningsindustri i dåvarande DDR var tomtreserverna 
särskilt stora (1963 hade exempelvis Teltow och Kleinmachnow 500 respektive 
900 outnyttjade parceller). Dylika parceller kom via privata, folkägda eller ko-
operativa företag att till delar bebyggas under DDR-tiden. På en del av de obe-
byggda tomterna har uppförts kolonistugor (“datjor”). Egnahemsvillor var där-
emot relativt ovanliga i det socialistiska DDR, isynnerhet i storstadsområden. 
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En påtaglig förtätning av bebyggelsen i Berlins Stadtrand skedde sedan i Väst-
berlin på 1960-talet och i Östberlin på 1970-talet. Tidigare kolonihus och skjul 
blev permanenthus, tomter delades och obebyggda tomter blev allt ovanligare. 
Bebyggelsevariationen var emellertid stor och nödbostäder (Behelfsheime) blan-
dades efterhand med nybyggen från 1970- och 80-talen och en ständig föryng-
ring ägde rum. Ett exempel på en dylik utveckling finner vi Rudow. Fig 4:8 visar 
ett utsnitt ur en modern karta med en stor boendetäthet och en typisk parcelle-
ring. 
 

En oönskad men nödvändig företeelse 
En okontrollerad bebyggelseutbredning i en storstads ytterområden inger alltid 
skräck hos myndigheterna (jämför Paris, kap 2). Genom de nämnda yttre om-
ständigheterna blev situationen i Berlin under mellankrigstiden sådan, trots alla 
befintliga regleringar. Efter andra världskrigets bombningar var en stor del av in-
nerstadens lägenhetsbestånd förstört och den svårgripbara zonen av Stadtrandsi-
edlungen fick, tillsammans med koloniområden m.m., en ny uppgift - att ge tak 
över huvudet åt åtskilliga tiotusentals husvilla. Rudowexemplet ovan visar att 
“parcellen” ända in i modern tid haft aktualitet. 
 
Matthiesens (2002) bok om suburbaniseringsprocessen runt Berlin inleds med en 
fotoserie där en av texterna kan ses som en lämplig avslutning på avsnittet om 
Stadtrandsiedlungen: “so manche Brachlandschaften (landskap i träda) zwischen 
den florierenden Entwicklungsinseln warten noch darauf, wachgeküsst zu wer-
den - und sei es von einem Developper” (nytt tysk-engelskt ord). 
 
Källor: Mangoldt 1932, Mangoldt, Langen & Pries 1933, Pape 1987:5 och 7, 
Werner 1990, Zimm 1990 och Matthiesen 2002. 
 

Kleingarten-områden 
En markanvändningsform som utan tvekan har klara yttre likheter med Stad-
trandsiedlungen är de traditionella koloniområdena (Kleingärten). Kleingarten-
rörelsen har en 140-årig historia i Tyskland och idag finns i landet 1 010 000 ko-
lonilotter och 15 200 koloniföreningar. 
 
Kolonierna har naturligtvis genom tiderna spelat en växlande roll för innehavar-
na. Under den wilhelminska tiden liksom under krigs- och kristider kom odling-
arna (potatis/rotfrukter och frukt) på lotterna att bli ett viktigt tillskott till hushål-
len. 
 
Idag fungerar kolonierna som en fritidssysselsättning. Man definierar i koloni-
stadgarna “fritid” som den tid som ligger utanför förvärvsarbetsverksamheten. 
Kolonisten har sålunda ej rätt till odlingar för avyttring. 
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En kolonilott får ej omfatta mer än 400 m² (genomsnittsstorleken för f.d. DDR är 
305 m² och för “Västtyskland” 350 m²). Enligt Bundeskleingarten-lagen får ko-
lonistugorna högst ha en grundyta på 24 m² (inklusive övertäckt uteplats). De 
skall vidare både i fråga om byggnadsmaterial och inre utrustning vara av enklas-
te slag. Stugorna är ej heller anslutna till de kommunala försörjningsnäten, utan 
man är hänvisade till gemensamma anläggningar inom koloniområdena (vanli-
gen 50-150 lotter). Dessa bestämmelser har tillkommit för att hindra ett perma-
nent boende i husen. Ett problem har här, enligt SenStadtentw., varit att man i 
större utsträckning i f.d. DDR tillät boende i kolonistugorna. Sannolikt tänjer 
man idag på utrustnings- och boendebestämmelserna. Genom de strikta arealreg-
lerna skiljer sig Kleingärten väsentligt från s.k. Freizeitgärten, där t.ex. elektrici-
tets- och vattenanslutning är tillåten. 
 
I Berlin fanns år 2004  833 koloniföreningsanlutna kolonianläggningar med en 
sammanlagd areal av 3 310 ha (mot ca 3 500 ha 1985). Detta motsvarar närmare 
4 % av stadens totala yta. Siffran stiger något om man inkluderar de koloniområ-
den som tillhör vissa arbetsgivare, framför allt Deutsche Bahn AG. Den senare 
företeelsen var ytterst vanlig (och existerar i en viss utsträckning fortfarande) i de 
svenska städerna, bl.a. utmed järnvägslinjer och i spårvinklar/spårtrianglar. 
 
Ser man på fördelningen av Kleingärten inom de berlinska förvaltningsdistrikten 
finner man de klart största arealerna i östberlinska Pankow (746,1 ha) och Trep-
tow-Köpenick (426,0 ha) samt det västberlinska arbetardistriktet Neukölln 
(405,1 ha). Under en 140-årig existens har naturligtvis en successiv förskjutning 
av koloniområdena mot periferin och till och med till arealer utanför stadsgrän-
sen ägt rum. I det sistnämnda fallet isolerades kolonilotterna (i öst) genom grän-
sens förslutning 1952 från sina västliga kolonister. I dagens centrumnära distrikt 
är Kleingärten en relativt sällsynt företeelse. 
 
Liksom i Sverige handlar det för koloniernas del om ett arrendesystem. I Berlin 
talar man om kortfristiga, mellanfristiga och långfristiga arrenden och en Klein- 
gartenentwicklungsplan 2004 visar riskgraden för de olika koloniområdena. 
 
Kleingärten anses inom storstadsområden viktiga för både grönska och uppluck-
ring av kompakt bebyggelse. Till detta kommer självklart den sociala faktorn. 
 
Benämningen Schrebergarten används ofta parallellt med Kleingarten. Namnet 
härrör från en läkare och pedagog, D.G.M. Schreber (1808-61) och avser, enligt 
definitionen, “Kleingarten innerhalb einer Gartenkolonie am Stadtrand”. 
  
Källor: Steinecke 1987, Duden 1989, Kleingartenentwicklungsplan Berlin 
(2004), GALK -DST (2005) samt information från Senat für Stadtentwicklung. 
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5. Befolkning och pendling 

Befolkningsutveckling 

Tiden före 1945 
Sannolikt erhöll de båda städerna Berlin och Cölln stadsrättigheter omkring 
1230. Berlin-Cölln utvecklades snabbt som handelsstad, inte minst genom att 
man lyckades leda om fjärrhandelsvägen Magdeburg-Posen (Poznan) från Köpe-
nick och Spandau till brofästet vid Spreeön. Man blev också under 1300-talet 
medlem av Hansan och under det följande århundradet residensort för kurfursten 
av Brandenburg. Man bedömer invånarantalet vid mitten av 1400-talet till 6 000 
– 8000 och på grund av huvudstadsrollen steg det under 1500-talet till ca 12 000. 
 
Till följd av trettioåriga krigets härjningar och efterföljande sjukdomar sjönk in-
vånarantalet åter till hälften. Genom det s.k. ediktet i Potsdam 1685 öppnades 
möjligheten till invandring av trosflyktingar till Brandenburg, framförallt huge-
notter från Frankrike (6 000 slog sig ned i Berlin) och omkring år 1700 var 25 % 
av befolkningen av franskt ursprung. 
 
Efter inkorporering 1709 hade Berlin 57 000 invånare och 1750 var man med 
113 000 invånare Europas sjätte stad. 
 
Berlin blev under 1800-talets första hälft en ledande industristad (1800: 172 000 
och 1850: 419 000 inv) och hade vid Tysklands enande 932 000 inv (för att göra 
jämförelsen rättvisande gäller invånarsiffrorna vid samtliga folkräkningstillfällen 
fr.o.m. 1871 för området innanför 1920 års stadsgräns). 
 
Fig 5:1 visar Berlins befolkningsutveckling från medelstor stad till världsstad 
och det mest explosiva förloppet ägde, som synes, rum mellan 1871 och första 
världskriget. Under denna period ökade stadens befolkning med nära tre miljoner 
människor (1880: 1 321 000, 1890: 1 960 000, 1900: 2 712 000 och 1910: 3 724 
000 inv). 
 
Första världskriget och näringslivskrisen i slutet av 1910-talet ledde till ett av-
bräck i utvecklingen. Vid skapandet av Groß-Berlin 1920 kom man upp i 3 804 
000 inv, vilket innebar att man då var världens tredje stad, efter New York och 
London (se också kap 2). 
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Fig 5:1  Befolkningsutvecklingen i Berlin 1800-2000. (Komplettering Book 1991). 
 
 
År 1939 hade staden 4 339 000 inv (genom depressionen på 1920-/30-talet hade 
tillväxten på nytt bromsats upp) och maximum uppnåddes 1943 med 4 490 000 
inv (med det stora antalet stupade och saknade i kriget kan siffrans korrekthet be-
tvivlas). 
 
Vid naziregimens start 1933 bodde ca 160 000 judar i Berlin - tio år senare åter-
stod något hundratal (90 000 hade utvandrat, resten hade mördats). 
 

Perioden 1945-49 
På mycket osäkra grunder bedömdes Berlins invånarantal omedelbart efter kriget 
till ca 2,8 milj. och vid slutet av 1945 nämns siffran 3 018 000 inv. De allierade 
stoppade under denna tid en omfattande invandring av flyktingar från de förlora-
de områdena i öster. 
 
De fyra första efterkrigsåren präglades av ett extremt kvinnoöverskott (1939:  
1 000 män – 1 200 kvinnor och 1945: 1 000 – 1 562) och åldersgruppen 18-40 år 
hade från 1939 sjunkit med 70 % och här är könsfördelningen 1 000 - 2 500. Vi-
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dare var spädbarnsdödligheten hög och matbristen ledde överhuvudtaget till hög 
dödlighet. 
 

Det delade Berlin 1949-89 
Västberlin  
Efter blockaden 1948/49 steg Västberlins befolkning ständigt på grund av flyk-
tingströmmen från SBZ/DDR. De fördrivna tyskarna från öst länkades däremot 
av mot västzonerna. 
 
Under perioden 1949-58 växte Västberlin med 125 000 inv till 2,26 milj. Däref-
ter följde en nedgång med en bottennotering i början av 1980-talet (1985: 1,96 
milj.) och en ny tillväxt under slutet av decenniet (1989: 2,13 milj.). 
 
Även om det under delningsperioden inte inträffat några dramatiska förändringar 
i det totala befolkningstalet skedde stora omkastningar i fråga om nationalitets-
strukturen. Under en 25-årsperiod från mitten av 1960-talet gick den tyska be-
folkningsandelen ned med ca 310 000 personer och den utländska andelen ökade 
samtidigt med ca 220 000. Inom den tyska gruppen minskade också befolknings-
andelen i fertil ålder. Man gifte sig dessutom senare och fick färre antal barn. 
 
Fram till 1961 kompenserades utvandring till Västtyskland med invandring från 
DDR. Genom olika former av ekonomiska lättnader (Berlin-Förderung) försökte 
man locka till sig människor och företag från väst. 
 
Nedgången av den tyska befolkningen försökte man till delar uppväga med in-
vandring från utlandet ( 1961: 20 000, 1975: 190 000 och 1989: 297 000 perso-
ner). Detta innebar en föryngring av totalbefolkningen.  
 
Befolkningen minskade i innerdistrikten och ökade i ytterdistrikten. I innersta-
dens nedslitna bostadsområden var den utländska befolkningsandelen påtaglig. 
Kreuzbergs invånarantal sjönk under perioden 1961-89 med en tredjedel, medan 
den utländska andelen ökade från 10 till över 30 %. 
 
Östberlin 
Här kan vi självklart konstatera en omvänd utveckling jämfört med Västberlin 
(1950-61 gick befolkningen ned med ca 150 000 personer på grund av flykt till 
väst). Även om invandringen från andra delar av DDR var stor kunde detta ej 
kompensera nedgången. 
 
År 1961, omedelbart före murens tillkomst, var 1,05 milj. inv. själva lågvatten-
märket och under 1960-talet var befolkningsökningen marginell (1965: 1,08 milj. 
och 1970: 1,09 milj.). 
 
Genom fyrmaktsöverenskommelsen 1971 och efterföljande avtal normaliserades 
relationen till väst något. Nu följde en forcering av utbyggnadsplanerna för Öst-
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berlin. 1973 initierades officiellt ett omfattande lägenhetsprogram, som 1971-86 
innebar 282 000 lägenheter, varav 192 000 nyproducerade. 
 
Befolkningen ökade sedan, trots en viss utvandring (genom uppluckring av rese-
bestämmelserna) på nytt västerut under 1970- och 80-talen (1975: 1,10 milj., 
1980: 1,16 milj. och 1985: 1,22 milj. inv.). 
 
Liksom i Västberlin sjönk citydistriktens befolkning och ytterdistriktens ökade. 
 

Tiden efter återföreningen 
Innanför en 60-km:s radie från staden bodde vid årsslutet 1990 knappt 4,3 milj. 
människor (därav 80 % i Berlin och 20 % i omlandet) - lika med det tidiga 1940-
talets befolkningssiffra för staden Berlin. Andelen för kärnstaden var betydligt 
högre än i stora västtyska agglomerationer. 
 
Av 3,43 milj. inv., som den 3 oktober 1990 bodde i Berlin, tillhörde 2,16 milj. 
(63 %) väst och 1,27 milj. (37 %) öst. Under de första nio månaderna efter åter-
föreningen ökade befolkningen med 10 000 personer, men tillskottet från Väst-
tyskland minskade sedan successivt. 
 
Av 3,44 milj. inv. (1991) var 341 000 (9,9 %) av utländsk härkomst. Av dessa 
bodde 90 % i Västberlin. 
 
De flesta (90 %) av invandrarna från f.d. Västtyskland sökte sig till de västliga 
distrikten och inflyttarna från f.d. DDR slog sig till 75 % ned i de östliga (jämför 
kap.15). 
 

Prognoser och förväntningar 
Deutsche institut für Wirtschaftsforschung såg framför sig en kraftig ökning av 
staden Berlins befolkning, bl.a. beroende på flyttningen från Bonn. Man menade 
att ett invandringsöverskott på 30 000 personer per år var realistiskt och man 
räknade med en befolkningsökning fram till år 2000 på ca 200 000 personer. De 
skulle ha givit Berlin en befolkning på 3,6 milj. (d.v.s. samma invånarantal som 
1908). 
 
Planungsgruppe Potsdam räknade 1990 med en årlig befolkningsökning på 35 
000 personer inom det inre planeringsområdet (EVR). Detta skulle innebära en 
ökning från 4,274 milj. inv. till 4,5-4,6 milj. I samma takt skulle regionen tio år 
senare ha 4,9-5,0 milj. inv. 
 
Einem (1990) såg i framtiden Berlin som en invandrarstad liksom London, Paris 
och New York och räknade med en betydligt större årlig folkökning, nämligen ca 
60 000 personer. Berlinregionen skulle då om 10 och 20 år ha 4,8 resp. 5,5 milj. 
människor. 
 



 84

Den spanske arkitekten Bofill (känd bl.a. för utformningen av parisiska förorter) 
menade att det dröjer till omkring år 2020 innan Berlin åter blir en världsmetro-
pol. Han tänkte sig bl.a. rivning av bostadsområden från DDR-tiden i centrala 
staden. 
 
Jag citerar här (med en viss skammens rodnad) mina slutord från 1991:  
 
“Det bör nämnas att dessa mer eller mindre välunderbyggda befolkningsframsk-
rivningar tillkommit innan beslutet tagits om flyttning av huvudstadsfunktioner-
na till Berlin. Likaså har den internationella affärsvärlden visat ett icke förutsäg-
bart intresse för etablering i Berlin. Det torde därför inte vara orealistiskt att räk-
na med en befolkning i nämnda Region Berlin (EVR) på mer än 5 miljoner män-
niskor vid sekelskiftet”. 
 
År 2002 hade staden 3 392 000 inv. och den kommunala prognosen (nu gällan-
de) för år 2020 pekar på 3,366 milj. inv. (en nedgång med 0,8 %, jämför ovan). 
Jämfört med 1990 rör det sig om en nedgång på ca 65 000 personer. 
 

Fig 5:2  Metropolregion Berlin (EVR) med delområden (jämför fig 5:4), skala ca 
1:870 000. (Källa: Bevölkerungsprognose für Berlin 2002-2020). 
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För omlandets (EVR:s) del kan vi konstatera att prognosen visar på en ökning 
från 967 000 inv. (2002) till 1 015 000 år 2020. Detta innebär en ökning med 48 
000 personer (+ 5 %). För hela perioden från 1990 skulle ökningen av omlandets 
befolkning ligga på ca 225 000 personer (därav en tydlig ökning på ca 175 000 
personer under perioden 1990-2002). Berlin + omland skulle enligt prognosen 
för 2002-2020 öka från 4 360 000 till 4 382 000 inv., d.v.s. endast + 0,5 %. För 
staden Berlin har utkristalliserats fyra renodlade områden (fig 5:2): Innere Stadt, 
Außenstadt/Westteil, Außenstadt/Ostteil (utom de stora bostadsområdena i Öst-
berlins östkant) och Groß-Siedlungen vid östra stadsranden (GO). Till detta 
kommer Umland och Berlin + Umland d.v.s. Metropolregion. 
 
En god sammanfattning av befolkningsutvecklingen1991-2002 och prognosen 
2003-2020 ger fig 5:3. 
 

Fig 5:3  Befolkningsutvecklingen i Metropolregion (EVR), omland och Groß-Berlin 1990-
2002 och prognos 2002-2020. (Källa: Bevölkerungsprognose für Berlin 2002-2020). 
 
 
Som synes i fig 5:4 ägde det mesta av den befolkningsmässiga dramatiken rum 
fram till 2000-talets första år. Därefter har en tydlig utplaning skett, med undan-
tag för GO:s fortsatta tillbakagång. 
 
Berlins befolkningsutveckling har hittills, som synes, inte på något sätt kunnat 
leva upp till de överoptimistiska prognoser som presenterades en kort tid efter 
murens fall och återföreningen. 
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Fig 5:4  Befolkningsutvecklingen i Metropolregion Berlin 1990-2002 och prognos 2002-
2020 i delområdena (jämför fig 5:2). (Källa: Bevölkerungsprognose für Berlin 2002-
2020). 

Pendling 

Ramar för pendlingen (fig 5:5 a-e) 
Att redogöra för en stads pendlingstal genom tiderna innebär i många fall  
oöverstigliga hinder på grund av att omland/pendlingsomland varierar från tid-
punkt till tidpunkt. För Berlins del tillkommer dessutom som komplicerande fak-
tor den politiska situationen från andra världskrigets slut till återföreningen. 
 
Figurserien 5:5 a-e visar inom vilka ramar pendling (i princip arbetspendling) 
kunde ske från 1930-talet fram till idag. Streckade gränslinjer markerar här 
genomsläpplighet (med vissa inskränkningar) och heldragna linjer partiell eller 
total avspärrning. Här medtages sålunda både pendlingarna mellan Gross-Berlin 
(och senare Öst- respektive Västberlin) och omlandet och mellan västsektorerna 
och östsektorn. Den senare formen skulle i andra sammanhang ej klassificeras 
som pendling, men Berlins situation är unik och arbetspendlingen öst-väst är po-
litisk-geografiskt mycket intressant. 
 
På fig 5:5 a (före 1945) ser vi den ännu existerande normala situationen (om 
man nu kan kalla nazidiktaturen normal) som gällde fram till krigsslutet. Här 
ägde pendling rum mellan den odelade staden och omlandet, främst i riktning 
mot Berlin (och detta gäller alla perioderna). 
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Fig 5:5 
Pendlingsströmmarnas ramverk  från 1930-talet fram till idag. Streckade gränslinjer 
markerar genomsläpplighet (med vissa inskränkningar) och heldragna gränslinjer parti-
ell eller total avspärrning. Pilarna visar pendlingsrörelserna. Väster om prickad linje på 
fig d rådde trafikskugga (jämför fig 2:4).  Se i övrigt textdelen. (Konstruktion förf.) 
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Bortsett från blockaden 1948/49 , då västsektorerna var förseglade ut mot SBZ 
kunde, som fig 5:5 b (1945-52) visar, pendlingarna ske relativt obehindrat både 
mellan stadshalvorna och mellan de fyra sektorerna och omlandet. 
 
Den 26 maj 1952 kungjorde DDR-regeringen stängningen (med taggtråd) av 
gränsen mellan västsektorerna och DDR (fig 5:5 c, 1952-61). Endast de tre tran-
sitvägarna till västzonerna/BRD var öppna. Detta innebar att västberlinarna ej 
kunde nå sina arbeten (eller gravställen, koloniområden m.m.) i DDR. Östberli-
narna kunde fortfarande med S-Bahn förflytta sig genom västsektorerna (i vissa 
fall i plomberade tåg) till sina arbeten i det västra, nordvästra och sydvästra om-
landet. Mellan Östberlin och Västberlin fortsatte arbetspendlingarna däremot i 
båda riktningarna. 
 
Genom murens tillkomst 1961 ströps huvuddelen av pendlingsrörelserna (fig 5:5 
d, 1961-89). “Gränsgångarna” (de som bodde i ena stadshalvan och arbetade i 
den andra) mellan Östberlin och Västberlin (och vice versa) avstängdes sålunda 
från sina arbeten/ev. utbildningsställen och östberlinarna kunde svårligen nå sina 
arbeten väster, nordväst och sydväst om Västberlin. På de östberlinska plankar-
torna betraktades dessa områden ej längre som pendlingsomland (man talar om 
“trafikskugga”) och några pendlingsuppgifter meddelades ej längre i statistiken. 
 
Denna högst begränsade pendlingssituation kom att gälla fram till murens fall. 
Även om en ny arbetspendlingsbild successivt måste växa fram (Västberlin hade 
ju i närmare fyrtio år saknat omland och omlandskontakter, se också kap 2) visar 
fig 5:5 e (1989/90-) de nya ramarna, d.v.s. återgång till något som liknade  
förkrigssituationen (fig a). 
 

Enstaka pendlingsuppgifter för perioderna i fig.a-e 
a) Under perioden 1925-39 ökade antalet pendlare från ca 100 000 till 200 000-
250 000. Den ingående pendlingen från omlandet dominerade, men enstaka or-
ter, som under 1930-talets satsning på rustningsindustri försågs med stora indu-
strikomplex, hade ett överskott av inkommande pendlare (ex. Ludwigsfelde, 
Oranienburg och Schönefeld). 
 
b) Om vi bortser från blockadtiden räknar man med att mer än 100 000 västber-
linare arbetade i den östra stadshalvan, till en liten del också i angränsande delar 
av SBZ/DDR, medan omvänt ca 45 000 östberlinare hade sina arbetsplatser i 
västsektorerna. Dessa tal gällde fram till 1950, därefter blev det omvända förhål-
landet med fler östberlinare arbetande i öst. 
 
En av anledningarna till blockaden var införandet av D-Marken (som då var offi-
ciell valuta i västzonerna) i västsektorerna. Detta innebar svårigheter för gräns-
gångarna i Berlin, men detta övervanns delvis med hjälp av en löneutjämnings-
kassa. Arbetstagarna från östsektorn med arbetsplatser i Västberlin fick en del av 
lönen i östmark, medan på motsvarande sätt västberlinarna fick växla en del av 
sina östmark till D-Mark. 
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c) Under denna period, då Västberlin var avspärrat från sitt omland, pendlade 
1958 ca 38 000 personer från Östberlin och dess omland till Västberlin. Omedel-
bart före murbygget var, enligt Hofmeister (1975), 56 300 östberlinare officiellt 
arbetande i Västberlin. Till detta kommer en grupp på uppskattningsvis 20 000, 
mest kvinnliga, personer som arbetade i västberlinska hushåll eller inom mode-
branschen. Motsvarande siffror var, enligt Zimm (1990), 63 000 respektive  
40 000.  
 
Under första halvåret 1961 var det relativt få västberlinare som hade sina arbeten 
i Östberlin (främst skådespelare, vetenskapsmän o.s.v.). 
 
d) Den enda pendlingsverksamhet som förekom under denna nästan trettio år 
långa period var mellan Östberlins beskurna omland och huvudstaden (jämför fig 
2:4). 
 
Antalet inpendlare till Östberlin beräknas i början av 1980-talet ha uppgått till ca 
85 000 (ca 70 % från de sex Umland-Kreise) och två tredjedelar av pendlarna var 
sysselsatta inom industri- eller byggnadsverksamhet. 
 
Mot detta stod mindre än 5 000 utpendlare från Östberlin. Som framgår av kap 2 
visade Östberlin under denna tid ett påtagligt ointresse för sitt omland. 
 
e) Muröppningen och återföreningen innebar en livlig etablering inom åtskilliga 
branscher både innanför och utanför stadsgränsen och detta avsatte sig snabbt i 
pendlingsstatistiken. Antalet inpendlare från EVR till Berlin ökade från 1994 till 
2002 från 75 000 till drygt 130 000 personer, medan utpendlarna under samma 
tid ökade från 29 000 till drygt 50 000 personer.  
 
Det totala antalet inpendlare till Berlin var 1996 144 000 (varav 104 000 från 
Land Brandenburg) och 2004 195 000 (respektive 149 000). För utpendlarna 
gäller för samma tidpunkter från 88 000 (48 000) till 113 000 (57 000). I de tota-
la pendlingstalen ingår bl.a. tjänstemän från/till Bonn. 
 
Pendlingstalen anses, enligt SenStadtentw., komma att ytterligare stiga i framti-
den, men med mindre intensitet. 
 
Källor: Hofmeister (1975), Einem (1990), Provisorischer Regionalausschuss 
(1990), Zimm (1990), Werner (1990), Book (1991), Bevölkerungsprognose für 
Berlin 2002-2020 (2004), Stadtentwicklungskonzept Berlin 2020 (2004), Statis-
tisches Landesamt Berlin 2004 samt notiser i dagspressen. 
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6. Jordbruket i SBZ/DDR 
och ex-DDR 

Perioden 1945-89 
Som sovjetisk ockupationszon och senare DDR kom jordbruket att stegvis byg-
gas upp efter rysk/sovjetisk förebild. Detta innebar att en mindre del av de forna 
godsen direkt övergick i stats- eller folkägda gods, jämförbara med den ryska 
sovchosen. Ca 85% av jordbruksmarken delades sedan ut till i huvudsak lantar-
betare, andra jordlösa kategorier och fördrivna från de f.d. tyska områdena i ös-
ter. Det rörde sig i allmänhet om småbruk på 5-7 ha. Detta var möjligt på grund 
av att alla enheter med 100 ha eller mer drogs in, liksom all mark tillhörig “fa-
scister och krigsförbrytare“. 
 
En mer långsiktig plan för jordbruket var sedan möjlig genom skapandet av “Ar-
betar- och bondestaten” DDR 1949. Ett första uttryck för kollektivtanken var 
skapandet av s.k. MAS (se förkortningslista efter detta avsnitt), vilka gav möj-
lighet för ensambönder att låna maskiner till gynnsamma taxor. Visserligen upp-
nåddes under perioden 1950-52 samma produktion per arealenhet som före kri-
get men man menade att småenheter inte var effektiva nog att klara av folkhus-
hållets krav och att de konserverade den gamla byekonomin och kulturella efter-
blivenhet samt verkade hämmande på samarbetsformer, samhällelig koncentra-
tion av kapital, kretaursdrift i stor skala och progressivt användande av veten-
skapen (Marx). 
 
Vid SED:s partikongress 1952 fattade man officiellt beslutet att bygga upp socia-
lismen i DDR. Från och med detta år gavs de enskilda bönderna/f.d. lantarbetar-
na möjlighet att bilda egna LPG och dessa skulle starta som typ I för att sedan 
övergå till typerna II och III. Typ I innebar att endast jorden var gemensam, typ 
II inkluderade även redskapen och maskinerna och typ III djuren. I många fall 
gick man direkt från typ I till typ III.  
 
Inom vissa f.d. godsdistrikt kunde man på denna frivilliga väg få fungerande 
sammanhängande brukningsenheter. Detta gäller inte minst de tre nordliga Be-
zirken Rostock, Schwerin (framförallt den tidigare provinsen Mecklenburg) och 
Neubrandenburg, där godstraditionerna var färska och många nya jordbrukare 
önskade ett samgående till större enheter. I andra delar av landet, där fler 
självägande bönder funnits, gick kollektiviseringsprocessen betydligt långsam-
mare och under motstånd (gällde även vid genomförandet av senare reformer). 
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Redan 1952 hade MAS som ett steg i mekaniseringen (inklusive partiövervak-
ningen) övergått till MTS. 
 
År 1960 var det tid för den fullständiga, d.v.s. obligatoriska, kollektiviseringen 
(jag likställer för enkelhetens skull här i fortsättningen begreppen “kollektiv” och 
“kooperativ”), vilken innebar att all produktiv mark överfördes till LPG, VEG 
eller motsvarande enheter. Det jämförbara årtalet i Sovjetunionen var 1928, då 
den första femårsplanen startade och i princip all mark överfördes till sovchoser 
(framförallt f.d. gods eller nyodlingsområden) eller kolchoser (isynnerhet gamla 
jordbruksbyar). Under perioden 1960-85  skedde sedan i DDR, fortfarande efter 
sovjetisk förebild, en fortgående sammanslagning till större enheter.  
 
För vissa arbets- och produktionsprocesser krävdes samarbete mellan företag 
(VEB), LPG och VEG. Sålunda skapades för detta ändamål KAP, ZBE och 
ZGE. Under 1960- och 70-talen bildades också special LPG med inriktning på 
grödor (P = Pflanzenproduktion) och boskap (T = Tierproduktion). Likaså fanns 
lösenordet “intensifiering” länge med i bilden. Det innebar bl.a. mekanisering, 
dränering, gödning och utbildning. 
 
Förkortningar: 
KAP = Kooperative Abteilung Pflanzenproduktion (gemensamt centrum för 
framförallt spannmålsinriktade kollektiv) 
LPG = Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (jordbrukskollektiv) 
MAS = Maschinen-Ausleih-Station (maskinstation) 
MTS = Maschinen-Traktoren-Station (maskin- och traktorstation) 
MVA = Milchviehanlage (mjölkproduktionsanläggning) 
VEB= Volkseigener Betrieb (folkägt företag) 
VEG = Volkseigener Gut (folkägt gods)  
ZBE = Zwischenbetriebliche Einrichtung (samarbetsorgan mellan företag) 
ZGE = Zwischengenossenschaftliche Einrichtung (samarbetsorgan mellan kol-
lektiv) 
 
Se i övrigt “Förkortningar” efter litteraturförteckningen i bokens slut. 
 
Källa: Omarbetning av Book 1990. 
 

Jordbruket i omlandet under DDR-tiden 
De viktigaste jordbruksarealerna i Berlins omland var till största delen belägna 
på de båda grundmoränplatåerna som omger urströmsdalen (centrala Berlin). 
Barnimplatån (i norr och öster) svarade för huvuddelen av produktionen, medan 
en mindre del härrörde från Teltowplatån (i söder och sydöst). 
 
I och med beslutet om den fullständiga kollektiviseringen 1960 skedde inom de 
flesta Kreise en snabb övergång till LPG och VEG. Ett undantag utgjorde det 
viktiga fruktodlingsdistriktet Havelland (med Potsdamområdet och Werder), där 
processen inte var avslutad förrän 1967. På grund av murens tillkomst 1961 
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hamnade Östberlins omland väster (bl.a. Havelland), nordväst och sydväst om 
Västberlin i trafikskugga och som framgår av fig 2:4, ingår detta område ej i den 
östberlinska Stadt-Umland-regionen. 
 
År 1970, när det stora omstruktureringsarbetet, efter sovjetisk förebild, mot allt 
större enheter inletts på allvar fanns i Östberlins något begränsade omland ca 300 
socialistiska jordbruksenheter (framförallt LPG och VEG). Under åren fram till 
1981 hade antalet enheter genom sammanslagningar och specialiseringar sjunkit 
till 155. Dessa fördelade sig på följande sätt:  
 
På växtproduktionssidan (P) fanns 31 LPG, 4 VEG, 4 GPG, 3 företag med frukt- 
och grönsaksproduktion och 1 plantskoleföretag. Storleken på LPG:s låg då mel-
lan 2 000 och 7 000 hektar jordbruksareal varav nästan en tredjedel förfogade 
över arealer mellan 4 000 och 5 000 hektar. De folkägda godsen (VEG) var vä-
sentligt större med en areal mellan 5 800 och 9 200 hektar. 
 
Inom djurproduktionen (T) fanns i Berlins omland 85 LPG, 14 VEG, 4 VEB 
KIM (VEB Kombinat Industrielle Mast), 6 ZBE eller ZGE och 3 övriga special-
företag. Ett kännemärke för Berlinområdet var just det stora antalet VEG och 
kommunala gods i Rieselfeldområdet (se nedan). En del av dessa slogs sedan 
samman till VEG Tierproduktion Berlin. Godsen hade vidare, i ett relativt tidigt 
skede, till uppgift att direkt leverera livsmedel till arbetare i storföretag och till 
anställda i statsförvaltningen och fick senare en ledande roll i industrialiseringen 
av jordbruket. En del av godsen kom också att tillhöra universitetet, Akademie 
der Landwirtschaft samt staden Berlin. 
 
Centraliseringen av arbets- och produktionsprocessen har utöver detta lett till 
skapandet av “Agrochemischen Zentren” (ACZ) för bl.a. gödning och växt-
skyddsarbeten, “die Kreisbetriebe für Landtechnik” (KfL) och ”Melorations-
(jordförbättrings-)genossenschaften” (MG). Dessa tre sistnämnda typer av enhe-
ter var företrädda i var och en av de sex Umlandkreisen. 
 
År 1981 var 24 600 personer sysselsatta inom jordbrukssektorn i Stadt-Umland-
regionen, vilket utgjorde 11,8% av områdets totala sysselsättningstal. Jordbruks-
arealen uppgick samma år till ca 195 000 hektar, d.v.s. 41% av “näringslivs-
ytan”. 
 
Genom specialisering på extremt stora anläggningar påverkades vissa orter i 
framförallt norra och östra sektorn av omlandet på ett tydligt sätt bebyggelse-
mässigt (bl.a. Kremmen, Werneuchen och Müncheberg). I det södra omlandet 
kan nämnas Mittenwalde. 
 
Även om den totala arealen och antalet anställda minskat sedan 1970 ökade pro-
duktionen tack vare många industrimässigt drivna företag på framförallt slakteri- 
(svin- och kalvkött), mejeri- och broilersidan. Som exempel på dylika nya storfö-
retag kan nämnas “VEB Frischeier- und Broilerproduktion” i Königs Wusterhau-
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sen med 1 000 anställda och en daglig produktion av 650 000 ägg och 20 000 
broilers och “Schlacht- und Verarbeitungskombinat Britz bei Eberswalde” med  
2 000 anställda. 
 
Även om de nämnda kollektiva/kooperativa företagen av olika slag skapade ett 
nytt bebyggelsemönster i Berlinområdet finns det otaliga exempel på gamla 
jordbruksbyar där husbeståndet inte ändrat sig under DDR-tiden. 
 
Kollektiviseringsprocessen i mikro behandlas i fallstudien av Marzahn nedan. 
Källor: Hofmeister 1975, Exkursionsführer.. 1985, Fege, Gringmuth & Schulze 
1987, Zimm 1988 och Werner 1990. 
 

Politisk geografi: Västberlin kontra det östtyska jordbruksomlandet 
Före andra världskriget hämtade Berlin huvuddelen av de lättförgängliga jord-
bruksprodukterna från jordbruk innanför stadsgränsen eller de nära omgivning-
arna. Ännu på 1930-talet täckte berlinska storföretag inom grönsaks- och frukt-
sektorn hälften respektive en tredjedel av stadens behov. Utanför gränsen svara-
de Havelland för en viktig del av leveranserna från de båda nämnda sektorerna. 
 
Den politiska delningen ändrade radikalt detta förhållande och här blev blocka-
den 1948-49 den verkliga vattendelaren. Under den 10 ½ månad långa avspärr-
ningen fick västsektorerna huvuddelen (fanns dock en del stadsgods m.m. innan-
för gränserna) av sina jordbruksprodukter från västzonen. 
 
En omedelbar konsekvens av blockaden var att senaten i Västberlin under ett an-
tal år drev ett s.k. Vorratswirtschaft, d.v.s. strävade efter att inom många områ-
den uppnå en hög grad av självförsörjning, både framtvingad och förebyggande. 
Detta gällde främst under 1950-talet, då stommen i det västberlinska jordbruket 
utgjordes av tre stadsgods (Marienfelde, Karolinenhöhe och Dahlem). Till detta 
kom ett antal privata jordbruksenheter i bl.a. Lübars, Gatow och Britz-Rudow. 
Det främsta målet var att kunna förse de mindre barnen med färsk mjölk. 
 
Ett spektakulärt exempel på effekterna av den temporära avspärrningen var 
“Mendlers Stall” vid Steinmetzstrasse i Bezirk Schönberg (fig 6:1 a-c). I ett näs-
tan kolmörkt bakgårdshus framlevde ca 25 kor där sina dagar och fodret utgjor-
des till stor del av restprodukter från bryggerierna. En mjölkbutik i anslutning till 
stallet försåg de kringboende med ett begränsat sortiment av mejeriprodukter. 
När kvarteret sanerades på 1980-talet försvann innerstadens sista “Abmelkbetri-
eb” (ålderdomligt ord för för företag som endast producerade mjölk) och därmed 
försvann också en för omgivningen sanitär olägenhet. 
 
År 1952 fanns det som jämförelse 84 Abmelkbetriebe i Östberlin med 3 244 kor 
utplacerade i dylika bakgårdsstall. Fodret kom här i huvudsak från Rieselfelder 
(se nedan). Till detta kom ytterligare 182 företag med affärsmässig kreaturshåll-
ning. I och med den socialistiska omgestaltningen av jordbruket och Rieselfel-
dernas successiva avveckling försvann Abmelkbetrieben fullständigt. 
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Fig 6:1 a-c  Mendlers stall i Schöneberg. Ett sista västberlinskt exempel på “Abmelkbe-
trieb”. (Foto: förf 16.4 1980). 
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Tillkomsten av muren 1961 blev nästa isoleringssteg för Västberlin. I fråga om 
inköpsvärde för jordbruksprodukter kom sålunda i slutet av 1960-talet 5 % offi-
ciellt från DDR och 1989 hade siffran stigit till 10%. En stor del av den inomtys-
ka handeln utgjordes av livsmedelsleveranser till Västberlin. 
 
I slutet av DDR-tiden (1985/86) svarade DDR för 95 % av Västberlins spannmål, 
kalv- och nötkött 45 %, socker 33 % och svinkött 25 %. Genom specialavtal med 
ovannämnda östtyska storföretag (bl.a. mejerier i Nauen och Brandenburg) för-
sågs Västberlin under samma tid med 10-15 % av sitt mjölkbehov från Mark 
Brandenburg. Här kan också nämnas ett samarbete mellan västberlinska företag 
(på privat och ej officiell/statlig nivå) och “Schlacht- und Verarbeitungskombinat 
Britz bei Eberswalde” - en av de få gränsöverskridande inrättningarna inom 
jordbrukssektorn. Den officiella statistiken ger sällan klara besked om öst-
västhandeln. 
 
Den stora avvecklingen av det västberlinska jordbruket ägde rum under sent 
1960-tal (ex: 1956 hade Västberlin 3 955 mjölkkor och 1971 786 st., mellan 
1950 och 1970 sjönk antalet jordbruksföretag från ca 1 250 till 389 (då till stor 
del trädgårdsmästerier) och arealen för potatisodling från 801 till 147 hektar. 
 
Källor: Hofmeister 1975, Exkursionsführer 1985, Zimm 1988 och Werner 1990. 
 

Jordbruket i ex-DDR efter återföreningen 
Det östtyska jordbruket genomgick efter återföreningen en relativt snabb om-
strukturering. Efter sovjetisk förebild hade de sista decennierna extremt stora en-
heter skapats och över hela landet dominerade kombinattanken (d.v.s. hela pro-
duktionsprocessen samlat i ett företag). Hänsyn hade i många fall ej tagits till lo-
kaliserings- och räntabilitetskriterier. Detta hade lett till en låg produktivitet (un-
gefär halva den västtyska), trots onormalt hög tillsats av gödnings- och växt-
skyddsmedel. 
 
1989/90 var LPG:s genomsnittsstorlek över 4 500 hektar och två tredjedelar av 
jordbruksytorna låg i storleksklassen 3 000 - 6 000 hektar, med störst enheter i 
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg och Sachsen-Anhalt. Kreatursenheter-
na omfattade i 75 % av fallen besättningar på 1 000 - 4 000 djur. 
 
I DDR var 1989 över 800 000 personer sysselsatta inom jordbrukssektorn. Det 
bör dock påpekas att LPG:s inte bara omfattade (P) och (T) utan även repara-
tions- och byggnadsavdelningar (ca 130 000 personer) samt social och kulturell 
verksamhet (ca 43 000 personer), d.v.s. utöver de nämnda dryga 800 000. 
 
Då det i sammanhanget är svårt att få fram regionala detaljuppgifter kan sam-
manfattningsvis sägas att de folkägda enheterna LPGs och VEG övergått i bo-
lags- (GmbH) eller kooperationsform och till förhållandevis ringa del till familje-
jordbruk. De nya bolagen omfattade vanligen arealer på 800 - 2 000 hektar, me-
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dan familjejordbruken, framförallt i de traditionella stordriftsområdena, i de fles-
ta fall låg i storleksklassen 50 - 70 hektar, i extremfall i idealiska jordbruksområ-
den upp till 200. Det kan också nämnas att man på vissa LPGs snabbprivatiserat 
vissa smärre arealer på grund av rädslan för “den gamle godsherrens” återkomst. 
 
Vidare har den vegetabiliska (P) och den animaliska (T) sammanförts till en en-
het. Nyordningen har också lett till att antalet anställda inom jordbruk/skogsbruk 
sjönk från 960 000 år 1989 till 578 000 två år senare och för enbart jordbrukets 
del från 850 000 till 520 000. Ytterligare nedskärningar har därefter skett. De 
finns exempel på att bolagiseringen i enskilda fall ledde till en personalnedskär-
ning på 80-85 %. 
 
Inom dåvarande EG:s ram hade under de första BRD-åren ca 600 000 hektar 
jordbruksmark lagts ned. Tyngdpunkten på nedläggningarna låg i Mecklenburg-
Vorpommern och Brandenburg och regionalt togs i en del fall 25 % av arealen ur 
produktion. Dessa åtgärder har självklart lett till stor arbetslöshet. Produktionsin-
riktningen har ändrats så tillvida att mjölk- och potatisproduktionen reducerats 
till förmån för spannmåls- och rapsproduktion. 
 
I Berlins omland (EVR) har partiellt en omfattande nedläggning av jordbruksen-
heter skett på grund av svaga naturliga produktionsförutsättningar, men miljon-
stadens närhet kan emellertid, på arbetsplatssidan, kompensera detta problem. 
 
Källor: Bergmann 1992 kompletterad med information från Ministerium für 
Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Branden-
burg. 
 

Deluppgifter Land Brandenburg 
Inom det landområde som 1990 skulle bli delstaten Brandenburg fanns vid 1989 
års slut 1 092 enheter inom det socialistiska jordbruket. Antal LPG uppgick till 
870 st (varav 250/P/ och 620/T/), 122 Staatsgüter (/VEG/varav 84 /T/och 22 /T/), 
44 GPG, 41 Zwischenbetriebliche Einrichtungen der (P) und (T) samt  15 övriga 
Produktionsgenossenschafen (bl.a. för fiske och pälsdjur). 
 
Av dessa f.d. jordbruksanläggningar uppstod fram till mars 1993 totalt 5 100 nya 
jordbruks-(m.m.) enheter/företag. Här fanns 4 051 ensamföretag (som endast till 
34 % hade jordbruk som huvudnäring), 286 personföretag (GbR) och 754 juri-
diska personer som efterföljarföretag (framförallt som e.G. och GmbH). 
 
De juridiska personerna driver ca 80 % av jordbruksytorna och sysselsätter 84 % 
av alla anställda inom jordbrukssektorn. 
 
Genomsnittsarealen är idag ca 1 600 ha. Storleken är avhängig av jordens bör-
dighetsgrad. Av de ursprungliga 1 092 enheterna i Brandenburg har 120 upphört 
genom likvidation, häribland ett stort antal lågavkastande enheter i det sandrika 
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Berlinområdet. ACZ har helt upphört eller övergått till att bli normala servicefö-
retag. 
 
Man påpekar från jordbruksministeriets sida att en stor del av LPG:n var välsköt-
ta och att enheterna leddes av kompetent och välutbildat folk (kanske till någon 
del ett försvar mot massiv kritik från västspecialister). 
 
En jämförelse mellan jordbrukssituationen i slutet av 1989 och maj 1993 ger vid 
handen att kreatursbeståndet sjunkit till 51 %, mjölkkobeståndet till 54 %, svin-
beståndet till 33 % och fårbeståndet till 31 %. 
 
År 1993 bör nog sättas som en gräns när man gör upp bokslutet över den direkta 
transformeringsprocessen. Därefter har antalet enheter vuxit dramatiskt, inte 
minst inom kategorin “juridiska personer” (d.v.s. GmbH). Förändringarna behö-
ver inte längre utgå från den f.d. socialistiska enheten utan från en fr.o.m. 1990 
nyskapad enhet.  
 
Information från Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbrau-
cherschutz des Landes Brandenburg. 
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7. Rieselfelder – en 
karakteristisk föreseelse  

i Berlin med omland 
Medan London och Paris på 1820- respektive 1850-talet byggde ut fungerande 
avloppssystem flöt ännu i början av 1870-talet, när Berlins befolkning uppgick 
till en miljon människor, avloppsvattnet från husen ut på gatorna och samlades 
där i djupa rännstenar med översvämningar och svåra sanitära förhållanden (bl.a. 
koleraepedimi 1866) som följd. En stor mängd avloppsvatten spolades också ut i 
Spree. 
 
Den 6 mars 1873 togs i Stadtverordnetenversammlung ett beslut som gick ut på 
att allt avloppsvatten skulle ledas ut till s.k. Rieselfelder i dåvarande omlandet 
och att ett till detta ändamål anpassat avloppsledningssystem skulle anläggas. 
 
Staden indelades i 12 radialsystem med pumpstationer på de lägsta punkterna där 
de underjordiska rörledningarna och kanalerna mynnade. Därifrån gick avlopps-
vattnet via tryckrör på de sandiga högplatåerna Barnim och Teltow till Rieselfel-
der vilka till stor del tillhörde staden Berlin. 
 
Denna anläggning med vars dragning man var sysselsatt mellan 1873 och 1911 
ansågs som den i tekniskt avseende modernaste i världen. Avloppsledningarnas 
totala längd uppgick till 965,5 kilometer, varav 174,2 var kanaler och 791,3 var 
rörledningar (i bränd lera). 
 
I Berlins omgivningar anlades under dessa år 15 724 ha Rieselfelder (fig 7:1). 
Årligen tog fälten emot 9 000-12 000 m³ avloppsvatten per hektar. Enbart inom 
byn Marzahns relativa närområde uppgick Rieselfeldarealen till 2 017 ha (fig 
7:2). Detta sistnämnda arbete genomfördes 1875-81. 
 
I och med färdigställandet av Rieselfeld-anläggningarna genomgick jordbruket i 
Berlins omland en genomgripande nyorientering. Den bördiga jorden gav god 
avkastning i fråga om bl.a. odling av vissa grönsaker och foderväxter och Riesel-
feld-gräsets höga kvalité ledde till en vinstgivande mjölkproduktion. Områdets 
bönder kunde efterhand arrendera parceller om högst en Morgen inom Rieselfel-
dområdet från Berlins stad. Rieselfelders 80-100-åriga existens i Berlins närom-
råde fick, framförallt före kollektiviseringsprocessen, en påtaglig betydelse för 
Berlins försörjning (bör dock, enligt Zimm/1990/ ej överskattas). Under denna 
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tid karakteriserades stora delar av omlandet av ett omfattande system av pump-
anläggningar och en påtaglig lukt (odör). 
 

Fig 7:1  Utbredningen av Rieselfelder i Berlinområdet. (Ur: Ribbe & Schmädeke 1994). 
 
 
Det bör emellertid här påpekas att orsaken till skapandet av Rieselfelder i första 
hand gällde avloppshanteringen och i andra hand jordbruksproduktionen. Bland 
Rieselfeld-jordbrukets nackdelar kan nämnas den dagliga överstrilningen av 
marken utan hänsyn till det rådande vatten- och gödningsbehovet. Detta ledde till 
en begränsning av odlingsbilden. Vissa arter växte extremt snabbt under våren på 
grund av riklig försörjning av gödningsämnen och vatten, men var sedan ytterst 
väderberoende och även efterföljande lätt torrperiod medförde att växterna viss-
nade. I de fall fälten utnyttjades för spannmål fluktuerade också avkastningen 
starkt. 
 
Bäst ägnade sig Rieselfelder, som nämnts, för gräs och vissa rotfrukter (r.ex. ro-
vor), vilka utan komplikationer upptog stora mängder vatten. Rieselfelder fick 
sålunda en gynnsam effekt för boskapsskötsel (framförallt hållning av mjölkkor). 
Eftersom Rieselfelder på flera sidor omgav miljonstaden Berlin ledde möjlighe-
ten till korta gräs- och hötransporter till uppkomsten av små mjölkproducerande 
enheter till och med i själva bostadsområdena (jämför Mendlers stall ovan). Le-
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veranserna från Riesel-godsen kompletterades här med köksavfall från det lokala 
avsättningsområdet. 
 
 

Fig 7:2  Rieselfelder i byn Marzahns närområde, skala ca 1:100 000.  (Utsnitt ur Karte 
von Berlin und Umgebung, Blatt VII Cöpenick 1922, originalskala 1:50 000). 
 
 
Riesel-odlingarnas leverans av grönsaker till de berlinska marknaderna kunde 
vara mer problematiska. Riesel-produktionen var ej på något sätt koordinerad 
med stadens behov, utan varje arrendebonde odlade efter eget gottfinnande såda-
na arter som han vid försäljning hoppades göra störst vinster på - alltså fick man 
överskott på vissa sorter och brist på andra. 
 
Till följd av den täta dräneringen som gällde i Riesel-systemet blev landet på 
grund av vallar och vattenfyllda diken uppsplittrad på tusentals små parceller 
med en genomsnittlig storlek på 20 - 30 ar. Denna finparcellering hindrade an-
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vändandet av större maskiner och därför var det manuella arbetet det domineran-
de. 
 
Rieselfeld-jordbruket har avvecklats efterhand som kapacitetsstarka reningsverk 
tagits i drift (från 1965-68 med Klärverk Falkenberg via Münchehofe 1975 till 
Schönerlinde 1985-87). Ett centralt nedläggningsbeslut gick vid den förstnämnda 
tidpunkten ut på att driften av samtliga Rieselfelder skulle vara inställd den 30 
april 1986. Vissa svårigheter med översvämning av avloppsvatten ägde dock rum 
under omställningsskedet. På tusentals frilagda hektar Rieselfelder-mark har 
planterats bl.a. poppel, björk och snabbväxande lönn. 
 
Enligt Senat für Stadtentwicklung och Heimatmuseum Marzahn-Hellersdorf är 
fortfarande vissa till ytan obetydliga Rieselfeldarealer aktiva men kartorna över 
Berlinområdet visar i dagsläget (2006) omfattande stora kanaliserade områden 
med beteckningen “Rieselfelder”. Trots detta får man utgå från att man på kar-
torna i de flesta fall markerar jordbruksmässiga relikter.  
 
Övriga källor: Hofmeister 1975, Geelhaar & Tobian 1987, Zimm 1988, Berlin-
Marzahn 1994 och Landwirtschaft-Industrie-Gewerbe 2005. 
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8. Angerdörfer i Berlin  
- ett successivt inlemmande 

i stadskroppen: 
huvudexemplen 

Reinickendorf och Marzahn 

Allmän bakgrund 
Fram till omkring år 1100 var den germanska folkgruppen i norra och mellersta 
Tyskland i huvudsak koncentrerad till ett område väster om en linje Kiel-
Hamburg-Magdeburg-Halle. Detta område benämns landsbygdsgeografiskt 
kärnområdet. Öster om denna gräns fanns sedan 500-600 år en slavisk befolk-
ning (som i sin tur ca 500 år tidigare hade trängt undan den germanska folkgrup-
pen). Ett extensivt jordbruk och en ökande befolkning framtvingade därför under 
de följande 250 åren en emigration österut in över det slaviska bosättningsområ-
det. Detta blir då det germanska kolonisationsområdet. Det mest intensiva skedet 
vad beträffar grundandet av både städer (av senmedeltida stadsplanetyp) och 
byar inföll under 1200-talet. 
 
Medan kärnområdet dominerades av oregelbundna byformer, framförallt Hau-
fendörfer (ungefär svensk hopby), byggdes byarna inom kolonisationsområdet 
efter ett delvis regelbundet mönster med Straßendörfer (ungefär svensk radby) 
och Angerdörfer (se fig 8:1 a-b nedan) i utpräglade slättområden och Hufendör-
fer (en utsträckt radby med extremt långa ägoparceller och särägosystem till 
skillnad från tidigare nämnda bytyper) i mer kuperade och delvis skogklädda 
trakter och sankare områden.  
 
Som byform anses Angerdorf kunna härledas både ur Straßendorf (benämndes 
då Straßenangerdorf), genom breddning och/eller grening av landsvägen (på fig 
8:1 b b ses både breddningen och greningspunkten) eller ur den slaviska rundbyn 
(Rundling). Det var först på 1910-talet som Angerdorf kom att betraktas som en 
självständig bytyp. I Berlinområdet har vi att göra med både Straßen- och Ang-
erdörfer. 
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Efter slaget vid Bornhöved 1230 kom germanerna i besittning av de då själv-
ständiga områdena Barnim och Teltow, vilka ungefärligen omfattar Berlin med 
närmaste omgivningar. Germanernas “frontlinje” låg 30 år senare öster om flo-
den Oder. Många av de germanska byarna inom Berlins nuvarande stadsområde 
kan med stor sannolikhet hänföras till den nämnda 30-årsperioden (vissa moder-
na forskare vill dock tidigarelägga kolonisationsprocessen i Berlinområdet ca 30 
år, d.v.s. till tiden före 1230). De äldre slaviska bosättningarna, i en del fall fiske-
lägen (Kieze), var belägna i floddalarna, medan germanska Straßen- och Anger-
dörfer placerades på de skogbevuxna löss- och moränplatåerna. 
 
 

Fig 8:1  Principskiss över a) Strassendorf och b) Angerdorf. (Ur: Book 1984). 
 
 
Germanernas inträngande på slaviskt område behövde ej nödvändigtvis innebära 
konfrontation, utan ett fredligt uppodlande och i vissa fall även en samman-
smältning av befolkningsgrupperna. 
 
Varje kolonisationsgrupp leddes av en “Lokator”, som omhänderhade uppdel-
ningen av åkermarken och val av bybebyggelsens läge. Sedan kolonisatörerna 
uppfört sina gårdar slöt man sig samman under en byfogde, “Schulze”, till en by-
församling som arbetade självständigt i alla frågor. Även i de fall en godsägare 
eller riddare (“Ritter”) satt i byn, vilket var relativt vanligt, förblev församlingens 
frihet orörd och byfogden fungerade som mellanhand mellan bönderna och 
godsägaren. 
 
Det kan här nämnas att all mark i byn uppmättes i s.k. Hufen. En Hufe var ur-
sprungligen den bit mark som behövdes för att ge full utkomst åt ett hushåll. De 
självägande bönderna (Hüfnern) inlöste sin jord med arvsrätt hos markgreven. I 
kolonisationsområdet fick de “tyska” bönderna (Hüfnern) minst två Hufen, by-
fogden och prästen ofta fyra Hufen. Senare har begreppet Hufe endast kommit 
att användas för åkermark. Redan från början bosatte sig i byarna ett antal egen-
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domslösa, s.k. Kossät(h)en. Dessa erhöll hus med trädgårdar och en del i allmän-
ningen, men ej åkermark (jämför svenska “gatehus”). 
 
Utan att i övrigt gå in på byarnas månghundraåriga historia kan konstateras att 
dessa från medeltiden till en bit in på 1800-talet (den tidiga industrialismen) i 
många fall bibehållit i stort sett samma storlek och samma antal gårdar och, om 
inte någon katastrof drabbat byn, samma utseende och form. 
 
Tyska och mellaneuropeiska geografer har under mer än hundra år ingående stu-
derat landsbygdens bebyggelseformer och i detalj systematiserat de olika byty-
perna. Angerdörfer har då indelats i ett antal subtyper (lancett-/linsformig, fyr-
kantig eller rund grundform). Mest karakteristisk av dessa former är den lancett-
/linsformiga (se fig 8:11nedan, /Marzahn/).   
 
Det viktigaste kännetecknet är den långsträckta byplatsen, den s.k. angern, som 
kom att bli byns naturliga samlingspunkt med t.ex. de årligen återkommande fes-
terna av kyrklig eller profan art. På angern låg vanligen kyrkan (vilken i många 
fall genom sina tjocka murar kom att tjänstgöra som flyktborg under orostider), 
kyrkogården, eventuellt andra “offentliga” byggnader som skola, smedja, krog 
o.s.v. samt i åtskilliga fall bydammen. Det rör sig om ungefär samma typ av 
byggnader och funktioner som upptog det öppna området i den svenska eller 
danska rundbyn före skiftesreformerna och den på många håll ännu befintliga 
“village green” i de engelska rundbyarna. Jordbruksgårdarna låg sedan på ömse 
sidor om den öppna platsen. Angerdörfer kunde också vara mer eller mindre ren-
odlade hantverkarbyar som försåg trakten med tjänster och hade då rang av cen-
tralorter. 

Fig 8:2  Samtliga byar i Groß-Berlin år 1800. Angerdörfer markerade med fyllda cirklar. 
Stadsområdena (skrafferade) är från vänster räknat: Spandau, Charlottenburg, Berlin 
och Köpenick. (Ur: Book 1984). 
 
Fig 8:3  I undersökningen ingående, till formen ännu existerande, Angerdörfer. (Ur: Book 
1979). 
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Inom det område som 1920 kom att bilda Groß-Berlin existerade år 1800 72 byar 
(fig 8:2). De båda kolonisationsbyformerna Angerdorf och Straßendorf före-
kommer i störst antal, 29 respektive 13 st. Av dessa 29 Angerdörfer var 26 av 
lancett-/linformig typ och 3 av rektangulär typ. Då ju, som tidigare nämnts, den 
förra typen är den mest karakteristiska och den på kartan lättast identifierbara 
uppehåller jag mig i fortsättningen vid denna bytyp. 
 
Ännu 1920, vid den nya gränsdragningen, då den urbana arealen sedan 1800-
talets början hunnit mångdubblas, fanns fortfarande 70 (till formen och i många 
fall också funktionen) byar inom stadsområdet. Hur många byar som idag skulle 
kunna betecknas som bevarade är mycket svårt att få fram då det inte finns några 
enhetliga definitioner på vad som menas med en bevarad by. Ju mer karakteris-
tisk och entydig byformen är desto lättare går det att göra en dylik bestämning. 
Av de 26 lancett-/linsformiga Angerdörfer som fanns år 1800 kunde 21 st. vid 
mitten av 1980-talet relativt lätt igenkännas på grund av den långsträckta ovala 
formen samt närvaron av byangern. Huvuddelen av dessa 21 byar (namngivna i 
fig 8:3) har sålunda successivt kommit att infogas i Berlins stadsbebyggelse, men 
är på kartan fortfarande möjliga att upptäcka. Detta är för svenska geografer en 
ovanlig situation då enskiftet/laga skiftet raderade ut de flesta stadsnära bystruk-
turerna. 
 
Helt naturligt har det emellertid även inom de kvarvarande byarna skett stora 
förändringar av husbestånd, funktioner o.s.v. Berlingeografen Burkhard Hofme-
ister presenterade 1960 en genomgång av Västberlins bevarade Angerdörfer, 16 
enligt hans mening, varvid tyngdpunkten lades på följande fyra frågeställningar: 
1) I vilken utsträckning finns jordbrukselementen/ de lantliga elementen kvar i 
byarna? 2) Vilka centrala funktioner kan vi idag finna i byn? 3) I vilken utsträck-
ning utgör den gamla bygatan fortfarande en viktig trafikled? 4) Hur välbevarad 
är byangern och bybebyggelsen idag?  
 

Byarnas olika roller 
Här följer först en allmän genomgång av byarna enligt Hofmeisters frågeställ-
ningar och därefter redovisas förhållandevis detaljerade case studies över två 
Angerdörfer, Reinickendorf i Västberlin och Marzahn i Östberlin. Reinickendorf 
kom med start på 1860-talet att successivt, men mycket långsamt att införlivas i 
den berlinska stadskroppen med stora bebyggelsemässiga förändringar som följd, 
medan Marzahn först under 1970- och 80-talen nåddes av den östberlinska “hy-
reshusfronten”. Reinickendorf får anses vara representativ för ett stort antal 
västberlinska byar som, med ett relativt centralt läge, förhållandevis tidigt urba-
niserades och Marzahn för ett antal perifera byar i kanten av Östberlin som un-
der efterkrigstiden först gick genom jordbrukskollektiviseringens olika steg för 
att därefter komma att omslutas av storskaliga bostadsområden i DDR:s slutfas. 
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Jordbruksbyn 
Huvuddelen av Berlins Angerdörfer har helt naturligt haft ett agrart förflutet, 
men i samband med stadsbebyggelsens framträngande har ett stigande antal 
jordbruksarealer tagits i anspråk för rent urbana funktioner. Förvandlingen från 
jordbruksby till “stadsdel” inleddes under senare hälften av 1800-talet med de 
mest centrumnära byarna (ex. Schöneberg), för att sedan efter hand komma att 
omfatta samtliga byar. 
 
Enligt Hofmeisters inventering återstod 1960 inom Västberlins gränser fyra 
Angerdörfer med aktivt jordbruk (Buckow, Heiligensee, Lichtenrade och Mari-
enfelde stadsgods). Förklaringen till att inte dessa byar också helt funktionsför-
ändrats torde vara avståndet från centrum i kombination med den speciella belä-
genhet som Västberlin hamnat i efter andra världskriget, då stadens expansion 
upphörde samtidigt som en viss grad av självförsörjning (i avspärrningssituatio-
ner) ansågs önskvärd.  
 
En tydlig jordbruksaktivitet fanns då också i de tre östberlinska byarna Biesdorf, 
Kaulsdorf och Marzahn. 
 
Byarnas förflutna kan i många fall spåras genom närvaron av f.d. agrara byggna-
der. I de centrumnära byarna kan vi konstatera den största förändringen av hus-
beståndet, medan de yttre byarna fortfarande har kvar något av sin agrara karak-
tär. I de fall jordbrukets ekonomibyggnader ligger kvar har de ofta funktionsför-
ändrats, t.ex. till någon form av verkstäder. Vi får inte heller glömma de senaste 
decenniernas önskan att bevara byggnader av detta slag som kulturminnen (se 
även Marzahn-delen). 
 

Centralorten 
Före industrialismen fungerade byarna runt Berlin både som kyrkliga och admi-
nistrativa centra (låt vara mycket små) för församlingen och centralorter (affärs-
centra) med omlandsgränser ganska väl överensstämmande med församlings-
gränserna. 
 
Vad hände med byarnas centrumfunktioner när man inlemmades i ett storstads-
område? Rent administrativt uppdelades staden i sin helhet på ett betydligt färre 
antal distrikt (Bezirke) än det existerande antalet byar. Däremot har man vid ska-
pandet av gränserna för det lägre steget i den administrativa hierarkien (Ortsteil) 
ganska väl följt de gamla byområdenas gränser. Själva byn har emellertid oftast 
kommit att bli en obetydlig relikt även inom detta mindre område. 
 
Visserligen kvarligger än idag kyrkan som byggnad i direkt anslutning till den 
gamla bybebyggelsen i samtliga byar, men befann sig under DDR-tiden i några 
östberlinska fall (ex. Biesdorf) i mycket nergånget skick och var stängd för guds-
tjänstbruk. I övriga fall kan man klassificera byn som kyrkligt centrum, låt vara 
ett mycket lokalt sådant inte minst med tanke på kyrkornas blygsamma kapacitet 
och ofta perifera belägenhet i förhållande till dagens befolkningskoncentrationer 
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inom respektive distrikt. Den kyrkliga centrumkaraktären förstärks i de fall då 
även andra församlingsfunktioner är lokaliserade till bykärnan.  
 
När det gäller rollen som administrativt centrum på den högre nivån har natur-
ligtvis bykärnorna varit alltför små och i de flesta fall, som nämnts, alltför perife-
ra för att vara aktuella (undantag: Zehlendorf där byn blivit distriktscentrum). I 
övriga fall där byn tilldelats administrativa funktioner rör det sig om enstaka 
kommunala institutioner av filialkaraktär.  
 
Byarnas roll som lokala köpcentra har i princip upphört. Den offentliga servicen 
representeras i fem byar av postkontoren.  
 

Trafikbyn 
På grundval av äldre kartor och ett antal otryckta källor presenteras i “Histori- 
scher Handatlas von Brandenburg und Berlin” en karta över provinsens vägnät 
omkring år 1700. Elva från Berlin solfjäderlikt utgående vägar betecknas som 
“Hauptstrassen” och i åtta byar inom urvalet kom bygatan att utgöra en del av 
huvudvägen 
 
Från alla byar utgick sedan lokala vägar i åtskilliga riktningar, antingen i form av 
genombrottsgator inom byn eller greningspunkter omedelbart utanför bybebyg-
gelse. Majoriteten av genombrott har med all säkerhet tillkommit långt före 
1800-talet. 
 
För att i någon mån kunna bedöma Angerdörfernas roll inom Groβ-Berlins kol-
lektiva trafiknät har jag valt att jämföra situationerna 1899 och 1928 med 1980 
års linjenät. De båda transportmedel vars linjedragningar eventuellt kan ha på-
verkats av de gamla bykärnornas lägen är spårväg och buss. S-Bahn (där dock 17 
av byarna givit namn åt S-Bahnstationer/!/) och U-Bahn får betraktas som något 
överordnade och torde ha erhållit sina sträckningar helt oberoende av bybebyg-
gelsen. 
 
1899 års linjenät 
År 1899 befann sig det nya transportmedlet, den elektriska spårvägen, fortfaran-
de i sitt inledningsskede. Tidig anslutning - eller ej - till kollektivtrafiknätet utgör 
sannolikt ett mått på hur centrala/perifera byarna var.  
 
Vid denna tidpunkt berörde i fem fall minst en spårvägslinje någon av angerga-
torna. Schöneberg och Pankow har vid tidpunkten på grund av mängden linjer 
redan karaktären av kollektivtrafikknutpunkter.  
 
1928 års linjenät 
Här rör det sig om ett skede när spårvägsnätet närmade sig sin maximala spår-
längd, medan busstrafiken ännu var förhållandevis outvecklad. Genom sina stora 
anläggningskostnader och arealkrav samt sin mer “definitiva” karaktär kan en 
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spårvägs framdragande på någon sida eller båda sidor av angern sägas utgöra ett 
visst mått på graden av kollektivtrafikby. 
 
I hela 11 byar var någon del av angergatorna försedd med spårvägstrafik och i 
två byar också i kombination med busstrafik. Schöneberg var med sina 9 linjer 
den klart dominerande kollektivtrafikbyn. Av de övriga byarna förekommer en-
bart busstrafik i fem byar. 
 
1980 års linjenät 
Vid denna tidpunkt har huvuddelen av våra byar vävts in i stadsbebyggelsen och 
därmed också infogats i det kollektiva trafiknätet. Efter Berlins delning har det 
västberlinska spårvägsnätet successivt avvecklats (se också kap 17).. 
 
Mellan de båda redovisningstillfällena har ytterligare ett transportmedel, nämli-
gen trådbussen, under några årtionden trafikerat Berlins gator. Nätet var relativt 
blygsamt (fem linjer) och relativt perifert och berörde i tre fall vårt byurval 
(Lichtenberg och Marzahn i båda angergatorna och Biesdorf i ena angergatan). 
Samma linjer ingår i 1980 års redovisning som busslinjer.  
 
Hela 18 av de 21 byarna har vid denna tidpunkt buss och/eller spårvägstrafik på 
någon av angergatorna.  
 
Flera byar har på den dryga 50-årsperioden sedan förra undersökningstillfället 
anmärkningsvärt nog bibehållit eller till och med förstärkt sin centralitet som 
primär eller sekundär nod för den kollektiva trafiken samtidigt som man i de 
flesta andra servicehänseenden steg för steg utarmats. Förklaringen till detta tor-
de vara byarnas belägenhet vid, i äldre tider, viktiga regionala landsvägar och 
knutpunkter, vilka fortfarande har kvar sin betydelse för kollektivtrafiken på den 
kommunala nivån. 
 

Bybebyggelse och anger 
I samtliga 21 undersökta byar kvarligger själva angern som någon form av grön-
område. Starkt förenklat kan angern sägas ha följande tre utnyttjandeformer: a) 
grönområde utan byggnader (här har kyrkan placerats i anslutning till bebyggel-
seraden), b) grönområde med kyrka + ev. kyrkogård samt c) grönområde med 
kyrka + ev. kyrkogård + byggnader med andra funktioner.  
 
Inom byurvalet kunde 1983  4 byar hänföras till grupp a, 6 byar till grupp b och 
de resterande 11 byarna till grupp c (se i övrigt case studies för Reinickendorf 
och Marzahn). 
 
Källor: Ebert 1936, Krenzlin 1959, Hofmeister 1960, Book 1979, Bauer & 
Hühns 1980 och Book 1984. 
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Case study: Reinickendorf 

Bakgrundshistoria 
Byn antas ha grundats under 1200-talets kolonisationsvåg och omnämns skrift-
ligt första gången 1344. Under slutet av 1300-talet tillhörde byn staden Berlin 
(fram till 1543 tvillingstäderna Berlin-Cölln) och med undantag av åren 1632-80 
gällde detta ägoförhållande fram till 1872 (både i början och slutändan av Ber-
linperioden är tidsuppgifterna dock osäkra). Tidvis benämns Reinickendorf “Rit-
tergut”. 
 
Före trettioåriga kriget fanns i byn 10-15 Hüfnern och knappt 10 Kossäthen. 
Därefter följde en drygt hundraårig nedgångsperiod, med risk för total förintelse, 
och under 1700-talet en stegvis återhämtning (jämför Marzahn nedan), för att 
därefter under sent 1700-tal och 1800-talet fram till 1860/70 medelst kvarnverk-
samhet och tidiga fabriksanläggningar snabbt öka sitt invånarantal (1801; 182 
inv., 1858: 583 och 1875: 4 976 inv., d.v.s. vid de två senare tillfällena inklude-
rande ett område utanför själva bykärnan). Reinickendorf inkorporerades 1920 i 
Berlin. 
 
I beskrivningen till 1740 års karta beskrivs Reinickendorf som en “rechtwinkli-
ge, völlig gleichmässig gestaltete Angerdorf” med gårdarna liggande regelbundet 
mitt emot varandra. 
 

En bys stegvisa infogande i stadskroppen 
Fig. 8:4 a-f är ett försök att högst schematiskt visa stegen i Reinickendorfs ut-
veckling från bondby till förstad. De medtagna objekten har starkt förenklats och 
av vägnätet har endast huvudvägen Berlin-Oranienburg markerats, vilken under 
alla figurens faser löper genom bykärnan. 
 
a) /Situationen omkring 1850/. Utgångsskissen visar det förhållande som, med 
reservation för ändrad vägdragning under vissa perioder, rått från byns grundan-
de på 1200-talet tills de första tecknen på storstadens närhet börjat yppa sig un-
der 1800-talet. 
 
b) /Situationen omkring 1865/. Här kan vi nu för första gången märka Berlins 
dragningskraft på bebyggelsen. I stort sett all bebyggelse som tillkommit har lo-
kaliserats till vägsträckningen mot staden. Av byggnadernas utseende att döma 
skulle detta bebyggelseband kunna betecknas som urbant eller halvurbant. 
 
c) /Situationen omkring 1875/. Kartbilden visar nu ett smalt, nästan helt sam-
manhängande, bebyggelseband från Reinickendorfs bykärna till Berlinstadsdelen 
Wedding. Det tegelbruk som tillkommit väster om byn har på kartskissen marke-
rats med ett “T” och kan anses representera den omfattande tegelindustri som på 
kort tid uppstått i kanten av Berlin. Det skall knappast ses som ett tecken på att 
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industrialiseringen nått så långt ut, utan snarare på den intensiva byggnadsverk-
samheten i den starkt expanderande huvudstaden. 
 

 

 

 
Fig 8:4  Schematisk figurserie visande Reinickendorfs gradvisa förvandling från bondby 
till stadsdel. a) omkring 1850, b) omkring 1865, c) omkring 1875, d) omkring 1900, e) 
omkring 1910 och f) omkring 1935, skala ca 1:20 000. (Ur: Book 1984). 
 
 
d) /Situationen omkring 1900/. Som nya kommunikationselement har nu en järn-
väg, av Stadtbahnkaraktär (Berlin-Kremmenbanan, som nådde Reinickendorf 
1893), och två hästspårvägslinjer till Berlin tillkommit (1896 och 1899). Järnvä-
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gen försågs med en mindre station, “Haltestelle Reinickendorf”, och blev med all 
säkerhet ett incitament för stadsdelens industrialisering vilket också framgår av 
figuren. Industrin (I) lokaliserades i huvudsak och i enlighet med praxis på sta-
tionens baksida, men med en industri (maskinfabrik) inne i själva bybebyggel-
sen. Reinickendorf är f.ö. den enda av byarna som har haft och fortfarande har 
tillverkningsindustri i själva bykärnan. En kyrkogård (K), som tillkommit strax 
norr om byn, kan väl också sägas representera ett behov från en starkt ökande be-
folkning. Kyrkogården på angern förslog i detta expansionsskede ej långt. Vissa 
förvaltningsfunktioner kan på kartan konstateras i själva bykärnan (markeras 
dock ej på fig d). 
 
e) /Situationen kring 1910/. Den kanske viktigaste förändringen som nu hunnit 
äga rum framgår ej av kartskissen, nämligen övergången från rural till urban be-
byggelse i själva byn. Bland de nytillkomna funktionerna i byns närområde kan 
nämnas en folkskola (S), ett gymnasium (S) samt ett sjukhus (H), allt detta till 
följd av den stora befolkningsökningen. Söder om bykärnan har markerats en ut-
lagd men ännu ej förverkligad stadsplan. I själva verket förändrades stadsplanen 
för det aktuella området efter existerande ideal ett flertal gånger, varför de här 
markerade kvarteren står för hela raden av stadsplaneförslag. En naturlig förtät-
ning inom bostads- och industriområdena ägde självklart rum, men framgår ej av 
figuren. 
 
Reinickendorf är nu stadsbyggnadsmässigt sammanfogat med Berlin (den admi-
nistrativa sammanfogningen skedde, som ovan nämnts, 1920). På trafiksidan har 
hästspårvägslinjerna omställts till elektrisk drift. 
 
f) /Situationen omkring 1935/. Mellan fig. e och f har bostadsbebyggelse av rad-
huskaraktär tillkommit mellan bykärnan och järnvägen, medan området söder 
om byn blivit delvis bebyggt och ett gatunät tillkommit som ej avviker så mycket 
från dagens. För att ej komplicera modellskissen har emellertid 1910 års gatunät 
bibehållits och endast ett fåtal nytillskott och förändringar markerats. 
 
Industriområdet norr om järnvägen har vidare byggts ut. Tegelbruket från fig.c 
har av naturliga skäl försvunnit i samband med distriktets planläggning under 
mellankrigstiden. Vid mitten av 1920-talet drogs spårvägslinjerna, som länge 
haft ändstation i Reinickendorfs anger, som synes vidare mot nordost och syd-
väst. 
 
Detta kan alltså ses som ett sista steg i förvandlingen av Reinickendorf från en 
jordbruksby till ett i Groß-Berlin integrerat stadsområde. De förändringar som, 
bortsett från vissa nya användningsområden för agrara byggander, ägt rum sena-
re kan betraktas som naturliga steg i den kontinuerliga förändringsprocess som 
sker inom urbana områden. 
 
Kollektivtrafik och genomgångstrafik är sedan flera årtionden förlagd till Linda-
uer Allee söder om själva byn. 
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Bebyggelse 
Inom angern 
Enligt den äldsta detaljkartan, Friemels karta från 1740, låg utöver kyrkan med 
intilliggande kyrkogård två byggnader på angern nämligen det mycket gamla hu-
set som innehöll skola och klockarbostad och ett bostadshus för jägare och djur-
skötare. Allmänt sett kan vid kartstudier över de senaste århundradena i berlin-
området fastslås att antalet byggnader inom angern ständigt fluktuerar och bör så 
ha gjort under tidigare århundraden. 
 
Övrig bybebyggelse 
Den enda äldre funktion (utöver bostäder/jordbruksbyggnader) i de båda bebyg-
gelsestråken som dokumenterats är bykrogen, vilken nämndes för första gången 
1541 och finns medtagen även på 1740 årskarta. Utöver detta finns på 1841 års  
karta smedens bostad, och får man anta, verkstad markerad. 
 
År 1856 innehöll Reinickendorf enligt statistiken 327 invånare fördelade på 43 
hushåll. Detta torde vara det sista befolkningstalet för bondbyn Reinickendorf. 
Det dröjer emellertid till strax efter 1900 då vi på kartan kan utläsa en förändring 
av bebyggelsen inom själva bykärnan. Den agrara bebyggelsebilden har nu till en 
del ersatts av förstadsbebyggelse med blandade funktioner. Reinickendorfs Ang-
erdorf blir efterhand en allt obetydligare del i det expansiva stadsdistriktet, som 
1876 hade hela 5 000 invånare. 
 

Markanvändning idag 
Markanvändningen i Reinickendorfs bykärna år 1984 visas mycket schematiskt i 
fig 8:5 och byn kan väl i många avseenden sägas ge en representativ bild av en 
helt transformerad by. I de båda bebyggelseraderna vid angergatorna fanns så-
lunda, mellan de båda greningspunkterna, inga dagligvaru- eller specialvarubuti-
ker. 
 
Husbeståndet varierar mycket i ålder. De flesta byggnaderna är dock uppförda 
under 1900-talet. Byggnader med rötter från den agrara tiden har på figuren sär-
skilt inramats. Den dominerande funktionen på nordsidan av angern var industri 
(tillverkningsindustri) och de flesta byggnader är här från förkrigstiden. Detta är, 
som ovan nämnts, en unik markanvändningsform inom Berlins bybebyggelse. 
Enda övriga icke-bostadsfunktionen på nordsidan var en kyrklig församlingslo-
kal. 
 
På sydsidan, mellan greningspunkterna, representerades den offentliga servicen 
av en polisstation och ett filialkontor för Bezirksförvaltningen, medan de övriga 
funktionerna utgjordes av tre bilverkstäder och ett stenhuggeri för gravvårdar. De 
sistnämnda båda markanvändningsformerna är relativt typiska utkantsfunktioner 
inom stadsområden. Tre av de fyra verkstäderna utnyttjade till någon del de gam-
la agrara ekonomibyggnaderna. 
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Fig 8:5  Markanvändningen i Reinickendorfs bykärna 1984. Skala ca 1: 4000. Teckenförklaring: 1 = 
bostäder, 2 = garage, lager eller outnyttjat, 3 = verkstäder och industri (norr om angern), 4 = of-
fentliga funktioner och 5 = bevarade byggnader från den agrara tiden. (Ur: Book 1984). 
 
 
Den aktuella (2006) markanvändningen avviker på en del punkter från 1984 års. 
Industribyggnaderna på angerns nordsida har blivit småföretagshus respektive 
hantverkshus (bl.a. glasmästeri) med inslag av andra aktiviteter (t.ex. fitness-
studio). 
 
Det mest anmärkningsvärda på angerns sydsida torde vara att några av verkstads- 
och garagebyggnaderna, efter omfattande upprustning, förvandlats till bostäder. 
Den stora byggnaden i östra halvan, som markerats för offentliga funktioner, är 
idag tömd och övergår troligen, efter reparation, till att bli bostadshus. En bilsa-
long (i nytt hus) samt ett bageri i östkanten är nya funktioner.  
 
De dryga tjugo åren sedan förra inventeringen har inneburit en påtaglig upprust-
ning av husbeståndet från den agrara tiden (jämför Marzahn nedan) och bageriet 
och bilsalongen kan eventuellt antyda att bykärnan från söder nåtts av affärszo-
nen i Residenzstrasse. 
 
På grund av läge och omgivningar är den karakteristiska formen det enda som 
antyder Alt-Reinickendorfs tidigare existens som Angerdorf. 
 
Källor: Pauls & Tessendorff 1937, Book 1979 och 1984, Rach 1990 och Berlin 
Handbuch 1992. 
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Case study: Marzahn 

Bakgrundshistoria 
Kolonisationen av Marzahn ägde rum mellan 1250 och 1275 (den första kyrkan 
byggdes då) och den första beskrivningen av byn Marzahn finner man i kejsar 
Karl IV:s “Landbuch” från 1375. Byn nämns då som “Morczane” och “Murtza-
ne” (ett mycket stort antal namnformer förekommer genom tiderna) och hade 52 
Hufen. 
 
Marzahn var en typisk märkisk Angerdorf och utgjorde en mittpunkt i jordbruks-
området. Ursprunglig ägare var markgreven själv och bygrundningen företogs av 
hans bönder och vasaller. För gjorda prestationer och kommande tjänster tillde-
lades man en “Ritterhof” eller en fogdegård med 4-6 respektive 4 skattefria Hu-
fen. Kolonisatörerna måste under resten av 1200-talet betala ränta och arrende 
samt en skatt till markgreven. Utöver Hüfnern fanns det i byn från början Kos-
säthen, med arbetsskyldighet hos överheten och de fria bönderna, och daglönare. 
Kossäthgårdarna låg i byns ändpunkter. 
 
År 1375 fanns i Marzahn 52 Hufen, varav 44 tillhörde godsägaren (riddaren von 
Wulkow). Ägandesituationen av byn ändrade sig sedan genom århundraden ett 
stort antal gånger och efter trettioåriga kriget minskade antalet gårdar drastiskt 
och byn var i mitten av 1700-talet på väg att dö ut. 
 
Som en följd av detta upplöstes godset och “utländska” (från Pfalz) kolonister 
erbjöds att slå sig ned i byn. Bymarken delades upp och på så sätt uppstod 14 
bondgårdar (med 25,5 ha vardera) och 6 s.k. “Halbbauernstellen” (med 12,7 ha 
vardera). Detta ägandeförhållande har bestått fram till modern tid. År 1801 fanns 
det 35 boningshus med 223 inv. och 1860 hade byn 435 inv. Marzahn kom 1907 
att ingå i det till stad upphöjda Lichtenberg. 
 

Jordbruksbyn Marzahn under perioden 1850-1939: grönsakspro-
duktion i en perifer by - tydliga logistikproblem 
I dagens Bezirk Marzahn-Hellersdorf, den nordostliga spetsen av Bezirk Lich-
tenberg och omgivande randområden fanns vid 1800-talets mitt godsen Bürk-
nersfelde, Falkenberg och Hellersdorf och bondbyarna Hohenschönhausen, Bi-
esdorf, Kaulsdorf, Marzahn, Arensfelde, Hönow och Eiche. Ännu rådde en tydlig 
kreaturskultur och det var först när Berlin 1871 blev huvudstad i ett enat Tysk-
land och några år senare blev miljonstad som en förändring kom till stånd. Från 
att ha levererat fläsk, ägg, spannmål och potatis blev grönsaksproduktion allmer 
dominerande och möjligheten omkring 1880 att av Berlins stad arrendera bördi-
ga Rieselfeld-parceller, som mest en Morgen, ett gammalt ytmått som avsåg det 
område som man med en oxe kunde plöja på en förmiddag (har angetts till 3 437 
m²), (se specialavnitt om Rieselfelder) blev en vändpunkt för Marzahns jordbruk.  
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Byn Marzahns invånarantal steg från 223 personer 1801, via 435 år 1860 till 672 
personer år 1900. En uppskattning ger vid handen att det under 1800-talets sista 
årtionden kunde röra sig om ett trettiotal jordbruksgårdar i byn. Den senaste by-
siffran härrör från 1920, då invånarantalet uppgick till 745 personer. Senare stati-
stikuppgifter inkluderar kringliggande bostadsområden. 
 
 

Fig 8:6  Marzahn. Hästskjutsar på väg till marknaden. (Ur: Geelhaar & Tobian 1988). 
 
 
Marzahn blev en viktig grönsaksproducent och i en del fall övergick man till ren 
trädgårdsmästeriverksamhet med ett ökande antal växthus. Bland produkterna 
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kan nämnas sallad, kål, selleri, purjo, rädisor, spenat m.m. både från lerjordar, 
Rieselfeld-jordbruk och växthus. De övervägande sandiga jordarna stod bl.a. för 
odling av potatis. Det näringsrika Rieselfeld-gräset låg till grund för en fram-
gångsrik mjölkproduktion. Den tilltagande relativa rikedomen avspeglas i över-
gången till stenhus, ofta tegelbyggnader i en stil typisk för Mark Brandenburg. 
 
En geografiskt intressant fråga i detta sammanhang är hur logistiken såg ut med 
marknadsplatserna på ett avstånd av 10-12 kilometer. 
 
Fram till 1880-talets mitt avyttrades produkterna från Marzahn på veckomarkna-
derna vid Andreasplatz och Boxhagener Platz i Friedrichshain, därefter kom 
marknadshallarna vid Alexanderplatz och Ackerstrasse. 
 
De öppna flakvagnarna lastades kvällen (fig 8:6) innan transporten och avfärden 
ägde rum kl 3-4 på morgonen. Huvuddelen av sträckan var icke-stensatt och man 
körde ofta fast på de leriga/sandiga vägarna. Övergången till de blankslitna kul-
lerstensbelagda gatorna inne i staden innebar många förolyckade hästar. Samtida 
vittnen betecknar den berlinska gatubeläggningen som “das schlechteste aller 
Gross-Städte” (ett påstående som säkert kunde gälla många städer). Trans-
portsvårigheterna (både lång körtid och olycksrisk för både hästar och varor) 
ledde till att många bönder överlät fraktdetaljen på “mellanhänder”. 
 
De ytterst storskaliga partihandelsområdena ligger idag i städernas periferi i god 
anslutning till huvudvägar och/eller järnvägar och transporterna berör knappast 
övrig stadstrafik. Situationen i Berlin under 1800-talets sista decennier var an-
norlunda. Hjärtpunkten i all handel fr.o.m. 1886 var den s.k. Zentralmarkthalle, 
tillkommen bl.a. av hygieniska skäl, vid Alexanderplatz (följdes av ytterligare 11 
mindre hallar). I övrigt fanns i staden över 100 marknadsplatser. 
 
Marknadsarealen vid Alexanderplatz bestod av tre hallar (20 x 56 meter) med en 
sammanlagd affärsyta av 11 000 m² och 1 586 försäljningsstånd (i de övriga hal-
larna fanns totalt 4 813 försäljningsstånd). Till detta kom marknadsområden runt 
hallarna. 
 
Fram till kl 7 på morgonen var det fri parkering runt hallarna vid Alexanderplatz 
och där hade varje leverantör sin bestämda plats. Trots detta var trafiksituationen 
kaotisk. 
 
En stor del av livsmedelshandeln omhänderhades av torghandlare (“Hökern”) 
som fick en stor del av leveranserna från de ovannämnda mellanhänderna. By-
böndernas medhavda varor mönstrades av grosshandlare och småhandlare och i 
olyckliga fall fick varorna transporteras tillbaks till byarna. 
 
Kring marknadshallarna låg kaffe- och ölstugorna tätt och ett enormt folkliv råd-
de. Man talar också om en “hektisk men gemytlig atmosfär”. 
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Transportsituationen för Marzahn förbättrades när man 1898 fick en smärre sta-
tion (hållplats) vid banan mot Wriezen. Tillkomsten av en smärre bangård 
1910/11 minimerade behovet av landsvägstransporter. 
 
Logistiken kring Zentralmarkthalle var komplicerad eftersom Bf. Alexanderplatz 
är en högbanestation längs den s.k Stadtbahn. Godsvagnarna som anlände till sta-
tionen från hela det berlinska omlandet lossades på stationen till mindre vagnar 
som via stora hissar fördes ned till ett spårsystem inom marknadsområdet. Detta 
torde ha varit ett ytterst komplicerat företag, som sannolikt underlättades av att 
dessa transporter och omlastningar skedde vid en tidpunkt när inte den ordinarie 
persontrafiken på allvar kommit igång. 
 
Som ett led i inlemmandet i storstaden kan vi se byns anlutning till Berlins vat-
tenledningsnät 1893. 
 
Under mellankrigstiden kom lastbilen in i bilden samtidigt som väg- och ga-
tunätet genomgick en påtaglig förbättring och omlastningslogistiken vid Bf. 
Alexanderplatz blev historia. 
 

Jordbruksbyn Marzahn under sovjetisk ockupation och DDR-styre 
Den 21 april 1945 erövrades Marzahn av den från öster framryckande Röda Ar-
mén och redan fyra dagar senare hade sovjetiske ortskommendanten insatt grön-
saksbonden Erwin Gensler som “Ortsleiter”. 
 
En stor del av byns hus var förstörda eller skadade och under den första tiden var 
hela befolkningen sysselsatt med att återuppföra/reparera byggnader och göra ga-
torna framkomliga. Man tog också snabbt itu med att återställa jordbruksarealer-
na, vilket bl.a. innebar att man fyllde igen pansar- och löpgravar, bunkerställ-
ningar och skyttevärn och reparerade pumpanläggningarna till Rieselfelder. An-
skaffning av glas (bristvara) till växthusen var en nödvändig men tidskrävande 
åtgärd. Avsaknaden av dragdjur var påtaglig och Röda Arméns trosshästar hade 
betat av stora arealer runt de erövrade byarna, isynnerhet Marzahn. För att kunna 
utspisa den hungrande miljonstaden infördes leveranstvång efter fasta normer, 
vilka Marzahn inte hade någon realistisk möjlighet att uppfylla. 
 
Den jordreform som ockupationsmakten genomförde sommaren och hösten 1945 
innebar, som ovan nämnts, ett beslagtagande av storbönders (minst 100 ha) jord. 
Sådana fanns ej i Marzahn, men väl aktiva f.d. nazister, vars mark annekterades. 
Det kan också nämnas att trettio bönder från Marzahn och Friedrichsfelde i mars 
1946 bildade ett inköps- och leveranskooperativ. 
 
Under 1950-talets första år skärpte SED sin politik mot bönderna och satte 20 ha 
som nedre gräns för storjordbruk. Detta fick till följd att många lämnade sina 
gårdar och flyttade till Västberlin eller Västtyskland.  
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SED:s andra partikongress 1952 proklamerade “Aufbau des Sozialismus” och en 
frivillig kollektivisering. Under detta år tillkom i DDR ca 1 900 LPG, men på 
grund av stor- och mellanböndernas ointresse för kooperativ verksamhet utgjorde 
många LPG en sammanslagning av övergivna gårdar och föga livskraftiga små-
bruk. En stor del av LPG-medlemmarna utgjordes i detta skede av f.d. lantarbeta-
re.  
 
Så såg situationen ut i stort när man den 1 mars 1953 i Marzahn bildade Berlins 
första LPG, av typ I. Namnet “Neue Ordnung” följer väl namnvalen för jord-
brukskollektiv/-kooperativ i hela det socialistiska Östeuropa. LPG “Neue Ord-
nung” bestod av 5 aktiva bönder och 26 lantarbetare. Huvuddelen av det 90 ha 
(åker, äng och trädgårdsmark) stora kooperativet utgjordes av den ovannämnde, 
senare fängelsedömde, Genslers beslagtagna mark och från bönderna infogades 
endast drygt 10 ha. LPG var ju ursprungligen tänkt som en sammanslutning av 
självständiga aktiva jordbruk. Medlemsfördelningen överensstämmer dock troli-
gen i stort med situationen i hela DDR. Redan första året uteslöts fem medlem-
mar i Marzahns LPG, tre lämnade kollektivet och två lämnade DDR. I slutet av 
1953 hade man ca 100 medlemmar registrerade, varav 90 var lantarbetare som 
bodde i andra delar av Berlin eller i omlandet. De första åren kännetecknades av 
en låg produktivitet. 
 
För att komma tillrätta med problemen fick LPG “Neue Ordnung” stöd från 
VEG Hellersdorf och ett antal institutioner och organisationer, en MTS byggdes 
upp, liksom centrala ekonomibyggnader och egnahem (statsmakterna var ju an-
gelägna om att kollektiviseringsprojekten skulle lyckas). Man producerade bl.a. 
spannmål, potatis och foderväxter och här fanns vidare en svin- och mjölkkobe-
sättning. Varje medlem måste prestera ett normsatt antal arbetsenheter (AE). Un-
derprestationer kunde medföra uteslutning. 
 
LPG “Neue Ordnung” uppfyllde under 1950-talet på intet sätt målsättningen. 
Man skyllde på dålig arbetsorganisation och “bristande kooperativt tänkande”. 
Till detta kom stora förluster inom djurbesättningarna på grund av sjukdomar 
(isynnerhet svinpest). Öppna stall, efter sovjetisk förebild, ledde till hög dödlig-
het och LPG “Neue Ordnung” blev ingen förebild för bönderna. 
 
År 1955 förvandlades LPG “Neue Ordnung” till LPG-Typ III, vilket innebar att 
alla produktionsdelar nu var gemensamma och tre år senare övertog Marzahns 
LPG det i Biesdorf samma år bildade LPG “Morgenrot”, med ca 30 ha mark, 
som i stort utnyttjades för frukt- och grönsaksodlingar. 
 
När den obligatoriska kollektiviseringen aviserades 1960 meddelade även Mar-
zahn att alla bönderna hade bestämt sig för socialismen (dock inte utan protes-
ter). Sex bönder anslöt sig till LPG “Neue Ordnung” och femton grönsaksbönder 
gick sin egen väg och bildade “Die Gärtnerische Produktionsgenossenschaft” 
(GPG) “Frühe Ernte”. Marzahn betraktades nu som “ein vollgenossenschaftli-
ches Dorf”. Det bör dock påpekas att kollektiviseringen berörde jordbruksdelen 
men ej bybebyggelsen. 
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Vid övergången till den fullständiga kollektiviseringen var LPG “Neue Ord-
nung” djupt skuldsatt och man valde den framgångsrike direktören för grann-
jordbruket VEG Hellersdorf till ordförande. Han lyckades steg för steg sanera 
ekonomin och skapade på relativt kort tid ett framgångsrikt kollektiv. 
 
År 1962 hade arealen utökats till 300 ha och i stallen fanns 470 kor (varav 170 
mjölkkor), 3 500 svin och 400 får och till detta kom 6 000 höns. Under de föl-
jande åren expanderade den lukrativa produktionen av grönsaker och prydnads-
växter och en kooperativ samverkan upprättades mellan LPG “Neue Ordnung” 
och GPG “Frühe Ernte” till “Kooperative Gemüseproduktion Marzahn” (KGM). 
1965 skedde en sammanslagning av ett redan 1952 grundat kooperativ i Eiche 
(omedelbart utanför stadsgränsen) till LPG “Edwin Hoernle”, med säte i Mar-
zahn. Detta innebar en totalareal på 1 000 ha. Det kan här också nämnas att Rie-
selfeld-jordbruket under 1960-talets senare del, genom tillkomsten av reningsan-
läggningar i Falkenberg, successivt avvecklades (se ovan). 
 
Sedan följde på direktiv från “högre ort” organisatoriska förändringar till större 
enheter, enligt kap 6 ovan. I början av 1970-talet följde en delning av växt- och 
djurproduktionen och LPG “Edwin Hoernle” (T) blev ett rent djuruppfödningsfö-
retag. I samband med planläggning och igångsättande av det storskaliga bostads-
byggandet i Marzahns närhet upphörde djurproduktionen i slutet av 1970-talet. 
 
Ur LPG “Edwin Hoernle” (P) och GPG “Frohe Zukunft” uppstod 1978  LPG 
Gemüseproduktion “Edwin Hoernle”, som framgångsrikt fungerade till 1989/90. 
 
Fram till den tidpunkt då Marzahn var helt kringbyggt av bostadsområden kan vi 
se hur byn väl följde de olika stegen i DDR:s kollektiviseringsprocess. I slutfasen 
slog man efterhand samman de ständigt krympande jordbruksarealerna. 
 
Detta avsnitt kan också ses som ett instruktivt exempel på den snåriga benäm-
nings- och förkortningsdjungel som rådde i DDR. 
 

Marzahn som kollektivtrafikby 
Trots att Marzahn ligger inom Berlins relativa närområde behöll man ända fram 
till 1970-talet sin lantliga karaktär. En orsak till detta kan ha varit ett kommuni-
kationsmässigt ogynnsamt läge med en blygsam järnvägsstation (se ovan) vid en 
mindre betydande och glest trafikerad bandel. Stationen var belägen ca 1 kilome-
ter från byn. En annan orsak kan vara att Marzahn i tre väderstreck var omgivet 
av ytterst bördiga Rieselfelder (se kap 7), med andra ord en renodlad jordbruks-
miljö. Så var fallet omkring 1920, där den topografiska kartan, utgiven 1922 (fig 
7:2) visar jordbruksmark i norr, öster och väster och i viss mån även i söder, där 
dock ett smalt band av småhusbebyggelse utgår från byn.  
 
Under de följande årtiondena skedde en förtätning av bebyggelsen söder om by-
kärnan, men ännu på 1977 års karta är arealerna i norr och öster i princip bebyg-
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gelsefria. Under 1960- och 70-talen satsade Östberlin på en omfattande utbygg-
nad österut och man nådde i mitten av 1970-talet i planerna fram till Marzahn. 
 
Översiktsplanen godkändes 1975 och två år senare skedde byggstarten för ett 
mycket omfattande projekt. Wohnkomplexen Marzahn I, II och III samt Marzahn 
Nord blev DDR:s största nybyggnadsområden med 62 000 lägenheter. Genom en 
utbrytning från Lichtenberg och ett mindre marktillskott från Weissensee bildade 
Marzahn 1979 ett eget Bezirk och i början av 1980-talet var den gamla bykärnan, 
Alt-Marzahn, till största delen omgiven av moderna höghus. 
 
Marzahns kollektivtrafiksituation kan sammanfattas genom ett antal nedslag på 
vissa kartutgivningsår (jag behandlar endast de trafiklinjer som direkt berör by-
kärnan).  
 
På 1928 års karta fick den då nyinrättade busslinje 37 sin ändhållplats halvvägs 
inne på angern. Linjens huvuduppgift var uppenbarligen att åstadkomma en för-
bindelse med S-Bahnstationen Biesdorf och inte järnvägsstationen Marzahn, vil-
ket förklarar den sistnämndas låga status.. 
 
Ända fram t.o.m. 1960 års karta har linje 37 samma sträckning inom bykärnan. 
Omnibusslinjen konverterades dock under 1950-talet till trådbusslinje, vilket tor-
de ha gett Alt-Marzahn en något högre kollektivtrafikstatus. 
 
På 1964 års karta har trådbusslinjen dragits genom hela bykärnan, d.v.s. den tra-
fikerar angerns båda sidor (fig 8:7). År 1973 lades trådbusstrafiken i Östberlin 
ned och man återgick till vanlig omnibuss. 
 
På 1980 års karta har busstrafiken, på grund av nybyggnadsområdena, förstärkts 
märkbar och byn är nu genomdragen av fyra busslinjer och på 1984 års karta har 
all busstrafik avlägsnats från bykärnan (ingick i nedan nämnda rekonstruktions-
planer). Tre spårvägslinjer har nu hållplats några hundra meter från angerns 
nordvästspets och två spårvägslinjer och fyra busslinjer tangerar angerns syd-
östspets (fig 8:8). 
 
Den aktuella situationen (2006) överensstämmer med 1984 års, dock med ändra-
de linjenummer. 
 
En central fråga efter denna genomgång blir: när kan man säga att byn Marzahn 
kollektivtrafikmässigt var infogat i Berlin? Genom att busslinje 37 vid S-
Bahnhof Biesdorf direkt anslöt till den nyss elektrifierade S-Bahnlinjen (sänkte 
restiden till centrala Berlin med 10-12 minuter) blir svaret överraskande nog: 
1928. Man kunde från och med detta år färdas färdas från Marzahns bykärna till 
Alexanderplatz på ca 40 minuter (med en beräknad omstigningstid på fem minu-
ter). 
 
Före S-Bahns elektrifiering och busslinjens introducerande i Marzahn på 1920-
talet var man trafikmässigt mycket långt från huvudstaden och fick lita till järn-
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vägstrafiken från Bf. Marzahn. Turtätheten var emellertid här extremt låg (det 
kunde röra sig om 1-2½ timme mellan avgångarna). 
 
 

Fig 8:7  Marzahns bykärna 1964 med trådbusslinje 37 utnyttjande båda angergatorna, 
skala ca 1:25 000. (Utsnitt ur Stadtplan Berlin Hauptstadt der DDR) 
 

Fig 8:8  Marzahns bykärna 1984 med kringgående buss- och spårvägslinjer, skala ca 
1:25 000. (Utsnitt ur Stadtplan Berlin). 
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Frågan om restiderna på 1920-talet är möjligen hypotetisk då man i samman-
hanget må betänka att Marzahn under åtskilliga år framåt var en aktiv jordbruks-
by (med affär, skola, kyrka och en i övrigt väl utbyggd infrastruktur, se nedan) 
vars befolkning, bortsett från de ovan redovisade transporterna till och från 
marknaderna, kan förmodas ha haft ett begränsat resebehov. 
 
Det var först 1977 som Bf Marzahn fick en elektrifierad S-Bahnlinje till centrum. 
Med förflyttning mellan Alt-Marzahn och S-Bf Marzahn inräknad kunde man 
tillryggalägga sträckan till Alexanderplatz på ca 35 minuter och den direkta 
spårvägsförbindelsen ger idag ungefär samma restid. 
 

Marzahns bybebyggelse  
1920-1990 
Under den jordbruksmässigt (som byjordbruk i privat regi) ännu aktiva mellan-
krigstiden bodde i bykärnan uppskattningsvis 800 personer och var ur service-
synvinkel en välutrustad by, som ännu ej, på långt när, nåtts av urbaniseringsvå-
gen. 
 
Här fanns sålunda på 1930-talet: 3 kolonialvaruaffärer (speceriaffärer), 2 charku-
teriaffärer, 2 bagerier, 1 färgaffär (med apoteksvaror) och 1 kolhandel. På hant-
verkarsidan kunde noteras 2 smedjor, 2 skrädderier, 1 korgmakeri, 1 vagnmakeri 
och en installationsfirma för gas och vatten. Byn hade också 2 krogar och en 
egen väderkvarn. Till detta kom på den offentliga sidan: kyrka med kyrkogård 
(dock, på grund av utrymmesbrist, inga nya begravningar efter 1909), skola, fri-
villig brandkår, kommunalhus och folkbibliotek. Gatubelysning tillkom redan 
1898/99 och år 1920 anslöts man till det kommunala elektricitetsnätet (en vind-
turbin bredvid väderkvarnen försåg dock från 1912 de enskilda hushållen med 
elektricitet). 
 
Marzahn blev också en gång om året, när man firade Bockbierfest, en samlings-
punkt för den kringliggande “bygden”. Här fanns hantverkarstånd, skjutbanor, 
lotteristånd, ölstånd, korvförsäljning och karuseller och dans till kapell i de båda 
krogarna. 
 
Under efterkrigstiden flyttades, genom kollektiviseringen, den jordbruksbaserade 
verksamheten i byn till större enheter, man tappade befolkning och ett märkbart 
förfall inträdde (detta gällde i större eller mindre utsträckning och vid något olika 
tidpunkter de gamla jordbruksbyarna i Berlins östkant). 
 
Berlins magistrat beslöt den 26 mars 1975 att i största möjliga utsträckning beva-
ra byn Marzahn och den 21 september 1977 blev den ställd under kulturminnes-
skydd. Den 31 mars 1982 beslöt Berlins magistrat vidare att byn Marzahn skulle 
rekonstrueras som ett stadsbyggnadsmässigt och arkitektoniskt minnesmärke. 
 
På grund av sitt centrala läge mitt i ett tänkt tätbefolkat nytt bostadsområde och i 
nära anslutning ett antal gemensamhetsanläggningar skulle Marzahn förutom att 
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vara bostadsort ges rollen av fritids- och rekreationsområde (inom affärs-, restau-
rang- och kultursektorn). Starten på detta rekonstruktionsarbete var satt till 1985. 
Byggnaderna på angern och utmed bygatorna skulle rustas upp liksom ekonomi-
byggnader (framförallt gamla stallbyggnader). Genom nybyggnader i tidsenlig 
stil skulle de båda bebyggelsebandens gårdsbebyggelse förtätas. Här skulle bl.a. 
ungdomsklubbar och kulturella institutioner inrättas.  
 
Vidare planerades en gammal smedja, en lanthandel av äldre typ och en väder-
kvarn. Detta rekonstruktionsarbete var ej fullbordat vid tiden för murens fall. 
 
År 1983 hade Marzahn, som nämnts, upphört som jordbruksby. Rollen som cen-
tralort kan i viss (högst blygsam) mån sägas ha bibehållits genom att skolan, 
postkontoret, brandstationen, medborgarhuset och krogen  ännu existerade, men 
omlandet sträckte sig i princip ej långt bortom byn. All affärsverksamhet hade 
emellertid upphört. Den starkt ökande kollektivtrafiken (på grund av de storska-
liga bostadsområdena) hade överförts till kringliggande större gator och Marzahn 
hade sålunda upphört att vara trafikby. Bybebyggelsen låg däremot orörd kvar 
och innehöll, förutom ovan nämnda verksamheter, också ett viss inslag av små-
industri/verkstäder. 
 
Marzahn år 2006 
Som en avslutning på dessa bystudier redovisas för Marzahn 2006 års markan-
vändningar, där sålunda de fria marknadskrafterna fått verka i drygt 15 år. Detta 
skall alltså jämföras med situationen 1983 (“typisk” DDR-by), d.v.s. den socia-
listiska tiden nedgångna bykärna med ett fåtal servicefunktioner (fig 8:9). Re-
konstruktionen som påbörjades 1985 hade vid tiden för återföreningen ännu inte 
hunnit fullbordas (fig 8:10), därför gör vi direkt språnget till nuläget. 
 

Fig 8:9  Alt-Marzahn. Bykärnan före restaureringen. (Foto: förf nov 1983). 
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2006 års by är till alla delar upprustad och uppvisar till skillnad från situationen 
för drygt tjugo år sedan ett visst folkliv - både från närområdet och turister. 
 
Samtliga offentliga funktioner från 1983, utom kyrkan, är nedlagda (ett bibliotek 
+ videotek och ett museum har däremot tillkommit) och verksamheterna består 
framförallt av affärer, verkstäder och serveringar. 
 
 

Fig 8:10  Alt-Marzahn. Bykärnan under pågående restaurering. (Foto: förf 3.1 1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 8:11  Alt-Marzahn. Aktuell karta med byggnadernas ålder. Bykärnans längd är ca 
300 meter. (Ur: Peters 2000).  
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Följande affärer har noterats: 2 bokhandlare, blomsteraffär, fotoaffär, köttaffär 
(med servering), textilaffär och secondhand-affär. Här finns vidare krog, bistro, 
Biergarten och 2 kaféer. Bland övriga aktiviteter kan nämnas: 2 glasmästerier, 
kosmetik- och nagelstudio, frisör, silversmed, tatuering + piercing och kopie-
ringsservice. Vidare finns ett antal verkstäder (i en del fall med försäljningsstäl-
len): kakelplattor, snickeri och träkonst samt utöver detta 2 läkarmottagningar, 2 
“Agrarbörse” med 1 affär, 2 kontaktförmedlingsställen, Tierhof + affär och till 
de mer offentliga funktionerna kan bibliotek + videotek samt Bezirksmuseum 
Marzahn hänföras. 
 
Av fig 8:11 framgår byggnadernas ålder och byggnader under Denkmalschutz 
(totalt 69 st).  
 
Källor: Aufbauwerk 1955, Book 1979 och 1984, Autorenkollektiv 1987, Zimm 
1988, Geelhaar & Tobian 1988, Rach 1990, Berlin Handbuch 1992, Berlin-
Marzahn 1994, Peters 2000, Landwirtschaft-Industrie-Gewerbe 2005, Teresiak 
u.å. och information från Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf. 
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9. Berlin – en gång en 
klassisk industristad 

Berlin före delningen 
Den explosionsartade befolkningstillväxt som ägde rum i Berlin från 1830-talet 
men framförallt efter det tyska enandet 1871 fram till första världskriget kan till 
stor del härledas till det samtida etablerandet av en mängd stora industrier. Från 
början handlade det om textil- och tidig metall-/verkstadsindustri (bl.a. Borsig) 
och senare lades tyngdpunkten på den elektrotekniska, sedermera elektroniska, 
sektorn (bl.a. Siemens och AEG). (Industrins lokaliseringsbild och flyttningssteg 
inom stad och omland redovisas i kap 10).  
 
Uppgifterna om antalet industrianställda under 1920- och 30-talen varierar starkt. 
Enligt SenStadtEntw (2006) sysselsatte industrin 1925 1,08 milj. personer. Hof-
meister (1975) redogör för Berlins ställning inom den tyska industrin och anger 
för 1928 1 712 000 anställda. Förmodligen avser han hela det berlinska närings-
livet. Freitag (1987) anger antalet industrianställda 1936 till 574 000, men här 
torde det endast röra sig om vissa branscher (möjligen kan också omlandets rust-
ningsindustri ha påverkat siffrorna). Med andra ord har vi att ta itu med gravt 
motsägande uppgifter. Ca 1 miljon industrianställda borde gissningsvis vara en 
rimlig siffra. 
 
Depressions- och inflationsvågor ledde under 1920-talet och 1930-talets första år 
till en svår arbetslöshet (1932 fanns det i Berlin över 600 000 registrerat arbets-
lösa). Genom nazi-regimens omställning till krigsproduktion under senare delen 
av 1930-talet kunde arbetslösheten till stor del elimineras. 
 
Det bör här påpekas att den berlinska industristatistiken även från tiden efter 
andra världskriget är långt ifrån lättolkad. Visserligen är tendenserna tydliga 
(vilket är viktigast för oss) men siffrorna kan variera åtskilligt från källa till källa 
förmodligen på grund av en vidare eller snävare definition av begreppet “indu-
stri”. Vanligen är det “tillverkningsindustri” som de olika geografiska beskriv-
ningarna då handlar om. I fortsättningen håller jag mig i stort till siffror som 
hämtats från Statistisches Landesamt Berlin och Statistisches Jahrbuch der DDR.  
 
För Berlins del betydde andra världskrigets allierade bombningar och den därpå 
följande sovjetiska demonteringen av fabriks- och kraftverksanläggningar (två 
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tredjedelar i västsektorerna och en tredjedel i östsektorn) att man i princip efter 
kriget fick börja industriuppbyggnaden från noll. 
Kort efter andra världskriget gick näringslivet skilda vägar i de båda stadshal-
vorna. 
 

Västberlin 
 Den sovjetiska demonteringen av västsektorernas industrianläggningar m.m.  
(detta skedde sålunda under den period när hela Berlin var underställt den sovje-
tiske stadskommendanten) innebar att industrikapaciteten sjönk med mer än 80 
% jämfört med förkrigssituationen. De första efterkrigsåren kan inom alla stads-
funktioner ses som uppröjnings- och återställandeår. Genom blockaden 1948-49 
liksom bortfallet av den östliga marknaden sjönk den redan begränsade industri-
produktionen till sitt dittills lägsta efterkrigstal och arbetslösheten steg till nästan 
300 000 personer. 
 
Västmakterna insåg då till fullo Västberlins (och dess näringslivs) situation och 
man skapade, förutom Marshallhjälpen, en mängd finansiella stödinstrument 
som skulle komma att hålla den isolerade staden under armarna i fyra årtionden. 
 
Detta innebar att Västberlins industrikapacitet återställdes under 1950-talet och 
1960 var ca 305 000 personer sysselsatta inom tillverkningsindustrin och denna 
höga industriarbetarsysselsättning bibehölls under huvuddelen av 1960-talet då 
det rådde en stabilitet inom det berlinska näringslivet. 
 
Därefter skedde samma dramatiska omstrukturering som i de flesta stora västeu-
ropeiska industristäder. Det kan här jämföras med Göteborgs och Malmös parti-
ella respektive fullständiga avveckling som industristäder, här inte minst på 
verkstadsindustri- (varvs-)sidan. 
 
Ca 270 000 personer var år 1970 anställda inom den västberlinska industrisek-
torn och detta tal hade 1980 sjunkit till 182 000 (d.v.s. en nedgång med en tred-
jedel) och 1990 till 172 000. Den största tillbakagången finner man på verkstads-
industrisidan där antalet sysselsatta under ovannämnda period gick ned från 31 
000 via 20 000 till 17 000 och på elektrotekniksidan från 101 000 via 65 000 till 
56 000. Den relativt sett största nedgången drabbade konfektionsindustrin (17 
000 via 6 000 till 3 000). Detta sistnämnda fenomen överensstämmer väl med si-
tuationen i övriga västeuropeiska industristäder. 
 

Östberlin 
I och med skapandet av DDR 1949 och upphöjandet av den östra stadshalvan till 
huvudstad kom näringslivet här att ingå i det planekonomiska systemet.  
 
Det totala antalet sysselsatta i det östberlinska näringslivet som 1964 var 575 000 
sjönk 1970 tillfälligt till 555 000 för att 1980 ha stigit till 621 000 och 1989 till 
697 000 personer. Antalet industrianställda uppgick 1961 till 167 000, 1970: 152 
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000, 1980: 155 000 och 1989: 176 000. Vi kan sålunda konstatera en viss ökning 
inom den östberlinska industrin samtidigt som bortrationaliseringens tid rådde i 
Västberlin.  
 
De båda ledande branscherna elektroteknik/elektronik och verkstadsindustri kom 
i Västberlin, i fråga om antalet anställda, att nästan halveras från 1960-talet till 
murens fall, medan vi kan se en motsatt utveckling i Östberlin. Den förra bran-
schen redovisar 1971: 62 000, 1979: 67 000 och 1989: 76 000 anställda och den 
senare respektive 39 000, 44 000 och 57 000 anställda. 
 
Bland de stora östberlinska kombinaten kan nämnas VEB Kombinat Kabelwerk 
Oberspree, VEB Elektro-Apparate-Werke och VEB Kombinat NARVA Berliner 
Glühlampenwerk (på slutet med 5 000 anställda). 
 
Källor: Zimm 1990. Werner 1990 och Hofmeister 1990. 
 

Den berlinska industrin efter 1989 
Västberlin uppvisade vid återföreningen en industri som redan genomgått en för 
Västeuropa traditionell omstrukturering och reducering, medan Östberlin kunde 
presentera en totalt sett expanderande industri. Ser man på antalet anställda var 
de båda stadshalvornas industrier ungefär jämnstora. 
 
Nu vidtog en snabb och skoningslös omstrukturering av den östberlinska indu-
strin, som ju efter västmått kännetecknades av ineffektivitet samt miljöfarliga 
och klart överdimensionerade enheter. Enligt Wirtschaftsbericht Berlin (1994) 
återstod det då (efter fyra års nedskärningar!) 34 000 industriarbetsplatser av det 
av dem angivna utgångstalet 187 000. I Entwicklungskonzept (2004) anges en-
dast sysselsättningstalen för hela Berlin med 1995: 200 000, 2000: 162 000, 
2003: 140 000. En aktuell uppgift från SenStadtentw. anger 2005 års industrisys-
selsättningstal till 132 700. Uppdelningen på öst och väst har upphört och genom 
den nya administrativa indelningen ger inte distriktssiffrorna några klara besked. 
 
För att få en uppfattning om flermiljonstaden Berlins omstrukturering på när-
ingslivs-/sysselsättningssidan under en 80-årsperiod kan nämnas att industrisek-
torn, enligt min bedömning (se ovan), 1925 sysselsatte 1 080 000 personer och 
Dienstleistung-sektorn (tjänst-/servicesektorn, med handel, trafik, serviceföretag, 
stat, organisationer o.s.v.) 720 000. År 2005 var förhållandet det motsatta med 
drygt 1 3000 000 anställda i Dienstleistung-sektorn och endast drygt 130 000 i 
industrisektorn. Det bör dock påpekas att Berlin vid det första tillfället hade när-
mare 20 % fler invånare än idag, men detta påverkar ju endast i någon mån de 
absoluta talen. 
 
Denna förvandling från industri- till tjänste-/servicestad är ej på något sätt unik 
för Berlin utan avspeglar ett allmänt storstadsförlopp. 
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I den statistik över de 100 största arbetsgivarna inom det berlinska näringslivet 
som Industrie- und Handelskammer zu Berlin utgav i februari 2006 (IHK 2006) 
ligger överraskande Siemens AG på tredje plats med 14 100 anställda (nr.1 
Deutsche Bahn AG med 19 400 och nr. 2 Charité-Universitäts-Medizin Berlin 
med 15 000 anställda; i övrigt dominerar banker, försäkringsbolag, kommunala 
institutioner, sjukhus o.s.v., medan övriga industrier ligger långt ned i statisti-
ken). Som mest hade Siemens Berlinfabriker 30 000- 40 000 anställda 
 
Genom en snabb förvandlingsprocess fick man i Berlin en mängd tomma indu-
strilokaler och industriområden. Den förra kategorin utgjordes av en stort antal 
arkitektoniskt ytterst värdefulla byggnader som placerats under Denkmalschutz 
(t.ex. Borsig-Werke i Tegel, AEG i Wedding, Ullsteinhuset i Tempelhof, Narva-
fabriken i Friedrichshain och ett flertal objekt i den totala industrimiljön i Ober-
schöneweide, fig 9:1). 
 
 

Fig 9:1  Flygbild över det klassiska industriområdet Oberschöneweide. (Källa: BLEG ca 
1995). 
 
 
Här gällde det att både bevara/rusta upp själva byggnaderna och dessutom ge 
dem ett nytt innehåll. Flera av de klassiska industriområdena har åtminstone till 
delar förvandlats till högteknologiska industriparker och forskningscentra. Här 
kan nämnas det s.k. Spreeknie i Oberschöneweide (med bl.a. “Technologie- und 
Gründerzentrum Spreeknie”), Landschaftspark Johannisthal-Adlershof ( med 
universitetsnära verksamheter, vetenskap, näringsliv, boende och rekreation) och 
Oberbaum-City (med både tillverkning /Osrams lampor/ och modern teknologi). 
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Med andra ord har det som en gång var traditionella industriområden inom Ber-
lins specialbranscher idag reserverats för forskning och företag inom IT-
/datasektorn, mediekvarter m.m. (en svensk parallell till detta är förvandlingen 
av Kockums varvsområde till ett omfattande högskole- och forskningsområde 
samt bostäder). 
 
Till detta kommer nya högteknologiska centra i Berlins ytterområden eller om-
land (se även kap 3). I de industriområden som skapades under DDR-tiden i ex-
pansionsdistrikten i öster saknas arkitektoniskt värdefulla objekt. Omställningen 
har här bl.a. gått ut på att skapa en bättre industrimiljö (stor Coca Cola-fabrik i 
Hohenschönhausen). Samarbetet industri- vetenskap är vidare en av hörnpelarna 
i den nya berlinska industribilden. 
 
Källor: Berlin wird...1993, Neue Chancen an der Spree, Wirtschaft und Denk-
malpflege 2000, Zweiter gemeinsamer Raumordnungsbericht der Länder Berlin 
und Brandenburg 2004 och Geiger 2006. 
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10. Berlins 
industrilokalisering  

genom tiderna 

Det förindustriella och protoindustriella Berlin 
Under sent 1600-tal och 1700-talet styrdes hantverks- och manufakturverksam-
heten av tre dominerande storheter: hovet, militären och statsförvaltningen. 
 
Hovet var den viktigaste aktören i fråga om lyxbranscherna, d.v.s. smyckefram-
ställning (guld- och silversmedjor), porslinstillverkning, sidenfabrikation, tapet-
/gobelängtillverkning o.s.v. 
 
Militärstyrda branscher var bl.a. lädermanufakturer, tygmakerier, tillverkning av 
vapen, ammunition och övrig militär utrustning. Berlin delade under 1700-talet 
och tidigt 1800-tal de militära verkstäderna med den närbelägna fästningsstaden 
Spandau. 
 
För statens del gällde framförallt innehavet av pappersbruk och tryckerier. 
 
Till detta kommer bl.a. den för städer nödvändiga uppsättningen av kvarnar (allt 
från spannmåls- till valkningskvarnar). 
 
De för det berlinska näringslivet viktigaste invandrargrupperna var de franska 
hugenotterna (protestanter - icke önskvärda i hemlandet), som kom från 1685 
och de böhmiska religionsflyktingarna i slutet av 1730-talet. 
 
Hugenotterna, som var mest hantverkare och köpmän, förde med sig en högut-
vecklad produktionsteknik (jämför vallonerna i Sverige). Man stod för framställ-
ning av dukar, stickade arbeten m.m. och satte upp ett stort antal strumpväverier, 
handskmakerier etc. Detta gjorde Berlin till en viktig ort för beklädnadsmanufak-
turen (senare beklädnadsindustrin). Vidare kom från Frankrike urmakare, guld-
smeder och emaljörer. 
 
Böhmarna var framförallt verksamma som textilhantverkare (detta gäller även 
invandrade holländare, schweizare o.s.v.). 
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Liksom andra invandrargrupper slog man sig ned i de nytillkomna “delstäderna” 
(med egen stadsrätt) Friedrichswerder (1662), Dorotheenstadt (1674) och Fried-
richstadt (1688). År 1709 slogs de fem delstäderna samman till ett Berlin. 
 
Böhmarna upprättade också textilmanufaktur utanför den dåvarande staden, bl.a. 
i Böhmisch-Rixdorf (1737). Denna lokalisering fick stor betydelse vid övergång-
en till industriell produktion. 
 
1700-talets stadskartor antyder endast i undantagsfall manufakturinrättningarnas 
belägenhet (vid vattenleder/kvarnar, skeppsbyggerier/, på frilagda tomter och i 
förstadsbältet). De flesta verkstäderna var också för små för att göra några märk-
bara kartografiska avtryck. 
 
En sammanställning av anställda i Berlin 1730 visar textil-, beklädnads- och lä-
dersektorn som den dominerande (50 %) med totalt 4 065 anställda och bland 
övriga hantverksenheter var metallbearbetning och smide (11,1 % och 900 an-
ställda) på andra och träbearbetning (borde inkludera skeppsvarvens timmermän) 
(7,9 % och 644 anställda) på tredje plats. Staden hade vid detta tillfälle 72 000 
invånare (58 000 civilpersoner och 14 000 militärer).  
 
Källor: Hofmeister 1975 och 1990, Fege, Gringmuth & Schulze 1987, Pape 
1987:1 och 2, Zimm 1990, Ribbe-Schmädeke 1984 och Schwenk 2001. 
 

Randwanderungen inom den berlinska industrin  
Under en dryg tjugoårsperiod efter 1790 gjordes relativt misslyckade försök att 
introducera den nyuppfunna ångmaskinen inom framförallt textilmanufakturen, 
men det var först omkring 1815 som man anser att den industriella revolutionens 
förberedande stadium på allvar startade. 
 
Utöver klädesindustri och spinnerier kom man redan i initialskedet (ca 1815-30) 
igång med maskintillverkning (ångmaskiner, maskiner för tillverkning av svar-
var, verktyg m.m. och något senare lokomotiv) och järngjuterier. Den industriel-
la processen underlättades av näringsfrihetsförordningen 1810 och den tyska 
tullunionen 1834. 
 
Förutom enstaka punktlokaliseringar inom och omedelbart utanför tullmuren 
(framförallt kring Kottbuser Tor och Schlesisches Tor, i anslutning till Spree och 
Landwehrkanal) fick Berlin omkring 1820 sitt första koncentrerade industriom-
råde, med en mängd företag, utmed Chausseestraße och Torstraße utanför Orani-
enburger Tor (nr.1 i fig 10:1). Det mest kända företaget i detta sammanhang var 
Aug. Borsig, som vid de båda ovannämnda gatorna etablerade en maskinfabrik 
respektive ett järngjuteri (år 1841 började man tillverkning av lokomotiv och 
järnvägsvagnar). 
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Fig 10:1  Viktiga industriområden i Groß-Berlin från tidigt 1800-tal till tidigt 1900-tal. Se 
i övrigt texten. (Konstruktion: förf.). 
 
 
Detta industriområde, som från början hade stora ytor för expansion, fick genom 
bland annat tillkomsten av bangårdar och övrig bebyggelse efterhand ett mer in-
trängt läge. Man må betänka att det här, liksom vid senare industrilokaliseringar, 
rörde sig om klart miljöfientliga (vilket man naturligtvis vid denna tid var full-
ständigt likgiltiga för både från stadens och företagens sida, fig 10:2) och areal-
krävande industrier. Genom att tidigt lägga ut filialer valde flera företag en suc-
cessiv förflyttning till Spreewiesen i Moabit (nr.2 i fig 10:1). Redan 1836 förvär-
vade här Königl. Seehandlung en tomt för tillverkning av maskiner. Genom en 
motsvarande stegvis förflyttning, där Borsig 1846-49 (var med över 2 000 arbe-
tare på tre ställen Berlins största arbetsgivare) uppförde ett järnverk och senare 
övertog Königl. Seehandlungs fabrik och Pflug 1856 startade en waggonfabrik 
hade den berlinska industrin genomfört sin Randwanderung I (ca 1840-70). 
Lokalisering till vattenleder och järnvägar hade här, liksom vid senare Randwan-
derungen, stor betydelse. 
 
På textilsidan hade man ju redan på manufakturtiden delvis satsat på mer perifera 
placeringar (ex. Böhmisch-Rixdorf, Nowawes/vid Potsdam/ och Bernau). Man 
skulle här t.o.m. kunna tala om en partiell preindustriell Randwanderung. Från 
och med 1840-talet övergick man på ovannämnda platser till fabriksmässig till-
verkning. 
 
Det kan här nämnas att Siemens & Halske 1847 grundades (som “Telegraphen-
bau-Anstalt” - och därmed startade den berlinska elektroindustrin) som ett bak-
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gårdsföretag i Kreuzberg och genomförde en mindre flyttning och utvidgning 
inom samma område 1852. År 1872 omlokaliserade man (i flera steg under en 
dryg tioårsperiod) till Salzufer/Franklinstraβe i Charlottenburg (nr. 3 i fig 10:1). 
Den ledande berlingeografen Burkhard Hofmeister ser denna flyttning som ett 
exempel på Randwanderung II. Han fastslår dock att det råder skilda meningar 
rörande antalet Randwanderungen. Hofmeister ser endast tidsmässigt på indu-
strins Randwanderungen: för Randwanderung I gäller ungefär 1840-70, för 
Randwanderung II ungefär 1870-90 och Randwanderung III ungefär 1890-1920. 
Det rör sig sålunda om omflyttningsperioder. Om man däremot inskränker omlo-
kaliseringsstegen till de enstaka företagen handlar det i allmänhet om två Rand-
wanderungen (enligt min mening exempelvis Siemens och Borsig). I fortsätt-
ningen ansluter jag mig emellertid till I-III-modellen. 
 
 

Fig 10:2  Den äldsta industrimiljön vid Oranienburger Tor. (Efter stick av A. Eltzner 
1867/ Fege, Gringmuth & Schulze). 
 
 
Några årtionden efter de första flyttningarna till Moabit skedde en omlokalise-
ring av AEG, Berliner Maschinenbau AG (Schwarzkopf) m.fl. industrier inom 
elektro- och verkstadsindustrisektorn till sydöstra delen av Wedding (nr. 4 i fig 
10:1) delvis på grund av Spandauer Schiffahrtskanals (1859) och Ringbahns till-
komst (1877). Detta kan ses som ytterligare exempel på Randwanderung II.  
 
Ännu ett tydligt exempel inom kategori II var när J.J.W. Spindler flyttade sina 
färgeri-/tvätteriföretag m.m. från stadscentrum vid Spree till Oberspree, där orts-
delen Spindlersfeld uppstod 1873 (nr 5 i fig 10:1). Till samma typ av förflytt-
ningar kan också räknas de metallbearbetande företagens omlokalisering till 
Lichtenberg (nr 6 i fig 10:1) och elektroindustrins till Oberschöneweide ( nr 7 i 
fig 10:1) o.s.v.  
 



 135 

Låga tomtpriser (i kombination med stora vinster vid försäljning av centrala tom-
ter), anslutning till järnvägar och vattenvägar samt möjlighet till stora samman-
hängande arealer och god tillgång till arbetskraft var de bakomliggande orsaker-
na till Randwanderung III för den berlinska industrin. Här får Siemens och 
Borsig utgöra paradexempel. 
 
Siemens överförde, med start på 1890-talet, steg för steg sin tillverkning till det 
område som 1914 skulle erhålla namnet Siemensstadt samt det intilliggande Gar-
tenfeld (nr 8 i fig 10:1). Bakgårdsfirman som 1847 hade ett tiotal anställda sys-
selsatte 1939 30 400 personer i Berlin och ytterligare 39 000 i omlandet (fig 
10:3). 
 
 

Fig. 10:3  Siemens anläggningar i Siemensstadt-Gartenfeld. (Ur: broschyr “Siemens in 
Berlin”, omkring 1975). 
 
 
För Borsigs del blev lokaliseringen till Tegel i stadens periferi (nr.6 i fig 10:1) 
deras andra omfattande flyttning. Liksom för Siemens del fick man goda expan-
sionsmöjligheter och alla enheterna samlade på ett område. 
 
Under naziperioden försågs Berlin, men framförallt dess omland, med en mängd 
storskaliga anläggningar inom krigs-/rustningsindustrin (för detaljer se militä-
savsnittet). I en del fall rörde det sig om förändrad produktionsinriktning för exi-
sterande företag (t.ex. från lokomotiv till pansarfordon) eller nya företag i existe-
rande industriorter, i andra, och betydligt färre, fall handlade det om helt nya lo-
kaliseringar. Vid de tillfällen då man flyttade delar av tillverkningen från Berlin 
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till omlandet kan man måhända se det som en form av Randwanderung. Werner 
(1990) betraktar emellertid tveklöst krigsindustrietableringen i omlandet som 
Randwanderung IV (fig 10:4). Här bör dock nämnas att vid de tidigare flytt-
ningsvågorna grundade det hela sig på enskilda företagsekonomiska beslut, i det 
sistnämnda fallet på statliga dekret. 
 
 

Fig 10:4  Orter med nazitidens rustningsindustri i Berlins nära omland. (Konstruktion: 
förf.). 
 
 
Under det sista krigsåret och isynnerhet i samband med slutstriden förstördes in-
dustrin mer eller mindre totalt i Berlin med omland. I de fall återuppbyggnad 
skedde gällde det främst inom staden (den sovjetiska ockupationsmakten hade 
under sin tid som ensam segrarmakt genomfört en omfattande demontering av 
industrier och kraftverk), medan platserna för rustningsindustrin i omlandet un-
der lång tid kom att ligga för fäfot. 
 
Källor: Nebe 1930, Schulze 1972, Hofmeister 1975 och 1990, Thienel-Saage 
1987, Müller 1987, Fege, Gringmuth & Schulze 1987, Baar & Gringmuth 1987, 
Pape 1987: 10, Freitag 1987:1-4, Werner 1990, Berlin Handbuch 1992, Eickel-
pasch 1992, Ribbe-Schmädeke 1994 och Schwenk 2001. 
 
Bland nya industrilägen i Västberlin under efterkrigstiden kan exempelvis näm-
nas Marienfelde. För Östberlins del skedde en gradvis förflyttning österut, fram-
förallt i Lichtenberg, Hohenschönhausen och Marzahn (kring Rhinstraße). Även 
om industrin i det sistnämnda fallet följde en tidigare utbyggnadsriktning kan 
man trots allt på grund av storskaligheten se det som en ytterligare Randwande-
rung (nr. V). (Book 1990:2 och Wirtschaftsberich 1994). 
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Fig 10:5 kan ses som en sammanfattning av Randwanderungen under den mest 
aktiva industrialiseringsperioden i Groß-Berlin fram till 1925. 
 
 

Fig 10:5  Järn- och metallindustrins lokalisering 1890-1925. (Ur: Zimm 1990). 
 
 
Utöver de här redovisade Randwanderungen gäller den, inte minst av säkerhets-
skäl, successiva utflyttningen av krigsindustrin (gevärsfabrik, krutfabrik, kanon-
gjuterier, artilleriverkstäder, ammunitions-/projektilfabrik m.m.) från det centrala 
Berlin till fästningsstaden Spandau som ägde rum under 1700- och 1800-talen, 
d.v.s. både under manufaktur- och industriepoken. 
 
Den mobilitet som vi kunnat konstatera för industrins del i Berlin under en dryg 
150-årsperiod är naturligtvis ingen unik företeelse. Industrier i trånga innerstads-
lägen har i europeiska storstäder efterhand erhållit mer perifera och expansions-
vänliga lägen. Avvikelsen i fallet Berlin torde vara ringen av rustningsindustrier 
under naziepoken. 
 
En berättigad fråga från eventuella läsare: är det motiverat med ett så stort ut-
rymme i detta avsnitt åt “Randwanderungen”? Även om definitionssvårigheterna 
är uppenbara är begreppet helt centralt i geografiska och historiska verk om Ber-
lin varför jag ansett det uteslutet att kringgå det hela. 
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De industrier vi hittills behandlat växte successivt till verkliga storindustrier med 
ett ständigt ökat arealbehov. När det gäller små- och medelstora industri-
er/verkstäder var man i allmänhet mer trogna sina ursprungliga lägen. Det rörde 
sig ofta om bakgårdsföretag i t.ex. Kreuzberg eller Wedding, där verksamheterna 
var belägna i några av bakgårdarnas tvärbyggnader, ofta djupt inne i kvarteren. 
Det var i dylika fall inte ovanligt att arbetarstyrkan också bodde i samma kvarter. 
Denna stationära situation har i vissa fall kommit att gälla fram till 1970- och 80-
talens saneringar som öppnade kvarterens innanmäten (förvandlades till grönom-
råden och liknande) (Pape 1987: 10). Vissa företag överlevde även denna sane-
ring och finns idag kvar som industriella relikter från en gången tid. De utsane-
rade företagen kom ofta att fortsätta sin verksamhet i småindustriområden i sta-
dens yttre delar (en ofrivillig Randwanderung). 
 

Förhållandet bostad - arbetsplats 
Haggett (2001) illustrerar sitt avsnitt “Urban Sprawl” med en klassisk trestegs-
modell där bostaden ställs i relation till arbetsplatsen (fig 10:6). 
 
 

 
Fig 10:6  Haggetts modell över “ the sprawling expansion” av två städer. (Ur: Haggett 
2001). 
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I fas I (Medieval phase) sammanfaller i allmänhet områdena för arbete och bo-
stad. De anställda bodde i verkstadsbyggnaden eller i nära anslutning till denna 
(jämför de svenska brukssamhällena och manufakturerna). Denna modell kom i 
stort att gälla fram till industrialismens början. Samtidigt som städerna då expan-
derade starkt tillkom efterhand nya kollektiva transportmedel (järnväg, hästspår-
väg, elektrisk spårväg, förorts-/tunnelbanor o.s.v.) vilket, med rimliga taxor, 
möjliggjorde relativt långväga pendling.  
 
 
Vi är då inne i modellens fas II (Metropolitan phase), med en utglesning av be-
folkningen i centrum och mer perifera bebyggelsekoncentrationer. 
 
I fas III (Megalopolitan phase) töms städernas centrala delar ytterligare på folk 
och man får en s.k. suburban sprawl, där tidigare separata städer växer samman 
längs bebyggelsekorridorer. 
 
Går det att placera in Berlin i en sådan modell? I fråga om de båda första faserna 
är detta möjligt, men den tredje fasen skulle eventuellt i någon mån kunna anpas-
sas till konurbationen Rhen-Ruhr, även om gruvhantering och industrier där spe-
lat en avgörande roll för bebyggelseutbredningen till skillnad från vad fallet var i 
den “amerikanska” modellen. 
 
Fas I omfattade i Berlin i första hand hantverks- och manufakturtiden. De små 
inrättningarna inhyste med all säkerhet ofta arbetarna i verkstadsbyggnaden (el-
ler kringliggande byggnader), medan de stora militär-, hov- och statsföretagen 
hade sin arbetskraft mer utspridd över staden, där dock avstånden var relativt 
små. 
 
Trots att företagen vid övergången till industriell framställning mångdubblades i 
fråga om antalet sysselsatta skedde lokaliseringen fram till ungefär1870-talet i 
någon mån efter var det var god tillgång till arbetare (med andra ord eftersträva-
de man, där det var möjligt, fortfarande närområdet). I och med tillkomsten av 
Ringbahn och Stadtbahn samt införandet av den fördelaktiga förortstariffen 1891 
ökade pendlingarna och avstånden kunde bli stora mellan fabrik och bostad. 
 
Men det var trots allt så att man även i samband med Randwanderung III försök-
te välja lägen där arbetarstammen fanns inom räckhåll. Fastän de stora företagen 
(ex. Siemens och Borsig) byggde omfattande bostadsområden för sina anställda 
tvingades majoriteten av arbetsstyrkan till pendlingar. Här följde man sannolikt 
mönstret i många europeiska storstäder. 
 
Vad som däremot bryter mot modellen är sannolikt de nämnda små- och medel-
stora företagen (bakgårdsindustrier) där bostad och arbetsplats långt fram i tiden 
sammanföll. 
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11. Detaljhandelssituationen 
i Berlin med omland  

Samtidigt som Berlin under 1990-talet genomgick ett antal storskaliga och spek-
takulära förändringar pågick, med tyngdpunkt på den östra stadshalvan en total 
omvandling av industri- och detajhandelsbilden. Vi skall i detta kapitel följa den 
sistnämnda processen. 
 

DDR-tiden 
Diskrepansen i moderniseringsgrad mellan de västallierades sektorer och den 
sovjetiska sektorn kunde man tidigt konstatera och gapet blev successivt större. 
Detta var märkbart inte minst på detaljhandelssidan, där östsektorn kom att präg-
las av varuknapphet, vilket under början av ockupationen ledde till att svarta-
börshandeln florerade vid de öst-västliga sektorsgränserna. 
 
De olika ekonomiska systemen satte sin prägel på affärslivet. I Västberlin gällde 
stor butikstäthet och tillkomsten av varuhus. I själva verket var detta till största 
delen bara ett stegvis återgående till 1930-talets förhållanden. Det bör dock i 
sammanhanget påpekas att Västberlins avsaknad av omland under efterkrigstiden 
bidrog till en lägre utvecklingsgrad inom detaljhandeln än i övriga västtyska met-
ropoler. 
 
Under 1900-talets första decennier får man utgå från att stadens tolv saluhallar 
(en central och elva mindre) liksom de öppna marknaderna, fortfarande hade stor 
betydelse för hushållens dagligvaruinköp. Inom de olika stadsdelarna dominera-
de ännu småbutikerna med vissa varuhusinslag och i Mitte (kring Unter den Lin-
den och Friedrichsstraße) och Charlottenburg (Kurfürstendamm - Tauenzien-
straße) fanns de mer exklusiva butikerna liksom restauranger, teatrar, biografer 
m.m. 
 
I DDR var handelsinrättningarna fr.o.m. 1950 ordnade i en sträng hierarki med 
Wohnkomplexzentrum som lägsta steg, Wohnbezirkzentrum som mellansteg och 
Stadtbezirkzentrum (d.v.s. hela stadens centrum) som högsta steg. Dagligvaru-
behovet tillgodosågs sålunda inom det egna Wohnkomplexet, medan man för 
specialvaror var hänvisad till de överordnade enheterna. Detta gällde såväl Öst-
berlin som provinsstäderna. 
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Samtidigt med den obligatoriska kollektiviseringen av landsbygden 1960 ägde en 
motsvarande process rum inom detaljhandeln. Detta innebar att den statliga han-
delsorganisationen (HO) ökade sitt butiksinnehav och att den privata detaljhan-
deln gick starkt tillbaka (minus 56 % under perioden 1960-74). Trots att man i 
likhet med den allmänna utvecklingen inom det socialistiska näringslivet gick 
mot färre och större enheter finner vi i början av 1970-talet endast ett större va-
ruhus i Östberlins centrum. Detta accentuerar klyftan öst-väst. 
 
Det stadsbyggnadsprogram för DDR som antogs 1950 innehöll bl.a. en punkt om 
utvecklandet av nya stadscentra. För Östberlins (sedan 1949 huvudstad i DDR) 
del lades tonvikten på politiska, administrativa och kulturella institutioner. De-
taljhandelsfunktioner liksom s.k. personrelaterad service kom att spela en klart 
underordnad roll. 
 
Heineberg (1979 och 1985) genomförde under 1970-talet och tidiga 1980-talet 
en undersökning av centrumbildningar i Öst- och Västberlin. Trots svårigheter, 
på grund av brist på statistiskt material rörande de östberlinska förhållandena, 
framkommer som väntat mycket tydliga skillnader bl.a. i fråga om butikernas an-
tal, tillgänglighet, koncentrationsgrad och varusortiment. 
 
Det typiska västeuropeiska storstadscentret, d.v.s. Västberlin, med ett rikt utbud 
av välsorterade butiker och varuhus ställs här emot ett östberlinskt centrumom-
råde bestående av fem mindre, ej sammanhängande affärsstråk: Unter den Lin-
den, Rathausstraße, Karl-Liebknecht-Straße, Alexanderplatz och Karl-Marx-
allee. I det sistnämnda området fanns i slutet av 1970-talet totalt 75 specialbuti-
ker, en saluhall och ett varuhus. Som jämförelse kan nämnas att enbart Unter den 
Linden under mellankrigstiden hade 84 affärer (däribland ett antal storslagna bil-
salonger) mot 20, betydligt enklare affärer vid undersökningstillfället. 
 
Jämförelsen omfattade även affärscentra för västberlinska stadsdistrikt och för 
det östberlinska distriktet Prenzlauer Berg. Den affärstäta och välutrustade 
Schloßstraβe i Steglitz (Västberlin) ställs här emot den östberlinska Schönhauser 
Allee, som efter östförhållanden åtminstone fram till omkring 1980 hade en stor 
mängd butiker och hög branschvariation (för mina studenter presenterade jag 
denna gata som en “äkta” gammal Berlingata). Sedan skedde emellertid en 
minskning av antalet privataffärer (särskilt konfektion och livsmedel) vilket ock-
så medförde en decimering av totalmängden affärer och, enligt Heineberg (1985) 
utarmade affärslivet och gjorde detta stadsdelscentrum mindre funktionellt 
(Schönhauser Allee var fortfarande, enligt min mening, en intressant och livlig 
om än föga exklusiv affärsgata). I motsvarande grad hade fram till 1980-talets 
mitt HO-butikerna och de kooperativa inrättningarna ökat i antal. 
 
Under 1980-talet kom den tidigare nämnda hierarkiska indelningen av östtyska 
affärscentra att luckras upp. Ett exempel på detta är fyra centra (tre delcentra och 
ett huvudcentrum) som då tillkom i det största nya bostadsområdet Marzahn. 
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Den östberlinska planeringen under den senare DDR-tiden syftade uppenbarligen 
till en för detaljhandelns del polycentrisk struktur, vilket skulle ha inneburit att 
man dels stärkte äldre distriktscentras och ortskärnors centralitet, dels skapade 
kapacitetsstarka centra i de nya storskaliga bostadsområdena. Detta skedde dock 
ej i tillräcklig grad. 
 
Detaljhandelssituationen vid “die Wende” kännetecknades därför av en extrem 
obalans mellan de båda stadshalvorna. Detta illustreras också av att medan Väst-
berlin vid denna tidpunkt hade 0,95 m2 försäljningsyta (inom detaljhandeln) per 
invånare var motsvarande tal i Östeberlin endast 0,32 m² (för DDR 0.30 m²). 
 
Källor: Schöller 1974, Heineberg 1979 och 1985, Berlin wird 1993, FNP 94, 
Book 1995:2 och 1997 samt egna fältundersökningar. 
 

Situationen efter murens fall 
En viktig deluppgift för de berlinska planmyndigheterna blev sålunda efter åter-
föreningen att skapa en mer jämlik fördelning mellan öst och väst av funktionella 
affärscentra på olika nivåer. Omedelbart efter murens fall fanns det i Östberlin  
4 000 affärer (mot 11 200 i Västberlin) och ökningen fram till 1993 var obetydlig 
(+ 100 st.). Under dessa år rörde det sig framförallt om förändrade ägarförhål-
landen, vilket innebar att Treuhandanstalt först övertog statliga affärer och Kauf-
hallen och därefter steg för steg genomförde en privatisering. Under samma tid 
ökade emellertid affärsytan från drygt 400 000 m² till ca 600 000. I väntan på de 
kommande planernas riktlinjer rörde det sig på detaljhandelssidan mest om pro-
visoriska lågprismarknader, bygg- och möbelcentra o.s.v. 
 
Sedan återföreningen har två generalplaner (“Flächennutzungspläne”) godkänts 
för Berlin, FNP 94 och FNP 04. Utöver detta tillkom 2005 en gemensam plan för 
Berlin och Land Brandenburg (behandlas i omlandskapitlet ovan). 
 
De båda generalplanernas huvudmål i fråga om detaljhandeln har varit att åstad-
komma en utjämning mellan Öst- och Västberlin. Eftersom vi åtminstone delvis 
har facit i hand vad beträffar FNP 94 uppehåller jag mig i huvudsak vid det fak-
tiska förloppet och den långsiktiga (till 2020) prognostiseringen som FNP 04 
presenterar. 
 
Det bör här påpekas att centrumhierarkin omskapats mellan de båda plantillfälle-
na. Sålunda har av FNP 94:s citykärnor (“City West” och “Zentrum /senare City/ 
Ost“), Hauptzentren, Mittelzentren och Unterzentren (fig 11:1) i FNP 04 blivit 
Zentrumbereiche (“City West” och “Historische Mitte”), Hauptzentren (Altstadt 
Spandau, Gorkistraße/Berliner Straße /Tegel i Reinickendorf/, Müllerstraße 
/Wedding/, Schloßstrasse /Steglitz/, Hermannplatz/Kottbusser Damm 
/Kreuzberg-Neukölln/, Karl-Marx-Straße /Neukölln/, Frankfurter Allee 
/Friedrichshain/, Bahnhof Köpenick och Breite Straße/Berliner Straße /Pankow/ 
samt Besondere Stadtteilzentren, Stadtteilzentren och Ortsteilzentren. Det kan 
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här nämnas att Hauptzentrens utbredning längs viktiga gator är ett klassiskt kän-
nemärke för Berlin. 

Fig 11:1 Centrumhierarkin enligt FNP 94. De båda citykärnorna markerade med lila 
färg. Den rödstreckade gränslinjen visar S-Bahnringen. Observera huvudgatornas cen-
trala roll i affärsdistrikten. (Källa: FNP 94).  
 
Fig 11:2 Centrumhierarkin enligt FNP 04 (se texten). Lägg märke till markeringen (grön) 
av agglomerationen av fackmarknader. (Källa: Stadtentwicklungsplan Zentren 2020. 
2005). 
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Jag väljer som utgångspunkt för detaljhandelssituationen i det återförenade Ber-
lin tabellerna 11:I och 11:II, nedan. Dessa visar tydligt planmyndigheternas strä-
van efter en öst-västlig balans, med andra ord eliminera den tidigare västliga 
slagsidan och man har på vissa punkter t.o.m. lyckats åstadkomma en svag östlig 
slagsida. En femtonårig tidshorisont gör naturligtvis att slutvärdena (för år 2020) 
måste betraktas med stor försiktighet, särskilt om man tar i beaktande att vi för 
staden Berlins del har en både stagnerande befolknings- och köpkraftsutveckling 
och stagnerande omsättningstal. En av orsakerna till den sistnämnda stagnatio-
nen anses ha varit en överetablering inom detaljhandeln och det stora antal priva-
tiseringsobjekt som i ett tidigt skede initierades av Treuhandanstalt. 
 
En gemensam målsättning för FNP 94 och 04 har varit bevarandet av den histo-
riskt framvuxna centrumstrukturen och ett stärkande av existerande centra. 
 

Tabell 11:I  Utvecklingen av försäljningsytor (“Verkaufsfläche”, VKF) 1990-2003 och 
prognos fram till 2020. (Källa: Stadtentwicklungsplan Zentren 2020. 2005).  
 
Tabell 11:II  Verkaufsfläche/invånare 1990-2003 och prognos fram till 2020. (Källa: 
Stadtentwicklungsplan Zentren 2020. 2005). 
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Som synes av tab 11:I har försäljningsytorna (“Verkaufsfläche”, VKF) i hela 
Berlin under åren 1990-2003 ökat med 82,8 %. Till följd av den nya Bezirksin-
delningen (med två öst-väst-blandade distrikt, Mitte och Friedrichshain-
Kreuzberg), går det ej att exakt få fram fördelningen öst-väst. 
 
Genom att de traditionella affärsdistrikten i Västberlin redan vid utgångsåret var 
relativt väl utbyggda ligger ökningsprocenten där mellan 30 och 64 %, medan de 
VKF-svaga rena östdistrikten uppvisar mycket stora ökningstal från 230 till 466 
%. Det sistnämnda talet gäller de stora nybyggnadsområden Marzahn och Hel-
lersdorf och här har man, liksom i granndistriktet Lichtenberg startat på en ex-
tremt låg servicenivå. 
 
Den stora satsningen på Zentrumbereich “Historische Mitte” ger i tab.1 en över-
raskande blygsam ökning på 56 %, men detta får sannolikt tillskrivas omständig-
heten att Bezirk Mitte kom att inkorporera Tiergarten och Wedding. 
 
Av de mycket osäkra prognostalen för 2020 framgår att ökningskurvan också 
delvis planat ut för de stora expansionsområdena i öst. 
 
Tab 11:II  (VKF/inv.) visar ännu tydligare utjämningen inom Berlin. Marzahn-
Hellersdorf och Lichtenberg med de, även efter DDR-mått, mycket låga utgångs-
talen 0,20 rep. 0,23 m² har på 13 år uppnått tal, 1,29 resp. 1,12 m², som relativt 
väl matchar det berlinska snittet på 1,25 m². Relativt överraskande är att Mitte 
under perioden 1996-2003 passerade Charlottenburg-Wilmersdorf (med “City 
West”) och att det prognostiserade ökningstalet för Mitte klart distanserar talet 
talet för Charlottenburg-Wilmersdorf. 
 
Fig 11:3 ger, i sin överlastade form, inom stadsgränsen en klar uppfattning om 
vad som är äldre etableringar och vad som är sentida satsningar. Av fig 11:3 
(som kan jämföras med fig 11:5) framgår att det för västs del under perioden 
strax efter 1994 rörde sig om förstärkning av en redan befintlig struktur. Av 30 
existerande centra var det endast 2 i Östberlin som hade tillräcklig kapacitet, me-
dan förhållandet var ungefär det omvända i fråga om utbyggnad och nybyggnad. 
Samtidigt med satsningarna på befintliga och nya anläggningar inom Berlins 
stadsgräns skedde en mycket omfattande och snabb etablering av stora köpcentra 
i Berlins nära omland (se nedan). 
 

Köpkraften inom Berlin 
Fig 11:4 visar köpkraften/capita (med BRD- genomsnitt = 100) och denna ger en 
entydig bild av det ännu “rika” väst och det “fattiga” öst (överensstämmer rela-
tivt väl med den politiska kartan över Berlin). Medan köpkraften i Lichtenberg, 
Marzahn-Hellersdorf och Treptow-Köpenick låg mellan 89 och 95 var motsva-
rande tal i Tempelhof-Schöneberg, Spandau, Reinickendorf och Steglitz-
Zehlendorf 104-114 med toppvärden på över 128 inom delområden i norr och 
sydväst. 
Övrig källa: Stadtentwicklungsplan Zentren 2020 (2005). 
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Fig 11:3  Detaljhandelscentra ( över 5 000 m²) i EVR 2001. Lägg märke till att huvudde-
len av anläggningarna redan existerar eller är under byggnad. (Källa: Zweiter gemein-
samer Raumordningsbericht der Länder Berlin und Brandenburg 2004). 
 
 

 
Fig 11:4  Detaljhandelsrelevant köpkraft/capita år 2000. (Källa: Stadtentwicklungsplan 
Zentren 2020. 2005). 
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Cityområden 
Under långt mer än ett sekel har det i Berlin existerat två separata CBD. Detta 
har, bortsett från det kalla krigets tid, ansetts vara otillfredsställande och olika 
förslag har framförts för att överbrygga “gapet”. 
 
Som framgår av ovanstående existerade emellertid i Östberlin inte heller något 
sammanhängande city (här lika med affärscentrum). På grund av mängden of-
fentliga byggnader, inte minst statliga institutioner, i Bezirk Mitte är detta heller 
ej möjligt att åstadkomma. En ökad hopfogning erhölls dock i vissa delar av di-
striktet genom en väsentlig förstärkning av citykaraktären framförallt utmed  
Friedrichstraβe, där man med stora gallerikvarter återgett gatans mittdel något av 
dess forna status som en av Berlins viktigaste nöjes- och affärsgator (se nedan). 
Detta gäller också partiellt det gamla paradstråket Unter den Linden, där storho-
tell, kaféer och eleganta butiker i sen tid vuxit fram. 
 
Likaså står den tidigare så sterila Alexanderplatz, till delar omgiven av kontors- 
och bostadshus från DDR-tiden, inför en omfattande förvandling. Enligt förelig-
gande planer, både FNP 94 och 04 (jämför kap.20), skall här uppstå ett city i 
amerikansk skyskrapsstil (byggstarten har emellertid successivt skjutits framåt 
och i dagsläget, d.v.s. 2006, är ett förverkligande högst osäkert) för att markera 
Berlins nya position.  
 
Byggaktiviteten har likaså, fram till tidigt 2000-tal, varit stor i östcentrets syd-
västra hörn vid Potsdamer Platz, där stora kontors-, nöjes- och affärskomplex 
vuxit upp (se vidare kap 19). 
 
Bezirk Mitte är idag också delvis präglat av de institutioner som blivit en följd av 
huvudstadsflyttningen, med en fortsatt fragmentarisering av die “Historische 
Mitte”. 
 

Övriga centra 
Lokaliseringen av övriga centra på olika nivåer (enligt båda nämnda FNP) har 
till stora delar bestämts av kommunikationsnätet i form av viktiga utfartsvägar 
samt S- och U-Bahnlinjerna. Bortsett från Ringbahn, som utgör en ungefärlig 
gräns för innerstaden, löper linjerna radiellt ut från det centrala stadsområdet. 
 

Ett nykonstruerat marknadslandskap 
Det är ett ur geografisk synvinkel intressant spel som inom detaljhandelssektorn 
pågått i Berlin med omgivningar sedan 1990. Vi har haft att göra med en omfat-
tande förändringsprocess där det östberlinska/östtyska planekonomilandskapet 
omformats till ett marknadslandskap med dels ett inom Berlins stadsgräns av 
planer och bestämmelser reglerat affärsliv dels ett omland där marknadskrafterna 
hand i hand med kommunala särintressen och utan tillräckliga kontrollmekanis-
mer under 1990-talets första hälft skapat en mängd, till synes, överdimensione-
rade köpcentra. Lokaliseringarna på ömse sidor om stadsgränsen har sannolikt 
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byggt på en överoptimistisk utvecklingsbild. Man var åtminstone för några år se-
dan från kommunalt (Berlin) håll ense om att inte alla nybyggda eller planerade 
köpcentra kommer att överleva i kampen om kunderna. Resten av detta kapitel 
ägnas åt två spektakulära konkurrenssituationer i regionen. 
 

Konkurrenssituation I: två CBD - öst kontra väst 
Det enade Berlin befinner sig idag i en både unik och problematisk situation i 
fråga om överordnade centrumbildningar. Mellan City West, d.v.s. området 
kring Kurfürstendamm - Tauenzienstraße (CW på fig 11:5) och Zentrum Ost 
(idag “Historische Mitte”) omfattande Friedrichstraße - Unter den Linden (ZO på 
fig 11:5) är avståndet 3-4 km, med andra ord alltför långt för att man skall kunna 
bygga upp ett homogent city. De bryggor som hjälpligt skall få fram den efter-
strävade enheten har blivit ett utbyggt kulturdistrikt kring Philharmonie, Deut-
sche Staatsbibliothek och Neue Nationalgalerie samt det storinternationella kon-
tors- och affärsområdet kring den gamla knutpunkten Potsdamer Platz (se vidare 
kap 19). 

Fig 11:5  Köpcentra i Berlin enligt FNP 94 med bibehållen storlek (fyllda cirklar), avsed-
da att utbyggas (halvfyllda cirklar) och nyetablerade centra (ofyllda cirklar). CW = City 
West och ZO = Zentrum Ost. 1 = överordnade centra för Väst- och Östberlin, 2 = huvud-
centra och 3 = mellancentra. Pilarna indikerar utpräglade konkurrenssituationer. (Ur: 
Book 1997). 
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Friedrichstraße var under mellankrigstiden, delvis tillsammans med Unter den 
Linden, ett framstående affärs- och nöjesdistrikt och utgjorde hjärtat i Bezirk 
Mittes citybildning. Andra världskriget medförde en total förstörelse och man 
kan på flygbilder från 1946 se enstaka ruiner i uppröjda ödemarker. Gatan, som 
1961 kom att delas av muren, förde fram till mitten av 1980-talet en tynande till-
varo. Bortsett från gatans sydliga ändpunkt Mehringplatz (f.d. Belle-Alliance-
Platz) gäller en tydlig eftersatthet även för den västberlinska sidan. 
 
En upprustning av området kring Friedrichstraße påbörjades under de sista DDR-
åren. Stora affärskvarter (Friedrichstadt-Passagen) med gallerier skulle återge ga-
tan något av dess forna glans och i kombination med det 1984 nyuppförda varie-
téteatern Friedrichstadtpalast i gatans norddel (norr om Weidendammer Brücke). 
De halvfärdiga DDR-uppförda affärskomplexen (fig 11:6) underkändes av den 
nya berlinska förvaltningen och revs omgående. På dess ställe återuppfördes i 
mitten av 1990-talet ett nytt affärscentrum. Här rör det sig om exklusiva varuhus 
(t.ex. Gallerie Lafayette), restauranger, kaféer och förstklassiga gyminrättningar 
m.m. 
 
 

Fig 11:6  Rivning av DDR-tidens Friedrichstadt-Passagen. (Foto: förf. 11.6 1992). 
 
 
I den västra stadshalvan blev Kurfürstendamm, som ursprungligen var den bre-
da förbindelsevägen mellan stadskärnan och de kungliga/kejserliga jaktmarkerna 
i Grunewald, tidigt Berlins flanerarstråk och redan före förra sekelskiftet var det 
stadens ledande affärsgata med stora luxuösa butiker, kaféer, teatrar och så små-
ningom biografer. Gatans mittdel utgjordes från början av en ridbana som senare 
ersattes av spårväg. 
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Gatan, som kantades av påkostad nyrenässans- och jugendarkitektur med vackra 
balkonger och utsirade gallerverk, blev, liksom Friedrichstraße, svårt drabbad 
under andra världskriget. Redan under veckorna efter krigsslutet återupptogs fla-
nerandet och kafébesöken (dock i dessa bristens tider utan kaffe och bakverk) 
bland ruinerna. Till skillnad från Friedrichstraße (sovjetiska sektorn) skedde en 
relativt snabb återuppbyggnad längs Kurfürstendamm (amerikanska sektorn) och 
redan i början av 1950-talet fungerade gatan nästan som i gamla tider. (Lehmann 
1964). 
 
Vi har i tabeller och på kartor kunnat se hur man från myndigheternas sida efter 
återföreningen strävat efter en jämställdhet mellan öst och väst och hur det t.o.m. 
har inträtt en omvänd slagsida. Redan i samband med kampanjen kring de första 
fria valen i DDR i mars 1990 påpekade Altbundeskanzler Willy Brandt att om-
vandlingsprocessen kommer att kosta pengar och att det kommer att kännas, men 
att efter femton år kommer det forna Östtyskland på industrisidan vara den mo-
derna delen av den enade förbundsrepubliken. Detta är väl till delar sant idag och 
framförallt påståendet att “det kommer att kännas” har blivit en verklighet. Som 
nämnts i kap.15 ser många västtyskar/västberlinare upprustningen av öst som en 
belastning och detta gäller inte minst Berlin. 
 
Redan under nybyggnationen av Friedrichstraße började man från City Wests 
sida uppleva den östra centrumbildningen som ett påtagligt hot. Från myndighe-
ternas sida påpekades då att det vid Friedrichstraße endast rörde sig om punktin-
satser och att man som en motvikt tänkte uppgradera området kring Bahnhof Zoo 
(realiserades aldrig). Detta var situationen i mitten av 1990-talet. Hur ser “city-
striden” ut en bit in på 2000-talet? 
 
Konkurrensen mellan Kurfürstendamm och Friedrichstrasse, som representanter 
för de båda cityområdena, har behandlats flitigt i den berlinska dagspressen un-
der vintern och våren 2006. F.d. överborgmästaren Eberhard Diepgen menar att 
“det nu måste vara slut på nedmonteringen av Västberlin” Han avsåg då framför-
allt på nedläggningen av två teatrar vid Kurfürstendamm och degraderingen av 
Bahnhof Zoo, Västberlins huvudstation sedan kriget, inom en snar framtid från 
fjärrstation till regionalstation (har väckt våldsamma folkliga protester, se vidare 
kap 12). Man påpekar också att detta sker samtidigt som nya kulturella institu-
tioner öppnar i Bezirk Mitte, där redan de spännade gallerierna, kaféerna och re-
staurangerna finns.( Hall 2006:2 och van Lessen 2006). 
 
Visserligen står lokaler tomma och tomtpriserna/lokalhyrorna har sjunkit vid 
Kurfürstendamm (minskad köpkraft, arbetslöshet m.m.), men sansade bedömare 
menar att Kurfürstendamm med sina 1 500 butiker, gentemot Friedrichstraßes 
232, är “odödlig”. 
 
I Charlottenburg handlar det gamla väst (gamla kunder), medan Friedrichstrasse 
står för det nya Berlin och lockar turisters nyfikenhet. Antalet fotgängare som 
dagligen passerar centrala delar av Kurfürstendamm (med sina breda flanerings-
vänliga trottoarer) är många gånger större än motsvarande mängder i Friedrich-
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straße. Man menar också att när nu “das Vakuum Mitte” blivit fyllt återvänder 
investerarna till Kurfürstendamm. Förändringen (ej tillbakagången) i City West 
kan ses som ett bevis på att stora städer genomgår ständiga förändringar och 
Fuchs (2006) ser “Kudamm” som en boulevard och ej enbart som en “Einkaufs-
meile”. Heinke (2006) sammanfattar striden med att “Herr Kudamm och Frau 
Friedrichstrasse är ett underbart par”. 
 

Reflexion 
En intressant iakttagelse från många miljonstäder är förekomsten av en “mon-
dän” och en “folkligare” affärsgata. För Wiens del kan nämnas Kärntnerstraße 
som en suverän representant för den förstnämnda kategorin och Maria- 
hilferstraβe för den senare. Ännu mer utpräglad är kontrasten mellan Strøget i 
Köpenhamn och dess förlängning Vesterbrogade och den senares, socialt sett åt-
skilliga klasser enklare, parallellgata Istedgade. 
 
För Berlins del torde det bästa exemplet på detta vara den luxuösa Kurfürsten-
damm och den folkligare, från Kurfürstendamm divergerande, Kantstraße. En 
östberlinsk motsvarighet till den senare gatan är den kompakta och genuina 
Schönhauser Allee i Prenzlauer Berg. 
 

Konkurrenssituation II: stad kontra omland 
Ovan har nämnts den tidigare stora diskrepansen i fråga om antalet inrättningar, 
sortiment o.s.v. mellan det öst- och västberlinska affärslivet. Gapet var utan tve-
kan ännu större mellan Västberlin och det intilliggande östtyska omlandet. Över-
gången i DDR till, efter sovjetisk förebild, allt färre och större enheter (även 
inom detaljhandeln) drabbade detta förhållandevis glest befolkade, och tillika 
beskurna (se kap 2), omland hårt och som i annat sammanhang påpekats visade 
också DDR ett påtagligt ointresse för det östberlinska omlandet. 
 
Den process som pågått i Berlin för att föra den östra stadshalvan upp till den 
västras nivå ledde sålunda efter noggranna kalkyler och beräkningar till ovan re-
dovisade satsningar (framförallt i enlighet med FNP 94). Det närmaste omlandet 
kring den berlinska stadsgränsen, på grund av sin attraktivitet benämnt “Speck-
gürtel”(se kap 2), omfattades av ett stort antal kommuner, var och en med ambi-
tionen att fungera som en detaljhandelsmagnet inom den nya öppna Storberlin-
marknaden. Speckgürtel är ej geografiskt definierat och på intet sätt samman-
hängande (söder och sydväst dominerar) och har i en del sammanhang benämnts 
“Speckwürfe” (fläsktärningar). I avsaknad av en överordnad kontroll (trots för-
säkringar om motsatsen från både Berlins senat och Brandenburgs regering redan 
1990/91) och med en, jämfört med storstaden Berlin, betydligt snabbare besluts-
process (borgmästarna i småkommunerna valdes redan i mars 1990)  kunde man 
här tidigt realisera en mängd mycket storskaliga projekt och på så sätt skaffa sig 
ett rejält övertag i konkurrensen om kunderna. 
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Av fig 11:5 framgår belägenheten av 10 stora 1996 färdigställda köpcentra i 
omedelbara omlandet (stämmer relativt väl överens med situationen 2001/fig 
11:3/). Övertaget gentemot staden Berlin är inte bara en effekt av det tidsmässiga 
försprånget utan den även klart överlägsna tillgången på parkeringsplatser 
(gammal jordbruksmark eller liknande jämfört med dyra tomter i det redan be-
byggda området innanför gränsen) liksom den fördelaktiga lokaliseringen i nära 
anslutning till motorvägsringen. Utöver dessa gränsnära anläggningar har ytterli-
gare ett stort antal något mindre köpcentra tillkommit i den närmast utanför be-
lägna zonen (fig 11:5). Dessa lokaliseringar utgör en tydlig parallell till den in-
dustriella (m.m.) satsningen inom Speckgürtel, d.v.s. även på detta område en 
konkurrenssituation mellan staden och omlandet. 
 
Det finns dock exempel på projekt som även i kranskommunerna, på grund av 
orealistisk storskalighet, stoppades. Redan 1990 planerade en bayersk investerare 
att på ett 60 ha stort åkerfält i utkanten av Bernau uppföra en “Europark”. På den 
gigantiska affärsytan av 220 000 m² tänkte han sig. ett stort möbelcentrum, en 
storbio med 5 000 sittplatser, åtskilliga restauranter, två bensinstationer o.s.v. 
Den dåvarande Landkreis Bernau understödde projektet, som emellertid stoppa-
des av staden Bernau (Seeger 2005). 
 
Den 1996 bortröstade fusionen mellan Berlin och Brandenburg skulle säkerligen 
ha kunnat sätta stopp för oöverlagda detaljhandelssatsningar, men i relativ av-
saknad av en gemensam koordinering (avslaget innebar åtskilliga års försening i 
planarbetet) hade de mer okontrollerade marknadskrafterna tagit över och vi kan 
på fig 11:5 se exempel, markerat med pilar, på sektorer, där, som man såg det för 
tio år sedan, en katastrof (= utslagningssituation) kunde uppstå till följd av över-
etablering.  
 

1. Omedelbart (ca 300 meter) utanför stadsgränsen i öster har vid Ahrens-
felde ett stort köpcentrum “Eiche” (med 45 000 m² och förutom livsme-
delsmarknad inkluderande byggmarknad, bilhandel, elektromarknad, 
mattaffär, leksakscentrum m.m.) tillkommit. (arealsiffrorna i fortsätt-
ningen är hämtade från senaste statistik). En påtaglig konkurrenssitua-
tion har här uppstått genom tre större centra på Berlinsidan, Marzahner 
Promenade, Elsterwerdaer Platz och Helle-Mitte med tillsammans 102 
000 m²  och ytterligare ett antal mindre centrumanläggningar samt ett 
Fachmarkt (“Märkische Spitze”) med 45 000 m². 

2. En motsvarande situation finner vi längs stadens gräns i väster. Här fär-
digställdes i mitten på 1990-talet ett stort shoppingcentrum, Havelpark i 
Dallgow, med 43 000 m². I storlek motsvarar detta ca 1/5 av hela affärs-
arealen i det angränsande stadsdistriktet Spandau. Mindre affärer i den 
gamla stadskärnan tvingades här direkt till nedläggning och i början av 
1997 stängde även ett av de större varuhusen sina portar. Det totala an-
talet arbetsplatser hade vid detta tillfälle också minskat.  

3. Det affärscentrum, idag benämnt Bahnhof Köpenick, som enligt FNP 
94 var planerat för 50 000 kvm (har enligt senaste statistik reducerats 
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till 37 000 m²) var enligt generalplanen avsett att ha sydöstra Berlin som 
sitt kundområde. 

 
Utanför stadsgränsen, men i omedelbar anslutning till Bezirk Köpenick och inom 
bekvämt bilavstånd tillkom tidigt tre stora och allsidiga köpcentra med totalt ca 
210 000 m² (de båda största i Berlinregionen Waltersdorf /90 000 m²/och Wildau 
/70 000 m²/ samt det närbelägna Südring-Center (52 000 m²). Till detta kommer 
att just detta sydöstra hörn av det berlinska omlandet, främst till följd av det ut-
märkta trafikläget, dragit till sig ytterligare en mängd s.k. Gewerbeparks (före-
tagsbyar) och andra typer av lättare industriområden. Effekten på Köpenicks af-
färsliv av denna anhopning av anläggningar kunde 1997 ännu inte mätas, men 
vid det tillfället hade en av de stora varuhuskedjorna beslutat att uppskjuta bygg-
nationen av ett nytt varuhus. 
 
Konkurrensen i sektor 3 har under sen tid ytterligare skärpts genom tillkomsten 
av Gropius-Passagen (med 60 000 m²) på Berlinsidan. 
 
Samtidigt som konkurrenstrycket efterhand växte ägde en motsvarande ökning 
av köpkraften inte rum. Utöver nämnda fall i Köpenick drog sig i samma fas två 
stora varuhuskedjor ur ett stort nytt köpcentrum i Pankow och samtidigt sakna-
des både villigt kapital och hyresgäster för ett nytt köpcentrum i Rathauspassa-
gen i Bezirk Mitte. Stern-Center i Potsdam ansågs hota de mindre butikerna 
längs gågatan Brandenburger Straße. Även varuhus hotade här med utflyttning. I 
detta skede hyste man från detaljhandelns sida ett hopp om att huvudstadsflytt-
ningen skulle föra en del positivt med sig.  
 
Källor: Book 1995:2 och 1997, Grossflächiger Einzelhandel in den neuen Bun-
desländern 2002, Seeger 2005 och Stadtentwicklungsplan Zentren 2020 (2005) 
 

Dagens situation 
Den ovan nämnda konkurrenssituationen, som skisserades för ca tio år sedan, där 
mindre butiker slogs ut eller riskerade nedläggning har partiellt i stadsområden, 
Spandau och Köpenick, blivit verklighet. Orsaken har inte enbart varit omlandets 
stora köpcentra utan, enligt SenStadtentw., de efterhand utbyggda stadsdelscent-
ra (ex. Schloßstraße i Steglitz, Wilmersdorfer Straße i Charlottenburg och Span-
dauer Passagen) som genom hög kvalité och stort utbud blivit starkare konkur-
renter, än t.ex. Havelpark, och hotat mindre butiker både i närområdet och i mer 
perifera distrikt. 
 
Något oväntade förlorare i köpkonkurrensen är vidare provinsstäderna på utsidan 
av Berliner Ring, t.ex. Nauen och Oranienburg och t.o.m. det längre bort belägna 
Brandenburg/Havel. Stora köpcentra i Berlins omedelbara omland har utan tve-
kan utarmat dessa städers affärsliv. 
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Efter amerikansk förebild 
I sin klassiska modell över den isolerade staden visade von Thünen redan 1826 
en från centrum mot periferin avtagande intensitet i fråga om markanvändningen. 
En ca hundra år senare urban parallell till detta utgör Burgess´ koncentriska teori, 
där den innersta cirkeln representerar CBD och den yttre ringen enfamiljshus. 
 
Haggett presenterar i ett antal relativt aktuella modeller tomtvärdet i nordameri-
kanska stadsområden. CBD uppvisar de klart högsta talen följda av markerade, 
men klart lägre, toppar för sekundära centra utmed framförallt motorvägsringar 
(Haggett 1983). Det är också stadsstrukturen i USA som ligger till grund för 
Harris-Ullmans mångkärnsstruktur från 1945 (Knowles-Wareing 1990). 
 
De europeiska städerna har betydligt starkare CBD än de amerikanska och för 
Berlins del har uppgraderingen av Östberlins centrum onekligen förstärkt denna 
bild. Samtidigt riskerar emellertid den exceptionella utbyggnaden av affärscentra 
m.m. i det närmaste omlandet att inom en nära framtid klart förskjuta detaljhan-
delstyngdpunkten utåt. Berlin har här, tydligare än andra europeiska storstäder, 
närmat sig den amerikanska modellen, d.v.s. stora perifera centrumanläggningar 
utan vidhängande förstäder (new towns eller motsvarande). 
 
Både general- och regionplaner kommer i framtiden att ha en reglerande inver-
kan på etableringar (en klar mättnadsnivå kan utläsas i dagens planerade låga ut-
byggnadstal för detaljhandeln i omlandet, 16 % jämfört med 23 % för Västberlin 
40 % för Östberlin), men redan gjorda centrumlokaliseringar kommer naturligt-
vis att bestå med ovannämnda utslagningsrisker. VKF/inv. är redan idag 1,31 för 
omlandet jämfört med 1,15 för Berlin. Kommer det totala affärsutbudet att vara 
alltför stort för Berlinområdet med ett stagnerande befolkningstal, och vikande 
köpkraft och omsättningstal? 
 
Det ovan redovisade marknadsmekanismerna gäller i alla städer med vår typ av 
ekonomi, men för Östberlins och omlandets del är det snabbheten varmed den to-
tala omläggningen skett i kombination med att det nya marknadslandskapet skul-
le fogas samman med ett redan existerande (Västberlin) som gör situationen unik 
i hela f.d. östblocket. 
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12. Järnvägar -   
S-Bahn  -  U-Bahn 

Järnvägar 
Berlin kan järnvägsbyggnadsmässigt indelas i fyra perioder. Under den första pe-
rioden (1838-1846/1851) tillkom a) fem huvudstationer och i anslutning till peri-
oden b) en sammanbindningsbana. Den andra perioden (1866-1882) innebar a) 
ytterligare fem huvudstationer, b) en ringbana och c) en tvärgående stadsbana. 
Under den tredje perioden (åren efter andra världskriget) förändras och förenklas 
det berlinska järnvägsnätet på ett mycket radikalt sätt genom de nya politiska 
gränserna. Efter murens fall 1989 har en ny politisk-geografisk situation (period 
fyra) inträtt och här gäller en sammanfogning av det sönderbrutna systemet. 
 
Mellan perioderna två och tre framlades ett stort antal centralstationsförslag lik-
som Tredje Rikets järnvägsprojekt, vilka behandlas separat. 
 

Period 1 
a) De fem ursprungliga bangårdarna 
Uppbyggnaden av första delen av Berlins järnvägssystem påminner klart om de 
övriga europeiska storstädernas (ex. London, Moskva, Paris och S:t Petersburg), 
liksom de tidiga järnvägssystemen inom ett antal brittiska städer. Detta innebar 
att järnvägarna (representerande olika bolag och för det blivande Tysklands del 
också olika, då självständiga, stater) från olika landsändar drogs fram till stadens 
periferi och att stationerna placerades omedelbart utanför stadskroppen utan att 
några ingrepp av betydenhet behövde göras i existerande bebyggelse. I Storbri-
tannien skedde däremot omfattande ingrepp i framförallt arbetarstadsdelar. 
 
Fig 12:1 visar med sifferbeteckningar de fem under period 1 tillkomna person-
bangårdarna: Potsdamer Bf. 1838, Anhalter Bf. 1841, Stettiner Bf. (efter andra 
världskriget Nordbahnhof) 1842, Frankfurter Bf. (sedermera Schlesischer Bf. 
och efter andra världskriget Ostbahnhof, Hauptbahnhof och återigen Ostbahnhof) 
1842 och Hamburger Bf. 1846. 
 
b) Sammanbindningsbanan 
För att storstäders järnvägssystem skulle fungera tillfredsställande fordrades 
snabba och effektiva förbindelser mellan de olika stationerna. För Berlins del 
löstes problemet högst provisoriskt år 1851, då en primitiv hästbana (fig 12:1) 
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efter segslitna förhandlingar blev färdigställd och skapade en direkt spårförbin-
delse (dock med tidsödande vändskivesystem vid stationerna) mellan de fem 
personstationerna. Denna första sammanbindningsbana, som till stora delar gick 
på gata, åstadkom fyra genombrott i den ännu existerande stadsmuren (tullmu-
ren). 
 

 
Fig 12:1  Stadsbebyggelsens (inkl. Tiergarten) utbredning omkring 1850. Bangårdar un-
der järnvägsperiod 1: 1 = Potsdamer Bf, 2 = Anhalter Bf, 3 = Stettiner Bf, 4 = Frankfur-
ter Bf och 5 = Hamburger Bf. (Källa: Book 1978). 

 

Period 2 
a) Personbangårdarna med ingångslinjer 
Fig 12:2 visar med sifferbeteckningar och med 1870-talets bebyggelsebild som 
bakgrund de under perioden tillkomna huvudpersonbangårdarna liksom linje-
sträckningarna. Bangårdarna var följande: 6) Alter Ostbf. (och en anslutande 
Wriezener Bf.) 1866, 7) Görlitzer Bf. 1867, Lehrter Bf. 1871, Dresdener Bf. 
1875 och 10) Nordbf. (dock i huvudsak godsbangård) 1877. 
 
b) Ringbahn 
Den gamla sammanbindningsbanan blev genom sitt centrumnära läge och sin 
enkla konstruktion (t.ex. alla korsningar i planet) snabbt otidsenlig och ersattes 
1871 med en del av en tänkt ringbana (Ringbahn), i de flesta stadsavsnitt belägen 
några kilometer utanför bebyggelsen. Denna första Ringbahn-del, mellan Bf. 
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Tempelhof och Bf. Moabit, som sålunda förband Berlins person- och gods-
bangårdar, åstadkom liksom andra delen av banan från 1877 (som alltså fullbor-
dade ringen) inga nämnvärda ingrepp i existerande bebyggelse. 
 
 

 
Fig 12:2  Stadsbebyggelsens utbredning omkring 1880. Bangårdar under järnvägsperiod 
2: 6 = Alter Ostbf, 7 = Görlitzer Bf, 8 = Lehrter Bf, 9 = Dresdener Bf och 10 = Nordbf. 
(Källa Book 1978). 
 
 
c) Stadtbahn 
Centralstationsfrågan, vilken behandlas nedan, fick i någon mån en lösning när 
den s.k. Stadtbahn mellan Westkreutz och Schlesischer Bf., en sträcka på 12 ki-
lometer (med 731 viaduktbågar och 64 broar), blev färdig 1882. Sålunda gjorde 
fjärrtågen fem anhalter på Stadtbahn (Charlottenburg, Zoologischer Garten,  
Friedrichstraße, Alexanderplatz och Schlesischer Bf.). Linjedragningen för denna 
nya bandel skiljer sig klart från de tidigare i huvudsak perifera sträckningarna. 
Nu var det stadens absoluta centrum, på gränsen mellan medeltidens och nya ti-
dens stadsdelar, som genomskars. Detta möjliggjordes av att 1600-talets för-
svarsverk runt Berlin vid de första Stadtbahnplanerna omkring 1875 låg kvar 
som kanalsystem och grönområde. På sträckan Jannowitzbrücke- Museumsinsel 
kom denna fästningszon sedan att utnyttjas för den på viadukter byggda stadsba-
nan (fig 12:3). 
 
Den 12 april 2006 tillkännagav Berliner Zeitung att en 108-årig tradition går i 
graven vid tidtabellskiftet den 28 maj. Tariffbeteckningen “Berlin Stadtbahn”, 
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som sedan 1898 funnits på färdbevis och destinationsskyltar (fig 12:4) och som 
inneburit att biljettinnehavaren fritt kunnat utnyttja stationerna mellan Charlot-
tenburg och Ostbahnhof (för direkt vidare färd efter ankomsten). Man såg sålun-
da Stadtbahn som en “utsträckt centralstation”. 
 

Fig 12:3  Delar av befästningslinjen Jannowitzbrücke - Museumeinsel. (Ur: Verkehrswe-
sen 1931/Book 1978). 
 
 
 

 
Fig 12:4  Destinationsskylt Malmö - Berlin Stadtbahn. 
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I fortsättningen kommer biljetterna att som avgångs- och ankomststation endast 
ange “Berlin”, vilket ger möjligheter till vidarefärd, med DB-tåg och S-Bahn, 
även på Ringbahn och Nord-Südbahn. 
 

Projekt mellan perioderna 2 och 3 
Centralstationsfrågan 
Berlin följde, som ovan nämnts, den kontinentala och brittiska modellen i fråga 
om järnvägsanslutning i storstäder. Man fick sålunda ett stort antal säckstationer 
i en ring runt innerstaden. Detta förfaringssätt förde med sig en rad negativa ef-
fekter som t.ex. svårigheter vid förflyttning av både passagerare och gods från en 
bangård till en annan och skapade en rad för övriga urbana funktioner synnerli-
gen olyckliga och svårforcerade barriärer inom stadsområdet samt en därav föl-
jande onödig uppsplittring av markanvändningskartan. 
 
Tillkomsten av sammanbindningsbanan, Ringbahn och i synnerhet Stadtbahn 
medförde i vissa avseenden en förbättring men helt naturligt framfördes under 
järnvägsperiod 2 en mängd mer eller mindre realistiska förslag med syfte att 
åstadkomma en sammanslagning till ett fåtal huvudstationer. 
 
Förslagen, och vad dessa rent bebyggelse- och kommunikationsmässigt skulle ha 
inneburit för staden, redovisas nedan som en huvudgrupp (I) med likartade för-
slag till lösningar och en grupp med avvikande idéer (II). 
 
Grupp I.  I majoriteten av alla omläggningsförslag tänkte man sig ett sammanfö-
rande av fjärrlinjerna till två huvudstationer, en norr och en söder om Spree. Det-
ta kunde ske genom skapande av en helt ny Nord- och Südbahnhof, med ny loka-
lisering för den ena eller båda stationerna eller ett överförande av den nord-
sydliga trafiken till en sammanslagen Hamburger/Lehrter Bf. och den syd- och 
västgående till en utvidgad Anhalter Bf. 
 
År 1910 genomfördes en stadsplanetävling för Groß-Berlin. En viktig del av täv-
lingsbestämmelserna gällde järnvägsfrågan och de flesta förslagen innebar mer 
eller mindre radikala förändringar. 
 
Uppfattningen varierade i fråga om den sydliga bangården, där man i vissa fall 
tänkte sig en flyttning av Anhalter Bf. och Potsdamer Bf. till ett nytt område 
längre söderut. Även om förslag till en mer perifer nordlig huvudstation före-
kommer har man i majoriteten av förslagen tänkt sig trakterna kring Lehrter Bf. 
och Hamburger Bf. (jämför dagens situation nedan). 
 
De båda nya stationernas utläggande skulle i de flesta fall ha kunnat genomföras 
utan några omfattande ingrepp i existerande bebyggelse. En del av marken var ju 
redan i järnvägsbolagens ägo.  
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Betydligt intressantare är i detta fall förslagen till stadsplan för de områden som 
fråntagits sina järnvägsfunktioner och till upprättande av ett förbindelsestråk 
mellan den nordliga och sydliga huvudstationen. 
 
Bland de tänkta nya utnyttjandeformerna för bangårdarna kan nämnas: Potsda-
mer Bf.: bostadsområde och affärsgata, Anhalter Bf.: “Festhalle” eller “Baumu-
seum”, Lehrter Bf.: “Zentralmarkthalle” och utställningsområde och Stettiner 
Bf.: “Großmarkt”. 
 
Ett förslag, som senare skulle återkomma i något andra former (och som också 
kan sägas vara en efterföljare till Schinkels och Lennés nord-sydliga huvud-
stråksidé), var framdragandet av en praktgata, med en bredd varierande mellan 
50 och 230 meter, mellan den nordliga och sydliga huvudstationen.  
 
Denna idé får ett sista imponerande uttryck i Albert Speers 1938 framlagda plan 
för omgestaltning av rikshuvudstaden (se nedan).  
 
Grupp II.  Bland de något avvikande förslagen kan här nämnas: 
a) Grönincks 1901 presenterade förslag till en Zentralbahnhof på platsen för en 
igenfylld Humboldthafen. 
 
b) Även Mächler tänker sig i en plan från 1917  en huvudstation på platsen för 
Humboldthafen. Stationen utgör slutpunkt för ett nord-sydligt praktstråk (fig 
12:5). 
 
c) Roudolfs plan från 1921 för “Fernbahnhof Berlin” gick ut på att utnyttja den 
sista ännu fria delen av Tempelhofer Feld (jämför avsnittet om militärarealer) till 
en stor säckstation med en ankomst- och en avgångsdel förenade genom en 
“vändslinga” på en viadukt framför stationsbyggnaden (fig 12:6). 
 
Sammanfattningsvis för grupperna I och II kan sägas att järnvägens direkta in-
grepp, med vissa undantag, ej behövde bli så stora, medan däremot skapandet av 
monumentalgator och övriga tillfartsgator till följd av de nya bangårdarna helt 
naturligt skulle medföra omfattande rivningar i existerande stadsbebyggelse. 
Källor: Book 1978:2, 1991, 1995:1 och 2, Berlin Handbuch 1992, Demps 1995 
och Neumann 2004. 
 
Tredje Rikets järnvägsprojekt 
I Hitlers gigantomaniska projekt, från 1938, att bygga om Berlin till tiomiljo-
nersstaden “Germania” ingick, som omnämnts i kap 2, en sju kilometer lång och 
130 meter bred praktgata i nord-sydlig riktning (Nord-Süd-Achse). Detta stråk 
skulle bl.a. kantas av Tredje Rikets maktbyggnader (rikskansli, överkommandon 
för armé och marin, Führerpalats, ministerier m.m.). Vidare skulle åtskilliga am-
bassader, opera, filharmoni, teatrar, lyxhotell etc. ligga utmed gatan (fig 12:7).  
 
Den raka, mest centrala, delen av gatan skulle i norr avslutas med en 290 meter 
hög kupolhall (Volkshalle) med plats för 180 000 personer och en förplats (Stora  
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Fig 12:5  Del 
av Mächlers  
plan från 1917 
för nya sta-
tionslägen. (Ur 
Mächler 
1920/Book 
1978). 
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Platsen), som skulle rymma ca en miljon människor. I söder passerade gatan för-
bi/genom en 117 meter hög triumfbåge och avslutades med en ny station, Süd-
bahnhof. Norr om kupolhallen tänkte man sig en 1 200 meter lång och 400 meter 
bred damm, vinklad mot nordväst, som sedan avslutades med en ävenledes ny 
station, Nordbahnhof. 
 

Fig 12:6  Roudolfs plan från 1921 för ny huvudstation vid Tempelhof (Ur: Roudolf 
1925/Book 1978). 
 
 
På fig 12:8 ser vi de planerade järnvägssystemet i Berlin, med fyra huvudstatio-
ner i norr, söder, öster och väster. 
 
Det kan nämnas att man hemligt planerade en nord-sydlig fjärrtågstunnel, men i 
verkligheten tillkom endast en nord-sydlig S-Bahntunnel, som invigdes 1939. 
 
Av de planerade huvudstationerna var Südbahnhof (fig 12:9) onekligen den 
mest spektakulära. Här tänkte man sig 12 plattformar med 22 spår och 11 där-
emellan liggande godsplattformar. I en reviderad version reducerade man 1941 
antalet plattformar till 10, med 20 spår. Den stora nord-sydgatan skulle före sta-
tionsbygganden grena sig på viadukter mot öster och väster och korsa banan-
läggningarna. Ankomstbyggnaden skulle på norrsidan bli 400 meter lång och 70 
meter hög (ursprungligen tänkt 115 meter). 
 
Nordbahnhof uppvisar liknande dimensioner (400 meter lång, 250 meter bred 
och 54 meter hög byggnad) med 20 spår och 10 plattformar och 9 mellanliggan-
de godsplattformar. 
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Fig 12:7  Del av Speers plan från 1938 för omgestaltning av rikshuvudstaden. (Ur: Schinz 
1964/Book 1978). 
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Ostbahnhof och Westbahnhof planerades att bli uppbyggda på likartat sätt, 
men i något blygsammare skala (de stadsbyggnadsmässiga effekterna kunde här 
ej konkurrera med Den Stora Gatan). 
 
Tanken med fyra, något perifera, huvudstationer var klart otillfredsställande för 
trafikanterna, som sålunda måste anlita lokala trafikmedel för att nå fram till den 
absoluta innerstaden. Den monumentala effekten gick förmodligen här före rese-
närernas bekvämlighet. 
 
I närheten av S-Bf Heerstraße tänkte sig Hitler, av propagandistiska skäl, en fem-
te ny personstation (med klart blygsammare dimensioner, med namnet Mussoli-
ni-Bahnhof) avsedd för mottagande av utländska statsbesök. Från stationen kom 
man direkt ut på Ost-West-Achse, som kunde smyckas allt efter behov. Som en 
tillfällig lösning använde Hitler S-Bf Heerstrasse som ankomststation vid Musso-
linis besök i september 1937. 
 
 

Fig 12:8  Det under Tredje Riket planerade järnvägssystemet i Berlin. (Ur: Kuhlmann 
2005). 
 
 
Utöver detta innehöll projektet en mängd godsbangårdar, rangerbangårdar, järn-
vägsverkstäder, anslutningsbanor och en ringbana. 
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Förverkligade blev ett fåtal objekt och bestående är endast godsytterringen 
(GAR) som fullbordades under DDR-tiden (1950-talet) som Berliner Aussenring 
(BAR). Däremot finns en mängd järnvägsarkeologiska rester av påbörjade arbe-
ten. 
 

Fig 12:9  Den under Tredje Riket planerade Südbahnhof. (Källa: Landesarchiv Berlin). 
 
 
Om vi kallar det ovannämnda för gigantomani hade Hitler under samma tid en 
idé som i fråga storvulenhet ligger flera klasser över (megalomani?): han tänkte 
sig (beslut 1941) en extrem bredspårsjärnväg med 3 000 mm (!!!) spårvidd, 
som inom Tyskland och det anslutna Österrike skulle förbinda Berlin med Ham-
burg, Nürnberg, München och Linz(!). Senare planerade han en förlängning av 
denna gigantjärnväg, inom det tusenåriga riket, till Moskva, Istanbul och Madrid. 
Att ansluta järnvägen till de planerade fyra huvudstationerna skulle innebära näs-
tan olösliga problem. 
 
Att under en dryg tioårsperiod förverkliga “Germania” skulle, även utan sats-
ningen på rustningsindustrin och självklart de rena krigsutgifterna, sannolikt va-
rit ett ekonomiskt fullständigt omöjligt projekt. 
 
Hitler hade med all säkerhet tagit intryck av Stalins generalplan för Moskva 
1935 samt en del andra storslagna projekt för den sovjetiska huvudstaden. Dessa 
var i all sin monumentalitet och allt sitt storhetsvansinne klart mer realistiska än 
Führerns Germaniaplaner. 
 
Ett förverkligande av Germania, med de inkluderade järnvägsanläggningarna, 
skulle ha inneburit att omfattande bebyggda arealer skulle ha rivits för att friläg-
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ga ytor för gator, paradplatser, praktbyggnader och bangårdar. Trots att planerna 
på grund av kriget, fick en mycket försiktig start hann man fram till 1942 riva  
2 000 hyreshus (med 41 000 lägenheter). Det problem som normalt skulle uppstå 
med ersättning av bostäder för de av rivningarna drabbade personerna löste man 
delvis i Berlin genom att deportera (för förintelsen) judar och beslagta deras lä-
genheter. 
 
För att få en uppfattning av rivningarnas projekterade omfattning och planlagda 
kvarter har jag på en stadskarta från 1960-talet markerat de yttre gränserna för 
Südbahnhof med vidhängande godsbangård (fig 12:10). Inom området gäller i 
princip samma gatunät som på 1930-talet. 
Källor: Reichardt & Schäche 1998 och Kuhlmann 2005. 
 

 
Fig 12:10  Tredje Rikets Südbahnhof med vidhängande godsbangård (markerat med 
tjocka heldragna linjer) och anslutande stadsplaneprojekt, m/Speer ((markerat med tjocka 
streckade linjer) med 1957 års stadskarta som underlag. (Konstruktion: förf.). 

Period 3 
Efter andra världskrigets slut gällde för Berlin en helt annorlunda järnvägssitua-
tion. Stationerna var självklara strategiska mål för de allierade bombningarna och 
förstörelsen var enorm. Trots detta återupptogs trafiken, i begränsad form, på alla 
stationer utom Potsdamer Bf.  
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Blockaden av Västberlin 1948-49 samt stängningen av Västberlins gräns mot 
DDR 1952 innebar att samtliga säckstationer upphörde att fungera (Lehrter Bf. 
1951, Görlitzer Bf. 1951, Anhalter Bf. 1952, Stettiner Bf. 1952 samt fjärr- och 
regionaltrafiken på Bf. Gesundbrunnen 1952).  För Västberlins del gällde i fort-
sättningen järnvägskorridorerna till Västtyskland. Murens tillkomst 1961 skärpte 
ytterligare kontrollen kring järnvägarna. Det bör här påpekas att järnvägsarealer-
na i hela Berlin disponerades av det östtyska Deutsche Reichsbahn. 
 
 

 
Fig 12:11  Järnvägsnätet och huvudstationerna 1991. H = Hauptbahnhof, L = Bf Lich-
tenberg, S = Bf Schöneweide, W = Bf Wannsee och Z = Bf Zoologischer Garten. (Ur. 
Book 1991). 
 
 
Fig 12:11 visar järnvägslinjer och huvudstationer i Berlin 1952-89. Trafiken har 
nu koncentrerats till Stadtbahnsträckningen Ostkreuz-Westkreuz. Huvudstation i 
den västra stadshalvan blev Bf. Zoologischer Garten och i den östra Ostbahnhof 
(f.d. Schlesischer Bf.) Ostbahnhof hade emellertid ej spårkapacitet att tjänstgöra 
som centralstation för hela Berlin, varför de båda sekundärstationerna Lichten-
berg och Schöneweide under många år kom att bli komplement. 
 
Bf. Lichtenberg blev under sista DDR-tiden och de första åren efter “die Wende” 
huvudstation för Berlins fjärrtrafik. Bf. Charlottenburg fungerade som station för 
den västallierade krigsmakten. 
Källor: Book 1978 och 1991. 
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Fig 12:12  Vyer från Hauptbahnhof. (Foto: förf. 18.10 2006) 

 
 

Period 4 
Nästan omedelbart efter murens fall blev Berlins framtida roll som järnvägsstad 
ett ständigt återkommande tema i dagspressen. 
 
Beslutet att flytta huvudstadsfunktionerna (de flesta) från Bonn till Berlin på-
skyndade frågan om en centralstation. I de tidigare diskussionerna använde man 
namnet “Zentralbahnhof” eftersom Ostbahnhof fortfarande benämndes Haupt-
bahnhof.  
 
Det enda möjliga centralstationsläget var den stora fria arealen där Lehrter Bf. 
legat. Som ovan nämnts lades persontrafiken ned 1951 och 1957-59 revs den 
slottsliknande stationsbyggnaden. Arealen har därefter utnyttjats extensivt, bl.a. 
som upplagsplats. Läget är också idealiskt i förhållande till Reichstag, Bundestag 
och en mängd kanslier. 
 
Centralstationsprojektet påbörjades 1995 och invigningen ägde rum den 26 maj 
2006, även om vissa byggnadsarbeten återstod (fig 12:12). 
 
Situationen med en huvudstation för en stad av Berlins storlek är utan tvekan 
unik, men beslutet ledde till en mängd spårarbeten i framförallt Västberlin. 
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Den tidigare stationen vid S-Bahnkorset, Papestrasse, blir i fortsättningen fjärr-
stationen “Südkreuz” och på motsvarande sätt tänkte man sig att stationen vid 
det nordliga S-Bahnkorset, Gesundbrunnen, skulle bli “Nordkreuz”. Namnet 
fanns med på Deutsche Bahns broschyr över det nya järnvägsnätet, men till följd 
av protester (namnfrågor i Berlin!) från parlamentsledamöter bestämde man sig 
för att behålla det gamla namnet Gesundbrunnen (benämnd efter en järnhaltig 
källa som upptäcktes i början av 1700-talet). 
 
De nya fjärrstationerna i innerstaden (inom den s.k. svampen/man benämnde den 
slutliga lösningen das “Pilzkonzept”, se fig 12:13)  blir sålunda: Hauptbahnhof,  
Südkreuz, Ostbahnhof och Gesundbrunnen och mer perifert Spandau, Wannsee 
och Lichtenberg. Slopandet av Västberlins hittillsvarande huvudstation, Bf 
Zooologischer Garten, som fjärrstation, har väckt en storm av folkliga protester 
och måhända är inte sista ordet sagt (BZG 4.10 2005, BZG 14.10 2005, Hall 
2006:1, 2 och 4, Neumann 2006:2 och Neumann & Richter 2006).  Man påpekar 
emellertid från trafikpolitiskt håll att degraderingen av Bf. Zoo till regionalsta-
tion inte på något sätt är ett angrepp mot Västberlin och menar att även om Ost-
bahnhof har Fernbahnhof-stämpel kommer endast ett fåtal fjärrtåg att utnyttja 
Stadtbahn (BZG 8.9 2005). 
 
 
 

 
Fig 12:13  Det nya (fr.o.m 28.5 2006) fjärrlinjenätet i Berlin. Det centrala järnvägssy-
stemet har genom sin form blivit benämnt “Pilz  (svamp)-Konzept” (se gult område). 
(Källa DB). 
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Från Yorckstraße till omedelbart norr om nya Hauptbahnhof går den nord-
sydliga huvudlinjen på en sträcka av 3,5 km i tunnel, bl.a. under Tiergarten.  
Namnet på den nya huvudstationen har diskuterats mycket. Det ursprungliga för-
slaget var “Zentralbahnhof” (eftersom dagens Ostbahnhof i mitten av 1990-talet 
benämndes Hauptbahnhof). 
 
Senator für Stadtentwicklung fastnade slutgiltigt (trodde man ) för det något 
tungrodda namnet “Hauptbahnhof - Lehrter Bahnhof” (namnfrågor är som fram-
går av denna skrift en viktig komponent i det berlinska vardagslivet). Idag be-
nämns stationen endast “Hauptbahnhof”! 
 
Stationen, som är Europas största Kreuzungsbahnhof, kommer i färdigt skick att 
omfatta 175 000 m² varav 15 000 m² för handel och restauranger. Takkonstruk-
tionens glasyta spänner över 20 000 m² ( fig 12:12).. 
 
Öst-västförbindelsen framförs i högbaneläge (parallellt med Stadtbahn) och den 
nord-sydliga förbindelsen i tunnelläge. 
Den dagliga tågtrafiken kommer att omfatta 164 fjärrtåg, 314 regionaltåg och ca 
616 S-Bahntåg. 
 
År 2007 kommer stationen att anslutas till U-Bahnnätet, i första skedet till Bran-
denburger Tor (U 5/ U 55). Stationen skall vidare få en ny S-Bahnanslutning (S 
21). 
 
Övriga källor: Demps 1995, Neumann 2004, Richter & Neumann 2005, Kuhl-
mann 2006:1, Kuhlmann 2006:2, Machel 2006 och BZG 22.2 2006. 
 

Nedlagda stationer - ny markanvändning 
Vid framdragning av järnvägar till brittiska och kontinentala storstäder undvek 
man i görligaste mån att beröra bebyggda områden. Detta gäller i något högre 
grad kontinentala än brittiska städer. I stora städer drogs banorna, med sina olika 
bolag, fram till städerna från olika riktningar och man fick ett radialt järnvägssy-
stem (ex. London, Paris, Berlin, Moskva och Leningrad). Ju större städerna var 
desto mindre var chansen att skapa en centralstation. Därför var det viktigt att 
genom lokaltrafiken åstadkomma effektiva förbindelser mellan de olika statio-
nerna, som i allmänhet var belägna i kanten av innerstaden. Detta kunde ske ge-
nom hästjärnvägar, ringbanor, spårvägar eller senare i form av tunnelbanor. 
 
De tidigare stationerna kunde på grund av relativt få spår och begränsade 
bangårdar använda sig av luckor i bebyggelsen, men efterhand som verksamhe-
ten expanderade tvingades man på grund av utrymmesbrist till omlokaliseringar. 
Detta genomfördes i vissa städer relativt tidigt, medan det på andra håll inträffa-
de en bit in på 1900-talet. 
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Härmed frigjordes begränsade, men centrala, arealer för nya användandeformer. 
I skriften “Stadsplan och järnväg i Storbritannien och Tyskland” (Book 1978:1) 
genomfördes en inventering av nedlagda bangårdar i ett stort antal städer (nedre 
storleksgräns var 100 000 invånare). En motsvarande undersökning av nordiska 
städer gjordes 1974, men städernas begränsade storlek (och därmed bangårdar-
nas) gör en jämförelse relativt meningslös. 
 
Med växande stadsstorlek i det tysk-brittiska stadsurvalet följde i de flesta fall ett 
ökat tryck på centrum och ett ökat expansionsbehov för centrumfunktionerna. 
Det centrumnära marktillskottet, som det nedlagda bangårdsområdet utgjorde, 
kom därför i betydligt högre grad att utnyttjas till utbyggnad av centrumområdet 
(affärscentrum och administrativt centrum) i större städer än mindre. På grund av 
Berlins extrema politisk-geografiska situation exkluderades stadens nedlagda 
bangårdar från ovannämnda undersökning. 
 
Fig 12:1 och 12:2 visar framväxten av det berlinska järnvägssystemet och ban-
gårdarnas placering. Elva ingångslinjer bildade efterhand ett stjärnformigt möns-
ter. På grund av svårigheter med stadens myndigheter placerades alla stationer, 
utom Schlesischer Bf, utanför tullmuren. Järnvägsanläggningarna upptog 6,7 % 
av Alt-Berlins totala areal. 
 
De enda stationsnedläggning på persontrafiksidan som ägt rum före andra 
världskriget var Hamburger Bf (öppnad 1846), som 1884 överförde persontrafi-
ken på Lehrter Bf (Hamburger Bf, Berlins enda bevarade säckstation, har i mo-
dern tid  fungerat som trafikmuseum och används för närvarande som konstgalle-
ri) och på godssidan bildade en enhet med Lehrter Bf, Dresdner Bf (öppnad 
1875), som under en kort tid utgjorde en självständig utgångsstation för delar av 
den sydgående trafiken, men därefter tog över funktionen av militärstation, me-
dan Anhalter Bf blev avgångsstation för tågen mot Dresden samt Alter Ostbahn-
hof (öppnad 1867) stängdes redan 1882 men kom att uppgå i Schlesischer Bf:s 
spårområde. I samtliga fyra fall rör det sig mer om tekniska förändringar än en 
nedläggning av järnvägstrafiken och ledde inte i något fall till frigörande av järn-
vägsarealer. 
 
Efter andra världskriget kom ockupationsmakternas gränsdragning att i högsta 
grad påverka järnvägstrafiken (se ovan) och här gällde för Västberlins del att de 
bangårdar som låg i murens närhet hade en förhållandevis låg attraktionskraft för 
cityutbyggnad. Bangårdarnas långsträckta form inverkade också negativt på det 
framtida användningsområdet. 
 
Under hela DDR-tiden tillhörde alla järnvägsarealer i Västberlin det östägda 
Deutsche Reichsbahn (DR) och detta hade naturligtvis en stor betydelse för sta-
tionsområdena i väst. 
 
Berlins första personbangård var Potsdamer Bf som invigdes 1838. På samma 
plats uppfördes en ny stationsbyggnad vid Potsdamer Platz (öppnad 1872) och 
kort därefter tillkom, på var sin sida om huvudstationen,  de båda lokalstationer-
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na Wannseebahnhof och Ringbahnhof. Stationen blev svårt skadad under andra 
världskriget och all fjärrtrafik upphörde direkt. Bangårdsområdets extremt 
långsmala form och belägenhet i omedelbar anslutning till den amerikansk-
sovjetiska sektorsgränsen bidrog till att området låg outnyttjat i mer än femtio år 
(stationsbyggnaden revs 1958-60), då området hamnade inom den nya citypla-
nens gränser. Bangårdsområdet överfördes i samband ett markbytesavtal 1972 
till Västberlin.  Idag ligger på stationsområdet Tilla-Durieux-Park, en spartansk 
skapelse. 
 
Den minsta och mest isolerade stationsanläggningen var Görlitzer Bf (invigd 
1866). Här fanns redan på 1930-talet planer på nedläggning och flyttning till en 
planerad Südbahnhof i Tempelhof (se ovan). Kriget kom dock emellan och Gör-
litzer Bf fick en kort respittid (med bl.a. tåg till Dresden) fram till och med april 
1951. 
 
År 1961 genomfördes de första rivningsarbetena och i juli 1967 föll de sista res-
terna av ankomstbyggnaden (fotot/fig 12:14/ är taget tre månader för den slutliga 
rivningen.). Penningbrist hade här hindrat ett partiellt bevarande. Man planerade 
byggande av en stadsmotorväg (Südtangente) över Anhalter och Görlitzer Bf:s 
områdena, med detta realiserades aldrig.  
 
´ 

Fig 12:14  Resterna av Görlitzer Bf. (Foto: förf. 8.4 1967). 
 
 
Även under murtiden utnyttjades spårområdet av DR för hårt bevakade godsrö-
relser i kombination med den närbelägna Güterbf Treptow. 
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I modern tid har bangårdsområdet stegvis förvandlats till park (Görlitzer Park). 
Här ingår idag en simhall, en trafiklekskola, en bondgård för barn och en idrotts-
plats. Ett par godsmagasin och en direktionsvilla från järnvägstiden har bevarats. 
 
Nästa stationsnedläggning gällde Lehrter Bf (invigd 1871) som togs ur drift i 
augusti 1951. Den palatsliknande stationsbyggnaden kom före den stegvisa riv-
ningen (avslutad 1959) att härbärgera en möbelfirma, en tapetserarverkstad och 
en flyktingbosättning. Det centralt belägna bangårdsområdet nära sektorsgränsen 
bebyggdes aldrig utan blev till en lageryta bl.a. för kol och tegel, vilket har un-
derlättat byggandet av dagens Hauptbahnhof. 
 
Stettiner Bf, Berlins mest frekventerade station (invigd 1842), med bl.a. trafik 
mot Sassnitz (-Trelleborg) och Östersjökustens semesterorter, förstördes genom 
bombningar 1943. Efter kriget återupptogs persontrafiken och då utgjordes pas-
sagerarna av bl.a. flyktingar från Pommern och Ostpreussen. 
 
Det sista persontåget gick i februari 1952 och 1962-65 revs stationsbyggnaden. 
Genom att bangården delvis ingick i DDR:s gränssäkringssystem låg rester av 
järnvägsanläggningarna kvar till tiden efter 1989. 
 
Det långsträckta stationsområdet upptas idag framförallt av fyra kontorshus (bl.a. 
tillhöriga DB) och en parkeringsanläggning (fig 12:15). 
 
 
 

Fig 12:15  F.d. Stettiner Bf:s område. (Foto: förf. 17.5 2006). 
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Berlins verkliga paradstation var Anhalter Bf, utgångspunkt både för trafik till 
sydvästra Tyskland och Wien, Belgrad och Athen samt inte minst den luxuösa 
Riviera-Napoli-Express. Den ursprungliga stationen invigdes 1841 och den nyare 
1881, på sin tid världens tredje största station (efter St Pancras i London och 
Birmingham Central). Trots svåra skador under andra världskriget kom en efter-
hand krympande trafik igång 1945 (den sovjetiska ockupationsmakten ansåg inte 
att östpassagerare skulle behöva passera igenom den amerikanska sektorn). En 
del av takkonstruktionen sprängdes, av säkerhetsskäl, av amerikanska pionjär-
trupper 1946 och i maj 1952 upphörde all persontrafik.  
 
Därefter vidtog en intensiv debatt om stationsbyggnadens fortsatta öde. Från ar-
kitekturhistoriskt håll ansågs ankomsthallen vara en konstnärligt mogen och 
glansfull representant för järnvägsepoken, men kommunen anslog inte några 
pengar till rekonstruktion och i november 1959 började rivningen och schakt-
massorna var bortfraktade 1962. Återstod gjorde endast själva ingångsportiken 
som efter många års diskussion erhållit renoveringsbidrag från Stiftung Denk-
malschutz. 
 
Idag finns sedan ca tio år en något oorganiserad park på bangårdsområdet med 
idrottsplats och en evenemangsarena, en s.k. Tempodrom. Planer finns på ytter-
ligare parkområden (BZG 3.3.2006). 
 
I Anhalter Bf:s förlängning mellan Möckernbrücke och Monumentenstraße på-
börjas nu (2006) ett 1.5 km långt parkstråk, delvis på gammal järnvägsmark. 
Hela anläggningen beräknas vara klar 2011. 
 
Den 1949 nedlagda Wriezener Bf ingick i Ostbahnhofs bangårdsområde och be-
handlas inte här. 
 
Fram till den tyska återföreningen har “en död hand” legat över de nedlagda 
bangårdarna. Alla de här redovisade stationerna, utom Stettiner Bf (efter den 1 
december 1950 Nordbahnhof), låg inom västsektorerna, vilket i princip omöjlig-
gjorde en fortsatt drift i DR-regi.  
 
Den nya markanvändning, d.v.s. olika former av centrumfunktioner, som i övriga 
tyska och brittiska städer tog över bangårdsverksamheten blev på grund av de 
delade centrumområdena i Berlin och de f.d. bangårdarnas belägenhet i murnära, 
föga attraktiva, områden aktuella för ett mer permanent utnyttjande först efter 
1990-talets inledda samplanering av staden, men slutresultatet har, med undantag 
av Stettiner Bf, trots allt blivit en klart extensiv markanvändning. 
 
Övriga källor: Gottwaldt 1976, Berlin Handbuch 1992, Schweitzer 1996, Neu-
mann 2004 och Strauss 2006. 
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S-Bahntrafiken 

Enandefas I 
S-Bahnnätet, som består av en mängd förortsbanor (jämförbart med S-tågsnätet i 
Köpenhamn), har sina rötter i 1870- och 80-talens Ringbahn och Stadtbahn. S-
Bahnsystemet, som successivt elektrifierats sedan sent 1920-tal, sträcker sig, till 
skillnad från U-Bahnnätet, utanför Berlins gränser och utgör ett bra exempel på 
ett trafikmedel som höll samman en stadsregion som redan före första världskri-
get hade en befolkning på långt över fyra miljoner människor. 
 

Delningsfasen - efterkrigstidens konfrontationspolitik 
Ett studium av en berlinsk S-Bahnkarta gav fram till augusti 1961 (fig 12:16) 
bilden av ett för invånarna sammanhållet nät. Verkligheten var något annorlunda. 
Järnvägarna och S-Bahnsystemet drevs under nästan fyrtio år efter kriget det öst-
tyska Deutsche Reichsbahn (DR) och hamnade sålunda under den sovjetiska oc-
kupationsmaktens överhöghet. S-Bahnnätet var därför formellt enhetligt fram till 
murens tillkomst. En tvistefråga var ägandeförhållandet i fråga om järnvägsmar-
ken. De västallierade hade överlåtit rätten att driva trafiken till DR, men ej egen-
domsrätten. 
 
 

 
Fig 12:16  S-Bahnnätet under 1950-talet och fram till murens tillkomst 1961. (Källa: S-
Bahntidtabell maj 1961). 
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S-Bahntrafiken blev ett tydligt exempel på efterkrigstidens konfrontationspolitik. 
Genom att DDR/sovjetiska ockupationsmakten först under blockaden 1948/49 
temporärt stängde av Berlins västsektorer från östzonen och därefter från 1952 
permanentade blockadsituationen blev S-Bahnkartan endast gällande för östsek-
torns invånare. Den västberlinska befolkningen kunde sålunda fram till murens 
tillkomst fritt förflytta sig inom hela Berlin, och därmed utnyttja hela det kollek-
tiva trafiksystemet, men var förbjudna att korsa gränsen till “Zonen” (SBZ). 
 
Genom muren upphörde S-Bahnkartan (fig 12:16) att gälla även för de östber-
linska invånarna och systemet klipptes av vid alla gränspunkter (fig 12:17). Detta 
innebar att arbetsmöjligheterna i det västliga omlandet försvann också för en stor 
del av östberlinarna. De avsnörda linjedelarna i DDR tvingades t.o.m. att gå över 
till ång-/dieseldrift. 
 

 
Fig 12:17  Det avklippta S-Bahnnätet efter murens tillkomst. Lägg märke till den skarpa 
gränsmarkeringen runt Västberlin och beteckningen på Östberlin. (Ur: Die Berliner S-
Bahn 1968). 
 
 
Ringbahn blev genom den nya hårda gränsdragningen stympad på två ställen och 
på Nord-Südbahn, som förbinder de norra och södra stadsdelarna i Västberlin 
och passerar under Bezirk Mittes (öst) utskjutande del, slutade tågen att stanna 
på de av öst plomberade stationerna Nordbahnhof, Oranienburger Straße, Unter 
den Linden och Potsdamer Platz. Bahnhof Friedrichstrasse blev nu en exterrito-
riell omstigningspunkt i de västberlinska S- och U-Bahnnäten. Det var förmodli-
gen så att öst redan i mitten av 1950-talet förberedde en delning av S-Bahnnätet 
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då man på den östberlinska sidan lagt in vändslingor för Ringbahn vid de kom-
mande “brottställena”. 
 
Som resultat av en uppmaning från den västberlinska fackföreningen utsattes den 
västliga delen av S-Bahnnätet omedelbart efter murens tillkomst för en fram-
gångsrik, nästan tjugo år lång, bojkott. Härigenom reducerades antalet passagera-
re från ca 500 000 per dag i början av året 1961 till något 10 000-tal nitton år se-
nare. 
 
En strejk i Västberlin 1980 ledde till att linjenätet starkt decimerades. Efter god-
kännande av ockupationsmakterna slöts den 30 december 1983 ett avtal mellan 
Västberlins senat och DR, i vilket de senare överlät trafikrätten på de ännu fun-
gerande tre linjerna (övriga linjer tillhörde sålunda DR fram till ett nytt avtal 
återförde hela S-Bahnnätet till DR/Deutsche Bahn). Den 9 januari 1984 startade 
S-Bahn i Västberlin i kommunal regi i begränsad skala. Spåranläggningar och 
stationer var nu efter 23 års vanvård och åverkan i ett ytterst förfallet skick. De 
återstående linjerna i Västberlin är markerade på fig 12:18.  Detta gravt reduce-
rade nät kom att gälla fram till 1989. 
 
 

 
Fig 12:18  BVG:s linjenät 1984 (det första året med det starkt decimerade västberlinska 
S-Bannätet i kommunal ägo). S 1 = Wannsee-Anhalter Bf, S 2 = Lichtenrade-Frohnau 
och S 3 = Wannsee-Friedrichstraße. (Källa: Liniennetz BVG, oktober 1984). 
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Enandefas II 
Efter murens fall skulle Berlin successivt omformas till en trafikregion. Under en 
övergångstid löstes kommunikationsfrågan genom tillfälliga buss- och järnvägs-
förbindelser. 
 
Den egentliga S-Bahnåterföreningen skedde den 2 juli 1990, när det första 
genomgående S-Bahntåget skickades iväg från Wannsee kl 04.40 i riktning mot 
Erkner. Samtidigt öppnades ett antal stängda S-Bahnstationer på Nord-Süd-
Bahn. 
 
Under juli månad 1990 hade man på Bahnhof Friedrichstraße avlägsnat de mel-
lanväggar som avskilt de östliga och västliga S-Bahnsystemen från varandra. I 
och med återöppnandet av S-Bf Potsdamer Platz var hela tunnelsträckningen på 
Nord-Süd-Bahn intakt. 
 
Som ett första steg mot återskapandet av ett “Nord-Kreuz“, i väntan på Ringbahn 
i form av “Vollring”, öppnades den 22 december s.å. S-Bf Bornholmer Strasse 
på det västliga nätet. 
 
Som en biprodukt till det återuppståndna S-Bahnsystemet kunde man i de tidiga-
re plomberade stationerna tillämpa en form av modern arkeologi. Väggar och pe-
lare var i rekonstruktionsarbetets inledningsskede under tidigt 90-tal fortfarande 
beklädda med affischer rörande idrottsarrangemang, teaterföreställningar o.s.v. 
från 1961 och papperskorgarna innehöll pastillaskar, chokladpapper, tidningar 
och annat 30 år gammalt material. Detta var troligen en unik möjlighet att få 
fram en stor mängd föremål visande en del av vardagslivet i det dåtida DDR. 
 
Som framgått av ovan har S-Bahnsystemet i Groβ-Berlin med omgivningar steg-
vis brutits sönder från blockaden 1948/49 till 1980 års strejk. I enandefasen II 
har det rört sig om linjer som varit nedlagda i 30-40 år. Förutom byggnadernas 
gradvisa förfall och upprostade spår var de elektriska anläggningarna obrukbara. 
 
Redan i februari 1990 presenterade BVG ett scenario över den framtida S-
Bahntrafiken i Berlin med omgivningar. Man använde sig då av tidshorisonterna 
1992, 1995, 2000 och 2004. I den allmänna frihetsyran var optimismen stor och 
man tänkte sig att i början av nästa sekel ha återskapat och nyskapat ett nät som 
sträckte sig ut till de relativt avlägsna orterna Nauen, Beelitz och Zossen. 
 
Successivt har det sönderbrutna S-Bahnnätet fogats samman med anslutningen 
till Potsdam 1992, återöppnandet av S-Bf Potsdamer Platz s.å., sträckan Westk-
reuz-Pichelsberg-Spandau 1998 och det slutliga hopfogandet av Ringbahn (som 
alltså åter blev “Vollring”) år 2002 som mest spektakulära händelser. De båda 
sista rekonstruktionsetapperna är av yttersta vikt för det nya järnvägssystemet 
fr.o.m. 2006. 
 
Tidsprogrammet har emellertid förskjutits av ekonomiska skäl i flera omgångar, 
inte minst på grund av att det, som ovan nämnts, oftast rört sig om nybyggen i 



 179 

stället för återställande. Groβ-Berlin har S-Bahnmässigt knutits samman med sitt 
inre omland, medan det yttre omlandet, trots de optimistiska planerna, även i den 
nära framtiden får lita till de befintliga regionalbanorna. 
 
Det bör avslutningsvis påpekas att kollektivtrafikavsnitten ovan och nedan inte 
på något sätt gör anspråk på en fullständig redovisning utan vill framförallt peka 
på de politiska gränsernas påverkan av linjenätet. 
 
Källor: Reichhardt 1974:3, Bley 1991, Book 1995:1, Lind 1995:2, notiser ur: 
Tramways & Urban Transit och dagspressen samt information från BVG. 
 

U-Bahntrafiken 
I samband med BVG:s tillkomst 1929 uppgick även U-Bahnsystemet i detta fö-
retag. Med start 1902 hade linjenätet byggts ut i takt med stadens expansion. I 
linje med den storslagna planläggningen av Reichshauptstadt Berlin under Tredje 
Rikets tid låg den mycket omfattande s.k. 200-kilometersplanen för U-
Bahnnätet. Dessa utbyggnadsarbeten avbröts abrupt 1940. 
 
Andra världskriget innebar en omfattande förstörelse av U-Bahnsystemet, både 
på grund av bombträffar och vattenskador i tunnlarna. I slutet av 1945 var dock 
72 av de 80 linjekilometerna åter i drift.  
 
Först i början av 1950-talet hade rekonstruktionen av staden hunnit så långt att 
det åter var aktuellt med långsiktiga planer för U-Bahnnätets utbyggnad. I detta 
arbete deltog fortfarande östberlinska myndigheter för att garantera att 200-
kilometersplanen inte enbart blev en västberlinsk affär. Under årtiondets andra 
hälft förekom däremot inget direkt samarbete mellan de båda trafikförvaltningar-
na (jämför S-Bahns vändslingor ovan). 
 

Delningsfasen 
Vid murens tillkomst delades de båda näten fullständigt (fig 12:19). Två västber-
linska linjedelar (Schlesisches Tor - sektorsgränsen -Warschauer Brücke och 
Gleisdreieck-sektorsgränsen - Thälmannplatz) togs omgående ur drift. I det för-
sta fallet rörde det sig endast om den sista stationen på linje B I och i det andra 
fallet om mittdelen på linje A I, där den östberlinska stationen Potsdamer Platz 
lades ner. 
 
Det i det västberlinska stadsområdet inskjutande Bezirk Mitte (öst) genomskars 
vidare i nord-sydlig riktning av två linjer (dåvarande C I och D) tillhöriga BVG-
West.Trafiken på dessa linjer, som sålunda till stora kostnader “låna-
de”östberlinska tunnelsträckningar på sina turer mellan västberlinska ändstatio-
ner, fortgick utan störningar, men samtliga stationer på östsidan (Bernauer 
Straße, Rosenthaler Platz, Weinmeisterstraße, Alexanderplatz, Jannowitzbrücke 
och Heinrich-Heine-Straße samt Walter-Ulbricht-Stadion, Nordbahnhof, Orani-
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enburger Tor, Französische Straße och Stadtmitte) stängdes för östberlinska pas-
sagerare. Tågen på dessa västliga linjer passerade de plomberade stationerna 
(“Geisterbahnhöfe”) utan att stanna. Dessa var sparsamt upplysta och bevakades 
av östberlinsk folkpolis. Stationerna Alexanderplatz och Stadtmitte utnyttjades 
emellertid vidare av de östliga linjerna  E  + A I respektive A I, men på andra 
plattformar. Bahnhof Friedrichstrasse bibehölls för omstigning (inom ett slutet 
västsystem) mellan U-Bahn och S-Bahn (se S-Bahnavsnittet ovan). 
 
 

Fig 12:19  Ûbersichtsplan der Berliner U-Bahn, februari 1973. 
 
 
Genom nätens delning 1961 upphörde i praktiken Gleisdreieck att vara omstig-
ningsstation. Bandelen Wittenbergplatz-Gleisdreieck, via högbanestationerna 
Bülowstrasse och Nollendorfplatz (fig 12:19) förlorade därmed i betydelse och 
lades av ekonomiska skäl ned 1972. Någon demontering skedde däremot inte. 
Fr.o.m. 1977 utnyttjades den övergivna linjedelen Bülowstrasse- Gleisdreieck-
sektorsgränsen vid Potsdamer Platz som försökssträcka och den ingick också 
som en del av den 1 600 meter långa magnetbanan som provkördes från 1986 
mellan Gleisdreieck och Kemperplatz. De båda nedlagda högbanestationerna 
Nollendorfplatz och Bülowstrasse kom att utnyttjas för loppmarknad respektive 
turkisk basar och förbands genom en museispårväg. 
 
Det behöver knappast påpekas att den storstilade 200-kilometersplanen genom 
nätets delning gick i graven.  
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Enandefasen 
Eftersom det västberlinska U-Bahnnätet höll sig inom de västallierade sektorer-
nas gränser mot omlandet i DDR och de “gränskänsliga” avsnitten befann sig i, 
av DDR välkontrollerade, underjordslägen blev återställandeprocessen (i princip 
stationerna) betydligt mindre kostsam och tidsödande än vad fallet var för S-
Bahnsystemet. 
 
De plomberade stationerna längs linjerna U 6 och U 8 under Östberlins centrala 
delar öppnades inom åtta månader efter murens fall, medan symbolen (jämförbar 
med S-Bahndelen Wannsee-Friedrichstrasse-Östberlins omland) för tunnelbane-
systemets hopfogande (Mohrenstrasse - Gleisdreieck), “den felande länken”, till 
följd av magnetbanans placering, öppnades först den 13 november 1993. Den 
nästan parallellgående linjen (till allra största delen högbana) mellan Gleisdrei-
eck och Wittenbergplats via Bülowstrasse och Nollendorfplatz, efter avlägsnande 
av tidigare nämnda aktiviteter, öppnades följande år. Den korta sträckan Schlesi-
sches Tor - Warschauer Straße (f.d. Warschauer Brücke) återinvigdes 1995. 
 
Berlins U-Bahnnät består av ett Kleinprofilsystem (de äldre linjerna) med en 
vagnbredd av 2,30 meter och ett Großprofilsystem med 2,65 meters bredd.och 
tillika olika typer av strömskenor. Två förbindelsespår mellan de båda systemen 
möjliggör vagnöverföringar. Det rör sig sålunda här om en teknisk delning av nä-
tet och ej en politisk. 
 
Spårvägs-, buss- och trådbusstrafiken tas, utöver omnämnanden i andra avsnitt, 
ej upp till vidare behandling. 
 
Källor: Reichhardt 1974:2, Book 1995:1, Lind 1995:1, Poppel & Hilkenbach 
2002, notiser ur Tramways & Urban Transit och dagspressen samt information 
från BVG. 
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13. Flygplatser 
Fig 13:1 visar Berlins tre flygplatser som idag är i drift och de tre nedlagda flyg-
platserna. Dessa är i figuren numrerade kronologiskt efter startåret. 
 

Historik över de berlinska flygplatserna 

1. Johannisthal 
Denna flygplats invigdes redan 1909 och ett angränsande område utgjorde cent-
rum för militär flygproduktion under första världskriget. År 1919 blev Johan-
nisthal “hemmahamn” för “Deutsche Luft-Reederei” (överfördes senare till Staa-
ken, se nedan) och tio år senare kom flygplatsen genom ett kommunalt inköp att 
förvaltas av “Berliner Flugplatz Gesellschaft” (BFG) och blev under 1930-talet 
försöksanstalt för luftfarten. 
 
Mellan 1945 och 1948 utnyttjades flygplatsen av den sovjetiska krigsmakten, 
därefter koncentrerade man sig på det utbyggbara Schönefeld (se nedan). 
 
Idag är, som ovan nämnts, det f.d. flygplatsområdet och den omgivande tidigare 
militärarealen en “Wissenschaftsstadt” och själva flygplatsen har konverterats till 
en “Landschaftspark”. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Fig 13:1  De berlinska 
flygplatserna genom 
tiderna. 1 = Johannisthal, 
2 = Staaken, 3 = 
Tempelhof, 4 = Gatow, 5 
= Schönefeld och 6 = 
Tegel. (Konstruktion: 
förf.). 
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2. Staaken 
Flygplatsen, belägen norr om Heerstraβe omedelbart utanför stadsgränsen, tillhör 
liksom Johannisthal flygets pionjärepok och grundades 1915 som produktions-
plats för militära och civila luftskepp och blev också landningsplats i Berlin för 
linjetrafik med luftskepp. År 1920 flyttade “Deutsche Luft-Reederei” (uppgick 
1923 i “Deutsche Aero Lloyd” och genom en fusion med “Junker” bildades här 
1926 “Deutsche Lufthansa”) från Johannisthal till Staaken och 1929 köptes flyg-
platsen (då 300 ha) av staden Berlin (BFG). 
 
Under 1930-talet tillkom omfattande militära anläggningar och Staaken blev re-
geringsflygplats. 
 
Staaken användes under några år efter andra världskriget av det sovjetiska mili-
tärflyget, men stängdes efter några år av säkerhetsskäl. 
 
Området har därefter utnyttjats industriellt och planer fanns i början av 1990-
talet på ett bostadsområde, men större delen av arealen är fortfarande outnyttjad. 
 

3. Tempelhof 
Redan 1720 skapades av ett antal åkerfält under Fredrik Wilhelm I:s tid en om-
fattande exercisplats norr om byn Tempelhof. Vid tiden för första världskriget 
kom, tillsammans med arméns behov, fältet att utnyttjas som bas för militära 
luftskepp.  
 
Den civila flygplatsen invigdes 1923 (samma år som Bulltofta med vilket man 
fick daglig förbindelse 1925) och på 1930-talet var Tempelhof knutpunkt i det 
europeiska trafikflyget. Den totalt 1,3 km långa hallbyggnaden tillkom 1936-39.  
 
I juli 1945 överlämnade ryssarna Tempelhof till den amerikanska ockupations-
makten och i maj 1946 återupptogs den civila flygtrafiken, men på grund av de 
allierade flygbestämmelserna fick endast PanAmerican, British Airways och Air 
France trafikera västsektorerna. Under blockaden 1948-49 var Tempelhof den 
viktigaste landningsplatsen. 
 
Efter återföreningen kom Tempelhof att under några år nästan uteslutande an-
vändas som amerikansk militärflygplats. Efter 1994 har den dock haft en stor be-
tydelse som nationell flygplats (plus vissa utrikeslinjer, bl.a. till Köpenhamn och 
Bryssel). År 2005 uppgick passagerarantalet till ca 600 000, en ökning sedan fö-
regående år med ca 30 %. 
 
Klart begränsande är den korta start-/landningsbanan (2 116 m) och det utprägla-
de innerstadsläget (bullernivån m.m.). I början av 1990-talet blev Tempelhof bas 
för gränsskyddets helikopterdivision. Ingången till den väldiga avgångshallen 
pryds fortfarande av namnet “Zentralflughafen” . 
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4. Gatow 
Flygplatsen (vid stadens västgräns) byggdes 1935 som “luftkrigsakademi” och 
“luftteknisk akademi” och kom 1945 att användas av Royal Air Force. Gatow 
spelade en viktig roll under blockaden. 
 
Efter det brittiska uttåget 1994 såg här Bezirk Spandau en civil framtid med bo-
städer på flygplatsområdet, medan Bundeswehr eventuellt tänkte sig en helikop-
terdivision förlagd dit liksom flygvapenmuseet (då i Uetersen utanför Hamburg). 
 
En viss bostadsbebyggelse har, liksom flygvapenmuseet, tillkommit, men en stor 
del av fältet ligger idag outnyttjat. 
 

5. Schönefeld 
Åren 1934-35 igångsattes här en omfattande krigsindustriell tillverkning (bl.a. 
bombflyg), 1938 tillkom en hemlig provflygplats och 1944 fanns 15 montagehal-
lar och 17 000 civilanställda + 5 000 utländska arbetare och fångar samt 2 000 
värnpliktiga. 
 
I april 1945 erövrades Schönefeld av Röda Armén och i maj s.å. började demon-
teringen av anläggningen. Tre år senare började Sovjetunionen bygga ut Schöne-
feld som flygplats. Aeroflot tog över både de civila och militära flygtransporter-
na och genom ett avtal mellan Sovjetunionen och DDR tog die “Deutsche Luft-
hansa der DDR” (senare benämnt “Interflug”) steg för steg över den 615 ha stora 
anläggningen. En 3 000 m lång startbana blev klar 1961 och 1965 ytterligare ba-
nor. 
 
Den nuvarande avgångsbyggnaden togs i bruk 1976 och eftersom flygplatsen låg 
utanför Berlins stadsgräns, och således (enligt ryssarna) ej berördes av de alliera-
de luftfartsrestriktionerna, kom den att utnyttjas av flygbolag från hela världen 
(dock mest de socialistiska länderna). En relativt tät transittrafik med buss före-
kom fram till 1990 mellan Schönefeld och Västberlin. 
 
Efter återföreningen ägde en rekonstruktion rum, men man hade dock svårt att nå 
upp till Tegels passagerarsiffror (2004: 3,38 milj. passagerare - en uppåtgående 
trend). 
 

6. Tegel 
Fram till 1918 var Tegel skjutfält för artilleriet och luftskeppstrupperna och un-
der 1930-talet utnyttjades området för raketförsök, bl.a. under Wernher von  
Braun. 
 
Under blockaden byggdes Tegel om till flygfält och därefter tjänstgjorde det 
fram till 1960 enbart som fransk militärflygplats. Detta år förlade Air France sina 
flygningar hit, på grund av att Tempelhofs landningsbana var för kort för Cara-
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vellen. Det ökande charterflyget flyttade 1968 sin verksamhet hit från Tempel-
hof. 
 
Dagens civila Flughafen Tegel “Otto Lilienthal” (460 ha) togs i bruk 1974 och 
har i många år, i fråga om antalet passagerare, varit Berlins ledande flygplats 
(2004: 11,05 milj. passagerare - en uppåtgående trend). 
 

F.d. militärflygplatser i omlandet 
Berlin omgavs under DDR-tiden och ockupationen av en ring av militärflygplat-
ser tillhöriga Sovjetunionen eller det östtyska flygvapnet. De flesta har konverte-
rats till sportflygplatser (ex. Strausberg och Werneuchen) eller blivit småindu-
striområde som Oranienburg (helikopterbas fram till det ryska uttåget). 
 

Spekulationer och planer efter murens fall och återföreningen 
Jag väljer här att ta med ett avsnitt ur Book (1991) för att visa hur man i samband 
med “die Wende” såg på flygplatsfrågan. 
 
“Efter gränsöppningen har planer framförts på en ny storflygplats för Groß-Berlin, en Berlin Interna-
tional Airport. De nuvarande flygplatserna har långt ifrån den samlade kapacitet som krävs för ett ex-
panderande Berlin med huvudstadsfunktioner och starkt ökat kontaktbehov. En dylik arealkrävande 
anläggning skulle få en mer perifer lokalisering än dagens flygplatser. De flesta, och troligaste, loka-
liseringsalternativen ligger söder om staden (Genshagener Heide, Sperenberg /rysk militärflygplats/, 
Löpten och Altes Lager /jättelik rysk övningsplats/). Ett västligt förslag är Gross Bernitz /f.d. raket-
bas för NVA/ och ett nordligt, Sommerfeld. Den partiella avvecklingen av DDR:s (NVA) arméan-
läggningar samt den successiva ryska utrymningen frilägger här väsentliga arealer, lämpade för en 
storflygplats. Avstånden från Berlins centrum varierar för de olika alternativen mellan 40 och 60 km. 
 
Enligt ledande företrädare (juli 1991) för det berlinska näringslivet, bl.a. Daimler-Benz, BMW och 
Siemens, bjuder Sperenberg på de bästa förutsättningarna för en storflygplats med en kapacitet på ca 
40 milj. passagerare om året (d.v.s. Heathrows storlek idag). Ett ständigt debattämne är de tre existe-
rande flygplatsernas framtid. Alternativen är här många (all flygtrafik koncentreras till en ny ‘Kom-
paktflughafen’, bibehållande av cityflygplats o.s.v.).  
 
Precis som för järnvägens del lär ett projekt av denna storleksordning dröja långt in på nästa sekel. 
Tegel, Tempelhof (åter i civil ägo, men med miljömyndigheternas hot om stängning /buller och gif-
ter/ över sig) och ett väsentligt utbyggt Schönefeld (Schönefeld och Schönefeld Süd) kommer sanno-
likt inom en överskådlig framtid att omhänderha den berlinska flygtrafiken. 
 
Enligt representanter för Verkehrssenat (Berliner Morgenpost 23.7 1991) kommer Tempelhof att 
stängas senast år 2000 och för Tegels del när den nya storflygplatsen är klar år 2005-2010. De båda 
centrala flygplatserna skulle därefter bli ett välkommet marktillskott för bostäder och näringsliv.” 
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Berlin - Brandenburg International 
Femton/sexton år senare(!), den 16 mars 2006 tog Tysklands högsta förvalt-
ningsdomstol beslutet att Schönefeld skulle byggas ut till den nya storflygplatsen 
Berlin Brandenburg International. 
 
Även om flygplatsen ligger i kanten av Berlin är det många kringboende som 
fruktar buller- och miljöproblem och menar att Sperenbergalternativet hade varit 
bättre. Eftersom Schönefeld låg i DDR, och då uppvisade en låg servicestandard, 
betraktas flygplatsen fortfarande med skepsis av många “västberlinare” (“Schö-
nefeld ligger strax hitom Ural”)(se kap 15). På den positiva sidan, menar före-
språkarna, ligger utsikten att skapa 40 000 nya arbeten kring storflygplatsen, nå-
got som inte skulle vara möjligt med ett betydligt mer perifert läge.  
 
Det första spadtaget togs den 5 september 2006. 
 
Följande tidsprogram presenterades den 15 maj 2006 av ledande representanter 
för förbundsregeringen, Land Berlin och Land Brandenburg (se fig 13:2, där det 
mörklila området visar den aktuella utbyggnadsfasen): 
 
 

Fig 13:2  Utbyggnaden av Flughafen Scönefeld till Flughafen Berlin - Brandenburg  
International. Den aktuella utbyggnadsfasen markeras med mörklila färg och senare ut-
byggnadsprojekt med grön färg. (Källa: TS 15.5 2006). 
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Sommaren/hösten 2006: Byggande av arbetsvägar och betongstationer samt om-
lokalisering av den nu sydliga landningsbanan. 
 
2007: Byggandet av järnvägstunnel och underjordisk station påbörjas. Nya syd-
liga landningsbanan byggs och luckorna i motorvägsanslutningen täpps till. 
Vägbygget inleds. 
 
2008: Huvudterminalen uppförs. 
 
2010: Specialinrättningarna (t.ex. brandstation) runt flygplatsen tas i bruk. 
 
Maj 2011: Provdriften inleds för terminaler och övrig teknik. 
 
1 nov 2011: Den nya flygplatsen tas i bruk och skall då ha en årlig kapacitet på 
22-25 milj. passagerare.  
 
En ytterligare utbyggnad (grönt område i fig 13:2) projekteras till år 2020-. Detta 
skulle ge en kapacitet av 40 milj. passagerare per år. 
 
Tidsplanen ovan betraktas som mycket ambitiös. 
 
Senast i samband med att Berlin- Brandenburg International färdigställts och 
upplåtits för trafik är det meningen att Tegel och Tempelhof skall stängas. Ännu 
i mars 2006 strävade de berlinska myndigheterna efter en nedläggning av flygtra-
fiken på Tempelhof redan 2007, men det hela kommer sannolikt att senareläggas 
till 2011. 
 
Det kan här nämnas att vid bibehållande av status quo skulle Tegel kunna uppnå 
en årlig maximal kapacitet av 12 milj. passagerare, Tempelhof 3 milj. och Schö-
nefeld ca 15 milj. Detta skulle i så fall ha krävt omfattande kompletteringar och 
utbyggnadsarbeten för avgångshallar, anslutningar o.s.v. 
 

Tempelhofs och Tegels belägenhet 
För Tempelhofs del är detta en anmärkningsvärd senareläggning. Redan i början 
av 1990-talet hade den civila flygtrafiken i princip avvecklats, men efter ockupa-
tionsmakten USA:s utrymning på nytt tagit fart.  
 
Vad som hela tiden talat emot Tegel har varit kollektivtrafikanslutningen till Ber-
lins centrum. För en internationell flygplats krävs spårbunden kapacitetsstark tra-
fik. För Tegels del gäller busslinjer/expressbusslinjer. Tempelhof har däremot U-
Bahnanslutning, men alla andra omständigheter ligger självklart, som nämnts, 
den gamla Zentralflughafen i fatet. Schönefeld har idag en nära, men ej direkt, 
anslutning till S-Bahn (anslutningsbuss krävs), men här gäller direktanslutning i 
framtiden. 
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Fig 13:3  Förslag till framtida 
användande av Zentralflughafen 
Tempelhof. a = “punktuella 
stadskroppar”, b = “lineär 
stadskropp” och c = “elliptisk 
stadskropp”. (Källa: Berlin 
wird...1994:1). 
 
 

 
Hela tiden cirkulerar nya planer angående de flygplatser som på sikt skall av-
vecklas. Ett förslag om en nedläggning av Tempelhof redan 2007 orsakade pro-
tester, som i sin tur ledde till en idé om en omläggning av den traditionsrika 
flygplatsen till City-Airport för affärsflyg. Denna tanke understöds livligt av när-
ingslivet. Är Tempelhof alltför nostalgiladdat för att helt läggas ner? 
 
En avslutande fråga gäller den framtida markanvändningen för Tempelhof och 
Tegel efter nedläggningen. 
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Framtida markanvändning 
Under de senaste årtiondena har vi sett otaliga exempel på funktionsförändrade 
arealer i storstäder. I många fall har det rört sig om industri-/varvsområden. Pro-
blemen har emellertid ofta varit en något perifer belägenhet och svårigheter att 
ansluta till befintlig bebyggelse. 
 
Tempelhof ger en världsunik möjlighet till en ny markanvändning. Här finns en 
450 ha stor extremt centralt belägen areal (mindre än 3 km från Potsdamer Platz 
och affärsdistriktet i Historische Mitte), som redan vid sekelskiftet 1900 till stora 
delar var kringbyggd av bostadsbebyggelse. 
 
SenStadtUmw presenterade hösten 1994 en ramplan för Tempelhofs framtida ut-
nyttjande. Bland grundförutsättningarna gällde att området, på grund av att den 
fyllde ekologiska, stadsklimatologiska och sociala funktioner, endast till delar 
skulle bebyggas. Vidare skulle man i planläggningen undvika att man trafikmäs-
sigt fick en genomgångsstadsdel mellan dåvarande Bezirk Tempelhof och Neu-
kölln. Därtill kommer att de arkitektoniskt värdefulla flygplatsbyggnaderna skall 
bevaras. 
 
I fråga om områdets struktur presenterades då tre renodlade modeller (fig 13:3 a-
c). 
 
I fig 13:3 a (“punktuella stadskroppar”) ansluter tre bostadsområden till existe-
rande områden i Kreuzberg (väster), Tempelhof (norr) och Neukölln (öster), me-
dan man tänkte sig verksamhetsområden (småindustri m.m.) i söder. En del av 
flygplatsbyggnaderna utnyttjas för administration/förvaltning. Mellanliggande 
arealer reserveras för grönytor.  
 
Fig 13:3 b (“lineär stadskropp”) visar ett sammanhängande öst-västligt bebyg-
gelseband, som ansluter till start-/landningsbanans huvudriktningar. Den västra 
halvan får blandade funktioner (verksamhetsområden, gemensamhetsområden 
och bostäder), medan den östra delen i huvudsak anslås till bostäder. Till nackde-
larna anförs svårigheter att i öster ansluta till befintligt stadsdel och i söder att ej 
kunna utnyttja S-Bf Stadion Neukölln. Flygplatsbyggnaderna kan ej heller orga-
niskt anslutas till nybyggnadsbandet. 
 
Fig 13:3 c visar med modellen “elliptisk stadskropp” ett bebyggelseband som 
följer flygfältets ovala form, vilken både säkerställer områdets identitet och 
grönytorna/friarealerna i mitten. 
 
Alternativ c) framhölls av planerarna som den mest fördelaktiga lösningen. Även 
om flygplatsens nedläggning ännu (år 2006) ligger ett antal år framåt torde dessa 
strukturmodeller gälla. 
 
Tegels flygplats kommer sannolikt att få en motsvarande markanvändning, men 
läget och formen ger planmässigt knappast möjlighet till lika intressanta lösning-
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ar. Här kan dock nämnas att man i samband med framläggande av 
en”generalplan” för Spandau och Reinickendorf 1999 också presenterade ett för-
slag till framtida markanvändning för Tegels flygplats (då planerad nedläggning 
2007). Man tänkte sig två bostadsområden med sammanlagt 4 000 lägenheter, ett 
runt den nuvarande terminalen och ett väster om Kurt-Schuhmacher-Damm. Vi-
dare planerades ett verksamhetsområde (småindustri?) på 30 ha vid trafikled-
ningstornet. Mer än hälften av flygplatsområdet skulle reserveras grönytor sam-
tidigt som skogsarealerna norr om flygplatsen skulle kunna utvidgas. I ett tillägg 
2005 tänker man sig terminalbyggnaden i framtiden som utställningshall.   
 
I dagsläget är Tegel fortfarande en stor och aktiv flygplats och tanken på ett helt 
nytt utnyttjande verkar ännu främmande och avlägsen. I september 2005 plane-
rades t.o.m. en ny terminalbyggnad för 2,5 milj. passagerare. Det kan slutligen 
nämnas att de båda västberlinska flygplatserna i FNP 84 tänktes en fortsatt flyg-
tillvaro, medan Tempelhof i både FNP 94 och 04 tänks vara konverterad, se 
ovan. 
 
Källor: FNP 84, Pape 1987:8, Book 1991, Berlin Handbuch 1992, FNP 94, Ber-
lin wird...1994:1, Waernberg 1995, FNP 04, LEP FS 2005, Paul 2005:2, Hall 
2006, Kurpjuweit 2006:1, Salzmann 2006, Schomaker 2006:2 och Kurpjuweit 
2006:2. 
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14. Symbolskiften i Berlin 

Namn 

1945-89 - ett ideologiskt krig 
Det Berlin som i april 1945 ockuperades av Sovjetunionen hade en namngeografi 
som präglats av genomgripande händelser under de senaste århundradena. Vid 
kejsardömets etablerande 1871 utnyttjades Hohenzollerndynastin, slagen, gene-
ralerna och överhuvudtaget hela det militära etablissemanget för gatunamnen. 
Weimarrepubliken åstadkom endast fragmentariska ändringar medan Tredje Ri-
ket med Adolf Hitler, Hermann Göring, Horst Wessel samt mer eller mindre 
kända “martyrer” och hjältar från den nazistiska pionjärtiden något mer påtagligt 
förändrade stadskartan. 
 
Hela staden Berlin lydde från “befrielsen” i april fram till juli 1945 under den 
sovjetiske stadskommendanten och redan under de första ockupationsmånaderna 
påbörjades omdöpningsarbetet. Som ett bevis på att politiseringen här ej sattes in 
omedelbart kan nämnas att överborgmästaren Arthur Werner utgick med ett upp-
rop om att ge gatorna tillbaka sina gamla (före 1933) namn. 
 
Bland de mer radikala namnändringsförslagen som presenterades under den för-
sta ockupationstiden var den kommunistiske borgmästaren Marons påbud att 677 
gator, i en första omgång, skulle byta namn. Här handlade det om “otidsenliga 
namn” (d.v.s. olämpliga namn). 
 
Detta skulle senare följas av ytterligare 700 gatunamn för att undvika dubble-
ringar m.m. (den officiella förklaringen). 
 
Detta extremt stora, planerade, antal omdöpningar verkade ytterst provocerande 
på vissa politiska grupper och i verkligheten genomfördes i detta skede endast en 
bråkdel av namnbytena. På Schwarz`s “Stadtplan von Berlin” från 1946, som ut-
kom ungefär samtidigt som ovannämnda påbud, fanns 291 nya (då ännu ej fast-
ställda) gatunamn medtagna, försiktigtvis försedda med röda parenteser. I verk-
ligheten hade fram till 1947 endast 40 gator/torg bytt namn. 
 
Även västsektorerna försågs kort efter kriget med socialistiska namn, vilka mot-
togs negativt och efter en tid avlägsnades från gatuskyltarna. Exempel på detta är 
Turmstrasse i den västberlinska stadsdelen Moabit, som sommaren 1945 omdöp-
tes till Ernst-Thälmann-Straße. Man tvingades dock att återgå till det ursprungli-
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ga namnet, varvid Ernst Thälmann överflyttades på Kaiserin-Augusta-Allee, för 
att sedan även där få ge vika för det gamla namnet. Det ideologiska kriget mellan 
de båda stadshalvorna var nu igång och påverkade i hög grad namnfrågan. 
 
Även om huvuddelen av de östberlinska gatorna (gäller hela perioden) fick be-
hålla sina namn gjorde Sovjetarmén en tydlig markering genom att direkt efter 
kriget under den tyska gatuskylten hänga upp en skylt med kyrillisk text (här 
rörde det sig dock endast om en translitterering). På spårvagnarnas och bussarnas 
destinationsskyltar stod däremot den kyrilliska texten överst - kändes som en 
skymf för berlinarna men underlättade orienteringen för ockupanterna. Det ryska 
alfabetet avlägsnades från skyltarna 1951. 
 
Även om Stalin och Thälmann uppenbarade sig på de östberlinska gatuskyltarna 
1949 och Lenin året därpå var det 1951 som den stora socialistiska namnpräg-
lingen genomfördes. Under en kort period detta år avlägsnades i Östberlin 159 
“preussiska” gatunamn och ersattes med hela uppsättningen av socialistiska per-
soner och företeelser. Fram till 1951 års slut hade 227 östberlinska gator och 

över 200 västberlinska bytt namn. Detta innebar 
att Östberlin i allmänhet fick helt nya namn och 
Västberlin i många fall återgick till namnen före 
1933. 
 
 
Ett talande bevis på ensidigheten i namnvalen 
under DDR-tiden utgör utsnittet ur gaturegistret 
för omlandet i 1991 års stadsatlas över hela Ber-
linområdet (se “Ernst-Thälmann-Straße“ o.s.v. i 
fig 14:1). Varje ort hade den traditionella namn-
uppsättningen, vilket utan tvekan försvårade ori-
enteringsmöjligheterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 14:1  Utdrag ur Euro - Großraumstadtatlas över 
Berlin 1991/92. 
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Att ens ungefärligt bestämma hur många gator som i hela staden fram till hösten 
1989 kom att byta namn är omöjligt bl.a. på grund av att gatunätet på många stäl-
len ändrats radikalt, delar av gator bytt namn och vissa gator endast fått obetyd-
liga namnjusteringar. En grov uppskattning stannar vid 600-650 gator. Av dessa 
faller ca 250 på den västberlinska sidan. Till detta kommer sedan den stora 
mängd nya gator som lagts ut efter 1945. Flera nybyggnadsområden (t.ex. Hel-
lersdorf) fick också karaktären av enhetliga socialistiska “namnfält”. Till detta 
kommer alla omdöpningar av skolor, sjukhus, idrottsanläggningar o.s.v., vilka ej 
tas upp till behandling i detta sammanhang. 
 
Det kan i också nämnas att gatunamnändringarna under perioderna 1945-89 och 
efter 1989 drabbade i klart högre grad övriga städer i f.d. DDR än Berlin. 
Källor: Omarbetning av Book 1991 och 2000:1 och 2. 
 

Efter murens fall - ständiga öst-västkonflikter 
För Berlins del var utgångsläget i fråga om gatunamn ett annat än i övriga DDR. 
Här ställdes en västlig, tekniskt överlägsen, partiapparat och administration mot 
ett upplöst system, där ett omvandlat kommunistparti (PDS) hamnat i en minori-
tetssituation bredvid de västtyska partierna. Tillika hade den västra stadshalvan 
en lång erfarenhet av medborgarinflytande i frågor rörande stadens utformning 
på alla områden, medan den östra stadshalvans invånare under mer än fyrtio år i 
dessa angelägenheter varit underställda överhetens direktiv. Att namnmässigt 
smälta samman dessa delar blev, som väntat, ett konfliktfyllt företag.  
 
Senatskansliets ständigt uppdaterade lista (i detta fall 22.11 2005 som tidsgräns) 
över namnändringar omfattar, med något undantag, omdöpningar som ägt rum 
fr.o.m. 1980. Här nämns totalt 912 objekt, varav 844 från tiden efter den 9 no-
vember 1989. Listan medtager gatu-och torgnamn, stationsnamn och koloniom-
råden. Här finns vidare 216 namn på gator som tidigare endast varit försedda 
med nummer (t.ex. “Straße 880”). 
 
Att utifrån detta material ange ett politiskt-ideologiskt omdöpningstal är en i det 
närmaste omöjlig uppgift. Listan bokför de rent tekniska ändringarna av gatu-
numrerna (varje gata har ett femsiffrigt nummer) och det innebär att en gata kan 
vara uppdelat på flera nummer. Här finns vidare varje minimal gatstump, järn-
vägsövergångar m.m. noterade, d.v.s. svårdefinierade objekt. 
 
Jag har valt att utgå från de tidigare, under DDR-tiden gällande, gatunamnen och 
varje gatunamn nämns en gång. En längre gata kan vid omdöpningen få ett stort 
antal nya namn ( av “Hans-Loch-Straße” blev det exempelvis fem nya namn och 
“Margaretenhöhe” sju nya). Bland svårigheterna kan nämnas att, i detta sam-
manhang, göra en avvägning vad som är “politiska” och “neutrala” namn och hur 
stor gatunamnsändringen skall vara för att kunna bokföras i förändringskatego-
rin. Båda svårigheterna har lett till en, från min sida, subjektiv bedömning. Na-
turligtvis ger detta en osäkerhet i totalsumman.. Ett stort antal personnamn är i 
det första fallet, trots genomgång av personuppslagsböcker, okända och i det 
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andra fallet ser jag exempelvis inte förändringen av “Fürst-Bismarck-Straße” till 
“Otto-von-Bismarck-Straße” som en reell namnändring. När däremot “Ebert-
straße” 1999 blev “Friedrich-Ebert-Straße” gjorde man en kompromiss. “Ebert-
Straße” åsyftade SED-politikern Friedrich Ebert d.y., medan det nya namnet tor-
de gälla hans far Friedrich Ebert d.ä., socialdemokratisk politiker och i två om-
gångar president i Weimarrepublikens Tyskland. Jag utesluter vidare helt de ga-
tunamn med nummerbeteckningar som framförallt var belägna i perifera små-
husområden. De nya gatunamnen innehåller här, i vissa fall, personnamn som 
sannolikt har lokal anknytning och är omöjliga för mig att identifiera. Övergång 
från ett neutralt geografiskt namn till ett annat betraktas här ej som omdöpning 
enligt kriterierna (till skillnad från “Danziger Straße“, se nedan). Med nämnda 
restriktioner bedömer jag, med som nämnts en viss subjektivitet, antalet politisk-
ideologiska omdöpningar till 111 st. (Senatskanzleis förteckning över genomför-
da gatunamnsändringar 1980- 22.11 2005). 
 
Förändringens omfattning är betydligt blygsammare än under den socialistiska 
epoken. Högst några procent av det totala östberlinska gatubeståndet har hittills 
bytt namn. Det är emellertid inte kvantiteten utan några situationer av tydlig 
motsättning som här skall belysas. 
 
Den östberlinska delen av Wilhelmstraße erhöll 1964 namnet Otto-Grotewohl-
Straße, medan den västberlinska delen bibehöll sitt gamla namn. Efter Willy 
Brandts död 1992 beslöt distriktsfullmäktige att döpa om gatan till Willy-Brandt-
Straße, men beslutet realiserades aldrig. Den överordnade senaten rev upp beslu-
tet och återgav s.å. den östberlinska gatudelen namnet Wilhelmstraße. Det be-
traktades som ett västberlinskt överförmyndarskap över ett östberlinskt område 
och ledde till omfattande protester. Det återinsatta namnet representerade just 
den preussisk-monarkistisk-militaristiska tradition som man i Östberlin bannlyst 
från skyltarna efter andra världskriget. För att ytterligare framhäva det bisarra i 
situationen kan nämnas att det östberlinska distriktet dessförinnan under en kort 
övergångstid, rent sarkastiskt, givit gatan namnet Toleranzstraße. (v. Lessen 
1993 och Azaryahu 1997). Därefter genomfördes slutgiltigt namnbytet till Wil-
helmstraße. 
 
Samma år hade en oavhängig namnkommission tillsatts. Denna föreslog ett stort 
antal namnbyten, bl.a. av Karl-Marx-Allee, Karl-Liebknecht-Straße och Rosa-
Luxemburg-Straße. Den socialdemokratiske borgmästaren i Bezirk Mitte gick 
emot detta och varnade senaten för att besluta över distriktsmyndigheternas hu-
vuden. Bland motståndarna till dylika namnbyten fanns de som under de första 
efterkrigsdecennierna var med om att skapa ett nytt Berlin, t.ex. den stora mängd 
ruinröjerskor (“Trümmerfrauen”) som möjliggjorde byggandet av huvudaxeln 
Stalinallee, numera Karl-Marx-Allee. Sistnämnda grupp menade att en omdöp-
ning var detsamma som en bestraffning av deras insats. (Korff 1992). 
 
En annan uppmärksammad namnstrid gällde 1995 Bersarinplatz, uppkallad 1947 
efter den förste sovjetiske stadskommendanten i Berlin. SPD-borgmästaren Lou-
ise Schröder undertecknade då omdöpningsdokumenten. Att det här inte rör sig 
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om sedvanlig inställsamhet, utan om uppskattning av en man med humanitär in-
ställning och känsla för folkets lidande, vittnar biskop Otto Dibelius´ord att Ber-
sarin var en “officer utan tadel”. Vissa grupper menade då t.o.m. att han postumt 
(han dog sommaren 1945) borde bli hedersborgare i hela Berlin (tidigare var han 
det i Östberlin). Bezirk Friedrichshains borgmästare Mendiburu (PDS) menade 
att ett avlägsnande av Bersarins namn vore att ignorera krigsslutets historia. I 
maj s.å. ingrep överborgmästare Diepgen, som påpekade att en omdöpning, på 
grund av utrikespolitisk “sensibilitet”, ej var aktuell längre. Frågan om Bersarins 
hedersborgarskap för hela Berlin togs ånyo upp år 2000 och efter långa höger-
vänsterdiskussioner enades man om att förära generalöversten titeln hedersborga-
re i förbundshuvudstaden Berlin. (TS 27.4 1995 och BZG 18.5 1995). 
 
I den socialistiska solidaritetens och goda grannsämjans tecken användes på de 
östtyska gatuskyltarna de polska, tjeckoslovakiska och ryska benämningarna på 
städer och andra geografiska begrepp (ex. Gdansker Straße och Kaliningrader 
Straße). Efter 1990 har på nytt de tyska benämningarna kommit till användning 
(ex. Danziger Straße och Königsbergerstraße). Ordföranden i Prenzlauer Bergs 
Bezirk-styrelse, Bärwolff, ursäktade sig i augusti 1996 i Polen för dessa omdöp-
ningar och menade att de konservativa partierna fortfarande vill ha ett Tyskland 
med 1937 års gränser. Här hade m.a.o. de kommunala namnstriderna förts upp 
på ett utrikespolitiskt plan. Det kan nämnas att Bezirks-borgmästaren Kraetzer 
(SPD) i mars 2000 slutgiltigt avvisat förslaget att döpa om Danziger Straße (om-
döpningsförslaget var “Van-der-Lubbe-Straße”). (BZG 8.8. 1996) 
 
Clara Zetkin (1857-1933), kommunistisk politiker och feminist samt ålderspresi-
dent i riksdagen, hedrades under DDR-tiden (1951) med en gata i Bezirk Mitte. 
Senaten i det återförenade Berlin ansåg att hennes stalinistiska bakgrund motive-
rade ett namnbyte. Detta ledde till samlade feministiska protester från alla partier 
från vänster- till högerkanten. Det hjälpte emellertid föga att Zetkin på gatuskyl-
tarna den 31 oktober 1995 ersattes med en annan kvinna, kurfurstinnan Dorothea 
av Holstein-Glücksburg (1636-1688). Hennes namn representerade inte femi-
nismen utan i stället den gamla kungamakten (det bör dock påpekas att Berlin 
under sista tioårsperioden försetts med en stor mängd kvinnliga gatunamn, se 
nedan). (TS 22.5 1995 och Mårtensson 2006).  
 
I de PDS-starka distrikten Marzahn och Hellersdorf tog man dock en viss hämnd. 
Genom omdöpningar finns här sedan januari 2000 “Clara-Zetkin-Weg”, “Clara-
Zetkin-Platz” (Hellersdorf) och “Clara-Zetkin-Park” (Marzahn) - ånyo en tydlig 
öst-västkonflikt i gaturegistret. Annars var det i början av 1990-talet den omvän-
da situationen i det socialistiska namnfältet Marzahn-Hellersdorf. 
 
CDU såg det som en huvuduppgift att korrigera gatunamn som tillkommit ge-
nom “SED:s förfalskning av historien”. SPD pläderade för en försiktigare håll-
ning och PDS ville rädda så mycket som möjligt av DDR-tidens nomenklatur. 
Från flera håll på östsidan framfördes kritik av den västberlinska gatunamnspoli-
tiken, som konserverat mer än 100 namn på personer som, enligt PDS, berett vä-
gen för nazidiktaturen. Vid flera tillfällen påpekades i insändare att gatunamnen 
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var en del av folkets historia. Gatunamnen var invanda begrepp för många öst-
berlinare och de klagade på bristande medborgarinflytande. Namnfrågan har be-
traktats som ett slags psykodrama, som försvårar sammansmältningen av de båda 
stadshalvorna. Ingripanden från både västtyska och västberlinska politikers sida 
sågs som ett tecken på klåfingrighet och arrogans. De östtyska stadsinvånarna 
berövades de sista spillrorna av sin östtyska identitet. Namnmässigt är emellertid 
f.d. Östberlin fortfarande långt ifrån avsocialiserat och ännu existerar två nomen-
klaturer. 
 
Under 1997/98 genomförde förf. en undersökning i ett urval av f.d. DDR-städer 
(inkl. Berlin), 28 st, för att utröna utgallringsfrekvensen på gatunamnsidan. Den 
ledande omdöpningsgruppen var i första omgången Pieck (DDR:s förste presi-
dent), Thälmann och Lenin (efter senare omdöpningar har dessa blivit sällsynta 
på stadskartorna). Marx och Engels kom på fjärde resp. femte plats, men sedan 
man tillsatt historiska kommittéer har deras personer i stort skonats från vidare 
utgallringar. “Freundschaft” i gatunamnen syftar på vänskapen mellan socialis-
tiska länder och mellan DDR och Sovjetunionen och har nästan helt eliminerats 
från gatuskyltarna. (Book 2000:1 och 2). 
 
Inom Berlins gränser har vi, trots “olydnad” i östkanten, kunnat konstatera den 
västdominerade senatens inflytande. Orterna inom det nära omlandet behöll där-
emot i högre grad sin självständighet, vilket bevisas av att ungefär hälften av de 
gator och torg som döpts efter Ernst Thälmann fortfarande (2005) har kvar sina 
namn. I staden Berlin har han helt rensats bort från skyltarna. 
 
Aktuella stridsäpplen och consensusfrågor 
När denna bok påbörjades år 2005, d.v.s. femton år efter återföreningen skrev jag 
i den ursprungliga texten att de politisk-ideologiska namnfrågorna då  i princip 
kunde sägas vara lösta. Jag menade dock att uppkallandet av Platz vor dem 
Brandenburger Tor till “Platz des 18. März” kunde sägas tangera ämnet. Den 19 
juni 2000 kom gatuskyltarna på plats. Senaten hade först gått mot förslaget att 
hedra revolutionen 1848, men med enbart datum på skylten kunde man också as-
sociera till de första (och sista) fria valet till Volkskammer i DDR den 18 mars 
1990 - med andra ord en kompromiss. 
 
Men i Berlin tycks debatter rörande namnfrågor på alla nivåer vara aktuella (se 
också stationsnamnen i kap.12) och strider kan blåsa upp. Nu gäller det bl.a. dis-
kussioner kring f.d. judiska namn i de östberlinska stadsdelarna Biesdorf och 
Mahlsdorf. De judiska gatunamnen, vilka ingick i den s.k. Musikerviertel med 
Jacques-Offenbach-Straße, Felix-Mendelsohn-Bartholdy-Straße o.s.v., gavs 1938 
mer “ariska” namn (t.ex. Pfalzgrafenweg). Vissa grupper vill återdöpa gatorna 
till de för-nazistiska namnen, medan en utfrågning av befolkningen gett vid han-
den att en klar majoritet inte vill se de judiska namnen på skyltarna. 
 
Denna fråga, som knappast kan etiketteras som en öst-västfråga, har diskuterats 
och rört upp sinnena i många berlinska Bezirk i båda stadshalvorna. Utgången av 
striderna har varit olika allt ifrån nej till en återgång, via informationsskyltar ap-
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plicerade på det nya namnet, till en tillbakagång till det judiska namnet (BZG 
19.11 2005). 
 
Den senaste gatunamnsstriden, med ideologiska inslag, har handlat om en even-
tuell omdöpning av hela Kochstraße eller en del av gatan till Rudi-Dutschke-
Straße. Dutschke var en rebellisk och i många kretsar hatad studentledare under 
1960-talet. Han skadades vid ett attentat i april 1968, överlevde men dog elva år 
senare av sviterna. 
 
Gatunamnsförslaget lanserades av den socialistiska dagstidningen TAZ och man 
fick stöd av PDS och die Grüne i Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain. CDU prote-
sterade mot förslaget och såg Dutschke som en fiende till det demokratiska sy-
stemet i Västtyskland. Det hör också till historien att Springerpressens (Dutsch-
kes ideologiska motståndare) byggnad ligger just vid Kochstrasse. I dagsläget fö-
refaller en omdöpning knappast realistisk. Man bör också nämna att Rudi 
Dutschke redan har en väg uppkallad efter sig nära Freie Universitet i Dahlem. 
(Book 2005, Pflüger 2006 och BM 17.2 2006). I augusti 2006 protesterade väns-
terpartiet genom att klistra “Rudi-Dutscke-Straße” över de gällande Koch-
Straßeskyltarna.(BZG 22.8 2006). 
 
Frågan att ge Marlene Dietrich en gata (hon har redan en plats nära Potsdamer 
Platz) liksom att 2007 ge skådespelerskan Hildegard Kneff (hon dog 2002) en 
gata måste betraktas som mindre seriös men, icke desto mindre, ger den åtskilli-
ga avtryck i dagstidningarnas insändarsidor. 
 
Under den postmurala tiden har en strävan varit att, i tidens anda, ge kvinnor fö-
reträde på gatuskyltarna. Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg (och detta gäller san-
nolikt de flesta Bezirk) har särskilt fyra kategorier hedervärda kvinnor urskiljts: 
1) aktiva antifascistiska motståndskämpar, 2) oppositionella till DDR-regimen, 
3) kvinnor inom kultur-, vetenskaps-, sport-, politik-, ekologi- och undervis-
ningssektorerna och 4) kvinnor som aktivt engagerat sig i emancipationsfrågor 
och sociala frågor. 
 
Som ett bevis på den kvinnliga genomslagskraften i fråga om gatuskyltar kan 
nämnas att det exempelvis under det senaste året invigts tre nya “kvinnliga” ga-
tor vid det omgestaltade Nordbahnhof-området i Bezirk Mitte: Julie-Wolfthorn-
Straße (målarinna och grafiker), Caroline-Michaelis-Straße (professor i romans-
ka språk) och Elisabet-Schwarzhaupt-Straße (BRD:s första kvinnliga minister). 
(BZG 19.11 2005 och BZG 16.3 2006) 
 
Bland mer än trettio förslag röstade en majoritet av invånarna i Bezirk Wedding 
fram Rosa-Park-Platz (medborgarrättsförkämpe i USA) som namn på platsen vid 
U-Bf Amrumer Straβe.(BZG 5.12 2005). 
 
Till detta kommer ett antal gatunamn (vars kvinnor jag inte kunnat identifiera) 
mellan nya Hauptbahnhof och Spree. Någon namnstrid i de sistnämnda fallen har 
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ej kunnat konstateras i pressen och ett ifrågasättande av kvinnliga gatunamn kan 
ej heller anses opportunt. 
 
Avslutningsvis kan konstateras att den tydliga personnamnsfixeringen (både öst 
och väst) på gatunamn även gäller olika typer av offentliga institutioner. En ak-
tuell (juni 2006) förteckning av Berlins samtliga 174 gymnasieskolor visar att 
137 av dessa är försedda med personnamnsprefix. Här har dock efter återföre-
ningen skett en viss avsocialisering av de östberlinska skolnamnen (Abitur 
2006). 
 
Nya språkregler 
En framtida gatuskyltsändring, som inte direkt berör denna skrift, är effekten av 
de nya språkbestämmelserna i Tyskland., där bl.a. det traditionella “ß” efter korta 
vokaler ersätts med “ss”.  Detta ger i vissa fall för svenskan språkvidriga stav-
ningar av typ “Rossstraße”. (Fuchs 2006). 
 

Heraldik - historiska vapen och ideologisk propaganda 
Återföreningen skapade på vapensidan en alldeles speciell situation i Berlin. Det 
gällde nu att åstadkomma en heraldisk uniformitet i hela staden. 
 
De flesta vapnen i de båda stadshalvorna var som officiella myndighetstecken re-
lativt unga. För Västberlins del fastställdes 1954 en lag som gav senaten över-
höghet i heraldiska frågor och följande år erhöll de 12 västberlinska Bezirken 
sina vapen. För Östberlins del utnyttjades i fem distrikt historiska vapenbilder 
(egentliga vapen eller motivet hämtat från sigillet i distriktets huvudby), medan 
de återstående sex distriktsvapnen utformats under DDR-tiden. 
 
Den ovan omtalade uniformiteten kan uppdelas på ramverket och innehållet. 
Samtliga västberlinska vapen var försedda med en murkrona (d.v.s. ramverket) 
med tre torn. Fr.o.m. den 3 oktober 1990 gällde ovannämnda heraldiklag även 
för de östberlinska distrikten och vapnen skulle sålunda här förses med samma 
murkrona som västdistriktens. 
 
Distrikten i Östberlin ombads därefter att till senaten inkomma med av BVV (di-
striktsförsamlingen) godkända förslag till nya/reviderade vapen. Man ville fram-
förallt undvika överlastade vapenbilder som endast skapade förvirring. Senatsin-
nenverwaltung skulle som kontrollmyndighet se till att varje distrikt kunde upp-
visa ett “riktigt” (d.v.s. stadsfäst) vapen. 
 
De östberlinska distriktsstyrelserna placerade de heraldiska frågorna på ungefär 
samma prioritetsnivå som den ovan nämnda gatunamnfrågan och man värjde sig 
uppenbarligen även här gentemot dekret från västsidan. 
 
Under perioden 1992-94 fastställde senaten vapen för 10 av de 11 distrikten i öst. 
Samtliga fem vapen som hade rötter i vapenbilder och sigill från före 1920, lik-
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som Marzahns medeltida, under DDR-tiden något kompletterade, vapen blev nu 
lagfästa. För Bezirk Mitte, som fram till 1987 ej haft något officiellt vapen utan 
utnyttjat hela staden Berlins heraldiska björn, kom ett stadssigill från 1280 att bli 
förebild för det 1994 stadfästa vapnet. 
 
Fig 14:2 a-d visar de återstående fyra vapenbilderna, som utan tvekan innehåller 
för DDR typisk politisk-ideologisk symbolik. 
 
 

 
 
Fig 14:2  Stadsdistriktvapen från DDR-tiden: a) Friedrichshain, b) Prenzlauer Ber, c) 
Hohenschönhausen och d) Hellersdorf. (Ur: Book 1999). 
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Friedrichshains okonventionella vapen från 1987 (fig 14:2 a) visar i det vänstra 
fältet ett av de båda tornhusen i Stalinallee (idag Karl-Marx-Allee) vid Frankfur-
ter Tor och i det högra den berlinska vapenbjörnen utrustad med en spade. Utfö-
randet som mer påminner om affischkonst än heraldik symboliserar dels Östber-
lins återuppbyggnad, som just inleddes i Friedrichshain, ett av stadens mest för-
störda distrikt, dels den sovjetiska präglingen (i detta fall arkitekturen). År 1993 
ersattes DDR-tidens vapen med en högst traditionell, men nykomponerad, heral-
dik, nämligen Oberbaumbrücke och Spree. 
 
Det kanske mest propagandistiska motivet finner vi i Prenzlauer Bergs vapen (fig 
14:2 b) med björnen i det övre fältet och en vajande röd fana med höghus i bak-
grunden, förmodligen syftande på mönsterområdet Ernst-Thälmann-Park (se 
monumentavsnittet). Detta ersatte 1986 ett vapen med distriktets berömda vat-
tentorn och en björn. Det nya, 1992 antagna, vapnet uppvisar en traditionell he-
raldik med kvarnvingar, minnande om 1800-talets rader av väderkvarnar i det, 
relativt sett, högt belägna distriktet. Detta kan ses som en modell för östdistrik-
tens avsocialiserade vapenbilder. 
 
De två återstående Bezirksvapnen, som representerar de båda yngsta östberlinska 
distrikten, är likartade. Vi ser hur jordbruksområden förvandlats till stora bo-
stadsområden. Detta kan sägas symbolisera en slags dynamik och framstegsvilja 
och påminner om utformandet av nya stadsvapen i övriga DDR. 
 
Hohenschönhausens vapen (fig 14:2 c) visar hur två barn (“Kinder” och “Ju-
gend” var viktiga element i DDR-nomenklaturen) planterar träd med höghus i 
bakgrunden. Det 1994 stadfästa vapnet, som endast mycket diskret antyder hög-
husens siluetter, var det segrande förslaget i en tävling med 80 förslag. I täv-
lingsbestämmelserna ingick att vapnet måste avspegla det agrara förflutna (va-
penbildens fem ax) och att distriktet är dominerat av nybyggda bostadshus. 
 
Det ännu ej reviderade vapnet härrör från det 1986 tillkomna Bezirket Hellers-
dorf (fig 14:2 d). Det till senaten inlämnade ändringsförslaget refuserades och 
den lokale borgmästaren (PDS) ansåg att “man gott kunde leva med det gamla 
vapnet och förse det med en murkrona (öst-västkonflikten). Detta innebar att 
man, enligt senaten, hade ogiltiga insignier i Hellersdorf och sålunda ej fick nå-
gon murkrona.  
 
Ett bevis på att man under DDR-tiden såg mindre seriöst på heraldiken är vapen-
bilderna i Röda Rådhusets blyfönster, där 12 av de 23 distriktsvapnen är felaktigt 
avbildade. Ett exempel på samma sak är att man för Prenzlauer Bergs del vid un-
gefär samma tidpunkt i olika källor finner klara skillnader (bl.a. två respektive 
fyra höghus i bakgrunden) på vapnet. 
 
Gatunamn berör, som ovan nämnts, människors närmiljö (intimsfären) och poli-
tisk-ideologiskt betingade namn upplevdes i många fall som icke-önskvärda de-
kret uppifrån. Acceptansen torde vara större när det gäller stadsvapen (offentlig-
hetssfären). Makthavarna i DDR agerade här efter en klar, men oskriven, mall 
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som visade vad ett socialistiskt och regim-/SED-anpassat vapen borde innehålla. 
Det gällde sålunda att framhäva det nya samhället, förvandlingen från ett agrar- 
till ett industrilandskap, det dynamiska och det progressiva. Detta avbildades 
bl.a. genom kraftverk, elektriska ledningar, oljeledningar, fabriker och rykande 
skorstenar. 
 
Förmodligen registrerade befolkningen vapenmotivet, men detta berörde dem ej 
mentalt. Förändringarna efter1989 var därför mer ett resultat av heraldiska brister 
än antisocialistiska känslor. 
 
Genom den nya Bezirksindelningen 1999/2001(se kap.1) tog vapendiskussioner-
na åter fart. Nu rör det sig emellertid inte om en öst-västkonflikt utan en kamp 
för att rädda sin egen identitet i det sammanslagna distriktet.   

 
 
 
 
 
 
 
Fig 14:3  Friedrichshain-Kreuzbergs nya vapen. 
 

 
I det “makttunga” Bezirk Mitte har på det heraldiska planet vapenbjörnen ensam 
fått regera, medan de båda inkorporerade distrikten i detta fall negligerats. I tre 
av de sammanslagna Bezirken (Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf 
och Tempelhof-Schöneberg) har man skapat ett kombinerat vapen med båda mo-
tiven inlagda (en lindrigare form av Västra Götalands länsvapen). I Kreuzberg-
Friedrichshain har man valt det överbryggande elementet mellan de båda Bezir-
ken, Oberbaumbrücke, som vapenbild (fig 14:3). För Treptow-Köpenicks del 
gäller en modifierad form av Köpenicks vapen och för Marzahn-Hellersdorf do-
minerar inslagen från Marzahns gamla vapen. Pankows vapen är i skrivande 
stund (februari 2006 ) ännu ej fastställt.  
 
Källor: Vogel 1987, omarbetning och ajourföring av Book 1999 och 2000:1 och 
2 samt ett stort antal notiser i dagspressen. 
 

Monument 

1945-89 
Under monarkins och kejsardömets tid försågs Berlin ymnigt med statyer och 
monument över kungliga/kejserliga personer och fältherrar, inte minst i Tiergar-
ten (jämför inledningen till namnavsnittet ovan). Weimarrepubliken får i detta 
sammanhang ses som en parentes, medan nazitiden snarare bygger på massver-
kan, med hakkorsflaggor, ljusspel, arkitektur m.m. än traditionella äreminnen. 
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Från krigsslutet 1945 fram till murens fall 1989 försågs DDR-städerna (inkl. 
Berlin) med en stor mängd sovjetiska/socialistiska monument. För Berlins del 
kan tre avgränsbara faser iakttagas. 
 
Fas 1: Ett framväxande ideologiskt landskap 
I och med det teatraliska uppsättandet av den sovjetiska flaggan på taket av riks-
dagshuset den 30 april 1945 hade Röda Armén förutom den rent militära admi-
nistrationen av staden också fått ett politiskt uppdrag. De måste före de västallie-
rades ankomst samma sommar, genom provisoriska installationer, så tydligt som 
möjligt ha markerat sitt politiska revir. Detta skedde långt innan något bestående 
segermonument hunnit färdigställas. Berlin, och då särskilt dess östsektor, upp-
levde under en mycket kort tidrymd en total scenförändring från en tydlig nazis-
tisk till en lika tydlig socialistisk prägling. 
 
Den nya ikonografin kom att helt domineras av Stalin och krigets militära seger-
herrar. Redan den första maj gjorde man en första markering genom att på bygg-
nader sätta upp banderoller med traditionella politiska budskap. På fasader, öpp-
na platser och längs infartsvägarna sattes upp stora bilder av den sovjetiske leda-
ren och hans generaler. 
 
 
 

 
Fig 14:4  Provisorisk sovjetisk prägling av Berlin. “Hälsat vare det mäktiga sovjetiska 
folket”. (Foto: Landesbildstelle Berlin. Augusti 1945). 
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Utanför det som senare skulle bli den gemensamma allierade kommendanturen 
(“Kommandatura”) i Zehlendorf, i den amerikanska sektorn, uppställdes en obe-
lisk, prydd med en röd stjärna. I väntan på uppförandet av det sovjetiska seger-
monumentet i Tiergarten reste Röda Armén ett provisoriskt allierat monument 
där. Här flankerades Stalin av Truman och Churchill och man lät på traditionellt 
sovjetiskt vis fundamentet bilda en tribun.  
 
I Berlin låg propagandapunkterna tätt. Samtliga objekt var av provisorisk karak-
tär, d.v.s. av trä (fig 14:4), och utförandet torde ha följt sovjetisk standard. Sett 
med västeuropeiska ögon är amatörmässigheten påtaglig. Det är anmärkningsvärt 
att de västallierade lät sovjetisk gatupropaganda stå kvar i åtskilliga månader ef-
ter att ha övertagit sina sektorer. 
 
Det nya symbollandskapet berörde sannolikt berlinarna ytterst lite under den för-
sta efterkrigstiden. Den dagliga kampen för att överleva upptog alla sinnena och i 
de fall någon reaktion förekom torde den av förklarliga skäl ha varit negativ. 
Från Röda Arméns sida rörde det sig troligen om ett mekaniskt agerande efter 
traditionellt mönster. 
 
Samarbetet mellan de västallierade och Sovjetunionen fungerade efterhand allt 
sämre och propagandamaskineriet i sovjetsektorn övergick delvis till att riktas 
mot västmakterna. Genom SED:s tillkomst 1946, Berlinblockaden 1948-49 och 
städernas administrativa delning 1948 höjdes propagandatemperaturen succes-
sivt. Efter utropandet av DDR 1949 var i fortsättningen DDR-symbolerna alle-
städes närvarande i den östra stadshalvan. 
 
Fas 2: Segermonument och minnesanläggningar för Röda Armén 
I ett tidigt skede satte den nya härskarmakten sin mer permanenta stämpel på 
Berlin (detta gäller i allra högsta grad också omlandet), t.ex. genom att ställa upp 
ett stort antal monument till Röda Arméns ära. Dessa monument fungerade i all-
mänhet också som gravplatser för stupade sovjetsoldater. 
 
Det rörde sig i detta tidiga skede (de första efterkrigsåren) i hela Östeuropa om 
tre huvudtyper av monument: den sovjetiske soldaten, obelisken och stridsvag-
nen eller artilleripjäsen uppställd på ett postament. Dessa huvudtyper kunde fö-
rekomma i olika kombinationer. 
 
I Berlin tillkom tre stora sovjetiska minnesanläggningar som både skulle hedra 
de stupade rödarmisterna och göra segern synlig för såväl de egna trupperna - 
som tänktes stanna kvar i staden inom överskådlig framtid - och den besegrade 
fienden. Den dubbla funktionen av gravplats och segermonument krävde relativt 
stora öppna arealer och i Berlin lyckades man relativt väl belägga de mest centra-
la grönytorna. Alla de tre nedan nämnda monumenten byggdes medvetet upp 
som kultplatser med väl uträknade visuella effekter. 
 
Monumentet i Tiergarten. Symboliken ligger sannolikt främst i dess placering i 
omedelbar närhet av riksdagshuset och Brandenburger Tor. Placeringen inom 
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den brittiska sektorn manifesterar dessutom den sovjetiska dominansrollen. Det 
välvda monumentet består av en äreport i granit och marmor uppburen av sju 
fyrkantiga pelare. Den 21 meter höga fronten är krönt av en bronsstaty förestäl-
lande en sovjetisk soldat. Det hela flankeras av två artilleripjäser och två T34-
stridsvagnar, som ingick i ett mycket stort antal i Röda Armén.  
 
Anläggningen invigdes redan den 11 november 1945 och synligheten var under 
den första tiden högst påtaglig i en park, där trädbeståndet brunnit ned eller av-
verkats. 
 
Monumentet i Volkspark Schönholzer Heide.  Monumentanläggningen uppbygg-
des 1947-49 och är den viktigaste gravplatsen för Röda Armén i Berlin, med 
plats för 13 200 soldatgravar. Anläggningen omfattar 2,4 ha och är omgiven av 
en 560 meter lång mur med stupades namn ingraverade på 100 bronstavlor. Vid 
huvudingången står två pyloner av röd granit med bronsreliefer som visar scener 
ur det stora fosterländska kriget samt truppslagens insignier. I mitten av parken 
finns ett i sammanhanget klassiskt element, den sörjande sovjetiska modern, som 
böjer sig över sin döde son. I fonden av monumentalaxeln reser sig en 33,5 meter 
hög obelisk klädd i ljus finsk marmor ovanpå en minneshall. 
 

 
Fig 14:5  Plan över minnesanläggningen i Treptower Park. (Ur: Book 2000). 
 
 
Monumentet i Treptower Park. (fig 14:5) Detta torde vara den mest kända min-
nesanläggningen i DDR och användes ofta som prototyp för utformandet av 
symbolytor i Östeuropa. Vid ingångarna till den 9 ha stora minnesparken står 
klassiska triumfbågar. Mittemellan dem står en staty av den sörjande modern. I 
parken kan man urskilja två huvudrum som delas av två sänkta, 14 meter höga 
och 25 meter breda, fanor i granit. Framför var och en av fanorna knäböjer en 
Röda Armésoldat. Det östra huvudrummet innehåller minneslunden. Den består 
av marmorkransar och marmortavlor med motiv från det stora fosterländska kri-
get med soldater från de olika vapenslagen samt partisaner. I centrum i minnes-
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lunden står mausoléet, i vars inre löper en mosaik med motiv som visar hur de 
sovjetiska folken sörjer sina stupade. Ovanpå själva gravkullen står anläggning-
ens huvudfigur, den 11,6 meter höga “Krigaren-Befriaren”. Han håller i sin hand 
svärdet som krossat hakkorset och på armen bär han ett barn. 
 
Inom Östberlins gränser tillkom ytterligare två sovjetiska monument av betyden-
het (Lichtenberg och Marzahn) och i stadens närmaste omgivningar restes under 
de första efterkrigsåren 37 monument av samma karaktär.  
 
Fas 3: Monument i inhemsk regi 
För Berlins del kännetecknas denna fas, i sin tidigare del, mer av de allestädes 
närvarande små och medelstora symbolerna och präglingsobjekten än av de stora 
monumentanläggningarna. De monument som bedöms som betydande gäller i 
huvudsak, förutom de tre redan omtalade sovjetiska anläggningarna, äreminnen 
över antifascister och dem som stupat i samband med olika revolutioner, t.ex 
Volkspark Friedrichshain med monument över polska soldater och tyska antifa-
scister, frivilliga i spanska inbördeskriget och offer för revolutionerna 1848 och 
1918. I samma kategori inräknas minnesmärket över fascismens och militaris-
mens offer (1960) i Neue Wache vid Unter den Linden, där NVA svarade för de 
militära hedersbetygelserna samt minnesstället över stora socialistiska personlig-
heter i Friedrichsfelde. 
 
Till detta kom den obligatoriska Stalinstatyn, som invigdes den 3 augusti 1952, 
ungefär samtidigt som byggstarten för bostadshusen vid paradgatan Stalinallee, 
numera Karl-Marx-Allee. Som en följd av avstaliniseringen revs statyn 13-14 
november 1961. 
 
Under senare delen av fas 3 tillkom: på Leninplatz en Leninstaty i granit (1970), 
Kampgruppmonumentet i Prenzlauer Berg (1983), Ernst-Thälmann-monumentet 
i Prenzlauer Berg och Marx-Engels-monumentet i Mitte (båda 1986), se vidare 
nästa avsnitt.  
 

Situationen efter 1989 
I Berlin kunde man under ett antal år efter murens fall se en direkt parallell till 
skeendet i samband med bevarandet respektive omdöpandet av de geografiska 
namnen. Efter vissa spontana folkliga aktioner övergick det till att bli en kamp 
mellan de berlinska (läs: västberlinska) myndigheterna och politikerna och delar 
av den östberlinska befolkningen. Hundratals artiklar och insändare i dagspres-
sen klagade över “dekret”, “överförmynderi”, “pekfingrar” och “arrogans” från 
maktens sida. De östberlinska Bezirk-styrelserna hamnade även i monumentfrå-
gan på kollisionskurs med senaten. 
 
Bevarandemyndigheter, fackhistoriker, konstvetare m.fl. var med vissa undantag 
eniga om att bevara monumenten som en del av stadens historia och man varna-
de i många fall för “bildstormeri” (ikonoklast). Otaliga kommittéer och konfe-
renser avlöste varandra under de tre-fyra första åren efter “die Wende”. Senaten 
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satte 1991 upp fyra kriterier för bevarande. Monumenten måste ha ett historiskt, 
konstnärligt eller vetenskapligt värde eller utgöra en viktig del i stadsbilden. Det 
skulle räcka med att ett kriterium var uppfyllt. Senaten kunde dock beordra riv-
ning eftersom offentliga intressen betraktades som överordnade bevarandeintres-
sena. Medborgarinflytandet var i denna fråga, liksom i fallet med gatunamnen, 
relativt obetydligt. 
 
Som väntat var det kring de stora monumenten som striden stod hetast. Här gäll-
de emellertid ett undantag. För de sovjetiska monument som samtidigt var be-
gravningsplatser för stupade soldater togs snabba och okontroversiella beslut om 
bevarande och skötsel. Med tanke på avsikten med de socialistiska monumenten 
hade man valt ut platser som skulle ge den starkaste symboliska effekten. De 
skulle samtidigt, om möjligt, efter sovjetiska stadsbyggnadsprinciper ingå i arki-
tektoniska ensembler. Bland de fyra kriterier som enligt senaten skulle ligga till 
grund för bevarandebeslut var just monumentets betydelse för stadsbilden. De 
monument som utan tvekan spelat viktiga stadsbyggnadsmässiga roller är Lenin- 
och Thälmannmonumenten. Dessa monument har mycket gemensamt. 
 
De är belägna vid viktiga uppmarschgator för olika nationella manifestationer 
och de öppna platserna framför monumenten fick stor rituell betydelse. Före no-
vember 1989 vilade en självklar “sakral aura” över de båda statyerna. Frågan ef-
ter murens fall har varit hur man från myndigheternas sida skulle värdera monu-
mentens totalroll. 
 
Leninmonumentet. Den 19 meter höga granitskulpturen av Lenin med ett höghus 
i trappstegsform i bakgrunden kom i många böcker och broschyrer att utgöra 
sinnebilden för “det nya Berlin”. Detta monument blev ett mycket tidigt avsocia-
liseringsobjekt. I sammanhanget följde också en allmän debatt om statyers sym-
boliska roll. Lenin representerade på ett oförblommerat sätt makten, hävdade kri-
tikerna. 
 
Långa och intensiva diskussioner följde mellan opinionsgrupper som ville riva 
statyn på grund av att den företrädde den leninistisk-stalinistiska diktaturen och 
andra grupper som menade att en rivning var onödig emedan man redan brutit 
med den kommunistiska perioden. I alla tider har ju arealkrävande statyer som 
tappat sin magi stått kvar i städerna som inventarier. 
 
Trots protester tog senaten 1991 ett relativt snabbt beslut om demontering (fig 
14:6). Motiveringen var att de offentliga intressena alltid måste gå före historiska 
och kulturella intressen. 
 
Thälmannmonumentet. Till skillnad från Leninmonumentet rörde det sig här om 
en mer perifer lokalisering, men den bebyggelsemässiga infogningen i staden var 
en klar parallell med ett mäktigt bostadskomplex som bakgrund. Placeringen på 
en altarliknande sockel påminner om en väldig votivbild. På den stora öppna 
platsen framför den väldiga skulpturen svors bl.a. soldateden för NVA och ung-
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domar blev där medlemmar i pionjärorganisationen “Ernst Thälmann”. Platsen 
var även ägnad åt andra statsbärande akter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 14:6  Den sedan någon timme “halshuggna” Leninstatyn på Leninplatz. (Foto: förf. 
13.11 1991). 
 
 
Man är i allmänhet ense om att Thälmannmonumentets konstnärliga värde är 
mindre än Leninmonumentets, men de personliga egenskaperna - åtminstone så 
som de presenterats för DDR-medborgarna - hos Thälmann ledde till att en ma-
joritet av de lokala invånarna önskade bevara statyn. Den oberoende kommissio-
nen rekommenderade rivning (i sig en ganska kostsam historia) och trots ett se-
nare rivningsbeslut har hela processen stoppats upp. I dagsläget, när stridens vå-
gor lagt sig, talar mycket för ett bevarande av det nu kraftigt nedklottrade mo-
numentet.  
 
Kampgruppmonumentet. För detta monument togs utan större protester ett riv-
ningsbeslut med snabb verkställelse 1992. Dessförinnan hade en kritisk kom-
mentartavla uppsatts bredvid monumentet. Kampgrupperna deltog vid uppföran-
det av muren 1961 och man kompletterade också monumentet med ett segment 
av muren. Det i vida kretsar förhatliga monumentet invirades vidare i taggtråd 
och smordes in med färg. 
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Marx-Engelsmonumentet i Mitte uppnådde tidigt en turistisk popularitet och man 
lät/och låter sig gärna fotograferas tillsammans med “farbröderna”. Skulpturen 
som, till skillnad från traditionella socialistiska skapelser, utstrålar en viss vän-
lighet behölls utan nämnvärda diskussioner. 
 
En del övriga monument har bibehållits men avsocialiserats och ett stort antal 
minnesplattor över kommunistiska personligheter har avlägsnats. 
 
Källor: Omarbetning och ajourföring av Book 1991 och 2000:1 och 2. 
 
Övriga monument.  Efter cirka fem års intensiv monumentstrid/-debatt i Östber-
lin, om framförallt de socialistiska monumenten av skilda slag och ett begränsat 
antal verkställda rivningar lugnade situationen ner sig och man accepterade i 
stort status quo. 
 
Parallellt, och med tyngdpunkten något senare, togs en annan aspekt av monu-
mentfrågan upp. Nu gällde det minnesmärken över nazismens och i någon mån 
kommunismens offer. 
 
Fokus låg, under främst 1990-talets andra hälft, på ett Holocaustmonument i cen-
trala Berlin, men det hela tog sin början redan 1988, femtio år efter kristallnatten. 
De första monumentidéerna utgick från ett medborgarinitiativ “Perspective Ber-
lin” och man fick redan från början delar av SPD:s ledning och en mängd promi-
nenta personer med sig. Ett år senare uttalade sig de politiska partierna för ett 
uppförande och en stödförening bildades. Denna uttalade sig för en placering av 
monumentet på f.d. rikskansliets område. Kvarnarna kom emellertid att mala 
långsamt. Under tiden framkom förslag på att använda det omgestaltade Neue 
Wache vid Unter den Linden med skulpturen “Sörjande moder med död son” av 
Käthe Kollwitz. Idén avslogs av judiska organisationer på grund av att skulptu-
ren företedde likheter med jungfru Maria och den döde Kristus. 
 
Förbundsregeringen stödde 1992 initiativet och 1994 utlystes en tävling rörande 
utformningen av monumentet. Man hade enats om ett område mellan Branden-
burger Tor och Potsdamer Platz omgivet av Ebertstraße, Behrenstraße, Cora-
Berliner-Straße och Hannah-Arendt-Straße. Förutsättningarna var högst speciella 
då det rörde sig om ett område på 19 000 m², d.v.s. ungefär två fotbollsplaner. 
Det inkom 528 förslag och i det segrande förslaget (1995) skulle arealen täckas 
av en jättelik sluttande gravplatta på vilken man skulle hugga in 4,2 miljoner 
namn på mördade judar. 
 
Förbundskansler Kohl inlade sitt veto bl.a. på grund av det gigantiska formatet 
och rädslan för att monumentet skulle dominera hela centrum. Man såg också 
risken med att välja ut namnen innan alla arkiv i Östeuropa och Ryssland hade 
öppnats. 
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 En ny tävling med ett begränsat antal inbjudna konstnärer utlystes och nu segra-
de Peter Eisenmann (1996) med en modifiering av ett tidigare förslag. På det två 
kvarter stora området skulle utplaceras 2 711 stelar (man använder denna term, 
som i svenskan har en antikhistorisk betydelse: en upprättstående rektangulär 
stenplatta), i specialbetong, i olika höjd och med möjlighet för besökarna att gå 
mellan de olika stelarna (fig 14:7). 
 
 

Fig 14:7  Holocaustmonumentet. (Foto: förf. 15.9 2005). 
 
 
Monumentområdet tangerade i nordöstra hörnet Goebbels bunker och Führer-
bunkern låg några hundra meter söder om Hannah-Arendt-Straße, m.a.o. i ome-
delbar närhet av de ondskans makter som sextio år tidigare förespråkade “die 
Endlösung”. 
 
Nu följde tre år av oändliga diskussioner och ständiga förhalningar innan för-
bundsdagen i september 1999 tog ett nästan enhälligt beslut. I verkligheten var 
många berlinare och övriga tyskar motståndare till projektet och man önskade på 
flera håll skjuta upp det hela på obestämd tid tills man fick fram ett mer passande 
(både i storlek och utförande) monument. Författaren Günter Grass och ett antal 
kulturpersonligheter såg en abstraktion och overklighet i gigantomanin och me-
nade att monumentets storlek ändå inte kan avspegla storleken av brottet mot 
mänskligheten. Frågan var emellertid ytterst känslig då tyskarna knappast offent-
ligt kunde visa upp ett motstånd mot ett monument över Förintelsen. Situationen 
var sålunda den att man inte ville, men man måste. 
 
Grundstenen till monumentet lades den 27 januari 2000 och efter flera uppehåll i 
byggandet (man upptäckte t.ex. att det impregneringsmedel som stelarna skulle 
behandlas med för att skydda dem mot klotter tillverkas av det tyska bolaget De-
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gussa, vars dotterbolag Degesch under kriget framställde gasen Zyklon B, vilket 
användes i koncentrationslägernas gaskammare/!/) kunde invigningen ske den 
10 maj 2005, sjutton år efter det att frågan för första gången väcktes. 
 
En annan fråga som också bromsat upp beslutsgången i monumentfrågan var att  
representanter för andra drabbade grupper, framförallt zigenare (men även kom-
munister, homosexuella och motståndare i övrigt mot regimen) ville att monu-
mentet skulle gälla även dem. 
 
Från slutet av 1980-talet till början av 2000-talet pläderade företrädare för zige-
narna också för ett eget monument (se nedan). Man menade emellertid från le-
dande håll att Neue Wache vid Unter den Linden, som förvandlats ett centralt 
minnesmärke över alla nazitidens offer skulle gälla även de ovan nämnda grup-
perna. 
 
Ytterligare ett judiskt monument har tillkommit, vid Bahnhof Grunewald, från 
vilken deportation till dödslägren skedde (fig 14:8) 
 
 

Fig 14:8  Minnesmärke över de judiska deportationerna från Bf Grunewald. Varje av-
gång har sin markering. (Foto:förf. 14.2 2006). 
 
 
Krav restes vidare på ett centralt (på gården till nuvarande finansministeriet) mo-
nument över motståndskämparna den 17 juni 1953 och ett minnesmärke över na-
zismens offer på platsen för Gestapos högkvarter. Projekten har lagts på is.  
 
Minnestavlor och minnesstenar över nazitidens och kalla krigets offer har där-
emot rests på ett stort antal platser under 1990-talet.  
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Källor: Müller 1996, Hertling 1996, BZG 15.5 1996, SmP 14.11 1996, BZG 17.6 
1997, BM 13.7 1999, Uphoff 1999, Hall 2000, Schütze & Jürgens 2000, Bernau 
2005 och Book 2005. 
 
Aktuella stridsäpplen 
För 80 år sedan utförde den världsberömde arkitekten Mies van der Rohe på 
Zentralfriedhof Friedrichsfelde ett av klinkersten bestående monument till minne 
av de mördade socialisterna Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht. År 1935 revs 
monumentet av den nazistiska regimen. 
 
Under en lång period har det förekommit en diskussion om rekonstruktion av 
monumentet. Kölnarkitekten Ulrich Findeisen grundade 2003 en privat stiftelse 
för att återuppbygga monumentet. I debatterna är bl.a. historikerna kluvna. Vis-
serligen gör byggnadsmaterialet monumentet till en unik skapelse i Tyskland, 
men man har ingen möjlighet att göra en orginaltrogen kopia då man saknar av-
bildningar av monumentets baksida. Diskussionerna går emellertid vidare (BZG 
13.6 2006). 
 
Efter invigningen av Holocaustmonumentet har frågan om ett monument över de 
av nazisterna mördade zigenarna (sinter och romer) i allra högsta grad aktualise-
rats. Man tänker sig en cirkelformad sjö och en tolv meter hög granitplatta nära 
Reichstag. Det råder idag oenighet om val av citat och citatens placering och dis-
kussionen lär även här gå vidare. 
 
Källor: BZG 8.5 2006 och BZG 10.5 2006.   
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15. Är Berlin en  
återförenad stad? 

Har det blivit en mental återförening? 
Vid varje årsdag av murens tillkomst (13 augusti) och murens fall (9 november) 
och speciellt i samband med varje viktig jubileumsdag (5 års, 10 års och 15 års) 
ställs i pressen frågan i Tyskland i allmänhet: har Tyskland blivit en enad stat 
och i Berlin i synnerhet: har Berlin blivit en stad? Det handlar i det senare fallet 
inte om den visuella (rekonstruktion och upprustning) eller tekniska (samman-
fogning av tele-, gas- el-nät o.s.v.) utan den rent mänskliga/mentala delen. Idag 
när detta avsnitt skrivs exakt 16 år efter murens s.k. fall kan man konstatera att 
städer och landsbygd i de båda rikshalvorna, genom stora satsningar, rent utse-
endemässigt närmat sig varandra, även om ett vant öga fortfarande ser klara 
skillnader. Den tekniska återföreningen hade efter ca fem år i stort genomförts 
och diskuteras överhuvudtaget inte längre. Den mentala återföreningen ligger, i 
strid med tidiga förutsägelser, fortfarande långt fram i tiden. Detta gäller både 
BRD + DDR och “Berlin (West)” + “Berlin - Hauptstadt der DDR”. 
 
I det förra fallet har en stor mängd skrifter tagit upp förhållandet mellan västtys-
kar (“Wessis“) och östtyskar (“Ossis“), medan det för Berlins del mer har rört sig 
om opinionsmätningar gjorda av olika institut på uppdrag av de större Berlintid-
ningarna. 
 

Östtyskland - Västtyskland 
Statsvetaren Joakim Ekman tar i “National Identity in Divided and Unified Ger-
many” (2001) upp attityderna hos västtyskar och östtyskar gentemot varandra. 
Han menar att Tyskland formellt har återförenats men informellt inte är återföre-
nat. 
 
Sammanfogningen av två helt skilda politiska system har lett till att vidmakthålla 
och i vissa fall återskapa en “östtysk identitet”. Ekman påpekar att “an inner uni-
fication remains to be seen”. 
 
Han refererar vidare till ett antal opinionsundersökningar som visar att optimis-
men hos den östtyska befolkningen var påtaglig vid tiden för valutareformen 
(den 1 juli 1990) och under en kort tid därefter. I ett längre perspektiv återtar 
man tydligt i ex-DDR sin östtyska identitet. Exempel: På frågan “do you above 
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all feel German or East German?” svarade östtyskarna 1991 37% East German, 
1995 49% och 1997 hela 67% East German. I samma undersökning skiljer vi ut 
Östberlin 1995 där 49% kände sig som östtyskar och 22% som tyskar. 
 
En intressant studie visar synen på aktörerna i andra världskriget. I Västtyskland 
menade man 1997 att USA (69%) spelat den avgörande rollen i besegrandet av 
naziregimen, medan östtyskarna ser Ryssland (87%) som den stora dominanten. 
Detta är självklart ett resultat av skolans historieundervisning. 
 
I samband med diskussionen om en gemensam tysk nationalkaraktär kan man 
konstatera klart sjunkande tal mellan 1990 och 1994, främst i f.d. DDR (från 61 
till 42%). 
 
Idéhistorikern Karl Erik Forsgård (2005) menar, på grundval av fleråriga samtal, 
att huvuddelen av alla östtyskar efter die Wende och måhända än idag skulle ha 
röstat för ett bibehållet, men helt förändrat, DDR med större varuutbud och full 
rörelsefrihet. Det finns vidare en besvikelse över att återföreningen inte skedde 
efter en folkomröstning utan via dekret från den västtyska ledningen. 
 
Ekman, ovan, konstaterar “återskapandet av en östtysk identitet”, medan Fors-
gård menar att det sedan die Wende vuxit fram “en helt ny DDR-identitet, som 
överhuvudtaget inte existerade 1949-89”. 
 
I f.d. DDR i allmänhet, och i Östberlin isynnerhet, har det vidare tillkommit en 
mängd affärer med produkter under gamla varumärken som tillver-
kats/producerats i “de fem nya Bundesländerna”. 
 

Återföreningen inom Berlin 
För Berlins del övergår vi till opinionsundersökningar som genomförts på upp-
drag av tidningarna.  
 
I samband med murens fall hade man ganska kort tidsperspektiv angående det 
mentala enandet. Här kan vi direkt konstatera att överraskande lite skett efter 
fem, tio och femton år. I stort sett är det samma problemställningar som tas upp. 
Utan att göra en gradering, och väl medveten om enkätundersökningars trubbig-
het, kan starkt förenklat följande anföras: 
 

• Östberlinarna är andra klassens medborgare (jämför Östtyskland - Väst-
tyskland) och den av västtyska partier dominerade senaten gynnar i hög 
grad västberlinska intressen. 

 
• I fråga om vänskapsrelationer var och är man låsta till den gamla öst-

/västsituationen. 
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• Mycket grovt uttryckt kan man på attitydsidan få fram att östberlinaren 
ser västberlinaren som arrogant och ytlig och västberlinaren ser östber-
linaren som otacksam och gnällig. 

 
• En fråga som naturligtvis efterhand kommer att blekna är framtidstron. 

Äldre f.d. DDR-medborgare är i hög grad negativa - inte minst på grund 
av den höga arbetslösheten (avsaknad av trygghet). 

 
• Ett ständigt återkommande tema hos östberlinarna är saknaden av den 

hjälpsamhet och den solidaritet som, under DDR-tiden, var vanligt fö-
rekommande mellan invånarna. 

 
En fråga som naturligtvis ger rubriker i tidningarna är önskan att få tillbaka mu-
ren. Detta får ses som ett utslag av östlig nostalgi. Man ser i detta fall muren som 
en trygghetskomponent och inte som en ofrihetssymbol. De västberlinare som 
kan tänka sig en återgång till muren ser f.d. DDR som en klar ekonomisk belast-
ning. Man kunde jämförelsevis ett år efter murens fall, som ett utslag av besvi-
kelse över uteblivna snabba förbättringar, konstatera en viss ökning av muran-
hängarna, men dessa tal har, trots tidningarnas fokusering, klart minskat. 
 
Återföreningen på tidningssidan 
På pressidan kunde man 1994 visa att, trots ansträngningar från förlagens sida, 
“die Wiedervereinigung im Kopf” ej ägt rum. De båda stadshalvornas invånare 
var trogna sina tidningar. Förenklat uttryckt läste västberlinarna “Berliner Mor-
genpost” och “Der Tagesspiegel” och östberlinarna “Berliner Zeitung” och i viss 
utsträckning “Neues Deutschland“. 
 
I det s.k. Engere Verflechtungsraum (EVR) utanför stadsgränsen har heller inte 
huvudstadspressens idéer nått fram. Här läser man fortfarande bl.a. “Märkische 
Allgemeine”, “Märkische Oderzeitung” och “Potsdamer Neueste Nachrichten” . 
 
Berlins inre gränser 
I Book 1991 diskuteras murens dragning. Den bygger ju på Londonprotokollet 
från 1944, där de existerande Bezirksgränserna fick ligga till grund för sek-
torsindelningen. Muren sågs från västsidan som en orättfärdig och självsvåldig 
skiljelinje mellan invånarna inom en stad. En normal administrativ stadsdels-
gräns hade fått det kalla krigets stämpel. 
 
Men hur såg mellankrigstidens Berlin socialt sett ut? Utgjorde Bezirksgränserna 
också sociala gränslinjer och kom muren i så fall att befästa gamla klassgränser. 
Svaret är både ja och nej.  
 
Tar vi gränsen mellan Bezirken Kreuzberg och Mitte som exempel kan vi få 
fram ett svagt “ja”. I det förstnämnda Bezirket dominerade arbetarfamiljerna. 
Man bodde, arbetade, gick i skolan, gjorde sina inköp, tillbringade sin fritid och 
umgicks med sina vänner inom det egna distriktet och behövde relativt sällan 
passera gränsen till det intilliggande “finare” och citybetonade Mitte. Sektors-
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gränsen mellan Wedding (franskt) och Prenzlauer Berg (sovjetiskt) drogs mellan 
två arbetarstadsdelar och var säkerligen betydligt mer kännbar. 
 
Murens avlägsnande innebar för berlinarna ett nytt image-landskap, men den 
mentala muren fanns kvar överraskande länge. Man sneddade ytterst sällan över 
den tidigare minerade sandremsan - i så fall använde man gatan på platsen för de 
tidigare gränsövergångarna. Man kände ingen på den andra sidan (“drüben”). 
Alla kontakter, både yrkesmässiga och privata, hade under årtionden skett inom 
den egna stadshalvan. Ett nytt kontaktlandskap har därefter långsamt byggts upp. 
 
“War Berlin immer schon geteilt?” är titeln på en artikel av Nolte (1995). Hon 
beskriver sociologen Barbara Freitags studier av “imaginära”, ej överskridbara 
gränser i det urbana rummet. Hon menar att muren inte uppfann tudelningen utan 
endast förstärkte den. De fiktiva romanfigurer som hon presenterar tog sig sällan 
över Bezirksgränserna.  
 
I Fontanes “Frau Jenny Treibel” (1892) och “Stechlin” (1899) är huvudpersoner-
na hämtade ur adeln och det högre borgerskapet. De uppehöll sig i de förnäma 
stadsdelarna Tiergarten och Spreebogen och förflyttade sig ibland till de sydväst-
ra villakvarteren i Zehlendorf. De skulle aldrig komma på tanken att beträda ga-
torna kring Alexanderplatz (centrum för arbetar-Berlin). Här rörde sig i stället, i 
ett mycket begränsat område, Franz Bieberkopf, huvudpersonen i Döblins “Ber-
lin Alexanderplatz” (1929). Till Tegel kom han bara som fånge och åtalad. Grän-
serna inne i staden spelar också en roll i den mer moderna romanen av Liebmann 
“In Berlin” (1994). 
 
Det bör dock påpekas att både romanfigurer och verkliga stadsinvånare använder 
bestämda delar av sin stad och är främlingar i andra inte är specifikt för Berlin 
men efterkrigstidens politiska situation har onekligen förstärkt bilden. 
 
Efter andra världskriget var ryssarna ovilliga att rekonstruera spårvägsnätet som 
skilde de båda stadshalvorna åt (se också kap 17). Den sista västberlinska spår-
vägslinjen (i skede I) lades ner 1967, medan nätet i öst under senare DDR-tid ex-
panderade påtagligt. Sedan återföreningen har endast en linje “på allvar” dragits 
in i Västberlin och en linje, som i Bernauer Straße, på en sträcka av 1,3 km löper 
ca 10 meter in på f.d. västberlinskt område parallellt med mursträckningen. 
Spårvägarna är tydliga förbindelselänkar, medan busslinjer genom snabba beslut 
kan ändra linjedragning. Skulle en väsentlig ökning av “gränsöverskridande” lin-
jer öka samhörighetskänslan, alternativt skapa en samhörighetskänsla? Dessvärre 
är denna typ av linjer idag lågprioriterad. Som ett tydligt exempel på detta kan 
nämnas folkomröstningen 2005 i Frankfurt/Oder och Slubice om en gränsöver-
skridande spårväg: “ja” i Slubice och “nej” i Frankfurt/Oder. 
 
Situationen tio och femton år efter återföreningen – forskningsprojekt 
Åren 1998/99 genomfördes ett forskningsprojekt om mobiliteten mellan Berlins 
östra och västra del under ledning av Joachim Scheiner. Till skillnad från diverse 
tidningars opinionsmätningar och gallupinstituts redovisningar (ofta med popu-
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listiska frågeställningar) rörde det sig här om en betydligt mer djuplodande un-
dersökning. Nyckelordet var här vardagsmobilitet. 
 
Undersökningsområde 
Sammanlagt 278 personer intervjuades i två öst- och två västberlinska områden 
belägna i de dåvarande Bezirken Wedding (väst) och Pankow (öst) kring Wol-
lankstraße och Neukölln (väst) och Treptow (öst) kring Harzer Straße i nära an-
slutning till dragningen av muren och omedelbart gränsande till varandra. Av-
ståndet från respektive lägenhet till den f.d. gränsen understeg i de flesta fall 200 
meter (i ett fåtal fall upp till 500 meter). I båda områdesparen rörde det sig om 
äldre hyreshus (från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal) kompletterat med hus från 
Aufbauprogramm kort efter andra världskriget och nybyggnation efter 1989. 
 
Åldersstrukturen var relativt olika med en betydligt högre andel äldre människor 
i Neukölln-Treptow. Wedding präglas av en påtaglig utflyttning av yngre famil-
jer och Pankow tycks ha den största attraktionskraften som bostadsområde. Tra-
ditionellt rör det sig i alla fyra fallen om renodlade arbetardistrikt. Som närområ-
de i undersökningen betraktades en cirkel med tre kilometers radie. 
 
De i intervjun efterfrågade aktiviteterna i närområdet omfattade små och stora 
livsmedelsinköp och klädesinköp samt i ett vidare område läkarbesök, fritidsak-
tiviteter, umgänge med släktingar och vänner m.m. Vid analys av intervjuresulta-
ten måste hänsyn tagas till att vardagen har inneburit störst förändringar för öst-
berlinarna. Det kan vidare nämnas att 44 % av de utfrågade i arbetsför ålder i de 
östberlinska undersökningsområdena arbetade i den västra stadshalvan, medan 
endast 18 % i västområdena arbetade i öst (beroende bl.a. på strukturförändringar 
inom industrin). Resultatet bör också ha påverkats av de flyttningar som efter 
1989 genomförts över den f.d. gränsen och till någon del ändrat de vardagliga rö-
relsemönstren. En ytterligare förutsättning för att, i den aktuella undersökningen, 
kunna bedöma folks rumsliga agerande har varit att det, trots en mängd affärs-
nedläggningar under 1990-talet, i närområdet funnits en tillfredsställande täthet 
av livsmedelsaffärer och enklare butiker inom servicesektorn. 
 
Inköpens rumsliga geografi 
Troheten mot den “egna” stadshalvan i fråga om livsmedelsinköp (och givetvis 
en mängd andra branscher) verkar ca tio år efter murens fall vara djupt (80-90 %) 
förankrad. Trots tillkomsten av välsorterade kedjebutiker i granndistriktet 
överskrider man sällan den gamla gränslinjen. Bland det anmärkningsvärda i frå-
ga om köpvanor hör att tidigare östinvånare som efter 1989 flyttat till väst fortfa-
rande orienterar sig mot Östberlin. 
 
Vid klädesinköp gäller i betydligt högre grad urvalsmöjligheterna. Karl-Marx-
Straße i Neukölln klassificerades i mitten av 1990-talet som ett av Berlins fyra 
fullt utbyggda huvudcentra och ett stort antal varuhus och modeaffärer lockade 
här till sig kunder från det angränsande östdistriktet och jämnade ut den i andra 
sammanhang “cementerade” öst-västbilden. 
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Läkarbesök - socialt liv 
Val av läkare är ett ytterligare tydligt bevis på känslan av öst-västtillhörighet. I 
de fall man inte hade möjlighet att besöka sin gamle(a) läkare (här är förtroendet 
läkare-patient en viktig komponent) fanns en klar tendens att välja en ny läkare i 
den stadshalva från vilken man ursprungligen kom oberoende av den egna bosta-
dens placering. Det intressanta i sammanhanget är att man identifierar läkaren 
med praktikstället - inte med från vilken del av staden läkaren kommer. 
 
Något som kanske förvånar mindre och som kanske inte enbart har med öst-
västmönstret att göra är de sociala relationerna. Man är trogen sina släkt- och 
vänskapsförbindelser, liksom platserna för de sociala aktiviteter som utövades 
tidigare. Man utnyttjade således mestadels den “egna” stadshalvans offentliga 
anläggningar. Detta gäller t.ex. kultur- och sportarrangemang och skapar ett låst 
interaktionsmönster och bidrar till att Berlin även i detta sistnämnda samman-
hang är två städer. 
 
Häussermann & Kappan (2000) såg fortfarande “die Mauer in den Köpfen” tyd-
ligt. Öst och väst som kategorier existerade i vardagslivet och ansluter till under-
sökning av köpvanorna. Man påpekar emellertid att även om många i öst före-
drar varor från den egna stadshalvan eller f.d. DDR har utglesningen i öst av små 
specialaffärer liksom tillkomsten av stora kedjeanslutna köpcentra i både inner-
staden och randområdena utjämnat köpvanebilden mellan öst och väst.  
 
Ett bevis på den tydliga kulturella klyftan mellan öst och väst utgör det bostads-
val som gjorts av inflyttarna från Bonn i samband med huvudstadsomläggningen. 
Med undantag för ovannämnda Mitte och Prenzlauer Berg föredrog man de soci-
alt sett högst rankade distrikten i väst. 
 
Häussermann & Kapphan ställer frågan om delningen har övervunnits och visar 
med all tydlighet att så inte var fallet vid millennieskiftet. 
 
Veckotidningen Stern genomförde 2004 (femton år efter murens fall) en opini-
onsmätning. Här ville 24% av västtyskarna och 12% av östtyskarna ha tillbaka 
järnridån (inklusive muren). Man tyckte vidare i väst (37%) att stödet till öst var 
för stort, medan 31% av östtyskarna tyckte det var otillräckligt. I debatter har 
t.o.m. framkommit att klyftan öst-väst håller på att växa.  
 
De traditionella, ännu i hög grad gällande, ossis-wessis-frågorna och -
fördomarna behandlas t.ex. i Jürg & Elis bok “Typisch ossi - Typisch wessi” 
(2005). 
 
Berlins partipolitiska delning 
Sedan folkkammarvalet 1990 (DDR:s enda fria val, i en anda av frihetsefori och 
antikommunism) har den politiska öst-västuppspaltning i alla kommunalval och 
förbundsdagsval varit tydlig. PDS dominerade sålunda klart de östliga Bezirken 
och CDU och SPD de västliga. I 2005 års förbundsdagsval blev ett nytt parti, 
Linkspartei, företrädare för den socialistiska sidan. Sedan förra valet har emeller-
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tid  den tidigare redovisade Bezirksreformen genomförts varför de totala procent-
talen för vissa distrikt kan vara missvisande.  
 
Av tradition fick de renodlade östdistrikten Marzahn/Hellersdorf med 34,4% och 
Lichtenberg med 35,6% som vanligt de högsta siffrorna för vänsterpartierna, 
medan Treptow/Köpenick fick 28,4%. Bryts statistiken ned på valkrets- och val-
lokalsnivå finner man självklart betydligt högre vänstersiffror. 
 
En nästan identisk politisk uppdelning finner man i folkomröstningen 1995 an-
gående fusion Berlin-Brandenburg. Alla Kreise runt Berlin (d.v.s. f.d. DDR) rös-
tade “nej” liksom alla östliga Bezirk (utom Köpenick och Weißensee). Alla Be-
zirk i Västberlin röstade däremot “ja”. 
 
Flyttningar inom Berlin 
Genom senaste Bezirksreform (år 2001) med blandade öst-västdistrikt kan man 
inte längre direkt i statistiken utläsa flyttningarna över den f.d. murlinjen. En 
omständligare, men dock framkomlig, metod att få fram de önskade flyttningsta-
len går via det s.k. Melde-registret och resultatet är enligt befolkningsstatistiker-
na entydigt: en genomgripande öst-västblandning av befolkningen har inte ägt 
rum. 
 
Det är fortfarande ett förhållandevis ringa antal flyttningar som sker över den 
gamla öst-västgränsen. Man beräknar att endast var tionde flyttning inom Berlin 
innebär byte av “stadshalva”.  
 
Under perioden 2000-2004 flyttade ca 45 000 personer över den f.d.muren, därav 
21 600 från öst till väst och 23 400 från väst till öst. Det rör sig sålunda om en 50 
%-igt högre flyttning från öst till väst (genom att f.d. Västberlin har ca 2,1 milj 
inv. och f.d. Östberlin endast 1,3 milj.). Denna dominans har pågått i tio år. 
 
Mobilitetsforskaren Frank Gesemann konstaterar att de flesta flyttningar sker i 
innerstaden (i de tidigare Bezirken Mitte, Prenzlauer Berg och Friedrichshain, 
som idag socialt och kulturellt utövar stark dragningskraft). Mest stationära är 
man i de västliga ytterdistrikten Reinickendorf, Spandau och Zehlendorf. Även i 
de östliga yttersdistrikten är flyttningarna få. 
 
Gesemann menar att ju närmare stadsgränsen man förflyttar sig “desto reiner 
sind die Milieus” (d.v.s. ouppblandade från “andra sidan”). Sålunda finns det få 
“Ostler” i Zehlendorf och så gott som inga f.d. västberlinare i Marzahn. 
 
Vid studium av mobiliteten inom Berlin kan man snabbt konstatera att flyttnings-
rörelserna i allmänhet är mycket korta: i hälften av fallen blir man kvar i samma 
Bezirk och i övriga fall flyttar man för det mesta över till granndistriktet. Detta 
förstärker utan tvekan bilden av den befolkningsmässigt delade staden. 
 
(Uppgifter från Statistisches Landesamt Berlin och Thomsen 2006)  
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Framtiden 
Trots den ännu på många håll befintliga mentala muren mellan öst och väst och 
trots att det fortfarande går att finna många sektorer i samhället där folks rörel-
semönster och agerande är en rest av den gamla tiden sker det en successiv för-
ändring och utjämning genom att den äldre öst-västgenerationen faller ifrån och 
en ny “heltysk/helberlinsk” generation tar vid. Mellangenerationens värderingar 
förs ännu över på ungdomarna, men denna påverkan kommer efterhand att för-
svagas.  
 
Om något eller några årtionden kommer förhoppningsvis minnet av den delade 
staden vara mer historia än känsla. 
 
Övriga källor: Bretz 1993, Lingenthal 1994, Mårtensson 1994, TS 22.7 1994, 
Andresen 1999, Hall 2004:1 och 2, Der Spiegel 19.9 2005, BZG 20.9 2005 och 
Pettersson 2005  
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16. Stadskartor och 
linjenätskartor - en arena för 

politisk propaganda – 
ständiga, delvis förtäckta 

nålstick  
Kartor har genom århundradena haft många användningsområden. De flesta kar-
tor fram till 1800-talet har dock ritats för militärt eller fiskalt bruk. 
 
Två huvudsyften kan konstateras då det gäller den militära kartografin. Kartan 
skulle dels vara orienteringshjälpmedel vid krigsoperationer eller fredsförhand-
lingar, dels fungera som propagandainstrument (för både internt och externt 
bruk) där t.ex. det egna landets storlek framhävs (genom bl.a. listigt val av pro-
jektion) eller icke-gällande gränser är markerade. Exempel på det sistnämnda 
kunde vi fram till början av 1970-talet finna i västtyska atlasverk. Här lät man 
1937 års möjligen juridiska, men ej praktiskt gällande, gränser framstå breda och 
övertygande, medan Oder-Neisse-linjen och den s.k. inomtyska gränsen var dis-
kret inprickade. Berlins unika politisk-geografiska situation och läge fram till 
återföreningen avspeglades på samma sätt i dess kartografi. 
 

Perioden 1945-90 

Stadskartor 
Den kommersiella kartproduktionen låg till stor del nere under de första efter-
krigsåren. Behovet av denna typ av stadskartor var begränsat eftersom ytterligt få 
(om några) turister kom till Berlin. Man tog sig i dylika fall hjälpligt fram i ruin-
landskapet med hjälp av förkrigskartor. Ett undantag utgör Richard Schwartz´s 
karta från 1946, som emellertid är nytryckning av en förkrigskarta med marke-
ring av de tänkta gatunamnsändringarna. På kartan är också de fyra sektorerna 
tydligt avgränsade och utmärkta med “A”, “B”, “F” och “R”. 
 
De olika politiska systemen (SED blev ju på ett kuppartat sätt allenarådande i öst 
redan 1946) framgår också tidigt av kartornas nomenklatur. Sovjetiska/ryska 
sektorn benämndes på östkartorna och de gemensamma kollektivtrafikkartorna 
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under lång tid Demokratiska sektorn (ett hån mot de demokratiskt styrda västsek-
torerna). 
 

Fig 16:1  Gränsområdet Mitte/Prenzlauer Berg - Wedding enligt östberlinsk stadskarta 
från 1976, skala ca 1:30 000. 
 
 
Östberlin hade ju efter 1949 den dubbla rollen av sovjetockuperad sektor och 
omstridd huvudstad i det av väst ej erkända DDR. Parallellt med ovannämnda 
sektorsindelning uppenbarade sig sålunda på 1950-talets stadskartor det i väst-
berlinska och västtyska ögon utmanande namnet Berlin - Hauptstadt der DDR. 
Detta blev i fortsättningen i alla sammanhang Östberlins officiella beteckning 
och fanns med på de östproducerade kartorna. 
 
I och med murens tillkomst 1961, då ju Berlin kollektivtrafikmässigt blev två 
städer, “kom världen att ta slut” vid sektorsgränserna i väster på de östberlinska 
stadskartorna. Väster om denna gräns fanns ett vitt område, där endast järnvägs-
linjerna och, av någon outgrundlig anledning, enstaka grönområden var marke-
rade (fig 16:1). Anledningen till att järnvägslinjerna fanns med beror på att järn-
vägs- och S-Bahntrafiken omhänderhades av DR. Äganderätten till övrig järn-
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vägsmark var en ständig tvistefråga. På BVB:s (öst) lokaltrafikkartor fanns över-
huvudtaget inga objekt medtagna på västsidan (fig 16:2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 16:2  Detalj ur BVB:s 
linjenätskarta från 1970 vid 
gränsområdet Mitte/Prenzlauer Berg - 
Wedding. 
 

 
De västproducerade stadskartorna omfattade i allmänhet en stor del av Östberlin 
och på de traditionella Falk-planerna markerades det västberlinska stadsområdet 
med rosa färg, medan det östberlinska fick en grå färgton (fanns någon baktanke 
med färgvalet?). Man kan anta att de flesta västberlinska stadskartor utan direkta 
biavsikter i övrigt medtog delar av Östberlin eller t.o.m. hela stadshalvan. Det 
kan också ses som en service åt turisterna. Men det fanns även här kartor med 
tydlig politisk sprängverkan. På kartografiska alster av mindre officiell karaktär 
markerades muren på ett övertydligt sätt. Fig 16:3 är ett exempel på detta. Här 
ser vi den ogenomträngliga muren och den ring av taggtråd som på övriga sidor 
inramade Västberlin. 
 

S-Bahnkartor 
Storpolitiken lyste tydligt igenom i S-Bahntidtabellerna (DR omhänderhade, som 
nämnts, officiellt trafiken i hela Berlin fram till kommunaliseringen i Västberlin 
1984). Fram till murens uppförande handlade det framförallt om benämningar. 
Västberlin markerades som Westberlin och Östberlin som Demokratisches Berlin 
eller i vissa fall Berlin. 
 
Fr.o.m. 1961 visas på ett nästan provokativt sätt Västberlin som en isolerad ö 
(“Inselbetrieb”) omgiven av en grovt utmärkt Staatsgrenze (fig 12:17). För Öst-
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berlin gällde fortfarande benämningen Demokratisches Berlin eller Berlin - 
Hauptstadt der DDR, medan Västberlin blivit Westberlin* (där asterisken i teck-
enförklaringen betyder Besonderes politisches Gebiet). Den sistnämnda beteck-
ningen härrör från ett ständigt återkommande tvisteämne under hela efterkrigsti-
den, nämligen Västberlins status. Av praktiska skäl hade man på östsidan tillåtit 
den västra stadshalvan att ingå post-, valuta- (efter många komplikationer), tele-
union m.m. med Västzonerna/Västtyskland, men varje försök att statsrättsligt in-
förliva Västberlin i Förbundsrepubliken har omedelbart lett till östliga åtgärder. 
 
Gränsen mellan Östberlin och DDR är ytterst diskret markerad. I många fall kan 
vi också se skillnad på versalernas storlek (WESTBERLIN contra BERLIN).  
 
Så länge S-Bahntrafiken i väst låg under DR redovisades hela det storberlinska 
linjenätet i tåg och på stationer i Östberlin. Efter kommunaliseringen i väst 1984 
beskars linjekartan drastiskt och kom att sluta vid Östberlins västgräns. För att 
visa linjedelarna i DDR väster om Västberlin skarvade man till en smal remsa. 
Härmed hade de sista förbindelserna med Västberlin avlägsnats. Då gränserna ej 
löpte jäms med kartans kant fanns små utstickande vita västberlinska avsnitt som 
försågs med markeringen WB. 
 
 
 

 
Fig 16:3  Västberlinsk karta från 1962 med övertydlig markering av muren och zongrän-
sen. 
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U-Bahnkartor 
Efter kriget omdöptes ett antal stationer, framförallt på östsidan. På den gemen-
samma BVG-kartan över det odelade nätet användes under 1950-talets andra 
hälft de nya, politiskt betingade, östliga stationsnamnen (Walter-Ulbricht-
Stadion, Nordbahnhof, Dimitroffstraße, Luxemburgplatz, Marchlewskistraße, 
Bersarinstraße och Stalinallee). 
 
 

Fig 16:4  Gränsområdet Mitte/Prenzlauer Berg - Wedding enligt östberlinsk stadskarta 
från 1990. Jämför fig 16:1. 
 
 
På den första västliga BVG-kartan (december 1961) över U-Bahnnätet efter mu-
rens tillkomst och den totala nätdelningen markerades fortfarande hela det odela-
de nätet (man accepterade inte delningen) men de sju ovannämnda stationerna 
markerades som Schwartzkopffstraße - Walter-Ulbricht-Stadion, Stettiner Bf - 
Nordbahnhof, Danziger Straße - Dimitroffstraße, Schönhauser Tor - Luxemburgplatz, 
Memeler Straße - Marchlewskistraße, Frankfurter Tor och Frankfurter Tor/även 
namnbyte i öst/).  
 



 225 

På BVG (Ost):s karta utelämnades Västberlin helt, varvid endast återstod tre lin-
jegrenar. 
 
På senare västberlinska U-Bahnkartor markerades de plomberade östberlinska 
stationerna (på västberlinska linjedelar) med överkryssade fyllda cirklar eller se-
nare med små ofyllda kvadrater. De rena östlinjerna fick annan och diskretare 
markering (se fig 12:19).  
 

Efter murens fall 
Vad hände då på kartsidan efter den 9 november 1989? Kartförlagen i väst an-
passade sig snabbt till den nya situationen och gav nästan omgående ut kartor 
över Groß-Berlin, eventuellt inkluderande Potsdam. Det östtyska “VEB Tourist-
Verlag” agerade försiktigare. Stadskartan från 1988 hade det traditionella utse-
endet med väst som vitt “okänt” land. På 1990 års upplaga hade man avlägsnat 
benämningen “Berlin - Hauptstadt der DDR” och låtit en Västberlinkarta skarvas 
till det östberlinska gatunätet, MEN man tog bara med så mycket Västberlin som 
krävdes för kartbladets rektangelform (fig 16:4). På en särskild kollektivtrafik-
karta på samma stadsplan medtages för västberlinskt område endast S- och U-
Bahnsträckningarna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 16:5  Detalj ur BVB:s linjenätskarta 
från 1990 vid gränsområdet 
Mitte/Prenzlauer Berg - Wedding. 
Jämför fig 16:2. 
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Den officiella linjekartan för Östberlins kollektivtrafik från 1990 (fig 16:5 ) av-
speglar en ännu större försiktighet. Ingenting av Västberlins linjenät avslöjas. 
Här är fortfarande “öken” men själva gränslinjen har avlägsnats och gränsöver-
gångarna hänger som synes i luften. Den fullständiga förklaringen till detta kan 
idag svårligen spåras, men bakomliggande orsak torde vara östkartografernas, 
sedan årtionden, inbyggda försiktighet och undvikande av all information om 
väst. 
 
En trafikhistorisk händelse inträffade den 1 januari 1990. BVG, BVB och DR 
presenterade då den första gemensamma linjekartan sedan 1950-talet för den 
spårbundna trafiken i Groß-Berlin med omgivningar. Västberlins stadsgräns som 
de senaste 30-40 åren på västkartor benämnts “sektorsgräns” och på östkartor 
“statsgräns” kallas, i den nya tidens anda, på denna karta “gräns för BVG:s tra-
fikområde“. 
 
Storpolitik och kartografi hör bevisligen samman! 
 
Källa: omarbetning av Book 1991. 
 

Västberlin i östberlinsk historieskrivning 
Den mängd av stadshistoriska verk över Berlin som publicerades under DDR-
tiden framarbetades efter en fast mall, där bl.a. 1848 års revolution, den arbetan-
de klassens lidande (vilket inte på något sätt kan förnekas) efter industrialismens  
 

Fig 16:6  Västberlin som imperialistisk militärbas. (Källa: Bauer & Hühns 1980). 
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genombrott och den socialistiska republikens utropande och den följande turbu-
lenta tiden upptog ett oproportionerligt stort sidantal. Likaså avviker den västliga 
och östliga historiesynen klart i fråga om ockupationstiden, det folkliga upproret 
den 17 juni 1953 och murens tillkomst 1961. Man ansåg i öst att västliga provo-
kationer ledde till de “preventiva” åtgärder som följde. 
 
Censur och likriktning gjorde att de historiska skeendena i DDR:s Berlinbeskriv-
ningar uppvisar en stor överensstämmelse, liksom synen på Västberlin som en 
fientlig kropp mitt i det fredligt sinnade DDR. Att nyanserna på östsidan var få 
visar en Västberlinkarta (fig16:6) som presenterades i den Berlinhistorik som ut-
kom i anslutning till DDR:s 30-årsjubileum. Man såg Västberlin som en imperia-
listisk militärbas med bl.a. spion- och störningscentraler, agentorganisationer och 
produktionscentra för krigsmateriel (Bauer & Hühns 1980). 
 
Fanns då denna svartmålning av den motsatta stadshalvan i den västliga bokpro-
duktionen? Den fullständiga press- och yttrandefriheten motverkade självfallet 
här den onyanserade och likriktade synen vi sett i öst, men man kan även här 
finna en påtaglig negativism. 
 
Detta korta avsnitt, som skulle kunna byggas ut till en hel bok, vill endast peka 
på den politiska och ideologiska atmosfären, liksom synen på det fria ordet, i den 
delade staden. 
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17. Linjenät kontra gränser 
och kallt krig - två fallstudier 

I. Exklaven Steinstücken 

Bakgrund 
Den allmänt vedertagna definitionen av enklav (“en del av ett statligt eller admi-
nistrativt område, skild från dettas huvudområde och omgivet av att annat områ-
des territorium”) går naturligtvis att tillämpa även på beteckningen exklav. Det är 
sålunda samma företeelse beroende på från vilken referenspunkt man ser det 
hela. Enligt Catudal (1971) är termen exklav mycket sällan förekommande utan-
för det tyska språkområdet. Från 1970-talet och framåt har dock, i samband med 
tillkomsten av ett stort antal politisk-geografiska verk, de båda termerna fått un-
gefär samma omnämnandefrekvens. 
 
Exklaver förekommer på både lokal, kommunal och nationell nivå och är nor-
malt sett en odramatisk företeelse. På internationell nivå finns många exempel 
som blivit geografiskt berömda, men det är sällan exklaver hamnar på den stor-
politiska agendan. 
 
I Berlinområdet kan man genom historien finna åtskilliga exklaver inom 1920 
års stadsgräns, men det var endast de exklaver som hamnade utanför denna gräns 
som politisk-geografiskt kom att bli betydligt mer intressanta. 
 
I det s.k. Londonprotokollet september 1944 delade de blivande segrarmakterna 
upp det Tyskland som återstod efter de tänkta landförlusterna i öster. Efter 
Frankrikes inträde som “segrarmakt” delades det besegrade Tyskland upp i fyra 
zoner, där Sovjetunionen erhöll den östra delen (Sovjetzonen, “SBZ”, senare 
DDR). Den forna rikshuvudstaden Berlin låg djupt inne i SBZ och i London de-
lades staden in i tre (blev senare fyra) sektorer, varvid Sovjetunionen lade beslag 
på den östra stadshalvan.  
 
All mark som tillhörde Bezirken Zehlendorf och Spandau kom även i fortsätt-
ningen att ingå i dessa distrikt, vilket innebar att 12 exklaver (6 vardera i Span-
dau/brittiska sektorn/ och Zehlendorf/amerikanska sektorn/) kom att hamna i 
SBZ. 
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Under den germanska kolonisationen på 1200-talet tillkom inom Zehlendorf en 
liten by vid namn Damsdorf, som redan i slutet av 1200-talet ändrade namn till 
Stolp (idag Stolpe). I ett skriftligt omnämnande 1299 ingår Steinstücken och 
Wüste Mark som exklaver till byn och denna exklavkaraktär framgår tydligt av 
en kurfurstlig karta från 1683. Byn Stolpe kom tillsammans med kolonin Alsen 
att bilda en större kommun (Wannsee).  I samband med Gross-Berlins tillkomst 
1920 kom Steinstücken som en del av Wannsees kommun att administrativt till-
höra Berlin och blev 1922 “Ortsteil” i Bezirk Berlin-Zehlendorf.  
 
Detta avsnitt vill i fortsättningen belysa dels A) det faktiska skeendet och dess 
effekter på exklavens invånare och dels B) den infrastrukturella situationen i  
Steinstücken och påvisa hur hårda respektive mjuka gränser kan påverka folks 
aktionsradier. Fig 17:1 visar kommunikationssituationen under den “internatio-
nella” exklavtiden och skall jämföras med fig 17:3, 17:5 och 17:7. 
 
 

 
Fig 17:1  Kommunikationssituationen i området kring Steinstücken under den “interna-
tionella” exklavtiden. (Sammanställning av topografiska kartor, stadskartor och trafik-
kartor / Book 1984). 
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A. Från perifer idyll till bricka i det storpolitiska spelet 
1. Tiden fram till andra världskriget 
Det nutida Steinstücken började bebyggas 1894. En av Tysklands första järnvä-
gar, Berlin-Potsdam (1838), drogs ca 300 meter från Steinstückens nordkant och 
här anlades också en station, Bf. Neu-Babelsberg. Detta skulle så småningom bli 
Steinstückens viktigaste förbindelse med Berlin och Potsdam under bosättning-
ens första årtionden. Vid denna tid var exklaven, bortsett från ett bebyggelseband 
utmed landsvägen mot Drewitz, dagens Mendelsson-Bartholdy-Straße, den enda 
sammanhängande bebyggelsen i området kring Neu-Babelsbergs station. Steins-
tückens invånare var sannolikt den största passagerargruppen just för denna sta-
tion. 
 
När Groβ-Berlin skapades hamnade Steinstücken administrativt i Berlin men var 
otvivelaktigt en del av Potsdams stadsområde, till vars kommunala försörjnings-
nät man redan var anslutet. En överraskande uppgift om gränsdragningen 1920 
ger “Karte von Berlin mit Umgebung - Blatt IX Werder” (i skala 1:50 000, utgi-
ven 1922). Man har utelämnat gränslinjen vid Griebnitzsee och Kohlhasenbrück, 
d.v.s. i höjd med Steinstücken, på grund av oklarheter/tvister i fråga om detaljer-
na. 
 
Restiderna förkortades märkbart till Berlin och Potsdam när järnvägen (S-Bahn) 
elektrifierades 1928. Spårvägslinje 4 i Potsdam förlängdes 1935 till Fontane-
straße, belägen en dryg kilometer från Steinstücken, och därmed gavs ett alterna-
tiv för resorna till Potsdam. Bandelen Drewitz-Wannsee, som passerade genom 
exklaven, hade troligen aldrig varit ett allvarligt resealternativ till Berlin för ex-
klavinvånarna, på grund av dels längre avstånd till Bf. Drewitz, dels en lägre tur-
täthet.  
 
Så såg exklavens offentliga kontakter med yttervärlden ut vid tiden för andra 
världskriget. 
 
2. Röda Armén anländer 
Den 26 april 1945 anlände Röda Armén till Steinstücken och då följde en tid av 
plundringar och övergrepp. Trupperna bodde från början inte i kaserner utan i 
annekterade tyska villor. I cirka sex veckor var ryssarna de enda ockupanterna i 
exklaven. Under Potsdamkonferensen (17 juli-2 augusti 1945) uppenbarade sig 
de västallierade i Steinstücken och gatulivet blev intensivt (inkluderande en om-
fattande svartabörs- och byteshandel) för att sedan upphöra när ryssarna åter var 
ensamma. Dessa blev senare samma sommar inkvarterade i ett avspärrat kasern-
område, den s.k. Quadrat, och sålunda avskiljd från den tyska befolkningen. 
 
Under Potsdamkonferensen bodde de västallierade i beslagtagna och utrymda 
villor i det angränsande Neubabelsberg. 
 
Många Steinstückenbor upplevde under dessa månader situationen som alltför 
osäker och lämnade sina hus och flyttade till Västberlin. Dylika flyttningsvågor 
skulle följa senare. 
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3. Sovjetisk ockupation av västra Steinstücken 
I april 1946 annekterade ryssarna, helt i strid med Londonprotokollet, den del av 
Steinstücken som låg väster om Drewitz-Wannseebanan (Wezlarerbanan, från 
1879). Invånarna fick fyra timmar på sig att utrymma. All kvarbliven egendom 
betraktades därefter som rysk. Det rörde sig om 16 byggnader varav de största 
kom att fungera som kaserner (fig 17:2).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 17:2  Bebyggelsen inom 
exklaven Steinstücken 1960. 
(Omritning efter Stadtplan von 
Berlin / Book 1984). 

 
 
 
I den återstående delen av exklaven gjordes det upp noggranna planer för hur 
man skulle inkvartera de husvilla människorna. Man delade på ett ytterst lojalt 
sätt upp villorna för att bereda plats för den utsatta gruppen.  
 
Varken från den amerikanska ockupationsmakten, som inte ville riskera att för-
störa relationerna till ryssarna, eller från Bezirk Zehlendorf fick man något stöd, 
ej heller ersättning för förstörd egendom. 
 
Det var först när det kalla kriget några år senare var ett faktum som amerikanarna 
ställde upp för Steinstücken och detta ledde också i sinom tid till att den sovje-
tiska ockupationen av västra Steinstücken upphörde den 5 juni 1952. Området 
var då totalförstört och allting fick byggas upp på nytt. 
 
4. Effekterna av valutareformen 
Valutareformen 1948 innebar att västmarken (DM) blev betalningsmedel (från 
mars 1949 enda betalningsmedel) i västsektorerna. Detta var en av huvudanled-
ningarna till Berlinblockaden 1948-49. De västberlinare som hade sina arbets-
platser i östsektorn eller östzonen betecknades som “gränsgångare” och som så-
dan fick man växla en viss procentsats av sin lön (som alltså var i östmark) till 
västvaluta. Det bör här påpekas att huvuddelen av exklavens invånare arbetade i 
östzonen (geografisk närhet). 
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Anmärkningsvärt nog fick Steinstückenborna en sämre växlingskvot än övriga 
västberlinare och de utjämningsbidrag man i övrigt fick från väst var för blyg-
samma för att man överhuvudtaget skulle kunna existera. Detta visar exklavbor-
nas utsatta position - man räknades ej som fullödiga västberlinbor av den egna 
Bezirksmyndigheten i Zehlendorf. Efter en vädjan till överborgmästare Ernst 
Reuther stärktes Steinstückenbornas ställning. 
 
5. En kortvarig inkorporering i Potsdam 
En för exklaven dramatisk, men dessbättre tillfällig, omkastning skedde när ett 
anslag den 18 oktober 1951 talade om för invånarna att man inkorporerade Ste-
instücken i Stadt Potsdam. Sovjetisk militär och östtysk folkpolis omringade ex-
klaven, telefonledningarna till Västberlin klipptes av, brevlådan togs ned och 
posten konfiskerades. Vidare spärrades banövergången vid Steinstrasse. Poster 
sattes upp vid “gränspunkterna” och ett dike grävdes tvärs över vägen till Väst-
berlin, för att omöjliggöra all biltrafik. Steinstücken var nu helt avsnörd från yt-
tervärlden. 
 
Exklavborna fick på nytt förlita sig på överborgmästare Ernst Reuther och ordfö-
randen i Abgeordnetenhaus Otto Suhr och denna gång ingrep den amerikanska 
ockupationsmakten. Beväpnade ryska soldater och folkpoliser patrullerade nu på 
gatorna i Steinstücken. De västberlinska myndigheterna tog nu steget att, som en 
markering, beordra tre västberlinska polismän in i exklaven och dessa fick över-
raskande nog gå fredade även om situationen var hotfull. 
 
Den 21 oktober inleddes förhandlingar mellan ryssarna och amerikanarna. Detta 
resulterade i att ryska trupper och folkpoliser tre dagar senare drog sig tillbaka, 
telefonledningarna reparerades och vaktposterna drogs tillfälligt in. Den 26 ok-
tober s.å. föreslog Zehlendorfs borgmästare att exklaverna Wüste Mark och 
Nuthewiesen skulle överlämnas till DDR i utbyte mot en transitväg till Stein- 
stücken. Detta avslogs. 
 
I och med oktoberhändelserna hade ett nytt skede med hårdare klimat inletts. 
 
6. Steinstücken 1951-63 - ett instängt område 
Avspärrningen av Steinstücken med dess drygt 180 invånare fortsatte med hård 
bevakning längs gränsen. Nu var Waldweg (se fig 17:1) den enda förbindelsen 
till Västberlin och det blev nu krav på uppvisning av Personalausweis, även för 
skolbarnen, vid gränspassagerna. Den totala avspärrningen av västsektorerna 
gentemot DDR (beslut togs den 26 maj 1952) innebar en ytterligare skärpning av 
situationen för Steinstücken. De västberlinare som arbetade i DDR kunde inte 
längre nå sina arbetsplatser och befann sig sålunda i samma dilemma som Stein- 
stückenborna. 
 
I samband med gränsstängningen mellan DDR och västsektorerna inställdes 
temporärt driften på Drewitz-Wannseebanan (den 31 maj) och den 6 juni s.å. 
blockerade Östtyskland genom väghinder temporärt exklaven. 
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Sannolikt som en följd av de försämrade internationella relationerna invaderade 
östtysk folkpolis Steinstücken den 7 augusti 1958 två gånger. 
 
Fram till murens tillkomst fanns det dock en viss minimal genomsläpplighet. 
Gränsvakterna kunde t.ex. blunda när folk ville besöka vänner på andra sidan 
gränsen, d.v.s. vid sidan av Waldweg. 
 
7. Steinstücken blir en muromgärdad exklav 1963-72 
Den mur som i augusti 1961 byggdes mellan västsektorerna och öst nådde inte 
Steinstücken förrän 1963/64, fig 17:3 och 17:4, (dock gällde här från början 
taggtråd och spanska ryttare) och kom då i högre grad att drabba de DDR-
medborgare som bodde i linje med murens dragning. Husrivningar och avspärr-
ningar blev följden. Ett igenmurat garage blev den svåraste direkta effekten inom 
exklaven. 
 
 
 

Fig 17:3  Området kring Steinstücken 1964. Spårvägslinjer markerade med röda och 
busslinjer med blå linjer, skala ca 1:25 000.  (Del av Stadtplan Potsdam) 
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I maj 1963 satte östtyskarna upp slalomspärrar vid kontrollpunkten Kohlhasen- 
brück (mot Västberlin). Dessa var emellertid så smala att brandkåren med sina 
tankvagnar ej kunde passera. Efter långvariga protester skedde en mindre bredd-
ning för att möjliggöra passage för brandfordon. För större fordon var det där-
emot stopp vid gränsen. 
 

Fig 17:4  Bernhard-Beyer-Straße mot muren. (Foto: förf. 19.4 1986). 
 
 
Under hela 1950- och 60-talet skedde kontinuerligt indragning av olika leveran-
ser (ex. livsmedel och kol), återställande, nya indragningar o.s.v. De grupper 
som, med vissa tillfälliga inskränkningar, fick använda Waldweg till Steinstück-
en var läkare (och viss sjukvårdspersonal), präster, nunnor, posttjänstemän, vissa 
hantverkargrupper (t.ex. rörmokare), ambulans, brandkår och vissa leveransfor-
don. 
 
Storpolitikens växlingar kunde i vissa fall avläsas i östs agerande kring Stein- 
stücken. 
 
8. Steinstücken får anslutningsgata - och normaliseras slutligen 
Det näst sista kapitlet för Steinstückens del inleddes när fyrmaktsförhandlingarna 
(säkerligen till följd av Willy Brandts östpolitik) den 3 september 1971 tog sin 
början och den 11 december s.å. beslöts om ett antal områdesbyten mellan DDR 
och västsektorerna, så att en del obebodda exklaver skulle kunna elimineras. För 
Steinstückens del innebar det ett avtal om en mur- och vakttornsomgärdad, 20 
meter bred, förbindelsegata till Kohlhasenbrück och den 30 augusti 1972 kunde 
Västberlins busslinje 18 från Bf. Wannsee dras fram till Steinstücken och ex-



 235 

klavtiden var därmed till ända (fig 17:5 och 17:6), men man var fortfarande helt 
isolerade från sitt absoluta närområde i DDR. Samma år öppnades, i samband 
med en fest för “återanslutningen” krogen “der Taubenschlag”, som sedan exi-
sterade fram till 1994. 
 
Efter murens fall har Steinstücken blivit ett nästan normalt berlinskt villaområde 
inne i Potsdam. 
 
 

Fig 17:5  Området kring Steinstücken 1973. Spårvägslinjer markerade med röda och 
busslinjer med blå linjer, skala ca 1:25 000. (Del av Stadtplan Potsdam). 
 

B. Infrastruktur 
Hittills har jag redogjort för yttre skeenden som skapat ramen för de enskilda in-
dividernas agerande, sociala kontakter och överlevnadssituation i Steinstücken. 
Infrastrukturellt kan Steinstückens, som bosättning, drygt hundraåriga existens 
indelas i fyra huvudperioder: 
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Fig 17:6  Bernhard-Beyer-Straße  - Königsstraße med muren på båda sidor. (Foto: förf. 
19.4 1986). 
 
 
1) tiden fram till andra världskriget, då man kunde förflytta sig fritt både lokalt 
och regionalt och då den geografiska närheten till Potsdam både på yrkessidan 
och den sociala sidan präglade Steinstücken (man var då “Neubabelsberger”), 
 
2) exklavtiden (1945-72), då man i initialskedet var prisgiven åt ryskt godtycke 
och amerikansk/västberlinsk likgiltighet för att sedan mer bli en bricka i stor-
makternas konfrontationspolitik (man blev nu en väl sammanhållen grupp  
“Steinstückener”), 
 
3) Den tid (1972-89/90) när en muromgärdad gata blev försörjningsslangen från 
väst och tillvaron, efter nära trettio års turbulens, blev förhållandevis trygg och 
 
4) den postmurala tiden när man åter blev en funktionsmässig (om än ej admi-
nistrativ) del av Potsdam, men genom närmare 40 års avspärrning måhända inte-
grerats i Berlin. 
 
Period 1 
I avsnitt A) presenterades kommunikationsramen (inom vilken man fritt kunde 
förflytta sig) för Steinstücken. Även om hästdroskor var ett gängse transportme-
del under periodens första decennier och bilen under den senare delen bör man 
med tanke på att Steinstücken knappast var ett uttalat högreståndsområde utgå 
från att de flesta förflyttningar skedde till fots eller med kollektiva transportme-
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del. Spårvägsförbindelsen, med sitt väsentligt större antal anhalter, blev senare 
ett viktigt komplement, inte minst för besök i Babelsberg. 
 
Vilken anknytning hade man då till Berlin (som man ju administrativt blev en del 
av) under period 1 och hur ofta reste man till den tyska huvudstaden? Några 
uppgifter om detta går idag ej att få fram, men med tanke på Potsdams (inklusive 
närområden) dominans i fråga om arbetsplatser, service- och inköpsställen, soci-
ala kontakter m.m. kan man utgå från kontakterna med Berlin, tillika med ett av-
stånd på 25 kilometer, var sporadiska. 
 
Period 2 
Under den första efterkrigstiden, när förbindelserna var brutna (S-Bahn i drift 
före årsskiftet 1945/46 och spårvägen under 1946) och industrin till stora delar 
sönderslagen, var sannolikt de ordinarie arbetsmöjligheterna få. När industrier 
och verkstäder liksom näringslivet i övrigt började fungera återgick Steinstück-
enborna till sina arbetsplatser, vilka i huvudsak var belägna i det potsdamska 
närområdet.  
 
Från 1945/46 till 1951/52 kunde Steinstückenborna fritt förflytta sig i östzonen 
och utnyttja de S-bahnförbindelser som fanns, framförallt från S-Bf. Babelsberg-
Ufastadt (f.d. Griebnitzsee).  
 
Då ryssarna, av den kvinnliga befolkningen, sågs som ett hot undvek man under 
sent 1940-tal S-Bf. Babelsberg-Ufastadt, som ju tillhörde östzonen. Man cyklade 
i stället genom skogen till Kohlhasenbrück, där Västberlins busslinje A18 hade 
sin ändstation. 
 
Under hela tiden fram till 1951/52 gjorde man sina inköp och anlitade läkare och 
övrig service i Potsdam. Hantverkarna hämtades från det lokala omlandet i öst-
zonen och man besökte, via Glienicker Brücke, sina vänner i Potsdam. Fram till 
avspärrningarna 1951/52 var man mentalt fortfarande en del av Potsdam. Efter 
gränsinstallationerna 1951/52 var man ett inneslutet område avskuret från sitt na-
turliga omland. 
 
När ryssarna i början av perioden var ensamma herrar i Steinstücken vågade 
många sig inte ut på gatorna utan det uppstod ett internt nät av smygvägar mel-
lan trädgårdar, genom häckar o.s.v. (alltså en infrastruktur i mikro). 
 
I början av den förslutna exklavperioden upprättade man i Steinstücken ett 
“Nachbarschaft”, där var och en fick bidraga med sitt kunnande (hantverk/teknik, 
kontorsarbete o.s.v.). 
 
Under sex söndagar hösten 1952 byggde invånarna en väg till Västberlingränsen. 
Arbetet fick fortgå ostört och man tilläts även sätta upp belysning. Läkare fick 
man från den tidpunkten hämta i Wannsee. På infrastruktursidan kan nämnas att 
det i hela exklaven fanns en telefon och en telefonkiosk. Under många år om-
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händerhades kontakten mellan ockupationsmakterna/myndigheterna och exkla-
ven av en Frau Vahl. 
 
Att exklaven fram till murens uppförande 1963/64 ej var hermetiskt tillsluten be-
visas av att exklavungdomar (naturligtvis helt otillåtet) hösten 1961 osedda lyck-
ades ta sig igenom gränsinstallationerna för att inhandla öl m.m. i en HO-kiosk i 
hörnet av Stahnsdorfer/August-Bebel-Straße (vid hållplatsen i Ufa-områdets övre 
högra hörn). 
 
I de fall muren hindrade invånarna att ta sig fram på gatorna uppstod på nytt ett 
internt system av nödvägar genom trädgårdarna. Vidare tvingades man genom 
kantgatan Steinstraßes avstängning att 1965 uppföra en fotgängarviadukt över 
Drewitz-Wannseebanan. 
 
Som en omedelbar följd av Berlinmuren1961 inställdes vidare S-Bahndriften och 
S-Bf. Griebnitzsee (f.d. Neubabelsberg och Babelsberg-Ufastadt)stängdes. Lika-
så skedde en total nedläggning av bandelen Drewitz-Wannsee, som ju passerade 
genom exklaven. På lättnadssidan kan nämnas att man från den 24 maj 1967 fick 
tillstånd att inrätta skolbusstrafik till Västberlin.  
 
Period 3 
Genom busstrafiken till Wannsee (och därifrån S-Bahn till Berlins centrum) kan 
man utgå från att banden till Västberlin stärks under denna period. I och med 
transitvägen kunde fotgängarviadukten över Drewitz-Wannseebanan rivas. År 
1975 övertar BEWAG (Västberlins elektricitetsverk) strömförsörjningen till  
Steinstücken.  
 
Man kunde emellertid från Steinstücken på avstånd höra Potsdambussens motor-
ljud och ibland också spårvagnens gnissel i vändslingan, men var i verkligheten 
ljusår därifrån. Speciellt äldre Steinstückenbor upplevde fortfarande denna isole-
ring från det naturliga närområdet som plågsam. 
 
Period 4 
Murens fall och DDR:s avveckling innebar för Steinstückens del avlägsnande av 
muren och, efter minröjning m.m., utnyttjande av den direkt utanför den f.d. ex-
klaven belägna Steinstrasse (som alltså utgjorde en del av murzonen). Så små-
ningom anslöts man också till Potsdams kommunala busslinjenät.  
 
Fig 17:7 och 17:8  visar hur Berlins och Potsdams bussar gemensamt utnyttjar 
Steinstückens genomfartsgata, Bernhard-Beyer-Strasse. S-Bahntrafiken Wann-
see-Potsdam återupptogs 1992 och samtidigt öppnades S-Bf. Griebnitzsee. Nu 
passerar tågen på linjen (elektrifierad 1994) från Drewitz åter genom Steinstück-
en. Den kommunala exklavsituationen framgår fortfarande tydligt på fig 17:7. 
 
Men... har den f.d. politiskt brännbara exklaven övergått till att bli ett, som Ber-
lintidningarna skrev, normalt integrerat berlinskt villaområde? Möjligen kan de 
avbrutna banden till Potsdam åter stegvis knytas ihop. Man skall i detta sam-
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manhang dock vara medveten om att det idag rör sig om en helt ny generation 
Steinstückenbor utan tidigare bindning till Potsdam. Den geografiska närheten 
till det mycket stora köpcentret “Sterncenter” (2 kilometer från Steinstücken och 
med direkt busslinje) liksom till Potsdams centrum (på en knapp halvmils av-
stånd) borde åtminstone på inköpssidan ge Potsdam klara fördelar. 
 
 

Fig 17:7  Området kring Steinstücken 2005. Spårvägslinjer markerade med blå och buss-
linjer med röda linjer, skala ca 1:25 000. ( Del av Stadtatlas Großraum Berlin /Falk). 
 
 
En intervju 1996 gav vid handen att åtskilliga Steinstückenbor gjorde sina inköp 
i Babelsberg och även anlitade frisör, läkare o.s.v. i öst (lägre priser då). 
 
Källor: Catudal 1971, Reichardt 1974, Book 1984, Leech-Anspach 1990 och 
2005, Berlin Handbuch 1992, Deckwerth 1996 och Strassenbahnarchiv DDR 
2005.  
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Fig 17:8  Bernhard-Beyer-Straße utan mur. (Foto: förf. 18.10 2006). 

II. Spårvägsnätets rekonstruktion - en öst-västfråga 
Den akuta återuppbyggnaden omedelbart efter kriget borde i hela staden samti-
digt innebära ett stegvis sammanfogande av det kollektiva trafiknätet. Det allt 
sämre samarbetsklimatet mellan de västallierade och ryssarna ledde istället till 
uteblivna skarvpunkter vid sektorsgränserna och ett totalt försvårande av fram-
komligheten. Det kalla kriget påverkade sålunda direkt spårvägsnätet i Berlin. 
 
För att få en uppfattning om vad det innebar att dela en flermiljonstad skall vi gå 
tillbaka till förkrigssituationen. Över den gräns som i 45 år skulle dela västsekto-
rerna och östsektorn fanns 1937  28 passager (i 26 fall av spårvagnar eller spår-
vagnar + bussar och i 2 fall enbart av bussar). Detta innebar totalt 100 linjepas-
sager för spårvagnar och 22 för bussar. Koncentrationen av “gränspassager” till 
centrumområdet är naturlig och Bezirk Mittes geografiska “inbrytning” i det som 
skulle bli Västberlin gav automatiskt ett stort antal nord-sydliga linjer. 
 
Av de ovannämnda 26 passageställena för spårvagnar återkom 12 st aldrig efter 
kriget och 10 av dessa berörde Bezirk Mitte. Anledningen till detta torde dels 
vara tekniska svårigheter (innerstaden var i det närmaste totalförstörd), dels en 
ovilja från Sovjetunionens sida att åstadkomma fler öst-västlinjer än nödvändigt. 
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Ett tidigare finmaskigt spårvägsnät blev därmed inom vissa avsnitt betydligt mer 
grovmaskigt. 
 
Ett exempel på en trafikmässig lucka finner vi gränsområdet mellan distrikten 
Wedding (franskt), Prenzlauer Berg (sovjetiskt) och Mitte (sovjetiskt) (fig 17:9). 
Mellan Schönhauser Allee i kartans östkant och Rathenower Straße omedelbart 
utanför kartans västkant saknas efter 1945 på en sträcka av ca 4 kilometer alla 
gränspasserande (öst-väst) spårvägslinjer. De icke återställda nätavsnitten är 
markerade med streckade linjer. Den enda passagen i öst-västlig riktning (linje 
44 i Invalidenstrasse), som återfinns i kartans sydvästra hörn, upphörde 1948, i 
samband med blockaden. En motsvarande linjenätslucka finner vi vid Bezirk 
Mittes sydgräns mellan Potsdamer Platz och Prinzenstraße. 
 
 

 
Fig 17:9  Kommunikationsmässiga luckor vid sektorsgränsen (tjock linje)  Wedding - Mit-
te. Heldragna tunna linjer visar spårvägslinjer som återupptog driften efter kriget och 
streckade linjer visar sådana somaldrig återkom. D = U-Bf Dimitroffstraße (idag Ebers-
walder Straße). Se i övrigt texten. (Ur: Book 1991). 
 
 
Den 1 augusti 1949 delades det kommunala trafikbolaget BVG upp på en östlig 
och en västlig förvaltning och under tiden 1951-53 reducerades successivt antalet 
gränsöverskridande (Östberlin-Västberlin) spårvägslinjer. Den 15 januari 1953 
avbröts, på grund av en avtalsstrid, all genomgående spårvägstrafik. Fram till 
murens tillkomst kunde dock de berlinska passagerarna på fem ställen genomfö-
ra indirekta byten. Man förflyttade sig sålunda till fots över sektorsgränsen från 
den östliga till den västliga ändstationen (och vice versa). I fyra av de fem fallen 
gällde fortfarande samma genomgående linjenummer och man kunde fortsätta på 
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samma biljett (!). De enda dragen som efter trettio år antydde något om före-
komsten av det en gång gemensamma trafiknätet var de korta spårstumparna 
fram till muren som av praktiska skäl ej varit möjliga att bryta upp. På motsva-
rande sätt kom spårvägsspåren i Leipziger Strasse inom gränsstråket (dödszonen) 
att ligga kvar (se vidare kap 19).  
 
Vi förflyttar oss fram till den postmurala tiden. Det kalla krigets anda är bortblåst 
och nu är det inte utrikespolitik eller bristande vilja som bestämmer hopfogning-
en av nätet utan istället ekonomin. Att sätta in genomgående busslinjer innebär 
inga större svårigheter, men rekonstruktionen av S-och U-Bahnsystemet har varit 
ytterst kostsamt varför de spårvägsprojekt som syftade till att återge Västberlin 
en del av sina spårvägslinjer som i sin tur skulle bindas samman med östs linjer 
har på ett undantag när (linjerna M 13 och 50 från Björnsonstraße /Prenzlauer 
Berg/ till Wirchow Klinikum/Wedding/) ännu inte förverkligats alternativt kraf-
tigt försenats. 
 
De icke återställda “gränsöverskridande”, streckade, linjerna på fig 17:9  har 
ännu inte på någon punkt blivit heldragna, men sträckningen från Friedrich-
Ludwig-Jahn-Sportpark (Prenzlauer Berg), i anslutning till muren, till Nord-
bahnhof (Mitte) via Bernauer Straße (Wedding) var när detta skrevs 2005 under 
byggnad (se pilarna på fig 17:9). Återinvigningen skedde den 28 maj 2006. 
 
Man må också i detta sammanhang betänka att ett sammanfogande och återstäl-
lande av S-och U-Bahnsystemen från tiden före 1961 har varit något självklart 
och nödvändigt för en stad med 3,5 milj. människor (se vidare kap.12). Spår-
vägstrafiken i Västberlin avvecklades steg för steg under framförallt 1960-talet 
och den sista linjen (55:an) inställde driften 1967. Det var vid detta tillfälle “ute” 
med spårvagnar. Under de senaste två decennierna har trafikmedlet upplevt en 
påtaglig renässans i både Europa och USA., men entusiasmen har uppenbarligen 
inte helt och fullt spridit sig till makthavarna i den västra stadshalvan. 
 
Även i fråga om busslinjerna förekommer “gränsöverskridande” inom det aktuel-
la kartavsnittet högst marginellt. Inom hela Berlin finns däremot åtskilliga exem-
pel på dylika linjer, däribland den kanske livligast trafikerade linjen, (100), mel-
lan Bf Zoologischer Garten och Alexanderplatz. (Ajourföring av Book 1991). 
 

Sönderbrytning - hopfogning i ett kort krigsperspektiv 
Som avslutning skall här citeras ett kortare avnitt ur Theodor Pliviers roman 
“Berlin” (1954) för att visa hur järnvägs-, S-Bahn- och spårvägsnätet inom ett 
extremt kort tidsperspektiv i samband med de svåra bombningarna i krigets slut-
skede genomgick sönderbrytningsfaser och därefter temporära partiella hopfog-
ningsfaser för att i nästa steg ytterligare brytas sönder. I romanen som bygger på 
en noggrann dokumentation skall en av huvudpersonerna, överste Zecke, i april 
1945 förflytta sig från Wannsee till Karlshorst. 
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“Profetian att han skulle behöva nästan en hel dag till Karlshorst visade sig vara i det närmaste riktig. 
Först gick det galant (min anm.: västkanten  var mindre skadad än centrum och östkanten), men re-
dan vid Potsdamer Platz måste han stiga av och gå till fots till Alexanderplatz. Med S-banan tog han 
sig bara till Schlesischer Bahnhof. Han frågade efter återstoden av vägen. 
 
– Ja, S-banan är avbruten här, fick han till svar. Gå bara den här gatan fram, där går spårvagnen, na-
turligtvis inte till Karlshorst, men ni kan kanske ta er till Ostkreuz........ Hans väntan blev belönad, 
spårvagnen kom och han kunde stiga upp.......En liten ofärdig sextonåring med puckel (min anm.: 
andra tonåringar skulle försvara Berlin) skötte konduktörstjänsten...... En liten bit kan ni följa med 
oss, sade den puckelryggige till Zecke. I går gick det faktiskt till viadukten, men för en stund sen 
hade vi ju det stora anfallet, och jag vet inte hur långt det går nu. Det gick inte långt. Zecke stod snart 
åter på gatan. 
– Säg mig, hur kan jag komma till Karlshorst? 
– Om ni har tur, med S-banan, i går gick det fortfarande en rälsbuss.  
Vidare gick det med S-banans rälsbuss, dock inte hela sträckan. Zecke hade emellertid nu kommit så 
långt att han kunde tillryggalägga resten av vägen till fots. Och slutligen, sent på eftermiddagen, kom 
han fram till Karlshorst och kasernområdet.” 
 
Detta romanutdrag ger sannolikt en realistisk bild av hur man, under vidriga för-
hållanden, försöker hålla kollektivtrafiken igång i en döende flermiljonerstad. 
Det finns kartor över det söndertrasade spårvägsnätet vid tiden för krigsslutet och 
här kan man se hur åtskilliga linjer klippts av på ett stort antal ställen. Dylika 
kartor skulle ligga till grund för godstransporter, frakt av ruinmassor och olika 
typer av bogseringar. 
 
Redan den 20 maj 1945 kom den första spårvagnen åter i trafik. Det finns från 
denna tid spektakulära bilder som visar hur passagerarna med gemensamma kraf-
ter skjuter vagnen förbi de strömlösa avsnitten. Under knappt ett år följde en in-
tensiv hopfognings- (rekonstruktions-)fas, som relativt snabbt bromsades upp av 
kalla-krigetatmosfären (se ovan). 
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18. M U R E N 

Tidigare befästningslinjer i Berlin 
När man under 1990 rivit/demonterat huvuddelen av den 160 km långa muren 
(murarna) runt Västberlin är det i själva verket fjärde gången man river murar i 
Berlin. Fig 18:1 visar schematiskt de tre inre befästningslinjerna. 
 
Det medeltida Berlin (från början tvillingstäderna Berlin och Cölln) omgavs av 
en enkel ringmur med vallgrav och fem portar. År 1658 påbörjades byggandet av 
ett mer tidsenligt försvarsverk som fullt utbyggt 1683 omfattade ett system av 
vallgravar, vallar, bastioner och sex portar. Rivningen av den medeltida muren 
påbörjades 1680. De nya befästningarna som uppfördes på eller omedelbart utan-
för den gamla försvarsterrängen gav staden ett begränsat expansionsutrymme.  
 
 

 
 
Fig 18:1  Kartskiss över tre generationers försvarslinjer i Berlin. a = medeltida muren, b 
= renässansförsvarsverket och c = 1700-talets försvars- och tullmur. (Ur Book 1991). 
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Jämfört med andra kontinentala städer fick Berlin detta s.k. renässansförsvars-
verk relativt sent och under de följande årtiondena tillkom de monumentalt upp-
byggda stadsdelarna Dorotheenstadt och Friedrichstadt. Huvuddelen av Berlins 
stadsbebyggelse hamnade därmed snabbt utanför den relativt nyuppförda befäst-
ningslinjen och redan 1734 nedrevs de första avsnitten av försvarsverket. 
 
För att möjliggöra en omfattande expansion drogs 1732-34 en ca 15 km lång 
kombinerad försvars- och tullmur (den senare funktionen var det primära) runt 
den preussiska huvudstaden. Fram till 1802 var denna mur partiellt uppförd i trä. 
I muren fanns 18 portar benämnda efter utfartsvägarna. Det relativt oplanerade 
förstadsbältet från 1700-talet har erhållit namn efter portarna (t.ex. Spandauer 
Vorstadt och Köpenicker Vorstadt). När muren revs 1868 var både de tullmässi-
ga och försvarsmässiga funktionerna överspelade. 
 
Medan man för exempelvis Wiens och Köpenhamns del fick ringgatssystem 
och/eller en krans av monumentala byggnader och parker är det på få ställen, 
med undantag för smärre arkeologiska rester, som ett kortare avsnitt av den me-
deltida muren vid Waisenstrasse och ett fragment av tullmuren vid Stresemann-
strasse, vi idag kan ana sträckningen av försvarslinje 1 och 3. Tullmurens sträck-
ning sammanföll för övrigt också med efterkrigstidens mur i kanten av Tiergar-
ten mellan Tiergarten och Potsdamer Platz. När Stadtbahn, som blev klar 1882, 
drogs fram i centrum utnyttjades ungefär mellan stationerna Jannowitzbrücke 
och Börse (idag Hackescher Markt) den ännu fria terrängen i anslutning till vall-
graven i den norra delen av 1600-talets försvarslinje (fig 12:3). En parallell till 
detta är Stadtbahns dragning på Wiens s.k. Gürteln, på platsen för 1704 års för-
svarslinje. 
 
De äldre stadsbefästningarna tillkom utanför existerande bebyggelse. Den fjärde 
begränsningslinjen, “Ulbrichtmuren”, skiljer sig i många avseenden från sina 
“föregångare”. 
 
Källor: Book 1978:2 och 1991. 
 

Bakgrund till muren 
Även om det från början gnisslade i samarbetet mellan den sovjetiska ockupa-
tionsmakten och de västallierade var det den kuppmässiga sammanslagningen i 
östsektorn av SPD och KPD till SED i april 1946 som inledde den reella sönder-
brytningen. En ytterligare belastning av de öst-västliga relationerna blev det sov-
jetiska vetot mot valet av Ernst Reuther till ny överborgmästare i juli 1947. 
 
Det som emellertid slutgiltigt kom att dela staden var valutafrågan. De västallie-
rade avvisade den 23 juni 1948 det sovjetiska valutaförslaget som gick ut på en 
“Kuponmark” för hela Berlin och aviserade istället införandet av en D-Mark 
(väst) i de tre västsektorerna. Den sovjetiska ockupationsmakten, som under vå-
ren successivt inskränkt de västallierades transitmöjligheter, avbröt samma dag 
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passagerar-, gods- och posttrafiken mellan västzonerna och Berlin på grund av 
“tekniska störningar”. Den följande dagen förbjöd den sovjetiska militära admi-
nistrationen (SMA) alla försörjningsleveranser från såväl SBZ som östsektorn till 
västsektorerna. De västallierade militärguvernörerna svarade med motsvarande 
förbud gentemot östsektorn. 
 
Berlinblockaden hade därmed tagit sin början. Under perioden 26 juni 1948 - 12 
maj 1949 (då blockaden hävdes) försåg den s.k. luftbron Västberlin med 1,7 milj. 
ton förnödenheter. De totalt ca 213 000 flygningarna fördelades mellan flygplat-
serna Tempelhof (amerikanska sektorn), Gatow (brittiska sektorn) och från slutet 
av 1948 Tegel (franska sektorn). 
 
Medan blockaden pågick genomfördes vid Stadtverordnetenversammlung i Öst-
berlin en kupp under vilken magistratens demokratiskt valda representanter av 
“massorganisationerna” och SED-folk förklarades avsatta. Istället bildades en 
provisorisk “demokratisk senat” (bestående enbart av SED-ledamöter) . Den ti-
digare fritt valda magistraten flyttade den 1 december till Västberlin. Därmed var 
den politiska delningen av Groβ-Berlin ett faktum. 
 
Bildandet av de båda tyska staterna 1949 medförde två stora tvisteämnen: Väst-
berlins statsrättsliga situation inom/bredvid Förbundsrepubliken och Östberlins 
dubbla roll som DDR:s huvudstad och sovjetockuperad sektor. 
 
Den faktiska delningen av Berlin fortgick under hela första hälften av 1950-talet 
genom dels avklippande av försörjningsnät, dels en allt längre gående kommuni-
kationsmässig isolering av Västberlin. Till detta kommer stängningen (medelst 
taggtråd) av gränsen mellan Berlin och DDR 1952. Man kunde nu se den västra 
stadshalvan som ett “Inselbetrieb” långt inne i DDR. Incidenten i Östberlin den 
17 juni 1953 då en folklig och fredlig demonstration nedslogs med sovjetiskt 
pansar, var ytterligare en indikator på de dåliga öst-västliga relationerna. 
 
De västallierade och Sovjetunionen lättade under denna period en del på sin oc-
kupationsstatus. Västberlin tog som “Land Berlin” plats i förbundsdagen, men 
utan rösträtt, och banden med Västtyskland blev allt starkare. De tre västallierade 
hade för övrigt redan i samband med bildandet av Förbundsrepubliken upphävt 
den allierade “direktförvaltningen” av Västberlin. Sovjetunionen överlät samti-
digt förvaltningsbefogenheterna i Östberlin till DDR och upprättade en sovjetisk 
kontrollkommission som skulle ersätta den tidigare SMA.  
 
Samtidigt som det storpolitiska klimatet gradvis försämrades under slutet av 
1950-talet ställdes krav/hot från Sovjetunionen angående upphävande av Berlins 
fyrmaktsstatus och förvandling till en “fri stad” (d.v.s. under östkontroll). Väst-
makterna betonade sina avsikter att försvara Västberlins frihet. Tonen skärptes 
efterhand och krigshotet vilade över den delade staden. Under de fyra sista må-
naderna av 1960 var Östberlin spärrat för medborgare i Förbundsrepubliken. För 
tillträde krävdes uppehållstillstånd. 
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Sommaren 1961 kännetecknades av en allt aggressivare sovjetisk hållning och 
man fick nu uppleva kulmen på en under många år pågående flyktingström från 
DDR/Östberlin till Västberlin (fram till murens uppförande totalt 2,7 milj. män-
niskor). 
 
Källor: Die Chronik Berlin 1986, Book 1991, Aanderud 1991, Berlin Handbuch 
1992 och Ribbe & Schmädeke 1994. 
 

“Den antifascistiska skyddsvallen” 
Den 13 augusti 1961 stängdes gränsen mellan Västberlin och Östberlin/DDR ge-
nom tillkomsten av muren (för detaljer om muren, se nedan). Sovjetunionen ho-
tade nu med att hindra trafiken till Västberlin även i luftkorridorerna och USA 
varnade Sovjetunionen för följderna av en sådan åtgärd. 
 
Detta kan betraktas som själva slutpunkten i den 15 år långa sönderbrytningspro-
cessen i Berlin. 
 
De mot västberlinska medborgare fram till 1961 riktade gränsavspärrningarna 
innebar naturligtvis påtagliga inskränkningar i den individuella rörelsefriheten 
och stadens omland var fr.o.m. 1952 stängt för västsektorernas invånare. Men 
man hade fortfarande möjlighet att röra sig över hela det geografiska rummet i 
Groß-Berlin. Trots den gradvisa skärpningen av situationen i Berlin kom byg-
gandet av en mur mitt genom stadens centrala delar att bli både chockartad och 
smärtsam. Östberlin blev nu under ett antal år en helt oåtkomlig värld för väst-
berlinaren. 
 
Den sammanlagda längden på gränsen runt Västberlin var 160,5 km, varav 45,9 
km utgjorde sektorsgräns mellan de västallierade sektorerna och östsektorn. En 
sammanställning från 1962 visar starkt förenklat markanvändningen i de områ-
den muren skar genom runt Västberlin: 37 km till övervägande del genom bo-
stadsområden, 17 km till övervägande del genom industriområden, ca 30 km ge-
nom skogsområden, 24 km genom floder, sjöar och kanaler och 55 km genom 
bl.a. banvallar, fält och sankmarker. De två första markanvändningstyperna gäll-
er framförallt sektorsgränsen. Totalt skar gränslinjen 193 gator (62 mellan Öst- 
och Västberlin samt 131 mellan Västberlin och DDR). 
 

Gränsanläggningarnas uppbyggnad 
I sitt tekniskt sett mest “utvecklade” tillstånd bestod gränszonen av följande åtta 
komponenter, från östsidan räknat: 
 
1)“Sperrgebiet” med “Vorfeldsicherungen” (förterrängsäkringar) av olika slag 
(väggar av plattor, stängsel, genomfartsspärrar, galler för fönster m.m.), 2) “Hin-
terlandsicherungsmauer” (inre muren), vars utsida var vitmålad för att de flyen-
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de nattetid skulle avteckna sig. På innermurens utsida fanns bl.a. 3) “spanska 
ryttare” (fordonshinder av t.ex. järnvägsräls), 4) vakttorn (300 st runt Västber-
lin), 5) strålkastarmaster, riktade mot västsidan, 6) “Kolonnenwege” (patrulle-
ringsvägar belagda med asfalt eller betong), 7) kontrollremsa med slät sand (till 
detta kom mineringar, signalutrustning och på vissa avsnitt hundbevaknings-
sträckor). Gränszonen avslutades med 8) “das vordere Sperrelement”, d.v.s. 
gränsmuren direkt på/vid sektorsgränsen. Denna mur är vad vi normalt betraktar 
som MUREN. I slutskedet var den ca 3,5 meter hög och krönt med betongrör. 
Yttermurarna sågs i öst som “den antifascistiska skyddsvallen” och i väst som 
“skammens mur”. Vid gränsövergångarna fanns vidare en hel arsenal av hinder 
och övervakningsinstrument. 
 

Fyra generationer av murar 
Gränsanläggningarna genomgick ständiga förändringar och förbättringar, fram-
förallt under de tjugo första åren. Man talar om fyra generationer murar. 
 
Den första generationen kan ses som ett provisorium och omfattade vanligen 
högst ett antal veckor (för vissa gränsavsnitt dock betydligt längre). Här gällde 
taggtråd och mindre blockelement av samma typ som för bostadsbyggen. 
 
Den andra generationen innebar att man förstärkte anläggningen med fordons-
hinder (betongspärrar) och man påbörjade också uppsättandet av en mur av mas-
siv betong. 
 
Den tredje generationens mur byggde på en annan princip. Man använde sig av 
relativt smala armerade betongblock och man placerade avloppsrör ovanpå mu-
ren. Både “optiskt” och “funktionellt” innebar denna murtyp en förbättring. 
 
De svagheter som trots allt fanns eliminerades vid uppförandet av fjärde genera-
tionens mur. Man förstärkte muren väsentligt för att omöjliggöra genombrotts-
försök och man utnyttjade färdigelement för muren (av samma typ som användes 
inom jordbruket). Denna sista murtyp benämndes “Grenzmauer 75” och utgjorde 
med sina släta ytor en prydligare anblick sedd från Västberlin. 
 

Murzonen - ett unikt biologiskt/naturgeografiskt område 
Ett i mursammanhang ofta använt ord är “biotop”. Många isolerade partier över-
vakades från vakttorn, men beträddes sällan av människor. Här uppstod för stor-
stadsområden unika växt- och djurmiljöer. Dessa biotoper utraderades på kort tid 
i samband med murens fall. 
 
En parallell till detta, men i större skala, finner vi i samband med de stora militä-
ra övningsfälten, som framförallt tillkom efter andra världskriget. Visserligen 
uppstod åverkan på naturen t.ex i samband med stridsvagnsövningar och skarp-
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skjutningar med artilleri m.m., men på många håll var naturen och landskapet 
under decennier skyddade mot uppsplittring, försegling eller andra ingrepp. Det 
militära utnyttjandet av områdena ledde till bildandet av torrhedar, markstäpp el-
ler dyner, som annars inte skulle kunna existera i denna form. Övningsfälten bil-
dar sålunda idag de största sammanhängande naturområdena i Brandenburg och 
är av stor betydelse både för natur- och landskapsturism samt rekreation, förut-
satt en totalsanering. (se vidare kap. 3). 
 
De bostadsområden som på västsidan låg i anslutning till murzonen ingick i en 
garanterat skyddad grön “miljö”. Biltrafiken var högst begränsad eftersom det i 
allmänhet rörde sig om återvändsgator. Die Wende innebar en klar, men i många 
fall långsam, omställning. Dagspressen har genom åren redovisat otaliga exem-
pel på hur invånarnas vardagsliv förändrats genom avlägsnandet av gränsinstalla-
tionerna. 
 
Det senaste exemplet på hur boendemiljön i gränsområdet kommit att förändras 
hämtar vi från Bezirksgränsen Neukölln (f.d. väst) och Treptow (idag deldistrikt 
i f.d. öst). Här fann man tidigare en stillsam miljö på västsidan med kastanjer och 
pil, där nu motorvägen mot Flughafen Schönefeld utmed f.d. gränszonen vid Tel-
towkanalen dragits fram. På det tidigare grönområdet har, förutom anslutnings-
vägar, tillkommit tre köpcentra. 
 
Den forna skjutsstationen, sedermera “Buschkrug” har rivits och den sedan länge 
demonterade muren har ersatts med en nio meter hög bullermur. Fågelsång och 
frisk luft har sålunda ersatts med hög ljudnivå och en bortsanerad natur. 
 
Källor: Aanderud 1991, Book 1991, Kratz 2003, Klausmeier & Schmidt 2004, 
Wieschollek 2005, Goldman 2005, Schmid 2005 och Rogalla 2005:1. 

Murens närhet avskräckte 
Delar av de murnära områdena betraktades på västsidan som föga attraktiva om-
råden och fick ligga för fäfot. Så var t.ex. framförallt under 1970-talet det områ-
de som nu går under namnet “Kulturforum” relativt glest bebyggt (Philharmonie 
och Staatsbibliothek). Ointresset från de kommunala myndigheternas sida var 
påtagligt och naturens egna krafter, d.v.s. olika typer av växtlighet, sprängde 
sönder asfalten i de outnyttjade sidogatorna (fig 18:2). Buskvegetationen kring 
ruinen av den f.d. italienska ambassaden (idag på nytt Italiens ambassad) var av 
många botaniker säkerligen en synnerligen uppskattad biotop. 
 
Trettiotalets livligaste trafikknutpunkt, Potsdamer Platz, kom att skäras av muren 
och var under ca trettio års tid ett fullkomligt öde område. Tvärs över murzonen 
löpte hela tiden de rostiga och övervuxna spåren till den sista genomgående 
spårvägslinjen, som kapades 1953. Mellan de olika gränsinstallationerna froda-
des grönskan och här sågs kaniner oviserade röra sig i zonen. Detta kunde 
beskådas från utsiktsplattformar i västs ödeland (fig 18:3). 
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På östsidan av muren tillkom i mitten av 1980-talet en omfattande bostadsbe-
byggelse i det som då var kanten av Östberlin. Fem år senare var detta centrum i 
det återförenade Berlin och bostadsbyggande skulle här ha varit otänkbart. Som 
framgår av kap. 19 är Potsdamer Platz åter i händelsernas centrum. 
 
Vid Bethaniendamm i Kreuzberg har i flera decennier funnits en från början 
spontant framvuxen “zoologisk trädgård” (med hästar, grisar, får, gäss o.s.v. /fig 
18:4/) till glädje för kvarterets barn. Inom dessa kvarter florerade då husockupa-
tioner (ingen brydde sig - området var ointressant). Denna markanvändning skul-
le, mitt i en normal flermiljonerstad, vara helt osannolik... så icke i Berlin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig 18:2  Matthäi Kirchstraße. I de 
murnära områdena tog vegetationen 
över. (Foto: förf. 8.8 1972). 

 
 
 
 
 

Fig 18:3  Från utsiktsplatsen vid Potsdamer Platz mot Leipziger Straße. Observera spår-
resterna. (Foto: förf. 8.8 1972). 
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Bevarandesynpunkter - debatt 
Mellan murens fall 1989 och återföreningen 1990 revs/demonterades det mesta 
av gränsanläggningarna. Man hade som omedelbart mål att förinta och frakta 
bort muren. Vid årsskiftet 1990/91 återstod endast rudiment av gränsanläggning-
arna. 
 
Fig 18:4  “Zoo” vid Bethanien-
damm. Muren och Östberlin i bak-
grunden. (Foto: förf. 29.6 1990). 
 
 
 
Fjärde generationens gränsmur 
finns idag kvar på endast tre 
ställen: Niederkirchnerstrasse, 
Bernauer Strasse (med ett rela-
tivt nyinvigt Dokumentations-
zentrum) och Liesenstrasse. 
East-Side-Gallery vid Mühlen-
straße är visserligen samma ge-
nerationsgränsmur, men är tek-
niskt sett en Hinterlandmauer. 
 
Som påtagliga, men “onda”, 
monument över murtiden funge-
rade 300 vakttorn runt Västber-
lin. Idag återstår tre, därav två i 
Berlin och en på Brandenburgsidan. Inget av tornen står kvar på sin ursprungliga 
plats. 
 
En totalinventering gjordes 2002-03 och denna visar existensen, framförallt på 
östsidan, av hundratals smärre rester av gränsanläggningarna. 
 
Nästan omedelbart efter muröppningen 1989 igångsattes en intensiv debatt i 
dagspressen m.m. om bevarandefrågor (det historiska perspektivet, jämför mo-
nument- och namnfrågan). Denna debatt pågår fortfarande, sjutton år efter mu-
rens fall 
 
Senator Volker Hassemer (ansvarig för kulturminnesvården) får här representera 
protestsidan mot rivning av alla gränskomponenter. Han pläderade 1995 vid en 
konferens för tyska nationalkommittén för kulturminnesskydd för bevarandet av 
ett “obekvämt” byggnadsminne och menade att vi har en förpliktelse att bevara 
dokument över “detta vansinne för att beväpna oss mot varje ansats till åter-
komst”. 
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Prästen Manfred Fischer i Versöhnungsgemeinde (vid Bernauer Straße) fastslår 
att man inte bara kan ta bort muren (alltså resten vid Bernauer Straße). Folk i 
framtiden måste fysiskt begripa vad som hänt (jämför vissa gruppers förnekande 
av Förintelsen). 
 
År 1999 öppnades i anslutning till det bevarade muraravsnittet vid Bernauer 
Straße en minnesplats med kyrksal och ett dokumentationscentrum. Närmare  
200 000 personer besökte 2005 minnesplatsen. 
 
Källor: Klausmeier & Schmidt 2004, Rogalla 2005:2 och Neller & v. Törne 2005 
samt ett mycket stort antal tidningsnotiser. 
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19. Efter murens fall och 
återföreningen: två 

megaprojekt 
Berlins planläggningsverksamhet präglades under 1990-talet av två mycket stor-
skaliga projekt: a) området kring Potsdamer Platz och b) områdena avsedda för 
riksdagens och regeringens verksamheter. I båda fallen finns diskussionerna om 
Berlins centrumstruktur med i bilden. 
 
I fråga om fall a) kommer jag i detta kapitel huvudsakligen att ta upp dels Pots-
damer Platz´s trafikmässiga roll från mellankrigstiden fram till idag, dels plan-
läggning av och markanvändningen för detta nya cityområde och dess eventuella 
påverkan av stadens centrumbild. 
 
Vad beträffar fall b) kommer jag, förutom en kort genomgång av den segslitna 
huvudstadskonflikten mellan Berlin och Bonn, redovisa hur man i centrala Berlin 
för regeringsbruk m.m. genomfört en återanvändning av ämbetsbyggnaderna från 
äldre regimer - en i sig ytterst kontroversiell fråga. Vidare berör jag en del av de 
provisoriska lokallösningar som blev en nödvändighet i väntan på förbundsdags-
byggnadernas färdigställande, vissa följdeffekter av upphöjelsen till huvudstad 
samt situationen i Bonn sju år efter huvudstadsflytten. 
 

a) Potsdamer Platz/Leipziger Platz 

Bakgrund 
Leipziger Platz och Potsdamer Platz har sedan tullmurens tillkomst 1732-34 (se 
vidare kap.18) bildat en enhet.  
 
Den oktogonformade Leipziger Platz lades ut omedelbart efter murens tillkomst 
och erhöll sitt namn 1814 till åminnelse av slaget vid Leipzig året innan. Leipzi-
ger Platz omnämns som en av tre representativa platser där viktiga gator nådde 
fram till tullmuren (“Quarré” = den kvadratiska platsen framför Brandenburger 
Tor/nuvarande Pariser Platz/, “Octogon”, vid Potsdamer Tor /Potsdamer Platz/ 
och “Rondel”, där tre gator konvergerar vid Hallesches Tor, nuvarande Meh-
ringplatz), se fig 19:1. 
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Fig 19:1  Matthaeus Seutters karta över Berlin från omkring 1740 med “Rondel”, “Octo-
gon” (“Achteck”) och “Quarré”. Observera att kartan är orienterad med söder uppåt, 
skala ca 1:27 000. (Ur: Berlin im Kartenbild 1981). 
 
 
Genom att två gator (nuvarande Bellevuestraße och Potsdamer Straße) på mu-
rens utsida sammanstrålade vid Potsdamer Tor och att en smalare väg löpte på 
båda sidor längs muren och Leiziger Straße anslöt från staden bildades ett, från 
början relativt formlöst, femkors. När Potsdamer Tor revs 1823 (själva muren 
revs inte förrän 1866-69) gavs bättre möjlighet att skapa en mer distinkt plats. 
Potsdamer Tor ersattes med två symmetriska portbyggnader, ritade av Karl  
Friedrich Schinkel, vilka gav oktogonen en tydligare åttonde sida. Vid samma 
tidpunkt omgestaltades, efter ritning av tidens andre store arkitekt Peter Josef 
Lenné, Leipziger Platz till en grön “Schmuckplatz”.  
 
Potsdamer Platz genomgick därefter fram till andra världskriget ett antal om-
byggnader (den senaste omkring 1930), men förblev ett trafikmässigt komplice-
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rat femkors med en sjätte gata, Linkstraße, som anslöt till Potsdamer Straße ett 
femtiotal meter från platsen.   
 
Det vanligaste ämnet i de övergripande berlinska plandiskussionerna torde efter 
1989 ha varit problemet med två klart åtskilda huvudcentra (som synes åter-
kommer centrumproblemet vid ett flertal tillfällen även i denna skrift). 
 
Utgångsläget vid murens fall var ett östligt, något osammanhängande, kommer-
siellt centrum i närheten av Alexanderplatz och ett motsvarande, betydligt mer 
koncentrerat, västligt centrum med Kurfürstendamm-Tauenzienstraße som kärna. 
Den öst-västliga sektorsgränsen (1961-89 muren) löpte genom just det område 
som kunnat bli en brygga mellan de båda centrumområdena. 
 
I själva verket var området kring Potsdamer Platz under mellankrigstiden något 
av en förbindelselänk mellan “öst” och “väst”. Centrum för statsförvaltningen 
låg då vid Wilhelmstraße (bl.a. rikskansliet) och längs sydsidan av Leipziger 
Straße fram till Leipziger Platz/Potsdamer Platz, där flera ministerier var beläg-
na. Vid den sammanhängande platsbildningen Leipziger Platz/Potsdamer Platz 
låg en mängd hotell, hela 92 restauranger, 10 “Destillen” (små krogar som i hu-
vudsak serverade brännvin), 13 kaféer och 36 “Schankwirtschaften” (krogar där 
endast drycker serveras). Vid Potsdamer Platz fanns vidare en mängd stora spe-
cialbutiker samt det berömda mat- och nöjespalatset “Haus Vaterland“. Den an-
slutande Leipziger Straße var för övrigt en av innerstadens viktigaste affärsgator. 
Vid hörnet Leipziger Straße/Leipziger Platz låg varuhuset “Wertheim”, Berlins 
äldsta (grundat 1897) och Europas största, med en fasadlängd av 330 meter och  
5 000 anställda. Allt detta bildade tillsammans Berlins mest älskade “Flaniermei-
le”. 
 
Från Leipziger Platz/Potsdamer Platz fortsatte affärsgatan Potsdamer Straße mot 
sydväst fram till Potsdamer Brücke och Landwehr-Kanal (m.a.o. ett samman-
hängande affärsstråk Unter den Linden - Friedrichstraße - Leipziger Straße - 
Leipziger Platz/Potsdamer Platz - Potsdamer Brücke). Man skulle sedan, med en 
viss försiktighet, kunna spåra en administrativ förlängning (med bl.a. försvars-
ministerium/ överkommando för armén, marinen och flygvapnet m.m., centrala 
statistikmyndigheten, hydrografiska institutet och riksförsäkringsanstalten) längs 
Landwehr-Kanal fram till närheten av Lützowplatz. Denna officiella bryggas 
västligaste punkt låg en knapp kilometer från Wittenberplatz, d.v.s. man hade så-
lunda ett sammanhängande administrativt-kommersiellt stråk ungefär från Alex-
anderplatz till Lützowplatz. Här rör det sig om en mer förenande centrumbrygga 
än idag. 
 
Mellankrigstidens affärscentrum/förvaltningscentrum i Bezirk Mitte liksom den 
ovannämnda bryggan förstördes, i princip, fullständigt (fig 18:3) under andra 
världskrigets slutskede och de kvarliggande ruinerna röjdes efterhand av. Till 
detta kom sedan sektorsgränsen/muren och det som var fyraochenhalvmiljonsta-
dens kollektivtrafikmässiga knutpunkt låg under decennier som en ödemark. Un-
der hela efterkrigstiden fram till 1985 (då bostadshus uppfördes längs Wilhelm-
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straße) skedde överhuvudtaget ingen återuppbyggnad vid platsbildningen på öst-
sidan. På västsidan tillkom som enda byggnader, dock på vederbörligt avstånd, 
Philharmoni-huset och Deutsche Staatsbibliothek. 
 

Potsdamer Platz/Leipziger Platz som kollektivtrafikknutpunkt 
I Tiergartens sydöstra hörn bildade de båda platserna stadens i särklass viktigaste 
knutpunkt för den kollektiva trafiken. Här leddes en oändlig ström av spårvagnar 
och bussar ut i alla riktningar (antalet privatbilar uppgick i slutet av 1930-talet 
till endast drygt 50 000). 
 
Mer än ett fyrtiotal spårvägs- (en klar majoritet) och busslinjer hade 1939 sina 
hållplatser vid Potsdamer Platz/Leipziger Platz. Detta är emellertid ett väsentligt 
mindre antal (isynnerhet spårvägslinjer) än år 1920 (fig 19:2), då antalet linjer 
under mellankrigstiden väsentligt reducerats på grund av förenklingar i linjenä-
tet. I Potsdamer Straße framfördes t.ex. vid det förra tillfället hela 30 spårvägs-
linjer. Potsdamer Platz/Leipziger Platz ansågs under decennierna före andra 
världskriget vara Europas i särklass kollektivtrafiktätaste plats (fig 19:3). 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig 19:2  
Kollektivtrafiknätet i 
området kring 
Potsdamer Platz 
omkring 1920. Röda 
siffror = spår-
vägslinjer och röda 
bokstäver = 
busslinjer. (Källa: 
Baedekerkarta från 
1921). 
 

 
 
År 1939 fanns dessutom U-Bahnstationen Potsdamer Platz (invigd 1902) och 
under samma år tillkom Nord-Südbahn med åtföljande S-Bahnstation också be-
nämnd Potsdamer Platz. Berlins äldsta järnvägslinje (till Potsdam) hade dessut-
om sin ändpunkt (Potsdamer Bahnhof, med en fjärr- och två lokalstatio-
ner/Potsdamer Ringbahnhof och Wannseebahnhof/) vid nämnda plats. 
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Genom att Potsdamer Platz låg vid den gamla Potsdamer Tor, som ingick i den 
s.k. tullmuren, kom också de öst-västliga sektorsgränserna (enligt Londonproto-
kollet från september 1944) att mötas här i en “Dreiländerpunkt” (amerikanska, 
brittiska och sovjetiska sektorn). 
 

 
 
 
 
Fig 19:3  Kollektivtrafiknätet i området kring 
Potsdamer Platz år 1939. Röda heldragna 
linjer = spårvägslinjer och lila streckade 
linjer = busslinjer. (Källa: BVG:s 
linjenätskarta 1939). 
 

 
Som framgår av kap 17 kom efter kriget en stor del av de sektorsgränspasserande 
öst-västlinjerna, på grund av sovjetiskt motstånd, aldrig att rekonstrueras, varför 
stora trafikmässiga luckor uppstod. 
 
Området kring Potsdamer Platz/Leipziger Platz var, som nämnts, nästan helt ren-
sat från ruiner. Endast ett fåtal linjer kom att korsa gränsen i den då befolk-
ningsmässigt starkt reducerade staden (minus 1,5 miljoner människor). Fig 19:4 
visar situationen 1950 med två linjer (73 och 74) som öst-västligt passerar sek-
torsgränsen och två nord-sydliga linjer (1 och 21) som tangerade gränsen vid 
Potsdamer Platz. De båda västberlinska linjerna 76 och 88 gick helt på västsidan 
men relativt nära Potsdamer Platz. 
 

 
 
 
 
Fig 19:4  Kollektivtrafiknätet i området kring 
Potsdamer Platz år 1950. Röda heldragna linjer = 
spårvägslinjer och lila streckade linjer = busslinjer. 
Observera att sektorsgränserna ännu ej är 
markerade. (Källa: BVG:s linjenätskarta 1950). 

 
 
Det kan nämnas att sammanlagt 122 enskilda linjepassager år 1937 av den bli-
vande östgränsen år 1951 hade reducerats till 23 passager. Efter ytterligare två 
avbrutna passageställen under 1951 återstod den 1 januari 1952 återstod endast 
11 passager. All sektorsöverskridande busstrafik upphörde redan 1946. 
 
U- och S-Bahntrafiken var fortfarande oförändrad, medan fjärrtrafiken på Pots-
damer Bahnhof upphörde direkt efter kriget och nedläggningen av lokalstatio-
nerna skedde 1946. 
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Fig 19:5 visar situationen 1957. Den 15 januari 1953 avbröts all spårvägstrafik 
över öst-västgränsen. Den tidigare s.k. intersektorala linje 74  delades därefter 
och fick sina ändstationer på respektive sida av den ännu relativt diskret marke-
rade sektorsgränsen och passagerarna fick promenera ett hundratal meter för att 
med det andra bolagets vagn (samma linjenummer) fortsätta sin avbrutna resa - 
dock utan att betala ny avgift. Fram till 1957/58 återstod fyra dylika omstig-
ningsmöjligheter utmed öst-västgränsen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig 19:5  Kollektivtrafiknätet i området kring 
Potsdamer Platz år 1957. Röda heldragna linjer 
= spårvägslinjer och blå streckade linjer = 
busslinjer. (Källa: Stadtplan Berlin 1957). 
 

 
 
Linje 1 nedlades 1951 och linje 21 två år senare, medan linje 73 inställde driften 
i östsektorn 1951. 
 
Situationen för U- och S-Bahntrafiken var ännu oförändrad. 
 
Fig 19:6 visar situationen 1966, fem år efter murens tillkomst, med den östliga 
delen av linje 74 i en vändslinga ett kvarter från Leipziger Platz. De västliga lin-
jerna 73 och 74 hade omställts till bussdrift 1962 respektive 1963 och trafikerade 
ej längre Potsdamer Platz. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig 19:6  Kollektivtrafiknätet i området kring 
Potsdamer Platz år 1966. Blå heldragna linjer 
= spårvägslinjer och röda heldragna linjer = 
busslinjer. (Källa: Stadtplan Berlin 1966). 
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Linje 74 nedlades slutgiltigt 1970. Sträckan Leipziger Platz-Spittelmarkt fram-
fördes längs Leipziger Strasse i en synnerligen ödslig och folkfattig stadsmiljö 
och nedläggningen kan tyckas vara helt följdriktig. 
 
U-Bahnlinjen klipptes 1961 av mellan Gleisdreieck (Västberlin) och Thälmannp-
latz (Östberlin) och S-Bahnlinjen passerade den sedan 1961 plomberade S-Bf  
Potsdamer Platz på sträckan Anhalter Bf - Bf Friedrichstrasse (fig 12:19). 
 
Sådan var situationen fram till murens fall. 
 
I dagsläget (2006), med en helt ny stadsdel kring Potsdamer Platz/Leipziger 
Platz och på nytt en anslutning till övriga systemet, framgår kollektivtrafiknätet 
av fig 19:7. Totalt fyra busslinjer, förutom nattlinjerna, berör nu platsbildningen.  
 
 
 

Fig 19:7  Kollektivtrafiknätet i området kring Potsdamer Platz år 2005. Lila heldragna 
linjer = busslinjer. (Källa: BVG Atlas 2005). 
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S-Bahn öppnade 1992 de stängda stationerna, däribland Potsdamer Platz och U-
Bahn återupptog 1993 driften på bandelen Gleisdreieck (och vidare högbanede-
len mot Bülowstrasse-Nollendorfplatz 1994)- Thälmannplatz (omdöpt till Moh-
renstrasse) och hela U-Bahnnätet var därmed åter sammanbundet. 
 

Potsdamer Platz/Leipziger platz en ledande knutpunkt - varför? 
En i detta sammanhang naturlig fråga är varför Potsdamer Platz/Leipziger Platz 
blivit stadens i särklass viktigaste kollektivtrafikknutpunkt. En, enligt min me-
ning, tänkbar orsak kan vara att Tiergarten (park som tidigare var kunglig jakt-
mark) var en barriär gentemot stadskärnans expansion västerut och att Potsdamer 
platz, som låg i sydöstra hörnet av parken, var utgångspunkt för landsvägen, se-
nare chausséen (byggd 1791-95) och ytterligare något senare (1838) järnvägen 
till Potsdam. Eftersom Potsdam var den absolut mest betydande staden i Berlins 
närhet och de viktigaste trafiklederna passerade genom byn/sedermera staden 
Schöneberg blev sydväst en naturlig utbyggnadsriktning och senare har linjerna 
nästan stjärnformigt spridits ut från Potsdamer Platz. 
 
Att Potsdamer Platz redan i slutet av 1700-talet hade en hög status bevisas av ar-
kitekten Friedrich Gillys förslag till ett stort monument, i klassisk stil, över Fred-
rik den store i anslutning till Potsdamer Tor (BZG 10.5 1997). 
 

Planläggningen kring Potsdamer Platz 
För att återge Berlin något av mellankrigstidens storhet var planläggningen av 
området kring Potsdamer Platz/Leipziger Platz en viktig del av 1990-talets för-
sök att skapa en verklig storstadsimage. 
 
Man diskuterade redan kring 1990 i arkitekt-, stadsplanerar- och politikerkretsar 
den europeiska stadens framtid, gestaltning och kvalitéer med avseende på täthet, 
markanvändningsandelar för boende och service och privata investerares (en av-
görande betydelse för Potsdamer Platz-projektet) roll och inflytande över stads-
utformningen. 
 
År 1991 genomfördes en stadsplanetävling “Potsdamer Platz/Leipziger Platz” 
som hade som förutsättning den europeiska stadsidén med skala, parcellstruktur 
och blandning av funktioner. Segrare i tävlingen blev arkitekterna Hilmer & 
Sattler. Byggnadshöjden var maximerad till 35 meter med en tänkt tornbebyggel-
se vid själva platsen. 
 
För de tre internationella tomtägarna och investerarna Daimler-Chrysler, Sony 
och ABB utlystes särskilda pristävlingar för den arkitektoniska utformningen. 
Dessa storföretag kom endast att utnyttja en del av totalarealen och kom också 
att ingå som dotterbolag (till Daimler-Benz) i byggnads- och inredningsbran-
scher. Efter vissa meningsskiljaktigheter bestämdes en 20%-ig bostadsandel i 
området. 
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Hela området kommer att benämnas “Potsdamer Platz” (fig 19:8). Därmed kny-
ter man an till mellankrigstidens bild av den trafikmässigt pulserande och folk-
fyllda platsen. 
 
 

Fig 19:8  Potsdamer Platz-området år 2000. För markanvändningen - se teckenförklar-
ingen. (Källa: Schulz 2000 / GR 2000: 7-8). 
 
 
Den klart största ytan upptas av Daimler-Chrysler Areal (68 000 m²). Arkitekten 
Piano leder die “Alte Potsdamer Straße” diagonalt genom området. Daimler-
Chrysler Areal utnyttjas till en blandning av kontor, detaljhandel och boende. I 
arkader och en “Shopping Mall” finner man 140 specialaffärer och restaurangfö-
retag. Vid Marlene-Dietrich-Platz har två teatrar (“Stella Musical Theater” och 
“IMAX-Theater”) samt kasino och ett lyxhotell placerats. Målsättningen har va-
rit att med handel, gastronomi och fritidsinrättningar få fram ledighetssysselsätt-
ningar och upplevelseaktiviteter. Området har sedan 1998 varit en stor turist-
magnet. 
 
Sony Centers triangelformade område norr om nya “Potsdamer Straße” avviker 
tydligt både i fråga om markanvändning och byggnadsmaterial från Daimler-
Chrysler Areal. Man (arkitektbyrån Murphy & Jahn) skiljer sig också från de ur-
sprungliga stadsbyggnadsmålen. Medelpunkten för Sony-området bildas av “Fo-
rum”, en inglasad 4 000 m² stor offentlig plats. Detta stadsrum, sannolikt Pots-
damer Platz´s mest uppseendeväckande separata skapelse (med affärer, reaturan-
ger o.s.v.), omges av av åtta separata byggnader. Hela områdets accent utgör det 



 262 

över 100 meter höga glastorn (fig 19:9), som bl.a. innehåller kontor för Deutsche 
Bahn. 
 

Fig 19:9  Potsdamer Platz från Leipziger Platz. (Foto: förf. 18.10 2006). 
 
 
 
Utöver kontorshusen finner vi Sonys “Europa-Zentrale”, ett “Film-Haus” med 
mediatek, ett “Urban Entertainment Center”(med många biografer, restauranger 
och affärer) samt “Hotel Esplanade Residenz”. En blandning av exklusivt boende 
och kulturhistoria erbjuder de kulturminnesskyddade praktsalarna i hotellet, som 
är den enda byggnaden från före andra världskriget. 
 



 263 

ABB Areal - Park Kolonnaden är beläget öster om Daimler-Chrysler Areal och 
utmed en i sen tid tillkommen park (på f.d. Potsdamer Bahnhofs område). Arki-
tekt Grassi har delat upp ABB:s område i fem kvarter, som är sammanbunda via 
en genomgående kolonnad, och dessa är kännetecknade av en blandning av kon-
tor, affärer, restauranger och boende. Vid Potsdamer Platz har inom samma areal 
uppförts en tolvvåningsbyggnad. 
 
Området kring Potsdamer Platz ansågs vara Europas största byggarbetsplats och 
kunde flera år beskådas från en utsiktsplattform, den röda s.k. Infoboxen från 
1996 (fig 19:10). 
 
 

Fig 19:10  Byggarbetsplatsen Potsdamer Platz (mot Philharmonin) från Infoboxen. 
(Foto: förf. 30.5 1997). 
 
 
Kring Leipziger Platz finns det fortfarande luckor i bebyggelsen, framförallt 
gällder detta den f.d. Wertheimtomten om vilken det råder en rättstvist mellan 
Karstadt-koncernen och de gamla markägarna. Bebyggelsen i övrigt runt den åt-
takantiga platsen består idag till övervägande del av kontor samt den kanadensis-
ka ambassaden. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att framförallt Daimler-Chrysler Areal och 
Sony Center inte på något sätt är sammanbundna med existerande stadsytor, var-
ken med Kulturforum eller med Leipziger Platz-Leipziger Straße. Besökare ser 
enligt Schultz (2000) det nya “Potsdamer Platz” -området som en “unabhängi-
ge Teilstadt”. 
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Min egen reflexion: Potsdamer Platz är förvisso en turistmagnet av rang för in-
köp, nöjen och studium av en intressant och spännande arkitektur (risk att det 
blir många engångsbesökare), men kan knappast, på grund av den hårda kontori-
seringen, ses som en levande totalmiljö och inte som en naturlig brygga mellan 
City West och Historische Mitte. 
 
Källor: Kramer, Hilkenbach & Jeanmaire 1986:1 och 2, Pape 1987:1, Zögner 
1987, Müller 1990, Zentrum 1990, Schulz 2000, Schwenk 2001,  BZG 16.2 2006 
och Richter & Paul 2006. 

b) Att byta huvudstad: en svårpuzzlad logistik 
Under den första tiden efter beslutet att återge Berlin huvudstadsvärdigheten 
1991 vilade en påtaglig överoptimism gällande den framtida planläggningen och 
byggnationen i staden. Man skulle skapa en helt ny ensemble av byggnader för 
riksdag, regering och andra Bundes-funktioner. Detta skulle emellertid överstiga 
Berlins och statens ekonomiska resurser och redan 1992 förordade Altbundes-
kanzler Willy Brandt att man för de olika ministerierna till stor del skulle utnyttja 
de sedan en tid tomma regerings-/förvaltningsbyggnaderna (som ofta var i ett 
gott skick) i Östberlin. 
 
 

Fig 19:11  Berlins huvudstadscentrum med Reichstag, Bundeskanzleramt och Bundestags 
kanslibyggnader. (Källa: Paul 2005:1 / BZG 29.5 2005). 
 
 
 
De enda officiella nybyggnaderna av betydenhet är Bundeskanzleramt och Bun-
destags kontorsbyggnader. Dessa är belägna i den s.k. Spreebogen och var in-
flyttningsklara 2000/2001. Deras placering framgår av fig 19:11. 
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Regeringsorganens och Bundesrats placering 
När man, under protester från Bonn, övergett modellen med ett samlat ministe-
riedistrikt med nya byggnader vidtog ett omfattande arbete att finna lämpliga 
placeringar i det existerande husbeståndet. 
 
Det må här nämnas att det före huvudstadsbeslutet på många håll poängterats 
Berlins tidigare roll som huvudstad under både en hårt kritiserad kejserlig regim, 
Tredje Rikets diktatur och det totalitära DDR-systemet medan Bonn utan förbe-
håll representerade den västerländska demokratin. Dessa synpunkter framfördes 
naturligtvis framförallt i Bonn, där motståndet länge var kompakt mot flyttning-
en och kampen om varje ministerium och varje kontor var intensiv (se vidare 
Bonn-avsnittet nedan). 
 
I och med att den östtyska regimen upphörde att existera frilades ett stort antal 
byggnader inom olika statliga sektorer liksom tidigare SED-byggnader. Alla mi-
nisterier, utom två (försvars- och inrikesministeriet), kom sålunda att hamna i 
Östberlin, med en viss koncentration till Friedrichstadt och Dorotheenstadt. Fig 
19:12 visar de olika ministeriernas placering. Från Bonn kritiserades valet av 
ministeriebyggnader med tanke på deras tidigare funktioner. 
 
 

Fig 19:12  Ministeriernas placering i Berlin, skala 1:35 000. (Källa: BM  2.9 2000). 
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Här kan nämnas: 
Bundesministerium (BM) für Wirtschaft und Technologie, som 1905-10 var 
“Kaiser-Wilhelm-Akademie für das militärische Bildungswesen”. Under mellan-
krigstiden fanns här delar av “Reichsarbeitsministerium” och under DDR-tiden 
höll högsta domstolen till i en del av byggnaden och “Arbeitsamt” i en annan del. 
Från och med 1970-talet byggdes huset om till regerings- och diplomatsjukhus. 
Redan 1994 fungerade byggnaden som ministeriets filialställe. 
 
Bundesfinanzministerium. Bundesbauministerin Schwaetzer föreslog i december 
1992 att huset skulle rivas och att det på platsen skulle uppföras nya regerings-
byggnader. Som skäl anfördes att det rörde sig om Tredje Rikets första  
regeringsnybygge (1934-36) avsett för “Reichsluftfahrtsministerium”, varifrån 
senare Hermann Göring dirigerade bombflyget mot England. Byggnaden är i sin 
tunga framtoning en typisk representant för nazitiden. 
 
Mellan 1950 och 1990 använde DDR byggnaden som “Haus der Ministerien” 
och nio ministerier hade här sitt säte och i stora festsalen proklamerade Wilhelm 
Pieck den 7 oktober 1949 den nya staten DDR. 
 
Byggnadskomplexet var vid återföreningen i gott skick och blev med sina 2 400 
rum Berlins största “kontorshus”. Under de första postmurala åren fungerade 
byggnaden som högkvarter för “Treuhandanstalt”. Ett kulturminnesskydd har 
bevarat mycket av interiören. 
 
BM der Justiz. Ministeriet består av en grupp byggnader från sent 1700-tal till 
DDR-tiden (statens patentverk). 
 
BM für Arbeit und Soziales. Det ena komplexet byggdes 1912-13 som bankhus 
och var under DDR-tiden förlagshus, medan det andra komplexet tillkom 1936-
40 för “NS-Propagandaministerium” under Joseph Goebbels. Denna byggnad 
tjänstgjorde under DDR-tiden som medieministerium. 
 
BM für Verkehr. Byggnaden, som stod klar 1875, utnyttjades före första världs-
kriget som “Geologisches Landesanstalt” och “Bergbauakademie” och under 
DDR-tiden var det säte för “Ministerium für Geologie der DDR”. 
 
Verteidigungsministerium (beläget i det s.k. Bendlerblock i Västberlin). Kom-
plexet färdigställdes 1911-14 och inrymde först riksmarinens amiralsstab och 
marinkabinettet. Efter en ombyggnad 1938 blev det säte för Oberkommando der 
Wehrmacht (OKW), Oberkommando des Heeres (OKH) och Oberkommando 
der Kriegsmarine (OKM). Bendlerblock låg vidare i nära anslutning till Italiens 
och Japans, Nazi-Tysklands allierade, ambassader. Sedan Hitler övertagit högsta 
befälet och koncentrerat verksamheten till Karlshorst och Wünsdorf fick Bend-
lerblock mer en organisatorisk roll. En minnesplats finns på gården över von 
Stauffenberg som avrättades här efter 20 juli-attentatet 1944. 
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Efter andra världskriget har komplexet utnyttjats både för privat och statlig verk-
samhet. 
 
Auswärtiges Amt byggdes 1934-38 och var riksbank under Tredje Riket. Efter 
DDR:s tillkomst blev det först “Ministerium für Finanzen” och fr.o.m. 1959 var 
det säte för SED:s centralkommitté. 
 
Bundesrat tog sitt säte i f.d. “Herrenhaus des preussischen Landtages” (byggt 
1899-1903). 
 
Speciellt belastade byggnader, och därmed svårsmälta inflyttningsobjekt, torde 
vara de tidigare “Reichsluftfahrtsministerium” (med efterföljande DDR-
användning), “NS-Propagandaministerium”, Bendlerblock med sin tunga militä-
ra historia både under kejsar- och nazitiden samt Tredje Rikets “Reichsbank” och 
senare SED:s centralkommittébyggnad. 
 

Kostnadskrävande provisorier 
År 1999 skedde officiellt flyttningen av Bundestag till Berlin (som därmed i 
praktiken blev Tysklands huvudstad), men inflyttningen för riksdagens ledamö-
ter och organ i de stora nybyggnadsblocken bredvid Reichstag kunde inte ske 
förrän två år senare. 
 
 

Fig 19:13  Bundeskanzleramt i morgonsol, sett från Hauptbahnhof. (Foto: förf. 18.10 
2006). 
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Detta innebar att man måste tillfälligt hyra in sig i 16 hus (exklusive Bundes-
kanzleramt, se nedan) i centrala Bezirk Mitte för att där inrymma 1696 kontors-
rum (60 rum uppläts i riksdagsbyggnaden).  
 
Bland de mer anmärkningsvärda tidigare användandeformerna kan nämnas föl-
jande DDR-ministerier: inrikes-, utrikeshandels-, justitie- och folkbildningsmini-
sterierna. Vidare övertog man DDR:s internationella handelscentrum och över-
åklagarmyndighetens byggnad. 
 
Detta provisorieförfarande krävde i många fall omfattande saneringsarbeten och, 
inte minst, kostsamma installationer på datasidan, telefon- och högtalaranlägg-
ningar, bredbandskablar m.m. och man konstaterade att dylika ombyggnads-
/saneringsarbeten blev i princip lika dyra om lokaliteterna skulle användas provi-
soriskt eller permanent. 
 
Bundeskanzleramt. Den mest spektakulära byggnaden i riksdagskvarteret är san-
nolikt Bundeskanzleramt som stod inflyttningsklart 2000/2001 (fig 19:13). Un-
der provisorietiden inrymdes denna förvaltning i “Staatsratsgebäude”, som 
byggdes 1962-64, och var säte för DDR:s regering och ämbetsbyggnad under 
närmare två decennier för Erich Honecker - en praktisk men från början föga po-
pulär lösning på lokalfrågan. 
 
Ett intressant vidare undersökningsarbete, för vilken jag lämnar dörren öppen, är: 
vad blev det av dessa 17 byggnader efter 2001? 
 

Följdeffekter av huvudstadsflyttningen 
Banker. Före andra världskriget var Berlin centrum för den tyska bankvärlden, 
börsen och övriga penninginstitut. Efter kriget och Tysklands delning hamnade 
huvudkontoren för de stora bankerna i Frankfurt och till någon del i Bonn. 
 
Med en viss fördröjning har många av de viktiga bankerna återvänt till Berlin, i 
en del fall i nybyggnader/ombyggnader på ursprungliga platsen, i andra fall med 
ny lokalisering. 
 
Det gäller bl.a.: (börsen), (Deutsche Reichsbank), Dresdner bank, Deutsche 
Bank, (Preussische Staatsbank), Allgemeine Hypothekenbank, Schweizerische 
Bankgesellschaft, DG Bank och Rhein-Hyp. 
 
Ambassader. Redan 1996 förfogade 47 av 183 i Bonn ackrediterade stater över 
tomter för blivande ambassader i Berlin. Femton av dessa 47 stater förvärvade 
1995-96 sina tomter i Berlin. De övriga 32 staterna hade sedan många år tomter i 
staden. Ytterligare 67 stater hade 1996 aviserat intresse för tomter. Man trodde 
detta år att 114 stater 1999 skulle ha diplomatisk representation i Berlin. Över-
flyttning av ambassader från Bonn till Berlin har efter 1999 genomförts i normal 
ordning. 
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Ser man lokalt på det hela blev Tiergarten åter ett attraktivt ambassadområde (19 
länder) och 16 stater har redan tomter mellan Landwehrkanalen och Tiergarten 
(bl.a. finns här en gemensam femstatsambassad för Norden). Lyxplaceringen blir 
kring Brandenburger Tor med Ryssland, Storbritannien, USA och Frankrike 
(segrarmakterna). Två ambassader hade 1996 slagit sig ned i Potsdam 
 

Vad blev det av Bonn? 
Enligt Hall (2006) och information från Wirtschaftsförderung der Bundesstadt 
Bonn har staden idag fler invånare än någonsin, antalet företag växer och de stat-
liga departementen har fortfarande fler anställda i Bonn än i Berlin. Idag bor i 
Bonn 314 000 personer, vilket innebär en ökning med 25 000 efter huvudstads-
flytten. 
 
De tömda regeringskvarteren har nya hyresgäster (vilket staten garanterat) och 
arbetslösheten är en av de lägsta i regionen. Genom utjämningsfördraget har det 
uppstått 25 000 nya arbeten i Bonn med omgivningar. Till detta kommer 6 000 
studieplatser i fyra nya specialhögskolor. Bonn har sedan 1994 mottagit 1,43 
miljarder euro i strukturomvandlingsbidrag. 
 
En symbol för den nya tiden är det 40 våningar höga Post-Tower som är post-
verkets nya koncerncentral (idag 7 000 anställda i Deutsche Post World Net). 
Deutsche Telekom planerar vidare att bygga ett nytt stort kontorskomplex. Man 
är idag stadens största arbetsgivare med 11 940 anställda. Enligt Hall (a.a.) har 
Bonn förvandlats från en tjänstemannastad till en IT- och servicestad. 
 
Staden förlorade 21 000 statliga arbeten genom flytten, men nya myndigheter har 
emellertid sökt sig till Bonn och gett nya arbetsplatser. Så har t.ex. internationel-
la forskningsinstitutioner såväl som tolv FN-organ har vidare förlagts till Bonn. 
 
Ministrarna arbetar visserligen i Berlin, men departementen finns fortfarande i 
båda städerna och åtta departement har t.o.m. sina flesta anställda i Bonn. Av to-
talt 18 641 Bundesministerieanställda arbetade vid årsskiftet 2005/2006 10 102 i 
Bonn. Det tunga ministeriet i Bonn är försvarsministeriet med 3 250 anställda 
(mot 430 i Berlin) och i Berlin utrikesministeriet med 2 000 anställda (mot 590 i 
Bonn). 
 
Statistiken medger ej en jämförelse mellan pendlartalen från före och efter 1999. 
Enligt beräkningar pendlade i slutet av 1999 ca 3 700 personer från Bonn till 
Berlin. Denna s.k. “Beamtenshuttle” kostar årligen ca 100 milj. kronor. De le-
dande regeringspartierna önskar idag en total flyttning till Berlin, men en mäktig 
Bonn-lobby (bl.a. delstatsregeringarna i Nordrhein-Westfalen och Rheinland-
Pfalz) motsätter sig helt detta. 
 
Den i början av 1990-talet utmålade skräckvisionen om ett öde Bonn har sålunda 
på intet sätt blivit verklighet. Bonn har istället blivit vinnaren. 
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Källor: Schwarz 1996, Paul 1997, Bernau 1997: 1 och 2, Remmele 1997, Mön-
ninger 1997, Hoffmann 1997, Meyer 1997, Neumann 1997, Hall 1997, Kolhoff 
1997, Vuckovic 1997, Staunton 1998, Paul 1999, Jonsson 1999, Schomaker 
2006:1 och Sturm 2006. 
 

Har megaprojekten påverkat centrumfrågan i Berlin? 
De hittills redovisade projekten har enligt Schulz (2000) förändrat Berlins identi-
tet. Det centrala Berlin kommer i fortsättningen att innehålla skilda delcentra 
med olika funktioner. Bredvid de båda gamla centra kommer Potsdamer Platz, 
Hauptbahnhof (hotell och kontorskvarter planeras i stationens omedelbara när-
het) och Spreebogen liksom Alexanderplatz. Från att tidigare haft en bipolär 
struktur har idag Berlin en polycentrisk struktur. 
 
De nämnda något utspridda områdena behöver, enligt min mening, inte innebära 
en polycentrisk struktur, eftersom många monocentriska städer innehåller starka 
subcentra på nivåer strax under huvudcentra (ex. Steglitz/Schloß-Straße). 
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20. Flermiljonstad = 
skyskrapsstad? 

Allmän översikt 
Skall man betrakta extrema höghus/skyskrapor (en försiktig definition på sky-
skrapor enligt Nationalencyklopedin/1995/: byggnad påtagligt högre än sin om-
givning och en något tydligare definition i Bonniers lexikon /1966/: benämning 
på en höghusbyggnad av avsevärt högre höjd än det gängse höghuset) som are-
alsparande element  eller som “skrytobjekt”? Något entydigt svar på denna fråga 
finns självklart ej. Det kan säkerligen i en del fall röra sig om en kombination. 
 
Det gamla Rom skulle för tvåtusen år sedan inom sina murar härbärgera troligen 
över 1,5 miljoner människor. Här var höghus (efter dåtida måttstock) på 6-7 vå-
ningar en nödvändighet. En modern motsvarighet, dock ej lika tydlig och tillika 
med inslag av skrytobjekt, är ön Manhattan i New York. 
 
I den medeltida staden, såväl i Norden som på kontinenten, var bebyggelsen i 
allmänhet låg. Undantagen var framförallt kyrkorna, vars torn syntes milsvitt 
över slättområdena (ex. Uppsala, Skara, Stralsund och Greifswald) och de ex-
tremt höga tornen på vissa offentliga byggnader (rådhus, palats och varuhallar) i 
framförallt Flandern (ex. Brygge) och Italien (ex. Florens och Siena/med 100 
meter högt rådhustorn/). En mer påtaglig känsla av en “skyskrapsstad” får man i 
den lilla toscanska staden San Gemignano där de lokala stormännen byggde sina 
egna fästningstorn som kom att uppnå imponerande höjder och stadens siluett 
blev enligt arkitekturprofessorn Elias Cornell (1973) “som en sinnebild av 
slitande partistrider”. 
 
Genom historien finns det självklart många exempel på hur enväldiga furstar 
gjort sina egna byggnadsmässiga avtryck åt eftervärlden. Det är emellertid först 
genom industrialismen som städernas invånarantal steg märkbart och i stora och 
medelstora europeiska städer kom hushöjden att stiga till 5-6 våningar. Detta 
gjorde att kyrkors och monumentalbyggnaders påtagliga dominans i viss mån 
upphörde eller tonades ner. 
 
När de amerikanska storstäderna under sent 1800-tal och 1900-talets första hälft 
försågs med allt högre skyskrapor värjde man sig i allmänhet i Europa mot denna 
utveckling (även om planer och idéer på sina håll framfördes, som sällan ledde 
till förverkligande), inte minst i London (där framförallt St. Pauls Cathedral och 
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Big Ben dominerat stadens skyline) och Paris (där Eiffeltornets järnkonstruk-
tion/som emellertid från början ej var tänkt att bli permanent/ och den högt be-
lägna basilikan Sacré Coeur i särklass reste sig över horisonten). 
 
Som ett alternativ till de växande, och kompakta, industristäderna kan vi se Ebe-
nezer Howards idéer om “The Garden City” under 1800-talets början. Träd-
gårdsstaden kom också på många håll att förverkligas i Europa. 
 
Den absoluta kontrasten var, åtminstone på ritbordet, le Corbusiers stad från 
1920-talet med ett fåtal gigantiska huskroppar, med upp till 50 000 invånare i 
varje hus. Dessa tankar genomfördes senare, men i väsentligt blygsammare form. 
 
År 1929 lät Stalin riva den väldiga Frälsarkatedralen i Moskva, för att på dess 
plats uppföra det s.k. Sovjeternas palats, 300 meter högt och krönt av en drygt 
100 meter hög Leninstaty. Detta skulle ha blivit världens högsta byggnad. Pro-
jektet realiserades aldrig. 1935 års generalplan för Moskva fullföljdes efter andra 
världskriget och här ingick sju skyskrapor av imponerande höjd (högst var Lo-
monossovuniversitetet med 236 meter) tillkomna 1948-53. Vissa städer inom 
östblocket försågs en kort tid därefter med motsvarande skapelser (ex. Warszawa 
med sitt 230 meter höga kulturpalats). 
 
Under 1900-talets andra hälft har efterhand en förändrad syn på extremt höga 
byggnader inträtt i de europeiska storstäderna. Isen bröts för Paris del 1958 när 
man invigde den 209 meter höga skyskrapan Tour Montparnasse. Idag domine-
ras Paris horisont av en mängd av skyskrapor, inte minst i alternativcitybildning-
en La Défense (ex. Tour Fiat och Tour GAN 178 resp. 166 meter höga). För 
Londons del blev Post Office Tower med sina 189 meter vid sitt färdigställande 
1964 stadens dominerande blickpunkt och därefter har ett stort antal extremt 
höga hus tillkommit. I den tyska finanshuvudstaden Frankfurt/Main kan man 
idag se en hel skog av skyskrapor, med DG Banks huvudkontor som stadens 
högsta byggnad (208 meter). 
 
I många städer uppfördes höghus som en form av byggnadsmässiga accenter, 
t.ex. Pirelli-huset i Milano från 1958 (32 våningar). Det är också möjligt att en 
stads “ego” förstärks av ett landmärke i megaklass. “Turning Torso” i Malmö får 
nog med sina 190 meter och 54 våningar insorteras i denna grupp. 
 
Globalt förekommer en inofficiell tävling om att i sin stad ha världens högsta 
byggnad. Sydostasien leder utan tvekan denna tävling. 
 

Berlins skyline genom tiderna 

Berlin som höghusstad före 1945 
I förkrigstidens Berlin, “världens största hyreskasernstad”, fungerade några kyrk-
torn (framförallt Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche med sitt då 113 meter 
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höga torn) och ett antal rådhustorn (t.ex. Rotes Rathaus/74 m/samt Charlotten-
burgs/86 m/och Schönebergs rådhus/70 m/) som landmärken, dock utan att 
dramatiskt bryta stadens skyline. Begreppet landmärke (“landmark”) finner vi i 
den amerikanske arkitekten Kevin Lynchs skrift “The Image of the City” från 1960, som 
fått en stor betydelse för stadsstudier, inte minst inom kulturgeografin. Lynch arbetar med fem kom-
ponenter (paths, edges, distrikts, nodes och landmarks), som bygger upp människans “bild” av en 
stad. Den mest påtagliga komponenten för “outsidern” (den tillfällige besökaren) är landmärket. 
 
 

 
Fig 20:1  Förslag till ett “Reichshaus” vid Reichstag 1920. (Ur: Schwenk 2001). 
 
 
Genom mycket omfattande inkorporeringar skapades 1920 Groß-Berlin (se kap 
2), som då officiellt blev Europas, till invånarantalet, näst största stad. År 
1921/22 genomfördes en idépristävling angående höghus vid Bf. Friedrichstraße. 
Visserligen anges i beskrivningen till tävlingen ingenting om att en megastad 
kräver extremt höga hus, men just utlysandet av tävlingen omedelbart efter 
Groß-Berlins tillblivelse kan inte vara någon tillfällighet. Det var 1920-talets 
mest uppmärksammade tävling (med efterföljande utställning) och en höjdpunkt 
för diskussionen om höghus i Tyskland. Variationsrikedomen var mycket stor 
och det viktigaste bidraget framfördes av Mies van der Rohe, ett höghus på drygt 
20 våningar, mest i glas. Inom ramen, och som en följd av, 1910 års stadsplane-
tävling presenterades under perioden 1910-23 (första världskriget låg ju häremel-
lan som ett hinder) en mängd höghusförslag för andra delar av Berlin, där försla-
gen (1920/21) till ett ca 200 meter högt “Reichshaus” vid Königsplatz var de 
mest iögonenfallande (fig 20:1). Det framhölls dock i katalogen över tornhustäv-
lingen (Der Schrei nach dem Turmhaus 1988) att skillnaden var stor mellan den 
tyska (präglad av mer självständighet och originalitet) och den amerikanska sky-
skrapan. Av alla storslagna och fantasifulla höghusprojekt som presenterades 
under 1920-talet blev intet. Med all säkerhet påverkades man av de stora ekono-
miska kriserna under både tidigt och sent 1920-tal och tidigt 1930-tal och må-
hända ett viss realistiskt tänkande. 
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Under 1920-talets första hälft markerade flera av de stora industrikoncernerna sin 
närvaro med tornbyggnader (Borsig/65 m/, Siemens/71 m/och Ullstein/77 m 
högt /). 
 
Några år senare skapades emellertid ett påtagligt landmärke. I samband med en 
radioutställning på mässområdet tillkom 1926 det 138 meter höga Funkturm 
(fungerade som radiotorn till 1962), en Eiffeltornsliknande konstruktion, som 
blev något av mellankrigstidens och tidiga efterkrigstidens Berlinsymbol (fig 
20:2). 
 
 

 
Fig 20:2  Funkturm som symbol för Berlin. (Kartor från 1950- och 60-talet). 

 
 
 
Tredje Rikets planläggning med Speers “Generalbebauungsplan für die Reich-
shauptstadt” som slutpunkt innehöll visserligen en 220 meter hög kupolhall och 
en 117 meter hög triumfbåge samt ytterligare ett antal relativt höga byggnader, 
men annars dominerar byggnadernas mäktighet vilket var karakteristiskt för den 
totalitära staten och drömmen om imperiet och i fråga om husskala var snarlikt 
den stalinistiska staden. På grund av en satsning på militära objekt fick projektet 
uppges 1942-43 och endast fragment av planen kom till utförande. 
 

Höghus: en politisk-ideologisk kamp mellan öst och väst (1945-89) 
Efter en kort inledande gemensam planeringsfas som lämnade få spår efter sig 
kan det kalla kriget, om man så vill, utläsas på höghussidan. Det påtagliga åter-
uppbyggnadsprogrammet (Aufbauprogramm) kom i västsektorerna, med ameri-
kansk hjälp, igång 1948 och fortskred förhållandevis snabbt, men åstadkom na-
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turligtvis i detta skede inga spektakulära byggnader, utan endast nödvändiga bo-
stadshus (“tak över huvudet”).  
 
Ett stadsbyggnadsprogram för DDR stadfästes 1950 och en av huvudpunkterna 
var skapandet av nya centrumområden för den socialistiska staden. Bland de ti-
diga effekterna i Berlin av denna huvudpunkt var ett förslag till ett Moskvainspi-
rerat regeringshöghus (med uppskattningsvis 35-40 våningar och ritat av Paulick 
1951) ungefär på platsen för det då rivna stadsslottet och för det 1976 tillkomna 
Palast der Republik. Projektet var liksom de följande årens genomförda arbeten 
kombinerade skryt- och fjäskbyggander (gentemot Sovjetunionen). Helt följdrik-
tigt påbörjades som första arbete (utöver monument) planläggningen av den sov-
jetiska ambassaden. De arkitekter som nu släpptes fram i Östberlin hade under 
nazitiden fått sin utbildning i Moskva och förde med sig den socialistiska realis-
men till Berlin.  
 
År 1952, när Östberlin ännu låg i ruiner, igångsattes “das nationale Aufbaupro-
gramm”. då hade redan planeringsarbetet startat för paradgatan, “den första soci-
alistiska gatan i DDR”, Stalinallee (fr.o.m. 1961 Karl-Marx-Allee). Dess första 
del, mellan Strausberger Platz och Frankfurter Tor (med en ytterligare ca 500 
meters förlängning österut), genomfördes 1951-58 och kom att bli ett av de vik-
tigaste exemplena på socialistisk realism i det sovjetdominerade Östeuropa. 
Chefsarkitekt var Hermann Henselmann och gatan avvek inte på någon punkt 
från de sovjetiska förebilderna. De ytterst smala kulissliknande husen (påverkade 
inte nämnvärt den svåra bostadsnöden i östsektorn) var 8 våningar höga och hade 
sannolikt till sin huvuduppgift att vid utländska statsbesök dölja ett oändligt ruin-
landskap på båda sidor. Gatan inleddes, också efter sovjetisk förebild, vid Stra-
usberger Platz av 13-våningshus, för att markera entrén (stadsportsidén) till strå-
ket, och avslutades i första etappen med två 16 våningar höga tornhus vid Frank-
furter Tor. 
 
Ett västberlinskt svar (jag förutsätter här en medveten konkurrens/kamp) på detta 
blev de höghus (upp till 17 våningar) som ingick i en internationell byggnadsut-
ställning, “Interbau”, 1957 i den s.k. Hansaviertel i Tiergarten. Detta följdes i 
slutet av 1950-talet av utformningen av Ernst-Reuther-Platz (en av Västberlins 
nya knutpunkter) med det 22 våningar höga Telefunkenhuset och i början av 
1960-talet av nyutformning av Breitscheidplatz vid Gedächtniskirche, där Euro-
pacenter (klart 1965) med sina 86 meter, enligt utsago, blev Berlins högsta 
byggnad (jämför ovan). Huset kröntes av en roterande neonljusförsedd Merce-
desstjärna, som kvällstid syntes över hela staden. År 1966 invigdes Springer-
pressens höghus (ca 20 våningar högt och tillika innehållande redaktioner som 
tillhörde de mest DDR-fientliga, fig 20:3) vid Kochstraße i omedelbar anslutning 
till den nyuppförda muren. Springers neonskylt lyste sedan in över hela Östber-
lins öde centrumområde. Att detta skett för att irritera DDR:s ledning omvittnas 
av många författare. Det kan här nämnas att den sovjetiske ledaren Nikita 
Chrusjtjov i ett tal i Östberlin den 27 november 1958 uppmanat västmakterna att 
upphöra med sin ockupation av Västberlin och låta hela Berlin förvandlas till en 
demilitariserad “fri stad” (under sovjetisk kontroll). Han utsatte en tidsfrist fram 
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till den 27 maj 1959. Två dagar före fristens utgång lades grundstenen till 
Springers förlagshus (säkerligen ett politiskt val av datum). Förstaplatsen i Väst-
berlins “höghusliga” övertogs förmodligen 1971 av Postscheckamt i Kreuzberg 
med 23 våningar och 89 meters höjd. 
 
 

Fig 20:3  Den nyligen invigda Springerbyggnaden i ett ännu öde Kreuzberg. (Foto: förf. 
8.4 1967). 
 
 
Då det gäller kraftmätningen (den tänkta) om Berlins skylinedominans satte Öst-
berlin in en avgörande stöt när man i mitten av 1960-talet i området kring Alex-
anderplatz inledde en total stadsbyggnadsmässig förvandling. De båda nya land-
märkena blev det 365 meter höga Fernsehturm (klart 1969) med kafé i en ro-
terande kula och det 116 meter höga Hotel Stadt Berlin (med 39 våningar) (fig 
20:4). Visserligen är TV-tornet en konstruktion (ordet används för att beteckna 
skillanden gentemot traditionella byggnadsverk) men dess placering i Östberlins 
absoluta centrum ger tveklöst höga “accentpoäng”. Kevin Lynch anger att ett 
landmärkespar i nära anslutning till varandra också ger riktningsindikation 
(starkt förenklat: om man befinner sig i söder ligger tornet framför hotellet och i 
norr tvärtom). En ytterligare förstärkning av den centrala skylinebilden utgjorde 
under 1970-talet tillkomsten av “Das internationale Handelszentrum”, som 
med sina 93,5 meter blev Östberlins tredje högsta byggnadsverk. 
 
Östberlins, som man får anta, direkta svar på Springerpressens utmaning blev för 
övrigt en lång rad av välbyggda 22-25- våningshus, påbörjade 1969, längs Leip-
ziger Straße och muren, ett fåtal meter från Springerbyggnaden. Till detta kom i 
slutet av 1960-talet en stadsbyggnadsmässigt spektakulär byggnad vid Lenin-  
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platz med en “tripp-trapp-trull-effekt” (med 17, 21 respektive 25 våningar) bil-
dande en fond till den imposanta granitskulpturen av Lenin från 1970. 
 
Efter 1965/70 skedde både i väst och öst en satsning på storskaliga bostadsområ-
den (med påtaglig hushöjd): Märkisches Viertel och Gropiusstadt i väst och 
Marzahn och Hellersdorf m.fl. områden i öst. Dessa bostadsområdes perifera 
belägenhet utgjorde en relativt ringa påverkan av horisontlinjen. 
 
Ett 212 meter högt telekommunikationstorn (konstruktion) på Schäferberg 
(103 m.ö.h., max.höjd på grund av flyget var 1 000 fot) i Zehlendorf, från 1964, 
kan liksom “Der Kreisel” (= gyroskopet), ett 118 meter högt kontorshus i Steg-
litz, ej heller sägas ha påverkat innerstadens skyline. 
 

Skyskrapan i det återförenade Berlin 
Vid tiden för återföreningen hade förvisso den av mig antagna “kampen om luft-
rummet” sedan lång tid avtonat, men under tidigt 1990-tal gällde en stor fram- 
tidsefori och starka världsmetropoltankar och detta ledde automatiskt (jämför 
1920) till en aktualisering av skyskrapsfrågan. 
 
Flera stadsbyggnadstävlingar kördes i gång under det enade Berlins första år. Det 
gällde: a) det då helt öde området kring Potsdamer Platz, som skulle återfå sin ci-
tykaraktär, b) en uppgradering av Alexanderplatz, med närmaste omgivningar, 
som inköpscentrum och c) de tävlingar (för regeringskvarter m.m.) som kom att 
genomföras efter beslutet 1991 att flytta huvudstadsfunktionerna till Berlin. 
 
Fig 19:9 visar höghusen (upp till 26 våningar) vid Potsdamer Platz som sedan 
ett par år omfattar kontors-, nöjes- affärs- och restaurangkvarter (se vidare kap 
19). 
 
Åren 1992-93 genomfördes en stadsbyggnadstävling rörande Alexanderplatz 
som gick ut på att bebyggelsemässigt skapa ett affärscentrum värdigt en huvud-
stad och en metropol. Här rör det sig om en ridå av ett tiotal byggnader i 40-
våningsklassen. I dagsläget, 13 år efter tävlingen, har visserligen sedan länge be-
slut tagits om uppförande av skyskraporna, men samtidigt har, med ett undantag, 
de byggnader från DDR-tiden som man avsett att sanera bort genomgått renove-
ring. Ett berlinskt Manhattan verkar idag osannolikt. 
 
Under 2000-talet har man i samband med byggandet av nya Hauptbahnhof också 
planerat en 150 meter hög administrationsbyggnad för DB. 
 
Fortfarande (2006) bryts alltså Berlins horisontlinje av ett litet fåtal mycket höga 
byggnader, men om ytterligare något eller några decennier kan måhända “The 
Image of Berlin” få en stark betoning på “landmarks” (fig. 20:4). 
 
Efter Londonförebild har det under senaste tid (2006) framlagts förslag om två 
stora pariserhjul i Berlin, vid Bf Zoo (175 meter) och vid Ostbahnhof (185 me-
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ter). Ett förverkligande av dessa idéer skulle onekligen åstadkomma en starkt 
förändrad skyline för den tyska huvudstaden. 
 
 

Fig 20:4  En del av Berlins moderna skyline. Från vänster Hotel “Park Inn” (f.d. “Stadt 
Berlin”), Fernsehturm och de två höghusen vid Potsdamer Platz. (Källa: Stadtforum Ber-
lin 2005). 
 
 
Den aktuella ranking-listan för centrala Berlins högsta byggnader ser ut på föl-
jande sätt: 1) Fernsehturm (med antenn): 368 m, 2) Funkturm (med antenn): 150 
m, 3) Treptower Allianz-Konzern: 120 m, 4) Daimler-Chrysler (med antenn) 
/Potsdamer Platz/: 120 m, 5) Sony /Potsdamer Platz/: 103 m och 6) Europa-
Center (inkl. Mercedesstjärna): 103 m. Observera att byggnadshöjderna i ovan-
stående text i allmänhet ej inkluderat antenner m.m., därav avvikelserna. 
 
För detta avsnitt må tilläggas att höghusgenomgången sannolikt ej är helt full-
ständig, men detta förändrar inte huvuddragen. 
 



 279 

Övriga källor: Die Chronik Berlins 1986, Der Schrei nach dem Turmhaus 1988, 
Hoscislawski 1991, Köhler 1993, Alexanderplatz -Städtebaulicher Ideenwettbe-
werb 1994, Düwel 1995, Düwel m.fl. 1995, Berlin - Karl-Marx-Allee 1997, 
Schomaker 1999, Palutzki 2000, Schwenk 2001, Aschenbeck & Niedenthal 
2005, Aulich 2006, Fuchs 2006, Schmidl 2006 samt enstaka höjduppgifter ur 
uppslagsböcker, turisthandböcker och tidningsnotiser. 
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21. Kommunala 
försörjningsnät 

Inledning 
Genom att Berlin fram till 1920 successivt slogs samman av ett stort antal kom-
muner kan man på många områden (främst i fråga om de kommunala försörj-
ningsnäten) under framförallt sent 1800-tal (i vissa fall tidigare) och tidigt 1900-
tal tala om en första enandeperiod. Denna period gick, tekniskt stt, ut på att 
sammanfoga de många lokala näten till ett gemensamt nät. 
 
Relativt kort efter ockupationstidens inledande började i det kalla krigets anda en 
sönderbrytningsprocess (med vissa avbrott för kortare samarbetsperioder) fram 
till ett i princip totalt västberlinskt “Inselbetrieb”). 
 
En mjukare inställning från Sovjetunionens sida underlättade, trots hinder från 
DDR-regeringen, under 1980-talet Västberlins försörjningssituation och efter 
1989 har enandeperiod II fortgått i snabb takt. 
 
Jag låter här gasförsörjningen representera dessa nät. 
 

Gasförsörjningen 

Enandefas I 
Den berlinska gasförsörjningen har en 180-årig historia. På kvällen den 19 sep-
tember 1826 tändes de första gaslyktorna i staden, på Unter den Linden. Under 
tjugo år var gasdistributionen i brittiska händer (“Imperial Continental Gas As-
sociation”). Det första gasverket låg i Kreuzberg, vid Hallesches Tor. 
 
Steg för steg fogades de lokala gasledningsnäten samman. År 1912 skapades ge-
nom en sammanslagning “Städtische Gaswerke AG.” och elva år senare fick man 
den sedan dess gällande beteckning “Gasag”. Som mest fanns i Groβ-Berlin 30 
gasverk. Åtta av dessa var fram till 1945 i drift. Efter kriget återuppbyggdes fyra 
gasverk i västsektorerna och två i östsektorn. Under de tre första efterkrigsåren 
hade hela Berlin en gemensam gasförsörjning. 
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Sönderbrytningsfas 
Under blockadens inledningsskede 1948 delades nätet. I detta fall var det de 
västallierade (amerikanarna) som klippte av de 65 förbindelseledningar som pas-
serade gränslinjen runt de tre västsektorerna. Man ville på så sätt hindra den sov-
jetiska sektorn från att få gas från de västliga gasverken, vilka svarade för 2/3 av 
stadens hela kapacitet. Under slutet av blockaden (den 20 maj 1949) bildades ett 
västligt Gasag. Efter blockaden förblev näten delade. 
 
En första öppning i den låsta situationen utgjorde överenskommelsen med DDR 
den 30 mars 1983 om tillåtelse att dra en naturgasledning från Tjeckoslovakien 
till Västberlins gräns och samma år beslöt man i Västberlin om att i framtiden 
lägga om gasförsörjningen till naturgas och detta skulle ske med sovjetiska leve-
ranser, vilka påbörjades den 1 oktober 1985. Mer än 90% av Västberlins stadsgas 
framställdes vid tiden för murens fall av naturgas, m.a.o. konverterade man na-
turgasen. 
 

Enandefas II 
Gasledningsnätet har sannolikt varit det svåraste “kommunala” hopfogningsob-
jektet i Berlin. Under 1990 ombildades, som ovan nämnts, energikombinatet till 
“Ebag“, som alltså blev Gasags förhandlingspartner i diskussionerna rörande en 
gemensam berlinsk energisektor. Flera tekniska faktorer talade emot ett snabbt 
sammanfogande av de båda ledningsnäten. I väst utnyttjades ännu endast stads-
gas, vilken var vattenbemängd och verkade rostbefrämjande på ledningarna, som 
dock var i ett relativt gott skick. I öst användes uteslutande (de sista gasverken 
för stadsgas togs ur bruk 1990) naturgas, vilken var torr och skonsam, men i 
gengäld var det östberlinska nätet i ytterst dålig kondition, med ca 18 000 läcka-
geställen. Detta har krävt åtskilliga års reparationsarbeten. Hösten 1992 räknade 
man med en sexårsperiod (tog fyra år, se nedan) för att förvandla Gasag från 
gasproducent till naturgasförmedlare.  
 
Den sammanslagning som ägt rum inom de flesta kommunala förvaltningar (el-
ler motsvarande) ansågs för gasdistributionens del ännu efter återföreningen som 
osäker, emedan bara ett bolag kan ha koncession på gasdistributionen i hela Ber-
lin och detta bolag låg historiskt sett i Västberlin. Dessa svårigheter övervanns 
emellertid och genom ändring i handelsregistret har Gasag löst ut och övertagit 
Ebag. På detta sätt blev man Europas största gasleverantör. 
 
Samtidigt som det östberlinska ledningsnätet sanerades skedde en successiv om-
ställning i Västberlin. En påtaglig svårighet har dock varit att skarvpackningarna 
i ledningarna genom den torra naturgasen blivit porösa och otäta och sålunda 
tvingat fram reparationer även på västsidan. 
 
Efter mer än 46 års delning blev den 15 november 1994 Gasagnäten i de båda 
stadshalvorna åter förbundna. Det handlade om en högtrycksledning mellan Pan-
kow (öst) och Reinickendorf (väst). Ytterligare två sammanbindningsledningar 
togs i drift 1996. De två sista gasverken för stadsgas i Västberlin, Charlottenburg 
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och Marienfelde, stängdes 1995 respektive 1996. Det kan också nämnas att man 
den 16 december 1994 tog i bruk en 180 km lång pipeline från Östersjön, för att 
förse Berlins omland med naturgas från Nordsjön. 
 
Berlins naturgas, med ett ledningsnät på över 6 600 km, kommer idag (2005) till 
övervägande del från Ryssland och Nordsjöfälten (Norge) och pumpas in i sta-
den via sex mottagarstationer förbundna med en ringledning. Under Grunewald 
finns slutligen en förvaringstank på 500 miljoner m³. 
 
Källor: Book 1991, Book 1995:1, TS 23.5 1995, TS 26.10 1995, BZG 13.5 1996, 
Hasselmann 1997 och Der Tagesspiegel/Vattenfall 2005. 
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Slutreflexioner 
Den östberlinske geografen Alfred Zimm utgav 1988 “Berlin - und sein Um-
land”. Denna skrift utkom 1990 i en ny upplaga med en, till följd av murens fall, 
något friserad text. Till den senare upplagan medföljde en bilaga (“Beiheft”) med 
förord av Berlins överborgmästare Walter Momper. 
 
Här presenterades önskningar och visioner liksom problemställningar för staden 
Berlin och kringliggande region med en tidshorisont på ungefär tjugo år (med 
kursiv stil). 
 
I stället för ett traditionellt sammanfattningsavsnitt väljer jag här att, sexton år ef-
ter ovannämnda Beihefts tillkomst och i viss mån med facit i hand, redovisa vad 
förändringsprocessen medfört. 
 
Avslutningsvis nämner jag kortfattat de ämnen som föreliggande bok behandlar, 
men som ligger utanför Beihefts intresseområde. 
 

• Man talade om att lösa upp Bezirken (ungefär = län) från DDR-tiden 
och “reaktivera” den provinsindelning som gällde fram till 1952 (för 
hela f.d. DDR: Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
och Thüringen) och ur Bezirk Potsdam, Frankfurt/Oder och Cottbus 
skulle sålunda “Brandenburg” återuppstå. 
 
I samband med återföreningen fick man fem nya Bundesländer med den 
enda lilla skillnaden från 1952 att den nordligaste delstaten (efter vissa 
diskussioner) kom att benämnas “Mecklenburg-Vorpommern”. Dessut-
om genomfördes några relativt betydelselösa gränsrevisioner. 
 

• Den brännande frågan var sedan: skulle det bli en stadsstat (Land Ber-
lin) eller skulle det bli en sammanslagning till Land Berlin-
Brandenburg? Man menade att en successiv sammanflätning (“Ver-
flechtung”) talade för den senare lösningen. 

 
I en folkomröstning 1996 var Västberlin för en sammanslagning, medan 
hela öst uttalade sig bestämt mot. 
 

• I tidigare avsnitt har jag tagit upp frågan om ett planförbund mellan 
Berlin och Brandenburg, ett projekt som misslyckats under huvuddelen 
av 1900-talet och i Beiheft ses en gemensam planläggning som en pri-
mär fråga.  
Trots att Länder-sammanslagningen misslyckades har plansamarbetet 
utvecklats till en fusion (Die gemeinsame Landesplanungsabteilung der 
Länder Berlin und Brandenburg) mellan Berlins och Land Branden-
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burgs planmyndigheter och gemensamma markanvändnings- och de-
taljplaner har presenterats (kap.2-5). 

 
År 1999 genomfördes, med fördröjning, dessutom en ny administrativ 
indelning inom Berlin (något som Beiheft inte tar upp). Av 23 distrikt 
blev det nu 12 stordistrikt, varav beklagligtvis endast två blev blandade 
öst-västdistrikt, se kap.1). 
 

• När Beiheft gavs ut var ännu inte huvudstadsfrågan avgjord, men man 
utgick från att parlament, Kanzleramt, och ministerier skulle flytta till 
Berlin. Man förordade också en decentralisering av myndigheter och 
inrättningar till städer i de båda rikshalvorna. Den balans som tidigare 
existerat mellan Bonn, Frankfurt och München som utspridda makt-
centra fick man trots flyttningen av huvudstaden till Berlin inte rubba.  

 
Som kap.19 visar har visserligen banker, penninginstitut m.m. satt upp 
kontor i Berlin, men särskilt med tanke på att Bonn behållit åtskilliga 
regeringsinrättningar kan balansen sägas vara intakt. 
 

• Man förutsatte i Beiheft att de olika försörjningsnäten, som varit delade 
30-40 år, skulle sammanfogas, liksom att en upprustning av öst skulle 
möjliggöra en total förening mellan stadshalvorna.  

 
I verkligheten har den tekniska och “visuella” sammanslagningen på de 
flesta områden gått snabbare än planerat, men den “mentala” delen (läs: 
delningen) är, som framgår av kap.15, fortfarande åtminstone partiellt 
olöst. Detta är ett plågsamt faktum och här krävs sannolikt ytterligare 
minst en generation. 

 
• För Västberlins del hade sedan länge en storskalig omstrukturering av 

industrin ägt rum, men “Insel-läget” i kombination med skattelättnader 
gav denna näringsgren en speciell ställning.  

 
Gamla och nedgångna fabriker med alltför stor personal, låg produkti-
vitet och svåra miljöproblem kännetecknade den östberlinska industrin. 
 
Beiheft såg här i framtiden, förutom omfattande nedläggningar och per-
sonalminskningar (främst i öst), också en möjlighet att knyta samman 
industrin med vetenskapliga institutioner i stad och omland. Här fanns 
en ännu outnyttjad potential.  
 
Berlin + Potsdam hade fyra stora universitet med ca 150 000 studenter 
samt Akademie der Wissenschaften i f.d. DDR med 16 000 anställda. 
Till detta kom en mängd forskningsinstitut och fackhögskolor. En sam-
manbindning av industri och vetenskap skulle vara en återgång till en 
förkrigstradition. 
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Efter 1990 har industrin skurit ned sina personalstyrkor, se nedan, 
(kap.9-10), stora industriarealer har frilagts, de traditionella elektronik- 
och verkstadsindustrisektorerna har reducerats och IT-sektorn (m.m.) 
har i samarbete med forskningsinstitut övertagit ett stort antal övergivna 
industrilokaler (bl.a. Oberschöneweide). “Vetenskapsparker” (t.ex. Ad-
lershof) har vidare övertagit nedlagda militära arealer (kap.13). Sedan 
murens fall har genom strukturomvandling hälften av arbetstillfällena 
inom tillverkningsindustrin försvunnit. Under samma period har totala 
antalet arbeten minskat med 135 000 (BZG 20.10 2005). 
 

• Många storstäder har “finger-” eller “korridorplaner”, som oriente-
rats efter radiella trafikstråk. I Berlin menade man att man, på liknande 
sätt, skulle satsa på en “Siedlungsstern”, som lanserades redan under 
tidigt 1900-tal, men också med koncentrationspunkter längs Ringbahn. 
 
Denna utbyggnadsmodell gäller i princip fortfarande, med tillägg för 
nedan omtalade skeenden i omlandet. 
 

• Inom en radie av ca 30-40 km var en mängd DDR-kombinat lokalisera-
de. En utveckling av detta område skulle ge en s.k. Speckgürtel. Här 
tänkte man sig bl.a. stora köpcentra främst längs huvudvägar och mo-
torvägsringen. 
 
Under de fem första postmurala åren etablerades ett stort antal storska-
liga köpcentra (med vidsträckta parkeringsarealer) framförallt vid och i 
närheten av Berliner Ring. Här agerade de små kranskommunerna i om-
landet, i avsaknad av bromsande planer, betydligt snabbare än staden 
Berlin, där kvarnarna malde långsamt. Man hamnade därför i en något 
besvärande konkurrenssituation till omlandet. 
 
Ett annat utmärkande drag i “Speckgürtel” är den stora mängden av s.k. 
Gewerbeparks. 
 

• På befolkningssidan gällde högspända föreställningar om perioden 
1990-2010 och man räknade med ett totalbehov av ca 800 000 nya vå-
ningar i Berlinregionen. Man såg vidare framför sig ett avsevärt in-
vandraröverskott och att antalet yrkesinpendlare till Berlin skulle tre-
dubblas. 
 
Som framgår av kap.5 blev befolkningsökningen och pendlingstalen be-
tydligt blygsammare än vad alla prognoser förutspådde. Enligt färsk 
(2006) statistik från Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Paul 2006) 
stod i juli 2005 hela 104 500 lägenheter tomma (5,5 % av totala lägen-
hetsbeståndet), en ökning med 10 000 sedan 2003. 
 

• På kommunikationssidan var både flygplats- och centralstationsfrågan 
aktuell 1990. Man tänkte sig då främst en provisorisk lösning med en 
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arbetsfördelning mellan Tegel och Schönefeld. På längre sikt såg man 
en modern storflygplats, kanske 40 km från stadskärnan som en nöd-
vändighet. Tempelhof betraktades 1990 enbart som charterflygplats, 
med en förmodat kort livslängd. 

 
På järnvägssidan var drömmen (åtskilliga decennier gammal) en cen-
tralstation eller åtminstone en Nord- och en Südbahnhof. 

 
Beslut i flygplatsfrågan togs först 2006 och det blir det enda utbyggnadsbara al-
ternativet i Berlins närområde, Schönefeld, som utvidgas och byggs om till inter-
nationell standard som Berlin - Brandenburg International. Denna nya storflyg-
plats beräknas vara klar 2011 och då läggs Tegel och Tempelhof ned. Jag sätter 
dock ett litet frågetecken för Tegels avvecklande (kap.13). 
 
Den 26 maj 2006 invigdes Berlins centralstation (Berlin Hauptbahnhof) och för 
första gången är all fjärrtrafik koncentrerad till en punkt. 
 
Utöver dessa frågeställningar/visioner ur Beiheft tar föreliggande bok upp Ber-
linregionen som en, fram till 1990, ständigt (från kejsartiden till DDR-tiden) för-
tätad militär zon. Efter 1990/94 kan man följa myndigheternas strävanden att 
funktionsförändra både garnisonsorter och övningsfält (kap.3). 
 
Med start under 1950-talet förvandlades det tidigare privatägda (bondeägt eller 
gods) jordbruket inom Östberlins gräns men framförallt i omlandet till kollektiva 
LPG/VEG (m.m.), som fram till 1990 övergick till allt större enheter och i vissa 
fall en rent industriell produktion. Den relativt långsamma och försiktiga avveck-
landet av stordriften, liksom det tidigare för Berlinområdet unika Rieselfeldsys-
temet, behandlas i kap.6-7. 
 
I case studies behandlas den traditionella bytypen, Angerdorf, där den f.d. jord-
bruksbyn bevarats till formen, men fått en ny markanvändning (kap.8). 
 
I kap.16-17 presenteras stads- och kollektivtrafikkartor som politiska slagträn 
under det kalla krigets tid, då Västberlin inte existerade på östkartorna. Öst-
västkonflikten framträdde också i kartornas typografi. 
 
Huruvida höghus, i konkurrenssyfte, på ett motsvarande sätt kunde användas i 
den politisk-ideologiska maktkampen diskuteras i kap.20 
 
En nödvändig komponent att ta upp till behandling vid en presentation av efter-
krigstidens berlinska geografi är MUREN. I kap.18 redovisas gränsdragningar 
genom tiderna och främst de olika stegen i murens och murzonens utbyggnad 
och modernisering intill perfektion liksom diskussionerna efter 1989 rörande 
murens bevarande. 
 
I åtskilliga kapitel används slutligen kollektivtrafiken som ett synnerligen viktigt 
mått på den politiska temperaturen i den delade staden. 
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Förkortningar 
Bf. = Bahnhof 
BFG = Berliner Flugplatzgesellschaft 
BLEG = Berliner Landesentwicklungsgesellschaft mbH. 
BM = Berliner Morgenpost 
BVB = Berliner Verkehrsbetriebe (Kombinat) - Östberlins trafikbolag. 
BVG = Berliner Verkehrsbetriebsgesellschaft - Västberlins och senare Berlins trafikbolag. 
BZG = Berliner Zeitung. 
CBD = Central Business District. 
DR = Deutsche Reichsbahn - från 1920 Tysklands och DDR:s statsjärnvägar. 
DB = Deutsche Bundesbahn - Västtysklands statsjärnvägar. 
DB = Die Deutsche Bahn - det enade Tysklands statsjärnvägar. 
DN = Dagens Nyheter, Stockholm. 
EVR = Engerer Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin  - Berlins officiella omland. 
Expr. = Expressen, Stockholm. 
FNP = Flächennutzungsplan - generalplan. 
Hbf. = Hauptbahnhof. 
GN = Geografiska Notiser, Lund. 
GR = Geographische Rundschau, Braunschweig. 
KAP = Kooperative Abteilung Pflanzenproduktion - gemensamt centrum för framförallt 
spannmålsinriktade kollektiv. 
LEP = Landesentwicklungsplan - regionplan. 
LPG = Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft  - jordbrukskollektiv. 
MAS = Maschinen-Ausleih-Station - maskinstation. 
MfS = Ministerium für Staatssicherheit (DDR, Staasi). 
MTS = Maschinen-Traktoren-Station - maskin- och traktorstation. 
MVA = Milchviehanlage - mjölkproduktionsanläggning 
NSG = Naturschutzgebiet 
NVA = Nationale Volksarmee - DDR:s armé. 
RA = Röda Armén. 
SA = Sovjetarmén. 
SBZ = Sowjetische Besatzungszone - senare DDR. 
SDS = Sydsvenska Dagbladet, Malmö. 
SED = Sozialistische Einheitspartei Deutschlands - DDR:s ledande parti. 
SenStadtEntw = Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
SMA= Die Sowjetische Militäradministration 
TAZ = Die Tageszeitung, Berlin. 
TS = Der Tagesspigel, Berlin. 
VEB = Volkseigener Betrieb - folkägt företag 
VEG = Volkseigener Gut - folkägt gods 
WGT = Sovjetarméns västgrupp. 
VKF = Verkaufsfläche- affärsyta. 
ZBE = Zwischenbetriebliche Einrichtung -samarbetsorgan mellan företag 
ZGE = Zwischengenossenschaftliche Einrichtung - samarbetsorgan mellan kollektiv. 
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