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Der Elbphilharmonie - i folkemunde 
kaldet Der Elbphi - ligner på afstand en 
mellemting mellem dionysiske 
bølgetoppe og et futuristisk skib lagt for 
sejl. 

Det 26 etager høje vartegn er nyeste skud 
på stammen af kulturelle fyrtårne i 
Europa og et must see for verdens mange 
arkitektur- og byggeinteresserede. 
Det var derfor også en selvfølge, at Byens 
Netværk kort efter koncerthusets 
indvielse i 2017 besluttede at tage på 
miniudflugt til Hamburg for at se og 
opleve det musikalske ikon. At der så 
oven i dét blev lagt koncertbilletter til 
Rufus Wainwright og en guidet tur 
gennem HafenCity gjorde ikke turen 
ringere. Tag med på ‘Byens Ministudietur’ 
til Hamburg og gå på opdagelse i arkitek-
terne Herzog & de Meurons koncerthus, 
der rummer tre veludstyrede koncertsale, 
hotel, restauranter, boliger og p-hus. 



30 morgenfriske netværkere rullede fredag morgen afsted i netværks-
bussen for at se og opleve koncerthuset og tage et kig på den spændende 
byudvikling omkring HafenCity.



Første stop i byen var vores frokoststed 
på Restaurant Hofbrau Wirtshaus på 
Esplanaden – 100 meter fra vores hotel.

Restauranten var klassisk tysk, og nogle 
oplevede deres livs største kødanretning. 



Hamburg bød på ren Indian Summer, så det var en 
afslappet og fornøjet flok, der fulgte i hælene på vores 
lokale guide, Paul Børling.





Hamburgs historiske pakhus-
område Speicherstadt er 
kendt for sin velbevarede 
arkitektur og de mange fine  
bygningsdetaljer med 
karnapper, spir og 
ornamenterede teglsten.

De karakteristiske huse blev 
opført i årene mellem 1885 
og 1927 og blev i 2015 
optaget på Unescos liste over 
verdenskulturarv.

Vi indtog byens første kop 
kaffe i solskinnet ved 
Hafencity Infocenter, mens vi 
nød det lange strøg af smukke 
pakhusfacader langs Elben.



Turen gennem HafenCity var en sand opdagelsesrejse i 
ny og ældre arkitektur.



Elbphi’ens imponerende bølgespidser 
tittede frem overalt i bybilledet.





En ‘selfie bei der Elbphi’ var 
ikke til at komme uden om.



Trods voldsomme budgetoverskridelser og mere 
end seks års forsinkelse er Elbphilharmonien
hurtigt blevet et kulturelt pejlemærke for 
Hamburg og arkitekturentusiaster verden over. 

Bygningens sokkel udgøres af et 37 meter højt 
pakhus fra 1960’erne, og koncerthuset er 
således en videreudvikling af den eksisterende 
bebyggelse. Ovenpå knejser de spektakulære 
glasfacader i 108 meters højde og vidner om 
byggekunst af høj kaliber. Blandt andet er 
glasfacaden skabt af 2200 individuelt udformede 
stykker glas.

Koncerthusets tre sale byder på lyd i 
verdensklasse – den største sal med 2.150 
siddepladser, en mindre sal med plads til 550 og 
en tredje sal, det såkaldte Kaistudio, med 170 
siddepladser. 





Et langt hvidt rør med en 
buet rulletrappe førte os 
op til Plazaen, der er 
bygningens offentlige 
udsigtsplateau. 

Opstigningen er en 
oplevelse af næsten 
ceremoniel karakter, hvor 
de hvidpudsede vægge 
og lofter beklædt med 
runde glasskiver 
reflekterer rummets 
svage lys som pailletter.



Midt mellem murstenssoklen og glasfacaden 
befinder sig i 37 meters højde den offentligt 
tilgængelige Plaza, der byder på et 
imponerende kig ud over byen og havneløbet. 





Fra de forskellige balkoner 
nød vi den fantastiske 
udsigt ud over 
koncertsalen, scenen og 
Rufus. 



Dag 2 bød på en fin bustur gennem flere af Hamburgs forskellige bykvarterer. 
Vi knipsede de sidste billeder af den fantastiske koncertbygning.



Inden turen gik hjemad 
besøgte vi bydelen 
Wilhelmsburg, der ligger på en 
ø i Elben. 

Vi besøgte blandt andet den 
spektakulære transformation 
af en kæmpemæssig 
betonbunker til 
”energibunker”. 

Her produceres i topmoderne, 
bæredygtige anlæg energi til 
1.000 husstande og varme til 
3.000. Og den før så forhadte 
bunker er et fikspunkt i 
bydelen. 





Toppen af energibunkeren var en cafe med svimlende udsigt 
over byen!



Sidste del af besøget bød på et omfattende katalog af ny arkitektur og 
spændende renoveringsløsninger, der alt sammen har medvirket til at 
løfte Wilhelmsburg og bringe det i tættere kontakt med resten af byen. 
Blandt de mest alternative eksempler var en energiproducerende facade 
skabt af grønne alger. 









Tak for denne gang


