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Da min seks måneder gamle søn og jeg rejste rundt i USA, 
mødte vi folk, som syntes, at det var lidt spild at rejse med 
et lille barn. For ville han kunne huske alt det, han så? Om 
oplevelserne lagrer sig i hukommelsen, selv hos helt små 
børn, det skal jeg ikke kunne sige. Men at det alligevel gør 
en forskel at rejse med børn, det er jeg sikker på! 

Rejseforberedelserne, pakningen, spændingen og
stemningen får hele familien til at summe. Rejselyst smitter, 
og de skøre situationer, som opstod på rejsen, og som man 
sammen klarede  — de lever videre i historierne. Side om 
side med menneskene og dyrene, der gjorde rejsen til noget 
særligt.

Jeg ved ikke, om jeg egentlig selv kan huske, hvordan
det var at sidde, et år gammel, foran min mor på en
motorcykel hele vejen gennem Sydamerika. Men det føles, 
som om jeg kan, når jeg sidenhen har set billeder fra turen. 
Duften af ny motorcykel får mig til at smile et sted dybt 
indefra. Og fornemmelsen af regn på teltdugen føles
også meget velkendt.  
   Så måske vil den kildende fornemmelse af at have 
stået under Brandenburger Tor med en varm og duftende 
Currywurst en dag boble op i barnets erindring. Jeg synes, 
det er et forsøg værd.

Med Ella Bellas eventyr i hånden har både børn og 
voksne et anker med på rejsen. Herfra kan de lade sig 
flyde rundt for at opdage og opsnuse alle de uventede 
ting, som man ikke kan planlægge. Men forberede sig, 
det kan man godt. Både ved at læse i guidebøger og 
søge på nettet. Men i endnu højere grad ved at begynde 
at glæde sig til og spekulere over, hvordan der mon er 
der, hvor man skal hen. Og om man mon både får brug 
for klipklappere og gummistøvler. Det kan universet 
omkring Ella Bellas eventyr inspirere til.
 
Det er en rigtig god idé at gøre familierejsen til noget, 
som børnene også er med til at forme. For børn er 
gode rejsende! Deres forundring og indlevelse er værd 
at efterstræbe. Og de kan være med til at bringe hele 
familien både længere ind i og tættere på rejsemålet. 
Intensiteten i børneøjne, hvor alting er større og mere 
imponerende  — den er vidunderlig. 

Så, kære forældre, bare følg efter jeres børn. De kender 
vejen. Og skulle de fare vild, så har I jo Ella Bella!

Ida Tin
Iværksætter, forfatter
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Spandauer Vorstadt s. 66
Historien om ... Monbijou udebad, den gamle 
jødiske kirkegård, Stolpersteine, Hackesche 
Höfe, Anne Frank Zentrum

Charlottenburg s. 80
Historien om ... Zoologischer Garten, 
Gedächtniskirche, The Story of Berlin, 
Olympiastadion

Prenzlauer Berg s. 92
Historien om ... Onkel Philipṕ s Spielzeugwerkstatt, 
MACHmit!, Mauer Park, Gedenkstätte 
Berliner Mauer, køre med sporvogn  

Kreuzberg s. 106
Historien om ... Deutsches Technikmuseum, 
Checkpoint Charlie, Jüdisches Museum, Tempelhof   

Friedrichshain s. 118
Historien om ... Oberbaumbrücke, East Side 
Gallery, Sowjetische Ehrenmal i Treptow, 
Arena Badeschiff

Kort over Berlin + Berlinmuren s. 130-132

Adresser, legepladser og praktiske 
oplysninger fra A-Å s. 133

Velkommen — bag om bogen
Mød Ella Bella og hendes familie
Afrejse

Potzdamer Platz s. 18
Historien om ... Sony Center, flyve i 
luftballon, Neue Nationalgalerie

Tiergarten s. 28
Historien om ... Haus der Kulturen der Welt, 
Rigsdagsbygningen/Reichstag, Holocaust-
Mahnmal, spise Berliner Pfannkuchen

Unter den Linden s. 40
Historien om ... Brandenburger Tor, Unter 
den Linden, Neue Wache

Mitte s. 52
Historien om ... Fjernsynstårnet, AquaDom 
& Sealife, spise Bratwurst, køre med 
U-bahn, Museum für Naturkunde 
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Ella Bellas eventyr – Berlin er første bog i en 
serie af guidebøger, som er skrevet og illustreret 
direkte til børn. Bøgernes formål er at inkludere 
børnene på familiens rejser, og serien kommer til at 
indeholde flere spændende rejsemål. 

Med Ella Bellas eventyr får I forældre et materiale, 
som kan bruges sammen med og af børnene. 
Både før, under og efter rejsen. Bøgerne om 
Ella Bella og hendes familie er med til at give 
børnene en forståelse og interesse for det land 
og den kultur, I sammen skal besøge. Ved hjælp 
af et illustrativt layout og et letforståeligt sprog, 
som både egner sig til oplæsning og selvlæsning, 
guides børnene igennem de mest interessante og 
børnevenlige seværdigheder på den pågældende 
destination. På den måde kan børnene blive en del 
af forberedelserne og glæde sig til turen sammen 
med jer forældre. 

På selve rejsen fungerer bogen som et lærerigt 
supplement til de voksnes guidebøger. Dog er der 
sorteret ud i antallet af seværdigheder i børnenes 
guide, så der er lidt, men godt og børnevenligt 
repræsenteret i hvert kapitel.

Ve
lk

om
m

en
 –

 b
ag

 o
m

 b
og

en
 (
m

es
t t

il 
fo

ræ
ld

re
ne

)

Bag om bogen (mest til forældrene) Sidst, men ikke mindst, vil Ella Bellas eventyr 
være en mulighed for, at I forældre og børn 
sammen kan genopleve og snakke om rejsen 
efterfølgende. Og måske skabe drømme om nye 
rejseeventyr for familien.  

Velkommen til Ella Bellas univers og hendes 
oplevelser i Berlin. 

Sara Helena Kangas
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Ella Bella elsker at rejse og opleve nye 
eventyr med Otto, Mor og Far. Hun har 
næsten altid sin lille rygsæk med. I den 
gemmer hun specielle ting, som hun 
finder frem, når de er kommet hjem igen.

Mor er god til alverdens sprog og elsker 
at møde spændende mennesker fra andre 
lande. Hun kan godt lide stærk mad og at 
drikke kaffe på café. 

Far er ferm med et kamera. Han tager 
hele tiden billeder og viser dem gerne 
frem til venner og familie. Han elsker 
forskellige kulturer og deres historie. 
Og ikke mindst deres mad.  
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Storebror Otto er lidt af en spilopmager, 
der godt kan lide at udforske nye ting, 
når familien er på tur. Ella Bella synes, 
at han er ret klog. Og så elsker Otto at 
spille på sin spillekonsol.
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I ugerne op til rejsen skiftes 
Far og Mor til at fortælle om 
nogle af de steder, de skal se, 
når de kommer til Berlin. Ella 
Bella synes, det er dejligt at 
drømme om nye eventyr. 
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Tøj

Sko + evt. sandaler
 

Ella Bellas eventyr – Berlin
 

Tandbørste + tandpasta

Solcreme

En lille rygsæk

Bamse

Spil og farveblyanter

Penge + pas

Badetøj + evt. badesko

(Sol)hat

Nu er det dagen før afrejse, og Ella Bella skal 
pakke sin kuffert. Bamse skal selvfølgelig med i 
den lille rygsæk, som Ella Bella næsten altid har 
med sig. Mor har lavet en huskeliste, så Ella Bella 
ikke glemmer noget til turen. Ella Bella glæder sig. 
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Så er det blevet den store rejsedag. Familien 
skal køre med tog til Berlin, og Ella Bella, Otto, 
Far og Mor har fundet deres pladser. Far lægger 
kufferterne op i bagagehylden, så der er mere 
plads til deres ben. Mor er gået på udkig efter 
salgsvognen, så hun kan købe en kop kaffe. 

De skal køre mange timer, så de har også taget 
en madpakke med til turen. Ella Bellas madpakke 
ligger i hendes rygsæk. Otto har fundet sin 
spillekonsol frem fra bukselommen, og han er 
allerede godt i gang med et spil. 

Gode ideer til ting, man kan lave, når m
an kører i tog ...
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Da toget starter, finder Far 
deres guidebog frem fra 
tasken. Han læser højt for 
Ella Bella og fortæller, at 
Tysklands hovedstad hedder 
Berlin. Der bor 3,5 millioner 
mennesker i Berlin. Otto 
kigger op fra sin spillekonsol 
og siger, at det er mere end 
halvdelen af hele Danmarks 
befolkning. Det synes Ella 
Bella er helt vildt. 

Far spørger Otto, om han 
ved, hvordan Tysklands flag 
ser ud. Det har Otto helt 
styr på. Far synes, at Otto 
skal hjælpe Ella Bella med at 
tegne flaget. Så han finder et 
stykke papir, og Otto tegner 
en aflang firkant med to 
streger på langs. 

Bagefter hjælper Otto Ella 
Bella med at farvelægge de 
tre felter. Det øverste felt 
skal være sort, det midterste 
felt rødt, og det sidste felt 
skal være gult. Sådan ser 
Tysklands flag ud.  
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... se legetøj fra Østberlin hos

I området Prenzlauer Berg skal 
Ella Bella, Otto, Mor og Far ...

... gynge langs rester af indermuren i

... se et stykke af Berlinmuren ved 

... besøge det interaktive børnemuseum

... prøve at køre rundt i Berlins gader med en
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Der er mange ord, der kan 
beskrive området Prenzlauer 
Berg: charmerende, slidt, 
energisk, børnevenligt, alternativt, 
undergrund, spændende, larmende, 
anderledes, sjovt osv. 

Far fortæller Ella Bella og Otto, at 
grunden til, at Prenzlauer Berg er 
så original og autentisk en bydel, i 
høj grad skyldes Berlinmurens fald 
i 1989. Området lå i Berlins østlige 
og fattige del. Så da muren faldt, 
flyttede mange til den vestlige og 
rigere del af Berlin. Og så blev 
mange af lejlighederne i Prenzlauer 
Berg tomme. Ind flyttede i stedet 
kunstnere og studerende. Og siden 
dengang har der været en afslappet 
og mere eksperimenterende 
stemning i bydelen.  

I Prenzlauer Berg bor mange unge 
og familier med børn. Derfor er 
der også mange legepladser og 
caféer i området. Lige en bydel for 
både Ella Bella, Otto og Mor. Men 
inden de går videre, skal de vente 
på, at billederne fra fotoautomaten 
er blevet fremkaldt og tørret. Ella 
Bella putter den sjove strimmel ned 
i sin rygsæk. 
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Far foreslår, at første stop i 
Prenzlauer Berg er en lidt speciel 
butik. Den ligger i en sidegade 
til den store gade, Schönhauser 
Allee. Butikken hedder Onkel 
Philipṕ s Spielzeugwerkstatt. Far 
fortæller, at Spielzeug betyder 
legetøj på dansk. Ella Bella og 
Otto er enige om, at det lyder 
som et sted, der absolut er et 
besøg værd. Det skal vise sig, at 
de får ret.

Inden de går ind i butikken, finder 
Far tegnebogen frem. Mor ser 
først lidt bekymret ud, for hun 
synes, at Ella Bella og Otto har 
rigeligt med legetøj derhjemme. 

Far beroliger dog hurtigt Mor. Han 
fortæller hende, at der i butikkens 
kælder er en slags mini-museum. 
Her kan man se originalt legetøj 
tilbage fra dengang, Berlin var 
delt i øst og vest. Butikkens 
ejer, Onkel Philipp, har fundet og 
udstillet en masse spændende, 
østtysk legetøj fra perioden 
1949-89. Altså fra tiden lige 
efter 2. verdenskrig og helt frem 
til Berlinmurens fald. Ella Bella 
og Otto synes, det lyder meget 
spændende, og er allerede på vej 
ind i butikken.  
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Mor trænger til en kop kaffe. Hun 
læser i guidebogen, at der tæt på, 
ligger et interaktivt børnemuseum 
med indbygget café. 

Ella Bella kender ikke ordet interaktiv. 
Så imens de går hen til museet, 
forklarer Otto hende, at det betyder, 
at man godt må røre ved tingene. 
Faktisk er det bedst, hvis man piller 
lidt ved det hele. Ella Bella synes, det 
lyder helt fantastisk. Et museum lige 
efter hendes smag!   

Børnemuseet, der hedder MACHmit!, 
ligger i en stor, rød murstensbygning. 
Før var bygningen en kirke, så 
indenfor er der meget højt til loftet. 
På 1. sal har man derfor bygget en 
kæmpemæssig labyrint i træ. Ella 
Bella og Otto skynder sig at tage 
skoene af og kravler op i labyrinten.  

I mellemtiden har Mor fået øje på 
caféen. Hun bestiller en kop kaffe og 
sætter sig på en af de farverige stole. 
Far tager et billede af Ella Bella og 
Otto i labyrinten, inden han kigger 
på, hvad museet ellers udstiller af 
spændende, interaktive ting. Det er et 
godt museum for hele familien. 
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I udkanten af bydelen Prenzlauer Berg 
ligger et stort, grønt område. Det hedder 
Mauerpark. Efter at have set parken 
gætter Otto på, at det tyske ord Mauer 
betyder mur på dansk.  

For langs den ene side af parken er et 
langt stykke mur. Muren er så høj, at ikke 
engang Far kan kigge over. Også selvom 
han hopper, så højt han kan. 

Ella Bella, Otto og Far går langs muren og 
prøver at måle, hvor lang den er. Imens 
de går, fortæller Far, at muren er en 
rest af det, man før kaldte indermuren. 
Indermuren var sammen med selve 
Berlinmuren med til at dele byen i to. I en 
østlig del og en vestlig del. 

Berlin var delt i perioden fra d. 13. august 
1961 og helt frem til d. 9. november 
1989. Otto regner sig hurtigt frem til, at 
det er mere end 28 år. Far siger, at det er 
lige så mange år, som tante Marianne har 
levet. Så kan Ella Bella bedre forstå, at 
det er ret lang tid. For tante Marianne er 
ikke helt ung, synes Ella Bella. 

“300 meter!” råber Otto højt, da de er 
nået hen til enden af muren. Ella Bella 
løber hen til en gynge, hun fik øje på, da 
de gik langs muren. Hun skynder sig at 
prøve en tur, inden de skal videre. 
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For at kunne forstå mere af historien om 
Berlinmuren synes Mor, at de skal besøge 
Gedenkstätte Berliner Mauer. Hun siger  
til Ella Bella og Otto, at det betyder  
mindested for Berlinmuren. 

Ved mindestedet er der bevaret 200 meter 
af den originale Berlinmur. Ella Bella føler sig 
meget lille ved siden af muren. Mor fortæller 
hende, at det er, fordi den er hele 3,6 meter 
høj. Det er præcis dobbelt så højt som Mor. 
Altså når hun har højhælede sko på.

Der er også en bygning med et trappetårn 
ved mindestedet. Bygningen indeholder en 
masse ekstra information om Berlinmuren. 
Otto og Far er allerede gået op i toppen af 
tårnet, og Far tager billeder af Ella Bella og 
Mor. De går op til ham. 

Imens de går på trappen, tænker Ella Bella 
på den indermur, hun så i Mauerpark lige 
før. Hun synes, det er underligt, at der skulle 
hele to mure til for at dele Berlin. Men da hun 
kommer op i tårnet, kan hun bedre forstå 
hvorfor. 

For ved mindestedet har man også beholdt 
et stykke af indermuren. Og nu kan Ella Bella 
se, at midt imellem indermuren og selve 
Berlinmuren er der et bredt stykke jord. 
Far peger og fortæller, at soldaterne på den 
måde nemmere kunne holde øje med, om 
nogen forsøgte at flygte fra øst til vest. 
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Familien har gået langt i dag, og især Ella 
Bella er træt i benene. Så da Far får øje på 
en sporvogn, springer de på i en fart og 
kører hjem til hotellet. 

Ella Bella og Otto har aldrig kørt i sporvogn 
før. Far forklarer dem, at det er en slags 
bus, der kører på skinner. De synes, det er 
sjovt. Sporvognen larmer og vipper frem 
og tilbage, hver gang den skal dreje.
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Sony Center

(LEGOLAND® Discovery Centre) 

Potsdamer Strasse 4

Ma-sø: 10-19 (indgang indtil kl. 17)

Pris: Tjek hjemmesiden, da der 

findes forskellige kombibilletter

www.legolanddiscoverycentre.de

U/S: Potsdamer Platz

Bus: M41, M48, 200, 357

HI-Flyer Luftballon

Wilhelmstrasse/Zimmerstrasse

Apr-okt: 10-22, nov-mar: 11-18

Pris: 19/13 €, børn u. 6 år: 3 €, 

børn u. 2 år gratis

U: Kochstrasse, Mohrenstrasse

U/S: Potsdamer Platz

Bus: 200

Neue Nationalgalerie

Potsdamer Strasse 50

Ti, on, fr: 10-18, to: 10-22, lø-sø: 11-18

Pris: 8/4 € 

www.smb.spk-berlin.de

U/S: Potsdamer Platz

Bus: M29, M41, M48, M85, 200

11
Forbehold for ændrede priser og åbningstider  

Berlinmuren
13. august 1961– 9. november 1989

Læs og lær mere 
om Berlinmuren 
flere steder i bogen 
– bare kig efter det 
lille logo ... Adresser &legepladser

ekstra info fra a-å+
133132



Midt på pladsen er der en firkantet bygning, som indeholder café, indendørs 

sandkasse og bunker af udendørslegetøj til mindre børn. I den anden ende 

af pladsen ligger der en legeplads til de lidt større børn.

U: Eberswalder Strasse

S: Prenzlauer Allee

Sporvogn: M10

Fine caféer ved pladsen og økologisk marked hver torsdag. 

U: Senefelderplatz/Eberswalder Strasse

Sporvogn: M1, M10

Der er mange offentlige legepladser i Berlin. 

Især området Prenzlauerberg har mange fine 

børneaktiviteter, hvor der er bænke og ofte gode 

cafeer i nærheden til forældrene.  

Legepladsen har masser af moderne legeredskaber og store områder med 

blåt, blødt faldunderlag. Desuden er der hele to afgrænsede foldboldbaner 

– én til små børn og én til de lidt større.  

OBS! Når der er sne, har parken desuden en fantastisk kælkebakke. 

U: Rosenthaler Platz

(Legepladsen ligger i forlængelse af Lohmühlenstrasse, stykket op mod 

floden Spree). Spændende legeplads langs Landwehrkanal. Kig også efter de 

forskellige klatreaktiviter i den ene ende af den “lange legeplads”. 

U: Schlesisches Tor
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Bil   Vælger I at køre til Berlin i bil, så vær opmærksom på, at 

kørsel i Berlins centrum kræver en grøn miljømærkat (en såkaldt 

Umweltplakette eller Feinstaubplakette). Den kan købes via FDM og 

koster ca. 170 kr. Se mere på www.fdm.dk. 

   Tjek desuden hjemmesiden www.vmz-berlin.de, hvis I ønsker mere 

information vedrørende bilparkering i Berlin. Her er oversigt over 

de større parkeringspladser med adresser, antal pladser, priser o.l. 

Desuden er det muligt at få hjælp til at planlægge den bedste rute 

igennem byen, hvis ikke I selv har en GPS i bilen.  

Bordtennis   Nærmest alle parker har bordtennisborde sat op til 

fri afbenyttelse. Se hvor på www.berlin-tischtennis.de eller på 

www.ihrspielplatz.de. Så husk bat og et par bolde, hvis I trænger til 

en omgang fysisk udfoldelse på turen. 

Bus   Der er forskellige busselskaber, som kører til Berlin flere 

gange om ugen. Både fra Jylland og Sjælland. Det er forholdsvis 

billigt, men tager lidt tid. Så rejser I med mindre børn, kan der være 

fordele ved at rejse med tog. Både ift. barnevogn, tilgængelighed 

til oppakning under rejsen og ikke mindst muligheden for at gå lidt 

rundt undervejs. Bestiller man i god tid, har DSB konkurrencedygtige 

priser til busselskabernes priser. Tjek følgende førende 

busselskaber: www.abildskou.dk, www.eurolines.dk og 

www.graahundbus.dk.

Cafeer (børnevenlige)   Der er flere cafeer i Berlin, hvor man er 

meget velkomne med babyer og børn. De generelle åbningstider er 

fra kl. 10-19, og et par af de mest populære er følgende: 

   Café Milchbart, Paul-Robeson-Strasse 6, Prenzlauer Berg

   Das Spielzimmer, Schliemannstrasse 37, Prenzlauer Berg     

   Kinderwirtschaft, Schreinerstrasse 15, Friedrichshain

   Paul und Paula, Richard-Sorge-Strasse 25, Friedrichshain.

Camping   Ønsker I at campere, søg da yderligere information på 

www.berlin.de eller www.camping-club.de.

Ekstra info - fra a-å
Ambassade, den danske   Rauchstrasse 1, tlf.: +49 30 5050 2000, 

ma-fr: 9-16, www.daenemark.org. U/S: Zoologischer Garten, Bus: 

100, 200 (ambassaden er et besøg værd alene pga. dens spændende 

arkitektur). 

Amning   Tyskerne har det generelt helt fint med, at der ammes 

offentligt. Puslerum hedder Wickelraum, og en ble hedder Windel. 

Enkelte caféer (se evt. under punktet cafeer) og restauranter har 

puslefaciliteter, men ellers findes de oftest i indkøbscentre o.l. 

Apotek   På tysk hedder det Apotheke, og de skiftes til at 

have døgnåbent. Man kan tjekke, hvilke det drejer sig om den 

pågældende dag på www.akberlin.de (se under Notdienst), eller ring 

til lægevagten på tlf. (+ 00 49 30) 31 00 31.

Barnevogne   Det er ikke alle U- og S-bahn-stationer, der 

har elevatorer. Derfor er man i nogle tilfælde nødt til at bære 

barnevognen op og ned ad trapperne (de stationer, der har elevator, 

er markeret med et lille handicaplogo på S- og U-bahn-kortene). 

Hvis det er muligt, er det mere fordelagtigt at rejse med sporvogn 

rundt i byen. Det er også en god måde at få set lidt af byen på i et 

behageligt tempo. Læs mere under Offentlig transport.

Biergarten   Der er mange af de såkaldte Biergartens rundtomkring 

i Berlin. Her bliver man bænket ved langborde og bespist med 

traditionel tysk mad såsom Bratwurst og Fleischkäse. Det er en sjov 

oplevelse, også for børn. 

   Den ældste Biergarten i Berlin er Prater (Kastanienallee 7-9, 

www.pratergarten.de, U Eberswalder Strasse). Prater åbnede i 1837 

og har i dag plads til 600 mennesker. Når vejret er godt, er der i 

perioden april-september åbent dagligt fra kl. 12. 

Forbehold for ændrede priser og åbningstider  
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