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Kontakt för ytterligare frågor och bokningar
Tel. +49 – (0)30 – 26 39 43 – 36
besucherservice@stiftung-denkmal.de

Bidrag
Stöd vårt arbete: Berliner Sparkasse, Konto:
6600 0076 62, bankkod:100 500 00, BIC: BELADEBEXXX
IBAN: DE24 1005 0000 6600 0076 62 · Hjärtligt tack!
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Guidade turer för grupper, workshops och temadagar
Information finns på www.stiftung-denkmal.de!
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Besöksservice
Mån. – tors. kl. 10 – 16, fre. kl. 10 – 13
Tel. +49 – (0)30 – 26 39 43 – 36, Fax – 21
besucherservice@stiftung-denkmal.de
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MONUMENT ÖVER EUROPAS
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Kostnadsfria guidade turer för allmänheten
Lör.: kl. 15 (engelska), sön.: kl. 15 (tyska). Mötesplats:
Hissen vid Cora-Berliner- / Ecke Hannah-Arendt-Str.
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Guidade turer för funktionshindrade besökare
För gäster med nedsatt hörsel erbjuder vi en video med en
S i g i s elguidad tur på tyskt teckenspråk med undertext. För blinda
mun
ds
ler besökare med nedsatt syn finns det anpassade versioner. t r.
Språk: tyska, förenklat språk, internationella tecken med
engelsk undertext; Pris: gratis
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Ljudöversättning för utställningstexterna
Språk: spanska, italienska, franska, hebreiska,
polska, portugisiska eller ryska
Pris: 3 euro
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Ljudguide
Språk: tyska, engelska eller nederländska
Pris: 3 euro
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Resning av minnesmonumentet (2004) Karta Informationscentrum

1 · Dimensionernas rum

KRONOLOGI OCH INSTRUKTIONER

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

Monumentet över Europas mördade judar i hjärtat av
Berlin är Tysklands centrala minnesmärke över förintelsen.
Det går tillbaka till ett medborgligt initiativ rörande journalisten Lea Rosh och historikern Eberhard Jäckel i slutet på
1980-talet. Den 25 juni 1999 fattade den tyska förbundsdagen
beslutet att bygga monumentet efter en skiss av arkitekten
Peter Eisenman.

0 Upptakt
Utställningen inleds med en överblick över den national
socialistiska terrorpolitiken från 1933 till 1945. Med hjälp av
en text- och bilddokumentation, skildras förföljelsen
och morden på Europas judar. De ca sex miljoner offren
representeras av sex stora porträtt.

Den 1 april 2003 började man bygga, den 12 maj 2005
öppnades monumentet för allmänheten.
Monumentet består av det 19 000 kvm stora s.k. Förintelse
monumentet med över 2 700 betongpelare och det underliggande informationscentrumet. Varje år besöks utställningen
av nästan en halv miljon besökare. Monumentet sköts om av
Stiftelsen för monument över Europas judar.
Minnesmärke
· Kan beträdas året om på egen risk.
Det är förbjudet att klättra på betongpelarna.
Att väsnas, röka och konsumera alkohol är inte tillåtet.

1 Dimensionernas rum
I fokus för det första temarummet står dagboksanteckningar,
brev och sista anteckningar, som skrevs under förföljelsen.
Denna personliga del kompletteras med siffror över
de drabbade offren i de europeiska länderna enligt
gränsdragningen år 1937.
2 Familjernas rum
Med hjälp av 15 familjer skildras olika judiska livssituationer.
Bilder och personliga handlingar återspeglar den europeiska
judendomens mångfald innan förintelsen och redogör för hur
dessa människor fördrevs och mördades.

2 · Familjernas rum

Informationscentrum (under Minnesmärke)
· Vid ingången kan det på grund av ett stort antal besökare
och säkerhetskontroller uppstå väntetider.
· Utställningen rekommenderas inte för barn under 14 år.
· Ryggsäckar och väskor överlämnas till den kostnadsfria
garderoben. Resväskor som är större än handbagage är
inte tillåtna.

3 · Namnens rum

3 Namnens rum
Här kan man höra namn och korta biografier om mördade
och saknade judar från hela Europa. Att läsa upp alla offers
livsöden på detta sätt skulle ta ca sex år, sju månader och
tjugosju dagar. Tack vare det ekonomiska stödet från
Stiftelsen för monument över Europas judar (rf) utvidgas
detta rum kontinuerligt.
4 Orternas rum
I detta rum visas den geografiska utbredningen av förintelsen i
hela Europa. Här ligger tyngdpunkten på brottsplatserna i Central- och Östeuropa. Med historiskt film- och fotomaterial visas
exempel på 220 orter där förföljelse och förintelse av
Europas judar och andra offer ägde rum.
5 6 Avrundning
Vid terminalerna finns tillgång till minnesplatsportalen
med minnesorter i hela Europa, till intervjuer med över
levande och andra databaser.

4 · Orternas rum

