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Freie und Hansestadt Hamborg
med 1,7 millioner indbyggere er
Tysklands andenstørste by og er
en af Forbundsrepublikken
Tysklands 16 delstater. Dermed er
Hamborg såvel by som delstat.
Økonomisk og kulturelt er
Hamborg også centrum for hele
Nordtyskland.
I metropolregionen Hamborg lever
der 3,5 millioner mennesker - som
Hamborg er indkøbs- og
kulturmetropol for. Byområdet på
755 kvadratkilometer er syv gange
større end Paris og toenhalv gang
større end London. Derfor byder
Hamborg på en særlig høj livs- og
boligkvalitet.
Med et beboelsesareal på 30
kvadratmeter pr. person har
Hamborg det største gennemsnitlige
beboelsesareal sammenlignet med
alle verdens storbyer. Hele 14% af
den bymæssige bebyggelse består af
grønne områder og
rekreationsområder. Hamborg har
2302 broer, flere end Venedig og
Amsterdam tilsammen.
Søndag den 5. oktober 2008
Byens Netværk mødtes søndag
eftermiddag ved Dansk Arkitektur
Center og sammen kørte 28
netværkere mod Hamborg i en bus,
hvilket gav rig mulighed for at
netværk under transporten.

Mandag den 6. oktober 2008
Dagen startede med en
arkitekturrundvisning ved vandet
v/Bettina Schön. Hun gennemgik
den byplanmæssige og arkitektoniske
udvikling i Hafencity. Vejret var
skønt og det var spændende at se
Hafencity. Mange af os var
overraskede over at se en hel
”Ørestad” i Hamborg.
Vi spise frokost på lokal restaurant.
Det var dejligt at se, hvor mange
restauranter og caféer, der lå og
levede i Hafencity. Til frokosten
stødte Oberbaudirektor i Hamborg
Kommune, Wilhelm Schulte, til os.
Han fortalte om Hamborgs udvikling
og vi fik lejlighed til at spørge ind til
problematikker og udfordringer.
Derefter tog vi en havnerundfart,
hvor Frau Schön underholdte
omkring temaet ”Hamborg som
havneby – byudvikling i
sammenhæng med verdens 9. største
containerhavn”. Det var bare svært at
høre, hvad hun sagde, da bådens
motor larmede en del! Men synes var
der ikke noget i vejen med.
Vi besøgte Michael Horn, Henning
Larsen Architects som fortalte om
Spiegel Magazine Headquarters. Se
særskilt reportage.
Middagen blev indtaget på Hofbräu
an der Alster med ægte bayersk mad
og store fadøl.
Enkelte købte desuden lederhosen
☺.
Tirsdag den 7. oktober 2008
Dagen startede med en rundvisning
på Scheideweg/Falkenried Quartier,
hvor Moritz Schneider viste os fine
boligprojekter med forskellige

bæredygtige tiltag. Se særskilt
reportage.
Turen gik tilbage til Hafencity, hvor
vi spiste frokost og havde lidt egen
tid til at gå rundt.
Direktionsassistent Hape Schneider
fra Hafencity gav os et spændende
foredrag ”Hafencity og fokus på
energiklassificering” og gav os en
meget spændende og vedkommende
rundvisning i Hafencity. Se Hape
Schneiders præsentation.
Aftenens middag blev indtaget i en
tidligere slagterbutik Café de Paris.
Dejlig mad men en akustik, som
gjorde det til en udfordring at tale
sammen.
Onsdag den 8. oktober 2008
Christiane Plischke fra det danske
generalkonsulat tog os med til IBA
Hamborg – et
udviklingsområde/designlaboratoriu
m for fremtidens byudvikling. Se
særskilt reportage.
Derefter gik turen hjem mod
Danmark igen – mange oplevelser
rigere og tid til at evaluere:
Med hensyn til bæredygtighed må vi
konstatere, at Hamborgenserne ser
på det, med knap så tekniske øjne,
som vi havde forestillet os.
For dem er det vigtigt, at den sociale
vinkel er i højsæde. De forsøger at
skabe gode sunde velfungerende
byområder med blandet byggeri –
boliger, erhverv, kultur,
indkøbsmuligheder, institutioner mv.
Der er specielt fokus på områderne
mellem bygningerne - det ses tydeligt
i HafenCity, men også i Falkenried.
Der er hele tiden skabt plads for

menneskeligt samvær mellem
bygningerne. Legepladser, bord/bænkmiljøer, basketkurve,
græsarealer, lukkede rum, åbne rum
med udsigt, promenader, info-bokse,
tilgængelig infrastruktur osv. –
Der er tænkt over, hvordan man
bevæger/opholder sig mellem
bygningerne.

