Alsó-Szász Emlékhelyek Alapítvány
Bergen-Belseni emlékhely

Temetők
Történelmi táborterület
Dokumentációs központ

Állandó kiállítás
A 2007-ben megnyitott Dokumentációs központ
fogja a Bergen-Belseni, Fallingbosteli, Oerbke-i
és Wietzendorfi Hadifogolytábort (1939-1945)
és Bergen-Belsen történetét mint Koncentrációs
tábornak (1943- 1945) és a mint a Kitelepítettek
táborának (1945-1950) három részkiállításban
bemutatni. Ezek számos dokumentumokat,
fényképeket, filmeket és műtárgyakat tartal
maznak, amelyek részei nemzeti és nemzetközi
levéltáraknak, személyes tulajdonból és emlék
helyek terjedelmes gyüjtéseiből. Naplók, leve
lek, rajzok, emlékbeszámolók és kortársinterjúk
az áldozatok és a túlélők szemszöge által bősé
gesen van a kiállításokon jelen. A források rövid
magyarázatok alapján történelmi összefüg
gésben vannak a falterületen besorolva.

Földszint
Bevezető

Bejárat

Bergen-Belseni koncentrációs tábor
1943 – 1945

Filmtorony

Régészeti leletek

Helyrajz

Könyvesbolt
A dokumentációs központ nyitvatartási
idejében több nyelven szemléltetések és
kortársbeszámolók tekinthetők meg.

Parkolóhely

Temető
Történelmi tábor területe

Médiális állomások
A 400 életrajzi interjúból 45 kiállítási film jött
létre, amelyeket a médiális állomásokon mutat
nak be. A szabadon álló életrajzi médiális állo
mások tartalmilag a mindenkori vele szemben
fekvő kiállító területre vonatkoznak. A téma
szerinti médiális állomások ezzel szemben leg
főképpen a kiállítási vitrinekhez és ezáltal az
össztörténethez kapcsolódnak. Ezekben több
kortárs személy számol be egy meghatározott
témáról.
Szakterületek
Minden egyes kiállítási részen vannek területek,
ahol a látogató tovább vezető és elmélyítő
információt kaphat: A számítógépes állomáson
és az olvasó mappa dokumentumokkal és az
ehhez tartozó szövegekkel mint a szinte minden
egyes a kiállításban résztvevő személy életraj
zával együtt.

A Wehrmacht hadifogolytábora
1939 – 1945

1, 2
Szovjet hadifoglyok
1941 – 1942

Szakterületek
Médiális állomások
Vitrinek
Ülőpadok
Körséta
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Szovjet hadifoglyok
1942 – 1945
Az olasz hadifoglyok
1943 – 1945
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A Varsói felkelők
1944 – 1945
A háború vége és a felszabadítás
1945

6
A felszabadítás
5
A brit felszabadítók képei –
a bűncselekmény dokumentálása
4
Bergen-Belsen mint fogadóés haláltábor
1944 december – 1945 április

Kitelepítettek tábora Bergen-Belsen
1945 – 1950

Legfelső szint
Könyvtár

A dokumentációs központ
Minden nap nyitva
áprilistól szeptemberig 10 – 18 óráig és
októbertől márciusig 10 – 17 óráig
A dokumentációs központ évváltáskor zárva
van. Az aktuális időpontot a web-oldalunkon
találja.
A látogatás költségmentes.

Utószó
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Férfiak tábora és Nők tábora
1944 – 1945
1, 2
Cseretábor Bergen-Belsen
1943 – 1945

Könyvtár
Hétfő, kedd és csütörtök
10.30 – 16.30 óráig
és megállapodás szerint
Kávézó
A múzeum kávézó ajánlatát a „www.
heidekueche.de“ alatt találják.
Elérhetőség
A dokumentációs centrum minden nyilvános
része akadálymentesen elérhető. Tolószéket az
információnál tudnak kikölcsönözni.
Film- és fényképfelvételek
Kérjük mondjon le a kiállításon a fényérzékeny
dokumentumokra való tekintettel a vaku
használatáról. Üzleti vagy újságírói felvételek
előzetes jóváhagyása szükséges.

Bűnüldözés
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Zsidó kitelepítettek tábora
1945– 1950

1
Sürgősségi Kórház 1945
Lengyel kitelepítettek tábora 1945 – 1946

Bergen-Belseni emlékhely
Anne-Frank-Platz
29303 Lohheide
Tel. 05051 4759-0
Fax. 05051 4759-118
bergen-belsen@stiftung-ng.de
www.bergen-belsen.de

Tömegsírok
Sírok
Egyessírok optikailag tömegsírokká alakítva
A tábori épületek maradványai

Az 1944 szeptemberi tábori épületek állóhelyei
(nem maradtak meg)
Utak, többségükben akadálymentes
Mezők területei mint utak az erdőnyílásokban,
nem akadálymentes
Ülőpadok

Csapatgyakorló hely
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A történelmi tábor területe
Az Emlékhely mai területe az egész történelmi
táborterületet magába foglalja. Az emlékhely
előteréről egy köves út vezet a volt tábor földrajzi központjába. Ezen út végén a pázsitfolyosó
közepén, lehetővé válik két domborzatábrázolás
a tábor 1944 szeptemberi helyrajzának és a mai
emlékhelyi területnek az összehasonlítása. Itt
változtatják olvashatóvá a tereprendezési elemek a volt táborszerkezetét. Erdősávok rajzolják
meg a volt táborhatár menetét, tisz tások mutatják az épületek állóhelyét.
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Emlékmű/emlékjel
Lengyel fakereszt (1945)
Zsidó emlékmű (1946)
Obeliszk és felíratok fala (1952)
A csend háza (2000)
Szovjet emlékmű (1945)
Német emlékkövek (1968)
Emlékkövek
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A hadifogolytemetőhöz
vezető gyalogút
kb.600 méter
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Az 1944-es tábor tájmodellje
és a mai emlékhelyek
Olvasójelek
„Előtábor” / SS-adminisztráció
Hadifogolytábora
Semleges tábor
Különtábor / Magyartábor
Csillagtábor
Nők tábora
Férfiak tábora
SS-Ruharaktár
Információs kőoszlopok
Táborhatár
A csillagtábor gyülekező helye
Főtábori utca
Barakok 9 és 10
Barakvécék
Az SS uszodája
A tábor főbejárata
A fertőtlenítő épület és a központi fürdő
Kapu a koncentrációs tábori foglyok területére
„Előtárbor”, később a koncentrációs tábor
adminisztrációs része
A tábort választó sávok
Az őrtorony
A tűzoltóvíz tartályok, élelmiszer raktár
Konyha D
Barakok 196 – 205
Tűzoltóvíztartály
Tábori út a hadifoglyvécén
Barakok
A hadifoglyok temetőjéhez vezető út
A hadifogoly tábor „ravatolozója”
Krematórium
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Információs kőoszlopok
A terület egész részén adnak információs kőoszlopok a történelmileg jellegzetes helyeken
felvilágosítást a tábor történetének további
szempontjairól. Eme több állóhelyen a táborépület maradványai, mint padlók és alapkövek,
utak megerősítése, tűzoltóvízmedencék vagy
vécéaknák maradtak meg.
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Hadifogolytemető
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Dokumentációs centrum a hely történelmére
vonatkozó kiállítással, a dokumentációs hely,
információ, könyvtár, könyvesbolt, múzeumkávézó
Képzési központ, szeminárium- és rendezvényhelységek, fórum, különleges kiállítás, adminisztráció
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Olvasójelek
A pázsitfolyosó széleinek mentén, ami a volt
főtábori utcát írja le, meghatározzák a helyi
kilenc további domborzatábrázolás az egyes
tábori részeket. Rövid magyarázatok tájékoztatnak azok korábbi használatáról.

Bergen, Soltau, A 7 Hamburg
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Temetők
Történelmi táborterület
Dokumentációs központ

Hörsten, Belsen, Bergen

Temetők
1941 és 1945 között a Bergen-Belseni háborusfogoly táborban és koncetrációs táborban több
mint 70 000 ember halt meg. A koncentrációs
tábor sok halottja az 1945 áprilisban a felszabadítás után a tábor területén került eltemetésre.
Ma 13 tömegsír és 15 egyessír található itt.
A korábbi tábortól kb. 600 méterre fekszik a
Hörsteni temető a Bergen-Belseni hadifogolytábor több mint 20 000 halottjával.
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Alsó-Szász Emlékhelyek Alapítvány
Bergen-Belseni emlékhely
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Winsen (Aller), Celle, A 7 Hannover , A 27 Bremen

250 m

Április 2022
Fotók: Klemens Ortmeyer
Grafika: Weidner Händle Atelier

A temető és a Bergen-Belseni tábor terepe a
háború és az erőszakuralom áldozatainak
sírjának a fenntartásáról szóló törvény védelme
alatt áll. A gondozás és kialakítás felelőssége az
Alsó-Szász Emlékehelyek Alapítvány dolga.
Kérjük öltözzön és viselkedjen úgy, mint a hely
méltósága ezt megkívánja. Kérjük gondoljon
arra, hogy ezen a helyen az emberek hozzátartozóikra gondolnak.

