Børn og storbyferie hænger ikke altid så godt sammen, men sådan forholder det sig ikke
med Berlin.
For der er masser at lave for børn og børnefamilier i Tysklands hovedstad, som er en af
danskernes absolutte storbyfavoritter  så stor, at danskerne procentuelt udgør den
tredjestørste gruppe af udenlandske turister i byen.
Flere af Berlins museer appellerer til børn, og så har Berlin flere egentlige børnemuseer. Året
rundt er der desuden masser af plads til at tumle sig på i Berlins parker, og legepladserne er
spredt med rund hånd i byen.
Find masser af inspiration børnefamiliens sommerferie i Berlin her.

Museum für Naturkunde

På Museum
für Naturkunde kan du se det største dinosaurskelet udstillet noget sted i verden. Foto: PR

Dinosaurens lange, buede hals hæver sig over de besøgende og overskuer som en anden
superstjerne de mere end 30 skeletter af dens døde artsfæller.
Det 150 mio. år gamle skelet af brachiosaurus brancai er det største og mest komplette
dinosaurskelet, der er udstillet på noget museum i verden.
Her står det mellem forstenede flyveøgler, udstoppede dyr og en af Europas største
meteoritsamlinger.
Det naturhistoriske museum har undergået en præmieret ombygning, der er audioguider på ti
forskellige sprog og ny teknologi med 3Dsimulation. I den nye sidefløj kan man se mere end

257.000 ethanolfyldte glas med fisk, padder og alskens kryb og kræ.
Museum für Naturkunde, Invalidenstrasse 43.

DDR Museum

DDR Museum
er et interaktivt 'rørbare'museum, der giver et blik ind i en ikke så fjern fortid. Foto: PR

Vil du prøve at sidde i en Trabant? Se tv fra sofaen i en DDRdagligstue? Genspille VM 1974
med østtysk bordfodbold?
Det lille DDRMuseum har samlet ting fra den østtyske dagligdag, så man kan se, hvilket
legetøj børnene havde, hvilke aviser der blev læst osv. i den ikke så fjerne fortid, hvor der var
to Tysklande.
For at hjælpe indlevelsen på vej er det tilladt at røre det meste af det udstillede f.eks. åbne
skuffer og se, hvad en østtysk skoletaske indeholdt.
DDR Museum, KarlLiebknechtStrasse 1.

The Story of Berlin

Billedet på
Berlinmurens fald er vel en lille, primitiv Trabant på vej mod det forjættede Vestberlin den uforglemmelige
novemberaften i 1989. Foto: PR

Hør kabaretmusikken brøle, mens 1920'er kvinder promenerer deres korthårsfrisurer. Gå
over et gulv af bogrygge og ind i en heilende folkemængde. Aflæg et besøg i en dagligstue
hhv. i Øst og i Vestberlin, da byen var delt.
Historien bliver gjort levende i The Story of Berlin, hvor 23 rum giver indblik i Berlins historie
ved hjælp af scenografi, diasshow, lydoptagelser og interaktive computerprogrammer.
Turen begynder ved byens grundlæggelse i 1200tallet og bevæger sig op til Murens fald i
1989.
Børn under seks år kommer gratis ind, andre betaler 12 euro.
The Story of Berlin, Kurfürstendamm 207208.

Filmpark Babelsberg

På Filmpark
Babelsbergs Jungle Playground møder du bl.a. King Kong! Foto: PR

Ufastudierne har for altid en plads i filmhistorien. Det var her Die Asta, danske Asta Nielsen,
trådte ind i berømmelsens skær. Det var her, Fritz Lang lavede 'Metropolis', og Marlene
Dietrichs gennembrud blev fastholdt på celluloid i filmen 'Der Blaue Engel'.
Celluloid, Marlene og Lang er glorværdig fortid, men der bliver lavet masser af film i
Babelsberg i dag.
Den digitale tidsalder har gjort det billigt at bruge studierne, og en del amerikanske, men
også danske produktioner, som f.eks. ’Flammen og Citronen’, er lavet her.

Og så tilbyder Filmpark Babelsberg også sjove tilbud til både store og små børn, så man kan
lege sig gennem filmhistorien.
Man kan desuden få guidede ture blandt udvalgte kulisser, og for de mindste er der bl.a. 'The
Jungle Playground'. Du kan købe billetter online.
Filmpark Babelsberg, Grosbeerenstrasse 200, Potsdam.

Parker og naturområder

Mens junior
går amok på legepladsen på Boxhagener Platz i Friedrichshain, kan mor og far hygge sig på loppemarkedet
om søndagen. Foto: Polfoto

Det vrimler med gode legepladser i Berlin. Prøv f.eks. den store legeplads på Kollwitzplatz,
som også er kendt for sit økologiske marked og et levende caféliv.
Eller prøv legepladsen på Boxhagener Platz i Friedrichshain, hvor der hver søndag er
loppemarked.
Man kan komme tætte på naturen med Kinderbauernhöfe – børnebondegårde – der sikrer, at
storbybørnene ikke bliver helt fremmedgjorte over for dyr.
Her kan børnene klappe geder og få sig en ridetur på et æsel. Der ligger
bl.a.børnebondegårde i Mauerpark, og Görlitzer Park.
På dage med regn kan kaffetrængende forældre tage børnene med i Das Spielzimmer, café
og indendørs legeplads, eller Pingolino Kinderparadies.
Ældre børn vil kunne klare en tur i det mekaniske skrækkabinetMonsterkabinett. Og

bagefter kan man besøge bolsjekogerietBonbonmacherei.

Onkel Philipp’s Spielzeugwerkstatt

I Onkel
Philipp's Spielzeugwerkstatt er der bare legetøj over alt! Foto: PR

Legetøj på gulvet, på reoler og hængende fra loftet. Modelfly, dukker, bamser, jernbaner. Hvis
yndlingslegetøjet er gået i stykker, så reparerer Onkel Philipp det.
Men hvad der er mere interessant, så kan man i det bugnende legetøjsværksted også se
Berlins hidtil eneste museum for DDRlegetøj. Det er ikke stort, kun hvad der kan være i et
enkelt rum, og det hele ligger hulter til bulter.
Det er lidt som at komme ind i DDRjulemandens pulterkammer, men selvom det meste af
legetøjet kun er til at se på, kan enkelte ting købes.
Man skal henvende sig ved butikkens disk, hvis man gerne vil se museet; det kræver en
kravletur ned i kælderen. Her er gratis entré.
Onkel Philipp’s Spielzeugwerkstatt, Choriner Strasse 35.

Computerspiele Museum

Nostalgi for
computerfreaks og folk med hang til Ataris ’Spaceinvaders’. Besøg Computerspiele Museum. Foto: PR

Et nostalgisk tilbageblik for alle computernørder, for andre en direkte vej tilbage til
drengeværelset og lyden af blingblong med Commodore og Atarispil.
En spillearkade er der også blevet plads til mellem de mere end 300 udstillede objekter, som
viser de sidste 60 års udvikling inden for computerspil.
Computerspiele Museum, KarlMarxAllee 93a.

Børnevenlige badesteder

På
strandbarer som Strandbar Mitte kan børnene tumle rundt, mens mor og far slapper af i en liggestol. Foto:
Privat

På strandbarer som Strandbar Mitte kan børnene tumle rundt, mens mor og far slapper af i
en liggestol.
Får man lyst til en dukkert, kan det lade sig gøre i Monbijoupark. Her kan børn og forældre
dyppe sig i Kinderbad Monbijou. De lidt større børn kan tage på Badeschiff, der ligger i floden
Spree.
Se mere om svømmehaller og friluftsbade her.
Henrik Vering er forfatter til 'Turen går til Berlin'
Sublim sviptur: Hold ferie 20 minutter fra Danmark

