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Industrikulturens ruter
rundt om metropolregionen
Hamburg
Siden 2011 arrangerer „Metropolregion Hamburg“ industrikulturdage
ved vandet. I disse dage præsenterer flere end 100 byer deres
industrihistorie med et særligt program: mellem Cuxhaven og
Parchim, mellem Neumünster og Uelzen. Ved hjælp af „ Industrikulturens
ruter“ kan du på egen hånd til fods, på cykel, med tog eller i bil
finde vej til den regionale teknik-, forretnings- og socialhistorie om
industritidsalderens begyndelse.

Flere informationer
Flere informationer tilbyder de industrihistoriske museer, byernes
turistinformationer og på internettet www.tagederindustriekultur.de

METROPOLREGION HAMBURG

25 stationer til
industrihistorien
i Neumünster
Fra 1929 bærer Neumünster fabriksskorstene i sit byvåben, for byen

I begyndelsen af det nittende århundred havde mange fabrikanter tjent

var stolt af sine symboler på kraft og fremskridt. Men med den

så mange penge, at man kunne investere i maskiner og bygninger,

følgende verdensfinanskrise begyndte byens industri at bryde sammen.

hermed opstod tekstilfabrikkerne. Udviklingen blev desuden fremmet

Efter den anden verdenskrig oplevede man et stort opsving. Men efter

ved forbedring af landevejene, og frem for alt bygning af jernbanen

1960 belastede læder- og tekstilfabrikkernes nedgang byen stærkt, og

tværs igennem Neumünster. I 1844 blev jernbanen fra Hamburg-Altona

på et årti mistede man flere end 7.000 arbejdspladser. Byen havde med

til Kiel indviet, senere fulgte sidelinjerne til Heide, Rendsburg, Ascheberg,

5,7 % arbejdsløse en førende plads i Tyskland, hvor man i gennemsnit

Bad Segeberg og Kaltenkirchen. Hertil kom indtrædelsen i toldforeningen

havde 0,9 %. Grunden til industriens nedgang var frem for alt de høje

i 1867 og det forretningsmæssige opsving efter dannelsen af det

lønninger i Tyskland. I dag er Neumünster, takket være en god

Tyske kejserdømme i 1871.

udviklingspolitik, igen stærk og frem for alt krisefast: En forskelligartet
forretningsmetropol med mest små og mellemstore firmaer er takket

Byen voksede hurtigt i denne opsvingsfase, der opstod stadig nye

være den ideale trafikmæssige beliggenhed stadig meget attraktiv for

kvarterer. 1864 havde byen 7.800 indbyggere og omkring 1900 var

transportvæsnet.

der 27.000. I dag har Neumünster 77.000 indbyggere. I 1857 fik man
gas belysning, 1870 fik byen købstadsret og i 1872 en garnison. På

Tekstil- og læderindustriens nedgang nåede senere også konfektions

den tid fik læderindustrien, der var opstået som følge af garverierne,

industrien: Således lukkede i 1975 Emil Kösters b
 eklædningsfabrik AG,

også et opsving. Men industrialiseringen gav også problemer, for det

og det stærkt udviklende firma Hermann Marsian lukkede to år senere.

var hårde levevilkår for arbejderne, kvinder og børn hjalp som billige

I 1965 havde den i 1947 åbnede fabrik for dameovertøj 1.735 ansatte.

arbejdskræfter med til at forsørge familierne. Børnearbejde blev

Lignende gik det også med Phrix-Werken AG, (senere Norddeutsche

først forbudt i 1891. Dermed udviklede der sig en arbejderbevægelse.

Faserwerke GmbH). Her producerede op til 1.300 ansatte kemifaser.

De slemme hygiejniske forhold blev først bedre, da drikkevands

I 2004 stoppede produktionen, efter at konkurrencen fra udlandet blev

forsyningen i 1900 blev bygget og fem år sener blev der bygget

for stærk. I 1948 grundlagdes tilhørende fabrik „Neumünstersche

spildevandskanalisation.

Maschinen-und Apparatebau GmbH“ (Neumag); den eksisterer stadigvæk
i Neumünster som en del af firmaet „Oerlikon AG“ fra Schweiz. Her

Fortidens spor kan man den dag i dag se overalt i byen. Oplev dem

fremstilles maskiner til produktion af kemifaser, og disse eksporteres

ved hjælp af de 25 stationer til Industrikulturen i Neumünster.

nu til hele verden.
Maskinbygning er i Neumünster nemlig næsten så gammel som
tekstilindustrien. Allerede de første klædefabrikanter lod deres
maskiner vedligeholde og også bygge nye maskiner i Neumünster.

Fabrik

Vævere havde slået sig ned her på grund af den centrale beliggenhed

Vandteknik

og de mange handelsruter som krydsede gennem byen, og det bløde
vand fra floden Schwale kunne de fint bruge. Hele familier arbejdede
i væverierne, uldspindere fra omlandet leverede garnet dertil.
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01 Großflecken, Plads

03 Pissoir u. Eisenbahnbrücke, Pissoir og Jernbanebro

Großflecken er Neumünsters centrum. Med

Nær ved jernbanebroen står der et

dens langstrakte trekantede form forbinder

særligt unikum, et pissoir. Dette offentlige

den flere fjernveje og ender ved floden

toilet for mænd stammer fra 1898,

Schwale. Gennem en åbning i fortovet kan

det er det eneste bevarede, som viser

man se buen af granit, der danner „Kieler

et type pissoir som stod flere steder i

Brücke“, som vejen fra Kiel til Hamburg førte

byen. Det består af en godsjernscylinder

over, da broen i 1834 blev bygget. Broen var

beklædt med bølgeblikplader. Herre

indgangen til byens centrum. Til ind i det

toiletter fandtes ved stærkt befærdede
gadehjørner. Her ved jernbanebroen

19. århundrede levede og arbejdede frem for
alt fragtfolk og bønder ved Großflecken, som også traditionelt blev brugt som

krydsede fodgængere og køretøjer jernbanen indtil 1904 på samme

torveplads. Ved Großflecken står desuden det i 1900 oprejst rådhus og det gamle

niveau. Da bommen blev lukket 200-300 gange i døgnet, var byens

posthus fra 1886. Efter 1850 opstod der fabrikker ved floden Schwale og den

forvaltning og beboere glade, da jernbanen byggede en jernbanedam

opdæmmede mølledam, der var bl.a. et garveri, et snapsbrænderi og 4 tekstil

med broer over vejene. Dele af bjælkebroen med dens gerberled og

fabrikker. Efter 2. verdenskrig dominerede biltrafikken, en parkeringsplads og

pendulstøtter som stammede fra 1904 blev udskiftet i 1974. Den vestlige

en rutebilstation Großflecken (torvedagene blev lagt til Kleinflecken). Fra 1968 til

bro har ingen støtter og har derfor meget kraftigere bærebjælker, den

ombygningen 1991 kunne fodgængere ad en tunnel krydse Großflecken. Da auto-

blev bygget i 1912.

banen A7 i 1972 og byens ringvej i 1984 blev bygget, formindskedes trafikken gennem
byen, dermed var det muligt i 1991 at ombygge Großflecken som færdselsberolig zone.
Sted: Großflecken, 24534 Neumünster

Sted: Bahnhofstraße, 24534 Neumünster

Info: se brochure „By punkter, på rundtur i Neumünster“, Nr. 1

Info: se brochure „By punkter, På rundtur i Neumûnster“, Nr. 9

04 Kth. Kirche St. Maria – St. Vicelin, Katolsk kirke

02 Teich, Dam
Mølledammen i Neumünster, efter 1899

Til den voksende industriby kom mange

i folkemund kaldt Teich (dam), blev

mennesker fra andre områder, deriblandt

formodentlig anlagt i det 13. århundrede.

også mange katolikker. Da tekstil

I året 1502 blev den nævnt for første

arbejderne i 1888 strejkede, ansatte

gang. I dammen blev vandet fra floden

fabrikanterne arbejdere fra det katolske

Schwale dæmmet op, så man kunne

Schlesien og Eichfeld som strejkebrydere.

drive en vandmølle „Klostermühle“ ved

Den katolske menighed voksede dermed

mølle-broen (Mühlenbrücke). Bag en

til mere end 800 medlemmer og menig-

dæmning ved floden Schwale opstod

heden skulle bruge en kirke.

der en overløbskanal „Schleusau“. Ved dammens breder bosatte sig

Byggegrunden dertil stillede tekstilfabrikant C. Sager Söhne & Co til

fra det 1700. århundred vævere, som kunne bruge det bløde vand til

rådighed. I 1893 byggede firmaet Rudolf Pries derpå den katolske kirke

mange slags arbejde. På små broer ved dammens bred kunne man

St. Maria - St. Vicelin i nyromansk stil efter byggeplaner fra Ernst

vaske ulden og skylle overflødig farve ud. Folk misbrugte desværre

Brettschneider. På grunden bag ved kirken ved Fabrikstraße stod dengang

også floden som spildevandskanal. Affaldsresterne samledes på

tekstilfabrikken. Carl Sager havde 1851 til sit spinderi anskaffet en

dammens bund, så det regelmæssigt var nødvendigt at rense dammen.

dampmaskine og vævestole, og dermed opstod den tredje fuldt tekniske

Ca. 1900 blev dammen bygget mindre, og endnu mindre blev den, da

tekstilfabrik i Neumünster. Først i 1990 blev fabrikken lukket og omdannet

bastionen ved østbredden og den bredere „Kieler Brücke“ blev bygget.

til et forretnings og foranstaltningscentrum. Sagerkvarteret blev i 2014

I 1981 blev kornmøllen revet ned.

revet ned og nybyggeriet „Holsten–Galleri indkøbscenter“ blev opført.

Sted: Am Teich, 24534 Neumünster

Sted: Bahnhofstraße 35, 24534 Neunünster

Info: se brochure „By punkter, på rundtur i Neumünster“, Nr. 5

Info: se brochure „By punkter, på rundtur i Neumünster“, Nr. 10

05 Museum Tuch + Technik, Museet

07 Mühlenhof, Gade

Museet Tuch + Technik er et pro

Gaden Mühlenhof opstod efter 1890,

ducerende hus. På gamle maskiner

planlagt af forretningsmanden Franz

fremstilles der ved demonstration

Rohwer, som det andet villakvarter i

nye uldtæpper. Støtteforeningen

den hurtigt voksende industriby. Mod

har gennem årtier passet og plejet

Kleinflecken prægede etagebyggeri

maskinerne, som blev bygget mellem

gadebilledet, mod syd ved Mühlenhof

1926 og 1960 til bearbejdning af

lå enfamiliehuse, og derimellem villaer

fåreuld, derfor kunne museet, da det

til de velhavende borgere, bygget
i forskellig stilmangfoldighed som

blev indviet 2007, præsentere en
historisk fabriksatmosfære. Arkitekturen på den kasseformede

f.eks. nr. 42 Rohwers villa. Tømremester Rudolf Pries byggede flere

bygning, tegnet af Neumünsters arkitekter Wuttke + Kekeritz, præger

villaer, f.eks. i 1897 nr. 34 og i 1899 nr. 32 og til sig selv 1897 nr. 50

hjørnet Teich– Kleinflecken, der hvor tidligere de små væverhuse lå.

med park. Ligeledes tekstilfabrikant Johannes Krachts nr. 40, bygget

Inde i museet ser man tekstilvævningens udvikling fra rent håndarbejde

i 1912, og Kommandøren for det 163. infanteriregiment, hus nr. 49

til den maskinelle produktion. Hermed vises anskueligt, at den

fra 1899, er seværdige. Som en del af det arkitektoniske ensemble er

grundlæggende fremstillingsmetode ikke er blevet væsentlig forandret.

broen over floden Schwale, den blev bygget 1900 med en flad bue af

Det drejer sig om at spinde uld til et garn, som derefter væves. Symbolsk

sten. Vejbelægningen stammer også fra den tid, den er plastret i række

sammenvæver (forbinder) museet industriens og byens historie.

med granitbrosten ligeledes rendestenen, og fortovene er belagt med
klinker.

Sted: Kleinflecken 1, 24534 Neumünster
Info: se brochure „By punkter, På rundtur i Neumûnster“, Nr. 11

06 Kleinflecken, Plads

Sted: Mühlenhof, 24534 Neumünster

08 Papierfabrik, Papirfabrik

Byens pladser Kleinflecken og

Den smukke murstensbygning hører til

Großflecken var tidligere to selvstændige

fabrikken Gottfried Möller & Söhne som

små landsbyer, hvorved den tilbagetrukne

fremstillede farvet papir. Allerede året

Kleinflecken, som lå ved flodens

efter fabrikkens grundlægning i 1851

krumning, var mere rolig. Prægende for

beskæftigedes her op til 30 arbejdere.

Kleinflecken er Vicelinkirken: den

1860 anskaffede man en dampmaskine.

klassicistiske kirkebygning erstattede

I 1872 udvidede man og ligeledes i 1903

1834 den i 1136 opførte gamle kirke.

og efter en brand i 1911 byggede man

I lang tid var der på Kleinflecken en
park med kejserstatue. Anlægget blev i 1864 betalt af forskønnelses-

om; da beskæftigede man 50 arbejdere
og eksporterede blandt andet til Amerika. I fabrikken blev der hoved-

foreningen. Efterhånden fortrængte fabrikkerne som lå ved floden

sageligt farvet papir, og ved tilsætning af faser og savsmuld opstod der i

Schwale, de små landsbyhuse der lå rundt om pladsen. Ca. 1900 fandtes

papiret interessante effekter. Før Gottfried Möller fremstillede hans fader

her 4 tekstilfabrikker og læderfabrikken Franz Wieman. Franz Wiemans

Claus Hinrich Möller papir. Fra 1824 drev han en papirmølle ved floden

fabriksbygninger Kleinflecken 18 fyldte næsten hele området til

Stör lige uden for Neumünsters bygrænse i Groß Kummerfeld. Sønnen

Schützenstraße; fabrikken lukkede 1964. I 1947 flyttede torvedagene

startede først en papirmanufaktur i Rendsburg, før han i 1849 vendte

til Kleinflecken. Fra den tid stammer torvemesterhuset med offentligt

tilbage til Neumünster. I 1929 lukkede fabrikken. Siden da brugtes

toilet. I 2010 vendte de ugentlige torvedage tilbage til Großflecken.

bygningerne som lager, bl.a. fra 1934 for biavler-udruster Robert Wahle.
1995-97 blev fabrikken ombygget til eventlokaler og kontorer.

Sted: Kleinflecken, 24534 Neumünster

Sted: Gartenstraße 10, 24534 Neumünster

Info: se brochure „By punkter, På rundtur i Neumûnster“, Nr. 13

Info: se brochure „By punkter, På rundtur i Neumünster“, Nr. 18

09 Tuchfabrik Christian Friedrich Köster, Tekstilfabrik

11 Lederfabrik Hermann G. Schmid, Læderfabrik

Tekstilfabrikken Christian Friedrich

Neumünster var det største h
 jemsted

Köster, beliggende i Gartenstraße, viser

for læderindustri i Preußen. Interessant

fremragende arkitektur, selvom den i

for industrien var byens c entrale

1975 blev ombygget til et kontorhus.

beliggenhed og nærheden til havnebyen

Efter en ødelæggende brand i 1879

Hamburg, hvor der blev importeret

byggede man 1912/13 efter planer af

ubehandlede huder. Floden Schwale

Franz Hammerstein (Hamburg) dette

var for fabrikkerne i Wrangelstraße en

eksempel på hensigtsmæssigt industri

vigtig resurse, da der skulde bruges

byggeri. Omkring 1966 havde byens

meget vand ved forarbejdning af huder.

tekstilindustri stadig ca. 1.900 ansatte. På den tid sluttede de tre

Arbejdet i garverierne gjaldt som særlig skadelig, da man ud over den

største tekstilfabrikanter sig sammen til Delta-tekstilindustri GmbH,

kropslige belastning også havde med kemikalier såsom med koldt og

det var Christian Friedrich Köster, Ludwig Simons KG og Werner Wolf

varmt vand at gøre, dertil kom damp og trækluft. Senere flyttede den

KG; men også dette korte opsving formåede ikke at forhindre, at

arbejdsintensive produktion til Sydeuropa, og derefter til råvarernes

firmaet i 1969 måtte lukke, fordi man ikke kunne konkurrere med de

ophavslande. Hermann G. Schmid havde i 1903 overtaget læderfa-

billigere produkter fra udlandet, især fra Italien. Kun tekstilfabrikkerne

brikken Locht & Gier (grundlagt i 1889) og lod den i 1905-12 og

C. Sager Söhne og Julius Bartram producerede to årtier videre.

1920-24 udvide. Med op til 1.000 arbejdere forarbejdede man frem
for alt oksehuder. I 1965 blev fabrikken lukket. Siden da finder man i
bygningerne et kommercielt kompleks.

Sted: Gartenstraße 24 - 28, 24534 Neumünster

10 Tuchfabrik Julius Bartram, Tekstilfabrik

Sted: Wrangelstraße 10-15, 24539 Neumünster

12 Lederwerke Adler & Oppenheimer AG, Læderfabrik

1892 brændte Julius Bartrams

Fabriksområdet i Wrangelstraße 34-36

tekstilfabrik i Fabrikstraße ned. Derpå

har haft en vekslende historie. Fra 1892

flyttede ejeren den fuld mekaniseret

havde Voigt her en genbrugsgarn-fabrik.

tekstilfabrik fra midtbyen til det nye

1902 overtog læderfabrikant Emil

industriområde i Wrangelstraße.

Köster AG bygningerne og udvidede

Fra den tid stammer den 3 etagers

denne skridt for skridt. I 1914 ødelagde

bygning mod syd, den blev bygget

en stor brand fabrikken, hvor der på

af t ømremester Rudolf Pries og er

det tidspunkt var 350 ansatte. På

bevaret. Vinkelret dertil blev der i 1914

grund af 1. verdenskrig begyndte man

bygget en lagerbygning til uld af jernbeton. Forskellige udvidelser fulgte.

først at producere her igen i 1917. Imidlertid byggede Emil Köster

Senest i 1960 blev den store stålbeton nybygning opført, direkte langs

en ny fabrik i Gadeland og solgte den gamle til Adler & Oppenheimer

med gaden. Med mere end 300 ansatte havde Bartram investeret

AG. Dette læderkoncern stammede fra Elsaß og udvidede fabrikken i

meget i at kunne fremstille uldtæpper af høj kvalitet, ligeledes firmaet

Wrangelstraße til der i 1924 var 1.2oo ansatte, som forarbejdede

C. Sager Söhne & Co. Bartram havde mere end 60 vævestole gående.

2,5 millioner fåreskind om året.1938 blev den jødiske ejer eksproprieret,

Under navnet „Juba“ solgte man over hele verden tæpper og stoffer til

derefter hed fabrikken „Norddeutsche Lederwerke“. 1966 indstillede

dame- og herreovertøj. Produktionen blev indstillet 1991: Med lukningen

man her produktionen. Bygningerne var hovedsageligt bygget før

af Julius Bartram lukkede den sidste tekstilfabrik i Neumünster.

1927, blandt de særlig interessante bygninger er villaen fra 1892 og
det før 1960 byggede kedelhus med dampgeneratorer.

Sted: Wrangelstraße 9, 24539 Neumünster

Sted: Wrangelstraße 34-36, 24539 Neumünster

13 Lederfabrik Emil Köster AG, Læderfabrik

15 Rencks Park, Park

I begyndelsen af 1960erne gjaldt

Landets første dampmaskine stod fra

fabrikken Emil Köster AG i Gadeland

1824 i Neumünster i tekstilfabrikken

som Europas største fabrik for

Renck. Renck havde den første fuld

fremstilling af beklædnings- og

mekaniseret fabrik. Her fuldførte man

foringslæder. Flere end 3 m
 illioner

alle arbejdsskridt fra bearbejdning af

fåreskind bearbejdede man her

den rå uld til fremstilling af et færdigt

om året. Men forbrugernes ønsker

uldprodukt. Familie Renck havde i 1823

ændrede sig til finere læder af højere

købt det forhenværende fængsel som

kvalitet, som man kunne fremstille
billigere i Sydeuropa. Trods rationalisering arbejdede man med tab, og

stod på „Klosterinsel“ (kloster øen) og
bygget dette om til en fabrik, som derefter var i brug indtil 1896.

i finanskrisen i 1967 lod Emil Köster AG produktionen stoppe. Derpå

Området er en del af den senere opståede og udvidede „Rencks Park“.

flyttede den i 1928 ligeledes af Köster grundlagte „Bekleidungs

Medejer Detlef Anton Renck lod i 1857 i området sydøstlig for

werke AG“ (beklædningsfabrik) ind i bygningerne og producerede

fabrikken anlægge en stor have, som Hans Lorenz Renck senere

der til 1975. I dag er området et forretnings-centrum „Stör-Park“.

forærede byen; men først i 1921, efter at de sidste arvinger havde

Prægende er de indtil 1942 byggede på det tidspunkt usædvanlig

givet afkald på området, blev parken offentlig. Den arbejdende

moderne bygninger. Disse opstod efter at en stor brand havde ødelagt

befolkning kunne her i ro for byens uro og larm på velplejede stier nyde

fabrikken i 1937. Siden 1921 var Emil Kösters læderfabrik i Gadeland i

parken. Anlæggets karakteristik præges af store gamle træer omgivet

produktion, hans fabrik i Wrangelstraße var brændt ned i 1914.

af græsplæner med buske.
Sted: Am Klostergraben, 24534 Neumünster

Stedt: Haart 224, 24539 Neumünster

14 Gadelander Mühle, Mølle

Info: Se brochure „By punkter, på rundtur i Neumünster“, Nr. 38

16 Holsten-Brauerei AG, Bryggeri

I bydelen Gadeland er en kornmølle

Holsten-øl kom i lang tid fra Neumünster.

med hele dens mølleteknik velbevaret.

Holsten-Brauerei AG fra Altona havde i

Indtil 1970 var møllen i brug, til sidst

1922 overtaget produktionen fra firmaet

kværnede man grutning. Derefter stod

D. H. Hinselmann & Co i Brachenfelder

møllen længe stille. Adolf Wendt jr. drev

Straße og i tiden 1965- 1971 invisteret

der en oliehandel og spedition „Holsten

mange penge. I november 1986 blev

Oel“. Fra 2007 restaurerede familie

den sidste øl brygget og fyldt på dåse

Wendt møllen. 1912 opsatte man en

her. Syv år senere blev bygningerne

dampmølle som erstatning for den
nedbrændte vindmølle. 1929 skiftede man dampmaskinen ud med en

ombygget til et forretnings-centrum.
Familie Hinselmann havde allerede fra 1760 et bryggeri ved Großflecken,

dieselmotor fra firmaet R. Wolf fra Magdeburg-Buckau (ydelse 60 hk).

hvor man bryggede overgæret mørkt øl. For at kunne brygge lyst lagerøl,

Da brændstoffet blev knapt, erstattede Wendt dieselmotoren med en

skulle Detlef Hinrich Hinselmann bruge en lagerkæler, den lod han i

elektromotor. Begge motorer holdt man funktionsdygtige. Til den

1864 bygge i Brachenfelder Straße, der lod han øllet køle med is fra

hjemstedsarkitektur fredede hovedbygning blev der tilbygget stilmæssigt

damme ved floden Schwale. 1874/75 byggede han her et komplet

passende bygninger: 1930 en lade og 1937 en svinestald. Modsat det i

bryggeri, som flere gange blev moderniseret. Endeligt havde man en

1936 højere byggede kedelhus lod man1938 som modstykke opbygge

produktionskapacitet på 500.000 hektoliter om året. Da anlægget blev

et rensningsanlæg for korn.

umoderne, overtog det udvidede Holsten-Brauerei i Altona produktionen.

Sted: Segeberger Straße 32, 24539 Neumünster

Sted: Brachenfelder Straße 45-47, 24534 Neumünster

17 AEG, Fabrik

19 Kraftwerk, Kraftværk
AEG-fabrikken for lavspændings-,

I 1900 startede på nuværende sted

omstillings- og fordelingsteknik med

byens første elektricitetsværk. Dette

flere end 1.500 ansatte var i mange

blev ledet af „Baltische AG für

år en af byens største fabrikker. Efter

Licht-,Kraft- und Wasserwerke“. Med

AEGs nedgang overtog General Electric

410 kilowatt var produktionen meget

i 1996 firmaet, i dag er der næsten

beskeden. I 1911 overtog byen firmaet

intet tilbage deraf. Den nyeste

og driver det siden som „Stadtwerke

produktionsdel som i 2007 atter blev

Neumünster“ og investerede kraftigt,
blandt andet 1916 i en dampturbine,

revet ned, var tidligere forbundet
med stamværket ad en tunnel og med en bro over Goethestraße.

som ydede fire megawatt. På det tidspunkt byggede man ligeledes

Firmaet AEG blev grundlagt i 1928 under navnet „Apparate-Werke“

værkets kerne, den stadig eksisterende maskine hal, som overrages af

i bydelen Treptow i Berlin. Efter Tysklands deling flyttede firmaet 1947

den høje kulkedel, bygget i 1983, såsom det i 2005 byggede anlæg til

til Neumünster, ind i den tidligere filial af Archo Büro Maschinen KG

forbrænding af affald. Allerede i 1948 var anlægget i gang som

Carl Winterling & Co (Frankfurt am Main). Archo havde i 1939 købt

fjernvarmeanlæg, først kun for industrikunder, senere også for

nogle af fabriksbygningerne og bygget montagehallen ved Theodor-

privatkunder. Kraftværket blev løbende ombygget og moderniseret,

Storm-Straße. AEGs opsving markerer den flotte portnerpavillon,

medens de (politiske) forudsætninger atter og atter ændrede sig.

bygget 1955 ved Berliner Platz.

Sted: Goethestraße 24-28, 24534 Neumünster

18 Wasserturm, Vandtårn

Sted: Bismarckstraße 51, 24534 Neumünster

20 Eisenbahn-Ausbesserungswerk, Jernbaneværksted

Rent drikkevand var tidligere ikke nogen

I jernbaneværkstedet i Neumünster

selvfølgelighed. Først i 1899/1900

vedligeholder man ca. 1.500 intercity

byggede den „Baltiske AG für Licht-,

vogne, som tilhører Deutsche Bahn.

Kraft- und Wasserwerke“ (nu „Stadt-

Værkstedet ved Rendsburger Straße

werke“) en central vandforsyning i

føres tilbage til grundlæggelsen i

Neumünster. Man byggede 18 brønde,

1861. Jernbaneselskabet Rendsburg-

et vandtårn og et pumpehus. Pumpehuset

Neumünster (RNE) havde indstillet

blev ødelagt i krigen, men delvist

sig på konkurrence mod „Altona-Kiel
(AKE)“. Allerede tre år senere overtog

genopbygget og 1978 stillagt. I dag
forsyner det i 1924 byggede værk i Brünningsweg byen med drikkevand.

AKE RNE og lod i 1868 på den anden side af baneskinnerne ved Kieler

Øverst i det 48 m høje tårn er der en jernbeholder, som indeholder 950

Straße opbygge et nyt værksted, dette blev løbende moderniseret, og

kubikmeter vand, den sørger for trykudligning i vandledningerne og er

allerede i 1903 havde man, med bygning af de 2 store montage-haller,

reserve i tilfælde af brand. Udviklet har denne teknik, som brugtes i

størrelsen som man ser det i dag. Til 1926 reparerede man også

hele Tyskland, ingeniør Otto Intze; konstruktionen giver kun vertikalt

lokomotiver, vigespor og godsvogne. Siden da holder flere end 1.000

tryk på underkonstruktionen, derfor er det tilstrækkeligt med et slankt

ansatte fireakslede personvogne ved lige eller bygger dem om. Den

tårn, som bærer den store overbygning. Et af Till Nowak udviklede lys

13. april 1945 blev værkstedet ødelagt af de allieredes bomber; men

kunstværk „Kelvin“ belyser tårnet i mørke.

det blev genopbygget og ved Kieler Straße blev der bygget en ny front
med kontorbygning.

Sted: Christianstraße 133, 24534 Neumünster
Info: www.kelvin-neumuenster.de

Sted: Kieler Straße 119, 24536 Neumünster

21 Chausseewärterhaus, Chaussévogterhus

23 Holstenhalle 1, Foranstaltningshal

Fra 1830 til 1834 lod landets fyrste,

Neumünster har i mange år været centrum

Kong Frederik IV af Danmark, bygge en

for kvæghandel. I „Holstenhalle 1“, den

vej fra Altona til Kiel, den nuværende

ældste bygning i foranstaltningscentrumet

hovedvej B 4. Den forholdsvis lige

„Holstenhallen“, afholdes den dag i dag

vejføring med dæmninger og broer

kvægauktioner. Hallen med stalde, en

og med en fast vejbelægning lettede

fremvisnings ring og jernbanetilslutning

kørslen meget og gjorde vejen til den

blev indviet i 1939. To uger senere lejede

første rigtige landevej i Schleswig-

„Land und See Lichtbau GmbH“ hallen

Holstein. Der blev bygget 14 vogterhuse

som udvidelse af deres fabrik, fordi det

langs strækningen. Vogterne , der her sørgede for orden, lavede mindre

tilhørende firma Gebr. Sachsenberg AG (Roßlau) ved Sedanstraße og på

udbedrings-arbejder på vejen og forlangte vejbenyttelses-gebyr, denne

flyvepladsen byggede dele til flyvemaskiner. Fra 1945 brugte den engelske

blev først afskaffet i 1874. Af vogterhuset Kieler Straße 395 (i Altonaer

besætningsmagt Holstenhallen som værksted. Et nyt mellemloft og en høj

Straße 382 står der ligeledes et) var der kun 3 vægge og nogle bjælker

snebelastning førte vel til, at tagkonstruktionen, som bestod af træ, brød

tilbage. I år 2000 fjernede man nogle små tilbygninger og restaurerede

sammen i 1947. Neumünster lod derpå tagkonstruktionen genopbygge

resten af bygningen med hensyntagen til fredning, de af cementpuds

som stålkonstruktion. Hallen blev for anden gang åbnet i 1960 med en tale

ødelagte teglsten gav man en okseblodsfarvet kalkfarve.

af Kurt Schumacher (SPD). Her afholdes nu håndboldspil, boksekampe,
rideturneringer, heste- og kvægkåringer, forskellige messer, og mange
forskellige kunstnere optræder for et stort publikum.
Sted: Justus-von-Liebig-Straße 2-4, 24537 Neumünster

Sted: Kieler Straße 395, 24536 Neumünster

22 Bahnbetriebswerk, Jernbanevedligeholdelses-depot

Info: www.holstenhallen.com

24 Gartenstadt, Bydel

Jernbanen hører traditionelt til en af

Med industrialiseringen voksede

de største arbejdsgivere i Neumünster.

byens befolkning hurtigt. Byen bredte

I 1950erne var der her ved jernbane

sig med fabrikker, boligblokke og

knudepunktet flere end 3.000 ansatte,

boligkvarterer til arbejderne og

en del af dem arbejdede i et værksted

ansatte; det var svært at skaffe

på godsbanegården. Her vedligeholdt

tilstrækkelig med boliger. Oprindelig

man siden 1892 lokomotiver, fra 1900 i

opstået i England udvikledes „have by

et stort anlæg med ringremiser til

beboelsen“, det vil sige, et hus i det

lokomotiver. Anlægget blev i anden

grønne med urtehave, betalbar også

verdenskrig næsten komplet ødelagt og blev senere kun delvist

for familier med en ringe indkomst. Derfor planlagde Neumünster i

genopbygget, alligevel var der her, som før krigen, stationeret over 80

1909 bydelen „Gartenstadt“: På 80 ha 800 pagtgrunde, som man fra

lokomotiver. 1966 indstillede „Deutsche Bundesbahn (DB)“ i Neumünster

1910 begyndte at bebygge med enkle som regel pusset enkel- og

vedligeholdelsen af damplokomotiver. Nogle af værkstedshallerne blev

dobbelthuse med delvist udbygget tagetage, og bag huset tilbygget en

revet ned, og derefter vedligeholdt man her kun mindre diesel lokomotiver.

lille stald. Første verdenskrig og en ringe efterspørgsel stoppede

1988 overtog foreningen „Rendsburger Eisenbahnfreunde“ området.

udviklingen, i 1926 var der kun bygget 79 huse ved „Birkenveg“ og

Siden 2010 hører det hele ind under DBs Museum in Nürnberg.

„Am Neuen Kamp“. De oprindelige planer blev derpå forkastet, og i en
anden form blev der i „Ahornweg“ bygget rækkehuse af mursten, og
1940 enfamiliehuse i „Akazienweg“ og „Ulmenweg“.

Sted: Brückenstraße 2, 24537 Neumünster

Sted: Am Neuen Kamp, 24537 Neumünster

25 Stadtwald, Byskov
Borgerne, som led under larm og støv
fra fabrikkerne, har altid nydt byens
skov som en grøn oase. 1864 havde
Fleckens formand Carl Geerdts ladet
plante skov på et stykke hede udenfor
byen. I 1908 besluttede byens forvaltningen at omdanne den ældste del af
skoven til en skovpark med græsplæner,
den nuværende „Stadtpark“. Vestlig derfor
opstod „Stadtwald“. Af affald og ruinrester opbyggede man i 1928
kælkebakken og anlagde „Heldenhain“, et mindested for de faldne soldater
i første verdenskrig (efter 1987 kaldes stedet „Friedenshain“). En del
af det grønne område hørte til læderfabrikant Sagers have. I 1928
byggede Sager landstedet Klanhörn i Carlstrasse 169. Hans i 1929
stillagte fabrik stod på Hindenburgkasernens område. Kontorbygningen
fra 1922 i Carlstrasse 63, den i 1900 rejste villa (Carlstrasse 71) og de
1900/07 byggede værksmesterboliger i Carlstrasse 73/75 og 77/79
lod man stå.
Sted: Carlstraße/Junglöwweg, Neumünster
Info: Se brochure „Historier om byens skov“.
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