Stasifängelset

För besökare

Efter grundandet av Ministeriet för statssäkerhet
(Ministerium für Staatssicherheit; MfS) i DDR övertog
ministeriet det underjordiska fängelset i mars 1951. Under
50-talet plågades här mängder av människor som hade
gjort motstånd mot den kommunistiska diktaturen. Listan
över fångar omfattar alla grupper, från strejkledarna för
arbetarupproret den 17 juni 1953 till Jehovas vittnen.

 Visningar Minnesplatsen är öppen för grupper dagligen
mellan kl. 9 och 16, efter förhandsbokning. Visningar
för övriga besökare äger rum minst tre gånger per dag.
Specialvisningar av det tidigare avspärrade området eller
det tidigare fängelsesjukhuset är också möjliga.

Stasi-fängelset

 Permanent utställning Utställningen „Inspärrad i
Hohenschönhausen: Vittnesbörd om politisk förföljelse
1945–1989“ är öppen mellan kl. 9 och 18. Fritt inträde.

Även tjänstemän fick tillbringa månader i de gravliknande
cellerna. Bland andra drabbade det chefen för förlaget
Aufbau, Walter Janka, och den tidigare utrikesministern
från partiet CDU, Georg Dertinger, som fallit i onåd.
Till och med SED-kritiker från väst fördes bort av MfS
och hamnade i Hohenschönhausen. Det hände till
exempel den västberlinske advokaten Walter Linse, som
kidnappades 1952 och avrättades ett år senare i Moskva.

 Seminarier För skolelever och andra grupper av besökare
erbjuder minnesplatsen seminarier på flera timmar
eller projektdagar med vittnen från denna period
(förhandsbokning krävs).

I slutet av 50-talet tvingades fångar från ett närbeläget
arbetsläger som drevs av MfS att uppföra en tillbyggnad
med över två hundra celler och förhörslokaler. Det jättelika
fängelsekomplexet var del av ett hemligt avspärrat
område, som ingen vanlig medborgare fick beträda
under DDR-tiden. De som hölls inlåsta här var framför
allt människor som hade försökt att fly eller lämna landet
eller som förföljdes på grund av sina politiska åsikter.

Minnesplats

Istället för att använda fysiskt våld utsatte
man nu fångarna för press med hjälp av
psykologiska metoder. Man undanhöll
dem medvetet information om var de
egentligen befann sig. Systematiskt
förmedlades känslan att de var utlämnade
till en allsmäktig stats godtycke.
De var hermetiskt avstängda från yttervärlden
och för det mesta strängt isolerade från
sina medfångar. Ofta utfrågades de i
månader av välutbildade förhörsledare,
vars mål var att förmå dem att avlägga
graverande vittnesmål. Inte förrän efter
den fredliga revolution som hösten 1989
ledde till SED-diktaturens fall, upplöstes
Stasi och därmed också dess fängelser.

Sedan DDR förenats med Förbundsrepubliken Tyskland
stängdes fängelset i Berlin-Hohenschönhausen den
3 oktober 1990. Tidigare fångar engagerade sig i
inrättandet av en minnesplats här. Det vidsträckta
fängelset blev kulturminnesmärkt 1992 och två år
senare förklarat som historisk minnesplats. Sedan
i juli år 2000 är det en oberoende statlig stiftelse.

 Till minne av offren Vid minnesstenen liksom vid
det intilliggande minnesmärket Denkort genomförs
regelbundet kransnedläggningar och minneshögtider.
 Bokhandel En fackbokhandel distribuerar publikationer
från minnesplatsen och tillhandahåller ett omfattande
utbud av böcker om kommunistiska diktaturers historia.

Minnesplatsen har enligt lagen i uppgift „att utforska
fängelset Hohenschönhausens historia från 1945
till 1989“. Här ska man förmedla information genom
utställningar, evenemang och publikationer, och ge
impulser till kritiska diskussioner om vilka former
den politiska förföljelsen i den kommunistiska
diktaturen tog sig och vilka följder den fick.
Det tidigare Stasifängelset tar varje år emot
mer än 440 000 besökare; nästan hälften
av dem är skolelever. I regel guidas de
genom anläggningen av tidigare fångar.
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Lägret

Minnesplats
Berlin-Hohenschönhausen

På fängelseområdet i Berlin-Hohenschönhausen fanns
ursprungligen ett storkök som drevs av Nationalsozialistische
Volkswohlfahrt (en social välgörenhetsorganisation ansluten till
nazistpartiet). Den 1939 uppförda tegelbyggnaden beslagtogs
i maj 1945 av den sovjetiska ockupationsmakten och
förvandlades till Specialläger nummer 3. Det fungerade som
uppsamlings- och genomgångsläger för cirka 20 000 fångar.

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

Levnadsförhållandena i lägret var katastrofala. På en minimal
yta var ibland mer än 4 200 människor hopträngda och
matransonerna var helt otillräckliga. Omkring 1 000 människor
fick sätta livet till. Liken grävdes ner i bombkratrar i närheten.

Var snäll och notera att besök till det gamla fängelset bara
är möjliga i samband med en guidad visning.

 Guidade visningar för privatpersoner

I diktaturens centrum
Minnesplatsen Berlin-Hohenschönhausen ligger på ett
ställe som mer än de flesta är förbunden med de 44 åren
av politisk förföljelse i den sovjetiska ockupationszonen
(SBZ) och DDR. Här inrättades ett sovjetiskt specialläger
efter andra världskriget, därefter blev det det huvudsakliga
sovjetiska häktet för Östtyskland. I början av 1951 övertog
Ministeriet för statssäkerhet anläggningen och utnyttjade
det till slutet av 1989 som centralt häkte och fängelse.
Ministeriet var SED:s hemliga polis och det viktigaste
instrumentet för att med näbbar och klor upprätthålla den
kommunistiska diktaturen. 91 000 ordinarie anställda
och 189 000 informanter, “inofficiella medarbetare”,
sörjde till sist för en heltäckande övervakning av
befolkningen. Den som bjöd motstånd eller försökte fly
hamnade i ett av de sammanlagt 17 Stasifängelserna.
De styrdes centralt från Berlin-Hohenschönhausen.

Underlag för arresteringarna var den sovjetiska ordern
nummer 00315 från april 1945. Enligt den skulle man gripa
spioner, terrorister, NSDAP-funktionärer, anställda inom polisoch underrättelseväsendena, tjänstemän inom förvaltningen
och andra “fientliga element” i Tyskland. Den mest berömda
fången var skådespelaren Heinrich George. Han förflyttades
1946 till lägret Sachsenhausen, där han kort därefter avled.
Fångarna hölls i många fall instängda i åratal utan
rättegång. Allt oftare försvann även politiska motståndare
till den sovjetiska ockupationsmakten i lägret
Hohenschönhausen – som den socialdemokratiske
högste chefen för Berlins ordningspolis, Karl Heinrich,
som dog där i slutet av 1945. Lägret upplöstes i oktober
1946, fångarna förflyttades till andra ställen.

“Ubåten”
I den tomma fabriksbyggnaden uppstod från och med
1947 det centrala sovjetiska häktet för Tyskland. Interner
tvingades inrätta bunkerartade celler utan fönster i
källaren, “ubåten”. De fuktiga och kalla utrymmena
var bara utrustade med en träbrits och en hink som
toalett. En glödlampa brann dygnet om. Förhören ägde
framför allt rum nattetid och åtföljdes ofta av hot och
fysiskt våld. Tidigare fångar berättade senare hur de
pressades till bekännelser genom att tvingas hålla
sig vakna eller stå upprätt i flera timmar, genom att
hållas inspärrade flera dagar eller tvingas stå i celler,
där tröskeln höjdes och golvet fylldes med vatten.
Bland de fängslade fanns förutom misstänkta nazister
framför allt presumtiva politiska motståndare,
exempelvis företrädare för de demokratiska
partierna, men även kommunister och sovjetiska
officerare som ansågs avvika från partilinjen.
De flesta av dem dömdes senare av sovjetiska
militärdomstolar till mångårigt tvångsarbete. Nästan alla
som ansökte om rehabilitering efter SED-diktaturens
fall förklarades oskyldiga av de ryska myndigheterna.

Mars–oktober: Dagligen varje heltimme mellan kl. 10 och 16
Visning på engelska dagligen kl. 10.30, 12.30 och 14.30
November–februari: Måndag–fredag: kl. 11, 13 och 15
Lördag–söndag: varje heltimme mellan kl. 10 och 16
Visning på engelska dagligen: måndag–fredag kl. 14.30,
lördag–söndag kl. 11.30 och 14.30

 Inträdesavgift
6 euro, 3 euro för studenter, 1 euro för skolelever

 Visningar för grupper (förhandsbokning krävs)
dagligen från kl. 9.00 till 16.00

 Hitta hit
Från S-/U-Bhf. Alexanderplatz och S-Bhf. Landsberger Allee:
Spårvagn M 5, „Freienwalder Straße“ eller
Spårvagn M 6, „Genslerstraße“
Uppgifterna gäller från april 2016
(Med förbehåll för ändringar)

