
Udstilling. Hamborg-fo-
tografen Ralf Meyer har
besøgt 32 af nazisternes
bygningsværker rundt om
i Tyskland for at doku-
mentere alle de mulige og
umulige sammenhænge,
de indgår i dag.

FLENSBORG. Nazisternes byg-
ninger indgår i dag i de mest bi-
zarre sammenhæng rundt om i
Tyskland.

Foran Marineskolen i Flens-
borg blev sidste år holdt et
beachparty med palmer og ku-
lørte drinks a la Caribien. Den
ene halvdel af Gauforum i Wei-
mar er blevet til et indkøbscenter
med modeforretninger og moder-
ne elektronik.

På Reichsparteigelände i
Nürnberg - hvor nazisterne holdt
deres årlige partimøder - kører
en motorklub løb, mens reklamer
stråler fra den store kolos, hvor
Hitler hilste masserne: »Fröh-
liche Eiszeit« lyder hilsenen fra
isfabrikanten Schöller. Og på
Hitlers »Ørnerede« ved Ober-
salzberg i Bayern kan gæsterne
nyde et glas velskænket fadøl.
Der er ikke så meget som et skilt,
der fortæller, at huset var en 50
års fødselsdagsgave fra Martin
Bormann til føreren.

Historien i nutiden
Museumsberg i Flensborg viser
de kommende fem uger en ud-
stilling med kunstfotografier af
Ralf Meyer fra Hamborg. I en pe-
riode på seks år besøgte han 32
anlæg eller bygninger i Tyskland.
Fælles for dem alle er, at de blev
anlagt af nazisterne.

Det er ikke arkitekturen, der
interesserer Ralf Meyer. Det er
historien, de forskellige bygnin-
ger gemmer på. Ralf Meyer døm-
mer ikke selv i sine fotos, men
der er dog en mission med bille-
derne, erkender han.

- Jeg interesserer mig for det
historiske. Jeg vil gerne trække
fortiden frem i det nutidige. Hvis
beskueren stiller sig selv spørgs-
målet, hvordan det egentlig er vi
omgås fortidens bygninger, så er
meget nået for mig, siger Ralf
Meyer.

Efter at have besøgt udstillin-
gen vil de fleste da nok også gå
lidt mere vågen og kritisk gen-
nem gaderne i tyske byer. I det

tidligere luftfartsministerium i
Berlin har finansministeriet i
dag til huse. På Hitlers Ober-
salzberg er anlagt en golfplads.
Og i den tidligere Neulandhalle
på den tidligere Adolf-Hitler-
Koog i Ditmarsken har den
evangeliske kirke indrettet et
ungdomscentrum.

Tænker ikke over det
- Mange mennesker går forbi
gamle nazi-bygninger uden over-
hovedet at vide, at det var de
brune, der byggede dem, siger
Ralf Meyer.

Han har bevidst fotograferet i
farve og aldrig nedefra med vid-
vinkel, som nazisterne yndede
det. Billederne skal stå som en
kontrast til nazisternes billed-
sprog, og de er fyldt med detaljer,
så beskueren kan dvæle ved dem
og forundres.

Billedet fra Reichsparteigelän-
de i Nürnberg viser for eksempel
mennesker fra et demokratisk
samfund på diktaturets bag-
grund. Tilskuerne kigger i alle

mulige retninger og udviser indi-
vidualisme som en stærk kon-
trast til den ensrettede folke-
mængde, vi kender fra de histo-
riske og meget organiserede foto-
og filmoptagelser.

Preussisk arkitektur
i Flensborg
Museumsdirketør Ulrich Schul-
te-Wülwer mener, at temaet også

har en særlig relevans for Flens-
borg, hvor fortiden også gemmer
sig i gadebilledet.

- Flensborg er i den grad præ-
get af preussisk arkitektur. Mu-
seet, retsbygningen, Marinesko-
len og kirketårnene, der blev
gjort højere, er typisk preussisk
herskabsarkitektur, der skulle
signalere dominans. Og vi har jo
også vor egen nazi-arkitektur i
Sonwik, siger han.

»Architektonische Nachhut« er
en vandreudstilling, der første
gang blev vist i Hamborg. Flens-
borg er anden station, før den
fortsætter videre ned sydpå.

Museumsberg i Flensborg: Ar-
chitektonische Nachhut - fo-
toudstilling om nationalsoci-
alismens efterladenskaber af
Ralf Meyer. 15. juli-19. august.
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Hyggelig skoleudflugt foreviges foran et krigssym-
bol i Laboe i Kiel.

Schöller-isreklamer på den gamle Zeppelin-tribune i Nürnberg, hvor Adolf Hitler opildnede masserne.

Gauforum i Weimar med reklamer for elektronik-super-
markedet Saturn.

Spis en is på Hitlers hjemmebane

I nazipartiets gamle administrationsbygning i München
er indrettet et musikkonservatorium.

Energiselskabet E-ON holder til i
»Haus der Deutschen Erziehung«
i Bayreuth.

Spisesal i det kristelige ungdoms-
hjem indrettet ved typisk natio-
nalsocialistisk strengt-naturali-
stisk maleri.

Vandrerhjemmet i Ravensbrück
er indrettet i SS-vagternes lejlig-
heder ved kz-lejren.

Mange menne-
sker går forbi
gamle nazi-byg-
ninger uden over-
hovedet at vide, at
det var de brune,
der byggede dem.
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