INFORMATIONSCENTRUM FOR
DEN TYSK-TYSKE GRÆNSE

E

n ca. 1400km lang grænse delte Tyskland i 40 år, med
smertefulde følger for menneskerne på begge sider.
I DDR sikrede grænseregimet SED-diktaturen. Forbundsrepublikken reagerede med forskellige politiske tiltag
på grænselægningen. Ved denne grænse stod også de to
militærpagter overfor hinanden. Efter den tyske genforening
1990 omlagde man grænselinjen til et beskyttet naturområde og kaldte det for „grønt bånd“.
Grenzhuset fortæller historien om grænseafsnittet mellem
Østersøen og Elben. Dette sker ud fra menneskerne, som lever i grænseregionens synsvinkel. Hvilke krav stillede denne
grænse til menneskerne i diktatur og demokrati, og hvordan
prægede den dagligdagen? Hvilken betydning har historien
om grænsen i fremtiden?

KONTAKT

Grenzhus Schlagsdorf / Neubauernweg 1 / 19217 Schlagsdorf
Telefon 038875/20326 / Fax 038875/20735
E-Mail info@grenzhus.de / Internet www.grenzhus.de
Åbningstider
Mandag-Fredag 10.00-16.30
Lørdag og Søndag 10.00-18.00
Priser
Voksen 4,- € / studerende/børn 3,- €
Rundvisning 30,- € / ved skoleklasser 25,- €
Café „Grenzstein“
I selve Grenzhuset befinder der sig også et café, med et bredt
udvalg af drikkevarer og lette retter. Udenfor sommerperioden
bedes man informere sig om åbningstiderne. Større grupper kan
også serviceres i caféen, men bedes forudmeldes.
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Grenzhuset er et sted, hvor man mødes, får informationer og
lærer midt i det historiske grænseområde. Det kan inddeles
i museum, udendørsarealer og grænseparcours. Her samles
der spor, beviser og erindringer fra historien og præsenteres
herefter for offentligheden.

UDSTILLINGER
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om livet ved den
indre tyske grænse

MUSEUM

G

renzhuset åbnede i 1999 og danner rammen for dette
mindested. Det hører med under de 4 informationscentre i „Biospährenband Elbe-Schaalsee“. I den permanente
udstilling bliver grænsens opsættelse og dennes opbyggelse til
en kompleks og højtbevogtet grænsezone forklaret. Derudover
bliver følgerne af denne splittelse i øst og vest tematiseret og
grænsesikringen illustreret.
Centralt for udstillingen er de enkelte indbyggers skæbner,
som hele tiden blev konfronteret med grænsen og derfor måtte
træffe de forskelligste beslutninger.
Imponerende objekter, modeller og historier fortæller den
besøgende om de mange tvangsforflytninger, ødelagte landsbyer, flugter, men også om indbyggernes dagligdag i grænseområdet.
Historiske videooptagelser og vidneudsagn overbringer levende
billeder af en forgangen tid og den omstrukturering af landskabet grænsen medførte.

UDENDØRS ANLÆGGET

D

DR-Grænseafspærringerne blev i starten af 1990´erne,
med forbehold for enkelte steder, komplet fjernet. Derfor
rekonstruerede man i 2001 i den nedlagte grusgrav i Schlagsdorf, med originale elementer, et DDR-Sikringsanlæg.
Her findes der grænsesignal- og afspærringshegn og obser-

vationstårn fra 1980´erne. Dernæst illustrerer et udvalg af
objekter forbedringen af grænsesikringen gennem årtierne.
Udendørsanlægget ligger ca. 500m fra Grenzhuset og er kun
åben i museets åbningstider.

GRÆNSEPARCOURS

D

en ca. 3,5km lange grænseparcours „Grenzwege
Schlagsdorf“ blev etableret i 2012. Vejene fører fra
Grenzhuset i forskellige retninger hent til den tidligere
grænselinje. Den byder på specielle indtryk om den forandring landskabet i grænseområdet gennemgik. 14 informationsposter fortæller om de historiske begivenheder, etableringen af grænsen og området omkring Mechower See.
Informationstavlerne byder på et imponerende og overraskende indblik i historien i et nu om dage fredeligt område.
De besøgende møder på parcouren spor af den tidligere
tysk-tyske grænse og kan dermed danne sig et topografisk
overblik over grænsens forløb omkring Schlagsdorf. Grænseparcouren er altid tilgængelig. I Grenzhuset kan man få
et oversigtskort og publiceringer omkring den tysk-tyske
grænse.

