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Tyska historiska museet
Historia har högkonjunktur – denna uppfattning har Tyska historiska museet gjort sedan
det grundades genom sina oräkneliga tillfälliga utställningarna och genom förbättringar
av den permanenta utställningen under 2006. Under titeln "Tysk historia i bilder och
ögonvittnesberättelser" kan den omväxlande och spännande tvåtusenåriga tyska
historien gestaltas i ett europeiskt sammanhang. Utställningen inramas av
barockbyggnaden Berliner Zeughaus. De mer än 8 000 utställningsföremål från Tyska
historiska museets samlingar är unika historiska artefakter som på en yta av mer än
8 000 kvadratmeter ger en levande och överskådlig bild av historien. På utställningen
visas den tyska historien i ett internationellt sammanhang och visar utbytet och de
politiska och kulturhistoriska banden med grannländerna.
Den permanenta utställningen kompletteras av olika specialutställningar i den moderna
utställningsbyggnaden som är ritad av den kinesisk-amerikanske arkitekten I.M. Pei.
Den stora nybyggnaden med en entré av glas och stål och en iögonenfallande
spiraltrappa öppnades 2003 och har även en ingång från innergården av Zeughaus. På
fyra våningsplan visas betydelsefulla händelser i och viktiga facetter av den tyska
historien.
Genom olika utställningsteman och genom sitt speciella utbud som tilltalar en
sammansatt skara av ålders- och besökargrupper är Tyska historiska museet en öppen
utställningsverksamhet som inbjuder till dialog. Dessutom har museet
multimediaenheter i utställningslokalerna, erbjuder guidade visningar med
museipedagoger och guidad visning på egen hand med en talguide, samt allt från
vetenskapliga presentationer med symposier och föredragsserier till workshops för barn
och ungdom.
Grundläggning
Tyska historiska museet grundades av Förbundsrepubliken Tyskland och Land Berlin på
initiativ av den dåvarande förbundskanslern Helmut Kohl den 28 oktober 1987, i
anslutning till 750-årsfirandet av Berlin som stad. 1988 vann den italienske arkitekten
Aldo Rossi den utlysta tävlingen om vad som skulle byggas på den tomt där Spree
kröker i närheten av Riksdagen. Byggnationen senarelades p.g.a. den historiska
händelseutvecklingen – den fredliga revolutionen i Tyskland. Samma dag som Tyskland
återförenades, 3 oktober 1990, mottog det nya museet samlingarna och tomten för det
tidigare östtyska historiska museet, Museums für Deutsche Geschichte, som hade
stängts i semptember 1990 av den sista DDR-regeringen. Genom historiska förvecklingar
blev byggnaden “Zeughaus“, uppförd 1695 och den äldsta byggnaden vid "Unter den
Linden", säte för Tyska historiska museet, med mearbetare från både Öst och Väst.
P.g.a. restaurationsarbete i Zeughaus mellan 1999 och 2003 visade Tyska historiska
museet specialutställningar i kronprinsens palats och förlade sina större
utställningsprojekt från 1990 till Martin-Gropius-Bau. Flera utställningar visades även på
andra platser i Tyskland och utomlands. Vissa utställningar visades endast i andra delar
av Tyskland och utomlands.
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Om- och nybyggnad
Mellan 1994 och 1998 restaurerades fasaden av Zeughaus till sitt ursprungliga
utseende. Restaurationen av insidan pågick till 2003. Arkitektbyrån Winfried Brenne
ansvarade för hela restaurationen. Härigenom kunde vi nå den tekniska
museumstandarden för 2000-talet och ställa 8 000 kvadratmeter till förfogande för vår
permanenta utställning.
Zeughaus arkitektoniska dyrgrip, innergården med masker av Andreas Schlüter, fick
mellan 1998 och 2003 ett glastak genom nybyggnationen av en utställningshall.
Arkitekt var Ioeh Ming Pei. Mellan åren 1878 och 1945 hade Zeughaus också haft ett
inglasat skyddstak, om än med ett annat utseende.
Den nya byggnaden för tillfälliga utställningar har en golvyta på 2 700 kvadratmeter och
består av fyra våningar. Som brygga mellan det klassicistiska Berlin och den klassiskt
moderna arkitekturen överträffar denna byggnad vida Schinkel-Bauten, Altes Museum
och Neue Wache.
Samlingar
I samlingarna ingår 800 000 föremål från Zeughaus, Preußisches Armeemuseum,
Museum für Deutsche Geschichte (DDR) som har samlats in under en 300-årsperiod.
Redan under tidigt 1700-tal påbörjades insamlingsarbetet i Berliner Zeughaus, vilket
resulterade i den mest betydande arméhistoriska samlingen i Tyskland i början av 1800talet. 1952 grundlade DDR Museum für Deutsche Geschichte i Zeughaus och gjorde åter
Zeughaus till en utställningslokal. Man grundade bl.a. en omfattande samling som
skildrade den tyska arbetarrörelsens historia, som vid sidan av samlingen av militära
föremål även innefattade en plakatsamling från 1900-talet av internationell betydelse. I
DHM:s samlingar tillkom efter 1987 även verk av stor betydelse för den tyska och
europeiska historien.
Bibliotek
Det vetenskapliga specialbiblioteket i Tyska historiska museet för tysk och allmän
historia, samt museiverksamhet innehåller mer än 225 000 volymer - av vilka 10 000 är
sällsynta böcker - 40 000 volymer med tidskrifter och tidningar, 5 000 militärhistoriska
volymer och 10 000 museikataloger. Det offentliga referensbiblioteket ligger i museets
förvaltningsbyggnad bakom Zeughaus. Byggnaden tillhörde mellan 1899 och 1945 den
preussiska centralföreningsbanken och kom senare att bli lokaler för det statliga
företaget Minol. Det tidigare kassavalvet i banken som är utsmyckat med marmorpelare,
överljus och förgyllda mosaikmedaljonger med motiv från handel och jordbruk är
numera läsesal.
Öppettider: Måndag till fredag 09:00 – 16.30
Entré: Bakom Gießhaus
Tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 321
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Bildarkiv
Museets bildarkiv innehåller 500 000 fotografier ur den tyska och europeiska historien,
kvarlåtenskap från fotografer och agenturer, samt dokumentation av samlingarna. Du
har möjlighet att själv söka i bildsamlingarna eller hämta bilder via intranätet.
Öppettider: Måndag till fredag 09:00 – 16:00
Var god avtala tid vid forskning i bildsamlingen
Entré: Bakom Gießhaus
Tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 220, 221, 222
Bigrafen i Zeughaus
Efter att Zeughaus öppnades som utställningslokal är biografen med sin 165 platser en
integrerad del av Tyska historiska museet. Huvudmålet med biografen är att förena
historiska och filmhistoriska frågeställningar till ett program. I biografen visas framförallt
temafilmer, samt material som kompletterar utställningarna. Biografen har till uppgift
att erbjuda ett filmprogram som hämtas ur hela filmhistorien. Dokumentärer, spelfilmer,
stumfilmer med musikackompanjemang, nyupptäckta eller nygjorda filmer utgör
basutbudet.
Entré: Unter den Linden 2 (vid sidan av Spree)
Cinemateket tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 – 444
Biljettkassa tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 – 770 (Ti till To till 19:00, Fr till Sö till 18:00)
www.dhm.de/kino
Museipedagogik och besökarservice
Museipedagogik och besökarservice är gränssnittet mellan museisamlingarna,
utställningarna och museibesökarna. Utställningarna är utformade efter målgrupperna,
föremålsbaserade och temaorienterade. Detta gör det möjligt att nå ut till alla besökare.
Det museipedagogiska utbudet riktar sig till vuxna, barn och ungdomar, både som
enskilda besökare och i grupp.
Besökaren ska få känslan av museet som en plats där man lär sig, kommunicerar och
upplever saker. Verktygen för att nå dit är guidade visningar, historieworkshops och
multimediaproduktioner. Målet med vårt arbete är att bidra till museets arbete, främja
intresset för historia och historieutställningar och därigenom bidra till en politisk
allmänbildning.
Bokning av guide
Fax: +49 (0)30 - 20 30 4 - 759
fuehrung@dhm.de
Permanent utställning tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 751 (Må till Fr 09:00 – 16:00)
Tillfälliga utställningar tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 750 (Må till Fr 09:00 – 16:00)
Gruppvisning € 75
Högst 30 deltagare plus entré
Skolklasser € 1 per elev
Var god föranmäl grupper som inte ska guidas av DHM-guide
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Internet
Tyska historiska museet driver på adress www.dhm.de en av de mest besökta
museiwebbplatserna i Tyskland (med 30 000 besökare per dag ). Mer än 30 000 HTMLsidor, 165 000 bilder, ljud- och videofiler finns redan ute på nätet. "demuseum“ är en
lista med e-postadresser som är navet i ett nyhetsnätverk mellan 1 800 personer i den
tyska museivärlden. En online-databas ger dig tillgång till 345 000 föremål ur
museiarkivet. Databasen bearbetas och byggs ständigt ut. Webbkameror som
uppdateras varje minut visar bilder från Schlossplatz i Berlin Mitte och boulevarden
Unter den Linden med Brandenburger Tor.
www.dhm.de
Museumförening
I museiföreningen för Tyska historiska museet har du möjlighet att beskriva hur du
känner dig förbunden med historien och på så sätt hjälpa Tyska historiska museet att
förmedla historien. Inte minst yngre personer behöver bekanta sig med den tyska
historien. Om en resa till Berlin med ett besök i Riksdagen tidigare fanns på resplanen
för många skolklasser är idag ett besök på den permanenta utställning över den tyska
historien vid Tyska historiska museet en viktig möjlighet att vidareutveckla
historiekunskaperna i skolan. Den stora framställningen av tysk historia och de
intressanta tillfälliga utställningarna i museet är ett fantastiskt sätt att förmedla historien
till besökare ur alla åldersgrupper. Genom utställningar på högsta nivå kommer
Museiföreningen att hjälpa Tyska historiska museet att mäta sig med de mest
framgångsrika museerna i världen.
Bokhandel och museibutik
Bokhandeln och museibutiken erbjuder ett brett sortiment av artiklar. Framförallt DHM:s
egna publikationer – kataloger, plakat, böcker, vykort, tidskrifter, cd-skivor, cd-romskivor och avbildningar av historiska
föremål – kan beställas per brev och telefon eller via Internet.
Tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 827
Fax: +49 (0)30 - 20 30 4 - 543
E-post: verkauf@dhm.de
Caféet i Zeughaus
Daligen 10:00 – 18:00
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Tyska historiska museet
Unter den Linden 2
10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30 - 20 30 4 - 444
Fax: +49 (0)30 - 20 30 4 - 543
E-post: info@dhm.de
www.dhm.de
Öppettider
Daligen 10:00 – 18:00
Inträde
För båda husen och alla utställningar € 6. Upp till 18 år gratis inträde.
Årskortet (inkl. en medföljande person) kostar € 30.
Utan gränser
Guidade visningar genom utställningshallen av I. M. Pei
Gruppanmälan
Tel.: +49 (0)30 – 69815040
Fax: +49 (0)30 – 6912689
E-post: peibau@berlininfo.net
Trafikinformation
Pendeltågsstation: Hackescher Markt och Friedrichstraße
Tunnelbanestation: Französische Straße, Friedrichstraße och Hausvogteiplatz
Buss 100, 200 och TXL: Staatsoper eller Lustgarten
Parkering
Underjordiskt garage under Bebelplatz, Infart via Behrenstraße
Parkeringshuset på Dorotheenstraße
City Quartier Dom Aquarée, Infart via Spandauer Straße
Utgåva: 2009-10-15 / Rätten till ändringar förbehålles
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