Stockholm

Berlin

Morgonsol över Centralbron. Plattformsbyte i
Köpenham. En currywurst i Hamburg. Skymning över
kolonilotterna längs spåret i Berlins utkanter eller en
croissant och en schwarzen Kaffee på ett nyvaket
Berlin Hauptbahnhof.
Från tidiga morgonavgångar till sena nattåg.
Här är några tips på vägen.

Att boka och att åka.
Saker man brukar vilja veta.

Är det krångligt?
Nej, inte särskilt. Både att hitta avgångar och att
boka biljetter är en ganska enkel process.
Tar det lång tid?
Längre än att flyga, såklart. Åker du tidigt på
morgonen är du framme på kvällen, och åker
du med nattåget kommer du till Berlin på
eftermiddagen. Men resan är bekväm, och du kan
använda tiden på tåget till lite vad du själv vill. Till
exempel att jobba. Eller läsa en bok. Eller prata.
Eller bara se Europa från ett tågfönster.
Vad kostar det?
Det beror lite på när du åker, hur du bokar, och hur
tidigt du är ute, men bokar du resan själv via SJ
och Deutsche Bahn i hyfsat god tid kan du räkna
med att det kostar från 1500 kronor tur och retur
Med Snälltåget kostar det från 750 kronor enkel
resa - och bokar du en hel kupé med sex platser
kostar det 3000 kronor - alltså en femhundring
per plats. Barn som inte sover i egen säng, eller
behöver sitta på egen plats åker dessutom gratis.
När kan man åka?
Det finns avgångar från Stockholm året runt med
avgångar från tidig morgon till sen kväll. Här har vi
listat de som är mest bekväma och smidiga –med
få byten och bra avgångstider.

Hur bokar jag biljetter?
Boka antingen hela resan via Deutsche Bahn,
eller resan i Sverige via SJ och resten av resan
med DB. Bokar du hela resan via DB kommer
de skicka fysiska biljetter vilket är charmigt och
känns lite som att man ska ta Orientexpressen,
men tar också några dagar extra, och innebär en
liten risk att de försvinner någonstans på vägen.
Fördelen är att DB har koll på hela din resa och
har sannolikt din rygg om det blir förseningar
redan i Sverige. Bokar du resan via både DB och
SJ får du enbart digitala biljetter.
Snälltåget har egna avgångar som bokas enkelt
via deras hemsida. Dessutom kan de hjälpa till
med bokningar med andra bolags avgångar
året runt. De biljetterna kan man däremot inte
köpa online, utan man måste ringa till deras
kundservice.
Känner du dig för vuxen för James Dean-livet
bokar du resan med extra mariginal för byten,
eftersom förseningar inte är helt ovanligt.
SJ – sj.se
Snälltåget – snalltaget.se
Deutsche Bahn – bahn.de

Tidig lunch i Köpenhamn och drink i Berlin.
Ungefär så här kan en dagsresa se ut.

1. Ta tåget från Stockholm till Malmö/Köpenhamn
vid 05.30 tiden. Det finns ofta en avgång vid
klockan åtta också, då får du bara lägga till några
timmar på alla tider. (Den här resan kan du köpa
via SJ, resten av resan måste du boka via DB.)
2. Byt tåg i Malmö och ta expressen över till
Köpenhamn (om du inte har ett direkttåg till
Köpenhamn). Den resan tar ungefär 45 minuter.
Har allt gått bra kanske du får lite tid över för att
äta en tidig lunch i Malmö eller Köpenhamn.
3. Hoppa på tåget till Hamburg i Köpenhamn.
Efter ett par timmar kör ni på färjan i danska
Rødby till tyska Puttgarten. På färjan tar du
en bensträckare. Har du inte hunnit äta kan
du slänga i dig något. Men förvänta dig inget
kulinariskt mästerverk. Båtresan tar knappt en
timme och sen går tåget vidare till Hamburg.
4. I Hamburg gör du sista tågbytet. Hoppa på
tåget till Berlin.
5. Du är framme i Berlin vid 18.30-tiden. Ta
spårvagn M10 från Berlins centralstation, den tar
dig till Dobermans lägenhet. Gå av vid FriedrichLudwig-Jahn-Sportpark, då har du typ 5
minuters gångväg till lägenheten.
6. Gå ut och ät middag.

Somna i Stockholm och få trefika i Berlin.
Ungefär så här kan en resa med nattåget se ut.

1. Ta nattåget från Stockholm till Malmö. Det avgår
vid 23-tiden, men du brukar kunna gå på tåget
och bädda ner dig någon timme tidigare.
2. Byt tåg i Malmö. Du kommer fram vid klockan
sex, och har tid för en kaffe och en macka innan
din avgång mot Köpenhamn som går över bron
halvtimmen senare.
3. Framme i Köpenhamn hoppar du på tåget till
Hamburg. Även här har du ett kort byte. Tänk på
att det här tåget inte alltid har servering, så det
kan vara en idé att ha med något att äta. Man kan
såklart också äta på färjan mellan Rødby och
Puttgarden, precis som under dagresan.
4. Du kommer till Hamburg vid 12-tiden, och här
byter du tåg för sista gången. Tågen till Berlin går
med jämna mellanrum, men har du haft tur med
avgångarna finns ett tåg som avgår nästan direkt.
5. Du är framme i Berlin, och klockan har inte ens
hunnit bli 15.00

Frukost i Berlin och kvällsmat i Malmö.
Ungefär så här kan en resa hem se ut.

1. Ta tåget från Berlin Hauptbahnhof till Hamburg
vid 10.30-tiden om du vill hinna äta frukost och
ha en lugn morgon. Ta ett tidigare tåg om du vill
komma hem lagom till Sportspegeln.
2. Ta en currywurst på Hamburgs centralstation
och hoppa på tåget till Köpenhamn. Efter ett
par timmar kör ni på färjan. På färjan tar du en
bensträckare. Båtresan tar knappt en timme och
sen går tåget vidare till Köpenhamn.
3. I Köpenhamn byter du tåg till expressen till
Malmö, om du inte lyckats hitta ett direkttåg till
Stockholm.
4. Ät lite kvällsmat på Malmös centralstation innan
du hoppar på tåget till Stockholm.
5. Du är framme i Stockholm vid 01.00-tiden.
6. Gå och lägg dig.

Den nya kontinentalexpressen.
Ungefär så här reser du med Snälltåget

Snälltåget har framförallt avgångar under
sommarhalvåret, men också utvalda helger
under vinter och vår. Tidtabell för trafiken nästa år
kommer att släppas i början av december.
De flesta tåg avgår från Stockholm 09.30 och du
kommer ha ett par timmars bytestid i Malmö. Vid
halv sex är det dags att hoppa på nattåget mot
Berlin som sedan kommer fram 06.30 dagen
därpå. Man kan också välja att bara boka tåget
från Malmö och själv välja hur man tar sig dit.
Ibland kan det bli både billigare, snabbare och
smidigare att ta ett av SJs snabbtåg.
Då och då går tågen direkt från Stockholm,
och då går du på tåget vid tiotiden på kvällen i
Stockholm och kommer fram till Berlin vid 15.00
följande dag.
Byter du i Malmö på vägen hem lämnar tåget
Berlin vid 19.25 på kvällen, och kommer fram
till Malmö 7.30. Har du en direktavgång går du
istället på i Berlin vid lunchtid, och kommer fram
till Stockholm klockan sex på morgonen. Lagom
för att hinna äta frukost och gå till jobbet.
Oavsett avgång kommer ni åka båt mellan
Trelleborg och Sassnitz - en överfart på
nästan fyra timmar på en färja som andas Roy
Andersson och östtysk livsglädje. Här har
du möjlighet att gå upp på båten och ta en
bensträckare och något att äta.

När du kommer fram.
Eller ska därifrån.

Att ta sig till lägenheten
Från Hauptbahnhof tar man sig enklast till
lägenheten med spårvagn. Linjen heter M10, och
går från Europaplatz, som är torget på precis
framför huvudentrén. Du hoppar på den som går
i riktning mot Warschauer Strasse, och går av vid
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, då har du 2
minuters gångväg till lägenheten.
En taxi från Hauptbahnhof till Oderberger
Strasse 20 kostar någonstans runt 15 euro, och
de cremefärgade bilarna hittar du också precis
utanför huvudentrén.
På Hauptbahnhof
Inne på Hauptbahnhof finns en REWE-butik. Det
är ungefär som ICA här hemma, fast alla pratar
tyska, och här kan du köpa allt från saltgurka och
pressad skinka till vin och apelsinjuice. Perfekt för
att köpa frukost om du kommer tidigt, eller fylla
på matsäck till resan om du är på väg hemåt. Den
har öppet mellan 6-24 måndag till lördag, och
8-22 på söndagar.

