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HØJVANDE

Modstående side. Speicherstadt.
Foto: Pernille Ploug.
Vandkant, Uuga 2009 i Schwerin.
Foto: Annemarie Lund
• Opposite page: Speicherstadt.
Photo: Pernille Ploug.
Water edge, Buga 2009 in Schwerin.
Photo: Annemarie Lund
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Eva Henze: Hamburg. Ein Begleiter zu neuer

Landchaftsarchitectur. Garten+Landschafl, 2005

Hamburgs Griiti zwischen Tradition und Trends.
Freie und Hansestadt Hamburg, Behordefiir die
Stadtentwicklung und Umwelt, 2009

Freie und Hansestadt Hamburg, Behdrde fiir die
Stadtentwicklung und Umwelt & internationaler
gartenschau hamburg 2013 gmbh: Hamburg: .

Parks und Plåtze einer lebenswerten Stadt.

Landchaftsarchietctur im Uberblick.
jovis Verlag, 2008

Der sker meget i Hamborg i disse år. Fra at have været stagnerende far byen flere og flere
indbyggere, og med containerhavnens udflytning mod vest er dele af de enorme havnearea¬
ler blevet ledige. Meget tæt på bymidten er store dele af det, der benævnes HafenCity, enten
under opbygning eller allerede realiseret. Og der er endnu større udbygningsplaner.

Mod syd planlægges ambitiøst 'Spriing iiber die Elbe' — springet over Elben. Hermed skal
forstås ud- og ombygningen af Europas største flodø Wilhelmsburg, der ligger mellem Elbens
sydlige og nordliggende flodarme. For at initiere byudviklingen afholdes i 2013 to store ud¬
stillinger i området. Den ene er IBA, Internationale Bauausstellung, den anden er IGS 2013,
internationale gartenschau hamburg 2013. Landbrugs- og gartneriområder præger i dag øen
mod øst, i nord er havneområder og i vest erhvervs- og boligområder, der rummer op imod
40 nationaliteter. Dominerende færdselsårer opdeler området fra nord til syd. IGS 2013 ind¬
går med sin landskabsplanlægning som et vigtigt fremtidsprojekt i en storby, der skal imøde¬
komme en stadig mere multikulturel bybefolkning, og undervejs er bl.a. anlæg af en ny fol¬
kepark på et 100 ha stort område.

Alt dette ligger lidt ude i fremtiden og også uden for dette temanummer, men det viser,
at der allerede nu mht. landskabsplanlægning og landskabsarkitektur er noget i gære.

I LANDSKAB 6-2009 vises til gengæld et udpluk af væsensforskellige steder i det indre
og nære Hamborg; ældre parkanlæg, der ligger som store grønne vakuoler i bymønstret, nye
småparker, kajpromenader og boulevardstrækninger, mindre pladser m.m. Alt sammen led i
en ret overbevisende og imponerende gennemført grøn struktur i den gamle hansestad, der,
selv om den har en lang og rig tradition, på mange måder har måttet starte forfra efter anden
verdenskrig, såvel hvad angår bybygning som træplantning.

Den hamborgske tone, landskabsarkitektonisk set, er forsøgt indfanget i en lille snes ar¬
tikler. Indledningsvis karakteriseres byen som et hydraulisk Gesamtkunstwerk, der på alle må¬
der præges af vand: floden Elben, gravede kanaler, søer, havneaktiviteter og ikke mindst det
faktum, at hele området egentlig et ét stort delta. Og her ligger så også den store udfordring
for enhver kommende bybygning, nemlig at tage højde for de værst mulige kombinationer af
tidevand, stormflod og skybrud. Her er tale om vandforskell<; på op til ni meter fra normal¬
vandstanden, som man skal indkalkulere i bybygningen, og dertil kommer evt. følger af kli¬
maforværring. Dette indgår som helt nødvendige forudsætninger i opbygningen af nye bydel
HafenCity, og det kan tydeligt aflæses, hvor man end bevæger sig: på den nye pontonbrygge,
trappeanlæg, pladser eller kajfronter.

I den ældre bymidte beskrives renovering af det centrale forretningsområde via såkaldte
BID-projekter samt nye anlæg som promenaden Jungfernstieg og pladserne Gerhard Haupt-
mann Platz, Gertrudenkirchhof og Domplatz.

Hamborg opleves i høj grad som en meget grøn by; en by med en determineret træpo-
litik for såvel parker som gader, hvilket uddybes i artiklen om park- og gadetræer samt i be¬
skrivelsen af den spøjse Antoni Park, den folkelige Hamburger Stadtpark og to landskabelige
parker: Jenischer Park og Baurs Park.

Sidst i bladet påbegyndes en portrætserie; meget apropos med landskabsarkitekten Bertel
Bruun, der er dansk, uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole og nu som kompagnon i
tegnestuen Breimann & Bruun virker fra Hamborg.

Man kan tale om en slags landskabsarkitektonisk højvande. Ikke blot i Hamborg, men
også Schwerin, hvor der i år er Bundesgartenschau, en udstillingsform, der ikke bare vil være
fornøjelig underholdning, men i højere grad er en anledning til at forny og forfine en bys
gronne områder. AL
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Der sker noget i Hamborg!
Tysklands næststørste by.
Det er nede på havnen. De omdanner dele
af den gamle frihavn til boliger, erhverv og
kultur.

Udtjente pakhuse ryddes eller ombygges,
for at skabe en ny bydel. Og et gigantisk
spøgelsesskib, Herzog & De Meurons Elb-
philharmonie, skal, som den vigtigste blandt
flere kulturinstitutioner, kaste stråleglans
over bydelen. Dermed far Hamborg omsi¬
der et trækplaster, der måske kan formå os
nordboere til ikke blot at køre gennem byen.

Selv om havneområder overalt i vesten

transformeres til andre formål, er der no¬

get imponerende over indsatsen i Hamborg.

Den nye HafenCity vil, fuldt udbygget, for¬
øge bykernens omfang med 40%, 12.000
mennesker vil bo her, 40.000 skal arbejde
her, og man forventer et sted mellem 60-
80.000 besøgende om dagen.

Det er et særligt træk ved Hamborg, at
byenaldrig har været underlagt nogen kon¬
ge eller fyrste. Det er en borgerlig by, anlagt
på basis af skibsfart, handel og håndværk og
derfor præget af rationalitet og driftighed.
Det er også en kontrastrig by, rig og fattig,
smuk og grim.

Med byens stort anlagte Stadtpark fik Ham¬
borg et folkeligt, moderne grønt anlæg, dog
med stiltræk lånt fra barokken. Det omta¬

les andetsteds, men her skal den kuriosi¬
tet nævnes, at det centrale bygningsmæssi¬
ge fikspunkt er et vandtårn. Egentlig meget
passende, al den stund man kan betragte
Hamborg, som et successivt udviklet hy¬
draulisk Gesamtkunstwerk.

Betragter vi byen med fagbriller på, er dens
egen fysiognomi i sig selv den største at¬
traktion.

Hamborg fandt sit leje på en gunstigt be¬
liggende morænebakke på nordsiden af El¬
ben, som her, 105 km før udløbet i Atlan¬
terhavet, breder sig ud i et delta. Nordfra
løb vandløbene Aister og Bille til, og det
var ved opdæmning af denne vandtilførsel,
at man skabte den store sø, kaldet Aister, der
nordøst fra kiler sig dybt ind i byen. Her¬
ved kunne man styre og udnytte tilførslen
af vand og lede det videre gennem byen i
kanaler.

Vandet ender syd for byen i Elbens floddel¬
ta, der rummer Hamborgs havn. En havn,
der før 2. verdenskrig ikke blot var større
end Københavns havn, den var større end
København. En port mod verden. Skibstra¬
fikken, og den deraf afledte industrielle for¬
arbejdningsindustri, gjorde Hamborg til en
rig by.

100 LANDSKAB 5 2009



\\

Efter 2. verdenskrig var alt forandret. Størstedelen af byens huse var gjort
ubeboelige under de allieredes bombardementer. I havnen var 80% af
bygningsanlæggene forsvundet, mens 2.900 skibsvrag og et ukendt
antal sammenstyrtede kraner, fyldte havneløbene op. "Das Leben
ist kein Ponyhof", som man siger på de her kanter.

Havnen blev genopbygget, men i mere begrænset y
form, da Jerntæppet havde frataget byen en
stor del af dens handelsmæssige bagland.
Efter murens fald, genforeningen og ^
det kinesiske eksporteventyr, har
havnen genvundet sin storhed. »
Havnen står alene for 60% af • Tysklands import. Den er med sine
100 kvadratkilometer en af Europas største og blandt de ti største i verden.
De kolossale containerskibe lægger i dag til i en fuldautomatiseret terminal
placeret mod vest. De førerløse kraner kan på et døgn losse/laste et skib
med 6.600 containere.

LANDSKABs redaktionsudvalg var på tur til Hamborg tre dage i april.
Selv om opførelsen af HafenCity på de bynære havnearealer nok var det,
der gjorde, at vi tog til byen, fik vi mange andre indtryk og oplevelser.
Det er der kommet dette temanummer ud af.

Ulrik Kuggas, landskabsarkitekter maa, mdl
Pernille Ploug, landskabsarkitekt mdl
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HAFENCITY - EN NY BYDEL

Anne Galmar

Magellan-Terrassen, Sandtorkai
Realiseret: 2005

Bygherre: Freie und Hansestadt Hamburg,
Sondervermogen Stadt und Hafen, v. HafenCity Hamburg
Landskabsarkitekt: EMBTArchitectes
Foto: Anne Galmar

HafenCity er navnet på Hamborgs nye kvarter/
bydel, der p.t. er under opførelse på Hamborgs
indre, bynære havnearealer på Elbens nordlige
side. Områdets oprindelige havnefunktion er si¬
den 1960'erne gradvist blevet udspillet.

I takt med, at størrelsen på containerskibe
voksede, blev de indre havnebassiner efterhån¬
den både for smalle og for lavvandede, og den
nye havn på Elbens sydside blev udviklet og ud¬
bygget.

Den politiske beslutning om at byudvikle
havnearealerne blev truffet i 1997. I 1998 blev

der udskrevet en konkurrence om en masterplan,
som blev vundet af et hold med Kees Christiaan-
se i spidsen. I 2000 blev masterplanen politisk

godkendt, og byggeriet startede i 2001. 1 dag,
april 2009, er den vestligste del (kvartererne
Sandtorkai og Dalmannkai) tæt på at være fuldt
udbyggede og opleves som et nyt, men dog be¬
boet område.

I alt inkluderer HafenCity 157 ha, hvoraf 34
ha er vandoverflade. De resterende 123 ha ud¬

vikles, så ca. 20% bliver offentligt tilgængelige
byrum og parker, mens 35% bebygges med for¬
skellige etageboligtyper, blandet med erhvervs¬
bygninger samt kulturinstitutioner som f.eks.
det nye koncerthus 'Elbphilharmonie'.

Små caféer og detailhandler på hjørnerne er
sammen med de attraktive syd- og vestvendte
kajstrækninger med til at generere liv i området.

I 2002 blev afholdt en indbudt konkurrence om

en samlet strategi og design for promenader og

byrum i HafenCitys vestlige del. Konkurrencen
blev vundet af den spanske tegnestue EMBT
(Enric Miralles - Benedetta Tagliabue).

Byrum i HafenCity
Det meste af EMBT's plan og design er i dag
gennemført. Magellan-Terrassen (4.700 kvm)
med den tilknyttede, flydende ponton-prome¬
nade (5.600 kvm) og Marco-Polo-Terrassen
(6.400 kvm), som ligger vestvendte for enden
af hver deres havneløb, er udført, ligesom pro¬

menadestrækningerne langs Dalmannkai og den
lille byplads Vasco-da-Gama-Platz.
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En stor udfordring i udformningen af såvel byg¬
ninger som de offentlige arealer i HafenCity
har været den store forskel i Elbens vandstand,
fra normalvandstanden til den maksimale vand¬

stand, der, når tidevand, storm og regnskyl falder
uheldigt sammen, kan være 7,5 m — i sjældnere
tilfælde 9 m - højere end normalvandstanden.
EMBT arbejder i deres projekt med tre forskel¬
lige niveauer, som indbyrdes formidles og for¬
bindes. Niveau 0.0 er normalvandstanden, som

den flydende ponton-promenade forholder sig
til. Niveau 4.5 er de lavtliggende promenade¬
strækninger på piernes langsider, og niveau 7.5
er HafenCitys gade- og indgangsniveau.

På grund af den etagehøje niveauforskel
mellem gade- og promenadeniveau opleves
promenadestrækningerne også til en vis grad
som værende anlagt op ad en kældervæg som
en underlig mellemting - nede i forhold til by¬
ens niveau og de tilstødende gårdrum og oppe
i forhold til vandoverfladen. EMBT har beklædt

kældervæggen med et relief i tegl, i forskellige
farver og med bl.a. fisk som motiv; et greb der til
dels opbløder væggens store skala. At promena¬
derne alligevel fungerer, kan i høj grad tilskrives
de overordnede kvaliteter; vandets nærhed og

orienteringen mod syd. Promenaderne er belagt
med brosten vekslende med striber/ganglinier af
store kostede betonfliser med jernkanter. Apte-
ringen er enkel — et let, elegant værn mod van¬
det og en række tunge bænkelementer, enkelte

steder suppleret af de store flydemøbler 'Lungo-
Mare', som også er designet af tegnestuen.

Både Magellan-Terrassen og Marco-Polo-
Terrassen tager udgangspunkt i at formidle over¬

gangen fra gadeniveauet 7.5 til promenadeni¬
veauet 4.5.

I Magellan-Terrassen er hele anlægget ét
stort, relativt monumentalt, amfiteatralsk trap¬

peløb fra kajkanten op til den tilstødende ga¬

de, vekslende mellem støbte trinelementer og

reposarealer. Hele anlægget er' et belagt, hårdt
byrum med belægning i betonfliser i forskelli¬
ge formater og farvetoner samt med felter med
teglklinker svarende til vægbeklædningen.

Marco-Polo-Terrassen har derimod et mere

blødt og grønt udtryk. Her optages hovedpar¬
ten af niveauforskellen i et trappe/rampeanlæg,
der løber parallelt med kajkanten, så selve 'ter¬
rasserne' her bliver til større felter og færre trin.
I modsætning til den meget bymæssige karakter
på Magellan-Terrassen virker Marco-Polo-Ter¬
rassen snarere som en lille byhave, med græs¬

arealer, træer og store trædæk, der inviterer til
ophold. På grund af terrassernes beliggenhed i
niveauet 4,5 er der i valget af træer bl.a. arbejdet
med arter som pil, der vil kunne tåle en lejlig¬
hedsvis oversvømmelse.

Vasco-da-Gama-Platz er en lille byplads i ni¬
veau 7.5. En del af pladsen bruges til niveaufor-
midlingen til promenadens niveau 4.5, og plad¬
sen rummer derudover et gummibelagt område

Detaljer: felter med teglklinker, fliser med snydefuge
samt let værn mod vandet
' Details: areas of brick pavers, tiles with artificial
joints and a light railing by the water

til sport samt belagte arealer til ophold og ude-
servering. En rumlig struktur i stålrør er med til
at definere sportszonen i forhold til den øvri¬
ge plads og skaber samtidig et fint skyggespil på
pladsens gulv.

Byrum som branding — Barcelona i Hamborg?
De beskrevne byrum er til trods for deres for¬
skellighed bundet sammen af en konsekvent
detaljering af delelementerne. Alt bærer her
EMBT's signatur - spillet mellem cirkelbuen
og den rette linie - og alt er gennemdesignet.
Plantehullerne er konsekvent udformet som en

kommalignende figur, men i vekslende størrelse
og materialevalg og intet trin- eller kantelement
er tilsyneladende 'standardvare'. En særlig 'låse¬
flise', hvor en lille fordybning danner en 'snyde¬
fuge', ligger i mindre tæppelignende felter, og
større belægningsfelter er opstribet med beton¬
fliser i forskellige toner og formater. Størst en¬
kelhed i materialevalget finder man på fromena-
dearealerne, hvor chaussésten veksler med store

kostede betonfliser med jernkanter.
Ved første indtryk er forskelligheden i ma¬

terialevalget befriende og inspirerende, men
den bliver efterhånden anstrengt, især når der
på et relativt lille areal støder fire-fem forskel¬
lige overflader sammen. Den samme oplevelse
har jeg af apteringen. Det enkelte værn og den
enkelte bænk er elegant og konsekvent detal¬
jeret, men tilsammen gør de mange forskellige



Dalmanrtkai-Treppett, trappeanlæg og promenade, Grasbrookhafen
Realiseret: 2009

Bygherre: Freie und Hansestadt Hamburg, Sondervermogen Stadt und Hafen, v. HafenCity Hamburg
Landskabsarkitekt: EMBT Architectes
Foto: Anne Galmar

elementer indtrykket noget overdesignet, så ho¬
vedgrebet forsvinder i en skov af opmærksom¬
hedskrævende detaljer.

Konsortiet bag HafenCity har meget be¬
vidst valgt at bruge byrummene" spm en bran¬
ding af den nye bydel. Derfor har der sikkert
også i konkurrencen været lagt vægt på det eks¬
pressive frem for det mere lavmælte, og inspira¬
tionen fra Barcelona fremhæves som en kvalitet.
I publikationen The Birth ofa City er to ud af tre
illustrationer fotos af de her omtalte byrum, li¬
gesom det har været førsteprioritet at færdiggø¬

re byrummene parallelt med udbygningen. Og i
forhold til denne branding så er den konsekven¬
te (over)detaljering med til at give HafenCity
sin egen visuelle identitet, hvor det dog kan dis¬
kuteres, om denne identitet snarere er et stykke
Barcelona i Hamborg.

Men i det mere overordnede billede er de
omtalte byrum og deres mangfoldighed af til¬
bud om ophold, som også er meget Barcelona-
inspireret - man kan ikke bare sidde, men både
slænge sig, lege og holde picnic på de mange
opholdsmøbler - med til at brande HafenCity

som et sted med plads til mennesker, fællesskab
og udeliv. Og det i sig selv kan jo være til fortsat
inspiration, også i dansk byudvikling.
Anne Galmar, landskabsarkitekt mdl

Kilder:

The Birth ofa City, HafenCity Hamburg GmbH, 2009
www. hafentity. com

www.embt.com

www.mirallestagliabue.com
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Marco-Polo- Terrassen,

Crasbrookhafen
Realiseret: 2009

Bygherre: Freie und Hansestadt
Hamburg, Sondervermogen
Stadt und Hajen,
v. HafenCity Hamburg
Landskabsarkitekt: EMBT

Architectes

Foto:Anne Galmar

Vasco-da-Gama-Platz, ved Daimannkai
Realiseret: 2009

Bygherre: Freie und Hansestadt Hamburg,
Sondervermogen Stadt und Hafen, v. HafenCity Hamburg
Landskabsarkitekt: EMBTArchitectes

Foto:Anne Galmar
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DOMPLATZ

Malin Blomquist

Domplatz, Domstrasse/Brandstwiete
Realiseret: 2009

Bygherre: Freie und Hansestadt Hamburg
Landskabsarkitekt: Breimann & Bruun Landschaftsarchitekten
Foto: Breimann &Bruun, Malin Blomquist, Anne Galmar

nar.-

I centrum af Hamborg findes et af byens histo¬
risk set mest betydningsfulde steder. I over 500
år stod katedralen Mariendom her, præcis hvor
den nuværende plads ligger, og omkranset af en

cirkelformet vold med en diameter på 140 me¬
ter.

I takt med den stigende sekularisering af
samfundet blev den formodentlig allerede for¬
faldne katedral samt voldanlæg nedrevet i 1805.
I 1840 opførtes i stedet Johanneumsskolen, der
blev ødelagt under 2. verdenskrig. Efter krigen
blev pladsen taget i brug som uformelt grønt
rum og trafikrum.

I årene frem til nu har stedet henligget glemt
og overset. Pladsens nye udformning er egent¬
lig en slags midlertidig løsning, skabt i stedet for
det planlagte kulturhus, hvis skæbne endte i en

lokalpolitisk magtkamp. Tegnestuen Breimann
& Bruun Landschaftsarchitekten fik af kommu¬

nen stillet som opgave at udarbejde en alternativ
skitse til udformning af pladsen, og denne idé¬
skitse førte hurtigt til videreudvikling og pro¬

jektering. Madsen blev indviet i maj 2009.
Udgangspunktet for udformningen af den

nye plads er en formidling af historien og en

fortolkning af stedets historiske spor.
Fem matsorte, skulpturelle elementer i stål

markerer konturerne af de oprindelige volde og
indrammer den nye park. Tre af elementerne kan
man via grønne græsramper gå op på, og de fun¬
gerer som udkigspladser, hvorfra man kan se ud
over Domplatz.

Pladsen er omkranset af gader og krydses af
en meget trafikeret vej.Voldelementerne samler
pladsens to dele til en helhed og danner sin egen

rofyldte rumlighed midt i trafikrummet.
Pladsen er en grøn oase i den travle midt¬

by. Foruden eri del gamle, bevarede platantræ¬

er er nyplantede pagodetræer, Sophora japonica,
fordelt ud over den svagt hældende græsflade.
Mellem dem er opsat 39 kvadratiske bænke af
hvid formpresset akryl. De er placeret i grid-
mønster og nlarkerer de steder, hvor katedralens
søjler har stået, og man kan dermed fornemme
den oprindelige katedrals meget store dimensio¬
ner. ! én bænk kan man gennem et vindue stu¬
dere resterne af et af de gamle søjlefundamenter.
Om aftenen lyser bænkerne op med et varmt,
hvidt lys, og de fungerer som pladsens næsten
eneste lyskilde.

Gangstierne, der overvejende er belagt med
gråsorte kobberslaggesten, krydser hinanden ved
siden af lysbænkene og danner et kors. Stierne
fører fra Petrikirken over Domplatz i retning
mod HafenCity.
Malin Blomquist, landskabsarkitekt mark,
Ma-Su Planning
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BID-PROJEKTER

Charlotte Horn

Breimann & Bruun, forslag til Grosser Burstah • Breimann & Bruun, proposal for Grosser Burstah

Herunder. Breimann & Bruun, plan og visualisering for området Hohe Bleichen
• Below: Breimann & Bruun, plan and visualization of the area Hohe Bleichen

I Hamborg er flere nye BID-projekter under
realisering, dvs. privatfinancieret renovering af
centrale forretningsområder. U1D (Business Im¬
provement District)-projekter er et udbredt fæ¬
nomen i Nordamerika, hvor private tager initia¬
tiv til projekter, der udvikles til en slags private/
offentlige partnerskabsprojekter. Der åbnes her¬
med alternative muligheder for at forøge/bevare
attraktiviteten af de centrale byområder, ved at

grundejere i centerområder far mulighed for at
finansiere en opgradering af deres område med
private midler til gavn for såvel de private som
de offentlige interesser.

Hamborg vedtog i 2005 en lov (Gesetz zur

Starkung des Einzelhandels-, Dienstleistungs-
und Gewerbezentren, BID-Gesetz), der styrer

etablering af BID-områder i Hamborg og finan¬
siering af disse. Grundejere i et afgrænset område
i byen kan søge om at etablere et BID-projekt.
Forslaget skal forelægges Hamborgs forvaltning,
derefter annonceres og i offentlig høring. De be¬
rørte grundejere kan gøre indsigelse mod BID-
konceptet. Udgør de mere end en tredjedel af
alle grundejere, kan de stoppe projektet.

Ved vedtagelse af et BID-projekt skal al¬
le grundejere i områder betale en afgift, som

opkræves af bystyret. Afgiften beregnes som
et enhedstal efter en gennemsnitsberegning af
ejendomsværdien af grundene inden for BID-
området. Der godkendes en BID-administration,
der kan være en virksomhed eller en grundejer¬
organisation, og denne udfører BID-projektet
under rådgivning af en styregruppe, som be¬
står af Hamborgs By- og Landskabsforvaltning,
forvaltningen for det pågældende bydistrikt og
Hamborgs Handelskammer. Ved omlægning af
offentlige byrum uden bebyggelse, skal de priva¬
te omkringliggende grundejere stå for udgiften.

Som eksempel på BID-projekter beskrives
her tre områder, som alle ligger i Hamborgs cen¬
trale forretningskvarter.

BID-projekt Neticr Wall
Hamborgs eksklusive forretningsgade Neuer
Wall er realiseret som det første BID-projekt.
Området omfatter 54 grunde. Det blev startet
i 2005 efter projekt af landskabsarkitektfirmaet

WES & Partner. Projektets formål har været at
skabe et barrierefrit, mere strøgpræget gaderum
og at omlægge den lille tilstødende plads, Biir-
germeister Petersen Platz, samt opstille nyt by-
inventar. I alt for et budget på 5.996.000 Euro.

Gaden har ændret profil og har fået 80 cm
bredere fortove, indskrænket køreareal samt et

via belægningsskift nedtonet parkeringsspor. Be¬
lægningen på gang- og holdespor er i lyse gra¬
nitfliser på 32 x 64 cm, og kørespor er udlagt i
lys asfalt. Den rødlige Hamburgergranitkantsten
markerer adskillelse af den kørende trafik med
farveskiftet og blot 1 cm opspring.

Der er en stram styring af byudstyr, idet det
meget ensartede præg skal formidle indtryk af
en enkel og fornem gade. Ved alle forretnings-
indgange er opstillet høje terracottafarvede
krukker, der holdes i et samlet koncept med tre

sæsonudskiftinger af planter. Belysningen består
af moderne armaturer, ophængt i de eksisteren¬
de wirer mellem facaderne. En smuk løsning,
der understreger det enkle gaderum, hvor kun
enkelte felter med cykelholdere og affaldskum-
mer bryder det åbne rum med lodrette linier.
De høje, slanke plantekrukker er placeret tæt på
facaderne og understøtter det barrierefri gade¬
strøg. Den stramme styring indebærer også ens¬

retning af forretningernes reklamer og krav om

ens, lyse markiser.
Biirgermeister Petersen Platz er som bil¬

fri zone blevet omdannet til en opholdsplads.
Den møbleres af ti store 'orangerikrukker' med
blomstrende buske, placeret i to rækker med

bænke mellem kummerne. Pladsen belyses ale¬
ne gennem belysningseffekter, der er nedfældet
i belægningen.

Samlet opleves Neuer Wall som forretnings¬
gade som et meget lyst, stilrent og fodgænger¬
venligt strøg, der understreger de store eksklusive
forretningers dominans i midtbyen.

BID-projekt Hohe Bleichen/Heuberg
Projektområdet ligger i bydistriktet Hamburg-
Mitte i den vestlige midtby og omfatter 19
grunde. Projektet startede i maj 2009 og løber
over en periode på fem år. Opgaven består i at
omdanne de offentlige rum gennem fornyelse
af fortove og plads. Der plantes nye gadetræer
og opsættes særlige bænkeelementer på Heu¬
berg. Endvidere indgår udarbejdelse af et belys-
ningskoncept. Budgettet er fastsat til 1.947.500
Euro. Der arbejdes pt. med et forslag fra Brei¬
mann & Bruun til omlægningen, og det beskri¬
vers her kort.

Forslagets gennemgående idé er at reducere
i materialer og skabe overblik og gennemgående
sammenhænge. Fodgængerarealer Ifelægges med
lyse granitfliser og nye Hamburgergranitkantsten.
Der reduceres i antallet af træer. De nye træer skal
virke som skulpturer (kæmpethuja, Thuja plicata)
og give byrummet den ønskede individualitet og

særegenhed.
Området vil blive karakteristisk med de ly¬

se brede fortovsbelægninger, det enkle byudstyr
med de karakteristiske gule siddeelementer og de
markante træer.
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WES & Partner & Schatz Betz Kaschke Wehberg Krafft, Neuer Wall og Biirgermeister Petersen Platz. 2006
• WES & Partner Schatz Betz Kaschke Wehberg KrafFt, Neuer Wall and Biirgermeister Petersens Platz. 2006

BID-projekt Nicolai- Quartier
Projektet er under udarbejdelse og kan derfor
ændres undervejs. Projektområdet ligger i midt¬
byen og grænser op til rådhuset mod sydvest.
Det omfatter 69 ejendomme. Projektet forven¬
tes at starte i begyndelsen af 2010 og løbe over
en periode på fem år. Området er meget kom¬
plekst med forskellige centrale funktioner på de
enkelte pladser og gader.

Projektet omfatter en ny udformning af
Adolphsplatz, fornyelse af udemøblement, etab¬
lering af ny gadebelysning, trafikomlægning af
Grosser Burstah, omplacering af busstationer og

etablering af markedsboder ved Monkedamm.
Budgettet skønnes til 10 mio. Euro.

Fem firmaer har indgivet projektforslag, og pt.
er forskellige firmaer igang med hver sit delområde.
Her omtales Breimann & Bruuns projekt for Gros¬
ser Burstah med særlig vægt på belysning.

Der Grosser Burstah er den ældste indkøbs¬

gade i hansestaden og en fortsættelse af hoved¬
strøget Monckebergstrasse og dermed centrum
i det centrale kvarter. Foruden en ny belægning
foreslås en markant ny belysning med tre meter
brede lamper ophængt mellem facaderne. Ideen
er at tilføre gaden, såvel dag som nat, en særlig
identitet og udstråling, noget der kan være blik¬
fang fra de tilgrænsende nabogader og pladser.
Belysningsprojektet betragtes som et afsæt for
kvarterets videre udvikling.
Charlotte Horn, landskabsarkitekt mdl
Foto:Anne Galmar, Liv Oustrup, Pernille Ploug

TI kV □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
?□□□□□□□□□□□
LiOQQaQQUUQQQ

. . JUULILJLILJLIU
I



JUNGFERNSTIEG

Valdimar Hardarssott

Jungfernstieg
Realiseret: 2006

Bygherre: Freie und Hansestadt Hamburg/Verein LebendigerJungfernstieg
Landskabsarkitekt:WES & Partner Schatz Betz Kaschke Wehberg Krafft
i samarbejde med arkitekt André Poitiers BDA, RIBA
Foto: Pernille Ploug

Strækningens oprindelse kan spores helt til bage
til år 1230. Men det var greven af Holstein, der
lod bygge en dæmning ved åen Aister for at star¬
te en stor og produktiv kornmølle. Så tidligt som
år 1266 blev dæmningen borgerlig ejendom, da
hamborgeren Heinrich Reese købte møllen, og
derefter var dæmningen under kommunens sty¬
re. Navnet 'Reesendamm' kommmer herfra.

Dæmningen blev tidligt meget populær som

promenade for de unge, specielt de unge piger,
og fik derfor tidligt navnet Jungfernstieg. I man¬
ge århundreder blev dæmningen gentagne gan¬
ge omformet og udvidet, og i tidens løb blev der
bygget bolværk, og møllen og husrækker blev
en del af byens mur ligesom der var kørevej på
dæmningen. År 1625 deles søen Aister i Binnen-
alster og Auserenalster på grund af konstruktion
af forsvarets voldanlæg, og herefter bliver Jung¬
fernstieg hovedvej mellem den gamle middelal¬
derby og Neustad, som hurtigt blev bygget, fordi
det var blevet et nyt område inden for bygræn-

I 1900-tallet ændres Jungfernstieg på mange må¬
der; handelsgaden adskilles fra promenaden på
grund af den tiltagende biltrafik og sporvogns-
linie samt U-bane og S-bane-station, der etab¬
leres i 1930.

1 2001 blev der udskrevet en konkurrence
om totalrenovering og ombygning af Jungfern¬
stieg, herunder en ny pavillon, bolværket, U-
banestation, belægninger, trafikanlæg og.kajan¬
læg til Aisters skibsfart. Forudsætningen var ikke
at prøve på at rekonstruere stedets historie, idet
samfundsforhold og funktion i var ændret. Op¬
gaven var derimod, som så mange andre steder,
at skabe rum for og en signifikant udformning
tilpasset nutidige behov. Hvilket lykkedes, som
kunsthistorikeren, prof. Dr. Hermann Hipp, på¬
peger i History ofJungfernstieg.

Det blev WES & Partner Landschaftsarchi-
tekten samt Poitiers Architekten, der vandt den
internationale konkurrence. Hovedgrebet i de¬
res forslag var en tre-dobbelt lindetræsallé langs
hele strækningen, der i brede trin aftrappes ned

mod vandet. Dertil kom totalrenovering af ga¬
de- og promenadebelægninger og selve vand¬
kanten samt nyt byrumsudstyr. Desuden blev der
bygget en pavillon på den sydøstlige side; der i
dag rummer en italiansk restaurant.

Området er meget attraktivt både på grund
af udsigten til Binnenalster-søen og på grund
af promenaden, og ændringerne har forstærket
denne oplevelse. Lindetræsalléen er meget vel¬
lykket og gør en tur langs Jungfernstieg til en
endnu dejligere oplevelse - der kun vil blive
endnu stærkere, efterhånden som træerne vok¬
ser til.

Valdimar Hardarson, landskabsarkitekt fila

Kilder:

Prof. Dr. Hermann Hipp: History ofJungfernstieg
www.lebendiger-jungfernstieg.de/history_20jungfern-
stieg2.pdf
Erwin Seitz: Hier ist tnann Burger. Frankfurter
Allgemeine Zeitung. 6. august 2007, www.wesup.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Jungfernstieg ,
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Jungfernstieg
Realiseret: 2006

Bygherre: Freie und HansestadI Hamburg/
Verein LebendigerJungfernstieg
Landskabsarkitekt: [VES & Partner Schatz Betz

Kaschke Wehberg Krafft i samarbejde med
arkitekt André Poitiers BDA, RIBA
Foto: Pernille Ploug
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GERHARD HAUPTMANN PLATZ
OG GERTRUD EN KIRCH HOF

Ulrik Kuggas

Gerhard Hauptmann Platz
Realiseret: 1978, ren. 2001
Bygherre: Freie und Hansestadt Hamburg
Landskabsarkitekt: Wehberg-Lange + Partner
WES & Partner, Wehberg Eppinger Schmidtke
Schatz Betz Kaschke

Foto: Anne Galmar, Malin Blomquist

Gerhard Hauptmann Platz
En idé, der nemt kunne ende i noget søgt og ba¬
nalt, er på Gerhard Hauptniann Platz forløst til
noget særligt.

Med brosten og brede granitkanter er plad¬
sens ankerpunkt udformet som lange tunger af
tungt rullende bølger. Det er værd at nævne,
fordi det er dem, man husker pladsen på. Men
egentlig burde man snarere huske pladsen for, at
det er lykkedes at skabe et godt sted at være. En
gruppe af efterhånden høje platantræer skaber, i
samklang med en varieret belægningsbearbejd-
ning, en let og legende komposition.

Man fornemmer, at Gustav Lange, der sammen
med Hinnerk Wehberg skabte stedet, har stude¬
ret hos Sven-Ingvar Andersson i København.

Gertrudenkirchhof
Den plads, der i dag bærer navnet Gertruden¬
kirchhof, ligger nær Gerhard Hauptmann Platz
og har omtrent samme størrelse. Der er små 30
år imellem udformningen af de to pladser, og
det kan derfor være interessant at holde dem op
mod hinanden. Begge pladser har et terrænfald i
nordlig retning mod Alsteren, men det er hånd¬
teret meget forskelligt. På Gertrudenkirchhof er
terrænet samlet op i lange platauer, mens man på
Gerhard Hauptmann Platz har valgt 'Follow the
flow'-modellen. En svævende plint, som i hele
pladsens længde manifesterer sig som en knæk¬
kende kontur er Gertrudenkirchhofs clue. Den

fungerer som pladsens fluepapir, og om aftenen
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Gertrudenkirchhof
Realiseret: 2006

Bygherre: Freie und Hansestadt Hamburg
Landskabsarkitekt: Kontor Freiraumplanung
Moller • Tradowsky
Foto: Malin Blomquist, Pernille Ploug

udgør den en markant lysskulptur i byen. Skulle
man tale om en ide- og karaktermæssig forskel
på de to pladser, kunne det være, at mens man på
Gertrudenkirchhof føler sig iscenesat, er man på
Gerhard Hauptmann Platz blot til stede.
Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt maa, mdl



PARK FICTION MED UDSIGT TIL ELBEN

Caroline Andersen

Antonipark & Parkhaus, Pinnasberg, Bernhard-Nochtstrasse/Antonistrasse
Realiseret: Parkhaus 2002, Antonipark 2006
Bygherre: Preie und Hansestadt Hamburg
Landskabsarkitekt, Antonipark: arbos Landschaftsarchitekten Greis, Koster, Metzger
i samarbejde med Park Fiction Initiative Hamburg
Arkitekt, Parkhaus:Arkitekturbiiro 19
Foto: arbos, Caroline Andersen, Malin Blomquist

'Someday, wishes will leave the house and hit the streets
... They'll put an end to the reign of boredom and
bureaucratically managed misery' Park Fiction 1994

Med en storslået udsigt over Elbens travle hav¬
neaktiviteter og enorme containerkraner ligger
Antonipark. Med sine karakteristiske, kunstige
palmer er parken både iøjenfaldende og aparte.

Antonipark er blevet til igennem en lang¬
varig proces, der tog sin begyndelse i 1994. Her
var det kommunens og investorers plan at opfø¬
re et større byggeri på grunden, der var en tomt
efter 70'ernes nedrivninger i kvarteret St. Pauli.
Placeringen centralt i byen og med udsigt til hav¬
nen gjorde stedet mere .end almindeligt attrak-
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tivt, og planerne var allerede vidt fremskredne,
da borgerne i området begyndte at røre på sig.

St. Pauli-kvarteret er kendt som Hamborgs
gamle Red Light District, og strækker sig fra
Reeperbahn i nord til havnen. Kvarteret er i dag
domineret af nye initiativer, kunstneriske værk¬
steder, barer og gadeliv, men i 1994 var det end¬
nu ikke sprunget ud som kreativt åndehul og
var præget af fattigdom, husbesættelser og ge¬
nerel nedslidthed. Udsprunget af bz-bevægel-
sen dannede en gruppe kunstnere og musikere
initiativet Park Fiction, en kreativ tænketank un¬

der overskriften ' Wunschproduktion', der sammen
med borgergrupper i kvarteret satte sig for at

spænde ben for byggeplanerne. Processen sam¬

lede kunst, subkultur, lokalt ejerskab, politik og
økonomiske interesser i en fælles bevægelse hen
imod at skabe grønne frirum i byen. Det lykke¬
des, mod alle forventninger, at fa ændret de of¬
ficielle byggeplaner og fa lavet en offentlig, bru-
gergenereret park på stedet.

Antonipark er skabt som et utopisk mulig¬
hedernes sted. Centralt ligger 'palmeøen', hvor
to lette stålpalmer vajer. Et 'flyvende tæppe' i
græs giver tilbagelænede sidde- og liggepladser
til parkens brugere, mens der kan spilles bold på
en stærkt farvet gummibane med tulipanmøn¬
ster. På det begrænsede areal er der også ble¬
vet plads til amfiterrasse, en bambusø samt en

indhegnet hundehave med pastelfarvede pud-



delfigurer på lågerne. Placeringen på taget af en

sportshal begrænser mulighederne for vækst, og

Antonipark har derfor mere karakter af en grøn

plads i byen end af en park. Den er skabt efter
konceptet 'De Grønne Værelsers Park' og sammen¬

stykket af en mangfoldighed af ideer og ønsker,
der ikke umiddelbart er en del af den samme

plan.
Men på trods af sin sammensatte' karakter

har den alligevel en særlig charme og humor.
Den højtliggende placering, hvor der langs hele
parkens sydlige grænse er frit udsyn mod hav¬
nen, giver rum til den løsrevne og legende kom¬
position, og de kunstige palmer bliver en slags
alibi for resten af parkens humoristiske indslag.

arbos Landschaftsarchitekten har siden 1999 fa-

ciliteret Park Fiction i processen hen mod den
endelige plan. Et 'pirat-springvand' og en 'jord¬
bær-hytte' venter stadig på at blive realiseret...

Nabo til parken er det 11 -etages Parkhaus,
hvoraf de tre etager ligger underjorden. Det er
et arkitektonisk og socialt integreret og multi¬
kulturelt byggeri, som også er en del af det fol¬
kelige initiativ.

Huset er planlagt med meget forskellige og

handicaptilgængelige lejligheder, bofællesska¬
ber, fællesrum samt via alternative finansierings¬
former, så det er tilgængelige for borgere uden
store indkomster. Huset er et af Europas største

passivhuse, hvor isolering, ventilation og udnyt¬

telse af solvarme gør huset så godt som energi¬
neutralt.

Park Fiction opstod for at forhindre bebyggelsen
på stedet, hvor Antonipark nu ligger, men er sta¬
dig i dag, efter parkens realisering, aktivt som
en netværksbaseret, frivilligt aktionsgruppe for
liv i byen og socialt engagement i det offentli¬
ge rum. Antonipark fik i 2005 blandt otte andre,
hædrende omtale i kampen om den tyske land¬
skabsarkitekturpris, Deutscher Landschafts-Ar-
chitektur-Preis, for på en overbevisende måde at
kombinere den kollektive planlægning, beboe¬
rønskerne og kravene til det konkrete, levende
miljø.
Caroline Andersen, landskabsarkitekt mdl
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JENISCHPARK OG BAURS PARK

Lulu Salto Stephensen

Jenischpark, Baron- Voght-Strasse /Elbchaussee, Klein Flottbek
Realiseret: 1800-tallet, 2004-05 (ren.)
Bygherre: Caspar Voght, Martin Johann Jenisch,
Hamburger Stadtentwasserung (ren.)
Landskabsarkitekt: Lindenlaub + Dittloff (ren.)
Foto: Lulu Salto Stephensen, Malin Blomquist

Jenischpark blev renoveret i 2004-05 ud fra
en plejeplan fra 1992. Parkarkitektur som

'Æghytten' og træbroen blev genopbygget,
udsigter atter friholdt og veje restaureret.
Gamle egetræer optræder som maleriske
kæmper i Jenischpark. De slyngede stier, for
størsteparten anlagt omkring 1800, da dette
idealiserede landskab blev skabt, gør, at man
hele tiden oplever nye og forskellige scenerier
• Jenischpark was renovated in 2004-05 on
the basis of a maintenance plan from 1992.
Park architecture such as the 'Egg hut' and
the wooden bridge were rebuilt, the views
again opened and the paths were restored.
Old oak trees appear as picturesqué giants
in Jenischpark. Most of the winding paths
were established around 1800, when this
idealized landscape was created, and they
constantly give the feeling of experiencing
new and different sceneries

I Altona (der i 1938 kom til at høre ind un¬

der Hamborg) ligger der på Elbchaussee, Elbens
nordbred, to offentligt tilgængelige, historiske
parker anlagt omtrent samtidig, men afspejlende
en forskellig vægtning af den landskabelige ha¬
vestil: Jenischpark i Klein Flottbek og Baurs Park
i Blankenese. Den første er bemærkelsesværdig
velbevaret og byder ikke alene på et vidunder¬
ligt landskab med udsyn til Elben, men parken er

tillige en af de mest betydningsfulde landskabs¬
haver i Nordtyskland. Den rummer endvidere
to museer, Jenischhaus og Ernst-Barlach-Haus.
Den anden er i dag stærkt udparcelleret men in¬
teressant, bl.a. fordi C.E Hansen har bygget ho¬
vedhuset.

Jenischpark, der i dag udgør en del af den i
sin tid stort anlagte park, Klein Flottbek, fik op¬

rindelig sit parklandskab anlagt af købmanden,
social- og landbrugsreformatoren Caspar Voght,

i årene omkring 1800. Caspar Voght var en ener
i sin tid. Han var meget velhavende, men øn¬
skede ikke at demonstrere sine rigdomme. Han
søgte flere steder i Europa efter et forbillede for
den ejendom, han ønskede at opføre, men enten
var forbillederne for prangende, eller også var
de for ringe. Det eneste, der faldt inden for hans
ønsker, hvad angik den store park, fandt han i
den franske maler Claude-Henri Watelets have

Moulin-Joli og den engelske digter og haveplan¬
lægger William Shenstones ornamented farm, The
Leasowes.

Det, han ønskede, var et mønsterlandbrug, et
aktivt miljø med marker, dyr, gartneri, alt arran¬

geret smukt og romantisk. Herved adskilte hans
tanker sig fj"a det franske ferme orné, der blot skul¬
le ligne et landbrug. Voghts anlæg skulle være et

landbrug med en egen produktion. Hans eget
hus, som han kaldte 'meine Hiitte' skulle indgå

som en naturlig del af økonomibygningerne, og

altså ikke fremtræde som en midtpunktsøgende
pragtbygning. Til gengæld skulle det være forfi¬
net, og interiøret blev bl.a. udført af den franske
havekunstner Joseph-Jacques Ramée, der senere
kom til Danmark og her forsøgte samme tanke¬
gang på Sophienholm i Lyngby. En lille del af
Voghts oprindelige, store park kan i dag ses i den
sydlige del afJenischpark. Den landskabelige ka¬
rakter er her i udstrakt grad bibeholdt ud fra en

plejeplan, udarbejdet i midten af 1990'erne.
Caspar Voght var en central personlighed,

også set med danske øjne. Dels synes det for¬
nemme slesvig-holstenske eksempel på an orna¬
mented farm i Flottbek at fa betydning for dansk
havekunst lidt længere fremme i 1800-tallet: Det
rene landskab arrangeret efter maleriske princip¬
per, men i et forenklet formsprog, og hvor de nye
træer og planter hjembragt til Europa havde en
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'Meine Hiitte' tegnet afJohann August Arens
(efter at et gammel bondehus i 1793 ned¬
brændte). Caspar Voghts inspirerende, afslap¬
pede og smukke hus udført i en nedtonet
klassicisme ligger nu adskilt fra Jenischpark
af en mindre vej
• 'Meine Htitte' designed by Johann August
Arens (inspired by an old farm house that
burned down in 1793). CasparVoght's in¬
spiring relaxed and beautiful house built in a

dampened classicism is now separated from
Jenischpark by a small road

betydende rolle, og hvor bygninger til praktiske
formål kunne være af betydning for den nye ha¬
veæstetik. Dels havde Voght indkaldt den skotske
gartner James Booth til Flottbek for at grund¬
lægge den siden så berømte planteskole Øames
Booth & Sohne), der bl.a. beskæftigede sig med
import af eksotiske planter og med forædling.
De dyrkede træer til stort anlagte plantninger
og fremelskede eksotiske træer, som indførtes i
skovdriften, herunder douglasgranen, der kom
til Europa via Skotland. Til planteskolen knytte¬
des også en planteforsøgsstation. Booth var også
kendt her i Danmark gennem deres frøkataloger,
delvis publiceret i Have-Tidende (blandt andet i
1840 og 1842). Booths planteskole skulle fa stor

betydning for det danske havevæsen ved simpelt
hen — i begyndelsen — at være den eneste plante¬
skole, hvorfra alle de mange nye træer og planter
kunne erhverves.

I Danmark skulle the ornamented farm som idé få
betydning for Dronninggaard anlagt af Henry de
Drevon for den hollandske storkøbmand, skibs¬
reder Frédéric de Coninck. Han så godt nok ik¬
ke sine handelsskibe besejle Elben uden for sine
vinduer, som hans tyske kollegaer gjorde, men
han lod dog modeller af sine handelsskibe sejle
på Furesøen symboliserende skibene, der havde
lagt grundstenen for hans rigdom. I Altona var

udsigten til handelsskibene en væsentlig del af
oplevelsen i haven.

Voght solgte i 1828 sin ejendom til sin gud¬
søn, købmand og senator Martin Johann Jenisch,
som lod det klassicistiske Jenischhaus (med ele¬
menter fra arkitekten Karl Friedrich Schinkel)
bygge 1831-34. Landskabet i det nordlige par¬

kområde, umiddelbart omkring huset, afspejler
stadig med sin pleasure ground og væksthuse sup¬

pleret med en regelmæssig have til blomster samt

Den genopførte træbro og den rekonstruerede 'Venskabs-
hytte' — 'Æghytten' — i Jenischpark. Dette rustikke 'tem¬
pel', oprindelig opført som moshytte, skulle symbolisere
den klassiske urhytte
• The reestablished wooden bridge and the reconstructed
'Friendship cabin' - 'Egg Flut'- in Jenischpark. This rustic
'temple', originally built as a moss hut was to symbolize
the classic primaeval hut
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Th. Jenischhaus, bygget med
Franz Gustav Joachim Forsmann som arkitekt

Midte, Udsigt fra Jenischhaus mod Elben.
• Jenischhaus designed by

architect Franz Gustav Joachim Forsmann
Middle. View from Jenischhaus toward the Elben river

arboret en noget senere fase af landskabsstilen,
skabt af haveinspektøren ved den botaniske have,
kunstgartner Johann Heinrich OhlendorfF.

Altona forbindes for os danske umiddelbart
med C.F. Hansen - vor berømte, senklassicistiske
arkitekt, som har præget København så meget, og
som i Altona også byggede statelige villaer. Læn¬
gere ude, i Blankenese, 20 km uden for Ham¬
borg ligger noget af hans byggeri i Baurs Park
opkaldt efter vekselereren G.F. Baur, som lod par¬
ken anlægge af Ramée 1808-09. Parken udfor¬
medes principielt som en engelsk landskabshave
med vidtstrakte enge, solitærtræer og maleriske
trægrupper, skovbryn, udsigtspunkter og slynge¬
de gange samt småarkitektur i bl.a. klassisk og

gotisk stil (f.eks. rundtempel, rustikt trætempel,
middelalderligt tårn, kinesisk lysthus).

Restaureringsteknisk er det fristende at knyt¬
te en kommentar til de to parkanlæg. Det fore¬
kommer at være dårlig restaureringsetik indled¬
ningsvis bare at lave om - særlig kritisk er det,
når der foreligger arkivalsk dokumentation. Den
ændrede energi mærkes omgående og kan ikke
afhjælpes eller bortforklares af rationelle grunde:
hvornår er det ægte, og hvornår er det tivoli?

Som nu 'Venskabshytten', i folkemunde kal¬
det 'Æghytten', og træbroen, begge i Jenisch-
park. Broen, der er genopført i en lamellimet
bue, hvor der er sømmet noget rustikt på, virker
ikke overbevisende i sin æstetik, og en nærmere

besigtigelse viser da også billige konstruktions-
løsninger, håndværksmæssigt dårligt udført.

'Æghytten' er 'restaureret', men mosset er
ændret til grenværk, tagmaterialet til græs, og

der er flere ægformede vinduer (12) end i origi¬
nalen (2), og håndværket er mildt sagt elendigt.
Når originalen er veldokumenteret, hvorfor så
lave om - og alligevel kalde det 'restaurering'?

Der mangler i dag generelt klarhed og gem¬

menskuelighed på dette felt, eftertiden skulle jo
gerne fa et sandrueligt billede af det historiske
gods. Eller hvad?

Og så er der tårnet i Baurs Park, hvor det
gotiske tårn er blevet erstattet med et enormt
militant tårn i stål.

Oprindelig var det et romantisk gotisk tårn
med pinakler og snurrige detaljer. Nu ligner det
en rest fra 2. verdenskrig, og hvad er ideen med
det? Er det den stemningsgivende værdi, der er

væsentlig, eller er det blot en teknisk mulighed
for at se en udsigt?
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Baurs Park, Blankenese
Realiseret: 1800-tallet

Bygherre: G.F. Baur
Arkitekst: C.F. Hansen

Landskabsarkitekt:Joseph-Jacques Ramée
Foto: Lulu Salto Stephensen

Hele landskabshavens værdigrundlag trænger til
en fornyet granskning af hele sin idé og inspira¬
tion. Den manglende viden om denne afsløres i
den måde, der restaureres, og her er de to tyske
haver et fremragende studieobjekt.

Hvad kan Jenischpark lære os i dag? Baurs
Park var et prydstykke,Voghts park var et socialt
eksperiment med idealistiske undertoner. Med
lidt god vilje og lidt baggrundsviden kan dette
stadig opleves i området omkring hans eget hus
i den nordvestlige del og i den sydlige del. Hele
filosofien bag anlægget - at sammenstille drifts-
hensyn med æstetiske (og sociale) hensyn er en

inspirerende tanke, som burde kunne tages op og

afprøves ude i det danske landskab.
Lulu Salto'Stephensen, kunsthistoriker
Foto: Malin Blomquist, Lulu Salto Stephensen

Anvendt litteratur:

Sylvia Borgtnann, "Altona: Klein Flottbek", i
Adrian von Buttlar & Margita Marion Meyer (red.),
Historische Garten in Schleswig-Holstein,
Heide 1996, s. 132-148
Lulu Salto Stephensen, Danmarks Havekunst II,
København 2001

Paul V. Turner, Joseph Ramée. International Architect
of the Revolutionary Era, Neu'York o.a.(1996) 1997
www.jenischparkverein .de/cms/website.php?id=/de/
park.htm!

Øverst tv. og midte.C.F. Hansens hovedbygning i Baurs
Park og udsigten mod Elben
Øverst th.J.-J. Ramée,Baurs have, 1810. Karakteristisk
for Ramée ligger huset for enden af en plæne formet af
plantninger med perspektivisk vue mod floden.
Denne udsigt eksisterer for så vidt endnu. Bevaret er

gangene i det ekstremt bevægede terræn. Flere af havens
pavilloner ses på akvarellen at befinde sig på høje
punkter i haven. Musée National de la Cooperation
Franco-americaine, Blérancourt, Frankrig
• C.F. Hansen's main building in Baur's Park and the
view toward the Elben river

Right: j.-J. Ramée, Baur's garden, 1810. Characteristic
of Ramée, the house lies at the end of a plane formed
landscaping with a perspective view toward the river.
This view still exists. The paths in the extremely rolling
terrain are preserved. Several of the garden's pavilions
visible in the watercolor lie on the high points in the
garden. Musée National de la Coopération
Franco-americaine, Blérancourt,.France
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HAMBURGER STADTPARK

Anja Boserup Quist

Hamburger Stadtpark, Jahnring, Hamburg-Nord
Realiseret: 1914

Bygherre: Freie und Hansestadt Hamburg
Landskabsarkitekt: Fritz Schumacher, Otto Linne,
Schaper + Steffen +Runtsch (genetablering af hovedtværakse m.m. 1997)
Foto: Malin Blomquist, Pernille Ploug

Planetarium

W1NTERHUDE

Historien

Hamburger Stadtpark er en offentlig park på ca.
150 ha, der ligger i bydelen Winterhude i den
nordlige del af Hamborg. Parken er forbundet
med byen af kanaler syd for parken. Stadtpark
åbnede i 1914 efter lang tids planlægning og dis¬
kussion om parkens nødvendighed. Grundstruk¬
turen og ideen til parken er udarbejdet af Fritz
Schumacher og Friedrich Sperber og senere af
Otto Linne.

Intentionen med Hamburger Stadtpark var
at lave en 'folkepark' med udgangspunkt i en ra¬
tionel organisering af haverum, der skulle være

brugbare til leg og ophold i kombination med
tilbud om kultur og natur. Filosofien var, at det
nyttige var smukt, og Hamburger Stadtpark er

planlagt som en aksial park gennemskåret af stier
og funktionalistisk opdelt med friluftsbad, café,
sportsplæner, haverum, og planetarium.

Parkens geometri bygger på brugen af kon¬
trasten mellem den åbne brede hovedakse og de
mindre lukkede haverum. Hamburger Stadtpark
blev et forbillede for havekunsten i Tyskland og

udlandet, og parken har været afgørende for ef¬
tertidens byplanlægning og prioritering og an¬
vendelse af det grønne i byerne.

Parken led store skader under 2. verdens¬

krig, idet den blev brugt til at hente brænde
fra og til grøntsagsdyrkning. Men trods øde¬
lagte træer og terræn er den oprindelige plan
og geometri stadig genkendelig. I 1950'er-
ne blev en istandsættelse gennemført og igen
i 1997 udarbejdede kommunen en ny ple¬
je- og vedligeholdelsesplan, som skal respek¬
tere de historiske elementer i balance med

behovet for nye aktiviteter: Således blev en platan¬
allé rekonstrueret, og nye sports- og fritidsakti¬
viteter fik plads i parken.

Parken er i dag et af Hamborgs største grøn¬
ne åndehuller, og på en god weekend kan parken
rumme 200.000 besøgende, som slapper af, dyr¬
ker sport, nyder kulturen eller naturen i parken.

Oplevelsen
Mit møde med parken startede syd fra med et

langt kig i aksen fra badesøen til planetariet. Ak¬
sen er et stort åbent rum omkranset af træer og



i
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med det markante planetarium længst borte på
toppen af bakken. Skalaen er stor og rummelig -

rummelig i fysisk forstand, dvs. rummelig i for¬
hold til plantninger, systemer, mennesker, aktivi¬
teter og stemninger.

Fra aksen gik turen rundt til parkens min¬
dre, afgrænsende og afvekslende haverum langs
den østlige kant af parken. Nord for badesøen
krydsede vi hovedaksen via den tværgående ak¬
se, som er den renoverede platanallé fra slutnin¬
gen af 1990'erne. Mellem os og planetariet var
en enorme græsplæne spættet af mennesker, som
havde slået lejr i solen. I Hamburger Stadtpark
var på der på en gang stemning, aktivitet og ro.

Anja Boserup Quist, landskabsarkitekt mdl
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AT OPLEVE DET GRØNNE HAMBORG

Liv Oustrup

Linderække bag Jungfernstieg • Lime row behind Jungfernstieg

fik og larm. Træerne står som væg om et usæd¬
vanligt stort rum over vandet ved Jungfernstieg,
hvor der er rækker af siddepladser med ryggen
til byen. Selv om lindetræerne synes væsensfor¬
skellige i form og udtryk, er den samlede ople¬
velse indrammende, og man kommer 'væk' fra
byen, selv om trafikken findes fa meter bag træ¬
erne. Imidlertid behøves ikke træer, for at denne

type oplevelse indtræffer. Antonipark er placeret
på et dæk, hvorfor her er masser af grønt i form
af græs, mens træerne er plastikpalmer, og oven
i købet med lys!

Når vi møder det grønne, vil den viden, vi
har med os, ofte spille med i oplevelsen. Op¬
levelsen tilføres 'noget', som objektet i sig selv
ikke giver anledning til, men som konnoteres
af den viden, den enkelte bibringer. I Haifiborg
blev min oplevelse af gadetræer så farvet af min
viden, at jeg oftest problematiserede fremtonin¬
gen, frem for at nyde. For mig er træers struk¬
turelle opbygning og forskellen mellem arternes
form og fremtoning betydningsfuld. Jeg nyder
farver, tekstur og vitalitet, og min viden om træ¬
ernes miljømæssige og klimatiske betydning bi¬
drager til glæden ved træer i byen.

Det er min grundlæggende opfattelse, at et

gadetræ bør fremstå med 1/3 stamme, 2/3 kro-

Herover. Ny linderække på Gertrudenkirchhof • Above: New row of lime trees on Gertrudenkirchhof
Th. Slanke plataner på Gerhard Hauptmann Platz « Right: Slim plane trees on Gerhard Hauptmann Platz
Modstående side. Træer tæt på facader. Borselstrasse • Opposite page: Trees close to the facades. Borselstrasse
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Oplevelser af det grønne kan betegnes som æste¬
tiske oplevelser, og ifølge Kant hviler den æste¬
tiske dom på subjektets følelser af velbehag eller
ubehag. Relationen mellem objektet og subjek¬
tet er således interessant - hvad er det ved det

grønne, der pirrer os sådan, at vi bruger ressour¬
cer på at skabe og bevare det grønne i en ellers
funktionelt styret by?

Der er mange gadetræer i Hamborg. Lind,
eg, løn og platan tegner sig samlet for omkring
60% af bestanden. Imidlertid anvendes man¬

ge andre arter som gadetræer, eksempelvis fyr,
lærk, hjertetræ og thuja. I Hamborg er 73 slæg¬
ter repræsenteret som gadetræer. Til sammenlig¬
ning har København 23 slægter. Artsvalget ska¬
ber oplevelser af forskellige farver, teksturer og

former, der bidrager til følelsen af en naturpræ¬

get og levende by. Samtidig udnyttes mulighe¬
den for identitetsskabelse gennem variationen;
man er ikke i tvivl om, hvorvidt man er på Ger¬
hard Hauptmann Platz, hvor platanerne står med
skulpturelle stammer, eller på Neuer Wall, hvor
kirsebær står i gigantiske lerpotter.

Undersøgelser viser, at vi bliver sunde og ra¬
ske af oplevelser i det grønne. Hamborg har flere
grønne områder i centrum, og i parkerne fin¬
des muligheden for at komme væk fra byens tra¬

Når man besøger Hamborg i midten af april,
mødes man af en grøn by. Udspringet er nogle
uger længere fremme end i Danmark, og det er

slående, at her er mange træer i forhold til, hvad
de fleste større byer i Danmark kan præsentere.
I Hamborg findes omkring 600.000 parktræer
og 232.000 gadetræer. Det er 0,13 gadetræ pr.

indbygger, hvor København til sammenligning
har 0,03.

At skabe oplevelser med det grønne og fo¬
kusere på, hvad oplevelsen giver mennesker, er

kernekompetencer for landskabsarkitekter. Vi
begrønner byrum, skaber parker og 'lommer',
hvor hovedtesen er, at det grønne både kan
fremhæve byens elementer, skabe identitet i sig
selv og samtidig gøre mennesker godt.

Oplevelsen af det grønne rummer flere di¬
mensioner. Det kan være rent sansebaserede ind¬

tryk af farver, former eller dufte, der rammer os,

men ikke leder til dybe refleksioner. Det kan
være behovsrelaterede oplevelser; at vi søger kø¬
ligheden i græsset eller læ for regnen under træ¬
ernes kroner. Eller vi kan fa oplevelser genereret
af den viden, vi møder det grønne med: at vi¬
taliteten i det grønne spiller op mod byens grå,
eller at halvdøde planter i et usselt bed relateres
til byens forfald.



Sumpeg, Quercus palustris som gadetræ i HafenCity
• Pin Oak, Quercus palustris as street trees in HafenCity

Dobbeltrække af lind, Palmailllen • Double rows of lime, Palmailllen

Vandgran, Metasequoia glyptostroboides, og ambratræ, liquidambar
styraciflua ved Marco-Polo-Terrassen, HafenCity
• Redwood, Metasequoia glyptostroboides, and Sweet Gum, liquidambar
styraciflua on the Marco-Polo-Terraces, HafenCity

ne, fordi denne opbygning sikrer træets vitalitet,
og de artsrelaterede kendetegn fremtræder tyde¬
ligt. Træerne i Hamborg opstammes væsentligt
højere, end vi er vant til i Danmark. Flertallet af
gadetræerne langs de større gader var opstam-
met til fem meter. Når træer opstammes meget
kraftigt, udviskes træets form. Funktionen af ga¬
den som trafikbærende bliver dermed styrende
for den form, træet kan have, og i min optik bli¬
ver det på bekostning af træets tydelige egenart
og sundhed: min viden og kulturelle forståelse
betyder således, at jeg oplever sådanne træer som

amputerede, skamskårne og ... grimme.
Vi bliver sunde af at opholde os nær det

grønne, og samspillet mellem det grønne, det
grå og blå betragtes som nøglen til det ultima¬
tive: skabelse af miljøer, det er rart at opholde
sig i. Som besøgende i Hamborg er det slående,
hvor grønt her er, og at den grønne by er rar at
færdes i. Hamborg er altså et godt sted at tage
hen, hvis man vil færdes i det grønne — og ikke
mindst, se på træer.
Liv Oustrup, landskabsarkitekt, mdl, ph.d. Ansat i
Københavns Kommune, Centerfor Park og Natur
Foto:Anne Galmar, Liv Oustrup
Tak til Lars Christensen, Københavns Kommune,
Centerfor Park og Naturfor statistik om træer i byen
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PORTRÆT: BERTEL BRUUN, BREIMANN & BRUUN

Karen Margrethe Krogh

Fortæl lidt om, hvad du laver i dag
Jeg driver tegnestuen Breimann & Bruun sam¬
men med Henning Breimann. Vi har base i
Hamborg og har siden grundlæggelsen i 2000
arbejdet med en bred vifte af projekter i Tysk¬
land og internationalt.Vi er pt. 42 medarbejdere
i firmaet, og ud over min lederfunktion er jeg
hovedsagelig beskæftiget med konceptudvikling
af større offentlige anlæg.

Vi har især fokuseret på arbejdet med arki¬
tektoniske haver og har bl.a. tegnet en del stør¬
re haveanlæg i middelhavsområdet. Desuden
arbejder vi med projekter for udvikling af by¬
rum, parker og anlæg, hvor udviklingen af idé og

konceptuelt hovedgreb er i centrum.

Tegnestuen arbejder i øvrigt bredt med land¬
skabsarkitektur — fra skitsering og projektering af
egne projekter til f.eks. at være lokal samarbejds¬
partner for Beth Gali, Barcelona i forbindelse
med realiseringen af byrumsprojekter i Hafen-
City.Vi arbejder også som totalrådgiver ved store

anlægsopgaver såsom Bundesgartenschau (BU-
GA) 2009 i Schwerin. I 2003 vandt vi konkur¬
rencen om udformningen af det 55 ha store areal
i Schwerin og har efterfølgende projekteret sto¬
re dele af området.

Hvordan har din uddannelse og dit arbejdsliv ført dig
derhen, hvor du er i dag?
Jeg tror godt, man kan sige, at det 'søgende' er

kendetegnende for forløbet frem til der, hvor jeg
er i dag. Jeg startede på Kunstakademiet for at
blive bygningsarkitekt, så både beslutningen om
at blive landskabsarkitekt og senere det at flytte
til Tyskland var ikke resultat af en bevidst plan¬
lægning, men nok nærmere en logisk konse¬
kvens af at finde det, jeg søgte.

På arkitektskolen fik jeg lært et håndværk
og udviklet en arbejdsmetode, men det var først
da jeg på landskabsafdelingen mødte Sven-Ing-
var Andersson og Steen Høyer, at jeg opdage¬
de, hvilken intensitet arkitektfaget kan have, og
hvor enkelt og samtidig omfattende man er nødt
til at virke, hvis det skal lykkes. Nødvendighed,
enkelhed og præcision!

Den efterfølgende tid hos Gustav Lange i
Hamborg var en amour fou, der varede i fem år
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Bertel Bruun, landskabsarkitekt maa. Afgang fra Kunstakademiets Ar¬
kitektskole 1995. Praktikophold hos prof. Gustav Lange i Hamborg
1992-93, ansat sammesteds 1995-96. Undervisning på universitetet i
Kassel 1995-96, egen landskabsarkitektvirksomhed fra 1997.
Partner i Breimann & Bruun fra 2000

Herunder. Breimann & Bruun, masterplan til BUGA-udstillingen
i Schwerin, 2009.
Th. Barokhavedelen med slottet på slotsøen i baggrunden
• Below: Breimann & Bruun, master plan for the BUGA-exhibition
in Schwerin, 2009
Right: Baroque garden area by the palace with the palace pond in the
background

#

Tv. Breimann & Bruun, arealer omkring kontorhus An der Aister 1.
De græsdækkede bedes form repeterer bygningerfs vinduespartier, og
deres vandrette overflader accentuerer det skrånende terræn som libellen
i et vaterpas
• Left: Breimann & Bruun, areas around the office building An der Alster 1.
The form of the grass-covered beds repeats the building's windows, and their
horizontal surfaces accent the sloping terrain like the bubble in a spirit level •

Tegnestuen Breimann & Bruun har lokaler i en gammel sporvognsremise
i Altona i den vestlige del af Hamborg
•The office of Breimann & Bruun is located in an old tram depot in
Altona in the western part of Hamburg
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Breimann & Bruun, det 21. århundredes have.
BUGA i Schwerin, 2009. Den rektangulære ø
var oprindelig tænkt udelukkende græsklædt og
'befolket' med robotgræsklippere
Herunder. Indgangsparti til den rektangulære ø,
BUGA 2009
• Breimann & Bruun, the 21 st century's garden.
BUGA in Schwerin, 2009.
The rectangular island was originally conceived
solely as a grassy area 'populated' with robot
lawnmowers

Below: The entrance to the rectangular island,
BUGA 2009

— længere end nogen havde troet. Gustav Lange
studerede i sin tid hos Hermann Matern i Kassel

og senere hos Sven-Ingvar Andersson i Køben¬
havn, hvor han i 1967 som hospitant sammen
med bl.a. Ib Asger Olsen, Tine Falkentorp, Pe-
terThorsen og Lodewijk Wiegersma tog 'prøven
for havearkitekter'.

Gustav Lange har været den, der nok kom¬
mer nærmest på at være en 'åndelig fader' for
mig. Det, at nærhed og distance begge er for¬
udsætninger for det poetiske, som vi "Søger, men
hvis kr^ft bogstaveligt talt fortærer os, hvis vi
kommer for tæt på, er noget jeg har udforsket
sammen med ham gennem flere intense år.

Det, der er blevet mit udgangspunkt for
at praktisere faget, er en overbevisning om, at
kombinationen af en håndværksmæssig, faglig
kunnen og et personligt ståsted er en nødvendig

forudsætning for at kunne fortolke noget alment
menneskeligt i form af konstruerede rum.

Faglig kunnen forudsætter tilegnelsen af en

arkitektonisk og en havekunstnerisk tradition,
som de fleste af os som 'unge' landskabsarkitek¬
ter ser ned på. I længden viser traditionen sig at
være vigtigere end det individuelle genis tanke¬
gang, fordi den bærer bredt. Det personlige stå¬
sted er det element, der, hvis vi er heldige, sæt¬
ter os i stand til at bevæge vores medmennesker
med det, vi laver, hvilket i reglen kun lykkes fa
gange i et professionelt liv.

Hvordan ser du landskabsarkitektfagets udfordringer
og muligheder — hvor er vi på vej hen?
Med de problemer, vi på verdensplan står over¬

for, tror jeg, at der er brug for mennesker, som

kan give enkle svar på komplicerede spørgsmål

— på vejen hen mod en mere balanceret og bæ¬
redygtig udnyttelse af vores ressourcer. Den go¬
de nyhed er, at man i den forbindelse ikke kan
komme udenom landskabsarkitekterne som fag¬
gruppe — hvis altså ikke vi sover i timen! På den
anden side er vi nødt til at tilpasse os og dyrke
den faglige spredning — og sørge for at have vil¬
jen til at forlade sidelinien til fordel for en plads
i midten af det hele, med de fordele og ulemper
der følger med.
Karen Margrethe Krogh, landskabsarkitekt mdl
Foto: Breimann & Bruun, Annemarie Lund
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Tv. Breimann & Bruun, plan til indgangsareal og
det 21. århundredes have, BUGA i Schwerin, 2009.
Herover. Udstillingens indgangsareal set fra det
21. århundredes have. Den rektangulære ø er i ud-
stillingsperioden fyldt med farvemættede mandarin-
skiveformede græs/staudebede.
Bunden er grønne glasstumper
Herunder. Øens nordlige afslutning
• Left: Breimann & Bruun, plan for the entrance area
and the 21st century's garden, Buga in Schwerin, 2009.
Above:The exhibition's entrance area seen from the

21st century's garden. The rectangular island, during
the exhibition period was filled with richly colored
mandarin-slice formed grass/herbaceous beds.
The floor is bits of green glass.
Below: The island's north end

I



SUMMARY

Things are happening in
Hamburg, p. 98
Ulrik Kuggas and Pernille Ploug

Even though harbor areas through¬
out the western world are being
converted to other uses, there is

something quite impressive about
what is happening in Hamburg.
LANDSKAB's editorial board made

a three day visit there in April. The
main reason for the study trip was
to see the new HafenCity in the
urban harbor area, but we had a

number of other impressions and
experiences in the process. This re¬
sulted in this special thematic issue

HafenCity - a new urban
quarter, p. 102
Anne Galmar

In 2002, the Spanish design office,
EMBT (Enric Miralles — Benedetta
Tagliabue) won a closed competi¬
tion for a comprehensive strategy
and design for promenades and ur¬
ban spaces in HafenCity's western
area, and today most of this has been
realized. The Magellan Terraces with
its floating pontoon-promenade
and the Marco Polo Terraces, which
lie facing west at the ends of their
harbor entrances, are completed as
are the promenades along the Dal-
mannkai and the small urban square,
Vasco da Gama Platz.The resulting
urban spaces, despite their variations
are tied together by a consistent de¬
tailing of the individual elements.
Everything here carries EMBT's sig¬
nature - the play between the arc
and the straight line - and all has
been carefully designed. A great

challenge for the design of both
the buildings and the public spac¬
es in HafenCity was presented by
the drastic variations in water level

in the Elben River. From normal to

maximum height, when high tide,
storm and heavy rains unfortunate¬
ly occur simultaneously, the change
can be 7.5 meters - and in some

rare cases 9 meters above normal.

EMBT worked with three different

levels, which were mutually coordi¬
nated and connected.

Domplatz, p. 106
Malin Blomquist

In the center of Hamburg lies one
of the most significant places in

terms of the city's history. For more
than 500 years, this was the site of
the Mariendom cathedral, which
was surrounded by a circular em¬
bankment with a diameter of 140

meters.The cathedral and the em¬

bankment were torn down in 1805.

The basis for the design of the new

square was the narration of the his¬
tory and an interpretation of the
place's historical traces. Five mat
black, steel sculptural elements mark
the contours of the former embank¬

ment and frame the new park. To
supplement a number of preserved
plane trees, new pagoda trees were

planted, Sophora japonica, spread
out over the slightly sloping lawn. In
between these, there are 39 square
benches of white, molded acrylic,
laid out in a grid that marks the lo¬
cation of the cathedral's columns.

BID-projects, p. 108
Charlotte Horn

In Hamburg, several new BID
(Business Improvement District)
projects are ongoing, i.e., private¬
ly financed renovation of the cen¬
tral commercial areas. In 2005,

Hamburg passed a law that con¬
trols the establishment of BID-ar-

eas and their financing. The article
describes three areas: the exclusive

commercial street Neuer Wall and

the adjoining Biirgermeister Pe¬
tersen Platz, Hohe Bleichen/Heu-
berg and Nicolai-Quartier with
Adolphsplatz and Grosser Burstah.

Park Fiction with a view to the

Elben, p. 114
Caroline Andersen

Antoni park lies with a magnificent
view over the Elben's busy harbor
activities and enormous container

cranes. With its characteristic, ar¬

tificial palm trees, the park is both
strange and conspicuous. Its creation
is the result of a lengthy process that
started in 1994. Antoni park was
conceived as a Utopian potpourri
of opportunities. In the center lies
the 'palm island,' where two, light
steel palm trees sway in the breeze.
A 'floating carpet' of grass offers re¬
laxed seating and lying areas for the
park's users,.while one can play ball
games on a brightly colored, tulip-
patterned rubber court. In this lim¬
ited area, there was also space for an

amphitheater terrace, a bamboo is¬
land as well as a fenced-in dog gar¬
den with pastel figures on the gates.

Despite its complex character, the
park has a special charm and humor.

Jenischpark and Baur's Park,
p. 116
Lulu Salto Stephensen

In Altona, on the north edge of the
Elben, lie two historic parks, estab¬
lished at about the same time, but
reflecting different emphases of the
landscape garden style: Jenischpark
and Baur's Park. The first is remark¬

ably well preserved and not only of¬
fers a wonderful landscape with a
view of the Elben, but is also one of
the most significant landscape gar¬
dens in north Germany. The other is
drastically subdivided today, but still
interesting due to the main build¬
ing designed by architect C.F. Han¬
sen. Jenischpark was originally es¬
tablished as a park by the society
and agriculture reformer, merchant
CasparVoght who was a loner in his
time. He wanted to create a model

farm, an active environment with
fields, animals, gardens, all arranged
in a beautiful romantic fashion.

His scheme was to be a farm with

its own production and his house
should be a natural part of the pro¬
duction buildings, and not appear as
a central monumental edifice.

Hamburger Stadtpark, p. 120
Anja Boserup Quist

The intention with Hamburger
Stadtpark was to create a 'folk park'
based on a rational organization of a

park space that should be usable for
play and leisure in combination with
cultural and nature opportunities.
The philosophy was that function
represented beauty, and Hamburger
Stadtpark is planned as an axial park,
cut by paths and functionally divid¬
ed with an outdoor swimming pool,
café, sporting fields, garden spaces
and a planetarium. The park's geom¬

etry is based on the use of the con¬
trast between the open, wide main
axis and the small, closed garden
spaces. Hamburger Stadtpark be¬
came a model for garden art in Ger¬
many and abroad and has had a sig¬
nificant influence on the succeeding
urban planning and the prioritiza¬
tion and use of green areas in cities.

Experiencing green Hamburg,
p. 122
Liv Oustrup

When one visits Hamburg in April,
one finds a green city. It is striking
that there are so many trees com¬

pared to most large cities in Den¬
mark. In Hamburg there are about
600,000 park trees and 232,000
street trees. There are 0.13 street

trees per inhabitant, where as in
Copenhagen there are only 0.03.
Lime, oak, maple and plane trees
make up about 60% of the stand. At
the same time, many other species
are used as street trees, such as pine,
larch, katsura and thuja. In Ham¬
burg there are 73 genera represent¬
ed as street trees. In comparison,
Copenhagen has 23 genera. The
natural selection creates experienc¬
es of different colors, textures and
forms, which contributes to the
feeling of a living city with a sense

of nature. Furthermore, the oppor¬

tunity to create identity through
variation is offered here.

Portrait: Bertel Bruun,
Breimann & Bruun, p. 124
Karen Margrethe Krogh

Since 2000, Bertel Bruun has run

the design office of Breimann &
Bruun together witW Henning Bre¬
imann. The office works both in

Germany and internationally, pri¬
marily with landscape architecture
- from their own projects to work¬
ing with local collaboration part¬
ners for Beth Gali, Barcelona in
connection with the realization of

urban space projects in HafenCity.
They also work as the main con¬

sultant as they did with Bundesgar-
tenschau 2009 in Schwerin, where
in 2003 they won the competition
for the design of the 55-hectare ar¬
ea and subsequently designed a ma¬

jor part of the area. Bertel Bruun
started at the Royal Academy in
Copenhagen as an architect. It was
there at the department of Land¬
scape Architecture where he met

Sven-Ingvar Andersson and Steen
Høyer that he discovered the great

intensity inherent in the profession,
and how simply and yet extensively
one must work in order to achieve

success. Necessity, simplicity and
precision.
Pete Avondoglio
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Solar Light

Enkelt og harmonisk

Hafnia City
Hafnia City er et nyt vejarmatur med et enkelt
og funktionelt design, der passer til villaveje og
bymiljøer med lavere bebyggelse.
Hafnia City er et oplagt valg til gennemfarts¬
veje, parkeringspladser og boligområder, hvor

god belysning vejleder trafikken sikkert gen¬
nem byen, falder harmonisk ind i gadebilledet
og skaber en tryg atmosfære.

www.solar.dk

solar
stronger together



Belægningsklinker - et godt valg
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Til store og små projekter.
Farveægte, modstandsdygtige og smukke.

STEFFEN STEN APS

tlf. 6591 6430

info@steffensten.dk • www.teglklinker.dk

DL, Danske Landskabsarkitekter

Strandgade 27A, 1.
1401 København K

Tel. +45 33 32 23 54

Sekretær er Lilian Titomsen.

dl@landskabsarkitekter.dk
www. landskabsarkitekter, dk

DL er medlem af European
Foundation for Landscape Architecture,
EFLA og af In ternational Federation of
Landscape Architects, 1FLA,
www. iflaonline. org

DL's nyhedsmail
Hvis du ikke modtager DL's ny¬

hedsmail, så check din e-mailad-
resse via www.landskabsarkitekter.dk

Personlige koder til hjemmesiden,
fås fra DL's sekretariat.

Sveriges Arkitekter afholder
Oyster Seminar 2009
Oyster er en gruppe svenske land¬
skabsarkitekter i foreningen Sveri¬
ges Arkitekter, SA, der arrangerer
et årligt seminar med fokus på land¬
skabsarkitektur og urbant design.
Oyster 09 over temaet 'Turbulente
tider' har forelæsninger af:
GROSS MAX, UK; KCAP v.

Ruurd Gietema, Holland;
Bureau Alle Hosper v. Remco
Rolvink, Holland og Stockholm;
SLA v. Stig L Andersson, Danmark;
John Kormeling, Holland samt
Claude Cormier, Canada.
Tid og sted: 25. september 2009,
Stockholm, Nålen
Pris inkl.VAT: seminar 2.000 SEK,

middag 525 SEK; studerende semi¬
nar 250 SEK; studerende seminar

og middag 425 SEK
www.arkitekt.se/oyster

IFLA World Congress 2009
Dette års IFLA verdenskongres af¬
holdes i Rio De Janeiro, Brasilien
fra 21.-23. oktober 2009.

www.land-skabsarkitekter.dk > nyhe¬
der > arrangementskalender

Tidsskriftet JoLa
Det europæiske tidsskrift JoLA
Journal of Landscape Architectu¬
re, er af ASLA, American Society of
Landscape Architects' tildelt Award
of Excellence 2009 i kategorien
'Communication'.

www.asla.org/2009awards/021 .html

SLA i Norge
Ét team bestående af SLA, Pir II
Arkitektkontor, Myklebust, Sweco
og Cowi er udpeget som vinde¬
re af konkurrencen om Brattøra

Friområde; en ny, stor havnepark
i Trondheims havneområde. Bag
konkurrencen står det norske Sta¬

tens Vegvesen. Det 23.000 kvm
store friområde ligger mellem van¬
det og en ny 500 meter lang aflast-
ningsvej.
De to andre deltagende teams var

JDS Architects/KLAR samt Bjør-
bekk & Lindheim.

SLA og Pir II arbejder i forvejen
sammen om projekteringen af
Trondheim Tværforbindelse, dér
skal sammenbinde havnefront og

bykerne.
I Nordnorge er SLA og Pir II Ar¬
kitektkontor udpeget som vindere
af arkitektkonkurrencen om Båts-

QordTorv og Båtsfjord Promenade.
Bag konkurrencen står Båtsfjord
Kommune. Båtsfjord ligger i det
allernordligste Norge og er en af
de største fiskehavne i Finmarken.

Via promenaden forbindes Båts¬
fjord Torv med havet.
SLA arbejder desuden med pro¬

jekteringen af Oslos havnefront i
Bjørvika tæt ved Sentralstasjonen
og Operaen.
www.sla.dk

Council of Europe Conference
on 'the European Landscape
Convention' March 2009

Representing approximately
15,000 members belonging to 29
national associations, the European
Federation of Landscape Architects
promotes the landscape of Europe
and excellence in landscape archi¬
tecture education and practice.
Associate members include the

Czech Republic, Latvia, Lithu¬
ania, Poland, Slovakia and Slove¬
nia. Candidate associations include

Diamantboghandlen

The Royal Library
Søren Kierkegaards Plads I
Christians Brygge 5
DK 1219 Cph. K
Tel. +4533474947

info@diaiiianthoghandlen.dk
www.diamantboghandlen.dk
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Croatia, Estonia, Hungary, Roma¬
nia and Turkey. We have individual
members in Bulgaria, Cyprus, the
Lebanon and Malta, and Israel is
an affiliated member. There are in

the region of 25,000 landscape ar¬
chitects practicing in Europe.
EFLA whole-heartedly supports
the European Landscape Conven¬
tion as an embryonic but powerful
force putting forward a new vision
of the landscape. Giving it consid¬
erable status and standing, the ELC
is an acknowledgement that land¬
scape is an important economic
concern which is now firmly on
the mainstream political agenda.
The ELC is not simply about the
landscape as bio diversity or ecol¬
ogy, concerned only with the
countryside, the special, beauti¬
ful places, remote or unspoilt areas
of Europe. It takes a more holistic
view, addressing the whole pack¬
age, including the urban and sub¬
urban, the cities and the towns,

the ugly, nondescript and dere¬
lict areas in urgent need of regen¬

eration. It is not just about asking
governments to consider the land¬
scape or to take it into account,
the ELC gives it a proper status,
not as the bits left in between the

buildings, developments, highways
and town centres, or a vague blan¬
ket cover that will look after itself,
but as the context upon and with¬
in which these dynamic processes
take place. With all of it's poten¬
tial, it is regarded as the base lay¬
er, against which decisions about
all future development need to be
made. As the ELC is being imple¬
mented across Europe, there is a
demonstrable shift in planning and
development hierarchies, with the
landscape determined as the lead
driver for change, something that
was explored in an international
symposium "Masterplanning: New
European Perspectives" in Bir¬
mingham, UK (www.seeingthebig-
gerpicture.info).
The easiest way to work with the
ELC is to capture the Zeitgeist and
work at a local level, with local

communities. Equally important,
but rather more tricky, is finding
out how to work with it at a stra¬

tegic level, in a manner that ne¬

gates the way the landscape is so

fragmented it can often lose its
very identity or to. ensure there is
a due concern with content rather

than just process, and that the ap¬

propriate expertise is used to in¬
form decisions made about the

fragile landscape we inhabit.
Crossing perceived boundaries be¬
tween nature and culture, science
and art, the ELC gives European
governments and communities the
impetus to recognise the true val¬
ue of our environment. Dismissing
the outmoded and largely discred¬
ited idea of landscape as amenity,
ecology or nature, it recognises
that the landscape is not only the
physical context, the constructed
public realm, the national parks,
coastlines, squares, promenades and
streets, places to walk or sit and
watch the world go by, but it also
reflects our memories and values,

the sense of pride we share in the
places where we work and live.
The experiences we have of a

place, as citizens, employers, visi¬
tors, students and tourists.lt is the
material, cultural, social context of
our lives. It is about ideas.

All landscape architects have an in¬
terest in raising aspirations for the
environment, a passion to create

quality places and making them
available to all, not just those lucky
enough to have the choice. What
distinguishes us from other ac¬
tive interest groups is that we not

only read and describe the land¬
scape, understand its traditions and
culture, but we also have a close

knowledge of it's potential and the
skill to realize that potential. We
suggest ways of intervention, be
they dramatic or sensitive, wheth¬
er to protect at all costs or in some
cases do nothing at all. What is
special, and absolutely undersold, is
precisely this knowledge. As land¬
scape designers, we have a unique
perspective.

www.fsb-cologne.com

Plads til oplevelse, socialt
samvær og rekreation i fritiden,
til sjov og spil. Kravene stiger.
Større livskvalitet. Det er bare

at vælge!

Den fascinerende verden for

toppræstationer og bevægelses¬
glæde. Her sørger de bedste
betingelser for det afgørende
forspring. Velkommen til den
ideelle træningslejr.

Intermess ApS
Rådhusvej 2
2920 Charlottenlund
Tel. +45 45 50 56 55
Farx +45 45 50 50 27
info@intermess.dk
www.intermess.dk 1

Udover vandsjov virker Wellness
og Fitness som publikumsmagnet
for svømme- og fritidsbade.
Svøm med på succesbølgen!

koelnmesse
we energize your business
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It doesn't matter if it's a technical

or scientific report, environmen¬
tal assessment, the criticism of a

scheme, or the creation of a proj¬
ect for implementation, conserva¬
tion or management.
It makes no difference if we are

concerned with the city centre,
town squares, national parks, the
urban realm or the seaside. It

doesn't even matter at what stage
of the development process the
project has reached, whether it is
the feasibility, planning or strate¬

gic review.
Each of these stages requires dif¬
ferent kinds of knowledge and
skill, but essentially, they all involve
design. It is a question of research
and decision-making. Designing
is about making propositions, pre¬

senting a vision for the future.
Central to the discipline is the for¬
ward thinking, the anticipatory
and predictive nature of its prac¬
tice.

On this basis, anyone who has a

responsibility for the landscape,
whether they deal with words
rather than drawings, a computer
rather than a pencil, they are ef¬
fecting, predicting or managing
spatial change. It all has a visual
dimension; it is all about design¬
ing one way or another. There is
nothing mysterious about it. But
it does take considerable expertise
to do it well, to work with and ex¬

press ideas through technology, in
a spatial, visual medium, whatever
the scale, from the most ecological
to the most hi tech, from the re¬

strained to the exuberant.

Inviting us to look at the landscape
in a holistic sense is to recogni¬
se how vital it is to utilise this ex¬

pertise at a strategic, political level.
In the past, policy, often made by
planners or committees who don't
have design expertise, is handed
down to those who do, who then
become responsible for ameliora- •

ting the consequences.
In this way, landscape strategi¬
es devolve into technological ap¬

pendices rather than setting out a
clear strategic vision of their spa¬
tial structure. The checklists, pro¬
cedures and design codes now at
our disposal, reinforce this attitude,
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helping to evaluate and monitor
the more easily quantifiable parts
of the process.
To achieve the strategic vision for
the landscape that is so desperately
needed, it is critical to look at the
bigger picture, the context within
which it might be possible to ac¬

commodate new settlements, ex¬

panded towns and villages, forestry
or changes in agricultural practice.
We have to have that overview, a

geographic and landscape sensibi¬
lity, to assess the impact of wind
farms, new roads, power stations or

extensions to the city periphery. To
understand if and how these inter¬

ventions might fit into the broader
landscape, it needs to be assessed
and designed, spatially, visually and
conceptually, in detail and with ri¬
gor. It will ensure that detail is not
substituted for spatial design or

technology for ideas and that spa¬
tial strategies are connected mea¬

ningfully to real places.
As we have heard from our col¬

leagues from Romania and France,
and as know from many others
who have approached me over
the last two days, there are seri¬
ous problems of recognition of
the profession of landscape ar¬
chitecture in Spain, France, Portu¬
gal, Belgium, Poland, Hungary and
all of the countries that have re¬

cently joined EFLA. Many of the¬
se young professions are associated
with Chambers ofArchitecture,
but the chambers do not recognise
the educational programmes or the
profession. The problem of cour¬
ses emerging from old agricultural
programmes is that they have al¬
most no design basis. If we are to
ensure the ELC is implemented
appropriately, that the landscape
is not just assumed to be a que¬
stion of ecology, nature conserva¬
tion or heritage, but is understood
as the social, physical and cultural
context of our lives, it is essential
for the Council of Europe and all
of you here today, to support the
development of the profession of
landscape architecture across Euro¬
pe as a matter of urgency.

Perhaps it would be possible for
the Council of Europe to wri¬
te to the signatory nations of the

ELC to ask them what they are

doing to promote and recognise
the development of the educatio¬
nal programmes and profession of
landscape architecture.
Statement by prof. Kathryn Moore
PPLI, School ofArchitecture
The Birmingham Institute ofArt and
Design, Birmingham City University,
Tel. +44 116 461 5202

Kathryn Moore's book 'Overlooking
the Visual' is Published by Routledge
in 2009

BUGA 2009 i Schwerin

'Bundesgartenschau' er en mere end
507årig lang tradition i Tyskland.

Vandpromenade, BUGA 2009 i Schwerin

træer og nye, stolpekanter langs det
fligede vandparterre samt en land¬
skabelig romantisk del. Her gemmer
der sig ogsås en terrasseret hækhave,
der viser de mange forskellige hæk-
egnede planter.
Dertil kommer en naturpræget ha¬
vedel med legeplads, børnebon¬
degård mm. Og så er der en om¬
fattende køkkenhave inklusive en

udstilling i væksthuset om historiske
haver i Mecklenburg-Vorpommern.
En have langs søbredden indeholder
et langt græs/staudeparti, og områ¬
det nærmest bykernen en gruppe
små temahaver samt rosenhave.

www. schwerin. com

I år afholdes BUGA -haveudstillin¬

gen, indtil 11. oktober, i Schwerin,
der ligger ca. 1 times kørsel øst for
Hamborg. Udstillingen er på 55 ha,
men placeret meget centralt i byen,
så det er let at komme omkring. Fra
slottet på den gamle borgsted kan
man via broer let nå til de i alt syv
haver. Ud over det 21. århundredes

have,som omtales andetsteds i dette
nummer, er der havedelen på slots¬
øen, den restaurerede slotshave med
barokhavedel, smukke buegange,
nyplantede partier med store linde¬

A40 LANDSKAB 5 2009



Med Dorte Mandrups første arbejder skete der et
mindre skred i dansk arkitektur. Fra en nymodernisme
i selvsving mod en mere åben kunstnerisk tilgang
til hver enkelt opgave. Dorte Mandrup fulgte ikke
de store spektakulære udsagn, men gik mere
undersøgende på tværs af tingene.

I dag har Dorte Mandrup opnået international
anerkendelse, og hun befinder sig med en lang række
afsluttede værker blandt de absolut bedste arkitekter
i Danmark.

Bogen præsenterer de sidste arbejder i tekst, tegning
og fotos, med kommentar af arkitekt og lektor
Merete Ahnfeldt-Mollerup og et interview med Dorte
Mandrup ved journalist Synne Rifbjerg.

Portræt: Dorte Mandrup Arkitekter udgives i en
dansk/engelsk udgave.

Redaktion og layout: Martin Keiding og Per Henrik Skou
22,8 x 30,8 cm, 64 sider
ISBN 9788774073666

2.00,00 kr

Arkitektens Forlag
Overgaden Oven Vandet 10,1.
DK-1415 København K

sgr@arkfo.dk
www.arkfo.dk
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