Grønne udstillinger i 30 år
Fagudstillinger har længe været en del af faget, men mål og stil har varieret gennem årene
Af Søren Holgersen

Fælles maskindemonstrationer var en central del af de første udstillinger. Her leder LDA’s fagkonsulent Jes Krarup - i midten med megafon - en
græsklipperdemonstration. Det er efter alt at dømme maskindemonstrationen i Ølstykke 1983.

U

dstillinger har været en
del af det grønne fag næsten lige så længe det har eksisteret. Store publikumsudstillinger kendes tilbage fra 20’erne. Historien er dog noget kortere hvis begrebet snævres ind
til udstillinger hvor flere leverandører samtidig viser produkter for en større gruppe
fagfolk.
Med denne definition hører
anlægsgartnerfolkets red-

skabsdage og maskindemonstrationer formentligt til de
første. De begyndte at tage
form i begyndelsen af 60’erne
da fagets mekanisering for alvor tog fart. En række leverandører stillede op, typisk på en
stor anlægsgartners plads. Den
seneste og største af denne
førstegenerationsudstillinger
var maskindemonstrationen i
1983 på K. Flemming Jacobsens plads i Ølstykke. En udstil-

ling som Landsforeningen
Danske Anlægsgartnermestre
(LDA) stod bag.
I omtalen fra dengang nævnes både først 36, siden ‘over
50’ udstillere og et besøg på
præcist 1729 fagfolk. „En ubetinget succes set med arrangørernes øjne,“ lød det bagefter. Satsningen lå primært på
maskiner blandt udstillerne og
anlægsgartnere blandt gæsterne, men i sin markedsføring

henvendte man sig bredere.
Det famlende perspektiv sås i
arrangementets navn der både
blev kaldt ‘LDA’s maskindemonstration’, ‘Det grønne område’ og ‘Grønt Miljø’ som bladet der startede samme år.
Vækst og anlæg i gang
Maskindemonstrationen i 1983
stod dog ikke alene. Samme år
debuterede Vækst og Anlæg i
et samarbejde mellem LDA og

TAL DER TIT TAGES MED ET GRAN SALT

Odense Congress Center. Byggeriet var mindre i 80’erne, og er blevet
endnu i større i dag end det er her på dette Google Earth-billede. Stadium Arena Fyn er siden opført lige nordvest for de viste haller og hvor
bl.a. ‘kendistræerne’ blev plantet. Længere mod nordvest er der her
parkeringsplads og byggeri, men i 80’erne var det åbne marker som
blev brugt til maskindemonstrationer.
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De tal som udstillingsarrangører opgiver om besøgs- og udstillertal er gerne usikre og skal tit tages med et gran salt.
■ Udstillertallet oplyses som regel både før og efter udstillingen, og det kan variere fordi der gerne kommer enkelte udstillere til i sidste øjeblik. Desuden skelnes ikke altid mellem antal
udstillere og antal stande. Det kan variere fordi nogle udstillere har flere stande, mens andre deler en stand. Om nogle udstillere kan man diskutere om de skal tælles med fordi de indgår i en fællesstand eller har fået et hjørne hos en kollega.
■ Besøgstallet kan hvile på alt lige fra anslåede tal til en præcis
optælling baseret på et billetsystem. Man kan lægge udstillerog arrangørpersonel mv. til for at få det til at se pænere ud.
■ I alle tilfælde er udstiller- og besøgstallet også afhængigt af
arrangøren som kan have interesse i at pynte på tallene af
hensyn til kommende udstillinger. Det gælder især besøgstallet
som er svært at kontrollere af andre. Historien byder på nogle
tilfælde der næsten kun kan karakteriseres som fantasital.
■ Det er ikke normalt med en uafhængig statistik. Tallene for
Have & Landskab er dog ret præcise og pålidelige. Her er besøgsstatistikken baseret på at hver besøgsgæst udfylder en talon som bagefter tælles sammen.
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Fyns Forum 24. maj 1984. Nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer
planter et træ mens anlægsgartnermester Karl Flemming Jacobsen
holder stokken. Skikken med at
lade en kendis plante et træ indledtes dette år som led i den daværende Plant-et-træ-kampagne.

te maskiner til den ønskede
kategori: græsklipning, jordbehandling, flishugning mv.
Derefter skulle maskinerne én
efter én vise deres værd under
en kort arbejdsøvelse. Det hele
blev styret af en demonstrationsleder udstyret med megafon. Idéen var at sammenligne
de forskellige mærkers præstationer under realistiske forhold.
Maskindemonstrationernes
form blev dog hurtigt et problem når der kom mange maskiner og udstillingsgæster.
Man udvidede arealerne hen
over årene, men måtte efterhånde erkende formens begrænsning. Konceptet muliggjorde heller ikke i praksis at
udstillingsgæsterne selv kunne
prøve maskinerne.
Udstillingen bød på et større
konferenceprogram, og det
var let at gå fra hallen direkte
ind i konferencerummet. Programmet blev fra 1985 peppet
op med ‘Grønne Fags Dag’
som Fællesrådet for havekultur og landskabspleje holdt i
reprise, i 1985 med temaet ‘natur- og landskabspleje’.

messearrangøren Fyns Forum i
Odense. Den var tænkt som en
bredere og landsdækkende
haludstilling for hele faget
hvor også private kunne komme. Alt sammen i modsætning
til de mere lokale maskindemoer som skulle køre ved siden af. Ambitionerne var store, ikke mindst takket være
LDA’s nye dynamiske direktør
Jens Raunkjær.
58 udstillere annonceredes
der med til den første Vækst
og Anlæg hvor man primært
udstillede i hallen, men også
kunne udstille udendørs på
den omgivende parkeringsplads. 3500 besøgende skulle
der være dukket op. Det er et
ubekræftet tal som først dukker op da næste Vækst og Anlæg annonceres. Usikre beGRØNT MILJØ 6/2011

søgstal har belastet udstillingshistorien. De skal tages med et
gran salt, især når tallene bruges i den senere markedsføring. Men besøgstallet var i alle tilfælde nok til at udstillingen blev gentaget.
I LDA besindede man sig
dog. For fremtiden skulle der
kun holdes én udstilling om
året, nemlig Vækst og Anlæg
hvor man kombinerede haludstillingen og maskindemonstrationen. Udstillingen skulle
holdes omkring 1. juni og være landsdækkende, men flyttes
fra landsdel til landsdel. Og
man ville gerne have andre
grønne organisationer med.
Faglige arrangementer
Det kom delvist til at holde
stik. Hvert år 1980’erne ud

blev der holdt Vækst og Anlæg. Det blev dog hvert år i
Fyns Forum der lå centralt og
dengang havde en ubygget
mark ved siden af til maskindemonstrationer. Og de fleste
andre grønne organisationer
kom - navnlig op til 1985-udstillingen - med i den rådgivende og delvist medhjælpende baggrundsgruppe.
Gruppen stod for de faglige
arrangementer, først og fremmest maskindemonstrationer
og konferenceprogrammer
som også fyldte meget. Fyns
Forum tog sig af standene, det
praktiske arrangement og
markedsføringen.
Udstillingens baggrund forklarer hvorfor man lagde så
stor vægt på maskindemonstrationerne. Udstillerne meld-

Træ og pris
I 1984 indledtes skikken med
at lade en kendis plante et
træ. Første år - hvor nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer
svingede skovlen - var plantningen et led i den daværende
‘Plant-et-træ-kampagne’, men
det blev et fast indslag de følgende år. Træerne findes ikke
mere. Odense Congress Center
har siden udvidet flere gange,
og i 2007 opførtes ‘Stadium
Arena Fyn’ på det sted hvor
træerne stod. Det vigtigste var
trods alt også selve planteseancen. Den var et led i den
profilering af udstillingen - og
af faget - som der også blev
lagt stor vægt på.
Gennem flere år blev også
Danske Anlægsgarteres pris
‘Årets grønne anlæg’ afsløret
ved udstillingens åbning. Første gang var i 1985 hvor temaet var gårdrydningen og fol95

Vækst og Anlæg 1990 dannede en lille landsby på Favrholm hvor NOVO i dag har kursusejendom. Men potentialet udendørs blev ikke udnyttet.

kene bag Ewaldsgadekarréen
på Nørrebro i København tog
prisen. Efter den pompøse åbning var der tid til en eksklusiv
rundvisning og frokost for de
særligt indbudte gæster. Og
efter første udstillingsdag kunne udstillerne mødes til ‘Grønt
Træfpunkt’.
Så småt at tage form
I 1984 var udstillingssuccessen
behersket. „Idéen med Vækst
og Anlæg hvor anlægsgartner-

fagets grønne folk mødes en
gang årligt begynder så småt
at tage form,“ lød det i Grønt
Miljø bagefter, men de godt
3000 besøgende var „for lidt
faget taget i betragtning“ som
Jens Raunkjær meddelte.
I 1985 gik det bedre. Man
fik 71 udstillere der samtidig
havde større bredde end før.
Senere oplystes at der var 92
udstillere og ‘cirka 6000’ besøgende selv om der nu kun var
to udstillingsdage. Den sidste

Besøg os på
stand 123
Have & Landskab
Slagelse

åbne dag for private var skåret
væk. Udstillertallet steg lidt i
1986, men besøgstallet angives denne gang kun til 4200.
Der holdtes nogenlunde status
quo i 1987.
Vækst og Anlæg toppede
året efter. I 1988 kunne man
lokke med 122 udstillere. Efter
udstillingen gjorde man status:
130 udstillere og 5000 besøgsgæster. Tallene ‘overgik tidligere rekorder’ som det meddeles. Tallet på 6000 fra 1985

må formentligt karakteriseres
som et utroværdigt pr-tal.
Baggrundsgruppen var i
1988 også større end nogensinde før. Bl.a. var det nydannede Parkteknisk Institut kommet med. Det medvirkede til
at give større bredde, hed det i
tiden. De faglige arrangementer var mere omfattende end
før, og man kunne lægge vejen forbi det nærliggende
Blangstedgård og se det nye
eksperimentbyggeri.

Hako
Citymaster 1200
Citytrac 4200
Professionel gadefejemaskine
og redskabsbærer
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45 hk Yanmar dieselmotor
Komfortkabine med aircon, luftsæde og radio
2 fuldramme døre med oplukkelige ruder
Rustfri beholder, 1 m3 / tiphøjde 1,4 m
Automatisk 4 WD i arbejdsgear
Transporthastighed 28 km/t
To automotive kørepedaler til frem og bak
Hydraulisk tippelad på redskabsbærer
Odensevej 33, 5550 Langeskov
Tlf. 6538 1163 hako@hako.dk

Forhandling i Danmark siden 1960.
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Kontakt os for demonstration.

www.hako.dk
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Men der var også nye udfordringer. Maskindemonstrationerne er ikke givtige nok når
der er så mange, lød kritikken.
Både udstillere og gæster ønskede at kunne demonstrere
makiner på selve standen og
på demoarealer. De ønskede
også at udstillingen kom rundt
i landet. Der blev også luftet
frygt for om interessen for udstillingen kunne holde på det
overfyldte messemarked, især i
den byggekrise som fulgte i
kartoffelkurens kølvand.
I 1989 forsattes konceptet
dog nogenlunde uændret.
Men udstillingsledelsen havde
allerede bestemt at udstillingen fremover kun skulle holdes hvert andet år i Fyns Forum, mens udstillingen de mellemliggende år skulle rundt i
landet og have mere karakter
af maskindemonstration. „Det
skal stadig være fagets egen
udstilling. Man holder fast ved
at udstillingen er mere end udstillere. Det skal være bred
forbrugeroplysning,“ lød det
fra LDA’s Michael Nielsen lige
før 89-udstillingen. Konceptet
fra 1983 blev støvet af og taget til nåde.

Det betød at Vækst og Anlæg i 1990 kunne opleves på
statens gamle forsøgsgård
Favrholm syd for Hillerød. Men
man satte sig mellem to stole.
Nok var det en udendørs messe, men med de små indendørsagtige stande var konceptet ikke afgørende anderledes.

Der var ikke bedre muligheder
for at demonstrere maskiner
end før. Og konferencerne og
‘grønt træfpunkt’ var lagt så
langt væk at kun få deltog.
Favrholmudstillingen bød
også på en tilbagevenden til
de tre dages åbning med adgang for private sidste dag.

Det var ellers droppet efter
1984. Successen var heller ikke
denne gang til en gentagelse.
Have & Landskab fødes
De grønne organisationer ville
gerne gå videre med at udvikle udstillingen, men Fyns Forum holdt igen. Det førte til et

To klippere krydser hinanden ved Fyns Forum en gang i 80’erne. Ved de fælles demonstrationer var det ikke
udstillingsgæster der kørte maskinerne, men leverandørerne selv. Tit i pænt messeoutfit med slips.

Have & Landskab
Stand 75
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ningscentret for Skov & Landskab som i dag er en del af Københavns Universitet.

Have & Landskab 1992 i Gram. Det hele foregik i fri luft. Meget af tiden i regnvejr.

brud. LDA førte an, men organisationernes formelle udstillingsregi var Fællesrådet for
havekultur og landskabspleje
der netop i 1990 blev reorganiseret til Have & Landskabsrådet. Der var i forvejen et stort
overlap mellem rådets medlemsorganisationer og Vækst
og Anlægs baggrundsgruppe.
„Vi ønsker en messe generelt mere faglig og praktisk
orienteret end vi har kunnet

opnå i samarbejdet med Fyns
Forum,“ sagde Per Malmos,
formand for Have & Landskabsrådet. Rådet blev nedlagt
i 2009 på grund af for ringe
opbakning blandt medlemsorganisationerne, men dengang
var der håb om at gøre rådet
til noget stort. Rådet lagde
derfor også navn til udstillingen som døbtes Have & Landskab - og ikke det mere dækkende Park & Landskab.

Have & Landskabsrådet ville
dog ikke stå alene om en ny
udstilling, men søgte samarbejde med Parkteknisk Institut
hvis søsterinstitut Skovteknisk
Institut i forvejen arrangerede
skovmaskinudstillingen Skov &
Teknik. Det blev et ja. Og giftermålet skulle siden vise sig at
være langtidsholdbart selv om
navne og ejerskab ændrede
sig. Park- og Skovteknisk Institut blev siden en del af Forsk-

Selandias jordbrugsafdeling har lagt plads til de fleste gange Have & Landskab er afviklet. Rammerne er tilpas
varierede med mark, park, have og skov. Arealerne er rubuste, og der er god plads. Skolens bygninger er dem
med de røde tage i midten. De første gange lå maskinområdet vest for skolen, men er siden flyttet til markerne nordøst for skolen. Det har givet udstillingen en bedre indre sammenhæng. Fra Google Earth.
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Arbejdende udstilling
Med Have & Landskab realiserede branchen de ønsker man
ikke fik igennem hos Fyns Forum. „Både besøgende og udstillere har efterspurgt nye
rammer der kan tilføre den efterhånden noget forudsigelige
og velkendte udstillingsform
nye idéer og indhold. Vi vil
derfor lave en arbejdende udstilling hvor de udstillede produkter demonstreres og afprøves i praksis på stedet. Derfor
er messen primært udendørs,“
forklarede LDA’s fagkonsulent
Michael Nielsen, projektleder
sammen med Parkteknisk Instituts Palle Kristoffersen. Udstillingen skulle rundt i landet og
kun holdes hver andet eller
tredje år.
Selv om det kunne se sådan
ud, var det ikke idéen at få
flere messer. Tværtimod. Man
ville lave en udstilling der ryddede det overfyldte grønne
messemarked. Som mellemste
led i ‘fremtidens indkøbskoncept’ skulle udstillingen give
mulighed for at sammenligne
og prøve alternativer. Konceptet bestod ellers af et første
led hvor enkeltleverandører
kom til virksomheden og et
sidste led hvor fik det store
overblik, f.eks. på den tyske
udstilling GaLaBau. Sloganet
blev ‘en arbejdende friluftsudstilling for grønne fagfolk arrangeret af grønne fagfolk’.
Med den nye udstiling gik
man også bort fra en traditionel organisation med en messevirksomhed der tager sig af
det praktiske. Fra nu af blev
det en netværksorganisation
hvor man hen ad vejen ansatte
projektledere og hyrede
hjælp. De eventuelle overskud
gik tilbage til parterne som
støtte til organisationernes
faglige arbejde og udvikling.
Organisationen blev senere
betegnet som ‘letbenet’ af en
formand for maskinleverandørforeningen, men ikke desto mindre skulle den vise sig at
være meget stabil. Med formelle ændringer har den siden
kørt i næsten 20 år.
Efter at de grønne organisationer brød med Fyns Forum
fortsatte messearrangøren
med Vækst og Anlæg. ‘Hjem
GRØNT MILJØ 6/2011

til Fyn’ lød slagordet for Vækst
og anlæg i Fyns Forum i efteråret 1991. En ren haludstilling
som kun holdt en enkelt gang.
Tiden var løbet fra de indendørs pæne messer med små
stande og funklende maskiner.
Fyns Forum nåede dog at
indgå en aftale med messen
ISAK (Indkøbsmesse for stat,
amt og kommune) om at holde de to udstillinger på skift.
ISAK var i 80’erne en konkurrent man måtte regne med.
Dens svaghed var en meget
bred profil uden et klart fokus.
Arrangøren Dr. Margrethehallen i Fredericia opgav messen
da 90’erne begyndte.
Regnfulde Gram
At man tog de geografiske ønsker alvorligt viste sig da man
valgte sønderjyske Gram som
det sted hvor Have & Landskab
skulle debutere i september
1992. At udstillingen foregik i
en slotspark var heller ikke tilfældigt. En del af det nye koncept var at bruge et grønt område der i sig selv var en udflugt værd. Som besøgsgæst
skulle man også betale for at
komme ind. Det var et led i
princippet om at faget var fælles om udstillingen.
Med 88 udstillere og et besøgstal omkring de 3000 var
tallene dog ikke større end
dem man kendte fra Vækst og
Anlæg. Man kunne i første
forsøg ikke tiltrække de store
maskinleverandører der havde
nok af andre messer at stille
op på.
Standene var anbragt langs
en rute som perler på en snor.

Systemet sikrede at alle besøgsgæster kom forbi alle
stande. Princippet blev opretholdt på de følgende udstillinger, men måtte efterhånden
blødes op med parallelle ruter
og genveje efterhånden som
udstillertallet voksede.
Den gamle tanke om bred
forbrugeroplysning fortsatte,
men fik et andet udtryk i Have
& Landskab end i Vækst og
Anlæg. Hvor det før handlede
om fælles maskindemonstrationer og konferencer, var det
nu især forberedte demonstrationsplantninger og andre
specialstande hvor arrangørerne var den udfarende kraft. I
Gram kunne man bl.a. studere
en DAFO-have og en coniferahave. Et danmarksmesterskab i
græsklipning var der også blevet plads til - mest af pr-mæssige grunde, og TV2 Syd dukkede heldigvis op.
Måske på grund af de store
forventninger kom der kritik
bagefter, bl.a. at der var for få
muligheder for at sammenligne produkter, og at der ikke
var nogen haveudstilling. Projektlederne Palle Kristoffersen
og Torben Dam advarede mod
at „forventningerne ikke skrues op i det himmelblå.“ Heldig
med vejret var man nu heller
ikke. Den første Have & Landskab i Gram Slotspark blev også den vådeste. Men trods den
betingede succes blev den første Have & Landskab heller ikke den sidste.
Jernbjerggården
Fra Gram skulle Have & Landskab til Sjælland annoncerede

Have & Landskab 1992 i Gram. Vinderen af DM i græsklipning får
håndtryk og diplom af SiD’s Svend Ove Pedersen.
GRØNT MILJØ 6/2011
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ste gang. Arrangementet var
især indført for at få medieomtale, og det var ikke uden
effekt.
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FD1100

FX 20 Zero Turning

Nyeste model med nyt sugesystem. Optimal opsamling af
græs og løv. 900 l beholder med
højtip. Minimal venderadius.

Nyeste frontmonterede Zero
Turning klipper. Hurtigt skift
fra bioklip til bagudkast fra
førersædet.

Have & Landskab - mød os på stand 36

Climber S 7

G85

Climber er skabt til at løse opgaver på svært fremkommelige steder som naturgrunde,
rabatter og skråninger m.m.

Fejemaskine som fås i flere
varianter. Alle med danskproduceret 500 mm fejeringe
og galvaniseret skærm.

Skolevej 30 Drastrup
8960 Randers SØ Info@kiba.dk
Tlf. 70 25 00 20 Fax 70 25 00 30

udstillingsledelsen. Det blev
Slagelse 1995, nærmere betegnet på Teknisk Skole Slagelses
jordbrugsafdeling, Jernbjerggården. Den skulle siden vise
sig at blive et fast udstillingssted, men dengang var det
blot tænkt som et enkelt besøg for vandreudstillingen. Det
var også første og sidste gang
at der var tre års interval. Ellers
har det været to.
Efter udstillingen hed det
137 udstillere på 160 stande
og 4350 gæster. Begge tal var
klart bedre end i første forsøg.
Igen var der forberedte plant-
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ninger, bl.a. bunddækkeplanter i skolens park, roser og fire
plantninger med allétræer. I
tiden bedømmes udstillingen
som en stor succes, men det viste sig også at det var svært at
få udstillingen gjort så arbejdende som man havde forestillet sig. Det var svært at hive
gæsterne op på maskinerne.
Udstillingen var også den
første med DM i anlægsgartneri hvor hold fra hver af de
enkelte anlægsgartnerskoler
konkurrerede om at anlægge
det samme anlæg. Værten var
så ubeskeden selv at vinde før-

Marienbjerget
To år efter gik turen til Århus
hvor Marienbjergparken lagde
areal til Have & Landskab ‘97.
Denne gang kunne man lokke
med 160 udstillere på 190
stande. Op mod 6000 gæster
tog mod invitationen der også
omfattede forsøgsplantninger
med dækmaterialer og frugttræer, forsøg med forvildning
af urter, ‘præghaver’ og naturlegeplads.
„At 30% af de ansatte i sektoren besøger udstillingen i løbet af to dage markerer Have
& Landskab som 90’ernes samlende arrangement,“ lød det
bagefter fra Palle Kristoffersen
der var udstillingsleder, denne
gang sammen med Gert Juhl.
De kunne glæde sig over at
vejret holdt da først udstillingen åbnede. Efter 4 ugers hede og tørke faldt der 117 mm
de tre dage før åbningen.
I mellemtiden var udstillingens regi lavet om. I skyggen
af et underskud fra udstillingen Havekultur 96 havde Have
& Landskabsrådet trukket de
økonomiske følehorn til sig.
Rådets økonomiske rolle blev
overtaget af Forskningscentret
for Skov & Landskab og af De
Grønne Udstillinger ApS hvor
Have & Landskabsrådets medlemmer skulle købe anparter.
Det var i praksis dog kun LDA
og Dansk Planteskoleejerforening der gjorde det.
Have & Landskabsrådet bevarede dog en tilknytning til
udstillingen, bl.a. ved at stille
den ene projektleder og få del
i overskuddet. Det stoppede
endeligt da rådet i 2003 dros-

lede sine aktiviteter i bund.
Derefter blev udstillingens
ejerskab efter en del spilfægteri lagt i et helt nyt udstillingsselskab med de fire nuværende ejere: Danske Planteskoler, Danske Anlægsgartnere, Maskinleverandørerne og
Skov & Landskab.
Aktiverende
1999-udstillingen flyttede til
bage til Slagelse. Igen kunne
man notere sig fremgang i
både udstiller- og besøgstal.
6400 besøgsgæster nåede man
op på og 166 udstillere. Antallet af åbningsdage blev udvidet fra to til tre.
Der var nu gået fire år siden
man første gang havde været
på stedet, så man slog på at
forsøgsplantningerne var vokset godt til og med fordel
kunne genses. Nye specialstande var der dog også under den
fælles overskrift ‘miljøvenlige
anlægs- og plejeteknikker i
park og landskab’. Lokal afledning af regnvand var første
gang med som tema. Det skulle ikke blive den sidste gang.
De ikke-kommercielle indslag
var samtidig begyndt at få mere karakter af små specialstande end før. Denne tendens
skulle fortsætte på de næste
udstillinger.
Selv om planteskolerne delvist svigtede, var der generel
stor tilfredshed med afviklingen. „Jeg synes selv det var
den bedste og flotteste udstilling inden for have- og landskabsbranchen jeg har set i
Skandinavien. Set i forhold til
udstillingens idé om at være
arbejdende og aktiverende er
vi nået længere end før,“ udtalte projektleder Palle Kristoffersen der denne gang dannede duo med Line Mortensen.
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Demonstrationsplantninger var en væsentlig del af 90’ernes Have & Landskab. Her tester projektleder Palle Kristoffersen en plantning med
allétræer før udstillingen i 2005. Træerne står der stadig og kan studeres bag Have & Landskabs stand 223.
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Maskinleverandørerne var
knapt så tilfredse, bl.a. med
markedsføringen. Især udstillerne med store maskiner
havde fået for lidt ud af det.
Denne erfaring var siden med
til at præcisere udstillingens
naturlige grænse.
Smukke Hindsgavl
Hindsgavl Slot ved Middelfart
var location i 2001. Det blev
den hidtil sidste gang man
praktiserede tanken om en rejsende udstilling. Hindsgavl tilbød meget smukke rammer,
men det følsomme område
medførte også en vanskelig logistik da maskinerne skulle ind
og ud af området. De to nye
projektledere, Kristian Larsen
fra Forskningsentret for Skov
sen & Landskab og Jørgen
Nimb Lassen fra Have & Landskabsrådet fik sved på panden.
Siden groede udstillingen fast i
Slagelse hvor der var varierende og robuste fysiske rammer
og mulighed for at genbruge
allerede etablerede faciliteter.
På Hindgavl fortsatte den
nye tradition med demonstrationsplantninger, og igen var
den miljøvenlige drift i fokus.
Man fornemmede dog at specialstandene begyndte at få en
bredere sammensætning end
før med bl.a. allétræer, miljøvenlig pleje af græs og belægninger, valg af fuger, miljøvenlig brug af træ samt lokal nedsivning af regnvand der igen
var med. Dertil kom specialudstillinger om havekulturbyen
og skov og golf.
Udstillingen bød også på
nordisk mesterskab i træklatring og en skulpturudstilling i
slotsparken i samarbejde med
Dansk Billedhuggerforbund.
Og DM i anlægsgartneri resulterede i en permanent skærehave til slottet. Det blev dog
sidste gang at dette mesterskab blev holdt. For både skolerne og de praktiske arrangører - LDA og SiD - var det trods
alt for dyrt i forhold til den preffekt man kunne få.
Det var en spændende udstilling for det rekordstore besøg på 8200 gæster. Og antallet af udstillere kunne akkurat
også slå ny rekord med 168
udstillere. Igen åbnede man
for private på den sidste dag
for at vise gæstfrihed og få lokal goodwill. Det benyttede
omkring 500 sig af.
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Hindsgavl Slot ved Middelfart husede Have & Landskab 2001. En meget smuk, men også følsom lokalitet lige
ned til Lillebælt. Maskinområdet lå placeret på markerne lige øst for slottet og haven. Den renoverede Hindsgavl Allé der fører til slottet var i sig selv en specialstand. Øverst til venstre ses den oprindelige slotsbanke.

DM i anlægsgartneri er i gang på Have & Landskab 1999 i Slagelse. Et pr-mæssigt trækplaster.
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Maskinleverandørene med
de store maskiner fik igen for
lidt ud af det. Formanden Mikael Knøfler beklagede bl.a.
entréen på de 100 kr. som han
mente kunne holde besøgende borte. Og så var det for besværligt at komme til og fra
med det store grej. Kritikken
blev imødekommet. Hindsgavl
kom i hvert fald ikke ind i billedet igen, og entreén kunne
man fremover slippe for ved at
udfylde et deltagerkort. Fra
2005 blev entréordningen lagt
helt i graven med det nuværende gæstekortsystem der
samtidig er med til at markedsføre udstillingen.
Ingen sammenlægning
Før 2001-udstillingen gik en af
samarbejdspartnerne bag udstillingen, BLEM (Brancheforeningen for leverandører af
entreprenørmateriel, nu Maskinleverandørerne) ud af
samarbejdet. Man ville samle
alle sine kunder til én udstilling, nemlig den udvidede entreprenørudstiling Entreprenør
& Grønne Anlæg som foreningen selv holdt med Messecenter Herning som arrangør. Så
slap man for at skulle udstille
hvert år. De enkelte medlemmer kunne dog frit vælge selv
at deltage på Have & Landskab, og det gjorde de fleste
af dem med ‘grønne’ maskiner
på programmet.
Både før og efter Have &
Landskab 2001 blev der gjort
forsøg på at fusionere de to
udstillinger, men det faldt til
sidst til jorden. Messecenter
Herning ville være enearrangør. Parterne bag Have &
Landskab, Have & Landskabsrådet og Forskningscentret for
Skov & Landskab ville være

med til at arrangere og ville
desuden have afsat penge til
faglige temaer. Forhandlingen
blev afbrudt.
Da 2003-udstillingen nærmede sig skærpede BLEM sin
politik. Foreningens medlemmer vedtog at de ville stå sammen og ikke deltage på Have
& Landskab. Det holdt de og
fik samtidig i hast arrangeret
en Entreprenør & Grønne Anlæg uden for nummer - på et
ulige år som efter gammel aftale ‘tilhørte’ Have & Landskab. Have & Landskab rykkede derfor undtagelsesvist frem
til maj, men beholdt de velkendte rammer i Slagelse.
Udstillertallet faldt for første
gang i udstillingens historie,
men ikke meget, der var stadig maskiner, og besøgstallet
steg endda til godt 8600. Entreprenør & Grønne Anlæg var
ingen reel konkurrent, formentligt fordi den ikke dækkede fagområdet nær så alsidigt. Uenigheden blandt maskinleverandørerne var til at få
øje på. Det var sidste gang
man så en fælles boycot.
Miljøvenlig anlæg og drift
var igen på temaprogrammet
sammen med golf. Som noget
nyt var også arbejdsmiljø,
grønne skolegårde og ny plante-temadag med denne gang.
2003 var også året da udstillingskataloget første gang
blev en del af Grønt Miljø. Sådan har det været lige siden.
Skårene blev klinket
For at få maskinudstillerne til
at dukke op, var det om at
komme ud af takt med Entreprenør & Grønne Anlæg. Derfor var man hurtig til at annoncere Have & Landskab
2004 - allerede året efter. Det

7.396,-

Priser fra

incl. moms 9.245,-

– kvalitet ind til
mindste detalje
ELIET

ELIET
VERTIKALSKÆRER

KOMPOSTKVÆRN

Kraftige vertikalskærere specielt
til udlejning og professionelt brug.
Findes i 40 og 50 cm arbejdsbredde.

ELIET har udviklet og patenteret
sit eget skæresystem kaldet
Chopping Principle™.
Knivene skærer
med årerne
af træet,
hvilket giver
en høj ydelse
med lille
motoreffekt.
Se alle
Priser fra12.700,modelller
incl. moms 15.875,på
www.flextrading.dk

ELIET EDGE
STYLER PRO

Vejl.pris

16.996,-

incl. moms 21.245,-

ELIET KS240
KANTSKÆRER

Kantskærer som
skærer græsset helt fri.
Motor 4,0 hk Honda
GX120. Variabel hastighed
(1–2,5 km/t.), afvibreret
multijusterbart håndtag.

Kraftig og enkel
Vejl.pris 6.396,konstruktion,
incl. moms 7.996,6 indstillinger af
skæredybde/vinkel,
5,0 hk. Honda GC160
motor.

Hvidemøllevej 9-11 | 8920 Randers NV
Tlf. 89 14 14 89 | Fax 89 14 14 90
salg@flextrading.dk | www.flextrading.dk

Gartnerens barkflis
Den rigtige dækbark
til den rigtige pris
Fra at være et ‘luksusbunddække’ er dækbark blevet
en vare, mange efterspørger - og med god grund.
Vi er klar med forskellige typer kvalitetsbark til
omgående levering. Hele læs (85 til 90 m3) leverer vi
naturligvis fragtfrit.
Pris kr./m3 excl. moms
SJÆLLAND

JYLLAND/FYN

Granbark, fra ................................ 175,- ............. 195,Fyrrebark, 20 til 60 mm, fra ......... 215,- ............. 235,Vedflis/træflis, fra ......................... 180,- ............. 190,Spagnum, fra ................................ 170,- ............. 190,Varerne kan desuden afhentes ab lager RGS 90 A/S, Selinevej,
2300 København S (tlf. 3248 9090) i.h.t. RGS prisliste.

Ved større mængder: indhent venligst tilbud

DSV Transport A/S
Der studeres topafskrælning af græs på Have & Landskab 2001. Det er
den 15. august - den varmeste udstillingsdag hidtil.
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www.dsvmiljoe.dk
Kumlehusvej 1, Øm, 4000 Roskilde. Tlf. 4752 4700. Fax 4752 4818
Richard Nielsen, mobil 4064 6810. richard@dsvm.dk
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19 UDSTILLINGER

blev dog ændret fordi Maskinleverandørerne ændrede politik og opgav Entreprenør &
Grønne Anlæg. Og med Have
& Landskabsrådets deroute
blev udstillingen lagt ind i et
helt nyt fælles selskab.
Skårene blev klinket, både
internt og eksternt, og der var
skabt et fodslag der stadig holder. „Det er med stor tilfredshed at det er lykkedes at finde
sammen om én stor grøn udstilling,“ hed det i en fælles
udmeldelse. Og næste udstilling skulle være i 2005, igen i
Slagelse som nu var fast lokalitet. Kristian Larsen fortsatte
alene som projektleder, en
rolle han siden har haft.

Udstilling

Sted og tid

LDA’s maskindemo
Vækst og Anlæg
Vækst og Anlæg ‘84
Vækst og Anlæg ‘85
Vækst og Anlæg ‘86
Vækst og Anlæg ‘87
Vækst og Anlæg ‘88
Vækst og Anlæg ‘89
Vækst og Anlæg ´90
Have & Landskab ‘92
Have & Landskab ‘95
Have & Landskab ‘97
Have & Landskab ‘99
Have & Landskab ‘01
Have & Landskab ‘03
Have & Landskab ‘05
Have & Landskab ‘07
Have & Landskab ‘09
Have & Landskab ‘11

K. Fl. Jacobsen, Ølstykke 2-3/6 1983
Godt 50
1.729
Fyns Forum, Odense, 22-24/9 1983
58
3.500
Fyns Forum, Odense, 24-26/5 1984
? Godt 3.000
Fyns Forum, Odense, 6-7/6 1985
92 Ca. 6.000?
Fyns Forum, Odense, 28-29/5 1986
Godt 100
4.200
Fyns Forum, Odense, 20-21/5 1987
Ca. 100 Ca. 4.100
Fyns Forum, Odense, 1-2/6 1988
130
5.000
Fyns Forum, Odense, 31/5-1/6 1989
?
?
Favrholm, Hillerød, 7-9/6 1990
Over 100
?
Gram Slotspark, 2-3/9 1992
100
3.000
Teknisk Skole Slagelse, 6-7/9 1995
137
4.350
Marienbjergparken, Århus, 27-28/8 1997
160
6.000
Teknisk Skole Slagelse. 24-26/8 1999
166
6.400
Hindsgavl Slot, Middelfart, 15-17/8 2001
168
8.200
Teknisk Skole Slagelse, 21-23. maj 2003
156
8.620
Selandia-CEU, Slagelse. 31/8-2/9 2005
200
9.400
Selandia-CEU, Slagelse. 29-31/8 2007
233
9.850
Selandia-CEU, Slagelse. 26-28/8 2009
242
10.488
Selandia-CEU, Slagelse. 24-26/8 2011
253
?

Om det kun var den fælles
organisatoriske opbakning eller ej, så nåede man 200 udstillere og 9400 gæster. De var
generelt godt tilfredse, ikke
mindst med planteområdet
der for første gang fyldte noget, men udstillingens størrelse satte også spørgsmålstegn
ved den fysiske struktur. Systemet med udstillingsruten der
ledte forbi alle udstillere var
blevet for gennemhullet.
Temastandene handlede
denne gang om det grønne og
sundheden, vintertjeneste,
ukrudtbekæmpelse på belægninger og natur på golfbaner.
Men temastandenes betydning for udstillingen var nu

primært knyttet til markedsføringen. I modsætning til i 2003
var der igen åbent for private
sidste dag. Det var sidste gang
det skete.
2007 og 2009
Udstillingen i 2007 tog konsekvensen af kritikken og møblerede om på udstillingsarealet. Ruteforløbet blev kortere
og udstillingen mere kompakt
som det kendes i dag. Samtidig fik udstillingen forstærket
sit grønne præg da planteskolerne stillede ret talstærkt op hvilket de også gjorde to år efter. Temastandene var nu reduceret til arrangørernes egne
stande med driftsoptimering i

Udstillere

Gæster

den offentlige sektor som en
ret vag fællesnævner.
Med 233 udstillere og 9850
gæster fik man atter en gang
rekordtal. Og det trods det relativt fugtige vejr. Det bekræftede igen at vejrliget ikke betyder alverden for besøget.
På den næste Have & Landskab i 2009 fik man bekræftet
at økonomisk krise heller ikke
nødvendigvis smitter af på udstillingsinteressen. Finanskrisen
var slået igennem i 2008 og
dens betydning var imødeset
med nogen bekymring, men
den fik hverken betydning for
udstiller- eller besøgsinteresen.
Med 242 udstillere og et besøgstal der for første gang

På Have & Landskab 2007 medvirkede de talstærke planteskoler til at give udstillingen en bedre balance end tidligere.

104

GRØNT MILJØ 6/2011

kom over 10.000, satte man
endnu engang rekord.
Arrangørernes temaer tog
denne gang udgangspunkt i
klimaforandringerne. Hos
Danske Anlægsgartnere kunne
man se en ‘CO2-beregner’ og
hos Maskinleverandørerne fik
man et træ med hvis man
købte en maskine!
Større og slankere
Have & Landskab er blevet bofast, er blevet meget større siden 1992. Der er næsten tre
gange så mange udstillere og
over tre gange så mange besøgende. Men der er sket mange
andre ændringer, ikke mindst
fordi udstillingsledelsen har
været hurtig til at indarbejde
udstillernes kritik.
Set over årene er Have &
Landskab blevet en mere professionel udstilling - og efterhånden har tilmed klassiske
kritikpunkter som bespisning
og toiletforhold nået en rimelig standard. Den første udstilling i 1992 var præget af begejstring og pionérånd hvor
man ved fælles hjælp fik en
billig og praktisk udstilling på
benene. Branchens fagblade
accepterede f.eks. at annoncere gratis. Siden blev udstillingen og budgetterne større.
Det samme blev standpriserne.
„Pionerånden er med til at
få det i gang, men man kan
ikke forlade sig på den, og så
er man nødt til at indrette udstillingen så den kan køre
uden. Det mister man måske
noget ved, men man vinder i
professionalitet. Man skal også
huske at nogle grupper af udstillere stiller høje krav til at de
tekniske ydelser er i orden. Det
koster, men det er en balancegang i forhold til de små udstillere,“ sagde Kristian Larsen
ugen før 2001-udstillingen.
En karakteristisk ændring er
at udstillernes betaling i begyndelsen var baseret på en
deltagerret gradueret efter
værdien af det udstillede. Ud
fra idéen om den arbejdende
udstilling kunne man bruge så
meget plads man selv ville. Fra
2003 gik man over til at betale
efter facadelængden ud til udstillingsruten. Så stor var interessen for at prøve maskinerne
selv nemlig heller ikke. Udstillingen bruges mest til at prækvalificere indekøbet. De fleste
nøjes derfor med at se og
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snakke. Så må den eventuelle
praktiske test vente.
Med større budgetter og
overskud er udstillingen også
reorganiseret. Det er ikke længere alle fagets organisationer
der formelt står bag udstillingen, men kun de større der
havde økonomi til at gå ind i
finansiering af udstillingen.
Stadig arrangeres den efter
netværksmetoden uden at involvere et messefirma. Det har
ikke svækket stabiliteten. At
udstillingen nu holdes for 10.
gang på 18 år er trods alt ikke
hverdagskost.
Temaer skifter natur
Perioden har også ændret
holdningen til de ‘faglige aktiviteter’ der ligger ud over de
almindelige stande. Fælles maskindemonstrationer og konferencer hørte allerede i 1992
fortiden til, og de senere demonstrationsplantninger og
DM i anlægsgartneri og græsklipning forsvandt.
Længst holdt de mindre specialstande der præsenterede
en buket af faglige problemstillinger. De har i høj grad været præget af forskellige varianter inden for temaet miljøvenlig anlæg og drift, men
kunne dog også tage andre
emner op. Temaerne har været en markør for hvad der var
oppe i tiden. Regnvandet kom
til, siden golfen og det grønne
og sundheden.
De senere gange Have &
Landskab er holdt, er de såkaldte temaer reduceret til dét
som arrangørerne gør mest ud
af på deres egne stande. Det
er ikke længere et udstillingstema, men et standtema. I
2009 - og i 2011 - er klima og
miljø dog en generel overskrift
for de fire arrangørstande.
Tilbage er de helt almindelige kommercielle stande. I
dén forstand er udstillingen
blevet næsten så ‘rå og slank’
som den gamle konkurrent,
Entreprenør & Grønne Anlæg.
Ingen garniture i form af konferencer, ikke-kommercielle
stande og pr-motiverede indslag. Til gengæld er udstillingen blevet bredere. Der er
ikke længere helt det samme
behov for fælles faglige aktiviteter. I hvert fald er der ikke
tid til at deltage i dem hvis
man skal nå hele udstillingen
rundt. Det gamle ideal om

Have & Landskab
Stand 121

LØSER ALLE
VEDLIGEHOLDSOG ANLÆGSOPGAVER

Importør

Sønderup Maskinhandel A/S
Hjedsbækvej 464, 9541 Suldrup. Tlf. 9865 3255.
mail@fbdk.dk. www.ferrarimaskiner.dk
Sønderup Maskinhandel A/S har specialiseret sig i at levere alt
professionelt udstyr til den grønne sektor. Vi har et bredt program
af maskiner til renholdelse, vedligehold og anlæg.
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bred forbrugeroplysning har
fået et nyt indhold.
Det har altid været et mål at
få stor bredde - det vil sige at
få udstillersammensætningen
til at afspejle det reelle marked. Det generelle problem
har altid været at leverandører
af inventar, belægninger og
navnlig planter har været underrepræsenteret så udstillingerne er blevet domineret af
maskiner. Det fornemmes stadig. Maskinstandene er stadig
cirka det halve af hele udstillingen, men deres talmæssige
dominans føles mindre fordi
alle grupper har fået større volumen og har hver deres udstilling i udstillingen.
Maskinernes dominans har
præget valget af ikke-kommercielle temastande som bl.a.
er brugt til at give plantesiden
mere vægt og derved give udstillingen større balance. Dette
behov er ikke længere så udtalt hvilket igen har mindsket
behovet for temastande.
Holdningen til at invitere
private med på udstillingen
har fulgt en skiftende kurs siden 1983. Hvad vejer tungest:
besværet med de ligegyldige
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osere eller den ekstra profilering og goodwill man kan opnå? Siden 2005 har svaret været at ulemperne er størst.
Entreprenørudstillingen
Vækst og anlæg samt Have &
Landskab har aldrig været alene. Deres historie har i høj
grad været påvirket af andre
aktører på messemarkedet.
Det gælder især entreprenørmessen der efter en længere pause blev taget op i
1987 under navnet E87. Det
var en arbejdende udstilling
der typisk lå i en grusgrav eller
en militær øvelsesplads hvor
de store maskiner kunne udfolde sig relativt frit. Bag udstillingen stod BLEM, den daværende brancheforening for
maskinleverandører.
Fra 1990 (E90) gik foreningen i samarbejde med Messecenter Herning. Messen blev
døbt om til Entreprenør &
Grønne Anlæg og blev holdt i
1992 som en del af HI-messen,
men i 1996, 1998, 2000, 2002
og 2003 som en selvstændig
udendørs messe. Det grønne
navn signalerede mere konkurrence mod den nye Have &

Landskab, men det var kun på
maskinsiden. Udstillingen stoppede da Maskinleverandørerne i 2004 gik i samarbejde om
Have & Landskab.
Entreprenørmessen blev i
2006 under bygge- og anlægsboomet relanceret som E06 i
Vandel i Midtjylland, men kun
for de store entreprenørmaskiner. Samme år fulgte den nye
Maskin Messen som dog kun
blev holdt denne ene gang.
E09 kom igen i 2009, selv om
Maskinleverandørerne ville have den aflyst på grund af krisen der ramte leverandørerne
af stort entreprenørgrej hårdt.
Den hyrede arrangør Exponator A/S gennemførte dog udstillingen - uden Maskinleverandørernes medlemmer. Den
blev derfor tyndt besat i dét
der ellers er udstillingens særkende: de store maskiner.
En sammenlægning af Have
& Landskab og Entreprenør &
Grønne Anlæg var på tale et
par gange, men Maskinleverandørernes ‘gule’ medlemmer
foretrak hver gang en egentlig
messeorganisation som partner. Maskinleverandørernes
medlemmer bruger i dag Have

& Landskab, HI-messen og
landbrugsudstillingen Agromek som det passer sig bedst.
De to sidstnævnte er blevet
velassorterede entreprenørudstillinger, men uden Have &
Landskabs grønne alsidighed.
Skov, kloak og planter
Siden 1962 har der været
‘skovmaskindemonstration’
hvert tredje år arrangeret af
Skovteknisk Institut. Den blev i
1990 til Skov & Teknik. Efter
sin 2006-udgave blev udstillingen overtaget af den private
pyntegrøntudstilling Langesø
Messen og sidst holdt i 2010.
En anden udstilling med en
berøringsflade til det grønne
er Rørcenterdagene som Teknologisk Institut i mange år
har holdt i Tåstrup. Vil man se
på kloakprodukter, findes intet bedre sted. Danske Planteskoler afholder også - ud over
at være med i Have & Landskab - Plantefagmessen hvert
år, men den er specifikt rettet
mod plantehandlende.
Af udenlandske messer der
siden 80’erne har påvirket de
danske messer, falder den tyske GaLaBau mest i øjnene.
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På maskinområdet var Entreprenør & Grønne Anlæg (EGA) i flere år en konkurrent til Have & Landskab. Her er det fra EGA 2000 der blev holdt
24.-27. maj 2000 på det militære øvelsesareal i Højstrup ved Odense. Senere flyttede man til den gamle Flyvestation Vandel.

Det er en stor udstilling der ikke kun bringer forhandler og
forbruger sammen, men også
producent og forhandler.
Til Have & Landskab er der i
dag ingen direkte dansk konkurrent som dækker det samme fagområde. Nærmest er
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den lille ‘Grøn fagmesse’ som
AMU Nordjylland siden 2007
har holdt på Sandmoseskolen i
Vendsyssel. At denne udstilling
er opstået i den del af landet
der er længst fra Slagelse, er
næppe tilfældigt. De senere
års besøgsstatistikker fra Have

& Landskab viser netop at besøget falder klart med stigende afstand til udstillingen. Og
relativt færrest er der fra
Nordjylland. Denne sammenhæng var også i sin tid en del
af baggrunden for at udstillingen skulle rundt i landet. ❏
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