Hvor finner du oss?
Minnesmerket Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen
Genslerstraße 66
13055 Berlin
– Straßenbahn (trikk) M5: fra S/U-Bhf Alexanderplatz
eller S-Bhf Landsberger Allee (retning Hohenschönhausen/Zingster Straße) til Freienwalder Straße
– Straßenbahn (trikk) M6: fra S/U-Bhf Alexanderplatz
eller S-Bhf Landsberger Allee (i retning Hellersdorf/
Riesaer Straße) til Genslerstraße
– Straßenbahn (trikk) 16: fra S/U-Bhf Frankfurter
Allee (retning Ahrensfelde) til Genslerstraße

NO

Stasifengselet
Besøksinformasjon

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

Trikk M5, buss 256
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„For meg er Hohenschönhausen
som et røntgenbilde av
DDR-samfunnet.“
Gilbert Furian

Trikk M6, 16
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Minnesmerket Gedenkstätte
Berlin-Hohenschönhausen

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

Lichtenauer Straße

Minnesmerket

Fra april 1951 til januar 1990 brukte
departementet for statssikkerhet (MfS)
fengselet i Berlin-Hohenschönhausen
som sentralt varetektsfengsel.
Hit kom tusenvis av politisk forfulgte
som var blitt arrestert. Blant dem var
det mange kjente opposisjonelle i DDR.
De innsatte var strengt avskåret fra
omverdenen og fra sosial kontakt med
andre fanger. De innsatte ble til å
begynne med utsatt for fysisk vold og
senere for psykisk tortur. I dag guider
tidligere politiske fanger og historikere
besøkende gjennom «Gedenkstätte
Berlin-Hohenschönhausen» for å
minnes urettferdighetene som fant sted
her. Omvisningene forteller historien til
dette stedet. Etter 2. verdenskrig ble
det brukt som en sovjetisk spesialleir.
Fra 1946 ble det sentrale sovjetiske
varetektsfengselet for Øst-Tyskland,
skjult i kjelleren i den såkalte «ubåten».
De som besøker minnesmerket, får et
innblikk i den 44 år lange historien
med politisk forfølgelse. Omfanget av
vilkårligheten til Stasi gjenspeiles i
personlige fengselsskjebner.

Utstilling
Fengslet i Hohenschönhausen
Et vitnesbyrd om politisk forfølgelse fra 1945 til 1989
Åpent hver dag fra kl. 9 til 18
Gratis inngang

Guidede turer
Rundturer for enkeltpersoner

Mars til oktober
Tysk: Daglig kl. 10 til 16, hver hele time
Engelsk: Daglig kl. 10.40, 12.40 og 14.40
Russisk: Søndag kl. 14.15

November til februar
Tysk: Mandag til fredag kl. 11, 13 og 15 lørdag/
søndag hver time kl. 10 til 16
Engelsk: Daglig kl. 10.40, 12.40 og 14.40
Russisk: Søndag kl. 14.15
Guiding utendørs og sperret område på tysk:
Fredag kl. 14.15

Skoletilbud
Det pedagogiske arbeidssenteret (PAS) tilbyr skoler
og andre utdanningsinstitusjoner et bredt spekter
med seminarer og prosjektdager.
Pedagogisk arbeidssenter
Tlf.: 030 / 98 60 82-426 og -429
pdg.arbeitsstelle@stiftung-hsh.de
Det koordinerende samtidsvitnekontoret formidler
samtidsvitner gratis til skoler over hele landet.
www.ddr-zeitzeuge.de

Rundtur med besøk på fengselssykehuset:
Hver onsdag kl. 13
Rundtur med besøk på Grotewohl-Express:
Hver torsdag kl. 13
Billettpris: 6 €, redusert pris 3 €, skoleelever 1 €

Rundturer for grupper
(fra 7 personen etter forhåndsavtale)
Daglig kl. 9 til 16
Besøkstjeneste
Tlf.: 030 / 98 60 82-30
Faks: 030 / 98 60 82-36
E-post: besucherdienst@stiftung-hsh.de

