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1 · Dimensionernes rum

KRONOLOGI OG HENVISNINGER

I N F O R M AT I O N S C E N T E R

Mindesmærket for de myrdede jøder i Europa i midten af
Berlin er Tysklands centrale holocaust mindesmærke. Det
startede med et borgerligt initiativ ved skribenten Lea Rosh
og historikeren Eberhard Jäckel i slutningen af 1980’erne.
Den 25. juni 1999 traf den tyske forbundsdag beslutningen
om byggeriet, tegnet af arkitekten Peter Eisenman.

0 Optakt
Udstillingen starter med en oversigt over den national
socialistiske terrorpolitik fra 1933 til 1945. Via en række
tekster og billeder vises forfølgelsen af og mordene
på de europæiske jøder. Seks portrætter i storformat
repræsenterer de cirka seks millioner ofre.

Den 1. april 2003 påbegyndtes opførelsen, den 12. maj 2005
blev den overgivet til offentligheden.
Mindesmærket består af det 19.000 kvm steleområde med
over 2.700 betonkvadersten og det underneden beliggende
Informationscenter. Udstillingen besøges årligt af næsten en
halv million gæster. Stiftelsen for de myrdede jøder i Europa
har ansvaret for mindesmærket.
Steleområdet
· Steleområdet betrædes året rundt på egen risiko.
· Det er ikke tilladt at klatre på stelerne.
· Støj, rygning og alkohol er forbudt.

1 Dimensionernes rum
Midtpunktet i det første temarum består af dagbogsnotater,
breve og sidste noter, der er opstået under forfølgelsen.
Dette personlige niveau suppleres af angivelsen af
antallet af ofre fra de berørte europæiske lande i grænserne
af 1937.
2 Familiernes rum
På baggrund af 15 familier vises forskellige jødiske verdener.
Fotos og personlige dokumenter afspejler mangfoldigheden
af den europæiske jødedom før holocausten og beretter om
fordrivelsen af og mordene på disse mennesker.

2 · Familiernes rum

Informationscentret (under steleområdet)
· Der kan forekomme ventetid ved indgangen på grund af
mange besøgende og sikkerhedskontroller.
· Det anbefales ikke, at børn under 14 år besøger udstillingen.
· Aflever venligst rygsække og tasker i den gratis garderobe.
Kufferter, større end håndbagage, kan ikke
medbringes.

3 · Navnenes rum

3 Navnenes rum
Her kan man høre navne og korte biografier om myrdede
og sporløst forsvundne jøder fra hele Europa. Oplæsningen
af alle ofrenes livshistorier i denne form ville tage cirka seks
år, syv måneder og 27 dage. Takket være "Støttekredsen for
mindesmærket for de myrdede jøder i Europa e.V." udvides
rummet til stadighed.
4 Stedernes rum
I dette rum vises holocausten i sin geografiske udstrækning
i hele Europa. Hovedvægten udgøres af skuepladserne for
forbrydelserne i Mellem- og Østeuropa. Ved hjælp af historisk
film- og fotomateriale vises 220 typiske steder for
forfølgelsen og udryddelsen af de europæiske jøder og andre
ofre.
5 6 Afslutning
På terminaler får du adgang til mindesmærkeportalen om
mindesteder i hele Europa, til interviews med holocaustoverlevende og til andre databaser.

4 · Stedernes rum

