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Professorens grønne drøm 
Byerne kan blive mere grønne end landet og lave mere ilt end beboerne bruger, hvis vi sår 
græs på taget, og lader planterne klatre op ad facaden, siger den irske profesor Declan 
Kennedy. 

Se Boligen side 2. 
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Den irske professor 
Declan Kennedy har 
en vision om storbyer, 
der ligner de hængen
de haver i Babylon. 
Hvis vi lader slyng
planter gro op ad faca
den og sår græs på ta
get, så kan byerne 
lave mere ilt, end be
boerne bruger. 

AF JAKOB ELEJæK 

Vejer, frem mod grønnere 
byer er klatreplanter på faca
den, tomater på terrassen og 
duften fra frisk grønt græs på 
taget, 

»Mange tror, man skal flyt
te ud på landet i et hus med 
jord på taget, for at leve øko
logisk, men det er noget slud
der; i byer med etagebyggeri 
har vi et overfladeareal, der 
er mange gange større end 
ude i naturen. Byen kan skabe 
mere land og natur, end der 
har været før,« siger Declan 
Kennedy. 

Declan Kennedy bygger 
sine udtalelser på forskning i 
og praktisk arbejde med grøn 
byfornyelse i Tyskland. Han 
var professor i byplanlægning 

og økologi på Teknisk Univer
sitet i Berlin frem til 1986. 
Siden har Declan Kennedy ar
bejdet som arkitekt og koordi
nator på grønne byfornyelser 
i Berlins hjerte og i nyere 
forstadsbebygelser i Nieder-
sachsen. 

»Vi fornyede en femeta
gers bygning i Kreuzberg i 
Berlin. Her viste vore målin
ger, at én ejendom med be
plantning gav ilt nok til bebo
erne i tre ejendomme,« siger 
Declan Kennedy. 

Giv huset tøj på 
Flere af Declan Kennedys 
økologiske byfornyelser er 
meget avancerede: Det grå-
grumsede spildevand fra køk
kenvasken strømmer ned 
gennem kummer med planter 
på terrasserne, så det bliver 
renset tilstrækkeligt til, at 
det kan bruges igen i toilet
terne. Glasaltaner og solfan
gere udnytter solvarmen, og 
varmevekslere sørger for at 
udnytte varmen i den fugtige 
luft fra køkken og bad. 

Men Declan Kennedy un
derstreger, at man ikke må gå 
så langt, at beboerne ikke kan 
følge med. 

»Den første generation af 
økologer var fanatiske og 
kompromisløse. De skubbede 
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folk fra sig, fordi de krævede, 
at alle skulle bruge kompost
toiletter fra den første dag.« 

I stedet vil han imødekom
me skeptikerne med grønne 
planter, fordi haven, drivhu
set og kolonihaven altid har 
været en del af vor kultur. 

»Mange mennesker længes 
efter det grønne. Man kan se 
det i storbyer, hvor beboere 
tager loven i egen hånd, fjer
ner fliserne og laver køkken
haver. Selv bureaukrater har 
potteplanter i vinduerne.« si
ger Declan Kennedy. 

1 Berlin har han iagttaget, 
hvordan planterne har fået ef
terspørgslen efter grønne lej
ligheder til at stige. 

»Det skyldes, at beboerne 
kan mærke fordelene ved 
grøn beplantning. Vi giver 
bygningen en pullover på. 
Luften mellem bladene og ta
get isolerer mod kulden, sæt
ter larmen fra bilerne ned, 
binder skidt og støv fra luften, 
og så er det et godt levested 
for mange bier og fugle.« 

Klatreplanter 
Planterne skal klatre på hegn, 
plankeværker, garager, ter
rasser og mure. Klatreplan
ter på sydvendte mure skal 
kun bære løv om sommeren, 
så luftpuden mellem blade og 
murværk forhindrer overop
hedning. Om vinteren skal so
len have lov at varme huset 
op. De stedsegrønne efeu og 
benved skal dække murene 
mod nord, så de er isoleret 
hele året. 

»Det er den rigtige måde at 
brage mere end halvdelen af 
byens overfladeareal på,« si
ger Declan Kennedy. 

Parkafdelingen i Køben
havns kommune giver Declan 
Kennedy ret i, at facadebe-
plantning er både gavnlig og 
smuk. Afdelingen har lavet en 
folder, der fortæller om mu
lighederne for grønne mure. 

»Men gamle smukke huse 
skal man ikke gemme bag 
slyngplanten arkitektens 
trøst,« siger Herman Kørner, 
der er landskabsarkitekt i Kø

benhavns kommunes parkaf
deling. 

Græs på taget 
Det er ikke nok med klatre
planter på murene og tomater 
på altanen. Declan Kennedy 
vil også have græs på taget. 

11880'ernes Berlin var det 
moderne med græstage, og i 
dag kan man stadig finde in
takte græstage fra den tid. 
Græsset gror i tørvestrøelse 
med gødning i. Det falder ikke 
ned, fordi tagene har en vin
kel på under 27 grader. Den 
tyske professor i bygnings
konstruktion, Gernod Minke, 
har målt, hvor meget ilt græs
tagene i Berlin afgiver. Et 
stykke uskåret græs, der er 
halvanden meter på hver led, 
afgiver lige så meget ilt, som 
et menneske bruger om da
gen. Declan Kennedy mener, 
at man kan så græs på ældre 
tage som et led i byfornyel
sen, men det er hans danske 
kollegaer uenige i. 

»Vi vil gerne advare mod 
græstage i byfornyelsen,« si
ger arkitekt Jc-s Clemmen
sen fra Byfornyelsesselskabet 
København. 

»Mange af tagene er med
tagne af svamp og slid. Jeg 
tror græstage vil forværre 
problemerne.« 

Til gengæld har Byfornyel
sesselskabet København an
befalet tagterrasser de ste
der, hvor beboerne mangler 
friarealer. Der findes ingen 
danske undersøgelser over 
effekten af græs på tage. By
fornyelsesselskabet har hel
ler ingen planer om at foreta
ge dem. 

Declan Kennedy mener 
tværtimod, at græs øger ta
gets holdbarhed. 

»Se på græstagene i Berlin. 
Det har ikke været nødven
digt at skifte dem i 100 år, 
fordi græsset har beskyttet 
dem mod vind og vejr, mens 
almindelige tage normalt skal 
skiftes hvert 25. år.« 

Fremtiden vil vise om pro
fessor Kennedys drøm bliver 
til virkelighed. 

En af Declan Kennedys modeller for fremtidens beplantede huse, der skaber mere ilt end beboerne bruger. 
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