Transport
Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen
Genslerstraße 66
D-13055 Berlin
– Sporvogn M5: fra S/U-Bhf Alexanderplatz eller
S-Bhf Landsberger Allee (i retning Hohenschönhausen/ Zingster Straße) til Freienwalder Straße
– Sporvogn M6: fra S/U-Bhf Alexanderplatz eller
S-Bhf Landsberger Allee (i retning Hellersdorf/
Riesaer Straße) til Genslerstraße
– Sporvogn 16: fra S/U-Bhf Frankfurter Allee
(i retning Ahrensfelde) til Genslerstraße
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fængslet
Informationer til besøgende

– Bus 256: fra S/U-Bhf Lichtenberg (i retning Wartenberg) til Große-Leege-Straße/Freienwalder Straße

Tram M5, Bus 256
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„Hohenschönhausen står for mig
som en gennemlysning af det
indre liv i DDR-samfundet.“
Gilbert Furian
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Gedenkstätte
Berlin-Hohenschönhausen

www.stiftung-hsh.de
www.youtube.com/user/stiftunghsh
www.instagram.com/stasigefaengnis
www.facebook.com/stasigefaengnis

Lichtenauer Straße

Gedenkstätte

Mellem april 1951 og januar 1990
brugte Ministeriet for Statssikkerhed
(MfS) fængslet i Berlin-Hohenschönhausen som det centrale varetægtsfængsel for at arrestere politisk
forfulgte i tusindvis. Deriblandt var
der mange kendte DDR-modstandere.
Indsatte var fuldstændig isoleret fra
omverdenen og sociale kontakter og
blev udsat for fysisk vold, senere for
psykisk tortur.
I dag guider tidligere politiske fanger
samt historikere gennem mindestedet
„Berlin-Hohenschönhausen“ for at
erindre om den uret, der blev begået
på dette sted. Rundvisningerne viser
områdets historie; området blev brugt
som sovjetisk speciallager efter anden
verdenskrig og skjulte fra 1946 det
centrale sovjetiske varetægtsfængsel
for Østtyskland i kælderen, også
kaldet ubåden, „U-Boot“. Guiderne
formidler historien om 44 års politisk
forfølgelse og beskriver med personlige fængselsskæbner omfanget af
Stasis vilkårlighed.

Udstilling
Arresteret i Hohenschönhausen
Vidnesbyrd om politisk forfølgelse mellem 1945 og 1989
Åbent dagligt kl. 9-18
Gratis adgang

Rundvisninger
Rundvisninger for individuelle gæsters

Marts til oktober
Tysk: dagligt kl. 10-16 hver hele time
Engelsk: dagligt kl. 10:40, 12:40 og 14:40
Russisk: søndag kl. 14:15

November til februar
Tysk: mandag-fredag kl. 11, 13 og 15 lørdag/søndag
hver time kl. 10-16
Engelsk: dagligt kl. 10:40, 12:40 og 14:40
Russisk: søndag kl. 14:15
Rundvisning udenfor og i forbudt område på tysk:
fredag kl. 14:15

Uddannelsestilbud
PAS (Pädagogische Arbeitsstelle) tilbyder skoler og
andrer uddannelsesinstitutioner mange forskellige
seminarer og projektdage.
Pädagogische Arbeitsstelle
Tlf.: 030 / 98 60 82-426 eller -429
pdg.arbeitsstelle@stiftung-hsh.de
Det koordinerende kontor for tidsvidner („Koordinierendes Zeitzeugenbüro“) formidler tidsvidner til skoler
i hele Tyskland.
www.ddr-zeitzeuge.de

Rundvisning med besigtigelse af fængslets hospital:
hver onsdag kl. 13
Tour, inkl. „Grotewohl-Express“ fangetransport:
hver torsdag kl. 13
Priser: 6 €, nedsat 3 €, elever 1 €

Rundvisninger for grupper
(ved minimum 7 personer er det, afhængigt af kapaciteten, muligt at booke en rundvisning på dansk).
Daglig kl. 9:00-16:00
Besøgstjeneste
Tlf.: +49 30 / 98 60 82-30
E-mail: besucherdienst@stiftung-hsh.de

