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Svenske Henrik Tidefjärd har ledt efter Iykken i Europas mest attraktive 
storbyer. Efter mange ars s0gen har han endelig fundet sit mekka i Berlin, 
hvor han i dag er personlig guide under sit alias "Berlinagenten" 

At Jonas Ankersen 

Han voksede Op i den lilIe, svenske by 

Eskilstuna med dmmmen om at leve i en 

pulserende storby. 1'rods arelange ophold i 

bade London og Barcelona faldt Henrik 1'i

defjärd aldrig for alvor til i det, han troede, 

var drommebyerne. 

"Jeg ville ikke vrere turist, sä derfor lrerte jeg 

sprogene og raldt ind i kulturen, men det 

var hele tiden som om, der manglede noget. 

Jeg kUlme ikke helt fa greb om den f0lelse, 

jeg inderst inde jagtede. London har sä 

tTavlt, og Barcelona er i de seneste ar blevet 

opslugt af turister og bureaukrati og regler", 

rortreller Henrik Tidefjärd. 

Han boede i en storby, som de fieste ville 

elske at tilbringe en weekend i. Ramblaen 

var hans trappesten, stranden hans nabo og 

solen strälede nresten hver dag. 

"Jeg er vokset op et sted, hvor de tleste taler 

og dmmmer Om at kobe et hus i Spanien, elsket i det historiske centrum. I dag er smi lige om lidt.:' fortreller Henrik., der voksede 

tordi vejret er godt hele tiden. Men jeg fandt let trukket heh ud i fuld lrengde, der er gl0d op med det prrecist modsatte i Sverige. 

ud af, at sol og strand ikke er Iivskvalitet for i 0jnene, og ansigtet sträler aflivsglrede. "I Skalldinavien er alting styret afklokken, 

mig. Friheden betyder alt, og den fandt jeg "[ BerJin roler jeg mig virkelig fri og ikke og der er en masse skemaer for, hvornär det 

aldrig i London eller Barcelona:' styret af en masse band. Tilvrerelsen er er dag og aften. Hvornar man skaI spise, 

Illere flydende, og der sker noget 24 timer og hvornär mall skaI sove. Meget er hrengt 

lilvrerelsen flyder i d0gnet, sä jeg oplever aldrig f01elsen ar, at op pa weekenden, men i Berlin det he1e 

Henrik flyttede tU Berlin og blev straks for jeg gar glip af noget. For der sker altid noget anderledes. Mandag er S0111 en Im·dag og + 



Rigsdagen er en af de store servrerdigheder i Berlin. 

onsdag som en s0ndag. Oet f0les sä befri

ende", fortreller svenskeren. 

Alle er specielle i Berlin 
Mange mennesker har fordomme om Tysk

land og tyskere og glemmer, lf0lge Henrik 

Tidefjärd, hvor meget Berun har at byde pa. 

"Det er helt enestaende at v<ere en dei af en 

sä historisk by. BerUn er sä ufattcligt auten

tisk, og jeg m0der jrevnligt folk, der har 

- Foto: Mikael Lyk Madsen 

oplevet krigen og boet i 0sttyskland inden 

murens fald. Sä fortreller de historierne, 

som de virkelig var. Sä vrerdien uf det kul

turelle liv i Berlin er uni!<. Samtidig er det 

billigt at bo der, og livskvaliteten er utroligt 

h0j. BerUn har bare mere af alt. Og sa mii 

man jo ikke glemme, at det altsä ligger lige 

midt i Europa'; fortreller Henrik. 

For harn er Berlin et symbol pa frihcd og 

plads til alle. Derfor tiltrrekker bycn ogsa 

nogle besternte typer. Byen er i de seneste 

är blevet el yndet tilllugtssted for en blandet 

gruppe af unge mennesker. der aldrig er 

faldet godt tiJ andre steder og har blUg for 

en eksistentiel genf0dsel. 

Nreste stop: Budapest 
Nysgerrigheden og frihedstrangen har 

fmt Henrik Tidefjärd rundt i Berlins mest 

autentiske og skreve milj0er. "Det rigtige 

Berlin", som han kalder det. Langt vrek fra 
turistos og store amerikanske grupper med 

h0retelefoner og kameraer, der blitzer kon

stant. Hans indgäende kendskab til Berlin 

har gjort ham til en eftertragtet personlig 

tourguide. 

"Jeg er Berlinagenten. som kan vise tllrister 

de mest sp<endende milj0er i Berlin. leg far 
mange henvendelser. Det kan Yrere cn lilie 

gruppe [ra New York, et par fra Madrid. en 

TV-Tärnet giver en fJntastisk udsigt over Berlin, og 
rnan f~r et godt indlryk al hvor ,tor byen i gru noen er, 
FOlo: Mikael Lyk Madsen 

svensk familie, eller mäske bliver jeg hyret 

af et internationalt firma, som har en masse 

mennesker til konference. De har pr0vct 

alle de sredvanlige turistture, og nu vi) de 

opleve det virkelig Berlin. Derfor kommer 

de tU mig'; siger Henrik. 

Han frygter, at Berlin i fremtiden viI lide 

samme skrebne sam de andre europ<eiske 

storbyer, der er blevet indtaget af turister og 

er blevet sä kommerc.ielle, at det er for dyrt 

at bo der. 

"Der er en anden sj<el i Berlin, sä byens 

skrebne vi) ikke blive lige sa härd. Men om 

10-15 är er jeg sikker pa, at det ser heit 

anderledes ud. Den kreative scene vii stadlg 

skabe en speckl stemning, men der vi) 

komme regler, og pengeinteresser vil foran

dre meget. Jeg tror, at den n<este store scene 

for frihedss0gende mennesker som mig er 

Budapest. Det er stadig billigt, uf<erdigt, og 

der er et mangeartet kulturUv:' 0 
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