DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM
Det Tyske Historiske Museum
Historie er i høj kurs – det har Det Tyske Historiske Museum siden dets stiftelse erfaret
gennem et stort antal skiftende udstillinger og især efter åbningen af den permanente
udstilling i år 2006. Udstillingen præsenteres i det barokke tøjhus (Zeughaus) i Berlin,
hvor den omskiftelige og spændende 2000-årige tyske historie formidles i europæisk
sammenhæng under titlen ”Tysk historie i billeder og vidnesbyrd” (”Deutsche
Geschichte in Bildern und Zeugnissen”). Fordelt på 8.000 kvadratmeter giver mere end
8.000 udvalgte udstillingsgenstande med enestående historisk kildeværdi fra Det Tyske
Historiske Museums samlinger et levende og anskueligt billede af fortiden. Den tyske
historie gengives i sin internationale kontekst og tager således hensyn til den
mangfoldige udveksling og politiske og kulturhistoriske forbundethed med
nabolandene.
Den permanente udstilling suppleres med skiftende særudstillinger i den moderne
udstillingsbygning, der er tegnet af den kinesisk-amerikanske arkitekt I.M. Pei.
Den stort anlagte nye bygning med indgangspartiet i glas og stål og den iøjnefaldende
spindeltrappe blev åbnet i 2003. Der er adgang til bygningen via tøjhusets lukkede gård.
På fire etager præsenteres skelsættende begivenheder i og facetter af den tyske historie.
Med forskellige temaer og tilbud, der er specielt rettet mod de forskellige alders- og
besøgsgrupper, præsenterer Det Tyske Historiske Museum sig som et åbent og
dialogsøgende udstillingshus. Hertil hører også uddybende multimedia-stationer i
udstillingsområderne, museumspædagogiske omvisninger og audio-omvisninger,
videnskabelige opfølgningsprogrammer med symposier og foredragsrækker samt
workshops for børn og unge.
Grundlæggelse
Det Tyske Historiske Museum blev grundlagt af forbundsrepublikken Tyskland og
delstaten Berlin på foranledning af den daværende forbundskansler Helmut Kohl.
Grundlæggelsen fandt sted den 28. oktober 1987 i anledning af byen Berlins 750-års
jubilæum. I 1988 vandt den italienske arkitekt Aldo Rossi den konkurrence, der var
udskrevet i forbindelse med museets planlagte placering i Spree-buen i nærheden af
rigsdagsbygningen. På grund af de historiske begivenheder i forbindelse med den
fredelige revolution i Tyskland blev byggeriet dog aldrig realiseret. Med genforeningen
d. 3. oktober 1990 overdrog forbundsregeringen samlingerne og ejendommen, der
husede det tidligere museum for tysk historie, til det unge museum. DDR-historiemuseet
var blevet nedlagt af den sidste DDR-regering i september 1990. Med baggrund i de
historiske begivenheder blev tøjhuset fra 1695, den ældste bygning på ”Unter den
Linden”, udpeget til hovedsæde for Det Tyske Historiske Museum med medarbejdere fra
både øst og vest.
På grund af saneringen af tøjhuset i perioden fra 1999 til 2003 arrangerede Det Tyske
Historiske Museum særudstillinger i Kronprinspalæet (Kronprinzenpalais) samt fra 1990
endvidere større udstillingsprojekter i Martin-Gropius-bygningen. Flere udstillinger blev
også vist andre steder i ind- og udland. Enkelte udstillinger blev kun vist disse steder.
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Om- og nybyggeri
I perioden fra 1994 til 1998 blev tøjhusets facade renoveret i pagt med bygningens
historie og oprindelighed. Derefter og frem til år 2003 blev der gennemført en
renovering af den indvendige del af tøjhuset. Arkitektbureauet Winfried Brenne forestod
den komplette renovering. Således blev det muligt at opfylde de tekniske
museumsstandarder for det 21. århundrede og stille 8.000 kvadratmeter til rådighed for
den permanente udstilling.
Tøjhusets arkitektoniske klenodie, den lukkede gård med maskerne af Andreas Schlüter,
blev i forbindelse med opførelsen af den nye udstillingshal, tegnet af arkitekten Ioeh
Ming Pei, mellem 1998 og 2003 atter forsynet med en overdækning af glas, som det
også var tilfældet i perioden fra 1878 til 1945, dog i en anden form.
Den nye bygning til de skiftende udstillinger, som strækker sig over 2.700 kvadratmeter
fordelt på fire etager, ligger tæt på Schinkels bygninger, ”Altes Museum” og ”Neue
Wache” og danner således en bro mellem det klassicistiske og det klassiske moderne
Berlin.
Samlinger
I løbet af de 300 års samlingshistorie i både tøjhuset, Det Prøjsiske Militærmuseum,
Museet For Tysk Historie (DDR) og Det Tyske Historiske Museum er det indsamlet langt
over 800.000 genstande. Allerede i det tidlige 18. århundrede startede
indsamlingsaktiviteterne i tøjhuset i Berlin, hvilket ved slutningen af det 19. århundrede
resulterede i den mest betydningsfulde militærhistoriske samling i Tyskland. 1952
grundlagde DDR Museum For Tysk Historie, som fik tøjhuset som udstillingsbygning
efter dets genopbygning. Det dannede rammen om en omfattende samling om den
tyske arbejderbevægelses historie. Ud over den militærhistoriske samling husede det
også en plakatsamling fra det 20. århundrede af international betydning. Det Tyske
Historiske Museums indsamlingsaktiviteter efter 1987 har endvidere bidraget med flere
betydningsfulde værker til belysning af både tysk og europæisk historie.
Bibliotek
Det Tyske Historiske Museums videnskabelige specialbibliotek om tysk og almen historie
samt om museumsvæsnet generelt råder over mere end 225.000 bind, deraf 10.000
bind rara-bøger, 40.000 bind tidsskrifter og aviser, 5.000 bind militaria og 10.000
museumskataloger. Det offentlige læsesalsbibliotek er placeret bag tøjhuset i museets
administrationsbygning, som i perioden fra 1899 til 1945 tilhørte den prøjsiske centrale
kooperativkasse (Preußische Central-Genossenschaftskasse) og senere den statslige
DDR-virksomhed Minol. Bankens tidligere ekspeditionslokale - et arkitektonisk
pragtstykke med marmorsøjler, ovenlys og gyldne mosaikker med figurer fra handel og
landbrug - fungerer som læsesal.
Åbningstider: Mandag til fredag kl. 9 – 16.30
Indgang: Bag støbehuset (Gießhaus)
Tlf.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 321
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Billedarkiv
Museeets billedarkiv råder over 500.000 fotos om tysk og europæisk historie,
overleverede billeder og materiale fra betydningsfulde fotografer og agenturer samt
dokumentationer af samlingerne. Det giver mulighed for selv at studere billedbestanden
direkte eller via computeren at se Det Tyske Historiske Museums samlingsbestand på
intranettet.
Åbningstider: Mandag til fredag kl. 9 – 16
Adgang til billedbestanden efter aftale
Indgang: Bag støbehuset (Gießhaus)
Tlf.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 220, 221, 222
Tøjhusets biograf (Zeughauskino)
Siden tøjhusets åbning som udstillingsbygning har tøjhusets biograf med sine 165
pladser været en integreret del af Det Tyske Historiske Museum. Biografens primære
formål er at forene historiske og filmhistoriske problemstillinger til et program, som
både indeholder udstillingsrelevante og tematisk retrospektive film. Det er biografens
opgave at tilbyde et filmprogram, som forholder sig til den samlede filmhistorie.
Dokumentarfilm, spillefilm, stumfilm med musikalsk akkompagnement, nyopdagede
film eller film, der bør revurderes, udgør det grundlag, hvorudfra filmserierne
sammensættes.
Indgang: Unter den Linden 2 (Indgang fra Spree)
Cinematek tlf.: +49 (0)30 - 20 30 4 – 444
Biografbilletter tlf.: +49 (0)30 - 20 30 4 – 770
(tirs. til tors. fra kl. 19, fre. til søn. fra kl. 18)
www.dhm.de/kino
Museumspædagogik og besøgsservice
Museumspædagogikken og besøgsservicen udgør bindeleddet mellem
museumssamlingerne, udstillingerne og museumsgæsterne. Udstillingerne formidles
målgruppeorienteret, objektrelateret og temaorienteret til alle gæsterne. De
museumspædagogiske tilbud henvender sig til voksne, børn og unge både som
enkeltpersoner og som gruppe.
Ved hjælp af omvisninger, historieværksteder og multimedia-produktioner skal gæsterne
lære museet at kende som et undervisnings-, kommunikations- og oplevelsessted.
Arbejdets formål er at støtte museet i dets bestræbelse på at vække interesse for historie
og historiske udstillinger og dermed yde et bidrag til den politiske dannelse.
Reservering af omvisninger
Fax: +49 (0)30 - 20 30 4 - 759
fuehrung@dhm.de
Den permanente udstilling Tlf.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 751 (man. til fre. kl. 9 – 16)
Skiftende udstillinger Tlf.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 750 (man. til fre. kl. 9 – 16)
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Gruppe omvisninger 75 euro
Maks. 30 deltagere ekskl. entré
Skoleklasser 1 euro pr. elev
Giv venligst besked om grupper uden omvisning
Internet
Det Tyske Historiske Museums hjemmeside www.dhm.de har mere end 30.000
besøgende hver dag og er den mest efterspurgte museumsinternetserver i Tyskland.
Mere end 30.000 HTML-sider, 165.000 billeder, audio- og videooptagelser ligger klar på
hjemmesiden. Via e-mail-listen "demuseum" organiseres den elektroniske
nyhedskommunikation mellem 1.800 personer fra den tyske museumsverden. En onlinedatabase giver adgang til mere end 345.000 genstande fra museets depoter. Den
revideres og udvides hele tiden. WebCams viser et minutopdateret billede af
slotspladsen midt i Berlin og af boulevarden ”Unter den Linden” med ”Brandenburger
Tor”.
www.dhm.de
Museumsforening
I Det Tyske Historiske Museums museumsforening kan alle give udtryk for, hvor meget
de føler sig forbundet med historien ved at støtte Det Tyske Historiske Museum i sin
alsidige historieformidling. Det handler især om at få gjort unge mennesker interesseret i
historien. Tidligere var rejsen til Berlin med et rigsdagsbesøg en fast bestanddel af
mange skoleklassers program. I dag er et besøg på Det Tyske Historiske Museum for at
se den permanente udstilling om tysk historie en vigtig mulighed for at videreudvikle
børnenes historiske viden fra skolen samt deres egen viden. Den omfattende fremstilling
af tysk historie og museets spændende skiftende udstillinger er et fantastisk redskab til
historieformidling hos alle aldersgrupper. Med tilbud på et kvalitativt meget højt niveau
ønsker museumsforeningen at gøre Det Tyske Historiske Museum i stand til at måle sig
med de bedste museer i verden.
Boghandel og museumsbutik
Boghandlen og museumsbutikken har et bredt udbud af forskellige varer. Især Det Tyske
Historiske Museums egne kataloger, men også plakater, bøger, postkort, magasiner,
cd’er, cd-rom’er og kopier af historiske objekter kan bestilles skriftligt, telefonisk eller via
internettet.
Tlf.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 827
Fax: +49 (0)30 - 20 30 4 - 543
E-mail: verkauf@dhm.de
Café i tøjhuset
Dagligt kl. 10 – 18
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10117 Berlin
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Åbningstider
Dagligt kl. 10 – 18
Entré
6 euro for begge huse og alle udstillinger. Børn under 18 år gratis entré.
Årskortet (inklusive en ledsager) koster 30 euro.
Handicapvenligt
Arkitektur-omvisninger gennem I.M. Pei’s udstillingshal
Tilmelding af grupper
Tlf.: +49 (0)30 – 69815040
Fax: +49 (0)30 – 6912689
E-mail: peibau@berlininfo.net
Offentlig transport
S-Bahn-stationer: Hackescher Markt og Friedrichstraße
U-Bahn-stationer: Französische Straße, Friedrichstraße og Hausvogteiplatz
Bus 100, 200 og TXL: Staatsoper eller Lustgarten
Parkering
Parkeringskælder under Bebelplatz, indkørsel fra Behrenstraße
Parkeringshuset Dorotheenstraße
City Quartier Dom Aquarée, indkørsel fra Spandauer Straße
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