5 højdepunkter på Østberlins
gamle pragtboulevard
Karl-Marx Allee var i DDR-tiden en travl forretningsgade og et arkitektonisk prestigeprojekt med bygninger
opført i socialistisk klassicisme eller Stalin-empire. Nogle af de gamle østblokbygninger lægger fortsat hus til
spændende etablissementer, herunder biografer og cocktailbarer.
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Rejser Tyskland Berlin

Efter delingen af øst og vest skulle arbejderne i den nye, socialistiske stat, DDR have paladser at bo
i. Virkeligheden var dog en anden: 17. juni 1953 var en varm dag i Østberlin, da
bygningsarbejderne i blok 40 på Stalin Allee efter lang tids utilfredshed med forholdene i besluttede
sig for at nedlægge arbejdet og demonstrere for bedre vilkår, bedre arbejdsforhold og frie valg.
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25.06.16 Færøerne - et fiskersamfund under forandring
26.07.16 Moderne turister vil spise nøgne i London og stå på ski i Afghanistan
26.06.16 I køkkenet med fois gras og surkål: Tag med på madkursus i Alsace
27.07.16 Terror skræmmer kineserne væk fra Den lille Havfrue
24.07.16 Den peruvianske madrevolution
15.08.16 Lande advarer i højere grad om rejser til USA

Dette blev begyndelsen på opstanden i 1953, og den bredte sig til hele DDR. Opstanden blev slået
brutalt ned med sovjetiske tanks, og mange døde. I Vesttyskland fik opstanden status af helligdag i
kalenderen og en allé opkaldt efter sig, nemlig Strasse des 17. Juni. I DDR blev den forbigået og
fortiet, indtil Murens fald. I dag er det dog en national mærkedag i et genforenet Tyskland.
Historien og afstaliniseringen i DDR krævede en ændring, og i 1961 blev alleen derfor omdøbt til
det mere spiselige Karl-Marx Allee, i daglig tale bare KMA. Før byggeriets start tog en delegation
fra DDR til USSR efter inspiration til pragtalléen. Højhuse, som de gamle romere ville have bygget
dem, hvis de havde kendt til kransekager. Sådan kan man bedst beskrive arkitekturen på Karl-MarxAllee. Der er en umiskendelig sovjet-stemning over det hele. Den noget kitschede stilforvirring
kaldes da også socialistisk klassicisme, sovjetisk kransekagearkitektur eller Stalin-empire. Mellem
de grønne anlæg med klassiske kolonnader ligger små, åbne pladser med springvand og brede
fortove med lindetræer, med plads til den socialistiske storfamilie.

Socialistisk klassicisme, sovjetisk kransekagearkitektur eller Stalin-empire. Kær stilretning har mange navne. En tur langs Karl-Marx Allee er under alle omstændigheder en
oplevelse, og der er flere fine steder at besøge undervejs. Foto: Yadid Levy

Karl-Marx-Allee, der fortsætter ud i Frankfurter Allee, var i DDR-tiden en travl forretningsgade
med cafeer og butikker, men i dag er butikslivet endnu ikke kommet op på fortidens højder.
Samtidskunsten har dog holdt sit indtog, og en del kunstgallerier har slået sig ned i de fredede
bygninger, som dermed er sat på Berlins gallerikort. Arkitekten Hermann Henselmann tegnede
husene, som i dag er optaget på UNESCO’s liste over verdens kulturarv.
KINO INTERNATIONAL
En smuk, transparent glaskasse svæver faretruende over de brede fortove og vidner om, at også i
DDR tog man de nye strømninger i arkitekturen op – eller måske genbrugte man bare af arven fra
Bauhaus. Kino International, der er opført tilbage i 1960’erne, har den smukkeste biografsal i
Berlin. Et hvidt, hvælvet loft bølger over hovedet på én, mens man sidder i de mørkeblå sæder og
har udsyn til det matchende fortæppe og væggene af lodrette træpaneler. Fordriv ventetiden med en
drink i baren på 1. sal og nyd det rene DDR-interiør. Her vises ikke blockbustere, menindependentog art-film. Mandagen her hedder Mongay og viser udelukkende film med fokus på bøsser og
lesbiske. Biografen er fra 1961 og er tegnet af Josef Kaiser og Herbert Aust, som også stod for Kino
Kosmos.

Kino International, der er opført tilbage i 1960’erne, har den formentlig smukkeste biografsal i Berlin. Også udefra tager bygningen sig imponerende ud. Foto: Yadid Levy

Karl-Marx-Allee 33. Www.yorck.de
CAFÉ MOSKAU
Under de store kyrilliske bogstaver, der danner ordet MOCKBA, står to mænd og danser tæt.
Dørmændene kigger og smiler, et nik og så er de inde. Der er Gay tea dance i Café Moskau. Her,
langt væk fra turiststrømmen, ligger en af Berlins smukkeste locations, et club-i-club-koncept med
lige dele afterparties, modeshows, pladereceptioner og plads til en af Berlins mange såkaldte
“nomadeklubber”. Café Moskau fra 1964 er med sine 3500 m2, fordelt på tre etager og 15 rum, en
rejse gennem den opløste Sovjetunion og en tur gennem forskellige design- og stilarter. Salon
Leningrad, Salon Kaukasus og Salon Riga giver med deres træpaneler og blomstrede
vægdekorationer en nærmest tjekhovsk stemning af russisk folklore, mens Salon Moskau med sine
moderne designmøbler i hvidt læder er futuristisk og et fremragende eksempel på 60’ernes
vægtløse, transparente arkitektur.

I kælderen ligger natklubben, hvor hvide podier er beklædt med rødt læder.
Karl-Marx-Allee 34. www.cafemoskau.com
COMPUTERSPIELE MUSEUM
Et nostalgisk tilbageblik for alle computernørder, for nogle en direkte vej tilbage til drengeværelset
og lyden af bling-blong med Commodore- og Atari-spil og for nutidens børn og unge et kuriøst
indblik i, hvor meget der er sket inden for computerspilsbranchen de seneste 60 år.
En spillearkade er der også blevet plads til mellem de mere end 300 udstillede objekter, som viser
det seneste halve århundredes udvikling inden for computerspil. Foruden masser af spændende
information og historiefortælling er der også mulighed for at spille sig gennem museet.
Karl-Marx-Allee 93a. www.computerspielemuseum.de
CSA
Elegante cocktails i lavaglas, serveret af en pige i hvide støvler. Månebase Alpha-stemning i
cremefarvede lædermøbler; 1960’erne er ikke langt væk. Det daværende tjekkoslovakiske
flyselskab CSA har lagt navn til en af Berlins mest elegante cocktaillounger. På trods af, at den
ligger lidt uden for turisternes mælkevej, har den været omtalt i både Wallpaper ogCosmopolitan.
Karl-Marx-Allee 96. www.csa-bar.de
KINO KOSMOS
Gennem den brede glasfront ser man de lange, cylinderformede lamper, der hænger ned fra
vestibulens høje loft på pladsen foran fire lyskasser til filmreklame. Perfekt symmetri. I
kælderetagen er situationen en anden. Fra en af de underjordiske sale høres lyden af klirrende bestik
og højlydt summen af mange menneskers bordkonversation, og fra en anden underjordisk sal
strømmer høj musik fra et modeshow.
Kino Kosmos fra 1962 fik i 1990’erne tilføjet ni biografsale i kælderen med i alt 3.400 siddepladser.
Men så gik den konkurs. Den arkitektoniske kronjuvel, udformet som en funktionel kasse beklædt
med farvede glaskakler, er i dag omdannet til et såkaldt eventcenter, dvs. udlejning til alle formål.
Heldigvis er bygningen fredet, så den originale indretning fra 1960’erne er bevaret for eftertiden.

Kino Kosmos fra 1962 er fredet, så den originale indretning fra 1960’erne er bevaret for eftertiden. Foto: Yadid Levy

Karl-Marx-Allee 131a. www.kosmos-berlin.de

