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Gemeindeplan
HOHENLOCKSTEDT
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Museo ja
Vesitorni

Leirihallinto

Kahvila
Schiitt

Sotilaskoti

Asema

Museum +
Wasserturm
Öffnungszeiten:
jeden Sonntag
von 14.00 Uhr -

16.30 Uhr
oder

nach Vereinbarung

Tel.: 0 482613700 42

Fax: 0482613700 42

MuseumHohenlockstedt

@u,eb.de
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Hohenlockstedt d:

Kunniapuisto

Leirikello

Kasino

Taidetalo
Boskamp
Miehistön
majoituspaikka
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Kunnantalo
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Hohenlockstedt' in historiallis et paikat
Kunnantalo

Tämä rakennus oli l.maailmansodan loppuon saakka komen- S
tajan virka-asunto. 1986 lisärakennuksen valmistettua otettiin 'r

se käyttöön kunnantalona.

Vesitorni
Vesitorni valmistui l90l ja palveli tärkeänä

€ vedensaantina armeijan leirissä
Merkkipallon ollessä ylhäällä se näytti vuoteen

1918 asti, että harjoituksia käytiin kovapanoksilla.

Sotilaskoti

^Sotilaskodin 
ge+ltaminen tuli mahdolliseksi 

""ti l?ll"itusten 
ar,ulla. )Suunnittelusta ja johdosta oli vastuussa tunnettu arkkitehti Fritz Höger.

Rakennus vihittiin käyttöönsä 1912.

Miehistön majoituspaikka M I
Tähänrakennukseenmajoitettiinensimmäiset \

180 vapaaehtoisei suomalaiset. Tänään 2
se on Taidetalo Boskamp.

Leirikello
Leirikello srjaitsi alkujaan nykyisessä Suomi

€ puistossa (Finnische Allee). Yhdeksänkymmentä
luvun puolivälissä se pystytettiin vanhojen
mallien mukaan uudelleen.

Kahvila Schiitt
Kahvila Schiitt srjairsi Kielin kadulla.

Breite-Strassen ja Birkanalleen välissä
ja oli ,roråluirren vapaaehroisten '>
suosittu kohtaamispaikka. Tänään

ravintola.
Asema
Asema vihittiin vuonna 1889

€ käyttöönsä. Se sai silloin laajennetun
lastauslaiturin, joukkojen ja
meteriaalin kulj etusta

varten ampumapaikalle.

Kunniapuistossa sijaitsevar r. ja Il. maailmansodassa ålllff:fj:
kadonneiden muistomerkit, ja Il. .;.ilt";;;;;;; k;rkoitettujen sekä t
suomalaisten Jääkäreiden muistomerkki, joka pystytettiin wona I 939.

Upseerikasino
IJpseerikasino perustettiin uudelleen

,- 20. vuosisadan alussa. Monen

- 
,uuoden päästä II. mmailmansodan
jäikeen se toimi tanssi -
ja seuraravintolana.

Varuskuntahallinto
Varuskuntahallinto rakennus valmistui 20 vuosisadan alussa. Vastapäätä t

sij aitsi päävartion pääsi säänkäynti leiriin.


