Stasifengselet

Tilbud til besøkende

I mars 1951 ble kjellerfengselet overtatt av det
nyopprettede MfS (Ministeriet for statssikkerhet).
Atskillige motstandere av det kommunistiske
diktaturet ble innesperret her i 1950-årene. Listen
over arresterte inneholdt alt fra lederne av opprøret
den 17. juni 1953 til medlemmer av Jehovas vitner.

 Omvisninger Omvisninger for grupper tilbys mellom
kl. 9.00 og kl. 16.00, etter avtale. Omvisninger for
enkeltpersoner finner sted tre ganger om dagen på
hverdager (kl. 11.00, kl. 13.00, kl. 15.00). Lørdager og
søndager er det omvisninger hver time, kl. 10.00–
16.00.

Også reforminnstilte kommunister, som Walter Janka,
sjefen for forlagshuset Aufbau, fikk mange måneders
opphold i de gravliknende cellene, eller politikere som
falt i unåde, som DDRs tidligere utenriksminister Georg
Dertinger (CDU). Selv kritikere av SED i Vesten ble bortført
av MfS og brakt til Hohenschönhausen, som for eksempel
den vestberlinske advokaten Walter Linse, som ble
kidnappet i 1952 og henrettet i Moskva ett år senere.

 Utstillinger Det er vekslende utstillinger om politisk
forfølgelse i DDR.

Stasifengselet

 Arrangement På minnestedet arrangeres det med
jevne mellomrom foredrag og bokpresentasjoner samt
debatter og kulturelle arrangementer.
 Minnemarkering: Minnemarkering og nedleggelse av
krans ved minnestenen og DENKORT (minnesmerket,
som ligger i nærheten) avholdes jevnlig.

I slutten av 1950-årene ble fanger fra den tilgrensende MfS
arbeidsleiren tvunget til å konstruere en ny bygning med
mer enn 200 fengselsceller og forhørslokaler. Det enorme
fengselskomplekset var en del av et stort, hemmelig
område som offentligheten ikke kjente til – ingen borgere
i DDR fikk adgang. Flertallet av fangene ble fengslet fordi
de hadde forsøkt å flykte eller emigrere fra DDR, eller
ble forfulgt på grunn av sin politiske overbevisning.

Minnesstedet

Fysisk vold ble senere erstattet av
psykologiske metoder som hadde som
formål å bryte ned fangenes motstandskraft.
Bevisst unnlot man å fortelle de arresterte
hvor de var fengslet. De ble systematisk
brutt ned og følte seg hjelpeløse i
hendene på en allmektig autoritet.
Fullstendig avskåret fra omverdenen
og fra de andre fangene ble de
undertrykt av forhørseksperter i forhør
som varte i månedsvis, og som skulle
fremtvinge belastende uttalelser. Den
fredelige revolusjonen høsten 1989
førte til SEDs diktaturs fall, medførte
at statssikkerhetstjenesten ble oppløst
og at fengslene ble stengt.

 Bokhandel: Fagbokhandelen tilbyr litteratur om
minnestedet og et stort utvalg av litteratur om det
kommunistiske diktaturs historie.

Som følge av gjenforeningen av de to tyske
statene ble fengselet Berlin-Hohenschönhausen
stengt i oktober 1990. Tidligere fanger støttet
etableringen av et minnesmerke på stedet. I 1992
ble fengselskomplekset registrert som et historisk
monument. Minnestedet Berlin-Hohenschönhausen
ble etablert to år senere. Siden 2000 har det fungert
som et selvstendig fond under offentlig lov.
Minnestedet har fått i oppgave å undersøke
historien om Hohenschönhausen-fengselet mellom
1945–1989, gi informasjon gjennom utstillinger,
arrangementer og publikasjoner, og inspirere
besøkende til å forholde seg kritisk til metodene
og konsekvensene av den politisk forfølgelsen
og undertrykkelsen i det østtyske diktaturet.
Mere enn 436.000 personer, herunder ca.
200.000 skolebarn, besøker hvert år det tidligere
Stasi-fengselet. De fleste omvisningene på
minnestedet gjennomføres av tidligere innsatte.
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Leiren

Gedenkstätte
Berlin-Hohenschönhausen

Opprinnelig var det et storkjøkken i murstensbygningen,
som ble bygget i 1939 for den nasjonalsosialistiske
folkevelferdsorganisasjonen, NSV. I mai 1945 ble bygningen
konfiskert av de sovjetiske okkupasjonsstyrkene og
endret til „Spesialleir nr. 3“. Denne fungerte så som en
oppsamlings- og transittleir for ca. 20.000 fanger.

Genslerstraße 66, 13055 Berlin
Telefon +49 (0) 30 – 98 60 82 30
Telefaks +49 (0) 30 – 98 60 82 464
info@stiftung-hsh.de, www.stiftung-hsh.de
Konto for donasjoner (Förderverein):
BIC: BELADEBEXXX, IBAN: DE95 1005 0000 0190 2057 41

Leveforholdene i leiren var katastrofale, til tider ble over
4200 personer holdt innesperret som dyr. De hygieniske
forholdene var også elendige, og matrasjonene var langt fra
tilstrekkelige. Mange ble syke eller døde. Likene ble kastet
i bombekratre eller på losseplasser i nærheten av leiren.

Vennligst vær oppmerksom på at Hohenschönhausen kun
kan besøkes sammen med en guide.

 Omvisninger for privatpersoner

Et hovedsete for
kommunistisk undertrykkelse
Plasseringen av minnestedet Berlin-Hohenschönhausen
henger som få andre steder sammen med 44 års historie
med politisk forfølgelse i den sovjetiske okkupasjonssonen
og i DDR (Deutsche Demokratische Republik). Her ble
det ved andre verdenskrigs slutt etablert en sovjetisk
interneringsleir, og deretter ble stedet brukt som det
sentrale sovjetiske varetektsfengselet i Øst-Tyskland.
I begynnelsen av 1950-årene ble fengslet overtatt
av SEDs (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands)
hemmelige politi, MfS (Ministerium für Staatssicherheit),
som brukte varetektsfengselet frem til 1990.
MfS – eller STASI – var i sin rolle som „skjold og sverd
for partiet“ det viktigste instrument for opprettholdelsen
av det kommunistiske diktaturet i Øst-Tyskland.
91.000 heltidsansatte i STASI og 190.000 uoffisielle
medhjelpere sto for en altomfattende overvåkning
av befolkningen. Tusener av mennesker som hadde
gjort motstand eller forsøkt å flykte, ble plassert i et
av de 17 varetektsfengslene, som hovedkvarteret
i Berlin-Hohenschönhausen hadde tilsyn med.

Grunnlaget for interneringen ble rettferdiggjort ved det
sovjetiske direktiv nr. 00315, som ble utstedt i april 1945.
Ifølge direktivet skulle spioner, terrorister, nazistiske
partiaktivister, folk fra politi- og etterretningstjenesten,
embetsmenn og andre „fiendtlige elementer“ i
Tyskland arresteres. Ubegrunnede angivelser resulterte
ofte i arrestasjoner og tilbakeholdelse. Dette var for
eksempel tilfellet med den kjente skuespilleren Heinrich
George. I 1946 ble han ført til den tidligere KZ-leiren
Sachsenhausen, hvor han døde kort tid etter.
Mange internerte ble holdt innesperret i årevis uten
rettssak. Stadig oftere forsvant politiske motstandere av den
sovjetiske okkupasjonsmakten i leiren, for eksempel Karl
Heinrich, den sosialdemokratiske sjefinspektøren for Berlins
politi. Han døde der på senåret 1945. Leiren ble oppløst
i oktober 1946, og fangene ble flyttet til andre steder.

Das „U-Boot“ (ubåten)
I 1947 ble det sentrale sovjetiske varetektsfengselet
etablert i den enorme fabrikkbygningen. Fangene måtte
bygge underjordiske, bunkeraktige celler i kjelleren til
det tidligere storkjøkkenet – dette ble kjent som „Das
U-boot“ eller ubåten. Labyrinten av fuktige og kalde
celler ble utstyrt med trebrisker og bøtter til toalettbruk.
Lyset var på hele døgnet. Forhørene ble vanligvis holdt
om natten og det ble ofte brukt fysisk og psykisk vold.
Tidligere fanger har beskrevet hvordan de ble tvunget
til å underskrive falske tilståelser etter å ha blitt utsatt
for langvarig arrestasjon, søvnberøvelse, innesperring i
vannceller eller de ble tvunget til å stå oppreist i timevis.
De innsatte kunne være mistenkte nazister,
mistenkte politiske motstandere, for eksempel
tilhengere av demokratiske partier (SPD, LDPD og
CDU), eller kommunister og sovjetiske offiserer
som ble oppfattet som avvikere fra partilinjen.
De fleste av dem ble senere dømt av sovjetiske
militærtribunaler til mange års straffarbeid. Nesten alle
tidligere fanger som fylte ut en rehabiliteringssøknad
da SEDs diktatur opphørte i 1990, ble senere
erklært uskyldige av de russiske myndighetene.

Mandag til fredag kl. 11, 13 og 15 (tysk)
(Mars til oktober også kl. 12 og 14)
Lørdag, søndag, helligdager hver time fra kl. 10 til 16 (tysk)
Tour in English: Wednesday, Saturday, Sunday 2.30 p.m.
(March to October daily 11.30 a.m. and 2.30 p.m.)

 Inngang
6 euro, 3 euro for studenter og 1 euro for skoleelever

 Omvisning for grupper (etter forutgående avtale)
Daglig fra kl. 9.00 til 16.00

 Veibeskrivelse
Fra S-/U-Bhf. Alexanderplatz og S-Bhf. Landsberger Allee:
Trikk M 5, Freienwalder Straße eller
Trikk M 6, Genslerstraße
Fra Bhf. Lichtenberg:
Buss 256, Liebenwalder Straße
Oktober 2015
(Med forbehold om endringer)

