TagTomat ApS
Husumgade 2, st. tv
2200 København N
www.TagTomat.dk
Udgivet marts 2016
ISBN: 978-87-998733-0-2
1. udgave 1. oplag, 2.000 stk.
Redaktør
Mads Boserup Lauritsen
Tekstredaktør
Rikke Pape Thomsen
Skribenter
Anders Laursen, Andreas de Neergaard, Andreas Lloyd, Anne Wagner, Asmund
Bertelsen, Bente Villumsen, Bettina Lamm, Carsten Lunding, Christian Villum,
Danielle Ruben, Helene Gallis, Jann Kuusisaari, Jens Juhl, Katharina Hejgaard,
Kristian Bæk Michelsen, Kristoffer Melson, Lars Højholt, Lyng Brøndum Dyrholm,
Mads Boserup Lauritsen, Marianne Mark, Mette Hansen, Mikkel-Lau Mikkelsen,
Nadja Gislason, Nadja Pass, Persille Ingerslev, Peter Hesseldahl, Rasmus
Grusgaard, Rikke Pape Thomsen, Sandra Villumsen, Simon Christopher Hansen,
Søren Larsen, Tanja Christensen,Thomas Dambo, Tor Nørretranders og Trine Krebs.
Billeder
Se fotokreditering sidst i bogen.
Layout og illustrationer
Rama Studio
Bogen er sat med open-source-skrifterne Arimo og League Spartan.
Tryk
Narayana Press, Gylling, Danmark.
Forlag

CTRL+ALT+DELETE BOOKS – cadb.dk
Licens
Dette værk er udgivet under en Creative Commons Navngivelse – Ikke Kommerciel –
DelPåSammeVilkår-licens. Det betyder:
Navngivelse: Du må kopiere, distribuere, vise og anvende dette værk
– og afledte værker baseret på det – men du skal kreditere værket som
angivet i licensen.
Ikke-Kommerciel: Du må ikke anvende værket til kommercielle formål –
som angivet i licensen.
Del på samme vilkår: Du må remixe, ændre og bygge videre på materialet
i dette værk. Men hvis du gør dette, skal du distribuere dine ændringer og
tilføjelser under den samme Creative Commons licens.
Se https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

INDHOLD

7

PROLOG
Mads Boserup Lauritsen

9

FORORD OM DE SMÅ TING
Tor Nørretranders

10

58

60

TAGTOMATS REJSE
Mads Boserup Lauritsen

Guide
PLANTEFLASKE
Mads Boserup Lauritsen
Viden
HANDLING ER DEN STÆRKESTE
STEMME FOR OMSTILLINGEN
Lars Højholt

12

Projekt
TAGTOMATS EPICENTER
Mads Boserup Lauritsen

68

Viden
MEDUDVIKLERE
Andreas Lloyd og Nadja Pass

22

Guide
PLANTEKASSE
Mads Boserup Lauritsen

84

Passion
HONNING UNDER HIMLEN
Rikke Pape Thomsen

26

Viden
BYHAGER OG URBAN FARMING
Helene Gallis

90

Guide
INSEKTHOTEL
Katharina Hejgaard

Projekt
Ø-HAVEN – HUNDREDVIS
AF MOBILE HAVER PÅ EN
BYGGEGRUND
Anders Laursen

94

Viden
FRA PARKERING TIL PARK
Bettina Lamm og Anne Wagner

32

38

42

50

52

Guide
FRØBOMBER
Mads Boserup Lauritsen
Viden
SOCIALT LIV I BYHAVEN – ÅRET
RUNDT
Lyng Brøndum Dyrholm
ALMANAK FOR SOCIALE
AKTIVITETER
Lyng Brøndum Dyrholm
Projekt
LERSØGRØFTENS INTEGRATIONS
BYHAVER – KØBENHAVNS
STØRSTE OG TØRRESTE BYHAVE
Asmund Bertelsen

100

106

110

114

118

Projekt
GRØNNE FÆLLESSKABER PÅ
GADEPLAN
Rikke Pape Thomsen
Guide
HØJBEDSMØBEL
Mads Boserup Lauritsen
Viden
SPIS GERNE GRØNT DYRKET
I BYEN
Andreas de Neergaard
Projekt
URBANHAVEN
Simon Christopher Hansen og
Nadja Gislason
Passion
GENDYRK DINE
GRØNTSAGSRESTER
Persille Ingerslev

120

Guide
FUGLEHUSE
Thomas Dambo

162

Projekt
KØBENHAVNS FØDEVARE
FÆLLESSKAB
Andreas Lloyd, Mette Hansen og
Carsten Lunding

167

KØBENHAVNS FØDEVARE
FÆLLESSKAB – EFTERSKRIFT
Danielle Ruben

168

132

Guide
PALLEBÆNK
Mads Boserup Lauritsen

174

136

Passion
HØNS I BYEN
Jens Juhl

184

124

130

140

144

146

150

154

Passion
KOMPOSTÉR I DIN BAGGÅRD OG
FORKÆL DIN JORD
Marianne Mark
Guide
HJEMMEKOMPOST
Jann Kuusisaari
Viden
GIFTFRI HAVE – FOR NATUREN,
GRUNDVANDET OG OS SELV
Bente Villumsen
Tale
SAMMEN SKABER VI MERE LIV
I HAVEN
Trine Krebs
Projekt
BYHAVEN 2200 – AT
GRO GRØNTSAGER OG
FÆLLESSKABER I BYEN
Sandra Villumsen

Projekt
BYHØST – HØSTVÆRKTØJER,
SANKETURE, LANGBORDS
MIDDAGE OG FÆLLESSKABER
Kristoffer Melson og Mikkel-Lau
Mikkelsen
Guide
KOKEDAMA
Mads Boserup Lauritsen
Viden
TOMATER OG INTERNETKULTUR
HÅND I HÅND
Christian Villum
MANIFEST FOR TAGTOMAT
Mads Boserup Lauritsen
Viden
MAKERSPACES OG CROWDFUND
ING ER DET NYE ROCK’N’ROLL
Peter Hesseldahl og
Tanja Christensen

192

Viden
FABLAB NORDVEST
Rasmus Grusgaard

196

Projekt
AUDIOCASE
Søren Larsen

198

Guide
TOMATSYLTNING
Kristian Bæk Michelsen

200

EPILOG
Mads Boserup Lauritsen

202

BACKERS

204

FOTOKREDITERING

PROLOG
Mads Boserup Lauritsen, arkitekt og
grundlægger af TagTomat

Du sidder med en bog i hånden, måske i digital form, som handler om
grønne fællesskaber i byens rum. Bogen rummer billeder og tekster
om, hvordan man selv kan komme i gang med at udleve sine grønne
visioner, alene eller i fællesskab – og hvordan andre startede. Og
bogen beskriver samtidig rejsen for TagTomat fra frivilligt projekt og
fotoblog i 2011 til i dag at være en lille virksomhed, der skaber grønne
idéer, grønne fællesskaber og arbejdspladser i byen.
Bogen er blevet til via en crowdfundingkampagne, og en masse
gode folk fra TagTomats store netværk af grønne aktører har bidraget
til bogens indhold. Teksterne handler derfor om viden, fællesskaber,
guides, projekter og mennesker, som alle på den ene eller anden
måde understøtter, bidrager eller drager nytte af TagTomats vision:
”Gør det Grønt, og Gør det Sammen”. Tak til alle skribenter, til jer som
har støttet crowdfundingkampagnen og til jer, som har læst artikler
og givet jer tid til at komme med feedback. Men først og fremmest en
stor tak til #RedaktionsTomat, aka Rikke Pape Thomsen – uden din
assistance ville kvaliteten af indholdet ikke have nået samme højder.
Læs bogen fra ende til anden, eller dyk ned i de historier eller
guides, som kan hjælpe dig videre med at skabe grønne fællesskaber i din hverdag. Bogen igennem er der henvisninger til projekter
og foreninger, som kan støtte dig på din videre færd med at få jord
under neglene.
Bogen er udgivet under en Creative Commons-licens, hvilket bl.a.
vil sige, at du uden at spørge om lov trygt kan kopiere fra bogen,
hvis du vil anvende guides i din andelsforening, vil bruge tekster
som undervisningsmateriale eller udklip i en studieopgave eller anmeldelse, så længe det ikke sker med profit for øje. Bare du husker
at fortælle, at det er kopieret fra denne bog, og at du deler dit værk
under samme licens.
Der er i bogen beskrevet projekter, som du måske allerede kender,
og projekter, som du aldrig har hørt om, guides, hvor du tænker:
”det er da for nemt”, eller noget, som virker for uoverskueligt at gå i
gang med, eller noget helt tredje, du savner. Jeg troede fra start, at
alle verdens gode guides og projekter skulle med. Men jeg er blevet
klogere både af pladshensyn, men også fordi mange af de ”kendte”
projekter har fået deres 15 minutes of fame. Bogen var i starten tænkt
som en blanding af en havebog, en projektbog og en portrætbog om
TagTomat. Men som bogprojektet er skredet frem, er især havedelen
blevet nedtonet, da der findes så mange fantastiske havebøger, som
er bedre end noget, vi på nuværende tidspunkt kunne have lavet.
Selvom TagTomat i dag er en virksomhed med flere fuldtidsansatte,
med projekter i ind- og udland og med store virksomheder, fonde og
organisationer som samarbejdspartnere, så lad dig ikke skræmme.
Det hele startede med fem hjemmelavede plantekasser på taget af et
skraldeskur på Nørrebro tilbage i 2011 – hvor starter du?
Gør det Grønt, og Gør det Sammen
Mads, januar 2016
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FORORD
Tor Nørretranders, forfatter

Enkle ting gør livet rigere: en tomatplante på taget af et skraldeskur
i en baggård. Skulle det virkelig betyde noget og gøre en forskel?
Faktisk. Det er de helt enkle og helt små ting der får os til at få øje
på hvad der er på vej.
Hele verden vender. Vi har set århundreder, ja, faktisk årtusinder,
med en civilisation der blev stadig mere ekspansiv: Hele tiden erobre
nyt land til minedrift og dyrkning og hele tiden skaffe nye ødemarker
til aflevering af affaldet. Byerne voksede, fordi de kunne regne med
at have et endeløst bagland, et hinterland, som geograferne kalder
det, et opland til at skaffe mad og et nedland til at skaffe sig af med
det der blev tilovers.
Men den går ikke mere. Der er ikke flere steder at ekspandere hen.
Vi har taget det hele. Vi skal til at lære at bruge det vi allerede har – den
plads, de metaller og den muld, der er. Vi får ikke flere legoklodser at
lege med, men skal bruge dem vi allerede har til at bygge nyt.
Derfor vil de kommende årtier, århundreder og måske årtusinder
ikke handle om globalisering og stor skala, men om det modsatte:
lokalisering, lille skala – dyrk hvor du står, gør byerne grønne og gør
affaldet til ressource inde i byen.
Det er ikke noget der bliver let at styre fra et hovedkvarter (sådan
som ekspansionen var det). For bybrug – landbrug i byerne – kan
kun lade sig gøre hvis folk er med på den og tager ansvar for det i
det daglige.
Lokalisering kalder ikke på hovedkvarterer, men på fæller, der går
sammen i fællesskaber om at forvalte de fælles ressourcer, fællederne.
Fællesskaber om fælleder – fælledskaber – er vejen frem. Lokalisering er vejen frem. Det starter ikke ét sted med én plan. Det starter
mange steder med mange små og naive idéer om en tomatplante på
taget af et skraldeskur.
Det er de små ting der betyder noget.
9

TAGTOMATS
REJSE
Mads Boserup Lauritsen, arkitekt og
grundlægger af TagTomat

Rejsen fra grøn ildsjæl til
grøn iværksætter har
været hæsblæsende. Her
er et mindre udpluk af de
passerede milepæle.
Find flere som blogindlæg
på www.tagtomat.dk/blog.

Twitter og
Instagram
TagTomat indtager
de sociale medier
med @TagTomat. På
tværs af kontinenter
samles #UrbanFarming
og #UrbanGardening med
#TagTomat.
Fortovshave på Bryggervangen i Københavns Klimakvarter på
Østerbro
TagTomat udvikler en selvvandende Fortovshave
sammen med kvarterets
beboere samt afholder
plantekasseworkshops.

2013

Nanna – TagTomats
første frænde
Da jeg ikke ved, hvad
grønne tomater kan bruges til, smider jeg dem ud,
men stoppes af Nanna,
som sylter dem. Et venskab kan begynde.
Taghaven – Epicenter for
TagTomat
Fem selvvandende plantekasser på et skraldeskur
samlet på en formiddag.
Jeg nåede ikke at spørge
gårdlauget om lov –
længslen efter havedyrkning var for stor.

2011
10

2012

TagTomat.dk som blog
og BarselsTomat #1
Fotobloggen tager form
med simple billeder af de
forskellige skridt, der tages for at omdanne den
grå baggård til en frodig
gårdhave. Det hele sker
under 7 måneders
barsel med Siri.

Byhøst, Sydsvenskan,
Copenhagen Cooking,
Politiken
TagTomat møder Byhøst,
og Politiken bringer et
tosiders opslag i deres
Copenhagen Cookingtillæg om taghaven. En
journalist fra Sydsvenskan
skriver om ”TakTomat – en
förenande trend”.
Første frivillige
workshop
Midler fra Nørrebro Lokaludvalg gør det muligt at vise, hvordan
folk selv kan lave
selvvandende
plantekasser.

Videoguides
på YouTube
Første ud af mange
videoguides der viser,
hvordan man selv kan
lave en plantekasse af
genbrugsmaterialer.
TagTomats logo
Med en stiksav skæres
et logo, og det sprayes
på plantekasserne for
at peppe dem op til en
workshop.
Borgerlyst – handlekraft i
hverdagen.
Andreas Lloyd laver projektportræt om TagTomat.
Min første større refleksion om projektets potentialer. Videointerviewet
indgår i Borgerlyst-bogen.
Vores Omstilling
– Information / P4
Under kampagnen ”Vores
Omstilling” deltager
TagTomat som eksempel
på et lille, men slagkraftigt,
grønt omstillingsprojekt.
Første betalte foredrag
og rundvisninger
Interessen for at høre om
Taghaven og Fortovshaven
stiger. Betalte foredrag
et par steder i landet og
rundvisninger i København.
TagTomat som ApS
Tre kunder lægger ordrer
før jul, hvilket giver blod
på tanden til at lave et
ApS. Jeg får orlov i et år
uden løn fra mit ”rigtige
arbejde” i Køge Kommune.

TagTomat HQ #3 – Eget
showroom og High Tech
Kombineret kontor og
showroom i Husumgade 2,
i forhuset til den baggård
hvor det hele startede.
Opstart af Arduino-projekter for at koble open
source-teknologi på vandingssystemerne.
Driftsaftaler og eksport
uden for EU
På flere af vores projekter
indgår driftsaftaler udover
selve produktionen af
byhaven eller tagterrassen. Vores første ordre
uden for EU er til en stor
fælleshave i Oslo.

København – Årets miljøhovedstad i EU
Under titlen Sharing Copenhagen fremvises grønne projekter i
hele København. TagTomat promoveres som eksempelprojekt
på en grøn dynamisk startup.
Workshops og
rundvisninger med
PlanteKasser, PlanteFlasker og FrøBomber
Erfaringerne fra frivillige
workshops og rundvisninger bruges til at skabe inspirerende og nærværende oplevelsesøkonomi.
Højbedsmøbler fra
prototype til cirkulært
produkt
I løbet af foråret videreudvikles de selvvandende
store plantekasser lavet af
genbrugsmaterialer, og de
bliver det første sælgende
”Produkt”.
TagTomat HQ #1
– Startup
I iværksætterhuset
Dare2Mansion indrettes
det første hovedkvarter
med værksted, lager,
kontor og showroom på
samlet 65 m².

2014

BogTomat crowdfundes + BarselsTomat #2
Afvikling af crowdfundingkampagne for denne bog
samtidig med tre måneders barsel for Gustav.

2015
TagTomat HQ #2
– Værksted
TagTomat vokser sig ud af
HQ #1 og istandsætter 80
m² værksted i Nordvest.
Kursusforløb på markedsvilkår
I samarbejde med Marianne Mark og Jens Juhl udvikles og sælges kursusforløb via ny webshop.
PlanteKasseBænke,
KlikKasser, Klikbede
og FrøBomber
Som svar på kritik af
”genbrugslook” udvikles produkter til projekter i Kongens
Have og ministerielle tagterrasser. Frøbomber går som
varmt brød i styksalg
og som co-brandet
merchandise.

TagTomat som
varemærke
Selvom de ting vi går og
laver er open source,
bliver TagTomats logo
varemærkeregistreret for
at sikre det mod kommerciel misbrug.
Showroom #1
– #KøkkenKassen
TagTomat inviteres ind i
Made By Anders’ showroom på Stefansgade. Den
gode Karsten fra Isværket
har tomme isbokse i overskud, der kombineret med
genbrugte gulvbrædder
bliver til #KøkkenKassen.
Blomstrende by
– Nørrebro
Hen over foråret forberedes med frivilliges hjælp
”Store plantedag”. En
eftermiddag sås blomsterfrø i offentlige vejbede.
Konceptet er kopieret fra
Vesterbro.
Leasing af højbede
og bænke
Pga. efterspørgsel fra
flere kunder udvikles en
leasingmodel af de store
højbede til events,
festivaller og udstillinger.
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PROJEKT

TAGTOMATS
EPICENTER
Mads Boserup Lauritsen, arkitekt og
grundlægger af TagTomat

Længslen efter en kolonihave
og græs mellem tæerne skabte idéen til en lille taghave, som
stille og roligt har kickstartet
et grønt fællesskab på tværs af
ejer-, lejer- og andelsboligforeninger. Som ringe i vandet knopskyder der nye fællesskaber i vores
baggård på Nørrebro: Taglaug,
højbedslaug, bilaug, hønselaug,
festlaug og gårdlauget har fået
fornyet energi.
Grundpillen til TagTomat blev lagt en varm forårsdag sidst i maj i
2011, da jeg sad og kiggede ned på taget af vores skraldeskur – jeg
var ærgerlig (læs: meget sur og frustreret …) over, at vi ikke kunne
få en kolonihave i København. Der var sol på taget til klokken fire om
eftermiddagen og dermed grobund for at dyrke grøntsager op ad den
sydvendte mur som i et drivhus. Og derfra var der ikke langt fra tanke
til handling. Jeg er vokset op i en villa i Odense med drivhus, hvor vi
dyrkede tomater og salat i hjemmelavede selvvandende plantekasser.
Med hjælp fra fem gamle plastikbaljer, nogle brugte flamingokasser
fra den lokale grønthandler, en tang til at klippe pigtråden af tagets
kant og fem poser jord fra det lokale byggemarked blev der skabt
en lille taghave med plads til tomatplanter og lidt forspirede salater
og blomster. Jeg ”glemte” at spørge gårdlauget om lov. Der var i
starten lidt konstruktiv modstand fra enkelte gårdlaugsmedlemmer,
som mest gik på, hvem der skulle rydde op, når jeg ikke gad dyrke
taghaven længere. I løbet af sommeren var et par af ungerne fra
gården med oppe på taget, og vi fik samlet set høstet en enkelt skål
tomater. Kimen til det første fællesskab på tværs af ejerforeningerne
blev lagt i efteråret 2011. Jeg stod og smed grønne tomater ud og
hørte en venlig, men bestemt stemme sige: ”Hvad laver du, du smider vel ikke grønne tomater ud? …”. Det var Nanna fra den anden
ende af gården, som ud over at have haft en kæmpe urtehave, før
hun flyttede til byen, laver de dejligste syltede grønne tomater med
vaniljesmag. I løbet af efteråret fik vi samlet lidt flere interesserede og
snakket om, hvordan vi gerne ville skabe mere fællesskab i gården
12

Taget på skraldeskuret i Husumgades
baggård, efteråret 2011. Før taget blev
til en have, blev det brugt til opbevaring
af tørrestativer.

ud over det, som allerede fandtes omkring
sandkassen og gyngestativet og internt i de
forskellige ejerforeninger. Baggården består
af en stor ejerforening, en ejendom med lejeboliger, to andelsforeninger fordelt på tre
opgange og så en lille ejerforening med et
baghus. I alt 14 opgange, som samlet udgør
cirka 135 lejligheder.
Fra 30 til 3.000 tomater
I foråret 2011 startede Dyrk Nørrebro på taget
af Blågård Skole parallelt med TagTomat. Det
var først i sensommeren, at jeg fik tid til at
besøge dette fantastiske tagparadis, hvor Anders og Cristian fortalte om mulighederne for
at søge om støtte hos Nørrebro Lokaludvalg
til fællesskabsorienterede projekter i bydelen. I løbet af efteråret så
jeg, hvad byhaven skabte af fællesskaber på taget af skolen, og det fik
mig til at søge om 10.000 kr. hos lokaludvalget til at afholde en frivillig
workshop i foråret 2012, hvor folk kunne lære at lave plantekasser.
Gårdlauget var medansøger for workshoppens afholdelse med en
underskudsgaranti for de materialer, som vi selv brugte i baggården.
Der var stadig lidt konstruktiv kritik fra et enkelt gårdlaugsmedlem,
som gerne så, at taghaven i 2012 blev lidt mere ”organiseret” rent
visuelt. Med dette in mente startede vi sæsonen for 2012 op med at
forspire i vores egne vindueskarme, der blev købt tomatplanter, jord
og murerbaljer via internettet og samlet flamingokasser ind hos de
lokale grønthandlere på Nørrebro. Jeg var på barsel i syv måneder
fra marts måned, så jeg havde masser af tid til at hænge opslag op
i trappeopgange og lokale butikker for at skabe opmærksomhed
omkring vores workshop. Workshoppen blev afholdt i slutningen
af maj måned med stor og entusiastisk deltagelse af mange fra nabogårdene. Vores baggårds lokale kunstner, John Normann, hjalp
med at dekorere plantekasserne. Til denne første workshop valgte

Bente og Jeppe forspirer salat, radiser
og blomster i små selvvandende
spirebakker.
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Projekt

Mads Boserup Lauritsen

TagTomats epicenter

jeg at købe nogle af de færdiglavede plantekasser i ren flamingo, da
vi ikke vidste, om folk ville hoppe på idéen med de hjemmelavede.
Men det var også sidste gang, vi har købt noget færdigt … I løbet
af en hyggelig eftermiddag plantede vi sammen taghaven til med
35 plantekasser, og grundlaget for en høst på cirka 3.000 tomater i
løbet af sæsonen var lagt.
I løbet af en sæson er der cirka 5-10 meget engagerede familier i
taghaven og cirka dobbelt så mange, som spiser af grøntsagerne.
Krydderurter i stueplan
Sideløbende med taghaveprojektet var der så stor energi og lyst til at
dyrke grønt i vores baggård, at vi fik bikset et par højbede sammen
af pallerammer foret med plastic, sat oven på en genbrugt plastpalle.
Vi plantede dem til med krydderurter en dejlig aften i juni, samme
dag de var blevet fyldt med en grab fra en lastbil. Vi har nogle gode
billeder af hele processen i vores blogindlæg fra maj og juni 2012.
Plastpallen var en vigtig erfaring fra Dyrk Nørrebro, hvor de kunne
se, at nogle træpaller hurtigt rådnede, når de fik jord på sig. Pallerammer er en hurtig måde at lave en byhave på, men dels ved man
ikke, hvad de har været brugt til, og dels er de oftest lavet i fyr eller
gran og rådner derfor efter 3-5 år. Men at dømme ud fra mængden af
pallebede rundt om i det ganske land, så trumfer den nemme tilgang,
selv om bedene forgår efter et par år.
Som supplement til krydderurterne forsøger vi hvert år at plante lidt
forskellige grøntsager ud i højbedene, og der er cirka 15-20 familier,
som løbende bruger af krydderurterne. Min teori er, at den højere
brugsrate skyldes, at bedene er nemmere tilgængelige.
Opbygning og organisering af grønne fællesskaber
Der har fra start været en meget løs organisering omkring dyrkningen
i vores baggård. Hvert år afholder gårdlauget to fælles arbejdsdage
– en i foråret og en i efteråret, hvor der dels bliver malet havemøbler,
ryddet op på legepladsen og fejet rundt i hjørnerne, men også sået
sommerblomster, plantet stauder og frugtbuske ud i vores normale
bede på jorden. Hvert år har det uformelle dyrkningslaug koblet sig
på arbejdsdagene og klargjort taghaven, plantet nye krydderurter
14

Projekt

Mads Boserup Lauritsen

TagTomats epicenter

I august 2015 deltog taghaven for
tredje år i træk i Byhavefestival på
Nørrebro arrangeret af Nørrebro
Lokaludvalg.
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Frivillig plantekasseworkshop i maj 2013.
Ud over at vise, hvordan folk kunne lave
selvvandende plantekasser, fik vi lavet de
sidste pallebede færdige.

Mads Boserup Lauritsen

TagTomats epicenter

ud eller eksempelvis skåret græskarhoveder om efteråret eller opsat
kompostbeholdere til vores haveaffald. Vi har forsøgt at få lagt en
fast ugentlig havedag, men det er altid endt med, at vi har klaret de
forskellige tjanser såsom vanding og tilplantning via sms-kæder
eller emails. Vi har lavet en intern Facebook-gruppe for gårdlauget,
men de to ”gammeldags” metoder har givet det største fremmøde.
Taghaven er cirka 20 m² stor.
Den består af to rækker med 17
plantekasser i hver, og som midtergang mellem rækkerne har vi
lagt nogle europapaller ud. Når
alle beholderne er fyldt op med
vand, vejer selve havedelen cirka
1,5 ton. Der er ikke lavet nogen
beregning på, om taget kan holde, men hvis det kunne holde til
40 cm sne på hele taget i vinteren 2010-11, må det også kunne
bære lidt taghave om sommeren.
Vi har hvert år købt ny jord og
lagt den gamle ned som jordforbedring i vores staudebede og
omkring frugtbuske i gården. Vi
har en intention om at genbruge
jorden, men det er indtil videre
kun blevet ved tanken. Det er
gårdlauget, der betaler for indkøb
af jord, planter og frø, og når vi
planter ud om foråret, købes der også sommerblomster, som de forskellige engagerede beboere planter omkring deres trappeopgange
i krukker og altankasser. Adgangen til taghaven sker via en gammel
aluminiumsstige, som vi har fundet i storskrald, og den er bundet
fast med en snor så den ikke kan skride og vælte, når folk kravler
op. Så længe man ikke laver en fastmonteret stige / trappe skal man
ikke søge om byggetilladelse eller have faldunderlag.
Vi ved ikke, hvor meget vi høster i taghaven, da alle afgrøder er
fælles. Bortset fra et par enkelte gange, hvor alle radiser er blevet
høstet på en gang, er der altid nok af grønt til dem, som vil have.
Der er en uskreven regel om, at man skal gemme lidt til den næste,
og ellers sørger vi for løbende at så nye salater og radiser, som er
meget populære. Og så er der selvfølgelig en masse forskellige slags
tomatplanter, som vokser rigtig godt langs den sydvendte mur. Vi
har ikke nået at forspire vores egne tomater, så hvert år har vi købt
gode tomatplanter til udplantning sidst i maj måned. Vi har bygget
et simpelt stativ som er fastgjort på midtergangen til opbinding af
tomatplanterne. Mellem de enkelte moduler er fastspændt ståltråd,
og fra ståltråden hænger der snor som tomatplanter og bønner kan
kravle op ad. Om vinteren har vi en lyskæde hængende, som tændes
samtidigt med gårdens juletræer.
Dyr skal der til
I løbet af årene har vi udover at dyrke grønt lige så stille øget mængden af elementer for at få et lille økosystem op at køre. Vi har hængt
otte mejsekasser op fra Dansk Ornitologisk Forening, bygget foderbræt og lavet et insekthotel af skrammel fra storskrald. Om insekthotellet har overnattende gæster er uvist, men der yngler lystigt
mejser og spurve i redekasserne, hvilket tydeligt høres i forårs- og
sommermånederne, hvor hyggelige piplyde og kvidrende sang fylder
gården. I foråret 2014 var vi flere, som håbede på at opsætte et par
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Frøhøst af bønner og solsikker fra
taghaven.

Trådnettet er gravet 30 cm ned i jorden
for at forhindre rotter i at komme ind i
hønsegården.

bistader på et af skurene i gården, men af forskellige årsager, bl.a.
en procedurefejl i en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, blev det ikke muligt. Bistaderne var købt, så indtil de får plads
herinde i byen, lever bifamilierne ved en spejderhytte i en forstad til
København. Som du kan læse i en anden artikel i denne bog, er det
ikke farligt at holde bier, og de stikker sjældent. Der er selvfølgelig
folk, som er overfølsomme over for bistik, men generelt er det kun
hvepse, der angriber mennesker.
I august 2014 gik mange engagerede beboere i gang med at grave
ud til en hønsegård på den forfaldne petanquebane. Reglerne i ”Regulativ for ikke-erhvervsmæssige dyrehold i Københavns Kommune”
af 1994 er blevet fulgt, og derudover er der gravet trådnet ned i en
dybde af 30 cm hele vejen rundt om hønsegården for at holde eventuelle rotter ude. Selve hønsehuset hænger fra taget, så det svæver
mere end de 35 cm fra jorden som regulativet foreskriver. Det tog
næsten et år, fra vi gik i gang med at grave og støbe, til vi i juni 2015
kunne indvie hønsegården med indkøbet af tre prægtige høns, som
bærer navnene Hans, Charlotte og Darth Vader. Du kan læse mere
om hønsehold i byen andetsteds i denne bog.
Udover at det tog lidt lang tid at bygge hønsehuset færdigt, fordi
arbejdet blev udført på frivillig basis, har vi i dag et lille, men velfungerende hønselaug, hvor medlemmerne skiftes til at passe hønsene
en dag om ugen. Vi tjekker foder og vand dagligt, og der muges ud
en gang om ugen. Æggene går til den, som har passetjansen den
pågældende dag. Hønsegården er på cirka 12 m², så der er nok plads
til, at hønsene pricipielt kunne øko-certificeres, hvis vi ville. I andre
baggårde på Nørrebro har de haft forsøg med at have fritgående
høns i gården, som fungerede fint, indtil en beboer klagede over,
at der lå lidt hønselort i krogene. Vi har endnu ikke spist nogen af
hønsene, men jeg forestiller mig, at det kommer til at ske, og måske
vi en dag får kaniner, som både kan spise grønt haveaffald og ende
på middagstallerkenen.

Det tog næsten et år, fra vi
gik i gang med at grave og
støbe, til vi i juni 2015 kunne
indvie hønsegården
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Udfordringer i en fælles gårdhave
Når mange mennesker skal deles om den sparsomme plads, der er
i en baggård, er det altid svært at sige, hvor meget haveprojekterne
skal fylde. Ved at starte i det små med et par plantekasser på taget
og så et par krydderurtebede i stueplan, har vi tilpasset mængden
af dyrkningsareal, så det ikke er uoverskueligt for de aktive at passe. Vi forsøgte i 2013 at få en fælles kompost op at køre med to
kompostbeholdere, hvor beboere kunne kompostere deres grønne
køkkenaffald, og vi kunne supplere med haveaffald fra gården. Der
kom aldrig en fast ”kompostansvarlig”, og da enkelte beboere af
uvidenhed blev ved med at hælde kogte grøntsager, ris og gammelt
rugbrød i komposten, besluttede gårdlauget i løbet af 2014 at lukke
forsøget. Selvom vi havde sat store infoskilte op og løbende informerede mund til mund om, hvad man måtte kompostere, hjalp det
lige meget. Så i skrivende stund komposterer vi ikke vores køkkenaffald, mens vores gårdmand fortsat lægger blade og mindre grene i
kompostbeholderen.
I nogle sæsoner har vi været mange om at passe gårdens bede, i
andre færre. Det er især i de sæsoner, hvor vi har indkaldt til fællesmøder i starten af året, at der har været flere engagerede. Personligt
brugte jeg de første par år meget tid på at få mange med i taghaven,
mens det i de seneste år har stået som en åben invitation – at alle er
velkomne. Og så glædes jeg over dem, som vil deltage aktivt, men
lige så meget over dem, som bare kigger på, nikker anerkendende
og smiler, når de går forbi de forskellige miniprojekter i gården.

Hvis I selv vil lave en
taghave, er udgifterne til
materialer det første år på
ca. 6.000-8.000 kr.

Økonomien i en fælles gårdhave
Hvis I selv vil lave en taghave, er udgifterne til materialer det første år
på ca. 6.000-8.000 kr., hvis man leder efter gode tilbud. Derudover skal
der årligt købes ny jord, frø og planter. Siden projektet startede, har
vores gårdlaug betalt for etableringen af en udendørs vandhane, for
materialer til højbede på jorden og for materialerne til hønsegården.
Selve driften varetages af frivillige, og udover planter til taget købes
der blomster og buske, som sættes ud ved de halvårlige havedage.
De fleste gårdlaug har et relativt stort driftsbudget. Ved at deltage i
generalforsamlingen eller melde dig ind i gårdlauget kan du påvirke,
hvad I skal bruge jeres penge på. Vi har nedbragt vores udgifter til
snerydning ved, at en beboer er hyret til det, og vi har gennemgået
alle driftsaftaler og luget ud i dem, som ikke var relevante. Det har
betydet, at vi udover at have en gårdmand/vicevært ansat til den
daglige drift har fundet penge til, at et gartnerfirma beskærer træer
og buske, og at vi har midler til eksempelvis at understøtte de grønne
initiativer, som folk finder på.
Fremtidige grønne fællesskaber
I de år der er gået, siden taghaven blev startet, er det især det, at
vi har fået høns i gården, som jeg oplever som den største fællesskabende ting. Det er enormt bekræftende at se ung som gammel
sige godmorgen til hønsene eller smutte forbi med mælkebøtter og
andet grønt, som er plukket på vej hjem fra skole eller børnehave.
Den store ejerforening i gården har fået altaner, som nu prydes med
blomster, og i den ende af gården, hvor der er aftensol, har nogle
beboere foreslået, at der laves et udekøkken med opholdsmuligheder.
I den bredeste del af gården får vi måske hevet asfalten op en dag
og sået noget græs. Man har jo lov at drømme … det var jo trods alt
længslen efter græs mellem tæerne, som startede tanken, der blev
til TagTomat …
www.tagtomat.dk/taghaven
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Julius og Birk bringer tomater hjem
fra taget. I 2012 blev der høstet ca.
3000 tomater på taget til stor glæde
for gårdens børn og voksne.
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FRIVILLIGE WORK
SHOPS FOR BØRN
OG VOKSNE
De frivillige workshops, der første gang blev
afholdt i 2012, har gennem årene samlet folk
fra nær og fjern. Konceptet har været meget
simpelt. Vi har søgt om midler fra Nørrebro
Lokaludvalg til indkøb af materialer, inviteret
bredt på samtlige kanaler og sørget for en
god og hyggelig atmosfære. Billedet her er
fra maj 2013.
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PLANTEKASSE
Mads Boserup Lauritsen, arkitekt og
grundlægger af TagTomat

Sværhedsgrad
Sådan gør du
1. Placér flamingokasserne i murerbaljen,
og skær hul til de to flasker, og tilpas deres højde.
2. Skær tre A-formede slidser i bunden af
hver flaske, fold dem ind mod midten, og
fyld flaskerne med jord.
3. Ved overkanten af flamingokasserne borer eller skærer du et par huller i kassen
til overløb.
4. Læg fiberdug på flamingoen, og skær to
huller, så det passer med flaskernes placering, og fyld op med jord.
5. Fugt jorden med et par liter vand, sæt
dine planter og så dine frø i jorden. Du
behøver ikke sætte planterne lige oven
på flaskerne. Fyld op med vand.
Du kan nemt købe plantekasser i byggemarkedet lavet af flamingo, men udover at det er
sjovt at bygge en plantekasse selv, så holder
den hjemmelavede meget længere, og den
kan flyttes rundt. Jeg har lært at lave plantekasserne af mine forældre, og efter sigende
har min far lært det af min farfar.
Dyrk ting, som gror over jorden, såsom
tomater, agurker, bønner, salater, spinater,
chilier, squash, radiser og blomster. I taghaven har vi også haft succes med at dyrke
rødbeder og gulerødder. Kålplanter bliver
flotte, og der skal meget gødning til at dyrke græskar. Uanset afgrøde bør du i løbet af
sæsonen tilføre lidt gødning.
Plantekasserne kan indeholde cirka 40
liter vand; de skal vandes 2-3 gange per
måned – når planterne bliver store op til 4-6
gange per måned. Du vander kassen i et af
hjørnerne ved at trække fiberdugen til side.
Den første uge eller to bør du også vande
kassen ovenfra, indtil rødderne får fat.
Hvis du eller dit gårdlaug synes, de sorte
murerbaljer er grimme, kan I lave en plantekasseskjuler til den, eller I kan købe en KlikKasse fra TagTomat.
Se videoguide på www.tagtomat.dk/guides.
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Du skal bruge
• En plastbalje, vi bruger mest 65 liters murerbaljer.
• Et stykke tilskåret fiberdug, som du kan lægge jorden på.
• To 1½ liters flasker.
• En stor flamingokasse eller 1½ af de små.
• En hobbykniv.
• Et bor og en skruemaskine til at lave overløb
med, alternativt kan det skæres med hobbykniven.
• To tomatplanter og frø.
• En 40-50 liters plantesæk eller tilsvarende
næringsrig plantejord.

To plantekasser kan starte
forvandlingen af din baggård
til en gårdhave.

5

Det bruger vi plantekasser til
De selvvandende plantekasser, kaldet kapillærkasser, er den idé, som TagTomat er
startet på. Vi har 35 plantekasser på taget af
skraldeskuret, og i ”normale” baggårde har
mange 3-5 stykker stående. På en altan er der
ofte plads til to. Vi har erfaret, at ved brug af
plantesække direkte på flamingoen – i stedet
for fiberdug – lugter vandet råddent i løbet af
sæsonen; derfor bruger vi nu fiberdug.

4
2

1
3
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KONGENS
KØKKENHAVE
I april 2015 spurgte Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri, om TagTomat ville udvikle, anlægge og drifte en fælles køkkenhave
i Kongens Have i København. Hver onsdag i
sæsonen holdt TagTomat i skikkelse af Vivi
Logan åben have kl. 15-18, og her hjalp frivillige med at passe de 26 højbede. Projektet
videreføres i 2016 og 2017 i samarbejde med
Slots- og Kulturstyrelsen.
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Plantekasse
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BYHAGER OG
URBAN FARMING
Helene Gallis, bybonde og grønn
entreprenør
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Fra Brooklyns tak til Londons
parker – det gror stadig bedre i
storbyene. Økologiske planter
har blitt et matnyttig statussymbol, og enhver hipster og interiørblogger med respekt for seg
selv dyrker sine egne tomater
og grønnkål. Mainstream følger
etter – IKEA selger stadig flere
hageprodukter og hagesentrene melder om nye salgsrekorder
for grønnsaksfrø og småplanter
hvert år. Urban farming har blitt
allemannseie.
I fremtiden vil felleshager være velfungerende sosiale elementer i
grønne byer, et verktøy for innovativ byutvikling, fysisk og psykisk
folkehelse, integrering, urbane økosystem-tjenester, en alternativ
pedagogisk arena, og nøkkelverktøy for næringsutvikling, klimatilpasning og integrering, for å nevne noe.
I Norge har nettverket MAJOBO, som står for ”mat og jord der du
bor”, spilt en viktig rolle. MAJOBO har synliggjort potensialet i urban
farming ved å gjennomføre offentlig finansierte pilotprosjekter, invitert til nettverksaktiviteter og brukt sosiale medier aktivt. MAJOBO
har også vært en viktig samtalepartner for å få politikere og byråkrater
interesserte i å tilrettelegge for urban farming.
Den moderne dyrkebølgen kommer fra USA og mye av dagens inspirasjon kommer fra byer som San Francisco og New York, som har
lite til felles med skandinaviske byer. De korte, og som oftest kjølige,
somrene er vår største utfordring: Det som vokser godt på et tak i
San Francisco vil ikke nødvendigvis trives på et tak i Göteborg eller
Trondheim. Når prosjekter skal organiseres og finansieres kan det
også være lettere å kopiere skandinavisk organisasjonsmodeller. I
årene framover er det derfor en viktig suksessfaktor for urban farming
at vi samarbeider tettere på tvers av landegrensene.

Det som vokser godt på et
tak i San Francisco vil ikke
nødvendigvis trives på et tak
i Göteborg eller Trondheim

27

Viden

Helene Gallis

Byhager og urban farming

Takfarmen ØsterGRO på Østerbro i
København.

Urbant landbruk er
en tiltagende og bred
folkebevegelse

Ultraurbane og bonderomatiske byboere
I Skandinavia startet den nye, store, dyrkebølgen i 2011. Etter dette
har utviklingen vært eksplosjonsartet, mye på grunn av inspirasjon
som har blitt delt i sosiale medier på kryss og tvers av landegrenser.
Det store antallet prosjekter vi ser i dag er et sunnhetstegn og viser
at urbant landbruk er en tiltagende og bred folkebevegelse, ikke bare
en ”hype” av en kortlevd mote.
Men hvor kommer denne plutselige interessen for grønnsaker fra?
Det handler først og fremst om å gjøre noe konkret, skape noe med
egne hender. Allverdens informasjonskampanjer og forskningsrapporter kan ikke konkurrere mot det engasjementet som skapes av å
følge et frø fra jord til bord.
Når byfolk oppdager hvor mye tid og omsorg som kreves før man
kan høste, får de også større forståelse og respekt for bondens innsats. Store og små oppdager at tomater ikke kommer fra en hermetikkboks i butikken, men gror faktisk på en plante og at det er mulig
å dyrke den selv. Kort sagt, gjennom ”hands-on” erfaringer opplever
de at mat, mennesker og miljø er uløselig knyttet til hverandre.
Tenk globalt, dyrk lokalt
Stadig flere tar omgivelsene sine i bruk til å dyrke grønnsaker, og
sosiale medier er den viktigste kanalen for å spre ideer og inspirasjon.
Plutselig er en parkeringsplass transformert til en åker, en ugressfylt
grønn flekk, en byhage, og et anonymt gatehjørne har blitt en frodig
oase med benker og høybed.
”Dyrk Tromsø”, verdens nordligste, økologiske byhage, ble etablert i 2015. I Linköping i Sverige bygges ”Plantagon”, et 60 meter
høyt drivhus. På JFK flyplassen i New York har flyselskapet JetBlue
anlagt en potetåker som produserer kortreist mat for langreiste passasjerer. ”The Kitchen Community” bearbeider amerikanernes matkultur ved å etablere 100 skolehager i hver eneste storby i USA. I New
York har Stephen Ritz og hans elevforetak ”Green Bronx Machine”
revolusjonert en skole i et av landets mest sosialt belastede nabolag. Fraværet har gått ned fra 60% til bare 7%, og mer enn 15 tonn
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Stolte bybønder på Sjakkplassen i Oslo,
august 2015.

grønnsaker er dyrket og distribuert til familier som ellers har liten
eller ingen tilgang på sunn mat. Det finnes mange eksempler utover
disse som viser at engasjementet for urban farming er stort og at
de skaper positive resultater både sosiokulturelt og miljømessig.
Men det er ikke bare hipstere som høster selvdyrkede grønnsaker i
urbane omgivelser. I Kibera-slummen i Nairobi blir fattigfolk lært opp
til å dyrke grønnsaker i sekker som kan plasseres nesten, hvor som
helst I Cape Town skaper ”Soil for Life” grønne arbeidsplasser med
sine dyrkeprosjekter, og i slummen i Mumbai renskes søppelfyllinger
opp og blir til felles kjøkkenhager for naboer som ellers knapt har
råd til mat. Her ser vi også hvordan urban farming kan være en viktig
global strategi for å hjelpe folk ut av fattigdom.

Det er ikke bare hipstere
som høster selvdyrkede
grønnsaker i urbane
omgivelser

Business i byhagen
Da jeg jobbet med research til den norske boken ”Dyrk byen! Håndbok
for Urbane Bønder” besøkte jeg over 50 dyrkeprosjekter i Skandinavia.
I boka viser jeg fram initiativtakere som tenker nytt og viser vei. For
eksempel møter vi slottsgartneren i Oslo som stolt viser fram økologiske poteter dyrket ved det kongelige slottet, og innvandrerungdommer
som med sommerjobb i ”Gamle Oslo Hagecrew” oppdager at urban
farming gir dem en mulighet til å være synlige og positive bidragsytere i nærmiljøet. Fra Sverige ser vi studenter som bruker ferien til å
lære om permakultur ved Stockholms Universitet, og ildsjeler som
har forvandlet et nedlagt jernbanespor til ”Trädgård på Spåret”, en
fantastisk og veldrevet felleshage med flere hundre høybed.
Bybonden som imponerte meg mest, var Mads Boserup Lauritsen i
TagTomat. Mads er en visjonær pionér innen urban farming, som viser
hvordan vi kan gjøre storbyene mer bærekraftige ved ressurssmart
materialbruk, en kommersiell grunntanke og opensource filosofi som
omfattende kommuniseres gjennom sosiale medier. TagTomat har rett
og slett blitt en viktig og særegen nordisk referanse for bærekraftig
by- og næringsutvikling!
Mads viser hvordan dyrkeprosjekter ikke bare handler om frivillig engasjement og hyggelige fellesskap, men om grønn
29

Viden

30

Helene Gallis

Byhager og urban farming

Viden

Helene Gallis

Byhager og urban farming

forretningsutvikling og å skape arbeidsplasser. Med et krystallklart
fokus på at driften må være økonomisk bærekraftig, bringer han
derfor en viktig dose realisme inn i en ellers rådende idealisme.
TagTomat fokuserer kontinuerlig på produkt- og tjenesteutvikling
og er dermed et forbilde og en drivkraft med hensyn til å sørge for
næringsrettet framdrift og innovasjon i denne nye bransjen.
Som idealistisk bybonde, med ambisjoner om å skape et levebrød
av engasjementet mitt, så har Mads blitt en god kollega og en viktig
mentor for meg. I 2015 samarbeidet vi om et prosjekt jeg utførte med
mitt nye firma, ”Nabolagshager”, som skreddersyr grønne, helhetlige
løsninger i byrom. Oppdraget var fra Oslo Kommune og dreide seg
om å etablere en byhage bestående av spiselige vekster, utendørs
sjakk og møbler i resirkulerte materialer. Hensikten var å endre på
den sosiale dynamikken i området som hittil hadde blitt oppfattet
som et av Oslos farligste steder. TagTomat var leverandør av selvanningskasser til prosjektet og Mads holdt workshops og delte tips og
erfaringer fra oppstarten sin med dyrkeentusiaster i Oslo.

”Trädgård på Spåret”, en veldrevet
felleshage med flere hundre høybed i

Sammen gjør vi asfalten grønn
Et felles dyrkeprosjekter er mer enn mat, – sosiale bånd bygges når
man har noe felles å snakke om og ta vare på. Grønnsakene blir mer
enn næring, det blir også et viktig verktøy for dialog, naturkunnskap
og samfunnsengasjement. Eller sagt på en annen måte, når vi dyrker
i byen, dyrker vi også selve byen.

Stockholm.

Les mer på www.nabolagshager.no.
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Ø-HAVEN
Anders Laursen, projektleder hos
Foreningen Pier 4

Ø-Haven er Danmarks største
byhave, der med sin nuværende
placering på spidsen af Aarhus’
nye bydel, Aarhus Ø, også er en
byhave med en helt unik udsigt
mod havet. Haven er tænkt som
en ny aktivitet, der skal være med
til at skabe liv og grønne arealer
i en bydel, mens den langsomt
skyder i vejret. Haven lever et
nomadeliv og flytter sig i takt
med, at byen udvikler sig.
Initiativet til Ø-Haven blev taget af Foreningen Pier 4, der består af
bydelens jordejere, som sammen med Aarhus Kommune udpegede
en tom byggegrund, hvor haven kunne etableres. Den 13. maj 2014
blev projektet offentliggjort, og allerede samme dag havde næsten
100 skrevet sig op til en have. 14 dage senere blev de første haver
bygget, og det udviklede sig henover sæsonen til 160 aktive bybønder
med 300 pallehaver samt 15 høns og en hane. Projektet er støttet
økonomisk af ”Smag på Aarhus” og Aarhus Kommunes afdeling for
byudvikling og mobilitet.
En mobil byhave med vokseværk
En af præmisserne for haven er, at den er underlagt byens udvikling. Dette betyder, at haven flyttede til sin nuværende placering på
det yderste af Aarhus Ø efter blot én sæson. Flytningen betød, at
Ø-Haven fik mere plads, kunne udvides og videreudvikles. I løbet af
sæsonen 2015 er haven vokset til 300 bybønder med 1.000 pallehaver, flere høns og ca. 40.000 bier. Havens bybønder spænder lige fra
udenlandske studerende til unge familier og ældre borgere, der med
udgangspunkt i haven mødes på kryds og tværs.

Ø-Haven har ud over 300 pallehaver
også bistader og hønsegård.
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Urbane nyttehaver som en aktiv del af byudviklingen
Ø-Haven er tænkt som en midlertidig aktivitet på Aarhus Ø, der skal
skabe liv og grønne arealer i et område, som ellers er præget af
byggepladser og byggeaktivitet. Områdets bygherrer ser projektet som ”instant city” – en vej til hurtigt at omdanne inaktive byområder til områder med liv, glæde, aktivitet og ikke mindst grønt.

Projekt

Christian Villum

Ø-Haven
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Anders Laursen

Ø-Haven – hundredvis af mobile haver på en byggegrund

Projekt

Anders Laursen

Ø-Haven – hundredvis af mobile haver på en byggegrund

Haven driftes rent formelt
af en ansat projektleder
fra Foreningen Pier 4.
For havens bybønder er
hverdagen at passe og pleje
sin egen øhave

Ø-Haven har i dag efter blot to sæsoner, vist sit værd og betragtes
af mange som en naturlig del af den nye bydel.
Én stor fælles have
Haven har oplevet en stor mediebevågenhed og interesse fra besøgende, hvilket har medfødt en voksende venteliste til haven. Den
store tilslutning skyldes – ud over havens prominente placering – den
ekstreme åbenhed og de imødekommende bybønder.
Bybønderne har selv ansvar for egen have, hvilket vil sige, at de
dyrker og passer deres egen have, men derudover er der en høj grad
af brugerinddragelse. Dette betyder, at vi har en have i konstant udvikling med en række projekter, som bybønderne selv er initiativtagere
til. Der stilles fra havens side intet krav om deltagelse i fællesmøder,
arbejdsdage eller andre aktiviteter. Alt er baseret på vilje, lyst og tid.
Haven driftes rent formelt af en ansat projektleder fra Foreningen
Pier 4. For havens bybønder er hverdagen at passe og pleje sin egen
øhave. Haven har fælles redskaber, jord og kompost til rådighed.
Det gør opstart af haven nem og let tilgængelig for beboere i byen.
Ligeledes danner opholdsarealer, udendørs såvel som indendørs,
hyggelige og imødekommende rammer for samvær for bybønder,
såvel som for besøgende.
Enkelte i haven indgår i mindre laug, der varetager opgaver i haven.
Eksempelvis hønselauget, hvor en mindre gruppe deles om pasningen af hønsene. Ligeledes er der laug, der tilser vores BISTAD-bier, drivhuse og komposten. Der bliver fra tid til anden indkaldt til
arbejdsdage, hvor mindre projekter i haven laves i en afslappet og
hyggelig stemning.
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Ø-Haven – hundredvis af mobile haver på en byggegrund

Der er rig mulighed for både at dyrke
grønt inde og ude.

Rent organisatorisk har
vi gode erfaringer med en
meget løs struktur og et
uforpligtende medlemskab,
der ikke stiller andre krav,
end at man skal passe og
pleje sit eget

Alle er velkomne i haven også til at anvende de forskellige opholdsarealer. Ønsker man også lidt krydderi til en medbragt madkurv eller
suppegryderne derhjemme, er der i haven bygget flere grønne vægge,
hvorfra man frit kan forsyne sig.
Erfaringer fra haven
En af grundtankerne i projektet var at skabe et område, hvor brugere
kom for at dyrke og passe deres egen have, men Ø-Haven er i den
grad også blevet en del af den nye bydel, som mange besøger og
opholder sig i. Det skaber basis for dialog, ikke blot mellem bybønderne, men også med de besøgende.
Rent organisatorisk har vi gode erfaringer med en meget løs struktur og et uforpligtende medlemskab, der ikke stiller andre krav, end
at man skal passe og pleje sit eget. De fleste er meget villige til at
deltage i arbejdsdage, projekter eller andre tiltag, hvilket viser og
giver ejerskab i haven. Men det er lysten og tiden, der driver værket,
og det har vi det fint med.
Havens fremtid
Vi lever et nomadeliv og flytter os efter bydelens aktiviteter. Vi ligger
i øjeblikket på et af Aarhus’ mest attraktive arealer. Når det bliver
solgt, og byggeprojekter starter op, forventer vi at skulle flytte til en
ny placering i byen, og så vil haven få sit liv dér – til vi skal flytte igen.
Du kan læse mere om haven på www.ø-haven.dk.
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GUIDE

FRØBOMBER
Mads Boserup Lauritsen, arkitekt og
grundlægger af TagTomat

Sværhedsgrad
Sådan gør du
1. Bland jord og lerpulver. Tilsæt dine frø
og fordel frøene godt i blandingen. Tilsæt
vand lige så stille, idet du forsigtigt ælter
massen.
2. Rul nu kugler i en passende størrelse med
en diameter på cirka 1½ cm.
3. Lad frøbomberne tørre på en rist eller et
klæde i et døgn eller to, enten udendørs
i solen, i et ventileret rum eller på en radiator.
4. Snup en tør frøbombe med på din næste
cykel- eller gåtur og kast den på jorden,
hvor der gerne må blive lidt grønnere.
Frøbomber er næringsholdige jordkugler
fyldt med frø. Frøbomber siges at være brugt
i Mellemøsten og Nordafrika i antikken som
en måde at gøre klar til næste års produktion af afgrøder. Den japanske bonde og filosof Masanobu Fukuoka (1913-2008) gen(op)
fandt metoden ”clay seed balls” i årene efter
2. Verdenskrig og har forfinet den i sit arbejde
med at skabe biodiversitet i den japanske
natur. I dag forbindes frøbomber med ”guerilla gardening”, som kort sagt går ud på at
kaste frø og plante planter på steder, hvor
man ”ikke må”.
Du kan bruge alle plantearter, der spreder
sig selv ved frø. Bruger du for mange frø,
risikerer du, at de enkelte spirer konkurrerer
om næring, lys og vand – bruger du for få,
risikerer du, at spirerne ikke overlever. Det
står frit for, om du vil lave en frøblanding af
forskellige arter, eller om du vil holde dig til
din favoritblomst. Her er nogle af de frøblandinger, vi bruger:
Frøblanding 1: ”Biernes drøm” med morgenfrue, kornblomst, blodkløver og honningurt.
Frøblanding 2: ”Den spiselige” med morgenfrue, solsikke, kornblomst og kamille.
Frøblanding 3: ”Vejbedets viljestærke” med
røllike, honningurt, kællingetand og vikke.
Se videoguide på www.tagtomat.dk/guides.
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Du skal bruge
• 4 dele jord eller kompost.
• 2 dele lerpulver eller lerholdig jord.
• ¼ del frø af dine favoritblomster;
hvis det er meget små frø, skal du
bruge en mindre mængde.
• Vand.
• En skål til at blande i.
• Chilipulver; i nogle af de opskrifter
til frøbomber, der findes på internettet, er der blandet lidt chilipulver
i for at skræmme fugle og insekter
væk fra frøbomberne i naturen.

Hvem tager skade af lidt
blomster i stedet for asfalt
og græsplæner?

1

2
3
Hvad bruger vi frøbomber til
Vi bruger frøbomber til alt!! Det er et af vores
foretrukne værktøjer, når vi afholder work
shops, hvor vi skal aktivere mange mennes
ker. Vi sælger dem som tilpasset merchandise til din forening eller virksomhed, og i vores
fritid kaster vi dem i bede, i byens gader og
langs landevejens grøftekanter. Nogle gange
producerer vi 5.000 om ugen, og derfor har
vi lavet en frøbombemaskine, der består af
en boremaskine, en blå fodertønde og en kilerem samt fire hjul.

4
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Christian Villum

Frøbomber

Guide

Christian Villum

Frøbomber

TAGHAVE BEKLÆDT
MED CEDERTRÆ
Langgadehus i Valby har fået hjælp til udviklingen af en taghave. Her ses Kristian fra
TagTomat lægge sidste hånd på beklædningen med cedertræ, for at den skal matche
bygningens facader. De tilpassede, selvvandende højbede kan kun indeholde 80 liter
vand – mod de normale 300 liter – for at holde
vægten nede på 350kg/m². I tøndebedet er der
plantet et æbletræ.
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VIDEN

SOCIALT LIV I
BYHAVEN
Lyng Brøndum Dyrholm,
projektudvikler for BoGro og
tidligere netværkskoordinator i
Sundholmskvarterets Områdeløft
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I mange havebøger kan vi læse
om, hvordan vi holder liv i vores
haver året rundt. Men i takt med
opblomstringen af byhavebevægelsen er der opstået et andet
liv i haven, som er blevet lige så
aktuelt og vigtigt at pleje – nemlig det sociale liv. For ud over
tilfredsstillelsen ved at få jord
under neglene og at se planterne
gro spiller det sociale fællesskab
en helt central rolle for de fleste
af dem, der engagerer sig i byernes mange forskellige byhaver.
De fleste byhaver er drevet af frivilligt engagement – og har derfor
sjældent en stabil organisering af havens drift og økonomi. Uanset
hvor engagerede og motiverede de frivillige er, skal deres tid i haven
også gå op med en hverdag, hvor arbejde, studier, familie og venner
allerede fylder i kalenderen. På den måde er havens deltagere dybt
afhængige af, at der er flere om at løfte den fælles opgave. Men motivationen for den fælles opgave udspringer ikke altid af de samme
interesser.
Hvor nogle brænder for at rode i jorden for sig selv, kommer andre
mest for at deltage i det sociale fællesskab. Nogle hygger sig med at
bygge bænke og højbede, mens andre er interesserede i formidlingen og skriver om haven. Enkelte grene af byhavebevægelsen ser
det tilmed som et politisk projekt for omdannelse af vores byer og
til sikring af selvforsyning af grøntsager.
Ud over de forskellige drivkræfter bag havens deltagere er der
ofte også forskellige forventninger til, hvordan man vil organisere
haven og fordele opgaverne. Mens nogle trives bedst i et organiseret fællesskab med faste ansvarsområder og en klar rollefordeling,
foretrækker andre en løs og fleksibel tilknytning.
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Socialt liv i byhaven – året rundt

Teknik- og Miljøborgmester Morten
Kabell besøger de frivillige borgere ved
Sundholms Byhave.

Et godt sted at starte er at
kortlægge, hvilke ressourcer
fællesskabet allerede
indeholder

Mangfoldigheden af interesser kan være udfordrende for fællesskabet, da det tager tid at udvikle et fælles fodslag – og derfor kræver
det både tålmodighed og åbenhed. Samtidig er mangfoldigheden en
styrke, da der netop altid vil være behov for forskellige kompetencer
og interesser.
Det anerkendende fællesskab
Der er mange, der brænder for at få de grønne fællesskaber til at
gro, men hvad kan vi gøre for bedre at møde og forene de mange
interesser og behov, som deltagere tager med sig ind i fællesskabet?
Og hvordan kan man sammen skabe rammer, der rummer mangfoldigheden og bringer alle deltageres ressourcer i spil?
De spørgsmål har været centrale for de seneste år af mit arbejde
som netværkskoordinator i Sundholmskvarterets Områdeløft såvel
som i mit frivillige engagement i Byhaven2200 og nu også som projektudvikler i projektet BoGro. Et godt sted at starte er at kortlægge,
hvilke ressourcer fællesskabet allerede indeholder.
Hvor de organisatoriske frivillige spiller en vigtig rolle for at sikre
en kontinuerlighed omkring havens opgaver og aktiviteter, kan de
løst tilknyttede deltagere ofte bidrage med fornyet energi og friske
idéer. For de fleste spiller det sociale en vigtig rolle – så selvom en
fælleshave kræver hårdt fysisk arbejde og mange timers planlægning, er det afgørende at anerkende alle typer bidrag – ikke mindst de
sociale bidrag. Fællesskabet vil vise sit fulde udbytte, hvis der bliver
skabt rum for, at den enkelte deltager kan bringe sine ressourcer og
interesser i spil – om det er praktiske, sociale eller teoretiske. Det
styrker det brede fællesskab, og det styrker den enkeltes tilhørsforhold og ejerskabsfølelse i forhold til det fælles projekt.
Tillid som byggesten
Hvis de enkeltes forskelligheder skal accepteres og fokus skal være
orienteret imod fællesskabets ressourcer og potentiale, er tillid et
afgørende nøglebegreb.
Sundholmskvarterets Områdeløft har arbejdet ud fra en grundpræmis om, at samarbejdet i ethvert fælleskab bygger på social kapital.
Social kapital er et udtryk for, at vi mennesker i fælleskab med andre
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En af havens medlemmer udtrykker følgende:
»Byhaven har gjort det muligt for mig at komme i kontakt
med nogle af de hjemløse fra Aktivitetscentret på Sundholm, som passer på halvdelen af Byhaven. Det er mennesker, jeg måske ellers gik udenom. Man har sine fordomme,
men jeg fik lyst til at sige: det gør jeg op med. Jeg ville gerne se, hvad det er for nogle mennesker, der er der. Jeg er
blevet venner med nogle af dem. Alt i alt har jeg rykket mig
som menneske, og jeg er faktisk blevet lykkeligere.«
Catalina, nabo og medlem i Byhaveforeningen. (Social Response, 2014)

kan opnå adgang til ressourcer og handlemuligheder, der overstiger,
hvad vi ville kunne opnå alene. Hvis fællesskabet skal nå at udfolde
sit fulde potentiale, kræver dette en grundlæggende tillid til, at de
andre i gruppen bidrager efter bedste evne.
Social kapital kan inddeles i tre niveauer af tillidsrelationer:
Bonding handler om at opbygge tillid i grupper. Det kan for eksempel være, når de frivillige i en byhave holder fællesspisning, når
et arbejdsteam tager på udflugt, eller når nære venner og familie
mødes til hyggeligt samvær. Først når vi føler os trygge i de nære
fælleskaber, vil vi være mere åbne for at indgå i samarbejdsrelationer
med andre grupper.
Bridging handler om at opbygge tillid på tværs af grupper. Det kan
være, når flere byhavefællesskaber samarbejder om at arrangere en
fælles byhavefestival, eller når to afdelinger i en virksomhed skal
samarbejde om en fælles opgave.
Linking er det, der sker, når der etableres dialog på tværs af hierarkier. Det kan være, når frivillige fra en byhave laver en samarbejdsaftale med kommunen om at benytte kommunens grund, når
en forening inviterer politikere til en særlig begivenhed eller dialog
i lokalområdet, eller når politikere går på gaden for at tale med befolkningen under en valgkampagne.
Tillid bliver dermed en vigtig byggesten for at skabe velfungerende fællesskaber, hvor vores sociale kapital bringes i spil, og vores
handlemuligheder udvides. Tillid udspringer ikke på tværs af grupper
eller hierakier, men i de nære relationer mellem ligesindede.

Tillid udspringer ikke
på tværs af grupper
eller hierakier, men i de
nære relationer mellem
ligesindede

Sundholm Byhave – et mødested på tværs
I Sundholmskvarterets Områdeløft har vi i høj grad afprøvet mulighederne for at bringe forskellige grupper sammen ved etableringen af
Sundholm Byhave i 2011. Et projekt der er etableret i tæt samarbejde
mellem Områdeløftet og Aktivitetscentret Sundholm, der til daglig udbyder aktiveringstilbud for hjemløse og andre svært udsatte grupper.
Byhaven ligger på en tidligere ubenyttet grund på det gamle Sundholm på Amager. I starten af 1900-tallet var Sundholm en lukket arbejdslejr, hvor man sendte dem, man dengang kaldte for ”ludere og
lommetyve” på arbejdsophold, til man mente, at de var ”tilstrækkeligt
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Skulptur, hegn eller højbed? Kombinér
alle tre elementer i et, og få en eventyrlig afgrænsning mod byens kant.

På den måde er Sundholm
et af Københavns mest
mangfoldigt sammensatte
byområder
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tilpassede” til at komme tilbage til samfundet. Siden Sundholm ophørte med at fungere som arbejdslejr, har området huset en række
sociale tilbud, som byens udsatte grupper frivilligt kan opsøge – og
derfor er der stadig en høj koncentration af hjemløse, misbrugere
og psykisk ustabile grupper i området.
Ud over de sociale tilbud er der med tiden flyttet en række andre
institutioner og brugergrupper ind på Sundholm. I dag er der blandt
andet en folkeskole, et ungdomsfængsel, to børneinstitutioner –
og for nyligt er flere unge familier flyttet ind i de nyopførte boliger
på grænsen til Sundholm. Derudover ligger Sundholm tæt ved det
almennyttige boligområde Hørgården, der huser mange forskellige
nationaliteter. På den måde er Sundholm et af Københavns mest
mangfoldigt sammensatte byområder.
Efter at området er blevet åbnet for den omkringliggende by, er
der opstået en kamp om det offentlige rum. De hjemløse har følt sig
presset ud af deres domæne på grund af de mange nye grupper, der
færdes i området. Småbørnsfamilier og beboere fra det omkringliggende område har omvendt følt sig utrygge eller provokerede ved de
udsatte gruppers tilstedeværelse. Det har været en stor udfordring at
skabe plads til de mange forskellige brugere i det gamle Sundholm.
Og da man introducerede tankerne om flere familieboliger tæt op
ad de sociale tilbud for marginaliserede grupper, så Områdeløftet et
stort behov for at skabe en ”social byggemodning”, inden husene
stod opført.
Da Områdeløftet i 2011 tog kontakt til Aktivitetscentret med henblik
på at etablere en byhave, var det derfor med en drøm om at skabe
et anderledes mødested, hvor de forskelligartede grupper kunne
møde hinanden i trygge omgivelser og opbygge gensidig tolerance
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og forståelse for hinanden. Uden en ihærdig indsats for at opbygge
tillid var dette aldrig blevet en realitet.
At starte i det nære fællesskab
Da Sundholm Byhave skulle startes op, var det med stor opmærksomhed på at etablere tillid i ligesindede grupper, før vi begyndte
at bringe folk sammen på tværs af de markante sociale skel. Derfor
engagerede vi Aktivitetscentrets brugere tidligt i processen – brugere, som enten er hjemløse eller psykisk syge, og hvis stemme ikke
ofte bliver hørt. Strategien var, at de skulle have mulighed for at opbygge ejerskab til haven, før den blev åbnet for andre. Brugerne fik
et år for sig selv, hvor de byggede haven op fra bunden med alt fra
plantekasser til kaninbure og hønsehus. Dette sikrede ikke bare, at
de hjemløse opbyggede stolthed og ejerskab til haven. Deres faste
og funktionelle plads i havens fremtid blev også slået fast i forhold
til resten af lokalsamfundet.
Da haven efter et år blev åbnet for andre, var der derfor ingen i tvivl
om, at den var grundlagt og medejet af brugerne fra Aktivitetscentret.
Det skabte en gensidig respekt og anderkendelse imellem havens
deltagere – og på den måde blev psykisk syge, hjemløse, børnehaver
og beboere fra området forenet i den samme have.
Under hele processen har en socialpædagogisk kontaktperson
fra Aktivitetscentret været involveret for at facilitere det sociale aktiveringstilbud for brugerne. Samtidig har den socialpædagogiske
medarbejder sikret et trygt møde imellem de forskellige grupper ved
at mediere et konstruktivt samarbejde på tværs af de sociale skel.
For at styrke fællesskabet blandt de øvrige brugere af haven har
Områdeløftet arrangeret faste kaffemøder i haven, så deltagerne
kunne lære hinanden at kende. Kaffemøderne bidrog til den gensidige tillid og tryghed i gruppen, der gjorde det muligt for deltagerne
at opbygge tolerance og forståelse for Aktivitetscentrets brugere.
I dag har den socialpædagogiske indsats i haven fået politisk
opbakning og er nu en fast prioriteret del af Aktivitetscentrets aktiveringstilbud. Samtidig er der oprettet en haveforening med havens
øvrige medlemmer, som har tæt dialog med den socialpædagogiske
medarbejder i haven. Brugerne fra Aktivitetscentret drifter havens
fællesarealer og dyr, mens de øvrige medlemmer passer deres individuelle plantekasser og holder fælles arbejdsdage i løbet af året.
Sundholm har med byhaven fået et område, hvor de hjemløse har
en tydeligt positiv rolle, hvor de unge drenge fra de almene boliger
hænger ud og snakker, hvor familierne kan få jord under neglene
og forbipasserende kan nyde havens farver og dufte. Sundholm er
blevet et sted, hvor forskellighederne eksisterer side om side. Det er
ikke altid nemt og problemfrit, men med haven er der skabt et sted,
der giver mulighed for dialog på tværs af grupper.

I dag har den
socialpædagogiske
indsats i haven fået politisk
opbakning

Dét lærte områdefornyelsen
Hvor grønne byhavefællesskaber tidligere typisk er blevet iværksat nedefra af frivillige ildsjæle, er der de seneste år kommet flere
eksempler på enten kommunale eller fondsfinansierede projekter,
hvor initiativet til byhaveprojekter kommer oppefra – ligesom med
Sundholm Byhave. Ofte iværksættes denne type projekter som en
kickstart, hvor målet er, at lokale borgere vil tage projektet til sig og
føre det videre selv. Erfaringerne fra Sundholm har vist, at det godt
kan lade sig gøre at skabe lokal forankring omkring en byhave, der
er iværksat oppefra. Men processen har samtidig gjort mig opmærksom på nogle centrale pointer, der er væsentlige at have for øje, før
man går i gang.
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1: Kamp giver ejerskab
I byhaver, der startes nedefra, er deltagerne tvunget til selv at tage
kampen op mod udfordringer og forhindringer på vejen, før de når
i mål. På den måde opbygges der et naturligt ejerskab hos havens
deltagere fra starten. Når initiativet kommer oppefra, skal man derimod være opmærksom på ikke at komme til at fratage deltagerne
muligheden for at opbygge ansvarsfølelse og ejerskab ved at løse
alle udfordringer for dem i processen. Dette kræver, at man som
myndighed er parat til at slippe kontrollen og acceptere, at haven
kan udvikle sig både anderledes og ikke mindst i et andet tempo,
end man havde forestillet sig fra starten.

Dette kræver, at man som
myndighed er parat til at
slippe kontrollen

2: At styrke den sociale kapital
I Sundholm Byhave var der ikke blevet stillet andre krav til havens
medlemmer, end at de skulle respektere hinanden på tværs af sociale
skel, tage sig af sine egne plantekasser og møde op til fælleskaffe, når
det passede ind i kalenderen. Da vi i Områdeløftet havde haft vores
primære fokus på at skabe et inkluderende mødested, hvor der også
var plads til de mindre ressourcestærke borgere, havde vi i første
omgang løst mange af de praktiske udfordringer for havens medlemmer. Dette blev gjort med tanke på at gøre det mere tilgængeligt
for de mindre ressourcestærke grupper at deltage. Da Områdeløftet
sluttede, var det derfor ikke nogen let overgang for beboerne, da de
pludselig selv skulle indkalde til kaffemøder og skaffe frisk muld til
plantekasserne om foråret. Processen lærte os, at så længe der er
en ambition om at forankre projektet hos de lokale, er det en fordel
at stille krav til deltagernes medansvar fra starten. Frem for at løse
opgaverne for deltagerne, så skal man hellere vejlede dem i, hvordan
de selv kan løse de løbende opgaver og udfordringer i fællesskab og
dermed bidrage til at styrke gruppens sociale kapital.
3: Hvem sætter dagsordenen?
Når initiativet til et byhaveprojekt tages oppefra, skal man være opmærksom på konsekvenserne af, at vision og dagsorden på forhånd
er defineret af den initiativtagende myndighed, før havens deltagere
bliver engageret. Jo mindre indflydelse deltagerne får på projektets rammer og visioner, jo sværere bliver det at etablere et stærkt
ejerskab hos havens medlemmer. Herved risikerer man, at havens
brugere bliver passive medlemmer fremfor at tage aktivt medansvar.
4: Projektets præmis
Hvis man som initiativtager oppefra ønsker at forankre et byhaveprojekt 100% hos de frivillige deltagere, er det vigtigt, at man fra
starten gør sig klart, hvordan de forud definerede præmisser påvirker
muligheden for dette.
I Sundholm Byhave har præmissen om at skulle forene lokale
familier og børneinstitutioner med hjemløse og psykisk syge i den
samme byhave gjort det til en nødvendighed at have en fast tilknyttet
socialpædagogisk medarbejder i haven. Hvis ambitionen er at forankre projektet hos de lokale beboere alene, bør man derfor overveje en
anden strategi, der i højere grad er baseret på beboernes præmisser.
Til gengæld har erfaringerne fra Sundholm Byhave vist, at så længe
man anerkender, at de forudbestemte præmisser stiller særlige krav
om fremadrettet kontinuerlig indsats i projektet, kan byhaveprojekter
rumme et stort potentiale til at arbejde strategisk med opbygningen
af gensidig tolerance, forståelse og lokal samhørighed.
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Et lille gasblus eller Trangia-sæt kan
danne rammen om fantastiske måltider
i byhaven.

Tips til gode rutiner
Hvis ikke ansvar og opgaver fordeles nogenlunde, men udelukkende
varetages af en ansat projektleder eller en lille gruppe ildsjæle, bliver
fællesskabets grundlag meget skrøbeligt. Uanset om der er tale om
et havefællesskab, der er startet oppefra eller nedefra, er det derfor
afgørende at få skabt nogle fælles rammer, der gør det overskueligt
for den enkelte, hvordan han/hun kan bidrage til fællesskabet.
En måde at skabe grobund for et velfungerende og selvkørende
fællesskab kan være ved at skabe gode rutiner. Ikke blot for havens
arbejdsopgaver, men også for de sociale aktiviteter omkring det
fælles projekt hele året, der sikrer en kontinuerlig kontakt og energi
blandt deltagerne. Her kan det være en god idé at:
1.	Aftale faste havedage i hele sæsonen, så det er nemt at gennemskue, hvornår man kan mødes med andre i haven – samtidig med
at opgaverne fordeles imellem havens medlemmer.
2.	Lave fællesspisninger, kageordninger og andet hyggeligt i forbindelse med arbejdsdage i haven.
3.	Skabe overblik over store og små opgaver, så folk kan byde ind
og finde opgaver, der passer til energiniveau og lyst/tid.
4.	Kombinere læring med hyggelige aktiviteter – fx lære om frøhøst
og lave sin egen frøbombe.
5.	Sikre kontinuerlighed omkring fælles aktiviteter hele året, så fællesskabet ikke går i opløsning over vinteren.

En måde at skabe grobund
for et velfungerende og
selvkørende fællesskab kan
være ved at skabe gode
rutiner

De sociale indslag kan være mindst lige så betydningsfulde for fællesskabet som de praktiske arbejdsopgaver. Derfor kan det være en
god idé at kombinere arbejdsdage med hyggelige og sociale indslag.
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ALMANAK FOR
SOCIALE AKTIVITETER
Lyng Brøndum Dyrholm

FORÅR
Foråret er en travl tid i haven.
Jorden skal gødes, og forspirede planter og frø skal i jorden,
så planterne kan nå at vokse sig
store og flotte. I kan allerede gå
i gang med forspiring og klargøring af jorden i marts, så I er klar
til at starte med et brag. Kickstart
dyrkningssæsonen i slut april/
start maj, afhængigt af vejret,

med en stor fælles arbejdsweekend, hvor I gør haven klar til den
nye sæson og arrangerer fællesspisning. Få alle I kender til
at hjælpe til, så I er mange og gør
lidt ekstra ud af hyggen – pynt op
og spil musik.

VINTER
Selvom vinteren er en stille sæson for selve haven, kan det være
en god idé at holde liv i det sociale fællesskab ved at lave nogle hyggelige aktiviteter sammen.
Det er en oplagt tid at få lavet
haveplan, slibe og pleje haveredskaber og købe ind til næste
års sæson. Dette kan med fordel
kombineres med lidt julebagning,
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julegaveværksted mm. I kan enten mødes hjemme hos hinanden
eller prøve at få en aftale om at
låne et lokale hos lokaludvalg
eller lokale organisationer, eller
I kan spørge om lån af et beboerhus, hvor I bor.

Aktiviteter
• Forspiringsværksted.
• Tilpas planteplanen, som I lavede i vinter
+ lav fine skilte.
• Sæsonopstart / haveweekend, måske over
flere weekender.
• Indret hyggelige ”opholdsrum” i haven.
• Aftal faste ugentlige havedage.

Aktiviteter
• Åbne studiegrupper / oplægsaftener om fx
bier, kompostering, permakultur, spiselige
blomster, høns osv.
• Forberede planteplan for næste sæson,
pleje redskaber mm.
• Planteværksteder om frøbomber, hængende haver, window-farming, genbrugshaver og altanhaver, byg dit eget haveværktøj mm.
• Skrive projektansøgninger / finde midler
til flere aktiviteter.
• Julebag, adventshygge og grønt julepynt
mm.

Sommeren er havens højdepunkt
for liv og fælles aktiviteter. Husk
at lave noget mad sammen og
hav det hyggeligt, imens I holder
haven. Derudover kan der skabes synlighed omkring haven
ved at deltage i forbindelse med
sommerfestivaler, høstfest, sommermarkeder mm. Det er smart
at samarbejde med andre, som

Selvom dagene bliver køligere og
kortere, kan man stadig få mange
gode oplevelser i haven i løbet af
efteråret. Det er en fantastisk tid
til at hygge sig med syltedage,
bål, suppe og kastanjedyr, og der
bliver mere tid til at nørde i interessebaserede studiegrupper.

SOMMER
gerne vil bruge haven til anderledes faste aktiviteter, så havegruppen ikke selv skal arrangere
alt liv i haven. Og husk, at flere
og flere byhaver og gårdbutikker
holder høstmarkeder i august –
så fortvivl ikke, hvis der kun kommer folk fra selve jeres byhave.

Aktiviteter
• Lav faste ugentlige havedage.
• Skab synlighed om livet i haven ved at
deltage i sommerfestivaler mm.
• Alliér jer med andre, der kan bruge haven
til aktiviteter i løbet af sommeren, fx yoga,
pop-op-restauranter, slackline, høstfest
mm.
• Lav fællesspisninger i haven.

EFTERÅR

I det tidlige efterår kan man udover at samle frø forberede jorden til vinteren ved at så grøntgødning. Sidst på efteråret kan
man gøre haven klar til vinteren
og sætte hvidløg mm.

Aktiviteter
• Varm mad og drikke over bål eller grill.
• Bygge drager, tage på svampeudflugt, fejre halloween, lave sylteværksteder, blomsterpresning, kastanjedyr mm.
• Studiegrupper for havenørderne og planlægning af oplægsaftner.

PROJEKT

LERSØGRØFTENS
INTEGRATIONS
BYHAVER
Asmund Bertelsen, tidligere formand
for Lersøgrøftens Integrationsbyhaver

En gruppe lokale borgere på
Ydre Nørrebro stiftede i 2012
Lersøgrøftens Integrations
byhaver i et tæt samarbejde med
Haraldsgade Områdeløft i regi af
Københavns Kommune.
Et 3.000 m² stort område langs
banelegemet ved Bispebjerg Station giver i dag beboere på Ydre
Nørrebro og Bispebjerg mulighed for at dyrke grøntsager og
samtidig skabe sammenhold i en
bydel med stor forskellighed.
Lersøgrøftens Integrationsbyhaver blev søsat i 2012 forbindelse med
Københavns Kommunes løft af Haraldsgadekvarteret. I samarbejde
med engagerede ildsjæle på Ydre Nørrebro fandt områdeløftets
sekretariat et ledigt jordstykke, indgik en aftale med Københavns
Kommune om en midlertidig lejeaftale, skaffede dyrkningsegnet
jord, skrev et udkast til vedtægter og inviterede kvarterets beboere
til en stiftende generalforsamling. På generalforsamlingen blev der
på traditionel foreningsmanér valgt en bestyrelse med formand,
kasserer, og hvad der ellers hører sig til. Fra da af var Lersøgrøftens Integrationsbyhaver medlemmernes egen og ikke længere
kommunens.
I 2015 lejede Lersøgrøftens Integrationsbyhaver et 3.000 m² stort
område langs S-banen mellem Bispebjerg Station og Lersø Parkallé
af Københavns Kommune. Her er der siden opstarten blevet indrettet
150 nyttehaver á 12 m², etableret regnvandsopsamling og fælleshaver, opsat fællescontainere til haveredskaber og bygget det flotteste
drivhus i København.
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Byhaven fik hurtigt vokseværk. Her
bliver nye haver anlagt og opmålt.

Dagligdag i haverne
Lersøgrøftens Integrationsbyhaver har i dag 150 medlemmer, der
hver lejer et havelod for 500 kr. årligt. Fra start har det været et mål at
styrke sammenholdet i bydelen på tværs af kulturelle skel. Halvdelen
af haverne er derfor forbeholdt personer født i Danmark, mens den
anden halvdel af haver er forbeholdt personer født uden for Danmark.
I dag er over 20 nationaliteter repræsenteret blandt foreningens
medlemmer. Langt størstedelen er dog stadig danskfødte.
Havelodderne skal dyrkes økologisk, og ellers som den enkelte
finder det rigtigt – her er ingen løftede pegefingre. Nogle planter i
sirlige rækker – andre i cirkler. Nogle elsker blomster og krydderurter,
andre grøntsager og bær. Der bliver hentet inspiration fra hinanden,
sludret om sorter, dyrkningsmetoder, vand, vejr og dræbersnegle.
I løbet af havesæsonen bliver der afholdt fælles arbejdsdage, hvor
medlemmerne mødes for at vedligeholde fællesarealerne, bygge
havemøbler og drikke kaffe. Fremmødet på arbejdsdagene har været
noget svingende, fra 10 til 25 deltagende børn og voksne. Alt sker på
medlemmernes eget initiativ, og der er rum til det meste. Det er der
kommet hjemmebyggede havemøbler, solide kompostbeholdere og
et smukt drivhus af klunsede materialer ud af. Der er også afholdt
workshop med Mads Boserup fra TagTomat omkring brugen af kapillærkasser, ligesom der har været temaer om økologisk dyrkning fra
et par rådgivere. En af dem er Jens Juhl, der har været tilknyttet som
frivillig havementor. En stor andel af havens medlemmer er nye udi
dyrkning af grøntsager, så en hel del spørgsmål bliver stillet til Jens,
når han runder haverne. Jens har ydet stor støtte ved bygningen af
kompostbeholderne og givet mange råd om alt fra vandingsteknikker,
sygdomsbekæmpelse og bearbejdning af jorden.

Havelodderne skal dyrkes
økologisk, og ellers som
den enkelte finder det
rigtigt – her er ingen løftede
pegefingre. Nogle planter
i sirlige rækker – andre i
cirkler
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Lersøgrøftens Integrationsbyhaver – Københavns største og tørreste byhave

Vokseværk og vand
Siden starten i 2012 er der sket meget i Lersøgrøftens Integrationsbyhaver. Da medlemmerne tog over fra kommunen omfattede
foreningens areal 500m² med i alt 50 haver á 6m². Tre år senere er
foreningens areal vokset til 3000m² og 150 haver af 12m². Vokseværket skyldes to ting: For det første var der et ønske blandt medlemmerne om at få større haver. Og for det andet var der en stadig
voksende interesse blandt områdets beboere for at få et havelod.
Det var en lille gruppe af medlemmer, der selv kontaktede en række
entreprenører og lykkeligt fik lovning på gratis ren jord fra et projekt
i Gladsaxe Kommune. Derudover ansøgte de Bispebjerg Lokaludvalg
om økonomisk støtte til transport og aflæsning af jord, samt efterfølgende planering af jorden, sådan at den kunne dyrkes. Bestyrelsen
fik ansøgt om udvidelse af haverne og ændret lejekontrakten med
Københavns Kommune. Tidligere på året blev haverne beriget med
et stort antal mobile bede, som vi overtog gratis fra et boligområde i
Ørestaden. Disse omkranser nu fællesarealer og dele af de dyrkede
sammenhængende jordarealer.
I takt med væksten i antallet af havelodder voksede også behovet
og ønsket om at få vand lagt ind på foreningens område. Det viste sig
at være lettere sagt end gjort. Mange møder, mails og telefonsamtaler
med kommunen og med nabokolonihaveforeningen gav intet positivt
resultat. Til slut blev løsningen, at et privat firma mod betaling fylder
et par store tanke med vand i vækstsæsonen. Det går for nu, men
foreningen arbejder videre på at finde en mere permanent løsning.
Fremtiden står i fællesskabets tegn
Det omfangsrige vokseværk har tappet meget
energi fra særlig en håndfuld af medlemmer,
men nu er tiden kommet til at finde ud af,
hvordan også fællesskabet omkring haverne
kan vokse sig større. En stadig udfordring
er at tiltrække borgere, som ikke er født i
Danmark. Haverne for de danskfødte er for
længst afsat, så der er stadig plads til et solidt benarbejde for at tiltrække ikke-danskfødte, hvis den oprindelige idé med en bred
sammensætning af medlemmer skal gå i opfyldelse.
Drømmen er, at Lersøgrøftens Integrationsbyhaver fortsætter sin rejse som et levende og forunderligt sted, hvor lokale beboere
sammen udforsker, udvikler og vedligeholder
deres grønne åndehul – til glæde for dem selv
og alle, der lægger vejen forbi.
Du kan læse mere om haven på
www.lersogroften.dk.

Fælles arbejdsdag i byhaven, hvor
der bliver bygget kompostbeholdere
under kyndig vejledning af havementor
Jens Juhl.
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Lersøgrøftens integrationsbyhaver
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BYUDVIKLING –
LIVET FØR BYEN –
BYEN FØR LIVET
I Køge arbejder projektet Køge Kyst med
bylivsskabende aktiviteter, inden selve bydelen udvikles. TagTomat har afholdt flere
plantekasseworkshops og hjulpet de frivillige
i gang med at dyrke grøntsager og blomster
i deres højbede i byhaven. Til workshoppen
i april 2015 skabte frøbomber stor glæde hos
de deltagende børn og barnlige sjæle.

GUIDE

PLANTEFLASKE
Mads Boserup Lauritsen, arkitekt og
grundlægger af TagTomat

Sværhedsgrad
Sådan gør du
1. Skær flasken over lige oven for etiketten,
lige inden flaskens hals bliver smal. Fjern
etiketten.
2. Løft krydderurten op af potten, og træk
en eller to væger igennem pottens huller
i bunden.
3. Før vægerne op igennem potten, og
hold fast med to fingre, mens du sætter
krydderurten på plads igen. Træk nedad i vægerne, så de flugter med pottens
overkant.
4. Fyld vand i, så det når underkanten af
potten, så vil vægerne sørge for, at dine
krydderurter ikke tørrer ud.
5.
* Bruger du toppen af en stor flaske som
krukke, kan du skære hul i låget og trække vægerne igennem. Pas på fingrene, når
du skærer hullet.
At bruge en flaske som krukke eller beholder
til sin plante er ikke noget nyt fænomen. Det
har i mange år været trendy at bruge gamle
overskårne vinflasker.
I en hverdag, hvor vanding af krydderurterne i køkkenvinduet ikke altid står øverst
på todo-listen, har vi fundet dette smarte
koncept, så dine krydderurter ikke lider tørkedøden.
Flasker er unægteligt en del af vores
hverdag, og mange steder i verden er det
eksempelvis blevet populært at lave ”window
farming” med flasker, som hænger over hinanden og vandes via en akvariepumpe.
Bruger du en 1½ liters flaske, kan du købe
en stor krydderurt; du kan også bruge toppen
af flasken som potte til dine frø.
Mange spørger, hvorfor vi bruger genbrugte karklude, der indeholder mikroplast. Det
ærlige svar er: Vi ville egentlig helst bruge
genbrugte lagner som væger, men det har
vist sig, at bomuld forgår efter en måneds
tid i vand. Så indtil vi finder en erstatning,
bruger vi karklude.
Se videoguide på www.tagtomat.dk/guides.
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Du skal bruge
• En plastflaske i en vilkårlig størrelse, alt fra
½ til 2 liters går an.
• En krydderurt eller måske en frøbombe.
• Et eller to stykker bomuld eller genbrugt
karklud som væge.
• En hobbykniv.
• Evt. ekstra jord til at fylde op med.

Brug teknikken til at lave
små selvvandingspotter
til din forspiring i
vindueskarmen.

2

1

4

3
*

Det bruger vi planteflasken til
Planteflasken illustrerer, hvordan alle vores
selvvandende plantekasser fungerer. Det er
klart den mindste af slagsen, den er nem og
billig at lave, og hvis du ikke synes, den er
pæn, kan du sætte et stykke stof eller fiberdug omkring. Hvis du vil have en ”lækker”
udgave, har vi lavet et produkt af genbrugsmaterialer kaldet KøkkenKassen, der kan det
samme. Den sælger vi via vores webshop.
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HANDLING ER DEN
STÆRKESTE STEMME
FOR OMSTILLINGEN
Lars Højholt, journalist og projektleder
på Dagbladet Information
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Med COP21 har vi nu endelig en
ambitiøs og juridisk bindende
klimaaftale. Det er en succes for
verden, for internationale klimaforhandlinger og ikke mindst for
de græsrødder, der har presset
på for den. Men det er også et påbud til selvsamme græsrødder
om at fortsætte deres kamp.
Da klimaorganisationer, forhandlingsledere og internationale statsoverhoveder forlod Bella Center i København efter klimatopmødet i
2009, efterlod de et tykt spor af skuffelse og frustationer.
I måneder forinden var stemningen pejlet ind på et håb om en
juridisk bindende aftale, der kunne holde temperaturstigningerne
under de to grader, der længe har været den anerkendte tærskel for
et muligt kompromis.
Aftalen faldt til jorden, og tiden efter var præget af mismod og
mistillid til det globale politiske systems evne til nogensinde at kunne
løfte opgaven.
Opmærksomheden vendte, og frustrationerne kanaliseredes ind i
lokale initiativer – individuelt, i lokalsamfund, organisationer og selv
virksomheder så store som Virgin og herhjemme Coop, m.fl. fandt
sammen i netværk af virksomheder, byer og borgere for at finde
lokale og konkrete løsninger på klimaforandringerne.
DR og Informations omstillingskampagne ”Hvad gør vi nu? Vores
omstilling til et bæredygtigt samfund” stak fingrene ned i denne malstrøm af individuel og kollektiv initiativrigdom. 380 omstillingsprojekter meldte sig i kampagneperioden, og vi fandt i den sidste ende ni
vindere af konkurrencen, der afspejlede omstillingens mangfoldighed
af emner og aktører.
De 380 initiativer var og er et fælles udtryk for et ønske om en grøn
omstilling. Det er en del af en fælles stemme, der i omstillingsprojekterne har fået en kropslighed, der er med til at synliggøre både
problemerne og ikke mindst løsningerne.
Det lykkedes! Tilbage til arbejdet!
Det nu skelsættende klimatopmøde COP21 i december 2015 i Paris
bar igen med sig håbet om en international klimaaftale, hvor landene
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Handling er den stærkeste stemme for omstillingen

ville forpligte sig selv og hinanden på en aftale, der kan holde de
globale temperaturstigninger under to grader. Det lykkedes. Det blev
ganske enkelt den aftale, som mange håbede, at COP15 i København
ville være.
Så når vi nu står her efter et succesfuldt klimatopmøde, så er det
en fælles succes. Det er en sen succes for internationale klimaforhandlinger og en længe ventet succes for den folkelige stemme, der
har runget siden de første forhandlinger i Rio i 1992.
Udviklingen går i manges øjne alt for langsomt, når vi bønfalder
FN og internationale koalitioner om at løse vigtige kriser og globale
problemstillinger.
Det gør det i krige som i Syrien, det gør det, når vi forsøger at løse
verdens ulighed, og det har det ikke mindst gjort ved den stigende
trussel fra klimaforandringerne. Det kræver alliancer på tværs af interesser, det kræver velvillige politikere, og det kræver ikke mindst
det brede folkelige pres, der tvinger politikerne til handling, hvis de
skal bevare deres troværdighed og position.

Klimaftalen er jeres succes.
I, der er aktive i omstillingen
til et bæredygtigt samfund

Hvad gør vi nu?
Klimaftalen er jeres succes. I, der er aktive i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Og med en succesfuld aftale er det relevant at
spørge sig selv om, hvad vi gør nu? Hvor stiller det jer nu? Hvad har
topmødet gjort for de mange omstillingsinitiativer, der blomstrede i
afmagten fra COP15-fiaskoen?
Om det er der kun at sige, at den vigtige juridisk bindende aftale
om nedbringelse af CO²-niveauet fra COP21 desværre kun er et skridt
på vejen. Der skal mere til.
»Den juridisk bindende del af aftalen siger nemlig blot, at verdens
lande i fællesskab skal bestræbe sig på at holde de globale temperaturændringer under to grader celsius og under 1,5 grad, hvis det er
muligt. Men handlingssporet – den del af aftalen, der fortæller, hvad
hvert land har tænkt sig at gøre – er ikke bindende, men udelukkende
baseret på frivillighed,« skrev Jesper Løvenbalk Hansen i Information
kort efter, at klimaaftalen var på plads. Han peger på tre afgørende
faktorer, for at ord bliver til handling.
For det første skal der investeringer til for at understøtte overgangen fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder. For det
andet kræver det en fortsat teknologisk udvikling, som på mange
fronter allerede lover godt for fremtiden. Og endelig kræver det et
fortsat politisk pres.
»Konsekvenserne af den globale opvarmning er på få år blevet
synlig for de fleste, og der synes at være et globalt, folkeligt momentum for at ændre på de dystre fremtidsudsigter,« skrev Informations
klimajournalist.
Omstillingen til et bæredygtigt samfund kan således ikke ske
uden teknologiske fremskridt og internationale aftaler, men det kan
heller ikke ske alene ved teknologiske fremskridt og internationale
klimaftaler.
Behovet for decentral handling blive endnu mere afgørende, og
den nye regerings nedskæringer på det grønne område har allerede
understreget, at det er en opgave, vi må løfte i fællesskab. Vi kan
ikke vente, og det gør mange heller ikke.
Omstillingsinitiativer er en afgørende del af et politisk pres
En undersøgelse foretaget af YouGov i foråret 2015 viste rigtigt nok,
at danskerne er langt mere bekymrede over klimaforandringerne
end over fx den økonomiske krise. Over 70% af danskerne er bekymrede over klimaforandringerne, og det vidner om, at vi i dag
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har en historisk stærk bevidsthed om problemerne ved den øgede
CO²-udledning.
Men når det handler om selv at ændre vaner for at blive mere
grønne og klimavenlige, så kniber det, ifølge undersøgelsen. Det
understreger behovet for at nogen går forrest og inspirerer andre til
omstilling. Derfor er dem, der er aktive i omstillingen – kollektivt og
individuelt – afgørende og inspirerende for omstillingen.
I den tid, hvor mange vigtige klimaspørgsmål var stagneret i de
politiske fora på nationalt og globalt plan, rykkede den konkrete
grønne forandring ind på den lokale dagsorden. I Allerød bebudede
kommunen et stop for skifergasboringer, økologien er blevet en
mærkesag i Lejre, og omstilling til grøn energi er blevet en realitet
på Samsø.
Så det korte svar er, at uanset udfaldet af COP21, så står I uforandret. De mange lokale initiativer og de individuelle handlinger redder
måske ikke enkeltvis klimaet, men de hjælper. Og de er en vigtig og
inspirerende del af vores klimadannelse og en del af en løbende
bevidsthed og et politisk pres for fortsat handling.

miljøkommissær Karmenu Vella om
planteflasker og grønne arbejdspladser
i byen under Sharing Copenhagen i
december 2014.

De mange lokale initiativer
og de individuelle handlinger
redder måske ikke enkeltvis
klimaet, men de hjælper

Bæredygtig økonomi
TagTomat, fødevarefællesskaber og reparationscafeer er derfor aktive
stemmer i den offentlige debat om den grønne omstilling, og hver
enkelt handling skaber et vedvarende pres på politikerne.
Det er ikke bare proteststemmer, men en stemme med hænder,
fødder og hoved, der skriger til himlen både i jeres jagt på løsninger,
og fordi I udstiller det politiske systems mangel på handlekraft.
Derfor er det også vigtigt, at vi støtter omstillingsprojekterne i
den kamp. Til en energikonference i DONG Energy tidligt i 2015 proklamerede Dansk Energis direktør Lars Aagaard fra scenen, at grøn
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Omstillingen står stærkest,
når den også er økonomisk
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Handling er den stærkeste stemme for omstillingen

omstilling ikke handler om moral, men om økonomi. Det handler ikke
om, hvad vi bør gøre, fordi vi er moralsk forpligtede, men ganske
enkelt fordi det er sund økonomisk fornuft, blev han refereret for i
Information. Den grønne omstilling af energisystemet er ved at kunne
betale sig, så drop den moralske snak og appeller til den økonomiske
sans og snusfornuften, lød det fra scenen.
Man kan næppe klandre en erhvervsmand for den argumentation,
men han glemmer måske lidt behændigt, at det ikke mindst er europæisk og offentlig støtte, der har sikret, at de bæredygtige alternativer nu er i en position, hvor de udgør en bedre investering end kul.
Den logik gælder stort som småt. Derfor er det også ærgerligt, når
puljer som Miljøstyrelsens pulje til grønne initiativer lukker. De har
været katalysatorer for megen grøn omstilling, og for projekterne er
det afgørende, at de når en vis størrelse, for at de kan overleve på
egen hånd.
For Lars Aagaard har for så vidt ret i, at omstillingen står stærkest,
når den også er økonomisk bæredygtig. Mange omstillingsprojekter
er bukket under ved, at frivillige kræfter slipper op. Derfor skal vi
også sørge for at hylde de projekter, der formår at tage skridtet fra
bæredygtig omstilling til bæredygtig økonomi – med eller uden støtte.
Der er derfor al mulig grund til at hylde TagTomat i denne bog: for
projektets bidrag til omstillingen, for dens stemme i offentligheden
til inspiration både på og uden for Christiansborg og for Mads’ evne
og hårde arbejde for at gøre TagTomat til sin levevej.
Opråb til lokalkamp
Hvis man ser TagTomat og de mange andre imponerende omstillingsprojekter, så er det værd at se på, hvor deres energi og inspirationskraft kan kanaliseres hen i det offentlige rum: skal de leve deres eget
liv, eller kan vi løfte dem ind i et fællesskab og en ny fælles kontekst
for at bringe klimaet på den politiske dagsorden?
I 2017 er der kommunalvalg i Danmark. En begivenhed, der sjældent nyder samme opmærksomhed som det nationale valg. Men for
klimaet har det afgørende betydning. Kommuner som Samsø, Sønderborg, Lejre, Middelfart og Frederikshavn har allerede vist, at kommunen kan spille en vigtig rolle for at nå vores klimamål. Ikke bare
med egne planer, men også ved at løfte de lokale initiativer ind i en
større plan for den grønne omstilling. Andre kommuner halter stadig
voldsomt efter. Nu hvor ambitionerne er slået fast i COP21-aftalen,
så er der så meget desto mere behov for at inspirere med konkrete
projekter og skabe et stærkt politisk pres til den reelle forandring.
Som klimaaktivisten Bill McKibben sagde, efter at COP21-aftalen
var i hus: ”Dette har ikke reddet verden, men det har måske reddet
vores chance for at redde den.”
Find omstillingsprojekter fra hele landet på www.voresomstilling.dk.

64

Åben have hos Dyrk Nørrebro på
taget af Blågård Skole ved Byhave
festival på Nørrebro, august 2014.

PLANTEVÆG TIL
KONTORER MED
KONTORTOMAT
Plantevæggen KontorTomat til åbningsreception hos SpotOn Marketing på Østerbro
i oktober 2014. Ud over den grønne ramme
for fællesskab, som møblet har skabt, er
akustikken forbedret væsentligt i det store
kontorlandskab. Efter receptionen har Tag
Tomat opsat LED-belysning, der sikrer lys
til planterne i de selvvandende plantekasser.

VIDEN

MEDUDVIKLERE
Andreas Lloyd og Nadja Pass,
stiftere af samfundslaboratoriet
Borgerlyst og udviklere af konceptet
Samtalesaloner.
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Projekter løftes bedst i flok. Men
hvis andre skal have lyst til at
løfte med på dit projekt, er du
nødt til at åbne det og gøre det
nemt for dem at være med. De
skal have mulighed for at gøre
projektet til deres og for at deltage på deres egen måde og i
eget tempo.
Det er ikke altid lige let for nytilkomne i et projekt at finde ud af,
hvor de skal tage fat. Nogle gange føler de sig ligefrem uvelkomne.
For efterhånden som du og de andre initiativtagere selv er kommet
godt i gang med idéen og godt ind i stoffet, er det let at glemme,
at alle de nytilkomne stadig er nybegyndere, og for dem kan bare
det at møde op til et møde eller give en hånd være en meget stor
oplevelse og overvindelse, hvis de ikke har prøvet det før. De skal
have lov at lade sig begejstre over alt det, der også tændte dig selv
i begyndelsen – for selvom du nu er videre og langt mere optaget
af alle mulige andre problemstillinger, skal nybegynderne have lov
at gøre sig deres egne erfaringer. Dyrke det, der tiltrak dem i første omgang i stedet for at springe direkte videre til alt det svære
og tungere, som du selv kæmper med lige nu. De skal selv opleve
den indledende begejstring og prøve det af med lidt uforpligtende
handlinger først.
Derfor handler det ofte om at definere konkrete og afgrænsede
mikrohandlinger, der gør det nemt for nybegynderne at vide, hvad
de siger ja til. Det kan godt være, at du heller ikke selv føler dig som
en ekspert. Men alene i kraft af de erfaringer og overvejelser, du
allerede har gjort dig, og de snakke, du allerede har haft, er du langt
foran dem, der møder dit projekt for første gang. Og en af de bedste
måder, du kan rykke på din egen handlekraft, er faktisk ved at blive
bedre til at hjælpe nybegynderne godt i gang.
Engagementstrappen trin for trin
Det kan du gøre ved at give plads til, at folk kan deltage på mange
forskellige måder alt efter, hvad de har tid, mod og borgerlyst til. Det
kan bedst illustreres som en trappe, som folk langsomt kan gå op
ad og som giver dem mulighed for at engagere sig mere og mere,
efterhånden som de lærer projektet og dets rammer at kende. Denne
”engagementstrappe” består af fire trin:
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Initiativtagere

Medudviklere

Deltagere

Tilskuere

Engagementstrappen.

Initiativtagere har taget initiativet til projektet eller tager initiativet til
at føre projektet videre, hvis de oprindelige initiativtagere har forladt
det. Som navnet antyder, tager de initiativ og sætter ting i gang. På
den måde er de en slags fyrtårn for projektet, fordi de formidler og
fastholder de værdier og mål og den ånd, som projektet er startet
i. De sætter rammerne for projektet og inviterer folk til at skabe og
videreudvikle projektet sammen med dem. For eksempel er det os,
der er initiativtagerne til projektet Samtalesaloner. Vi tog initiativet
til at afprøve og udvikle konceptet med samtalesaloner og holde
dem i København.
Medudviklere videreudvikler og tilpasser projektet og idéen til deres
egne behov. De er tiltrukket af projektet, men fortolker og remixer det
med udgangspunkt i deres egne kompetencer og interesser. På den
måde skærper og fokuserer de ofte projektet i de retninger, som de
bedst forstår og kan formidle til andre. Og de arbejder målrettet med
at knække disse dele af projektet ned på klart definerede mikrohandlinger, som de kan bruge til at vise andre, hvordan de kan være med.
I forhold til samtalesalonerne er medudviklerne alle dem, der har
videreudviklet konceptet og tilpasset det deres egne behov og deres
egne rammer. Det er de gode folk i Århus, Odense og Torshavn, der
holder deres egne samtalesaloner. Det er de organisationer, der tænker samtalesaloner ind i deres konferencer og events. Det er tekstildesigneren, der har håndbroderet samtaleduge med samtalemenuer
på. Det er alle dem, der gør idéen og konceptet til deres eget.
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En god mikrohandling er:
Konkret – gør opgaven så specifik som muligt. Jo simplere og mere ligetil opgaven er, jo
nemmere vil den være for andre at overskue
og påtage sig.
Tidsafgrænset – gør det klart, hvor meget tid
man forpligter sig til på at bruge på opgaven.
Det er ofte bedre at afgrænse opgaven til et
bestemt tidsrum, end det er at tilpasse tiden
til opgaven. Folk kan meget nemmere sige
ja til en opgave, hvis de ved, at de kun er
forpligtet i et bestemt tidsrum, og derfor ikke
føler, at de kan risikere at komme til at hænge
på en masse ekstra arbejde bagefter.

Deltagere har taget det første skridt og påtaget sig at udføre en mikrohandling eller to. De er nysgerrige på projektet, men er stadig ved
at finde ud af, hvordan de bedst kan bidrage – og om de har lyst til at
engagere sig mere, eller om de har det bedst med kun at forpligte sig
til en mikrohandling i ny og næ. Deltagernes begejstring eller mangel
på samme er ikke altid et udtryk for, om de har tænkt sig at engagere
sig yderligere, men mere et udtryk for, hvor godt de kan lide idéen
og projektet. Og jo mere begejstrede de er, jo mere tilbøjelige vil de
være til at sprede budskabet og invitere andre til at prøve at deltage.
Deltagerne er for eksempel alle dem, som kommer til samtale
salonerne. Som deltager i samtalerne og har en hyggelig og sjov
aften, hvor de lærer nye mennesker at kende – som kommer en enkelt
gang eller vender tilbage igen og igen. Og som fortæller om det og
inviterer deres venner med. Det er alle dem, som gør, at vi bliver ved
med at invitere til samtalesalon måned efter måned.
Tilskuere følger med fra periferien. Måske hører de om det, fordi
nogle af deres venner er deltagere. Måske har de hørt om det i medierne. De er i hvert fald blevet så nysgerrige og inspirerede, at de
har projektet på radaren. Måske er de fans på Facebook eller har
tilmeldt sig nyhedsbrevet. Måske har de planer om at deltage, men
har bare ikke lige kunnet få det til at passe endnu. Eller måske bor
de for langt væk eller har andre omstændigheder, der afholder dem
fra at deltage. Uanset årsagen udgør de det interesserede publikum:
De kigger og hepper. Måske hjælper de også ved at viderefortælle
de gode historier om projektet. Og på sigt kan det også være, de vil
være med, hvis omstændighederne passer.
Tilskuerne til samtalesalonerne er alle dem, der følger med på Samtalesaloners hjemmeside, Facebookside og nyhedsbrev. De kender
én af os og er blevet spammet med invitationer, siden vi startede.
Eller de kender nogen, der kender nogen, der har været til samtalesalon og rigtig godt kunne lide det – og nu kunne de egentlig godt
tænke sig at prøve det engang. Eller de har hørt om Samtalesaloner
i medierne. Det er alle dem, der ville ønske, at de kom afsted, men
som alligevel får gjort sig nogle tanker eller får en god snak om konceptet og emnet, når vi sender invitationen, selvom de aldrig selv
får deltaget i en salon.

Funktionsbestemt – gør det klart, hvilke kompetencer der indgår i opgaven. Mange studerende eller nyuddannede vil gerne prøve
deres faglighed af i praksis, og mange andre
savner at bruge deres kompetencer på den
nørdede måde, der sjældent er plads til i hverdagen. Giv dem mulighed for det!
Sjov – Jo sjovere og jo mere interessante opgaverne er, des mere har folk lyst til at påtage
sig dem. Sjove opgaver er ofte noget, man
gør sammen med andre, og som man føler
sig nogenlunde tryg ved og kompetent til.
Synlig – Det er sjovest at løse opgaver, man
nemt kan se gør en forskel. Tænk bare på,
hvor meget mere tilfredsstillende det er at
male en hvid væg blå end en nusset hvid
væg hvid.
Jo bedre du kan vise, hvilken forskel folks arbejde gør i den store sammenhæng, jo mere
tilbøjelige vil de være til at engagere sig mere.
Derfor er det vigtigt at give synlig, umiddelbar
og klar feedback på det, folk bidrager med.
Både undervejs og bagefter.
Vigtig – fortæl folk, hvordan den lille, konkrete opgave de løser, er med til at løse en langt
større sag i et større perspektiv. Jo bedre
folk kan se det samlede billede, jo bedre kan
de også selv byde proaktivt ind med forslag
til andre gode mikrohandlinger – og jo mere
tilbøjelige vil de være til at engagere sig på
længere sigt.
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Det er vigtigt at gøre op med
den gængse forståelse af,
hvad det vil sige at være
frivillig

Medudviklere

Et trin ad gangen
Sådan en engagementstrappe kan ikke undgå at give et meget generaliseret og fortegnet billede af virkeligheden. Der kan være meget
stor forskel fra projekt til projekt på, hvordan man kan engagere
sig på forskellige måder, og hvordan man går fra det ene trin til det
andet. Der kan for eksempel godt gå meget lang tid, fra man starter
et projekt, til der er nogen medudviklere, der melder sig på banen.
Det har vi selv i høj grad oplevet med vores samtalesaloner. Der gik
i hvert fald halvandet år, fra vi holdt vores første samtalesalon, til
der var andre, der tog initiativ til at holde deres egne. Men dérfra gik
det pludselig meget hurtigt.
Som denne trappe viser, starter engagementet, længe før de fleste aktivt begynder at bidrage synligt i et projekt. Ofte lytter folk og
forholder sig til det, smager på det, tænker over det, snakker med
andre om det og fordøjer det, længe inden de tager springet og selv
begynder at deltage. Som oftest føles det som en heltemodig indsats,
når man endelig får taget det første skridt, fordi man har overvundet
sig selv og har bevæget sig fra bare at snakke om det til rent faktisk
at gøre noget ved det.
De, der har været med i projektet længe og har det helt inde på
rygraden, glemmer ofte, hvor stort det kan føles at tage dette første
lille spring. For dem er det jo for længst blevet hverdag. De har jo
gjort den slags ting til hudløshed. Hvordan kan det dog føles nyt og
farligt?
Men tro os: Det gør det. Og sådan er det hele vejen op ad trappen: Vi er dårlige til at huske, hvor svært det var at tage de trin, som
vi allerede har taget selv. Og vi glemmer, at når du står nederst på
trappen, kigger du ikke efter dem, der står øverst og fører an og fører
sig frem. De forekommer uopnåelige, og det kræver alt for meget at
komme derop her og nu. Nej, du kigger på dem på trinnet over dig.
Dem, som er i gang med de ting, du overvejer at begynde på. Dem,
som har overvundet det, som du gerne vil overvinde. Og du tænker:
”Hvordan har de mon gjort det?”
De er de allerbedste til at tage de nye i hånden og hjælpe dem med
at tage det næste trin op ad trappen. Det er dem, der skal vise dig,
hvordan du kan være med. Det er dem, der har udfordringerne – og
hvad de selv gjorde for at overkomme dem – i friskest erindring. Og
tilsvarende, hvis du er en af dem, der allerede står på et af trappetrinnene: Så er det dig, der skal byde andre velkomne og gøre det
let for dem at være med.
Det kan tage rigtig lang tid, før andre har fået arbejdet sig så langt
op ad trappen, at de har mod på at skabe og videreudvikle jeres projekt. Men jo bedre I er til at gøre det let for andre at klatre op ad engagementstrappen, jo hurtigere vil de få mod på mere og dermed også
være klar til at gøre jeres projekt til deres eget. Så sørg for simple og
sjove og synlige måder, man kan deltage på. For på den måde bliver
det lettere for nybegynderne at engagere sig og fornemme, om det er
noget for dem, uden at forpligte sig på mere, end de kan overskue.
Husk, at du ikke har ret til at forlange noget som helst af dem. Du
aner ikke, hvad der ellers sker i folks liv. De fleste af os har bekymringer, ansvar og stress, som vi bærer rundt på. Og vi vil kun engagere
os i det omfang, vi har overskud til det. Så lad være at forlange noget eller give andre dårlig samvittighed over, at de ikke løfter mere.
Fokusér i stedet på at gøre det så nemt og fleksibelt som muligt at
bidrage med noget meningsfuldt.
Fra frivillighed til pligtvillighed
Mange foreninger og initiativer har svært ved at finde folk, der har
tid, lyst og overskud til at stå for driftsopgaverne. De fleste synes,
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Borgerlyst afholder samskabelsesworkshop ved Dansk Arkitektur Center,
grundlovsdag 2015.

at opstarten og den uforpligtende idéudvikling, hvor alt stadig er
muligt, er vildt spændende – men driften og vedligeholdelsen er
knapt så sexet.
Men nogen skal jo løse de opgaver, og dem, der ender med at
påtage sig dem, indleder ofte fællesmøder og generalforsamlinger
med at brokke sig over, at ingen af de andre engagerer sig og hjælper med de tungere opgaver indimellem. Det er en fuldt forståelig
reaktion og mekanisme – men reelt er det den dårligst tænkelige
måde at løse problemet på.
For paradoksalt nok er den slags indledende brok en sikker måde
at afskrække andre fra at påtage sig disse driftsopgaver. Der er jo
ingen, der har lyst til at ende med at hænge på et stort ansvar og selv
blive den, der sidder og brokker sig til hvert møde. Og de, der er med
til et møde for allerførste gang, mister også lysten til at engagere sig,
fordi mødet fokuserer på alt andet end dét, de kom for.
I alt for mange tilfælde lyder det som en trist, tør og tung tjans at
være med til at tage ansvar og forpligte sig over for fællesskabet.
Derfor er det vigtigt at gøre op med den gængse forståelse af, hvad
det vil sige at være frivillig. Når foreninger og offentlige instanser i
dag hylder frivillige ildsjæle, bliver der lagt utroligt stor vægt på de
store ofre, de har ydet – at de virkelig har sat sig selv til side for at
gøre en forskel. Og ydet noget næsten overmenneskeligt. De får det
nærmest til at lyde som om, de har ydet en heroisk indsats på linje
med soldaterne, der under 1. Verdenskrig meldte sig som de første

Pligtvillighed er noget
ganske andet end frivillighed
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Frivillige anlægger og vedligeholder en
lille fortovshave i Københavns Klimakarré på Østerbro, juni 2015.

Definér sjove, konkrete og
synlige mikrohandlinger, der
er nemme at sige ja til
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til at springe op af skyttegraven: Modige og prisværdige, men også
ret meget selv ude om det.
Og jo, selvfølgelig er der nogen, der gør meget og påtager sig
mange opgaver og meget ansvar og gør en stor forskel på den led.
Men dem synes vi faktisk ikke længere, man kan kalde frivillige. De er
pligtvillige. Og pligtvillighed er noget ganske andet end frivillighed.
De pligtvillige er dem, der ikke alene er rede til at være en del af
et givet projekt eller initiativ, men som gør det til deres eget. Som er
villige til at forpligte sig på det. Pligtvillighed er medejerskab. Det
forudsætter medbestemmelse. For hvis du engagerer dig så meget
i et projekt, at du gør til dit eget – til en del af din egen identitet – så
gør du det også for at være med til at præge det og forme det efter
dine egne værdier. Pligtvillighed er den ekstra-ordinære indsats:
Det er at tage tørnen i bestyrelsen. Det er at sidde til kedelige, men
nødvendige møder i banken. Det er at samle op på det, som ellers
ville falde mellem sprækkerne. Og det fortjener helt sikkert hyldest.
Ikke mindst fordi det ofte er dem, der laver de sjove, spektakulære
opgaver, der typisk løber med al hæderen og opmærksomheden.
Men pligtvillighed er noget andet end frivillighed. Frivillighed er
ikke ekstra-ordinært. Frivillighed er normen. Vi er allesammen frivillige i forskellige sammenhænge: Vi hjælper hele tiden hinanden
med stort og småt. Vi gør hele tiden ting, vi ikke behøvede at gøre.
Som Tor Nørretranders siger, er det kun amatør-egoister, der er sig
selv nærmest, for vi bliver glade af at være generøse. Vi kan slet ikke
lade være. Men ofte er vi frivillige på en uforpligtende og midlertidig
facon, fordi det passer bedst til den projektbaserede måde, vi lever
vores moderne liv på. Og det passer ofte dårligt overens med den
traditionelle måde at tænke frivillighed på.
Hvis vi genbesøger den engagementstrappe, vi tegnede tidligere,
kan vi placere de fire forskellige trin på trappen i tre forskellige faser
for engagement: Nysgerrighed, frivillighed og pligtvillighed.
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Nysgerrighed er den indledende fase, hvor folk står udenfor som
tilskuere og forestiller sig, hvordan det ville være at være en del
af et givent projekt, initiativ eller fællesskab. Her vurderer de, om
projektets løfter er plausible eller ej: Kommer jeg virkelig til at gøre
en forskel ved at deltage her? Er disse grøntsager virkelig værd
at arbejde tre timer om måneden for? Betyder ”du skal også lave
kaffe engang imellem”, at jeg i virkeligheden ikke kommer til at lave
andet? Er det virkelig denne sag, der ligger mit hjerte så nær, at jeg
skal prioritere dén over alt det andet, der også ligger mit hjerte nær,
og som jeg også har lyst til at bruge tid på?
Frivillighed er den fase, hvor folk har engageret sig. De har fundet ud
af, at projektet passer ind i deres hverdag, og at de kan påtage sig de
mikrohandlinger, de bliver tilbudt, uden at risikere at blive forpligtet
på alt muligt andet, end de har tid eller overskud til. De kan se, at
projektet gør en positiv forskel i deres eget liv.
Pligtvillighed er den fase, der kun involverer et fåtal af alle dem, der
deltager i et givent projekt. Det er dem, der indser, at projektet kun
kan holdes kørende, hvis nogen forpligter sig til at stå for nogle af
de ansvarsområder, der kræver en større og mere vedvarende indsats, der ikke kan løses gennem mikrohandlinger. De gør det, fordi
de sætter så stor pris på projektet, at de føler et ansvar for det. De er
villige til at tage en tørn for at holde det kørende. Nogle ser det som
en acceptabel byttehandel for den større sag. Nogle benytter sig af
lejligheden til at lære en masse om organisation, økonomistyring og
administration. Andre kan bare ikke lade være.

75

VIden

Andreas Lloyd og Nadja Pass

Helt grundlæggende handler
det om at få den enkelte
frivillige til at blive ved med
at sige ja, ja og ja

Medudviklere

Åbn maskinrummet
Efterhånden som dit projekt vokser og modnes, vil det blive mere og
mere afhængigt af de pligtvillige kræfter. Det bliver hverdag, og der
er en masse ting, som skal driftes og holdes i gang. Hvis det skal
være let for andre at deltage, skal nogen bruge krudt på at sætte
rammerne og definere mikrohandlingerne. Og ofte er der langt fra
pligtvillige folk nok.
Mange projekters største svaghed er, at de alt for ofte prøver at
hverve nysgerrige til at påtage sig pligtvillige opgaver. Men hvis du
bare kommer som nysgerrig til et projekt, vil du aldrig være klar til at
være pligtvillig. Og du bliver meget let skræmt væk, hvis du oplever,
at du forventes at påtage dig de pligtvillige opgaver med det samme.
Kunsten ligger derfor i at give de løst forpligtede frivillige mere mod
til at blive pligtvillige.
Det forudsætter for det første, at de frivillige let og uforpligtende
kan se og snuse til, hvad de pligtvillige opgaver indebærer, og for
det andet, at de langsomt kan oparbejde det fornødne mod og erfaringerne til at byde ind på disse opgaver.
Den første del kræver åbenhed. Det kræver, at de frivillige kan
kigge dybt ind i det pligtvillige maskinrum og se, hvordan arbejdsgangene er, og hvordan beslutningerne bliver taget. De skal ikke bare
kunne læse referaterne – de skal kunne være med på mailing-listen
og sidde med til møderne – uden at der forventes mere af dem! Denne form for radikal åbenhed er det, som kendetegner open source
software-projekter: Alle udvekslinger og møder er åbne for alle. Som
nybegynder-programmør kan du stå trygt i periferien af et projekt
og høre verdens bedste programmører diskutere tekniske detaljer,
uden at nogen forventer, at du også skal bidrage til diskussionen.
Du kan bare lytte og lære, så længe du har lyst.
Den anden side af at gå fra frivillighed til pligtvillighed består i at
definere sjove, konkrete og synlige mikrohandlinger, der er nemme
at sige ja til. Men det er vigtigt, at du ikke opfatter et ja til en mikrohandling som udtryk for andet end nysgerrighed. Det betyder på
ingen måde, at folk har lyst til at forpligte sig til mere. Det er vigtigt
at respektere.
Det helt afgørende er, at de frivillige føler, at de har en reel mulighed for at sige nej. De må for alt i verden ikke føle sig bondefanget
eller tvangsindlagt til noget som helst. Kontrakten lyder på én mikrohandling ad gangen. For ved at give dem muligheden for at sige
nej, giver du dem også muligheden for at sige oprigtigt ja. For hvis
de først har sagt ja én gang, vil de have meget nemmere ved at sige
ja, hvis de bliver spurgt en anden gang; forudsat – selvfølgelig – at
deres første oplevelse med at påtage sig en mikrohandling var positiv og vellykket.
Gør det let at sige ja
Det kræver et overskud af energi og tid at engagere andre i et projekt.
Det forudsætter, at man tager sig tiden til at byde nye folk velkomne,
forklarer dem om projektet, giver dem klart afgrænsede mikrohandlinger og løbende står rådighed med råd, sparring og feedback. Derfor
handler det at åbne et projekt for andre i høj grad om timing. Der er
tidspunkter i et projekts udvikling, hvor initiativtagerne har mere
overskud og tid til at invitere nye folk ind.
I projektets opstartsbegejstrede forårstid har initiativtagerne tit så
travlt med overhovedet selv at forstå, hvad de har gang i, at de har
svært ved at forklare, hvad projektet går ud på, udstikke rammerne
og definere de mikrohandlinger, der skal til for at gøre det let for
andre at deltage.
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Derimod er det ofte godt at invitere nye, nysgerrige kræfter ind,
når projektet er blevet mere etableret og har nået en mere driftsorienteret form. Her vil initiativtagerne have mere overblik og overskud
til at forklare projektet, og der vil ligge mange oplagte mikroopgaver
lige for. Det er også et godt tidspunkt at støde til, hvis man ikke selv
er den store initiativtager, men hellere vil hjælpe andre med at føre
deres projekter ud i livet.
Udover at det er vigtigt at være opmærksom på sin egen energi
og overskud til at byde nye deltagere velkommen og støtte deres
første skridt op ad engagementstrappen, er det lige så vigtigt at være
opmærksom på den enkeltes behov, interesser og motivationer for
at engagere sig i projektet. Vi er alle sammen så forskellige, at det
er helt håbløst at prøve at generalisere om, hvad der kan give folk
lyst til at engagere sig i lige netop dit projekt. I stedet må du prøve
at sætte dig i hver enkelt persons sted og forstå, hvad der kan give
lige netop denne person lyst til at engagere sig. Eller afskrække dem
fra at være med, selvom de egentlig gerne ville.
Så snak med hver enkelt, der melder sig som interesseret, og lyt
indgående, og hjælp dem med at finde mikrohandlinger, der passer
til netop deres interesser og samtidig kommer projektet til gavn. På
den måde giver du dem muligheden for at blive aktive hjælpere, og
for at gøre projektet til deres eget – skridt for skridt på deres egne
præmisser og i deres eget tempo.
Helt grundlæggende handler det om at få den enkelte frivillige til
at blive ved med at sige ja, ja og ja. Med hvert ja rykker de tættere
på projektet. Men hver gang de siger ja, skal de have den fulde og
oprigtige følelse af, at det også er i orden at sige nej. Husk, at ”frivillig” betyder, at man har muligheden for at sige nej og gå sin vej når
som helst. Folk, der har forpligtet sig og har påtaget sig ansvar i dit
projekt er netop ikke længere frivillige, men pligtvillige.
Hvis du vil have folk til at engagere sig og påtage sig ansvar og
forpligtelser, handler det mest af alt om at undgå de situationer, der
typisk får frivillige til at sige nej. For selvom det er meget svært at
generalisere om, hvad der får folk til at sige ja, kan man til gengæld
sige meget generelt om de nej-situationer, der får folk til at slå bak
og trække sig fra et projekt.
Her er seks af de mest hyppige nej-situationer, og hvad du kan
gøre for at undgå dem:

Det er meget vigtigt at
bevare en god og optimistisk
stemning, selv når der er
travlt eller modgang

1. Når man ikke bliver budt ordentligt velkommen
Som nysgerrig kan man let komme ind i et projekt eller en forening
på et ubelejligt tidspunkt. Man dukker op til et møde eller en event,
hvor alle har for travlt, stresser rundt eller taler meget indforstået
om noget, man slet ikke har forudsætningerne for at forholde sig
til. Jo mere travlt, jo mere sandsynligt, at der ikke er nogen, der
har tid eller overskud til at sætte sig ned og tage ordentligt imod
de nye. Og i stedet risikerer man som ny tilkommen bare at blive
set som et ekstra par hænder og ikke som et menneske, der har
noget på hjerte og meget at bidrage med. Og så får man mest lyst
til bare at gå sin vej igen.
Derfor er det meget vigtigt, at projekter, foreninger og organisationer har en klart defineret og velfungerende måde at opfange og
integrere de nysgerrige, der overvejer at engagere sig. Det kan for
eksempel være gennem månedlige intromøder, hvor nysgerrige
kan få en omhyggelig indføring i, hvordan projektet fungerer. Eller
det kan være gennem en ugentlig træffetid, hvor der er god tid til
at snakke med de nysgerrige, der kigger forbi. Hvis I ikke holder
møder så ofte, kan I med fordel lægge træffetiden en time før et
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Indvielse af TagTomats fortovshave i
Klimakvarteret, maj 2013. Frivillige i
fuldt sving med at flytte tung jord – en
god konkret mikrohandling.

projektmøde, så nysgerrige først kan komme til træffetid og dér
blive klædt på, så de kan deltage i mødet på lige fod med de øvrige
deltagere bagefter. Jo større og mere tjekket projektet er, jo mere
kan man gøre ud af denne velkomst – med medlemshåndbøger,
mentor-ordninger, intro-weekender og kurser. Men i første omgang
er det bare vigtigt, at man tager sig tid til at byde folk velkommen
og snakke med dem om, hvad de gerne vil bidrage med.
2. Når stemningen er dårlig
Som ny i et projekt eller i en organisation er man på usikker grund.
Det er lidt ligesom en første date: Man bruger meget krudt på at
mærke efter, om det er noget, man har lyst til at gå videre med.
De fokuserer på menneskene og stemningen og forestiller sig,
hvordan de selv kan indgå i dette fællesskab. Derfor er de hyperfølsomme overfor dårlig stemning. Hvis de nye frivillige kun
møder stressede, vrede eller udmattede mennesker, når de snuser
til projektet, afskrækker det dem med det samme.
Derfor er det meget vigtigt at bevare en god og optimistisk
stemning, selv når der er travlt eller modgang. Det er grundstenen
i et fællesskab. Og den vigtigste måde at styrke et fællesskab på
er gennem fælles handling. Fælles handling skaber fællesskab.
Ved at gøre ting sammen opbygger de frivillige venskaber og tillid
til hinanden. Derfor finder og engagerer mange sig især i de borgerlystne projekter, de hører om gennem deres venner. For så ved
de, at der er gode folk ombord. Disse venskaber og denne tillid er
afgørende for, at man kan bevare humøret i svære og udfordrende
situationer. Fællesskab er ikke kun at lave de ting, der skal laves,
men også at lave alt det andet generøse og overskudsagtige ingen
forventer. At bage en kage. Invitere til fællesspisning. Arrangere
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en fredagsbar. Give en uventet fødselsdagsgave. Det er at opleve
den glæde og engagement, alle i projektet deler.
3. Når møderne er for ustrukturerede
Da nye frivillige i starten bruger meget krudt på at lære de øvrige
at kende og finde deres plads i fællesskabet, vil der i første omgang ikke være så meget fokus på at løse de konkrete opgaver.
Selvfølgelig skal de enkelte mikrohandlinger være sjove, synlige
og konkrete nok til, at de nysgerrige overhovedet vil påtage sig
dem og blive frivillige, men mest af alt skal opgaverne bare være
lette at handle på, føle begejstring for og udføre, mens man lærer
projektet, fællesskabet og de øvrige frivillige at kende. Derfor er det
vigtigt at sørge for, at nysgerrige ikke her og nu skal forholde sig
til alt muligt, der ikke er relevant for deres deltagelse. Den største
entusiasmedræber er lange, ustrukturerede møder om emner, de
nye alligevel ikke kan byde ind på at løse. Der er netop her, det er
så afgørende at undgå de berygtede broksvadaer til møderne, for
hvis nye frivillige får indtryk af, at det hele sejler, og de vil blive
suget ind i en stor kaotisk hvirvelstrøm, siger de pænt nej tak og
kaster sig over et andet projekt. Det at holde gode møder er en
meget undervurderet kunst. Og intet sted er det vigtigere at holde
gode møder end i projekter og organisationer, hvor alle deltagerne
frit kan rejse sig og gå deres vej, når det bliver for meget.
4. Når opgaver og ansvarsfordeling er uklar
Mikrohandlingerne skal ikke bare være konkrete, sjove og synlige, de skal også være klart afgrænsede. Der er ikke noget, der
så effektivt får frivillige til at sige nej en anden gang, som hvis
de oplever at stå i en helt anden situation end den, de troede, de
havde sagt ja til. Det kan for eksempel være, hvis en opgave er
dårligt beskrevet, og der er en masse ekstra arbejde, som den
frivillige ikke kendte til fra starten. Eller det kan være, hvis den
frivilliges arbejdsopgaver er knyttet til andre mikrohandlinger, som
der ikke er nogen andre frivillige til at udføre, så de ender med
også at skulle løse disse opgaver selv. Pludselig står den frivillige
med en opgave, som er meget større end forventet og uden den
fornødne hjælp eller støtte.
Derfor skal der være helt klare rammer, ansvarsfordeling og
forventningsafstemning, så det er nemt for de frivillige at byde ind
på de mikrohandlinger, som tiltaler dem. Samtidig er det vigtigt
også at gøre det klart for de frivillige, at de skal påtage sig opgaver.
”Krav er kærlighed”, som en af vores venner altid siger til sine
børn. Ved at stille krav og have forventninger viser man de frivil
lige, at man gerne vil dem. De er del af et forpligtende fællesskab.
Og de gør en vigtig og værdsat indsats. Denne form for forventningsafstemning er afgørende, hvis en frivillig på længere sigt skal
forpligte sig yderligere. For efterhånden som de frivillige begynder
at føle sig mere hjemme i projektet, får de mod på at påtage sig
flere og større opgaver. Og hver gang de påtager sig en ny opgave,
skal de føle sig sikre på forventningerne. Det er denne gradvise
voksen med opgaven, som kendetegner udviklingen fra frivillig
til pligtvillig. Selv når de forpligter sig til at være nøgleansvarlige,
betale regninger eller sidde i bestyrelsen, skal rammerne være
helt klare. Opgaverne skal være tidsmæssigt og ansvarsmæssigt
afgrænsede, så alle ved præcis, hvad de forpligter sig til.

Ved at give muligheden
for at sige nej, får de også
muligheden for at sige
oprigtigt ja

5. Når rammerne er for stramme
Omvendt må opgaver, roller og rammer heller ikke være så stramme, at de frivillige på sigt ikke kan gøre opgaverne til deres egne.
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At være pligtvillig forudsætter i høj grad, at man selv begynder
at føle medansvar for projektet. Og endnu vigtigere: At man kan
påvirke, hvordan projektet skal udvikle sig. Det kræver, at gamle
pligtvillige tør overlade tøjlerne til nye kræfter. Og at der er løbende
udskiftning på de bærende ansvarsposter. For der er intet, der er
mere dræbende for initiativet og borgerlysten end at få at vide, at
”det har vi prøvet, og det virkede ikke”, hver gang man kommer
med et forslag. Eller at føle, at man aldrig helt fanger ”ånden” i
projektet, fordi man ikke var med fra start.
Derfor er det meget vigtigt at synliggøre mulighederne for at
gøre projektet til sit eget. Det kan være ved at fortælle de gode
historier om, hvordan andre i projektet eller organisationen har
taget initiativ og sat ting i gang. Det kan være ved at starte små,
afgrænsede projekter, hvor deltagerne får en stor grad af frihed
til at forfølge en særlig faglig interesse eller værdimæssig kæphest. På den måde vil der være plads til, at de kan udfolde deres
kreativitet og identitet i langt højere grad, fordi de selv er med til
at sætte rammerne.
6. Når man ikke kan få hjælp
Hvis der ikke er hjælp at hente, kan det få enhver til at sige nej til
nye projekter og opgaver, uanset om de er nysgerrige, frivillige
eller pligtvillige. Det er ikke rart at stå alene med ansvaret i en
svær situation uden at vide, hvem man kan ringe til eller trække
på. Når man vægrer sig ved at påtage sig nye opgaver, skyldes
det næsten altid frygten for, at der ikke vil være nogen til at hjælpe eller afhænde opgaven til, hvis man først har påtaget sig den.
Følelsen af at hænge på det hele alene er farlig, og det værste,
man kan gøre, er at holde den for sig selv. Desværre kommer den
ofte til udtryk som træt brok til møderne, eller i at de pligtvillige
pludselig og uventet trækker sig eller brænder ud.
Derfor er det meget vigtigt, at der er masser backup og sparring,
når det gælder. Uanset hvilken opgave man påtager sig, skal man
have tillid til, at nogen træder til og støtter én, hvis man har en
dårlig dag, eller hvis opgaven viser sig at være større, end man
regnede med.
For nysgerrige og frivillige kan det være med mentor-ordninger
eller en telefonvagt, man kan ringe til i nødstilfælde. For rutinerede
pligtvillige kan det være en buddy-ordning, hvor man forpligter
sig til at holde øje med hinanden og løbende snakke om de udfordringer, man står med. Uanset hvad, er det vigtigt, at man får
snakket om det og ikke pludselig bare brænder ud, trækker stikket
og forsvinder fra den ene dag til den anden.
Alle disse nej-situationer er forholdsvis enkle at undgå, hvis bare man
er opmærksom på dem fra starten. Men det kræver, at de frivillige
føler, at de har en reel mulighed for at sige nej. For ved at give dem
muligheden for at sige nej, får de også muligheden for at sige oprigtigt ja. At få folk til at sige ja handler mest af alt om rammer. Men hvis
man sørger for at tage sig tiden til at skabe gode, imødekommende
rammer for de nysgerrige deltagere, er der næsten ingen ende på,
hvor meget de vil engagere sig.
Denne artikel er en let redigeret version af afsnittet ”Medudviklere”
fra forfatternes bog ”Borgerlyst – handlekraft i hverdagen”.
www.borgerlyst.dk
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PLANTEKASSE
WORKSHOP I
FUGLEKVARTERET
I løbet af 2013 blev erfaringerne fra de frivillige workshops i baggården brugt til at hjælpe
boligforeninger og områdefornyelser med at
skabe grønne fællesskaber. Her ses frivillige
i Nordvest i maj 2014. Det er ofte hektisk, når
30 eller flere deltagere skal lave deres egne
plantekasser på samme tid. Men stemningen
er altid god, og det emmer af vidensdeling.

PASSION

HONNING
UNDER HIMLEN
Rikke Pape Thomsen, journalist og biolog

Biavl og produktion af honning
er ikke kun forbeholdt folk på landet. Byboere og bier kan sagtens
gå hånd i hånd, og holder du bier
på loftet af din etageejendom, er
sæsonen lang og givende. Gør to
gæve kvinder på Østerbro kuns
ten efter og hent det flydende
guld oppe under tagets ryg.
73 snoede, smalle bagtrappetrin bærende på trækasser, tavler og
tunge skridt. Turen til tops er lastet med alskens udstyr og forventningens glæde over det, der er i vente. Bier og honning. To gæve
midaldrende kvinder er blevet et makkerpar udi biavl på loftet af
en etageejendom på Østerbro i København. Det er deres 3. sæson
sammen, og de har fundet hinanden via en avisartikel og en efterfølgende brevudveksling.
”I 2009 læste jeg en avisartikel om en kvinde, Anne-Mette, som
holdt bier på et loft i Kartoffelrækkerne. Jeg blev ret inspireret af den
artikel og sendte en kvinde ved navn Anne-Mette et brev og skrev,
at hvis det var hende med bierne fra avisen, måtte hun gerne give
lyd – hvis ikke, skulle hun bare glemme henvendelsen,” fortæller en
begejstret Gitte Randløv.
At gå til bi
Gitte ramte plet. De to kvinder har nu i tre år høstet byhonning sammen. Men inden arbejdsfællesskabet for alvor kunne igangsættes,
måtte Gitte ”gå til bi” hos Københavns Biavlerforening. Kurset foregik
på den tidligere Landbohøjskole, og praktikken foregik i den bigård,
der ligger ved Åboulevarden i København. Her blev Gittes hobby
kickstartet.
I dag er rollerne fordelt sådan, at Anne-Mette Andresen er mentor
og Gitte praktikanten. Gitte går to gange, hvis de glemmer noget. I
dag er det den røde logbog, der stadig befinder sig i stueplan, da
kvinderne endelig rammer loftsetagen.
”Første gang, jeg så levende bier, var, da jeg besøgte Anne-Mette i
Hvidovre, hvor hun også har et par bistader stående. Det var en vildt
grænseoverskridende oplevelse, for jeg havde indtil da aldrig set bier
helt tæt på andet end på tv. Men jeg fik lyst til at prøve kræfter med
selv at holde bier, og da biavl er lidt af et udstyrsstykke, ja så gav det
god mening at koble sig på Anne-Mettes gear og bier.”
84

85

Passion

Rikke Pape Thomsen

Honning under himlen

Gitte Randløv på vej til loftsrummet med
kasser og tavler.

Turen går til loftet én gang
om ugen i højsæsonen, for
bier skal passes og plejes
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De bier, der bor på loftet på Østerbro i dag, er slægtninge til bierne i Hvidovre. Gitte har to stader, som skal tilses i dag sammen
med Anne-Mette. Turen går til loftet én gang om ugen i højsæsonen,
for bier skal passes og plejes, hvis der skal komme honning ud af
det. Kasserne, der bliver slæbt til tops ad bagtrappen, er tomme,
men forhåbentlig pakket med tavler, der indeholder velsmagende
honning på vejen ned igen. Honningen bliver slynget i Hvidovre til
Gittes delvise ærgrelse.
”Jeg ville egentlig gerne lave CO2-neutral honning, men jeg kan
ikke køre tavlerne på cykel eller med tog, det er simpelthen for tungt.
Så vi kører det herfra i bil.”
Masser af honning fra loftet
Og det bliver til et par køreture til Hvidovre igennem sæsonen. Faktisk
høster kvinderne mere honning i byen på de to stader end tilsvarende
på landet. Fødeudbuddet er rigt og mere varieret i byen, og biernes
aktive periode er lang, da der er lunt og tørt under taget.
Bierne henter pollen og nektar i op til 2 km’s omkreds. Fra hjemmeadressen i Holsteinsgade kan de tage turen til de mange lindetræer på
Strandboulevarden, besøge stauderne i Classens Have, villahaverne
i Rosenvænget-kvarteret og Søernes kastanjetræer. Fælledparken
ligger også i flyveafstand og kan nås på varme solskinsdage.
Et par naboandelsforeninger på modsatte side af Holsteinsgade
har en lille fin have ud til gadeplan, hvor gartneren har sat en masse
bivenlige planter og et fuglebad. Bier skal have adgang til vand, og
de foretrækker at drikke vand, der er let surt, derfor er der lagt en
tot spagnum i fuglebadet, der sænker vandets pH. ”First class treatment,” konstaterer Gitte glad.
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Biavl i flok
Et par gader fra Gitte og Anne-Mette har en lille flok Østerbroborgere omkring Classens Have fundet sammen og etableret et bi-laug.
Initiativtageren er Anne-Marie Jacobsen, som i mange år har ledet
en udflytterbørnehave, der dagligt kører ud af byen på landet i det
nordsjællandske. Her har de i flere år holdt bier og inddraget børnene
i det arbejde.
”Jeg meldte mig ind i by-bi for nogle år siden og tog samtidigt
biavlerkursus i Dansk Biavlerforening. Samtidigt tog hele børnehaven en sommerdag op til en anden udflytterbørnehave, der allerede
havde bier, og så blev det afgjort: Vi kunne også have bier. Og det
er gået over al forventning. Børnene har lært enormt meget. De er
kolossalt interesserede i at vide noget om bier og bliver stolte af at
turde være tæt på. Og deres forældre har aldrig vidst så meget om
bier, som de gør nu.”
For et par år siden fik Anne-Marie mod på at danne et bi-laug i
Classens Have. Lauget fik lov til at stille to stader op på Garnisons
Kirkegård. På længere sigt ønskede de at få staderne til Classens
Have, men staudebedet skulle renoveres først. Miljø- og Teknikforvaltningen gav lov til at opsætte to stader i bedet, og der blev gjort klar
til det i efteråret 2015. I december 2015 bliver det første stade flyttet.
”Jeg kunne godt tænke mig at skabe et godt beboerfælleskab, der
hvor jeg bor, og der er samtidig en hel del arbejde med et par stader,
særligt om sommeren, hvor der skal være ugentligt tilsyn. Så er det
godt at være flere,” forklarer Anne-Marie.
Administrative udfordringer og krav
I dag tæller lauget en håndfuld borgere, der
har fordelt opgaverne efter, hvad de er stærke
i og har lyst til. Faktisk er der en, der er allergisk, og derfor ikke kan være tæt på bierne;
så har vedkommende fået ansvar for en del af
vinterrengøringen i den periode, hvor bierne
er inaktive.
Anne-Marie har oplært de andre. Nu kan
fire voksne have fingrene nede i stadet. Og
flere kunne godt tænke sig at være med, men
det tager tid at lære. Og det tager tid at få alle
formaliteterne på plads, når man ønsker at
opstille bier på et af kommunens arealer. Der
skal indhentes en tilladelse, og en kommunal
jurist skal udarbejde en lejekontrakt. Der skal
betales en symbolsk leje af jorden – 40 kr.
årligt – og foreningen skal have en konto i
banken. I tillæg stilles der krav om to årlige
offentlige events for bydelens beboere. De
bliver annonceret i den lokale avis og i de
nærmeste supermarkeder.
”Jeg er vant til at formidle, særligt til børn, så jeg har ikke noget
imod at afholde events. Vi har planlagt det sådan, at folk kan komme
og være med til at tilse bierne, når vi starter sæsonen op; og når vi
høster, kan folk også komme og være med.”
I år har lauget høstet 70 kg honning på de to stader, og det bliver
spist og solgt af lokale, 400 gram for 35 kr.

Bierne er stadig aktive i september
måned, så handsker og tøj, der slutter
tæt om kroppen er nødvendigt for at
undgå stik. Her åbnes til første stadeog tavletjek.

To på taget er godt
Under taget i Holsteinsgade er de kun to, og det er de godt tilfredse
med. Ja, faktisk glade for at ingen spørger, om de må være med.
Træge bestyrelsesarbejder og tunge gårdråd er et kapitel for sig,
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Makkerparret i gang med at inspicere
tavler og diskutere. Et nyt loftsrum
har gjort det muligt at stå oprejst og
undgå at slå hovederne imod bjælkerne hele tiden.
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og arbejdet med bierne skal være så ukompliceret som muligt. ”Vi
diskuterer ikke, vi gør det bare,” siger Anne-Mette.
Ej heller skulle en kommune spørges om lov, da bierne bor på et
privat loft – men Gittes naboer er blevet varskoet.
”I vores forening må man gerne holde husdyr, så jeg kunne principielt bare have gjort det. Men jeg var rundt og snakke med alle
omkring bierne på loftet med en lille infoseddel, jeg delte ud. Langt
de fleste reagerede med ”Guuuuuud, kan man det? – nej, hvor fascinerende!” Enkelte strittede lidt imod, da de var bange for bistik. Men
der er aldrig nogen, der er blevet stukket af mine bier, kun jeg selv.”
I loftsrummet skinner solen ind gennem det lille vindue, og kvinderne har trukket sokkerne op over bukserne, fået handsker og bidragter
på hovedet. Og briller. – ”Jeg er blevet så gammel, at jeg ikke kan
se en skid på de tavler der,” konstaterer Anne-Mette tørt. Det sker af
og til, at Anne-Mette glemmer brillerne nede. Og hun har tilmed haft
dårligt ben. ”Pokkers,” supplerer Gitte.
Dronninger, honning og brede smil
De skal nu til at kigge begge stader igennem, finde dronningerne og
tage honning fra, hvis bierne kan undvære den. Anne-Mette har slået
sig ned tæt på et bistade, hvor enkelte bier tager sig en flyvetur. Hun
sidder på en grøn mælkekasse, og Gitte står ved hendes side med
den røde logbog. Stadet bliver åbnet, og der spreder sig en sød duft
af voks og honning. Det sprayes med lidt kunstrøg – rigtig røg fra
gløderne i en røgpuster duer ikke på et træloft. Men ganske lidt røg
er nødvendigt, for så forbliver bierne rolige. Og så kører en strøm
af ordvekslinger.
Anne-Mette: ”Der er meget stille!” Gitte: ”Gør vi, som vi plejer?”
Anne-Mette: ”Vi kigger i den store først.”
Første tavle løftes op.
Anne-Mette: ”Fyldt og helt forseglet.” Gitte noterer. ”Ja, ja, den
er helt fyldt! Tung og dejlig. God vægt ikke?” Anne-Mette kigger op.
Store smil. ”Den er også sat. Den kan vi godt tage.”
Næste tavle hives op. ”Dér er dronningen! Vores gode gamle dronning lever i bedste velgående, men der er en dronningecelle, hvor
der er kommet en dronning ud. Var der en dronningecelle sidst? Det
kan jeg ikke huske …” siger Anne-Mette.
De har begge en hullet hukommelse, derfor den røde logbog. Og
man skal tilse bierne, for de gør ikke altid, som man lærer på kursus.
Arbejdsgangen er, at de i fællesskab går staderne igennem, kigger
og skriver ned. Bagefter diskuterer de. Om dronningen skal skiftes
ud og hvor meget honning, der skal høstes. For som de begge siger:
man kan godt blive lidt grådig og få det lidt ligesom med guldfeber.

Stadet bliver åbnet, og der
spreder sig en sød duft af
voks og honning

Lyst til at smage på Gitte og Anne-Mettes honning fra Holsteinsgade?
Så find Gitte på efterårets loppemarked i Willemoesgade eller hos
”Det lille grønttorv” i Holsteinsgade nr. 58.
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INSEKTHOTEL
Katharina Hejgaard, naturvejleder i Rudersdal Kommune

Sværhedsgrad
Sådan gør du
1. Brug træstykkerne til at inddele trækassen i et antal rum.
2. Skær dine kviste, halmstrå mm., så de
passer i dybden.
3. Sav din overskårne gren eller træstamme, så den passer i dybden og bor huller i grenen, så den bliver som en hullet
schweizerost.
4. Fyld en urtepotte med uld eller mos, og
sæt den i et af rummene. Du kan fylde
grankogler, tørrede blade eller muslingeskaller omkring urtepotten. Fyld resten af
kassens rum med de øvrige elementer.
5. Sæt hønsenettet fast på kassen og placér
dit insekthotel, hvor det bliver udsat for
vind og vejr. Mange af smådyrene holder
af at bo lidt fugtigt.
Mange af de insekter, som er med til at bestøve vores planter, har svært ved at finde
skjulesteder til æglægning og ly i vores haver
og parker. Vi er for gode til at rydde op og
gøre pænt i vores uderum. I naturen yngler de
mellem gammelt træ og kvas i skovbunden
eller i vissent græs og blade.
Du kan hjælpe insekterne med at yngle
ved at bygge et insekthotel. Størrelsen og
udformningen af dit hotel er op til dine ambitioner og din fantasi – faktisk kan en hullet
mursten, som fyldes med lidt smågrene, gøre
det ud for et simpelt vinterhi.
Om du bruger en gammel skuffe af træ eller bygger en ny kasse er underordnet. Bare
du bruger naturmaterialer og undgår trykimprægneret træ. Nogle bygger insekthoteller
i 15-20 etager, men det mest almindelige er
at lave mindre kasser, som hænges op på en
mur, i et træ eller på et hegn. Du kan tænke
insekthoteller som et supplement til redekasser for fugle, som historisk set er mere
almindelige i de danske haver.
Se videoguide på www.tagtomat.dk/guides.
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Du skal bruge
• En trækasse, eksempelvis en gammel skuffe
eller vinæske; eller byg din egen æske.
• Nogle stykker træ som rumdelere.
• Pinde, tørre blade, bambus, grankogler, strå,
hø, uld eller mos.
• Snor til at bundte de forskellige materialer
sammen.
• En gren eller stamme og en boremaskine
med bor Ø 8-10 mm.
• En mursten med huller, potteskår eller muslingeskaller.
• En eller flere urtepotter i ler.
• Hønsenet, havesaks, sav, søm og en hammer.

Med et insekthotel kan
du tiltrække spændende
smådyr og fugle til din egen
baggård!

1
3

2
4

5
Om insekthoteller
I Danmark findes der mere end 17.000 forskellige insekter og andre smådyr, og afhængigt af hvor du bor, kan du være heldig
at se følgende dyr indlogere sig i hotellet:
bænkebidere, edderkopper, mariehøns, vilde bier, humlebier, hvepse og skolopendre.
Hvis du er særlig heldig, vil en sommerfugl
eller en smuk natsværmer bruge dit hotel til
overnatning.
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MOBILE PLANTEKASSER LEJES UD
Mange undersøgelser viser, at grønt i bybilledet gør mennesker glade – og når det grønne både kan spises, giver duft og tiltrækker
bier og sommerfugle, er det jo optimalt. Her
prydes Jarmers Plads hos Realdania med
leasede højbede inden Kulturnatten i København den 9. oktober 2015. De 14 højbede stod
på pladsen i et par uger før og efter selve
Kulturnatten.

VIDEN

FRA PARKERING
TIL PARK
Lektor Bettina Lamm og
postdoc Anne Wagner, Sektion for
Landskabsarkitektur og Planlægning
ved Københavns Universitet
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Kunstnergruppen Rebar skabte
i 2005 med deres ”PARK(ing)-
aktion” et stærkt indspark til diskussionen om, hvordan vi værdisætter og fordeler det offentlige
rums arealer. Ved at ”leje” en
parkeringsplads til en midlertidig
park fik kunstnerne demonstreret, at det er muligt at omdanne
gaderum til grønne miniparker.
Deres aktion blev kimen til den
internationale Park(ing) Day og
en mærkesag for flere gode små
opholdssteder i byen.
Hvorfor koster det kun 25 cent at leje 10 kvadratmeter areal til sin
bil, når grundpriserne i San Francisco ellers er så tårnhøje? Kan
p-pladsens areal ikke lejes til andre kreative formål end passiv opbevaring af biler? Det var det spørgsmål, tre unge landskabsarkitekter fra kunstnergruppen Rebar stillede sig selv en sommerdag
i 2005. De undrede sig over, at bilerne fik så meget plads i byen til
en meget billig pris, samtidig med at grønne områder til ophold var
sparsomme. Derfra opstod idéen om eksperimentet: at omdanne en
parkeringsplads til en lille midlertidig park.
Grøn aktion på p-plads
En dag i september 2005 rullede gruppen et græstæppe ud på en
p-plads og placerede en bænk og et træ. De puttede penge i parkometeret og ophængte et sirligt optegnet skilt med påskriften ”2 HOUR
PARK(ing) brought to you by REBAR”. Det var et simpelt set-up med
en tydelig visuel kommunikation, der mimede parkeringsskiltets grafiske udtryk. Derefter krøb de i skjul for at følge dagens gang i den
nyetablerede minipark. Det virkede. Forbipasserende slog sig ned,
læste avis, spiste frokost eller tog blot et lille hvil fra byens hektiske
liv. Rebars aktion var uskyldig, men samtidig også et meget klart
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Siden 2010 er der etableret mere end
50 Parklets, hvor private erhvervsdrivende anlægger og vedligeholder en
offentlig parkeringshave.

Med et sæt grundregler og en
årlig PARK(ing) Day kunne
alle bidrage til at omdanne
parkometerbetalte p-pladser
til midlertidige parker
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politisk statement om, at biler fylder for meget i byerne, og at vi bør
”generobre gaderne” med nye grønne opholdsrum. De ønskede at
rejse en diskussion af byens værdibegreber, når det gjaldt prioritering af brugen af det offentlige rum. Hvordan værdisætter man byens
arealer i et område med et stort underskud af gode offentlige parker
og uderum? Hvorfor er omfattende arealer reserveret til parkerede
biler, der optager meget plads? En lille film samt fotos fra dagens
aktion spredte sig på de sociale medier, og hurtigt fik fortællingen
om parkeringspladsen, der blev til park, omfattende opmærksomhed
i medierne. For naturligvis giver det mening at spørge ind til, om ikke
nogle af bilernes arealer kan skabe mere mening og godt byliv som
små ”lommeparker”.
900 parkeringsparker årligt
I tiden efter blev kunstnergruppen inviteret til at etablere flere nye
midlertidige parkeringsparker rundt om i byen. Men frem for selv at
lave flere nye PARK(ing)-installationer valgte de at udlægge metoden
som ”open source”. Med et sæt grundregler og en årlig PARK(ing)
Day kunne alle bidrage til at omdanne parkometerbetalte p-pladser til
midlertidige parker. Den tredje fredag i september er nu udnævnt som
international Park(ing) Day, og hvert år bliver der skabt omkring 900
parkeringshaver i byer verden rundt. Et væld af både smukke, sjove
og sociale miniparker er opstået ud af den proces. Med græsmåtter, planter, legeredskaber, paller og opholdsmøbler er alverdens
fantastiske lommeparker blevet til. Og for en dag tilføjer de byens
gaderum en smule mere løjerlighed, poesi og mødesteder. Det kreative udtryk går hånd i hånd med grønne strategier, nye oplevelser
og politisk manifest. Alle parker fejres og formidles gennem den
fælles digitale platform parkingday.org, hvor man også finder howto-guides og gode råd til selv at gå i gang. Visionen om, at bilernes

Viden

Bettina Lamm og Anne Wagner

Fra parkering til park

En af de første parkeringshaver i San
Francisco fra 2005.

arealer kan gøre mere gavn som grønne lommeparker i byerne, er
nu sået mange steder.
Fra parkeringspladser til fortovshaver
Parallelt med at PARK(ing) Day fænomenet opstod i San Francisco,
var man i New York i gang med en omlægning af Times Square fra
trafikeret vejkryds til offentligt byrum. Her blev bylivsmuligheder
afprøvet via midlertidige møbleringer og simple optegnede arealer
og cykelruter. De to byer har altid været lidt i konkurrence med hinanden om at være mest progressiv, så ved et besøg fra New York på
den daværende borgmesters kontor i San Francisco blev der prikket
til byen. Hvornår finder I på noget, der er lige så radikalt som vores
omlægning af Time Square? Inspireret af PARK(ing) Day-projektet iværksatte The City of San Francisco derfor i 2009 programmet
”Pavement to Park”. Indsatsen gik ud på at omdanne overskydende
vejarealer til nye lokale byrum og åbne for en mere undersøgende
og eksperimenterende tilblivelsesproces, der kunne foregå uden et
tungt og langsommeligt bureaukrati. Hellere bygge hurtigt med enkle
materialer og så undersøge kvaliteten af brugen efterfølgende frem
for en lang og omstændelig designproces. Det skabte mulighed for
at teste lovgivninger, samarbejdsformer og design i det offentlige
rum med det samme.

Mere end 50 Parklets er
blevet etableret i San
Francisco siden 2010, og
flere kommer løbende til

Den lille plads som en del af noget større
Et af de Pavement to Park-initiativer, der direkte oversatte Park(ing)
Day-fænomenet til nye byrum, er Parklet-programmet, en semipermanent version af Park(ing) Day-mikroparkerne. De udvikles typisk
i et samarbejde med private erhvervsdrivende, men arealerne skal
være offentligt tilgængelige. Mere end 50 Parklets er blevet etableret
i San Francisco siden 2010, og flere kommer løbende til. Ligesom
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Park(ing) Day har også dette koncept spredt sig til andre byer, som
iværksætter lignende byrumsprojekter. P-plads-størrelsen er både
en enestående mulighed og begrænsning i forhold til Parklets og
lignende installationer. Ser man isoleret på det enkelte lille byrum,
er det måske svært at tale om en ”park”, men samtidig er hver enkelt
lille plads en del af et større system, som vokser sig til en særlig
type af rum i byen.
Klare retningslinjer og tydeligt infomateriale er vigtige elementer i
Pavement to Park: Det skal være med til at få folk på banen, der ikke
nødvendigvis kender til eller kan overskue den planlægningsjungle,
der kan opstå, når et offentligt tilgængeligt byrum skal iværksættes og godkendes. En anden vigtig rolle spiller nøglepersoner i det
kommunale, de såkaldte ”guerillabureaukrater”, som John Bela, en
af hovedkræfterne bag Park(ing) Day, kalder dem. De fungerer som
nøglepersoner, der ser muligheder i at ændre det ”organisatoriske
dna”, og de tør gå taktisk til værks inden for deres egen organisation og skabe forandring og rum for afprøvning via projekter som
Pavement to Park. Herhjemme i Danmark har TagTomat og andre
aktører lavet fine eksempler på, hvad parkeringshaver og fortovshaver kan gøre ved det offentlige rum. De afspejler, at en aktivistisk
handling kan udvikle sig til et globalt fænomen og ikke mindst til et
planlægningsredskab for flere grønne mødesteder i byen. Det sker,
når offentlige instanser, private erhvervsdrivende og grønne ildsjæle
får lov at tænke ud af boksen og eksperimentere i fællesskab.
Læs mere på www.parkingday.org.
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I august 2014 satte TagTomat en midlertidig parkeringshave op foran HQ
#1 i Dare2Mansion på Vermundsgade
i København.
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PROJEKT

GRØNNE
FÆLLESSKABER PÅ
GADEPLAN
Rikke Pape Thomsen, journalist og biolog

Klimakvarteret på Østerbro bliver
en succes, hvis området om et
par år er Københavns grønneste
brokvarter. Og Ungarnsgade på
Amager kan blive endnu grønnere, end den er – begge projekter
kræver, at de lokale beboere vil
lege med.
Kært barn har mange navne. I hvert fald to. Områdefornyelsen Skt.
Kjelds Kvarter beliggende i den nordlige del af Østerbro er også
kendt som Klimakvarteret, det eneste af sin slags i hovedstaden
anno 2015. Klimakvarter Østerbro kan ikke indplaceres geografisk
på et kort, men er derimod en platform, der samler en række aktører
og klimarelaterede initiativer.
”En bred vifte af samarbejdspartnere, såsom Københavns Kommunes Kontor for Gårdhaver, Klimatilpasningsteamet, Områdefornyelsen, HOFOR, Bygningsfornyelsen og ikke mindst små private initiativer, er samlet under én kommunikationshat: Klimakvarter. Dermed
er der én fælles platform at kommunikere vores igangværende og
kommende fysiske projekter ud fra. Samtidig håber jeg, at fortællingen ikke kun vil gøre borgerne opmærksomme på klimatilpasning,
men inspirere til at tænke grønnere, så færre klimaforandringer vil
møde os i fremtiden,” fortæller projektchef René Sommer Lindsay
fra Klimakvarter Østerbro.
Omdannelse af Tåsinge Plads
Københavns Kommune udarbejdede i 2011 en klimatilpasningsplan og var på udkig efter et område, der kunne lægge ryg til et
demoprojekt i regi af planen. Samtidig havde Områdefornyelsen
Skt. Kjelds Kvarter netop afsluttet en kvarterplan, der er en strategi
for fysiske, sociale og kulturelle indsatser i kvarteret. Områdefornyelsen og klimatilpasning blev tænkt sammen og blev til den første
såkaldte regnvands-masterplan for en skybrugsgren i kommunen,
som indeholdt beregninger over skybrudsvands gøren og laden
over og under jorden fra kvarterets højeste punkt til havnen, hvor
vandmasserne ender.
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Ved at placere en bænk på regn-

”Områdefornyelsen blev valgt, fordi vi var klar, vi havde en lokal
organisering, vi havde penge til at lave byrum, og området havde fået
politisk bevågenhed på grund af vandmasser og trafikale problemer
på Lyngbyvej. Fordi det er en relativt kort skybrudsgren, kunne vi
igangsætte demo uden alt for mange yderligere forundersøgelser”,
siger René Sommer Lindsay.
Første konkrete og meget synlige færdige projekt er renoveringen
af Tåsinge Plads, et såkaldt tilbageholdelsesprojekt, som projektchefen kalder det.
”Tåsinge Plads er udformet sådan, at pladsen tager noget vand ud
af kloaksystemet, særlig i forbindelse med skybryd. Men pladsen er
samtidig blevet omdannet fra at være en lille grøn plet, som primært
er blevet benyttet af hundeluftere, til nu reelt at være en park, der
indbyder til ophold og samvær for de lokale”.
Inden de første spadestik blev taget på Tåsinge Plads, satte en
kunstnergruppe sig for at undersøge de daglige aktiviteter på pladsen
nærmere. De slog sig ned med kaffe og indbød til snak, ligesom de
havde gjort andre steder i kvarteret. Hundelufterne skabte lidt liv,
som gjorde, at kunstnere og kaffe lokkede flere af områdets beboere til. Og ved åbningen af Tåsinge Plads blev TagTomat hyret til at
afholde en plantekasse-workshop for at ryste folk sammen og give
inspiration til, hvordan man på en nem måde kan gøre sin gård, sin
gade eller sin altan lidt grønnere.

vandstankene er der opstået et nyt
mødested, hvor kvarterets beboere kan
nyde en stund i solen.

Midlertidige projekter som talerør
Klimakvarteret har flere gange undervejs i det store forkromede, kommunale klimatilpasningsprojekt brugt mindre midlertidige projekter

101

Projekt

Rikke Pape Thomsen

Grønne fællesskaber på gadeplan

Frivillige skærer 1.000-liters-plasttanke til,
inden de placeres på fortovet og skaber
rammen for Fortovshaven. April 2013.

Ungarnsgades grønne beboernetværk
efter en god dagsworkshop i marts 2014.

I samarbejde med TagTomat
blev der over en række
workshops etableret
en fortovshave med
plantekasser
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som frontløbere og afsæt for dialog med borgerne. En lille grøn pulje
med begrænsede økonomiske midler, som kan søges af enhver borger eller forening med en god idé, har haft særlig meget medvind,
når det gjaldt tilskud til grønne tage i baggårde.
”Man har både kunnet søge støtte til regnvandstønder, fortovs
haver og grønne bede, men der er ét bestemt tiltag, som der har
været særlig søgning på, og det er grønne tage i baggårde. Selv de,
der ikke interesserer sig for det tekniske omkring grønne tage, kan
se fidusen i at iklæde cykelskuret planter, fordi det er fedt at kigge
ned på fra sin lejlighed,” forklarer René Sommer Lindsay.
Og tilføjer: ”Det har i virkeligheden ikke den store effekt, når det
kommer til skybrud, men tiltagene knytter sig til den store fortælling
om klimatilpasning og regnvandshåndtering. En lille indsats, som
aflaster kloaksystemet ved at kunne opsamle hverdagsregn, øger
forståelsen for, hvorfor det også er nødvendigt at lave de store dyre,
omfattende løsninger til egentlige skybrud.”
Fortovshaven som lokal løftestang
Fortovshaven ved Bryggervangen 12 i klimakvarteret er et projekt,
som også er støttet gennem den grønne pulje. En borger ansøgte på
vegne af hendes ejerforening om at gøre deres matrikel til gadesiden grønnere. De ejer selv deres fortov og ønskede, at asfalten blev
brugt til noget sjovere. I samarbejde med TagTomat blev der over en
række workshops etableret en fortovshave med plantekasser, som
beboerne selv byggede og i dag passer og plejer.
”Der er flere udfordringer ved sådanne midlertidige projekter i
byrummet. Ikke alle borgere er lige begejstrede for ændringer foran
deres hoveddør, og passes haven ikke ordentligt, kommer den til at
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Fortovshaven har skabt en lille
oase på et ellers vindblæst hjørne.
Plantevalget understøtter bier og
sommerfugle. Skovjordbær, asparges,
blåbær-, havtorn- og hindbærbuske
gør haven spiselig.

se noget hærget ud i løbet af kort tid. Samtidig har der i den pågældende ejendom, der har initieret fortovshaven været stor udskiftning,
som gør det til en udfordring at vedblive at fastholde en forankring
af haverne i det helt lokale, ” konstaterer René.
En tilsvarende fortovshave er at finde i Ungarnsgade på Amager.
En københavnsk gade som så mange andre med et virvar af private,
andels- og ejerboligforeninger og kamp om parkeringspladserne i
gadeplan. Initiativet til haven står Miljøpunkt Amager bag.
”Hvad der så sjældent er plads til i gaden, er alt det, vi ellers ser
på arkitektfirmaernes tegninger og stemningsbilleder fra Wonderful
Copenhagen – det grønne byrum, legende børn og naboer, der fører samtaler på gadebænke. Det interessante ved Ungarnsgade er,
at den faktisk har alle de fysiske forudsætninger, der skal til for at
skabe en grøn og aktiv gade – men det sker ikke, ” siger centerleder
af Miljøpunkt Amager, Claus Knudsen.
Borgere beplanter gaden
I foråret 2014 trådte en håndfuld beboere i gaden sammen med TagTomat og Miljøpunkt Amager for at genopfinde deres eget byrum. De
skulle skabe gadehaver, hvor beboerne selv stod for udformning, beplantning og efterfølgende vedligehold af de nye grønne gadehaver.
Over et par dage var Ungarnsgade et lokalt fællesskab, hvor der blev
knyttet nye bekendtskaber og udvekslet viden om gadens historie og
de fællesskaber, der allerede eksisterer i de enkelte boligforeninger.
”En grå og anonym beboelsesgade blev pludselig sjov, anderledes
og imødekommende – i midten af det hele stod så to gadehaver. I dag
lever nogle af blomsterne i kasserne stadig, mens andre er visnet
væk. Nogle beboere synes, at gadehaverne er grimme, mens andre
stadig mødes om vanding og pasning af haverne.”
I virkeligheden har de to gadehaver ikke forandret meget ved gadens udtryk. Den ligner i stor udstrækning sig selv med dens hullede
asfalt og parkerede biler. Men ifølge Claus Knudsen er der alligevel

Test af regnvandsopsamling.

En grå og anonym
beboelsesgade blev
pludselig sjov, anderledes
og imødekommende
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sket noget fantastisk. I dag findes der et beboernetværk i gaden,
som mødes flere gange om året omkring plantedage, loppemarkeder,
borgerhøringer og andet, som ellers aldrig ville være sket, hvis ikke
fortovshaverne var kommet til Ungarnsgade.
Miljøpunkt Amager bruger i dag erfaringerne fra Ungarnsgade
til at løfte andre gader på Amager og særligt at sikre en realistisk
forventningsafstemning. ”Det er nemt at love guld og grønne gader,
når lokale projekter skal sætte i gang. Den virkelige udfordring er at
være realistisk om de trivielle hverdagsforpligtelser – og samtidig
skabe ejerskab og begejstring,” siger Claus Knudsen.

Igen et lille tiltag, der fint
viser, hvilke intentioner der
ligger bag de store kommunale regnvandsprojekter

En have bliver til flere
På Østerbro har haven ved Bryggervangen nr. 12 en lille ekstra feature
udover at gøre gaden grøn. Fortovshavens selvvandende højbede
høster regnvand fra en tætliggende bygning via et afkoblet nedløbsrør. Igen et lille tiltag, der fint viser, hvilke intentioner der ligger bag
de store kommunale regnvandsprojekter, når der bliver gravet, rodet
og spenderet millioner i gaden. Inspireret af fortovshaven valgte hele
den bagvedliggende karré at ansøge om at blive klimakarré. De blev
ikke udpeget, men er til gengæld blevet valgt som demonstrationsprojekt for grønne gårdhaverenoveringer med regnvandshåndtering
integreret.
Beboere længere nede ad gaden i nr. 56 har også lavet deres egen
have. Da de alligevel skulle have udført noget kloakarbejde, så initiativrige lejlighedsbeboere, at mere asfalt kunne graves op, og en
egentlig have med bænke og beplantning pryder i dag deres facade .
”Vi syntes, det var fedt, at borgerne selv henvendte sig med en
idé, der var smaddergod. Det ville vi gerne støtte økonomisk med
300.000 kr., og vi stillede et par krav oven i hatten: Der skulle udarbejdes en haveplan af en arkitekt‚ det skulle udføres af en autoriseret
anlægsgartner, og ejendommen skulle selv stå for plejen af arealet,”
fortæller en tilfreds projektchef. Og tilføjer: ”I projektet valgte borgerne tilmed selv at kaste sig ud i at arbejde med regnvand, så det i dag
er et nedsivningsområde for regnvand fra de tilstødende tagarealer.”
Flere beboere i Klimakvarteret står klar til at få grønnere gader.
Forhåbentlig kan man om et par år se et lignende projekt i Samsøgade, men i endnu større skala med et budget på flere millioner kroner.
Foreningen Grøn Tåsingegade arbejder også på at gøre Tåsingegade
til en grøn klimatilpasset vej. Et unikt initiativ og trækplaster for lokale
og besøgende i området er bylandbruget ØsterGro, som siden 2014
har skabt positiv opmærksomhed omkring det at dyrke grønne fællesskaber i byen. Der er bestemt basis for – og med borgernes hjælp
– at omdanne Klimakvarteret til en af Københavns grønneste bydele.
Læs mere på www.klimakvarter.dk og www.miljopunkt-amager.dk.
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De seks bede ind mod muren har
surbundsjord. I de øvrige bede er der
en lerholdig højbedsmuld.
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HØJBEDSMØBEL
Mads Boserup Lauritsen, arkitekt og
grundlægger af TagTomat

Sværhedsgrad
Sådan gør du
1. Sæt palletanken oven på plastikpallen,
og bestem dig for, hvilken højde højbedet
skal have. Vi anbefaler 70-95 cm. Tegn en
streg rundt på palletanken, og sav den
over med stiksaven.
2. Byg en ramme rundt om tanken med reg
larne i top og bund. Sæt rammen fast til
plastikpallen. Skær krydsfinerpladerne til,
så de flyver cirka 5 cm over jorden. Lav
hul til en palleløfter i enderne.
3. Bor huller i spandens sider, og sæt den
ned i bedet. Vend den afskårne top på
hovedet, og læg den oven på spanden.
Aftegn spandens størrelse i toppen og
sav et hul, som er lidt mindre end spanden. Bor en masse drænhuller i toppen
(Ø 8 mm).
4. I to af siderne bores – ved spandens overkant – huller med kopboret, og der sættes
to regnvandsstudser i. De fungerer som
både indløb og overløb. Sæt krydsfinerplader på siderne, og husk at bore hul i
dem dér, hvor studserne sidder.
5. Sæt lodrette lister på, som giver en fin
skyggevirkning. Forstærk hjørnesamlinger udvendigt med overlappende lister.
6. Sæt toppen ned i bedet og skru det fast til
pladerne indefra, så yderkar og inderkar
bliver fikseret. Sæt skruerne der, hvor der
sidder lodrette lister.
7. Læg en fiberdug ned i spanden, og sæt
den fast med en klipsemaskine, så der
dannes en sok. Jorden i sokken vil trække
vand op til planterne.
8. Sæt topbrædder på, fyld bedet op med
jord, og fyld vand i bedet via studserne.
Vand jorden igennem ovenfra, til der løber
vand ud af overløbene.
9. Plant eller så bedene til, og husk at vande
ovenfra den første måneds tid, til rødderne har sat sig.
10. Når I er færdige med at plante det hele
til, kan I male bedene. Vi anbefaler
svenskrød, som giver en god kontrast til
de grønne planter.
Se videoguide på www.tagtomat.dk/guides.
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Du skal bruge
• 1.000 liters IBC fødevaregodkendt plastiktank på en plastikpalle uden jerngitter. Hvis
du køber den brugt på nettet, skal du sikre
dig, at der kun har været fødevarer i.
• Stiksav, skruemaskine, kopbord (Ø 32 mm),
udendørsskruer, tusch.
• Et par brugte krydsfinerplader, forskallingsbrædder, lærketræ til topbrædder, et par reglar til hjørnestolper.
• Fiberdug, en plastikspand eller mælkekasse (højde 25-30 cm), en hæftemaskine, to
regnvandsstudser (Ø 32 mm) for tilkobling
på nedløbsrør.
• En god dyrkningsjord, ikke for lerholdig,
men heller ikke med for meget sand, da kapillæreffekten kræver en god, sund og varieret jordstruktur.
• Svenskrød maling og pensler.

Det bruger vi højbedsmøblet til
I Fortovshaven på Østerbro er 30 1.000 liters
tanke koblet sammen til en stor selvvandende byhave. Der høstes regnvand, som fordeles via overløb ud i de enkelte højbede. De
30 vandreservoirer kan tilsammen tilbageholde godt 10.000 liter vand. De selvvandende
højbede bygges nu som enkeltmoduler og
sælges i forskellige indpakninger, fra en rå i
genbrugstræ til finere udtryk i lærketræ, cedertræ eller stål.

Jord

I de varmeste
sommermåneder skal
højbedene kun vandes
1-2 gange om måneden.

Fiberdug

Top af tank

Topbrædder
Spand med huller i bund
Overskåret tank
på plastpalle

Lister

Ventil til at tømme
tank for vand om
vinteren
Indløb/overløb
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COPENHAGEN
COOKING SPOT VED
TORVEHALLERNE
I august 2012 skrev Politiken om TagTomat
under Copenhagen Cooking. Dengang handlede det om frivillighed og ønsket om at dyrke
grønt i byen. I august 2015 stod TagTomat som
firma for at udsmykke det officielle Copenhagen Cooking Spot ved Torvehallerne med
PlantekasseBænke, KøkkenKasser, spiselige
højbede og blomster i alle regnbuens farver.
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Højbedsmøbel
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Højbedsmøbel
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SPIS GERNE GRØNT
DYRKET I BYEN
Andreas de Neergaard, professor på
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
ved Københavns Universitet
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Mange bybønder er bekymrede
for, om det kan være farligt at
spise grøntsager, de har dyrket
i byen – om der er tungmetaller
eller andre giftstoffer fra jord,
vand eller luft. Men i langt de fleste tilfælde er der overhovedet
ikke grund til bekymring – så spis
bare løs.
Verden er blevet meget mere opmærksom på forurening de sidste
40 år, og det er en god ting. Dog er vi nok blevet overforsigtige fx
omkring forurening af fødevarer i byer. For dels er industrier flyttet ud
af byen, og dels er vi blevet bedre til at håndtere affald og forurening.
Nervøsiteten omkring det at spise bygrønt er i langt de fleste tilfælde unødvendig, og det er der fire gode grunde til: For det første
bindes de fleste tungmetaller og forureningsstoffer meget hårdt til
jordens partikler og er meget svære for planterne at optage. For det
andet holder rødderne i stor udstrækning giftstofferne ude af planten,
fordi rødderne primært optager de stoffer, planten skal bruge. For
det tredje udgør hjemmedyrkede planter en ret lille del af vores kost,
så det er ingen katastrofe, hvis tungmetalindholdet skulle være lidt
højere. Og endelig kan man med lidt omhu gøre meget for at fjerne
forureningen.
Mulig forurening af det grønne
De ting vi dyrker i byerne, kan forurenes fra jorden, fra luften og fra
vandet. De kan også forurenes fra dyrs afføring. Der er primært tre
typer forurening, som kan være et problem: tungmetaller, organiske
stoffer som poly-aromatiske-hydrocarboner, såkaldte PAH’er, og
mikrobiologisk forurening som bakterier, virus og svampe.
For nu at tage den mikrobiologiske forurening først, så er der ikke
forskel på grøntsager dyrket i byerne eller på landet. Der kan altid
komme en ræv eller en due forbi og klatte på jordbærret, så her gælder almindelige forholdsregler – det er klogt at skylle og evt. skolde
sine grøntsager, før man spiser dem.
Jordforurening er ikke så stort et problem, som mange frygter. De
fleste tungmetaller og organiske forureningsstoffer binder meget
hårdt til lermineralerne i jorden. Planter er meget selektive med, hvilke stoffer de optager gennem deres rødder. De optager primært de
næringsstoffer, de skal bruge og altså langt mindre af tungmetaller

Jordforurening er ikke så
stort et problem, som mange
frygter.
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»Hvis du er bekymret for luftforureningen, så tænk
på, hvor mange tusinde liter luft du som bybo hver
dag filtrerer igennem din næse og dine lunger.
Sundhedsrisikoen ved at trække vejret i byen er
altså langt større end at spise store mængder hjemmedyrket frugt og grønt. Hvis det virkeligt var så
farligt, ville du ikke sidde og læse denne bog nu.«
Andreas de Neergaard

Selv for rodfrugter som
kartofler og gulerødder
er optagelsen af
forureningsstoffer minimal
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som fx bly. Selv plantenæringsstoffer som fx kobber og zink, som er
tungmetaller, bliver ikke optaget i større mængder, end planten har
behov for – selv hvis jorden er forurenet med disse stoffer. Det almindeligste ”problemstof” er cadmium, som optages ret let i planten.
Generelt er det sådan, at jo længere man er fra jorden, jo mindre
er chancen for jordforurening. Der er således ikke større indhold
af tungmetaller i frugter på træer og buske, som vokser i forurenet
jord end dem, som vokser i ren jord. For bær som vokser tæt på
jorden fx jordbær, kan der være en risiko for, at der sidder jord på
bærrene – vasker man jorden af, inden man spiser dem, så er problemet minimalt. Selv for rodfrugter som kartofler og gulerødder
er optagelsen af forureningsstoffer minimal, og hvis man skræller
dem, har det slet ingen sundhedsmæssig betydning. Hvis din jord
er forurenet, bør du være mere bekymret for, hvor meget jord dine
børn kommer i munden, end hvor mange jordbær de spiser. Endelig
er der jo mange, som dyrker grøntsager i højbede på ren ny jord, og
så er der slet intet at bekymre sig om.
Vandforurening kan være et problem, hvis man ønsker at bruge
tagvand, som kan indeholde zink og kobber fra tage og tagrender
samt fugleklatter og andet skidt. Den nemmeste løsning er at sørge
for at vande direkte på den bare jord og ikke på bladene eller frugterne. Så undgår man direkte forurening af planterne, og jorden vil
kunne binde mange tungmetaller. Man kan også bruge regnvandet til
undervanding, som det kendes fra TagTomats selvvandingssystemer.
Endelig er der forureningen fra luften. Luften i vores byer er blevet
meget, meget mere ren de sidste 40 år i takt med, at biler og industrier forurener mindre. Fx er indholdet af bly i luften i dag under
1% af, hvad det var for 30 år siden. Det største problem er faktisk
luftforurening fra brændeovne, og derfor er der ofte en lavere partikelforurening på Rådhuspladsen i København end i en lille provinsby.
Heldigvis er der mest gang i brændeovnene om vinteren, hvor vi ikke
dyrker ret meget i haverne.
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Grønt

Viden

Forurening

Rodfrugter

Bladgrønt

Bær og frugter

Ingen forholdsregler.

Skyl bladgrønt grundigt. Undgå at spise
bladgrønt med lang
dyrkningssæson som
fx grønkål.

Skyl dem.

Skræl rodfrugterne.

Skyl bladgrønt grundigt fri for jord

Skyl bær, som vokser
tæt på jorden, fri for
jord. Frugt og bær
på buske og træer er
stort set upåvirkede af
jordens forurenings
niveau.

Ingen forholdsregler.

Vand på den nøgne
jord – ikke på planterne – eller via kapillærvanding (undervanding).

Vand på den nøgne
jord – ikke på planterne – eller via kapillærvanding (undervanding).

Luft

Jord

Regnvand
Der er flere potentielle forureningskilder
i byen, når du dyrker spiselig frugt og
grønt. Skyller du dit grønt grundigt og
følger vandingsråd, så er sundheds
risikoen lille.

Skyl dit bygrønt
Man bør skylle sine grøntsager grundigt, inden man spiser dem.
Bladgrønt med en lang levetid skal man give særlig opmærksomhed
fx grønkål, som kan være svær at skylle ordentligt. De tomater, du
køber i supermarkedet, kan være dyrket tæt på en motorvej eller stå
foran grønthandleren ved en trafikeret vej i flere dage. Undersøgelser
viser, at forureningsniveauet af grøntsager dyrket i byerne generelt
ikke er højere, end det du køber i butikkerne. Og så ved du, at det,
du dyrker, ikke er sprøjtet. Hvis du er bekymret for luftforureningen,
så tænk på, hvor mange tusinde liter luft du som bybo hver dag
filtrerer igennem din næse og dine lunger. Sundhedsrisikoen ved at
trække vejret i byen er altså langt større end at spise store mængder
hjemmedyrket frugt og grønt. Hvis det virkeligt var så farligt, ville
du ikke sidde og læse denne bog nu. Selv hvis man skulle komme
til at spise grøntsager med lidt højere indhold af forureningsstoffer,
så er det trods alt de færreste af os, som får en stor del af kosten fra
byhaven, så også derfor er sundhedsrisikoen lille.

Man bør skylle sine
grøntsager grundigt, inden
man spiser dem.
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PROJEKT

URBANHAVEN
Simon Christopher Hansen,
boligsocialmedarbejder i
Partnerskabet, og Nadja Gislason,
kasserer i Urbanhaven

Urbanhaven er navnet på en
fælleshave, der ligger i den offentlige Remisepark på Amager.
Parken ligger midt i det almennyttige boligområde Urbanplanen.
Urbanhaven er 200 m² stor og er
inddelt i 13 mindre havelodder.
Beboerne fra Urbanplanen dyrker
haverne, og det er både den unge
etnisk danske studerende og den
ældre kurdiske kvinde, der er engageret i havearbejdet. Flere dyrker deres egne havelodder, men
der er også mindre kassebede,
som bliver dyrket i fællesskab.
Urbanhavens tilblivelse tog tid. Idéen til haven opstod i 2011 på en
tur til Eco-City/Augustenborg for Urbanplanens beboere, arrangeret af den boligsociale indsats Partnerskabet. Efter hjemkomsten
besluttede et par af beboerne sig for at starte Havegruppen Øst op.
Gruppen ville lave køkkenhaver for beboerne i Urbanplanens østlige afdeling. I den følgende tid blev der afholdt mange møder. Der
blev udset et område, som var velegnet til nyttehaver, og der blev
lagt store planer for området. Desværre blev beslutningsforslaget
vedrørende haven indsendt for sent til afdeling Øst, og forslaget om
køkkenhaver kunne ikke vedtages. Det medførte store frustrationer
blandt haveentusiasterne. Heldigvis opstod der en ny mulighed for
at lave køkkenhaver i Remiseparken, og flere beboere meldte sig
på banen.
En ny haveforening tager form
Remiseparken er en flad, solrig græsplæne omringet af smukke træer,
borde og udendørsgrill. Da kommunen gav tilladelsen til at lave haver
på arealet, startede en proces omkring at få udarbejdet vedtægter til
en ny haveforening. Der var behov for at træffe en række beslutninger
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Simon Christopher Hansen og
studerende Nadja Gislason

Urbanhaven

Bønner kravler op ad solsikkerne
mens jordskokker skyder mod himlen i
baggrunden.

i det nye fællesskab omkring, hvad et medlemskab skulle koste, hvilke regler der skulle være, hvem der skulle være formand, kasserer
osv. Foreningen fik navnet Urbanhaven.
Efter foreningens etablering gik det stærkt. En fra havegruppen
ringede rundt til personer, som havde vist interesse for at få en
køkkenhave, og en venteliste blev til. Et andet medlem undersøgte,
hvad det ville koste at bygge haven. En tredje gik i gang med at
forberede et kursus i havebrug. En fjerde tog kontakt til kommunens parkforvaltning for at finde en egnet placering af haven, mens
Partnerskabet gik i dialog med Københavns Kommune for at få en
brugskontrakt på plads.
Haven bliver bygget på en weekend
Haven blev bygget på en weekend i april 2014. På dagen mødte 20
børn, unge og voksne op. Mange havde bagt kage, og humøret var
højt. Den lokale, bemandede legeplads, Byggeren, havde stillet mindre
redskaber og trillebøre til rådighed. Mads Boserup fra virksomheden
TagTomat ankom på sin longjohn proppet med maskiner, planter og
bærbuske. Materialerne til bedene var nogle uger forinden blevet opmagasineret på ”Bondegården”, og en masse jord var læsset af – et
stykke fra haven. Mads organiserede arbejdet med at bygge haven,
og alle kunne deltage på den ene eller anden måde – man var derfor
ikke alene med at bygge ”sit eget lille havelod”. Ingen ønskede en
halvfærdig have, så mange blev til sent ud på aftenen, indtil arbejdet
var gjort. I alt tog det ca. 20 timer at bygge haven.

En af de frivillige har tegnet indgangsskiltet til Urbanhaven på et stykke
overskudstræ.
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Dagligdagen i haven
Haven fungerer i dag i bedste velgående. Alle 13 haver er udlejet,
og der er ca. 50 brugere af Urbanhaven. Der er blevet etableret en
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Simon Christopher Hansen og
studerende Nadja Gislason

Urbanhaven

»Grønne fællesskaber er
vigtige, fordi de kan skabe sociale møder på tværs,
samtidig med at de styrker
naboskabet«
Mikkel Warming, sekretariatsleder
i Partnerskabet, Urbanplanen

Holdet af frivillige bybønder inden gra-

vandpost af Københavns Kommune, så man nemt kan få vand til
haven, og der er købt haveredskaber til fælles brug. I haven er der
opstillet et par 800-liters vandtanke, og et vandingsskema er blevet
udarbejdet, sådan at opgaven med at fylde vandtankene op går på
tur mellem havens brugere.
Erfaringer fra haven: sammenhold og praksisfællesskaber
Haven har været med til at skabe et sammenhold på tværs af de enkelte havelodder. En af grundene til dette er, at medlemmerne bytter
grønt og frø med hinanden i haven.
Erfaringer fra haven har vist, at det er vigtigt at få inddraget flest
mulige havemedlemmer i beslutningsprocesserne, da dette giver
størst forståelse for beslutningerne. Når foreningen ikke er større
end Urbanhaven, kan det være en fordel at have en flad foreningsstruktur med fastsatte månedlige fællesmøder, hvor beslutningerne
bliver truffet.
Et punkt, der fyldte meget under hele processen, var frygten for
hærværk. På de mange møder, der blev holdt i gruppen, blev der
således snakket meget om de mulige skader, som kunne komme på
haven. Denne frygt har dog været ubegrundet, da det største problem,
haven har haft, har været løsgående hunde og katte, som gik rundt
i bedene. Dette er blevet løst ved at etablere et lille trådnet omkring
haven. Bekymringerne om, at haverne ville blive tag-selv-bord, viste
sig heller ikke at holde stik. Selvfølgelig er der lidt rapserier i bedene
af og til, men overordnet set er der stor respekt for haven.

vearbejdet gik i gang i april 2014.

Det største problem,
haven har haft, har været
løsgående hunde og katte,
som gik rundt i bedene

Medspillere i grøn lokal byudvikling
Det grønne som tema i en helhedsplan kan spille ind i en række
forskellige positive dagsordener i det boligsociale arbejde. Lokale
haveprojekter kan være med til at danne praksisfællesskaber, der
skaber møder på tværs mellem beboerne. Det grønne kan være med
til at skabe sammenhold og tryghed, samtidig med at det giver beboerne mulighed for at tage aktivt del i deres nærområde og være
medspillere i en grøn lokal byudvikling.
En nyttehave er kort sagt mere end blot et sted for dyrkelse af
grøntsager, det er også et sted for fællesskab og socialt liv!
Du kan læse mere om haven på www.urbanplanen.com.
117

PASSION

GENDYRK DINE
GRØNTSAGSRESTER
Persille Ingerslev, musiker og asfaltgartner

Tænk, hvis man kunne gøre noget godt både for sig selv og miljøet, selvom man ikke har have,
ikke har særlig grønne fingre og
ikke har noget egentligt budget.
Ville det ikke være dejligt? Dine
grøntsagsrester har faktisk potentiale til mere end blot at blive
smidt ud – de kan gendyrkes i din
vindueskarm.
Gendyrk er den direkte vej til mere end bare gratis mad. Det betyder, at du i praksis gendyrker rod-delen af de planterester, som du i
forbindelse med madlavning ellers smider ud. Derved mindsker du
affaldsmængden, du bedriver haveterapi i egen vindueskarm, du
bidrager til grøn omstilling, du er frontløber inden for genbrug og
så er du også hobbyforsker. For det bliver hurtigt lidt af en hobby at
forske i, hvor meget af ens affald, man egentlig kan gendyrke.
Desuden kan man helt komme til at glemme depressive tanker,
frygten for fremtiden og dagligdagens frustrationer. For gendyrk er
spændende og fascinerende. Man bliver hurtigt fænget af konceptet.

Gendyrket citron og gurkemeje.
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Et mikrolandbrug i en vindueskarm
Forestil dig, at du sætter 3-4 urtepotter i din vindueskarm i køkkenet
og så ellers går i gang med at lave et godt måltid til dig selv og familien. Måske har du planlagt at lave en grøntsagslasagne og en salat.
Under tilberedningen af råvarerne vil der uvægerligt være dele, som
bliver smidt ud, men nu hvor du har nogle urtepotter, vil der også
være dele, som ikke går til spilde.
Du bruger måske et bundt forårsløg til salaten. Den lille rest med
rødder på planter du hurtigt i en af urtepotterne. Det går lige så hurtigt, som hvis du skulle smide dem ud, selvom du måske kommer
til at dvæle ved dit mikrolandbrug et ekstra øjeblik, mens en virkelig
god følelse breder sig i kroppen.
Porrerne, du bruger til lasagnen, har også en lille rodstump, som
kan gendyrkes. Og de hvidløgsfed, der er for små til, at du gider
pille dem, stikker du ned i en urtepotte i stedet for at smide dem ud.
I posen med gule beder er to af bederne blevet rynkede og kedelige.
I stedet for at smide dem ud planter du dem, for de vil give bladgrønt
i månedsvis, som du kan bruge i fremtidige salater. Løget, som du

klargør til at svitse i gryden, har en endeskive
med nogle få rodstumper på. Også denne kan
gendyrkes og kan enten vokse sig til et helt
nyt løg eller kan nøjes med at spire som en
slags løg-purløg.
Bunden af en bladselleri kan også gendyrkes og give helt nye, friske sprøde selleristængler – og stubben fra kinakål ligeså.
Med gendyrk vil noget lykkes, og noget
vil ikke. Men der er ikke noget at tabe ved at
prøve, tværtimod er der kun noget at vinde.
Du kan gendyrke mange grøntsags-

Magisk salat af køkkenaffald
Nogle planterester vokser lynhurtigt, især i sommerhalvåret. Eksempelvis forårsløg vil ofte kunne vokse helt ud på lidt over en uge,
hvorimod spidskål kan tage flere måneder. Men det er alt sammen
kønt, det er gratis og hyggeligt og godt for samvittigheden. Og når
du første gang kan komponere en salat fra dit mikrolandbrug i vindueskarmen, dyrket af ganske almindeligt køkkenaffald, kan det føles
nærmest magisk. Det er en helt særlig salat, som bliver serveret med
omtanke og kærlighed – og den bliver spist op, modsat så mange
andre salater, for denne her har du selv dyrket.
Terapi i egen vindueskarm
Gendyrk giver en følelse af at kunne gøre noget. At kunne deltage
og bidrage aktivt til en bedre verden. Det giver en følelse af at høre
til her på planeten, underordnet hvad ens livssituation måtte være.
Det er vitterligt haveterapi i egen vindueskarm og kan være til glæde
for både børn, voksne og gamle. Prøv dig frem, find din egen måde,
dine egne fif og tricks.
Alle mennesker og alle vindueskarme er forskellige. Alle har deres forcer og svagheder. Du kan finde din egen indre styrke via din
vindueskarm, og du kan lære noget om dit tilhørsforhold til planeten
ved at gendyrke affald. For alt – Alt – er i en midlertidig form. Både
os selv og vores vindueskarm, men også vores køkkenaffald. Og
det er op til dig, om affaldet skal smides ud eller blive til frisk, sund
og gratis mad.

rester. Eksempelvis stubben fra et
spidskålshoved. Den absolut sidste
rest af kålhovedet, som er for hårdt til
at spise. I stedet for at smide stubben
ud, så stik den ned i en urtepotte og giv
den noget vand. Snart vil den begynde
at spire på ny – for det du anså som
værende affald, er faktisk stadig levende og levedygtigt. Det kan noget – og
det vil gerne.

Du kan finde din egen indre
styrke via din vindueskarm

Læs mere om gendyrk på www.persilleshjemmedyrk.dk.
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GUIDE

FUGLEHUSE
Thomas Dambo, kunster og designer

Sværhedsgrad
Sådan gør du
1. Sav brædderne i de rigtige længder.
2. Bor flyvehul i forstykket med hulbor.
3. Sæt de fire sidestykker på. Hvis skruer
eller søm sidder cirka 2-3 cm fra endetræet, så mindskes risikoen for at træet
sprækker.
4. Tag stykket, du vil bruge som tag, og sæt
lister rundt på den ene side, så det passer ned imellem de fire sider. Du kan evt.
fastgøre taget med lidt ståltråd, så det
ikke blæser af.
5. Mal fuglehuset eller giv det en gang olie.
6. Sæt to søm eller skruer fast i sidestykkerne, og brug dem som kroge til din
ståltråd. Sæt nu fuglehuset op minimum
1,5 m fra jorden.
Hæng fuglehuset op et sted i skyggen, da det
ellers bliver for varmt. En tommelfingerregel
er, at flyvehullet skal vende mod nord eller
øst. Du kan hænge fuglehuse op året rundt.
I løbet af parringssæsonen kan der sagtens være flere kuld, og når sæsonen er slut
i efteråret, løfter du taget af fuglehuset og
tømmer det for redemateriale. Så kan næste
års beboere selv bestemme, hvordan deres
rede skal bygges, og eventuelle smitterisici
fra kuld til kuld fjernes.
Hold øje med fuglehusets beboere, og
vær opmærksom på, at hvis et kuld af unger
skulle dø uventet, kan det skyldes, at de har
spist insektlarver, som har spist sprøjtede
blomster eller grøntsager – endnu en grund
til ikke at bruge sprøjtegifte.
Hvis du vedligeholder dit fuglehus, kan det
holde i mange år, det er oftest bundpladen
der skal skiftes først.
Du er ikke i tvivl, når der er gæster i fuglehuset, og husk, at et udendørs foderbræt
sikrer besøgende i din baggård året rundt.
Supplér gerne med et fuglebad.
Se videoguide på www.tagtomat.dk/guides.
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Du skal bruge
• Brædder, cirka 10-15 cm brede, gerne af
genbrugstræ og med en ru overflade, så
fugleungerne kan kravle op til flyvehullet.
Brug aldrig trykimprægneret træ, det er giftigt for fuglene.
• Søm eller skruer, cirka 5-7 cm lange.
• Et kopbor med Ø 2,8; 3,2 eller 3,5 cm.
• Skruemaskine eller hammer, en sav og en
knibtang.
• Ståltråd til at hænge dit fuglehus op i en
lygtepæl, et træ eller på en husmur.
• Maling eller olie i din yndlingsfarve.

Målene i denne guide til
fuglehuse er standardmål, så
prøv dig frem og vær kreativ.

Dansk Ornitologisk Forening
anbefaler disse mål:

4

Mejse

1

Flyvehul Ø: 2,8 cm
Bundplade: 10x15 cm
Min. højde fra jorden: 1,5 m

3

2

Musvit

Flyvehul Ø: 3,2 cm
Bundplade: 10x15 cm
Min. højde fra jorden: 1,5 m

Gråspurv

22 cm

22 cm

2-3 cm
Flyvehul Ø: 3,5 cm
Bundplade: 15x15 cm
Min. højde fra jorden: 2 m

Kunstprojektet Happy City Birds
Siden 2006 har jeg sat mere end 3.500 fuglehuse op i alverdens farver og former kloden
rundt. Det handler om at skabe flere hjem til
den efterhånden eneste vilde dyreart i storbyerne, fuglene. Idéen udsprang fra min tid
som graffitimaler, hvor jeg ønskede at lave
street art på en sjov måde. Ikke alle kan forstå
meningen med graffiti, men selv min gamle
bedstemor kan se det sjove i et flot fuglehus
i byens rum.
Tjek www.thomasdambo.com ud for gode
billeder.

5

6
22 cm
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BYHAVER TIL ALLE
ALDRE
Vi har erfaret, at der bør være aktiviteter til
alle aldre og ambitioner, når vi afvikler workshops. Højbedene kan sagtens blive leveret
færdige med jord og stadig skabe mening
hos de frivillige, som 9 ud af 10 gange hjælper
med at plante kasserne til. På billedet plantes
hindbær, skovjordbær og æblemynte ud til
workshop på Herman Bangs Plads i København i april 2014.

PROJEKT

KØBENHAVNS
FØDEVARE
FÆLLESSKAB
Andreas Lloyd, Mette Hansen og Carsten
Lunding, der alle tre har været blandt de
bærende kræfter i KBHFF

KBHFF en økologisk indkøbsforening, hvor medlemmerne ikke
bare er kunder, men også medarbejdere og medejere. Det er et
eksperiment, hvor mennesker
sammen vil skabe en organisation, der er bæredygtig på alle leder og kanter.
Forbilledet for KBHFF er det medlemsdrevne supermarked Park Slope
Food Coop i New York, hvor medlemmerne hver måned selv lægger et
par timers arbejde, så supermarkedet sparer omkostninger til løn og
håndtering, og medlemmerne dermed kan få økologiske fødevarer til
en lavere pris end i de almindelige supermarkeder. Som medejere af
virksomheden kan medlemmerne gøre deres indflydelse gældende på
andre måder end ved at vælge mellem forskellige varer på hylderne
– de har også direkte indflydelse på hele butikkens indkøbspolitik.
Siden KBHFF startede op for alvor på Nørrebro i august 2009, er
det blevet til meget mere end en købmandsbutik med en pudsig ejerstruktur. Det er blevet et stort eksperiment. Det er et læringsrum, hvor
medlemmerne ikke bare arbejder sammen om at levere frisk frugt og
grønt hver uge, men hvor de sammen prøver at finde ud af, hvordan
de kan skabe en organisation, der er bæredygtig i alle henseender.
Det er værd at tænke positivt
I KBHFF’s formålsparagraf står der, at fødevarefællesskabet vil være
en del af en bæredygtig fremtid. For os har det fra starten været
vigtigt, at KBHFF er bygget på positive værdier og visioner snarere
end negative. Vi vil ikke lave noget på trods. Det er for nemt at pege
fingre af, hvad de store supermarkedskæder og de konventionelle
landbrug gør forkert. Vi tror på eksemplets magt. Vi vil hellere fokusere på at arbejde sammen om at skabe et alternativ, der stemmer
overens med den fremtid, vi ønsker at leve i.
Det giver energi og mod at definere vores værdier så klart. Der er
en renhed og klarhed, som mange finder utroligt tiltrækkende. Men
det er også svært, for vi vil ikke gå på kompromis med vores værdier.
Vi vil have hele pakken: Lokalt producerede, bæredygtige, økologiske
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Hver onsdag leveres grøntsager til

fødevarer i et sæsonbaseret udvalg til en fair pris, distribueret af et
arbejdende fællesskab på en åben og gennemsigtig måde. Og så må
vi finde ud af, hvordan vi kan få det til at ske.
Fælles handling skaber fællesskab
KBHFF er bygget på den grundlæggende sandhed, at fællesskaber
bygges på fælles handling. Vores fællesskab er meget driftsorienteret: der skal grøntsagsposer ud hver onsdag. Og det gør, at vi altid
har nogle konkrete opgaver, som vi skal løse sammen. Dette er både
en styrke og en svaghed.
Styrken er, at vi er fælles om onsdagen: Der er nogle praktiske
opgaver, der skal løses hver uge, og det holder os sammen og engagerede. Den gode stemning i butikken og den ugentlige levering
af fødevarer giver et umiddelbart payoff, der gør det let for os alle at
pege på, hvorfor det er fedt at være med i KBHFF.
Svagheden er, at vores organisation stadig er så ung, løs og lystbetonet, at mange onsdage ender som små brandslukningsøvelser,
hvor kun det rent og skært nødvendige bliver gjort, og mange ender
med at stå frustrerede efter en dårlig oplevelse med at tage en vagt,
som de ikke følte sig ordentligt forberedt på. Og dette gør det kun
sværere at løfte blikket og arbejde med at udvikle KBHFF’s organisation til at løse disse problemer.

fælleslageret i en tidligere sporvogns
remise på Vesterbro.

Fællesskaber bygges på
fælles handling

Vi bygger jumbojetten, mens vi flyver
Selvom vi har klare værdier, så har vi ingen klar strategi. Vi afstår fra
at formulere store visioner og strategier. Så længe vi udlever vores
formål gennem det, vi gør hver onsdag, er vi på rette spor.
Der skal være plads til, at alle kan involvere sig og være med til at
forme fællesskabet, og så må organisationen vokse organisk derfra.
Vi vokser i små knopskydninger. Vi begår fejl og retter til undervejs.
Derfor har KBHFF fået en distribueret organisation med mange små
lokalafdelinger over hele København fremfor én stor butik. Denne
tilgang har fået os til at genoverveje, om det overhovedet skal være
vores mål at lave et stort supermarked. For supermarkeder er i udgangspunktet meget lidt bæredygtige.
Men denne slags vokseværk giver dog udfordringer: Det er meget
sværere at holde styr på mange små, selvstændige afdelinger end
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og Carsten Lunding

Københavns Fødevarefællesskab
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Københavns Fødevarefællesskab

én stor, og det er tilsvarende sværere at sikre, at alle medlemmer på
tværs af alle afdelinger forstår, hvad fødevarefællesskabet går ud på.
Og det betyder, at succeskriteriet i højere grad bliver at holde
jumbojetten i luften end at bekymre sig alt for meget om, hvor vi
flyver hen.
Vi kan ikke undgå fejl
Vi er fuldt bevidste om, at vi begår fejl hele tiden. Og der er ingen
måde, hvorpå vi kan undgå dem. Det gælder især, når det kommer
til meningsforskelle. Vi kan ikke vide, hvilke problemstillinger folk
føler stærkt for. Vi prøver meget pragmatisk at tage stilling til disse
ting, efterhånden som de bliver relevante for os.
Det kan betyde, at vi først kommer til at tage stilling til, om vi skal
købe avocadoer fra Israel eller aftage ærtetoppe fra et fængselsgartneri, når vi allerede har købt dem. Fred være med det. Vi kan ikke tage
stilling til alle sådanne spørgsmål på forhånd, for så ville vi aldrig
komme nogen vegne. Til gengæld må vi så være gode til at snakke
om det, når diskussionen opstår.
Forskellighed skaber tilgængelighed
KBHFF er en meget blandet forsamling. Det er et fællesskab, der
bygger bro over en lang række skel: køn, alder, sprog, uddannelse,
social baggrund. Vi har et fælles ønske om bedre og mere bæredygtige fødevarer, men derudover er der mange forskellige grunde til, at
vi er blevet medlemmer. For eksempel har vi nogle medlemmer, der
næsten aldrig køber grøntsager, men som nyder at engagere sig i et
lokalt fællesskab. Et fællestræk for os som medlemmer er måske, at vi
generelt har mere tid end penge (uden at det på nogen måde gælder
alle), og at vi foretager et livsstilsvalg om at bruge vores tid sammen
i et fællesskab frem for at arbejde mere og købe vores fødevarer i et
konventionelt supermarked.
Af og til giver vores indbyrdes forskelligheder anledning til konflikter, eksempelvis om avocadoer og ærtetoppe. Men vi løser som
oftest disse konflikter ved at være så inkluderende som muligt. Det
er med til at sikre, at vi ikke bliver indadvendte og sekteriske, fordi
vi hele tiden bliver mindet om, hvor forskellige vi er.

Vi er fuldt bevidste om, at vi
begår fejl hele tiden

Vores formål og arbejde går
på tværs af partipolitiske
skel

Vi behøver ikke tage stilling til alt
Tilsvarende er det meget vigtigt for os, at man kan være medlem af
KBHFF uden at skulle tvinges til at abonnere på alle mulige holdninger, der ikke har noget med fødevarer at gøre. Derfor er KBHFF
ikke et politisk foretagende i traditionel forstand. Det er heller ikke
et venstreorienteret projekt. Vores formål og arbejde går på tværs
af partipolitiske skel.
Derfor afstår vi fra at støtte politiske kampagner, lovforslag eller
andet – også selvom det umiddelbart lader til at være på linje med
vores grundprincipper. Det gør os ofte svære at arbejde sammen
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Medlemmer af Københavns Føde
varefællesskab modtager frisk grønt i
oktober 2015.

med. Det er et grundvilkår, vi har valgt at acceptere for at kunne gøre
tingene, som vi selv helst vil, og dermed forblive åbne og tilgængelige
for så mange forskellige mennesker som muligt.

Vores distribuerede og løse
struktur giver medlemmer og
lokalafdelinger rig mulighed
for selv at bestemme

Det er skole for os alle
Det er nyt og svært for os alle at arbejde sammen i en organisation
som KBHFF. For der er ingen svar, der er givet på forhånd, og vi
har alle muligheden for at skabe organisationen sammen. Vi hylder
initiativet og mener, at det er nemmere at få tilgivelse snarere end
tilladelse. Og vi sætter barren højt for os selv: Vi prøver hele tiden
at skabe en tryg ramme, hvor alle kan tage initiativ og tage ansvar
for de ting, som de ønsker at gøre bedre.
Vores distribuerede og løse struktur giver medlemmer og lokalafdelinger rig mulighed for selv at bestemme, hvordan de vil organisere sig. Og vi arbejder med at tage beslutninger ved hjælp af en
faciliteret konsensus-proces, hvor beslutningerne bliver taget så tæt
som muligt på dem, de vedrører.
Det er en stor udfordring at gøre en stor, driftspræget og frivilligt båret organisation som KBHFF bæredygtig på de præmisser.
Mange har svært ved at finde sig til rette i en organisation uden en
klar hierarkisk struktur, der dikterer, hvad de skal gøre, og hvem der
bestemmer.
Det er svært at tage ansvar. Det er svært at fordele opgaver. Og det
er svært at hjælpe andre med at tage ansvar. Det er svært at skabe
en form for lederskab, hvor ingen brænder ud, og hvor alle føler sig
myndige til at handle.
På den måde er KBHFF en skole for os alle. Et fælles læringsrum
for handlekraft, initiativ og selvbestemmelse. Og vi lærer hele tiden
ved at være med i den. Ja, det er ofte svært, men den eneste måde,
vi kan blive bedre til det, er ved at gøre det.
Denne artikel er tidligere bragt på www.modkraft.dk.
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EFTERSKRIFT
Danielle Ruben, bestyrelsesforkvinde for Københavns
Fødevarefællesskab
KBHFF anno 2015. Siden sidste punktum blev sat i artiklen om
KBHFF, har organisationen været inde i en rivende udvikling. Ikke
bare internt i KBHFF, men også rundt omkring i landet, er der startet
en række nye fødevarefællesskaber.
KBHFF har været igennem nogle hæsblæsende år. Vi lagde ud i
2009 med opstartsgejst, stor tilstrømning af medlemmer og gode
intentioner om at oprette en bæredygtig organisation. Mange tons
grøntsager og en hel del brandslukning senere måtte vi sande, at
jumbojetten undervejs på sin jomfrurejse havde tabt både mandskab
og højde. Gode kræfter var trætte, lokalafdelinger måtte lukke og
økonomien vaklede.
Men vi var stærke i troen på, at vi kunne lykkes med dette eksperiment, og alle sejl blev sat ind på at få KBHFF på rette kurs igen.
Vi tog os tid til at se på, hvad det var for en organisation, vi havde
opbygget, og vi kunne se, at der var behov for at justere på organiseringen og beslutningsvejene.
I dag er vi den samme demokratiske og konsensusbaserede organisation, men vi har fået en bestyrelse til at varetage det overordnede
økonomiske og juridiske ansvar. Arbejdsdelingen mellem vores centrale arbejdsgrupper og lokalafdelingerne er
også blevet klarere, og vi har gjort det til en
stor prioritet at få koordineret og kommunikeret viden ud i alle led. Og det virker.
Vi er godt kørende nu, og som noget helt
nyt har vi ansat et par medarbejdere i organisationen. Det var en beslutning, der var noget
tid undervejs, og som bryder med den oprindelige tanke om, at KBHFF alene skal være
baseret på frivillig arbejdskraft. Men i takt
med at KBHFF er vokset, er kompleksiteten
ved at drive organisationen ligeså. Derfor har
vi nu på deltid ansat en bogholder til at holde
styr på vores økonomi og en frivillighedskoordinator til at sikre driften og koordinationen
mellem lokalafdelingerne – og samtidig holde
fokus på gejsten i KBHFF.
De grønne værdier forbinder os
Gejsten for fællesskabet manifesterer sig
stærkt i KBHFF. Vi samles til fællesspisninger, avlerbesøg, medlemsmøder og inspirerende oplæg – og når hele maskineriet kører
om onsdagen, hvor der er uddeling af frugt
og grønt.
Gennem en omfattende medlemsundersøgelse er vi blevet klogere på, hvorfor så mange af os bliver tiltrukket af fællesskabet. For
rigtig mange handler KBHFF om at nære en
voksende bevidsthed omkring grønne værdier. Vi søger en mere personlig relation til
naturen og efter at få en større kontakt til det
økologiske landbrug ind i vores liv. KBHFF
giver os dette. Vi lærer som medlemmer om
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sæsoner, råvarekvalitet, madlavning, økologi og om foreningsarbejde, og vi føler, at vi gavner
verden, alt imens vi lærer. Det er
en motivation, der gør engagementet stærkt.

ØkoStartpakke er blot et af
de mange gode initiativer,
som er en knopskydning af
KBHFF

Ringe der spredes i vandet
Over hele det danske land fra
Aalborg til Helsingør er der de
seneste år skudt fødevarefællesskaber op. Mere end 20 fødevarefællesskaber er startet af lokale
ildsjæle, der har ønsket at skabe
en bæredygtig foreningsmodel,
hvor medlemmer og økologiske
producenter er i direkte kontakt
med hinanden. Og dermed skabe
et alternativ til det konventionelle
dagligvareindkøb.
KBHFF har været prøvekaninen, som mange andre fødevarefællesskaber har skelet til, og
rigtig mange har kunnet lære af
vores eksperiment. Af både de gode og de svære erfaringer. Meget af
den viden er nu samlet i initiativet ØkoStartpakke (www.økostart.dk),
hvor nye fødevarefællesskaber kan finde inspiration og vejledning
til, hvordan de starter deres eget.
ØkoStartpakke er blot et af de mange gode initiativer, som er en
knopskydning af KBHFF. Derudover bliver der også arbejdet på at
udvikle et fælles medlemssystem, som med navnet Eggplant skræddersyes til fødevarefællesskaber over hele landet.
Horisonten er lys og klar
Fremtiden for KBHFF ser lys og klar ud. Vi har fået skabt en organisation, der kan udleve sit formål, og som kan være en aktiv medspiller
i en større grøn bevægelse. Vi håber inden længe at kunne slå dørene op til flere afdelinger i København, og på længere sigt arbejder
vi også på at byde virksomheder velkomne som medlemmer. Vi er
stålfaste i vores ønske om at bidrage til udviklingen af et økologisk
bæredygtigt samfund, og for hver grøntsagspose, der bliver spist
ude i de små hjem, tror vi på, at vi kommer et skridt nærmere.
Du kan følge Københavns Fødevarefællesskab på www.kbhff.dk.
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Medlemmerne i fødevarefællesskabet
skiftes til at afmåle og pakke poser
med frugt og grønt.
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PALLEBÆNK
Mads Boserup Lauritsen, arkitekt og
grundlægger af TagTomat

Sværhedsgrad
Sådan gør du
1. Skær en af pallerne op ved siden af midterklodsen.
2. Sæt den pæneste palle oven på den grimmeste palle. Den øverste palle bliver sædet på bænken. Skru dem sammen.
3. Sæt det mindste stykke fra den overskårne palle lodret bagerst på den øverste
palle, og skru det fast.
4. Sæt nu ryglænet fast, så det står i et mellemrum på den øverste palle, og skru det
fast – både øverst bag til og på den palle,
som ligger ned.
5. Du kan nu vælge at slibe overfladerne, så
strømpebukser og andet ikke går i stykker, når bænkene bruges.
6. Pallebænken får en ”lækker” finish, hvis
du giver de slebne overflader en gang olie
eller maler dem.
7. Du kan udvide pallebænken med en ølholder og lave puder af genbrugte kaffesække.
8. Sæt evt. en ekstra palle under, eller monter hjul under den, hvis du vil have en
høj bænk.
Det har længe været populært at bygge møbler af europaller, både til udendørs og indendørs brug. Brugte europaller fungerer fint
til at bygge møbler af, men hvis du vil være
sikker på, at de ikke har haft eksempelvis
maling, olier eller andet på sig, som kan lugte, så køb dem fra nye. Der kommer en gang
imellem artikler frem, hvori der står, at det
er farligt/giftigt at anvende brugte paller til
indendørsmøbler.
Vores tilgang til designet har været, at det
skulle være nemt og sjovt og ikke tage lang
tid at bygge et genbrugsmøbel. En anden
udfordring var, at der ikke måtte være noget
spildtræ.
Vi bruger pallebænkene som et supplement til standard-udendørsmøbler, når vi er
ude at afvikle workshops. De passer godt ind
med vores store plantekasser og fungerer
perfekt til opstilling af midlertidige parkerings- og fortovshaver.
Se videoguide på www.tagtomat.dk/guides.
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Du skal bruge
• 3 europaller eller 3 halve europaller.
• Udendørsskruer 60-80mm.
• Skruemaskine.
• Stiksav eller fukssvans.
• Sandpapir.
• Evt. olie eller maling.
• Kaffesække til at lave puder af.
• Lidt ekstra træ, hvis du vil lave en ølholder.

En pallebænk skal laves på
højst fem minutter, og uden
at noget træ går til spilde.

Hvad bruges en pallebænk a la TagTomat til
I juni 2014 blev vi spurgt af Roskilde Festival,
om vi ikke ville hjælpe dem med at bygge en
lille fælleshave og stå for at lære ”indbyggerne” i Dream Cityområdet på festivalpladsen
at bygge møbler af europapaller. Vi fik strikket et design sammen og afholdt en brag af
en workshop.

1
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7
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6
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SPISELIG TAGHAVE
I BØRNEHØJDE
Dyrkning af grøntsager skaber uforglemmelige minder mellem generationer. Selv
husker jeg plukning og syltning af bær hos
min farmor og farfar og æblehøst i mine forældres have. Måske min datter Siri engang
vil huske tilbage på den dag i august 2014,
hvor hun hjalp mig med at vande tomater og
chilier i taghaven?
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HØNS I BYEN
Jens Juhl, havebogsforfatter

Et par høns kan være et godt
samlingspunkt for hele familien
eller beboerne i gården. De er
nemlig hyggelige og kan blive så
tamme, at de spiser direkte fra
hånden. Høns er meget lette at
holde, og så kan et hønsehold
hænge økonomisk sammen. Flere racer lægger så mange æg, at
det sagtens kan opveje prisen på
det foder, de spiser.
Høns er det mest udbredte husdyr i verden. De er overalt, i Afrika,
Asien, Europa og på hele det amerikanske kontinent. De har været
tamdyr i 8.000 år i Kina, og i Danmark har de været almindelige i
2.000 år. Ethvert dansk landbrug, husmandsted og landarbejderhjem
supplerede tidligere indkomsten med produkterne fra en flok høns.
Også i byerne holdt man høns indtil omkring sidste del af 1800-tallet,
men derefter forsvandt de på grund af ændret levevis. I de seneste år
er de igen blevet mere almindelige i byerne. Først i villakvartererne,
men nu er de rykket helt ind i gårdene i byens brokvarterer.

3-4 høns vil sagtens kunne
forsyne en familie på 4 med
alle de æg, de kan spise
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Hvad kommer der ud af at holde høns
Det er meget forskelligt, hvor mange æg de forskellige hønseracer
lægger. Nogle racehøns leverer årligt 150 æg, mens hybridhøns,
som er fremavlet med den særlige egenskab at lægge mange æg,
kan levere 300 æg årligt. Når man vælger, hvilke høns man vil have,
skal man fokusere på, hvad de skal bruges til. Der er hønseracer,
der ser smukke ud og ikke lægger så mange æg, eller racen Isa
Brown, som lægger over 300 æg om året. Isa Brown er mindst lige
så børnevenlig som de fineste racehøns, der indimellem er sky. 3-4
høns vil sagtens kunne forsyne en familie på 4 med alle de æg, de
kan spise, og der bliver let lejlighed til at give en nabo eller ven en
bakke æg i ny og næ. Æggene gør, at det aldrig er et problem at få
hønsene passet, når man rejser på ferie. Naboer og venner vil gerne
se til dem mod at få æggene.
Ud over ægproduktion leverer hønsene den bedste organiske gødning, der findes. Den er fantastisk til at sætte fut i grøntsagsbedet,
og den er især god, hvis den blandes i komposten.
Hønsene spiser langt det meste ukrudt i haven og krukkerne.
De spiser de grønne køkkenrester og er derfor med til at minimere
affaldsmængden. Private må også gerne give dem rester af mad,
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Høns i byen

De tre høns – Darth Vader, Hans og
Charlotte – i hønsegården i baggård
en på Nørrebro, hvor TagTomat
holder til. Den sorte er af racen Sort
Skovhøne, den brune af racen Isa
Warren og den hvide af racen Lys
Sussex.
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»Høns er trofaste mod dem, som normalt fodrer dem. Når vi
nærmer os hønsegården, kommer de hen til lågen og klukker venligt. Vores hønsegård grænser op til køkkenhaven,
og under lugning af grønsager kommer de hen til hegnet og
”kommenterer” det, der foregår. På deres klukken kan man
høre, om de er tilfredse med det, der sker. Og det er de i høj
grad, når man kaster en håndfuld ukrudtsplanter eller grønsager ind til dem.«
Jens Juhl

frugt mv., men de må selvfølgelig ikke fodres med råt kød eller med
grøntsager, der har været i forbindelse med kød og blod. Det skyldes
risikoen for salmonella.

Høns af racen Dansk Landrace spiser
grøntsagsrester i de studerendes byhave
Oasen på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Hvad spiser høns?
Ud over madrester skal høns have mere fast føde i form af korn og en
vitaminrig foderblanding. Hvede og byg er godt, men en foderblanding, der købes færdig – såkaldte æglægningspiller – er nødvendig,
hvis man ikke selv fremstiller en foderblanding, som indeholder de
vitaminer og mineraler, hønsene har brug for. Giv dem det i en foder
automat, de tager selv, hvad de har brug for.
Hvis hønsene går på et areal, hvor de kan samle føden selv, kan
de klare sig med madrester og korn. Det kræver dog et virkeligt stort
område med masser af orme, larver, naturlige frø og græs – ikke
noget en baggård eller lille have kan leve op til.
Ud over foder skal høns altid
have friskt vand. De må aldrig
savne vand, og der findes udmærkede vandbeholdere, som
sikrer, at der er rigeligt vand.
Hvilke forhold skal de have?
Det er fint at holde høns i gårde
og haver, hvis de fodres rigtigt,
og de får de bedst mulige forhold.
Ordentligt foder og plads samt
mulighed for at støvbade i grus
eller sand. Støvbadning er den
måde, høns holder fjerdragten fri
for utøj på.
Hvis man vil undgå, at hønsene keder sig, skal de have plads
nok. Kedsomhed fører ofte til, at
de begynder at pille fjerene af
hinanden, og efter nogen tid er
de afpillede og fulde af sår. De
bliver kedelige at se på, og ægproduktionen falder.
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Det bedste bevis på, at hønsene trives er,
når deres klukken lyder pludrende og tilfreds,
og at de lægger æg. Pludselig nedgang i æglægningen er tegn på, at noget ikke er, som
det skal være.
Hønsehus og voliere
Der er ingen regler for, hvor megen plads
høns hos private skal have, men økologiske
høns hos professionelle er der regler for – og
høns, man holder for hyggens skyld, skal vel
ikke stilles ringere?
Med udgangspunkt i reglerne for den økologiske bonde bruger vi følgende arealer i vores
rådgivning om hønsehold:
•	I hønsehuset, hvor hønsene jo kun opholder sig om natten, kan
der være 6 høns pr. m² gulvareal. Der skal være en siddepind
med 15 cm plads til hver høne. Det er også praktisk, at der er en
æglægningsrede i hønsehuset.
•	De skal have adgang til at komme ud i en voliere, og almindelige
høns kræver som rettesnor 4 m² pr. høne. Dværghøns kan klare sig
med noget mindre. Ud over volieren kan der indrettes et friareal,
som hønsene kan bruge. Vores hønsehus er hævet over jorden
med en voliere nedenunder og ved siden af på 12 m². Derudover
har vi en hønsegård på ca. 20 m² til vore 5 høns og en hane.
•	Husk at muge ud jævnligt, så undgås det, at der kommer generende
lugt – det generer naboerne og medfører klager. Kom hønsemøget
i en beholder med låg – eller endnu bedre kompostér den. Hvis
der lægges hampespåner i bunden af hønsehuset, suges fugten
ud af afføringen, og blandingen er god gødning.
Høns og rotter
Hønsehuset og volieren skal være sikret imod, at rotter kan trænge
ind. Rotter er ikke interesseret i hønsene, men i deres foder. Rottesikring kan ske ved, at der graves volieretråd 30–35 cm ned i jorden
omkring både hønsehus og voliere. På samme måde skal hønsenes
foder opbevares i rottesikrede beholdere enten af metal eller hård
plastik.
Vi fodrer kun med korn og foderblanding i volieren, men i hønsegården fodrer vi med græs, ukrudt og grøntsager.
Det er en almindelig opfattelse, at høns tiltrækker rotter, men det
gør de ikke, de tiltrækkes kun af deres foder. Men en beklagelig del
af hønseejere overholder ikke reglerne om rottesikring, og det giver
hønsene det dårlige rygte.

Høns af racen Isa Brown i Jens Juhls
kolonihave.
I baggården hos TagTomat lægger de
tre høner størrelse S, M og XXXL.

Det er en almindelig
opfattelse, at høns tiltrækker
rotter, men det gør de ikke

Hvilken slags høns?
Der er ca. 15 almindelige racer og mange, der er mindre almindelige.
Tænk over, hvad hønsene skal bruges til: Der er æglæggere, der
lægger mange æg, og der er dem, som lægger færre, men som har
andre egenskaber, fx at der kan avles gode slagtekyllinger med dem.
Alle høns har deres særlige egenskaber.
Vil du vide mere om høns, deres egenskaber og pasning, så læs
videre i ”Økohøns – selvforsyning til husbehov” udgivet på forlaget
Koustrup & Co, som jeg og min kone Sølva Falgren har skrevet.
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KOMPOSTÉR I DIN
BAGGÅRD OG
FORKÆL DIN JORD
Marianne Mark, naturvejleder hos
Det Grønne Hus

Hvert år bliver der transporteret
tonsvis af køkkenaffald og haveaffald til forbrændingen, hvor det
går op i røg ved afbrænding, og
der bruges store mængder fossilt
brændstof til transport. Affaldet
indeholder næring, som planterne har brug for, og er samtidig
med til at give jorden liv og jorddække. I en frodig og udbytterig
byhave er kompost et must. Lad
os få dette guld i jorden i egen
baggård.
Det er på tide, at vi alle kommer i gang med at kompostere, så vi
giver jorden det tilbage, som vi dagligt tager fra den via vores mad.
Alt grønt fra din baggård, din have eller din altan kan bruges på
stedet i din jord.
Start supersimpelt, så du kan overskue det, du behøver ikke løse
hele baggårdens kompost-potentiale på én gang. Når du først er i
gang, så kan du hen ad vejen sætte dig et ambitiøst mål: At du ikke
vil køre noget grønt affald væk fra din baggård eller bolig. Det kan
sagtens lade sig gøre.
Kompostering på altan
Uanset hvor lidt plads du har, så kan du starte en kompost her og
nu. På altanen kan du kompostere køkkenaffald i en 32 liters opbevaringsboks af plastik fra det lokale byggemarked. Du skal bare købe
2 af disse kasser, hvor du borer huller til dræn i bunden af den ene.
Kasserne sættes så oven i hinanden, så du kan opsamle overskydende vand i den nederste kasse fra den vandholdige køkkenkompost.
Det som er vigtigt at huske mht. til altankompost er, at tilsætte masser
af tørt strukturmateriale såsom savsmuld, æggebakker, pap, kviste,
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Kompostbeholdere kommer i mange
varianter, og kan bruges til mange
forskellige ting.

køkkenrulle etc., så du sikrer dig, at komposten ikke bliver for våd.
Du kan med fordel bruge kompostorm – også kaldet brandorm – i
din altankompost, men det er ikke en nødvendighed.
Kompostering af køkkenaffald i fælles baggård
Det kan godt virke uoverskueligt at gå i gang med at kompostere det
grønne køkkenaffald i en fælles baggård. Der er pt. kun få baggårde,
der drister sig ud i at kompostere køkkenaffald. Men hvis du vælger
en simpel, robust og billig komposteringsmodel, så er det nemt at gå
i gang med at kompostere. Kompostbeholderen Humus Komposteren
bruges oftest til en enkelt husstand, men kan klare meget mere end
det og kan derfor på det varmeste anbefales til fælles kompostering
af køkkenaffald i byen. Når du vælger en simpel kompostbeholder,
der omsætter dit grønne affald tæt på din bolig, så er der stor chance
for, at det bliver en succes. Humus Komposteren er en robust komposter til kold kompostering, produceret af genbrugsplast i Danmark.
Nedbrydning af det grønne affald til kompost går hurtigere, hvis du
smider kompostorm i beholderen. Hvis du er til varmekompostering,
kan du i stedet vælge en Globe komposteringsbeholder; den er også
robust og simpel, dog lidt dyrere og produceret i Finland. Begge
beholdere er særligt gode til grønt køkkenaffald i byen. De er nemlig
lukkede og med bund og låg, der er rottesikret.

Start supersimpelt, så du
kan overskue det
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Kompostering af haveaffald i fælles baggård
Har din baggård meget haveaffald, som bliver kørt til genbrugspladsen, så er det på høje tid, at I bygger jer et havekompostanlæg. En
praktisk beholder er en torums træmodel, 2 x 1m³ med justerbart
forstykke; her er der masser af plads til at komme til og plads nok
til grenaffald. Størrelsen er også med til at sikre varmeudvikling og
dermed, at komposteringen går hurtigt. Rent haveaffald kan godt
kompostere i en åben beholder lavet af lærketræ eller gamle paller, da
haveaffald ikke tiltrækker rotter. Når man laver fælles kompostering i
byen, og der er mange om at bruge samme beholder, så vil jeg anbefale en skarp adskillelse af haveaffald og køkkenaffald, så haveaffald
komposteres i åbne beholdere og køkkenaffald i lukkede beholdere.
Trin til opstart af kompost i fælles baggård
1.	Snak med andre fra opgangen om din kompostidé og gennemtænk
hvilken model, hvor, hvornår etc.
2.	Få opsætning af komposten godkendt af bestyrelsen i boligforeningen og gårdlauget, hvis sådan et eksisterer. Det er endvidere
tit en fordel at starte med en prøveperiode på ½-1 år. Derefter kan
man evaluere metoden og endelig godkende opstillingen.
3.	I nogle kommuner skal opsætning af kompostbeholder anmeldes til
kommunen. Du kan altid ringe til affaldsafdelingen i din kommune
eller besøge deres hjemmeside og høre til reglerne på området.
4.	Indkøb 1-2 stk. plastikkompostbeholdere via nettet eller byg en
selv af lærketræ til det åbne havekompostanlæg. Start småt, du
kan altid udvide hen ad vejen, når du har fået det til at virke, og
når der er behov for det.
5.	Få fat i en spand kompostorme, enten fra en nabo, eller på den
lokale genbrugsplads eller hos en miljøorganisation.
6.	Planlæg en dag, hvor der er fælles opsætning og information om
komposteringen for involverede beboere.
7.	Jeg anbefaler, at I vælger to ansvarlige, der justerer komposten
løbende. Alle andre smider kun køkkenaffald i den lukkede beholder eller haveaffald i den åbne.
8.	Lav et lille opslag på en A4-side, del den rundt til alle i opgangen
og sæt den på kompostbeholderen, så alle ved, hvad der må og
ikke må komposteres.
9.	Kører komposteringen godt, vil du efter 1 år kunne hente færdig
kompost ud fra bunden og sprede på din jord.
Vil du vide mere om kompostering i byen, så læs den lille praktiske
bog ”Kompost i Byen”, der er udgivet på forlaget Vingefang. Her står
flere detaljer om ovenstående og også om, hvad du skal gøre med
plæneafklippet, ukrudtet, de store grene, og om hvordan du bruger
den færdige kompost.
Se guide til hjemmekompostering på næste side.
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GUIDE

HJEMMEKOMPOST
Jann Kuusisaari, kompostekspert

Sværhedsgrad
Sådan gør du
1. Læg grøntsagsrester og lidt strukturmateriale i bunden af en beholder. Tilsæt
gerne lidt gammel kompost, og evt. kompostorme for at speede komposteringen
op. Hver gang du har grøntsagsrester tilovers, lægger du dem i kassen. Du kan
stille din kompost under køkkenvasken.
2. Bor evt. drænhuller i bunden af din kasse hvis komposten bliver for våd og sæt
den oven i en anden kasse, så væsken
drænes væk.
3. Løft en gang imellem på låget og rod
rundt i komposten og tilsæt strukturmateriale, hvis den bliver for våd.
4. Vent tålmodigt, til du har dit eget lokale
muld lige ved hånden og husk, at den er
meget næringsrig, så prøv dig frem med
blandingsforhold til din vækstmuld.
Nøglen til god kompostering ligger i balancen
mellem det våde og det tørre materiale. Hvis
komposten er for våd, rådner den og lugter!
Hvis den er for tør, går komposteringsprocessen i stå. En anden vigtig ting er den rette balance mellem kvælstof og kulstof, som
er nødvendig for at mikroorganismerne, der
nedbryder materialet, kan trives. Vi bruger
grøntsagsrester som kvælstof og æggebakker som kulstof.
Grønt køkkenaffald indeholder som regel
meget vand, så den største udfordring er oftest at komposten bliver for våd. Derfor er
det enormt vigtigt løbende at tilføje strukturmateriale.
Når din kasse er fyldt, kan du lade den stå
og efterkompostere på din altan eller hælde din køkkenkompost i fælleskomposten i
gården. Jeg har selv 5 kasser stående i min
lejlighed, og jeg efterkomposterer i en stor
beholder på min altan.
Under optimale forhold kan dine grøntsagsrester forvandles til brugbar kompost i
løbet af 3-6 måneder.
Se videoguide på www.tagtomat.dk/guides.
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Du skal bruge
• Vandtætte opbevaringskasser med låg (2060 l), 2-6 stk. afhængigt af dine ambitioner.
• Æggebakker, køkkenrulle, pap, halm eller
andet strukturmateriale.
• En god køkkensaks til at findele det grønne
køkkenaffald med.
• Lille planteskovl eller lignende til at rode
rundt i kassen med.
• Evt. en større beholder til eftermodning.
• Evt. kompostorme.

Det er nemt at kompostere
alt sit grønne køkkenaffald.
Det kræver bare lidt
tålmodighed.

1
2

3
4

Om Kompostbudene
Kompostbudene er en socialøkonomisk virksomhed forankret på Amager i København.
Vi hjælper boligforeninger, virksomheder
og institutioner med at kompostere gennem
rådgivning, kompostservice og kurser. Vi
uddanner og ansætter socialt udsatte, der
cykler ud som kompostbude og hjælper med
at vedligeholde komposten.
Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Pulje
for Grønne Ildsjæle.
Læse mere på www.kompostbudene.dk.

VIDEN

GIFTFRI HAVE
Bente Villumsen, miljøpolitisk
medarbejder i Danmarks
Naturfredningsforening
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Danmark er et af de mest intensivt dyrkede lande i verden. Mere
end halvdelen af vores areal bliver pløjet og dyrket med brug af
flere tusind tons sprøjtegift. Sommerfugle, humlebier, fugle og andre vilde dyr er trængte, og biodiversiteten er i tilbagegang. Der er
brug for, at vi skaber fristeder for
de arter, som ikke kan overleve i
landbrugslandet.
I 2015 blev kampagnen ”Giftfri Have” søsat som et fælles projekt mellem Naturfredningsforeningen og Landsforeningen Praktisk Økologi.
Begge foreninger ønsker at få sprøjtegiftene ud af haverne og dermed
skabe bedre vilkår for naturen, renere grundvand og et sundere miljø
for små og store mennesker.
Brug af gift i haven skaber ubalance
En have er et lille økosystem. Den varierede bevoksning med træer,
buske, urter og blomster tilbyder levesteder for mange fugle, forskellige insekter og pattedyr som pindsvin og egern. Mikroorganismer
og et mylder af små dyr i jorden omsætter dødt plantemateriale og
omdanner det til næring for planterne. Det siger sig selv, at vi forstyrrer kredsløbet og ødelægger balancen, hvis vi bruger gift i haven.
Vores haver ligger også oven på vores drikkevand. 2.500 vandværker henter rent grundvand op til os og giver os rent, koldt og
velsmagende drikkevand i alle danske vandhaner. Vi ved, at rester
af sprøjtegift – også fra haver – kan sive ned til grundvandet, og det
har lukket mange vandværksboringer. Den risiko undgår vi helt, når
vi ikke sprøjter.
Gift udgør en unødvendig risiko
En del giftstoffer er godkendt til brug i private haver, og endnu flere
kan købes på nettet eller bringes hjem over grænsen. Men vi bliver
hele tiden klogere. I 2014 blev 14 forskellige typer ”plænerens” forbudt, fordi de kunne skade børn, der leger på græsplænen. I 2015
blev aktivstoffet i RoundUp sat på arbejdstilsynets liste over muligt
kræftfremkaldende stoffer. Samme sommer blev hunde, katte og
pindsvin forgiftet af ulovligt importeret sneglegift. Haveejerne løber
en helt unødvendig risiko, når de vælger at bruge gift. Vi ved fra
Miljøstyrelsens undersøgelser, at langt de fleste haveejere egentlig
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Gustav vander højbedene i Kongens
Køkkenhave i juni 2015.

Haveejerne løber en helt
unødvendig risiko, når de
vælger at bruge gift

helst vil lade være med at sprøjte. De bekymrer sig for grundvandet,
for naturen og for familiens sundhed. Men somme tider bliver udfordringerne med snegle, myrer, bladlus, mos, meldug eller ukrudt så
store, at haveejere i desperation griber til giftsprøjten.
Gode giftfri råd og tips
Vi vil først og fremmest hjælpe haveejerne med at overkomme haven
uden sprøjtegift. Hjælpen består i en 40-siders pjece med tips og
gode råd, månedlige nyhedsbreve, lokale arrangementer og en Giftfri
Have-Facebookside. Vi synliggør og spreder kampagnen med klistermærker til postkassen, artikler i aviser og blade, på havemarkeder og
ikke mindst gennem engagerede deltagere. Målet er, at 100.000 haver
er med i 2020 – og at giften på sigt forsvinder helt ud af haverne.
Læs mere på www.giftfri-have.dk.
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TALE

SAMMEN SKABER VI
MERE LIV I HAVEN
Trine Krebs, Formand for
Landsforeningen Praktisk Økologi

Jeg er så yderst fascineret af at være i forening med 3.700 sjæle,
der er spredt ud over det ganske danske landskab. Medlemmer af
Landsforeningen Praktisk Økologi bor overalt – i by og på land – fra
Gedser til Skagen. Enkelte bor endda i Grønland, Island, Færøerne,
Norge, Sverige, Tyskland, Belgien, Holland, Schweiz, Spanien og
USA.
Vi er i forening. Vi betaler kontingent for at være i forening. Jeg er
stolt af det, og jeg er helt ind til benet overbevist om, at vi står over
for så store udfordringer i vores miljø, at der kun er én løsning: At
forene os. At gå i forening.
At tænke sig, at vores forening siden 1981 har tænkt, arbejdet
og været fronttropper på grønne tanker så længe, båret af frivillige
kræfter. Det gør mig stolt. At det så lige nu vælter ind med nye medlemmer, og at vi regner med at runde de 5.000 i 2018, det beviser jo
bare, at selvforsyning, nærhed og demokrati er vejen frem.
Vi snakker ikke bare. Vi dyrker. Vi snakker om at dyrke. Vi deler
viden. I foreningen er de mest erfarne dyrkere, som overhovedet findes i Danmark samlet, og alle er kærlige og deler med hinanden. Nye
havedyrkere finder hurtigt hjælp og masser af erfaring at udfordres
og lære af. Vi har lavet en frivillig havementor-ordning. Økologisk
haveviden er ikke noget, du altid kan læse dig til. Der er brug for
rigtige menneske-, frø- og plantemøder. Vildt fedt at tænke over at
der er en praktisk økolog i hver lille afkrog af dette land.
Jeg er stolt over, at vi står sammen om at drive Danmarks største
og mest anvendte haveportal – finansieret af annonceindtægter. Vi
driver faktisk i foreningen en økologisk haveportal med over 4 mio.
besøg i 2015, nemlig www.havenyt.dk. Her sikrer vores fællesskab,
at de fleste danskere, som søger på haveviden, stort set altid bliver
sendt ind på et 100% økologisk havesite.
Vi er i forening arbejdsgivere for 5 mennesker, som vi har ansat
til at samle os, sprede vores viden og påvirke vores samfund hver
dag i en grønnere retning. Vi sikrer, at danskere uafladeligt møder
økologisk inspiration på vores websites, i vores tidsskrift og på sociale medier. Det bedste af det hele er, at vi har lokale netværk, hvor
alle er velkomne til at oplade sin røst om lokale og nære økologiske
spørgsmål. Sammenhængskraften skabes ved ægte møder rundt om
i landet. Én gang om året mødes vi til ægte havedyrkningsbalfaldera
– sidste lørdag i oktober holder vi nemlig Mere Liv i Haven Festival.
Her er alle velkomne til at deltage og bidrage til over 50 værksteder
om alle aspekter af det dyrkende liv – på alle niveauer.
I Danmark har vi en stolt tradition om at forene os. Den tradition
holder vi meget højt blandt medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer
i Landsforeningen Praktisk Økologi. Vi forsøger at skabe rammer
for, at alle medlemmer kan gå sammen, samtale virtuelt og diskutere
sig frem til forslag og politikker på tværs af geografi, alder og køn.
Tit opfordrer jeg medmennesker til at gå i forening med os – at være
medlem af Landsforeningen Praktisk Økologi. Jeg forklarer, tegner og
fortæller. Ofte er det nok, men nogen gange får jeg spørgsmålet: Hvad
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Landsforeningen Praktisk Økologi ud-

får jeg for 385 kr. om året? Så svarer jeg frejdigt: En masse ansvar for
en stor forretning og for at skabe en sund og stabil arbejdsplads for 5
medarbejdere. Du får mulighed for at møde mennesker, som gør ting
ordentligt og tænker sig godt om, og du får glæden ved at tale med
dem og gå sammen med dem og skabe udvikling for grønne tanker
i vores lille smørhul af et land. Du kan melde dig som havementor,
gå ind i gruppen for bæredygtig husholdning eller bivenlig have – du
har alle muligheder for at øve indflydelse på vores fælles fremtid.
Du deler glæden ved i forening at påvirke vores fælles fremtid til
demokratiske, decentrale, økologiske og glædelige løsninger, som
stiller rammer for glade, sunde og frejdige borgere her, hvor vi bor – i
forening. Det superfede er, at vi er ved at være mange, som kan se,
at der er opgaver, som bliver løftet, stille og roligt i flok. Omstilling
er en stor mundfuld, når jeg står alene, men sammen får vi håbet ved
at se, at vi hver især kan bidrage med det, vi er gode til.

danner haveambassadører, der kan understøtte lokale havenetværk. Kurserne
er en del af projektet Mere Liv i Haven,
som er støttet af Velux Fonden.

Læs mere om Landsforeningen Praktisk Økologi på www.oekologi.dk.
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FORHAVE OG
PARKERINGSHAVE
A LA TAGTOMAT
Juli måned i 2014 var en af de varmeste og
tørreste i mands minde. Her viste vores selvvandende højbede deres værd ved kun at
skulle vandes to gange. Den sommer døde
mange planter i byens øvrige blomsterkummer. I august kunne vi vise Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell vores fine forhave
frem. Senere i efteråret 2014 fyldte vi vores
visitkort med frø fra den flotte tagetes i venstre
hjørne af billedet.

PROJEKT

BYHAVEN 2200
Sandra Villumsen, medinitiativtager og
tidligere forkvinde for Byhaven 2200

På et lille, frodigt stykke park på
Nørrebro ligger en åben og fælles
permahave, der ønsker at skabe
nysgerrighed, fællesskab og
handlekraft. Byhaven blev startet
med ønsket om at skabe et åndehul i byen, hvor byboer sammen
kunne lære at dyrke. Gradvist er
der blevet skabt et urbant permakulturdesign, der skaber nysgerrighed og mod på mere.
Byhaven 2200 er på alle måder et eksperiment. Der er så meget, havens folk vil ændre på, gøre og sige, når det kommer til de værdier,
vi gerne ser vores samfund være bygget på. Og praktiske handlinger
kan være stærkere end ord: De skaber fællesskaber og håb. De giver
muligheden og overskuddet til at være inviterende og nysgerrig. De
gør det muligt at vise, hvor langt vi kan komme, når der er tillid mellem mennesker. Og hvad der sker, når vi mødes i mangfoldigheden,
ikke for vores egen gevinst, men for fællesskabets.
Et frugtbart borger-kommune-samarbejde
Initiativet til Byhaven 2200 blev taget gennem netværket af medlemmer i Københavns Fødevarefællesskab. Da den første kontakt
til Københavns Kommune blev etableret, var der en del forbehold
hos kommunen over for byhaver. For hvad er en byhave? Giver det
overhovedet mening at dyrke i byer? Er det ikke sundhedsskadeligt
at spise mad fra byens jord? Er det ikke bare endnu en tendens, som
er glemt om et år? Vi syntes selv, vi havde fornuftige svar på disse
spørgsmål, og uden tvivl visioner for at haver skulle slå rødder i
vores asfaltbelagte byer.
Vi henvendte os til kommunen i februar 2012, et tidspunkt, hvor
kun få personer i forvaltningen havde hørt om de blomstrende fælleshaver i Berlin og London. Der var netop ansat en frivilligkoordinator i Teknik- og Miljøforvaltningen, og kommunen havde indgået
et samarbejde med Aalborg Universitet om et ”Skab din by” -forløb,
med formålet at give mere plads til borgernes egne projektidéer. Vi
havde gode vilkår for at få et samarbejde stablet på benene, men at
blive enige om organiseringsformer, dyrkningsmetoder og placering
krævede tid og tillid. I forhandlingerne med kommunen var vores tre
vigtigste kriterier: Synlighed, jordforbindelse og flerårige planter.
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Vi har i årenes løb måttet tilføre mere
end 120 tons renset jord til havens
24 højbede, da det ikke er tilladt at
dyrke i parkjorden pga. partikel- og
tungmetalforurening fra biler, industri og
afbrænding. Vil man forsøge at dyrke
direkte i jorden, skal man finde frem til
byens forureningskort, undersøge hvad
grunden tidligere har været brugt til, tage
jordprøver og være forberedt på tidskrævende oprensningsprocesser, samt have
kommunen helt med på idéen.

For kommunen var det mobilitet, sikkerhed og en organisationsstruktur, de administrativt kunne genkende fx en forening.
Efter et halvt års konstruktive forhandlinger med Københavns
Kommune kunne vi begynde en lærerig proces og gradvist skabe
en urban permahave.
I planlægningsforløbet tog vi rundt til forskellige eksisterende byhaver og lærte af de udfordringer, de havde mødt. Især at synlighed
er vigtigt, både for den lokale accept af haven, men også for at opbygge en stærk og vedholdende frivilliggruppe. Vi anmodede derfor
kommunen om tilladelse til at etablere en borgerdrevet fælleshave i
en offentlig park i København.
Et vigtigt tegn på, at kommunen med tiden tog det alvorligt, var,
at de gik fra, at byhaver var ”jord i pallekasser på byggetomter” til
at udarbejde kommunale storbyhave-retningslinjer og muliggøre
økonomisk støtte til opstart.
Byhaven bliver nu jævnligt brugt som eksempel på et sundt borger-kommune-samarbejde, og vi har i 2014 fået tilladelse til at holde
bier og bygge udendørskøkken.

Byhaven bliver nu jævnligt
brugt som eksempel på et
sundt borger-kommunesamarbejde

Byhavens uforudsigelighed
Havens placering muliggør, at vi kan dyrke et område på 1.000 m²
park tæt op ad den grønne cykelsti i Nørrebroparken i krydset med
Stefansgade. Et travlt lokalområde med caféer, butikker og legeplads.
Det betyder, at der dagligt passerer mere end 10.000 mennesker
forbi og at haven benyttes af lokale og forbipasserende næsten hele
døgnet rundt. At passe på en have, der er åben og tilgængelig hele
tiden, hvor der er mange øjne og hænder på. I haven ved du aldrig om
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Pakning af frø i byhaven. Der trykkes
logoer med kartoffeltryk på kaffefiltrene.

det, du plantede i går, er der i morgen, og du kan derfor ikke regne
med at få det forventede ud af din indsats. Måske får du aldrig høstet
det, du såede, men i stedet møder du et menneske, der giver dig et
nyt perspektiv eller en, der giver ti tomatplanter i gave. Alle mulige
uforudsigelige handlinger sætter endnu flere i gang og er med til at
skabe opfindsomhed, generøsitet og perspektiv.

I haven ved du aldrig om det,
du plantede i går, er der i
morgen
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Design med afsæt i permakultur
Byhaven 2200 var ikke designet fra starten, men formuleringen af
havens grundprincipper tog udgangspunkt i permakulturen. I sensommeren 2012 blev der lavet et vejledende design over haven på et
permakulturkursus, men fra vinteren 2013 til foråret 2015 igangsatte
vi en længere designproces, som blev faciliteret gennem månedlige
studiegruppemøder, der både indeholdt teoretisk gennemgang og
praktisk design.
Opstartsfasen i 2012 var mest præget af at få lokalsamfundet
involveret og bryde rammerne for den iøjnefaldende ”planlagthed”
i parken. Vi samlede genbrugsmaterialer sammen fra containere og
genbrugsstationer i området og opbyggede bedene af jordfyldte hampesække, som legoklodser. Selvom hampeposerne komposterede
efter første sæson, var det et af de elementer, som skabte rigtig meget involvering. Her kunne alle være med til at fylde sække med jord
og bygge bede i organiske former, pose for pose. Børn og voksne.
Bedene byggede vi op som Hügelbede. Det betyder, at vi i bunden
lagde store grene og mindre træstammer, derefter østershat mycelium
med savsmuld, som vi fik fra en svampeproducent, og til sidst et godt
lag muldjord. Myceliet nedbryder træet, og tilfører løbende jorden
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næring, mens stammerne holder på fugten i bedet. Jordstrukturen
i bedene forbedrer vi løbende gennem overfladekompostering og
no-dig-metoder. Vi dyrker hovedsagligt flerårige spiselige planter, men
også enårige afgrøder, som de fleste bymennesker kan genkende.
I starten af 2013 genopbyggede vi bedenes rammer i lærketræsskaller, og samtidig fik vi gentænkt nogle af bedenes placeringer.
Lærketræ er godt at bruge i haver, da det er naturligt imprægneret
pga. højt harpiksindhold og holder længere end eksempelvis pallerammer af fyrretræ ved kontakt med jord.
Vi havde i samme omgang kortlagt haven og lavet en detaljeret
udplantningsplan, som blev udlevet i et plante-ud-værksted i maj.
Ved at tage udgangspunkt i permakulturen har haven skilt sig ud fra
mange af de eksisterende byhaver. Den store interesse for netop
permakulturen har vist, at mange, især unge, ikke kun vil lære at
dyrke grøntsager, men helt grundlæggende søger efter en praktisk
tilgang til hverdagen båret af bæredygtige værdier, hvor de kan lære
at indrette sig meningsfyldt og med et minimalt fodaftryk.
En tur rundt i Byhaven 2200
Haven er karakteriseret ved mange store træer. Den sydvendte del
af haven er den mest livlige og solrige, hvor tætheden af bedene er
størst. Her står vores små mistbænke, og bedene bugner af bl.a.
bærbuske, urter, tomater og skovjordbær. Der er indsat bænke på
mange af bedene og formet en rundkreds i græsset mellem bedene,
hvor mange af vores møder finder sted. Det er også her, vi har vores infoskilt om havens sæsoner, en opsats af store krukker og et
arbejdsbord. Mod øst har vi placeret vores bistade, det er afskærmet
fra resten af haven af et hegn, som har været et krav fra Københavns
Kommune.
Midten af haven er meget skyggefuld og under træerne har vi
placeret vores langbord, havens skur og vores vandtank. Vand får
vi fra legepladsen 100 meter fra haven, men vi arbejder stadig på
opsamling af regnvand fra en boligforenings tag over for haven.
Ude ved hegnet, langs cykelstien, har vi plantet skiltet med havens
historie, da mange naturligt stopper op lige netop her. I bedene finder
man jordskokker, urter, brændenælder, og i de solrige hjørner har vi
bygget stativer af hasselgrene til bønner, ærter og flerårig spinat. I
den nordlige ende er der tilpas med sol, men mindre trængsel. Her
har vi konstrueret et boomerang-bed med granitsten i den sydvendte
midte for at skabe et varmere mikroklima. To store urtespiraler, et
bog-bytte-bibliotek og et socialt bed, som er hesteskoformet med to
bænke, hvori der hovedsagligt vokser kål, salat og kartofler. Langs
hækken står vores 3-delte åbne kompost til haveaffald og en lukket
kompostbeholder til køkkenaffald.
Organisering i en åben have
Ofte bliver organiseringen af mennesker nedprioriteret. Får man mobiliseret kræfter til at igangsætte nye tiltag og projekter, så handles
der jo, men bliver den overordnede organisering ikke tillagt værdi,
så falder projektet meget nemt fra hinanden over tid. Da vi startede
haven, ville vi organisere os som en lokalafdeling under Københavns
Fødevarefællesskab. Men vi måtte til sidst oprette en haveforening,
så kommunen administrativt kunne samarbejde.
De frivillige, der var med i etableringen af haven, var hovedsagelig mennesker, der ikke ønskede at gå til møder og som let kunne
agere uden faste rammer eller retningslinjer. Derfor var første sæson
præget af organisatorisk kaos, men alligevel var fællesskabet konstruktivt som skabende enhed. Det stod dog rimelig klart, at skulle vi
passe, vedligeholde og forbedre haven og fællesskabet omkring, så

Lærketræ er godt at bruge
i haver, da det er naturligt
imprægneret pga. højt
harpiksindhold

I bedene finder man
jordskokker, urter,
brændenælder, og i de
solrige hjørner har vi bygget
stativer af hasselgrene til
bønner, ærter og flerårig
spinat
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Det stod dog rimelig klart, at
skulle vi passe, vedligeholde
og forbedre haven og
fællesskabet omkring, så
krævede det meget tydelige
strukturer

Opførelse af lerklinet pizzaovn.
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krævede det meget tydelige strukturer. Derfor oprettede vi arbejdsgrupper i fx dyrknings-, bygge-, bi- og kommunikationsgruppen og
sørgede for, at de alle havde to kontaktpersoner, en beskrivelse og
en mail tilknyttet, som var synlig på hjemmesiden. Grupperne kommunikerer nu indbyrdes omkring de projekter, de igangsætter, men
alt efter temaet er der én gruppe, der har det overordnede ansvar for
forløbet fx at dyrkningsgruppen står for plante-ud-værkstedet. Det
såkaldte Haveråd (en udvidet bestyrelse) består af aktive medlemmer,
der har ansvaret for kontakten til kommunen, ansøgninger om nye
tiltag og foreningens økonomi.
Vi har valgt kun at have én Facebookside, hvor meget af vores
ugentlige kommunikation foregår, så alle aktiviteter er synlige. Det
kan vi gøre, fordi haven stadig favner så overskuelig en frivilliggruppe
med ca. 25 personer i kernegruppen og 40-50 gode folk, som hjælper
til på mere uforpligtende basis.
Vi har faste havedage i eftermiddagstimerne om onsdagen og
lørdagen, hvor skuret bliver åbnet, og hvor der optimalt set er én
erfaren og én ny i haven til at sætte frivillige i gang. Vi høster det, vi
har brug for i fællesskab og spiser ofte en eftermiddagssalat sammen.
Som frivillig plukker man det, man vil, så længe der er nok til alle,
og som forbipasserende plukker man, hvis man giver en hånd med.
Fællesskabets generøsitet
Haven er altid åben døgnet rundt, og der er derfor mange usynlige
bidrag. Vi har frivillige, som vi først har lært at kende efter flere måneder, fordi de bidrager, når ingen andre er der. Det kan fx være at
fjerne skrald eller at holde øje med haven. At der er så mange venner af haven, har haft stor betydning for, at haven ikke har oplevet
hærværk eller betydeligt tyveri. Men så følger der så mange andre
hverdags-byting med, som hunde, der graver og skider i bedene,
hash-handlende, der bliver jagtet af politiet og søger tilflugt i hækken,
de øldrikkende, der efter kl. 14 bliver lidt for højrøstede og ærgerlige,
de evigtfestende studerende, der aldrig rydder op efter sig – og sådan er der så meget i byen. Larm og mennesker, der lever, snakker
og handler forskelligt. På trods af det mødes vi, og det er måske det
særlige for dette byrum. For vi snakker sammen, hjælper hinanden
og lærer at omgås forskellighederne. Det er svært og til tider udsigtsløst, men alligevel nok nogle af de vigtigste lektier vi kan tage med
os, om tolerance, samarbejde og sameksistens i byens heftighed.
Så når vi er i haven, bruger vi
rigtig meget tid på at snakke med
mennesker, de nysgerrige forbipasserende, de lokale, caféerne
omkring, den konstante strøm
af nye frivillige og faste brugere. Samtalerne er vigtige, både
for at skabe en kultur omkring
haven, der udstråler åbenhed og
rummelighed, og for at få alle de
inputs vi kan om de lokales brug
af haven og idéer til forbedringer.
Det er også her, at vi oplever generøsitet på højeste plan. Uventede gæster kommer forbi med
aflæggere, frø og planter, der er
vokset dem over hovedet. Der
kommer granitsten, træ og hestemøg. Vinduer, bøger og værktøj.
Men også gode råd, bekymringer
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Oversigtskort over Byhaven 2200.

og hjælpende hænder. Generøsitet har vist sig som en hjørnesten i
et sundt fællesskab.
For at holde fællesskabet sammen sørger vi for, at der er aktiviteter hele året rundt. Om sommeren er vi i haven til havedage,
arbejdsweekender, rundvisninger og byhavefestival. Uden for havesæsonen, dvs. fra oktober til april, afholder vi studiegruppemøder,
hvor vi starter med en times teori, spiser sammen og afslutter med
to timers praktik, bl.a. planlægning af havens design. Vi afholder
også praktiske værksteder fx forkultivering af vores enårige afgrøder,
ovnbyggeri og introdage for frivillige.
I sommeren 2014 blev Byhaven certificeret som et Læring, Netværk
og Demonstrationscenter for Permakultur, et såkaldt LAND-center,
som satte gang i en masse ekstra dyrkningsaktiviteter.

Hvordan udformes en
æstetisk linje, der skaber
bred nysgerrighed?

Når det lokale ejerskab vokser
2015 har været præget af mange sociale indsatser, både mellem
forskellige brugergrupper af haven, men også for at imødekomme et
kommende generationsskifte i Byhavens Haveråd. Det har betydet, at
dyrkningen har været nedprioriteret, men samtidig viste permakulturens fokus på flerårige afgrøder at give frugt. Vi har sået meget lidt,
men har kunnet høste salater, urter og andet bladgrønt siden midten
af april på trods af et koldt forår. Flerårige afgrøder har netop denne
fordel, at de kommer op helt af sig selv hvert år, fordi deres rodnet
ikke rives op ved høst eller når jorden vendes, som man traditionelt
vil gøre i en køkkenhave.
Efter 4 år på bagen har brugergrupperne udviklet sig, og de afspejler i stor stil lokalområdets forskellighed. Der er havegruppen,
som tager sig af den ugentlige pasning, der er den lokale, muntre
159

Projekt

Sandra Villumsen

Byhaven 2200 – at gro grøntsager og fællesskaber i byen

øl-bande, som dagligt rydder op, passer bede, vander og hjælper til
med mindre byggeopgaver, der er ældrecentret i Valby, som kommer
på ugentligt besøg med medbragt mad, der er familier, der plukker,
unge der læser lektier, og hundeluftere der holder øje. Der er en
stigende efterspørgsel fra skoler og fritidsordninger, som gerne vil
bruge haven og passe et bed.
En evig udfordrende læreproces
På meget få år er haven for alvor blevet alles – og i det opstår der
konflikter og uenigheder. For hvordan forvalter man i fællesskab en
fælled? Hvordan imødekommes lokale behov? Hvordan udformes
en æstetisk linje, der skaber bred nysgerrighed? En rummelighed,
der skaber handling? Og et frirum uden skrevne regler? Det er der,
Byhaven står lige nu, med mange hatte og mange udfordringer, men
båret frem af lokale kræfter, generøsitet fra uventede sider og en stor
nysgerrighed over for arbejdet med jorden i hjertet af København.
Der tages ejerskab af havens mange forskellige brugergrupper, og
det betyder, at grupperne hver især skal fralægge sig kontrol over
deres indsatser og idéer. Et åbent dyrket rum skal kunne rumme
konstante uforudsete handlinger og beslutninger. Der skal snakkes
og diskuteres jævnligt, tiltag skal kommenteres og man skal forvente, at det har konsekvenser for andre, og at det kan betyde, at det
hele skal tænkes om. Det er en evig læreproces, og det udfordrer
vores travle liv – for vi skal lære at stoppe op og mødes i det fri.
Finde ro i den eksplosive vækst og det triste forfald. Vi skal lære at
snakke sammen, erkende at vi aldrig bliver enige og erfare, at en
fælles indsats, lille som stor, kan gøre en forskel i dagligdagen for
rigtig mange mennesker. Det handler om at ville gro grøntsager og
mennesker i fællesskab.
Læs mere på www.byhaven2200.dk.
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Bønner og ærter kræver støtte for at
kravle op til lyset. Lav gerne et stativ,
som er minimum 2 meter højt. Nogle
bønnearter kan klatre på stativer, der
er op til 3,5 meter høje.
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BYHØST
Kristoffer Melson og Mikkel-Lau
Mikkelsen, co-founders af Byhøst

Byhøst er Danmarks første
Vild Mad-organisation, som informerer, inspirerer og guider i
at samle og bruge af naturens
råvarer. Vi er skabt af og i et fællesskab og har en række løst tilknyttede kokke, urtevejledere,
programmører, designere og andre, som hjælper med deres ekspertviden. Ud over mad og natur
er det sociale element med i alle
foreningens aktiviteter og valg.
Det ligger i Byhøsts DNA at være
en del af et større fællesskab.
Byhøst blev til i oktober 2011 hen over et frokostbord i et kontorfællesskab på Islands Brygge i København. Initiativtagerne var en
gruppe af sociale entreprenører, kaospiloter og kommunikatører, der
ikke havde nogen stor ekspertise, når det kom til den spiselige flora.
Men vi havde alle en lyst til at bruge naturen i vores egne køkkener.
Vores idé var derfor at udvikle en app, hvor uvidende brugere som
os selv kunne dele og finde steder i byens offentlige rum, hvor der
gror spiselige ting. For vi havde fået øje på én ting: Byens grønne
rum bugner af urter, bær, frugter og svampe, der smager godt og
er ganske gratis. Vi ville gøre det muligt for folk at dele viden om
samlesteder i det offentlige rum og deres glæde ved madlavning fra
jord til bord.
Udvikling af Byhøst værktøjer
Idéen bag Byhøst App er at tilbyde et ”høstværktøj” til borgere, som
de kan bruge i naturen. Den væsentligste funktion, vi fokuserer på,
er en GPS-baseret kortfunktion, så man kan finde de vilde råvarers
præcise placering, samt selekterings- og søgemuligheder i forhold
til type af råvare, årstid m.m. Byhøst App er gratis.
Hvor Byhøst App er et høstværktøj ude i naturen, er idéen bag
webplatformen at samle råvarebeskrivelser, opskrifter, inspiration,
viden og events. Webplatformen er dermed tænkt som et online
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Byboere på sanketur høster friske

oplevelsesunivers, der engagerer, inspirerer og vejleder brugerne. En
informativ platform, der giver vores brugere en inspirerende og æstetisk oplevelse med mulighed for fordybelse i alt omkring vild mad.
Selvom navnet Byhøst indikerer, at man kun skal høste spiselige
ting i byen, har vores platform kortlagt sankesteder i hele Danmark.
Ligesom TagTomat deler sin viden om dyrkningsmetoder, så er det
en af vores vigtigste mål, at vi alle deler kendskabet til ”de gode
sankesteder”, så det kommer fællesskabet til gode i bedste open
source-stil.
Fra frivillig til professionel
Både Byhøst App og vores hjemmeside blev finansieret af Puljen
for Grønne Ildsjæle, som for os er et helt fantastisk initiativ, som
daværende Miljøminister Ida Auken initierede. Modsat mange andre
støttemuligheder for sådanne som os, var der i formålsbeskrivelsen
bag puljen ikke noget modsætningsforhold mellem at ville skabe nyt
og medvirke til grøn omstilling – og samtidigt være motiveret ud i
at gøre det til en levevej. Det at have en grøn og social iværksætter
i maven blev her bifaldet. Dermed muliggjorde midlerne fra Puljen
for Grønne Ildsjæle den nødvendige tekniske udvikling, vedvarende projektledelse og kommunikation, som bevægede vores lille
forening fra en frivilligt drevet organisation til en mere professionel
forening, som var med til at få Byhøst ud til den brede befolkning.
Mange tak for det!

nåletræsskud. Skuddene er gode
smagsgivere i både snaps, is og te.

Selvom navnet Byhøst
indikerer, at man kun skal
høste spiselige ting i byen,
har vores platform kortlagt
sankesteder i hele Danmark
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At sanke:
For fagnørder hedder det at samle råvarer i naturen
”at sanke”. Ifølge den gode gamle Jyske Lov må
man sanke det, som kan være i en hat eller svarende til en bærepose pr. dag. Du må gerne samle ind i
alle offentlige skove, men er du i en privat skov, må
du kun tage det, du kan nå fra vej eller sti. Når du
samler ind i naturen, må du ikke gøre den skade, eksempelvis ved at knække eller klippe grene af buske
og træer.
I dag er Byhøst primært finansieret af en mangfoldig palet af oplevelser som pop up-naturrestauranter, Vild Festival, guidede ture,
smagninger med Bar Vild, høstfester og meget mere, som gør, at
vi kan drive app, hjemmeside og formidling. Vi rådgiver kommuner
og organisationer i hele landet om, hvordan de mere strategisk kan
arbejde med at synliggøre vilde spiselige kvaliteter i byen, inddrage
og engagere borgere og udvikle partnerskaber.

Kristoffer Melson og Mikkel-Lau Mikkelsen byder velkommen til en af Byhøsts
mange sanketure i bynær natur.
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Byhøst og omverdenen
Den løbende udvikling af Byhøst
sker i høj grad gennem samskabelse med omverdenen. Udviklingen foregår i en ongoing strategisamtale med de organisationer,
virksomheder og mennesker,
som vi møder. Det kan være ressourcekrævende at forholde sig
så åbent til det, vi møder, men
til gengæld er det intentionen at
bevare en relevans for vores brugere, det omkringliggende samfund og os selv. Et eksempel på
en succes, vi har oplevet i forlængelse heraf, er Københavns
Høstfest, hvor vi sammen med
Københavns Kommune og 37
restauranter, kokke, landmænd,
urbane haver, uddannelsesinstitutioner osv. inviterede 2.600 københavnere til høstmiddag ved et 800
meter langbord ned ad Sønder Boulevard den 20. september 2014. Vi
bevægede os med dette arrangement ud over det rent vilde og skabte
en oplevelse med masser af lokale råvarer, passionerede mennesker
og fællesskab, samt selvfølgelig også mulighed for at smage de vilde
råvarer, som blev serveret i Byens Høst-restauranten. Vi er sikre på,
at denne langbordsmiddag både inspirerede, skabte nye relationer,
opmærksomhed samt en god oplevelse for de deltagende. Og vi er
stolte af i partnerskab med Copenhagen Cooking at have skabt en
årligt tilbagevendende tradition. I 2015 blev høstfesten afholdt som
Frederiksberg Høstfest på Frederiksberg Allé den 28. august.
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Herover Københavns Høstfest på
Sdr. Boulevard i september 2014.

Byhøst har haft vokseværk, siden de
startede i 2011 med at udvikle en app

Byhøst og fællesskaber
Flere og flere mennesker organiserer sig i fællesskaber omkring
bæredygtige formål, som i vores tilfælde handler om fællesskabet
omkring de vilde råvarer i byen. Vi arbejder på at gøre vores byer
spiselige – både fysisk og mentalt. Når byboerne begynder at se deres by som spiselig, så får de et andet forhold til den, og vi oplever
helt konkret, hvordan Byhøst-oplevelsen skærper bevidstheden om
bæredygtigt fødevareforbrug, miljøhensyn og ressourcer.
Vi laver naturrestauranter, guidede sanketure, høstfester, festivaler, fællesspisninger og andre oplevelser med mad, natur og fællesskab som bærende elementer. Vi synes, at det er sjovt at skabe
gode oplevelser, så det bruger vi det meste af vores tid på i Byhøsts
højsæson fra april til oktober. Om vinteren evaluerer og udvikler vi,
arbejder med større projekter og planlægger den kommende sæson.
By = natur = mennesker
De vilde råvarer har på alle mulige måder en rigere smag end dem,
der er dyrket til masseproduktion, og oplevelsen med at samle dem
er en kæmpe del af smagsoplevelsen. Derudover føles det underligt
at se æbler fra Argentina pakket ind i plastik i supermarkedet, når
man ved, at der står masser af æbletræer rundt omkring i byer og
på landet, hvor æblerne ikke bliver spist. På den måde er det lokale
og nære en stor del af de vilde råvarers kvaliteter.
Byer består af mennesker, som hele tiden påvirker hinanden, når
de mødes på kryds og tværs. Fælles for mange af os, der arbejder
med mad i byen er, at det er et ideologisk projekt, som for os har både
med velsmag og ressourcer at gøre. Ved at fokusere på det lokale
skaber vi opmærksomhed om at bruge naturen i ens eget køkken,
råvarekvalitet samt idéen og drømmen om selvforsyning i byen.

med spiselig vild flora. I dag arrangerer
de også store events og fællesmiddage
i byens rum.

Ved at fokusere på det lokale
skaber vi opmærksomhed
om at bruge naturen i ens
eget køkken

Gå ind på www.byhoest.dk og bliv guidet og inspireret til at bruge
vilde råvarer i dit køkken.
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GUIDE

KOKEDAMA
Mads Boserup Lauritsen, arkitekt og
grundlægger af TagTomat

Sværhedsgrad
Sådan gør du
1. Tag forsigtigt planten ud af potten, og
fjern så meget jord du kan uden at skade
rødderne.
2. Tag den lerholdige jord, og læg den omkring rødderne som en kugleformet masse. Størrelsen på kuglen bør ikke være
mindre end den potte, planten stod i.
3. Lav et ”klæde” af mos på et bord, og placer jordkuglen ovenpå og fold mosset
omkring den.
4. Tag snoren og vikl den rundt om mosset
som et net. Nogle bruger nylonsnor, som
holder længe, andre bruger sejlgarn eller
kokossnøre.
5. KokeDamaen sænkes i en skål med vand,
til den ikke suger mere, typisk 5-10 minutter. Lad den herefter dryppe af. Dette
gentages, når kokedamaen skal vandes
hver anden uge.
6. Hvis du vil hænge KokeDamaen op, så bind
en snor fast til den, eller brug en metaltråd.
Groft oversat betyder ”koke” mos og ”dama”
jord på japansk. Kokedama betyder mosjord
og kommer af en japansk havetradition, der
består i, at man tager planten ud af sin potte
og former rodnettet til en lille kugle, som er
holdt sammen af mos og snor. Derefter kan
den hænges op i vinduet eller stå i vindueskarmen på en tallerken.
Det er svært at vide, hvor den originale opskrift stammer fra, men hvis du søger på nettet, er der mange måder at gøre det på, eksempelvis ved at blande akadame (bonsai-jord)
med tørv, da det skulle holde bedre på vandet.
I december 2014 lavede vi en lille guide
og video til Danmarks Radio, som du kan
finde via vores hjemmeside. Den er identisk
med denne guide, bortset fra at vi ikke putter
lerjord omkring rødderne i videoen.
Det er Signe Voltelen, som har introduceret
TagTomat til KokeDama.
Du har måske set eller købt en udgave lavet med kokosfibre i stedet for mos fra firmaet PlantePlaneter.
Se videoguide på www.tagtomat.dk/guides.
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Du skal bruge
• Mos. Når du samler det i skoven eller i haven, så forsøg at få så lidt jord med som
muligt.
• Et stk. af din yndlingsstueplante, sukkulent,
kaktus eller krydderurt.
• Lerholdig jord, som holder på fugten omkring rødderne.
• Snor i valgfri farve.
• En saks eller skarp kniv.
• En skål eller spand med vand til at sænke
KokeDamaen ned i.
• Evt. dekorative elementer som små julekugler, hvis I laver hyacinter ved juletid.

Brug KokeDama til
værtindegave eller som
fælles aktivitet for familien.

2

1

3

4
Det bruger vi KokeDama til
TagTomat bruger KokeDama som fantastisk
dekorative elementer og til workshops. Året
rundt kan der bruges robuste sukkulenter,
kaktusser og orkideer. Om foråret påskeliljer,
om sommeren krydderurter, om efteråret små
kålplanter, og til vinter er det hyacinther og
julestjerner. Kuldskære flerårige planter kan
tages inden døre og overvintre i en KokeDama – eksempelvis chilier eller ananassalvie.
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Delekultur, open source og åbne
data er begreber, der er blevet
introduceret over de seneste årtier. De medfører ikke blot nye
økonomier og nye virtuelle sociale omgangsformer, men også
et verdensbillede, der udfordrer
mange af vores konventionelle
idéer om ejerskab til viden. Hvad
betyder disse begreber egentlig,
og hvordan hænger computer
videnskab sammen med tomater
i baggården?
Fællesskaber og deling af viden mellem mennesker foregik helt tilbage i den tidlige civilisation og er på ingen måde et nyt kulturelt
fænomen. Men vi har i nyere tid – med introduktionen af informa
tionsteknologien – set vidensdelingen tage et kvantespring og få en
helt ny betydning i vores samfund.
Lad os starte med at kigge på computerens betydning for vores
samfund. Det er ganske vist, at vi med internettets indtog har fået
en lang række værktøjer og ressourcer til rådighed, som ikke blot
giver os adgang til enorme mængder af viden, men samtidig også
gør det muligt at etablere fællesskaber omkring denne viden, både
fysisk og virtuelt. Og ikke nok med det, vi kan også dele denne
opsamlede viden med hinanden uafhængigt af tid og sted. Vi skal
ikke længere på biblioteket for at hente viden, den er blevet allestedsnærværende. Det har formet nogle helt nye tanker omkring
menneskets brug af vores ressourcer: Hvis viden kan kopieres uendeligt, samtidig med at den oprindelige ejer beholder sin kopi, så
er vi ikke længere fastlåst i at se digital viden som en vare, der er
begrænset af fysikkens love og prisfast. Nu ser vi i stedet i stigende
grad viden som en uendelig og evigt voksende fællesressource.
En ressource der kan gøre os allesammen rigere på samme tid og

Skabelon til et Colorado Topbar-bistade
fra www.opensourcebeehives.net.
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ikke mindst løfte de mindrebemidlede områder af verden op, hvor
de hører til.

Fællesskab og vidensdeling
erstatter mere individuelle
livsstilsbegreber

Man droppede patenterne til
fordel for samarbejde på en
enorm skala

Fællesskab og vidensdeling over individet
Man taler om internetkulturer, hvor viden deles frit, baseret på et
begreb ved navn ”open source”, hvor der er en universel opfattelse
af viden som noget fælles, snarere end noget man kan eje. Disse
kulturer tager livtag med nogle af vores allermest basale begreber og
handler således ikke kun om brugen af smarte digitale værktøjer, men
også om et verdensbillede, hvor fællesskab og vidensdeling erstatter
mere individuelle livsstilsbegreber. Dette har afstedkommet – og gør
stadigvæk – nogle store sammenstød mellem internetbrugere og de
virksomheder, der hidtil enevældigt har ligget inde med denne viden.
De skal vænne sig til en ny virkelighed, hvor viden i stigende grad
demokratiseres. Open source-bevægelsen er på ingen måde organiseret i konventionel forstand, men er en overordnet betegnelse for
mange forskellige mindre kulturer og fællesskaber rundt omkring
på nettet. Alle har de udspring inden for softwareudviklingsfaget,
hvor man i starten af 1980’erne så en voldsom udvikling i antallet af
brugere i takt med, at computeren blev allemandseje. Enkelte hastigt
voksende virksomheder indtog hurtigt monopolistiske positioner på
softwaremarkedet. De udgav software, som var låst, og som man
ikke måtte revidere eller videreudvikle.
Idéen med open source-software – som udsprang af Free Software-bevægelsen, der så det som en menneskeret at have kontrol
over software på ens computer – er, at software er noget, man ikke
blot passivt bruger, men også er med til at videreudvikle. Man kunne
som global folkebevægelse videreudvikle softwaren meget hurtigt
og stabilt, specielt fordi der ikke var noget firma, som betaler gildet og skummer fløden. Det betød, at man droppede patenterne til
fordel for samarbejde på en enorm skala. Alle bidrog under samme
vilkår, og derved sikrede man, at alle kunne drage uhindret nytte af
de fælles kreationer.
Fra internet til hackerspaces
Internettet selv fungerer ud fra disse principper, og den software,
som driver størstedelen af internettets servere, Apache, er open
source. Det er en bredt anerkendt opfattelse, at hvis det ikke havde
været for de åbne teknologier og ”ingenmandseje”-grundprincippet,
som Sir Tim Berners-Lee, Vint Cerf og internettets andre skabere
insisterede på at bruge, så var internettet aldrig blevet til. Kun ved
at bygge på fælles åbne standarder kunne et så stort, ambitiøst og
revolutionerende projekt som internettet blive skabt.
Et andet og måske lidt mere jordnært eksempel er styresystemet
Linux, som også er open source, og som er så stærkt, at for eksempel
Apple har taget udgangspunkt i det i skabelsen af deres eget (låste)
styresystem OS X. I dag kan man i øvrigt finde open source-alternativer til alle typer programmer, og bag dem står et global open
source-fællesskab af millioner af dygtige computer-geeks.
Disse principper er i løbet af de seneste par årtier blevet overført i
stor skala fra software til først online-indhold som tekst, fotos, video
mv. – og i løbet af de seneste år også til den fysiske verden, hvor
ord som Internet of Things, open source hardware og hackerspaces
trækker masser af spalteplads i medier verden over. Sidstnævnte er
den bølge af teknologi- og elektronikklubber, som skyder op overalt, også i Danmark: Eksempelvis Labitat i København, Open Space
Aarhus og Hal9k og Platform4 i Aalborg, hvor mennesker mødes
for at lære sig selv og andre om teknologi og elektronik. Disse er
alle en del af hackerspace-miljøet eller ”Maker”-bevægelsen, en
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Maskindele fra ”The Global Village
Construction Set (GVCS)” fra projektet

skaber-bevægelse, der illustrerer, at tankesættet bag åben deling
ikke længere begrænser sig udelukkende til bits og bytes, men nu
også til atomer og molekyler. Og det er dér, vi kan begynde at se
sammenhængen med TagTomat og miljøerne for grønne fingre rundt
omkring i landet – og i øvrigt i resten af verden: Ønsket om ikke blot
passivt at forbruge, men også aktivt skabe grøntsager og grønne
steder og at dele den viden, man opsamler, trækker tydelige veksler
på internettets delekultur og open source-bevægelsens principper.
Deling af viden og indhold – Creative Commons
Et sæt stærke værktøjer til at dele viden og indhold med er dem, som
udbydes af den internationale almennyttige organisation Creative
Commons. Disse værktøjer hjælper indholdsskabere med at fastsætte lempelige vilkår for delingen af deres værker, men hjælper ligeså
meget brugere og medskabere til nemt at forstå, hvad skaberne
tillader én at bruge deres værker til.
Dette sker i praksis ved, at skaberen lægger en licens på sit værk
– en instruktion, som oversættes via Creative Commons’ værktøjer til
nogle grafiske ikoner, som er universelt forståelige over hele verden.
Eksempelvis den bog, du læser nu, har TagTomat valgt at lægge en
Creative Commons-licens på.
Men hvad betyder det egentlig, og hvorfor er det vigtigt med
licenser?
For at svare på det skal vi lige tage et lille skridt tilbage og kigge
ganske kort på ophavsret: Det er nemlig den medfødte ret, vi allesammen har, som beskytter de kreative værker, vi skaber – uanset om det
er tekst, fotos, tegninger, video eller noget helt femte. Ophavsretten
byder alle andre at spørge os om lov, inden de anvender noget, vi har
skabt. Det er smart, fordi man som skabere kan sætte pris på disse
anvendelser og dermed potentielt tjene til dagen og vejen.
Denne ophavsretslige beskyttelse kan dog også hæmme skaberens mulighed for indtjening og ikke mindst mulighed for at skabe
sig selv et større publikum. Hvis alle skal spørge om lov forud for

www.opensourceecology.org.

Tankesættet bag åben deling
begrænser sig ikke længere
udelukkende til bits og bytes
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anvendelse af det, du har skabt, så kan der hurtigt opstå en kommunikativ flaskehals. Ikke mindst i den globale internetdrevne tidsalder,
hvor dit publikum nemt kan befinde sig meget langt væk, tale et andet
sprog og sågar tilhøre en anden kultur.

Med en Creative Commonslicens kan man markere sit
værk med et ”grønt-lys”stempel, der […] forklarer,
hvilke friheder skaberen har
lagt på værket

Selvom det måske virker
intimiderende at bygge sin
egen traktor, så er det faktisk
ikke ”rocket science”
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Skaberen giver værket friheder
De fleste skabere ønsker at nå ud til så mange mennesker som muligt
uden at skulle forhandle med dem alle. Med en Creative Commons
licens kan man markere sit værk med et ”grønt-lys”-stempel, der
med simple grafiske virkemidler forklarer, hvilke friheder skaberen
har lagt på værket. Creative Commons-licensen giver nemlig skaberen mulighed for at skræddersy sine rettigheder: Nogle skabere
angiver for eksempel, at et givent værk må bruges frit og deles frit,
så længe brugerens formål ikke er kommercielt. Er formålet med
brugerens anvendelse at tjene penge, så skal en andel til skaberen
forhandles på plads.
En Creative Commons-licens er altså en internationalt anerkendt
instruks fra skaber til bruger: En overbygning på ophavsretten, hvor
skaberen giver selvvalgte rettigheder fri – med henblik på at nå en
større målgruppe og drage nytte af internettets styrker til at dele
og nå ud, hvor man ikke selv kan markedsføre eller promovere sit
værk. Samtidig giver man mulighed for videre bearbejdelse og giver
brugeren mulighed for at bidrage med mere viden.
Dette åbner enorme muligheder, ikke mindst for et mindre foretagende som TagTomat, der pludselig kan finde modtagere og kunder
langt uden for det nærmiljø, man befinder sig i. Samtidig kan man
samarbejde med disse modtagere og kunder – ikke blot til gavn for
de to parter, men også for alle andre i de globale fællesskaber.
Byg en traktor via internettet
Et andet projekt, som også på elegant vis tager open source-mentaliteten med ud i det grønne, er Open Source Ecology-projektet
(opensourceecology.org), der har til formål at gøre det nemt at bygge
sine egne landbrugsmaskiner og dermed gøre det lettere og billigere
at producere sunde fødevarer overalt i verden. Prisen på at etablere
et moderne landbrug er skyhøj, og ikke mindst i den fattige del af
verden holder økonomien borgere fra at etablere tidssvarende landbrug. Men sådan behøver det ikke at være. Selvom det måske virker
intimiderende at bygge sin egen traktor, så er det faktisk ikke ”rocket
science”, og Open Source Ecology-bevægelsen har for lang tid siden
skabt tegninger og instruktioner og lagt dem frit tilgængelige online,
hvor man således bevæbnet med et svejseapparat, jern-elementer og
en computer med internetadgang kan tage livtag med opgaven. Ikke
nødvendigvis noget man færdiggør på en eftermiddag, men med et
globalt fællesskab af hjælpere i ryggen via internettet er man godt
rustet. Flere steder verden over kører der Open Source Ecology
traktorer rundt til en brøkdel af den pris, det ville koste at købe en
ny én af slagsen fra John Deere.
Det er dog langt fra kun traktorer, som projektet ønsker at lette
adgangen til: Hele 50 maskiner er blevet udset til at være essentielle
i skabelsen af et moderne samfund, og disse er blevet open sourcet,
dokumenteret og frigivet – lige fra biler og diverse landbrugsmaskiner
til power tools og sågar en fuldt funktionel, energiproducerende vindmølle. Tilsammen udgør de Open Source Ecology’s ”Global Village
Construction Set”, som dermed med udgangspunkt i open sourcing
og delekultur bringer højteknologi inden for rækkevidde i samfund
verden over – så længe der er en internetforbindelse i nærheden.
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Med en CNC-fræser kan du lave dit

Bistade-byggemanualer til fri download
Et andet eksempel, som er værd at fremhæve, er Open Source Bee
hives (www.opensourcebeehives.net), skabt af det Colorado-baserede arbejdsfællesskab Open Tech Collaborative. I lyset af den krise,
som den globale bestand af bier er i, har gruppen med Open Source
Beehives-projektet skabt en række produktdesigns, eksempelvis for
konstruktionen af forskellige typer af bistader, som frit kan downloades og efterfølgende skæres på en fræser for meget få penge og
samles uden forudgående professionel indsigt. Derudover instruerer
projektet brugeren i at bygge sensorer ind i bistaderne og lære om
biernes ve og vel via dataindsamling og avanceret teknologi. Dette
projekt har skabt en hel bølge af nye biavlere verden over, og disse
bygger videre på de oprindelige designs og deler frit deres viden
under samme vilkår. En helt ny folkeforskningsbevægelse er opstået
på et niveau, som på mange områder svarer til den professionelle
indsats på området, men med almindelige borgere som du og jeg
ved roret. TagTomat er i mine øjne et fantastisk dansk bidrag til den
store internetdrevne deleøkonomi og Maker-bevægelse, som ruller
ind over verden. En bevægelse, hvor borgere ikke blot ruller ærmerne
op og selv udvikler de nødvendige evner til at forbedre deres hverdag, men samtidig gør det med en almennyttig holdning til også at
ville forbedre andres hverdag. Mennesker, der deler deres viden og
erfaring og i fællesskab gør os allesammen rigere, både i økonomisk,
social og menneskelig forstand.

eget Colorado Topbar-bistade.
Download skabelon på
www.opensourcebeehives.net.

Dette projekt har skabt en
hel bølge af nye biavlere
verden over
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1

”Spred idéerne og
test dem i beta”

2

”Del din viden og
fortæl, hvor du har
den fra”
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Gode projekter starter i beta
Udfordringen ved de fleste projekter er, efter min erfaring og oplevelse, at de vil og lover for meget. Det kan være, fordi projektskaberen
sætter barren for højt i forhold til at få alle frivillige med, som jeg
gjorde i forbindelse med Fortovshaven i Klimakvarteret på Østerbro
i 2013. Det kan også være, at projektskaberen lover 100 besøgende
til indvielsen, og der kun kommer 40 – og hvad gør man så i forhold
til den økonomiske støtte, man har fået? Skal den tilbagebetales
eller hvad? Mange af disse problemstillinger kan løses, hvis du som
projektskaber tænker i det, der i softwarebranchen hedder beta eller udviklingsstadie. Det, jeg oplever, når vi i TagTomat laver noget
nyt, er, at det er bedre at sende en prototype afsted, få den testet af
brugerne, og ikke mindst finde ud af, hvad vejr og vind gør ved de
forskellige løsninger, vi laver. Det kan godt være, at de første løsninger ser meget ”genbrugsagtige” ud, men det er bedre at tryk-prøve ti
idéer end at beholde ni i skuffen og kun satse på én – og så kan en
plantekasse lavet af genbrugsmaterialer jo godt pakkes ind i guld,
hvis kunden vil betale for det.
At bruge dit netværk, søge viden og bygge ovenpå
Alle projekter starter fra det sted, du står. Selvom man oftest synes, at
ens projekt-idé er unik og revolutionerende, er der i de fleste tilfælde
andre, som har produceret noget lignende eller præcist det samme,
men i en anden tid og et andet sted.
Inden jeg starter projekter op, bruger jeg tid på dels at dele idéerne i
mit netværk for at finde relevante sparringspartnere, dels at støvsuge
internettet for inspiration og idéer til, hvordan vi kan bygge oven på
allerede eksisterende idéer. Ved at tilgå projekter med de metoder,
som udviklere inden for open source-bevægelsen, bidrager man til
en øget udvikling og merværdi frem for at hælde gammel vin på nye
flasker. Ved at dele bredt og sparre på andres idéer oplever jeg, at
projekterne vokser med og i netværket, også selvom nogen ”stjæler
eller lader sig kraftigt inspirere af” ens idé, så længe alle bare husker
at referere, hvor idéerne stammer fra.
Snak med folk, find gode projekter, kopier dem og tilføj merværdi
– og husk at kreditere den, du har idéen fra.

Fra grøn ildsjæl til grøn iværksætter
Overvejer du at gå fra hobbyplan til at leve af din idérigdom og lysten
til at arbejde med grønne fællesskaber døgnet rundt, så hold dig ikke
tilbage – men: Overvej nøje hvad du skal leve af nu, på længere sigt,
og hvor lang tid du vil leve af og i drømmen om at skabe grønne arbejdspladser. Da TagTomat startede, havde jeg ingen idé om, at det
ville blive mit og andres levebrød. Jeg var tændt på at få jord under
neglene med tanke på de dejlige stunder, jeg havde haft som barn
i mine bedsteforældres firelængede gård på Langeland med frisk
frugtgrød af havens stikkelsbær og blommer – og i mine forældres
kolonihave i Odense.
Principielt er det eneste, der har ændret sig, fra jeg lagde gratis
videoguides og vejledninger på min fotoblog i 2012 og 2013, til i 2014
og 2015 at få penge for TagTomats viden og projekter, at vi nu siger
”det koster”, frem for tidligere at få to flasker rødvin for at holde et
foredrag eller for en rundvisning. Jeg har i processen fundet ud af,
at kunder gerne vil betale for, at vi laver en videoguide, hvis de får
deres logo på. Jeg ville have lavet videoguiden alligevel, men det
er win-win, at vi får penge for vores arbejde, og en given kunde får
eksponering, og deres marketingtiltag lever længere, end hvad normen er. TagTomat står i dag rent forretningsmæssigt på 15-20 ben.
Fra små produkter til en 50’er til projekter i ind- og udland til plus
100.000 kr. Jeg kan godt afsløre, at der skal sælges mange produkter
og projekter, hvad enten det er de små eller de store, for at drive selv
en mindre virksomhed med 3-5 ansatte året rundt og 10-15 ansatte i
højsæsonen. Hvis du vil være rig, skal du vælge en anden branche, og
hvis du gerne vil have tryghed og være sikker på en fast månedsløn
så bliv i dit ”rigtige” job, og behold dine grønne projekter som en
hobby. Det er udfordrende at starte en virksomhed, samtidig med at
ens bagland skal have ”nok” opmærksomhed. Personligt giver det
mig energi og inspiration at være sammen med min kone og mine
børn. I en travl hverdag, hvor møder, produktion og projektudvikling
kan fylde meget, er det vigtigt at mestre kunsten at tage sig tid til sine
kære. Efter to år som iværksætter er jeg blevet meget bedre til det. Så
tak til både dig, Josefin, og vores børn, Gustav og Siri, fordi I er med.

3

”Giv tid til dit
bagland – find
inspiration og energi
i din fritid”
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Mads Boserup Lauritsen

4

”KISS – Keep it
simple stupid”
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Ting tager tid
Selvom jeg er vokset op i en frodig parcelhushave i Odense, har det
overrasket mig, hvor meget tid det tager at anlægge en god have. Ikke
kun i selve etableringen, men også før planterne for alvor tager fat,
de flerårige bærbuske tager form og giver frugt, og blomsterne fra
forårets frø står i flor henover sommeren. Da jeg startede taghaven
i baggården i 2011 var der lidt konstruktiv modstand fra gårdlauget,
der spurgte til, hvem der skulle passe det, hvad vi gør om vinteren,
hvad det koster, hvorfor vi skal dyrke grønt, hvor lang tid der går, før
der er frugter osv. Mange af disse spørgsmål kunne jeg ikke svare
på konkret, men jeg vidste, at ved at starte i det små og lade projektet vokse over tid ville jeg med det gode eksempel vise, og dermed
overbevise skeptikerne, at det at dyrke grønt i byen er ”rigtigt”. Start
i det små, og lad det gode eksempel overbevise eventuelle skeptikere. Jeg tror meget på, at de grønne omstillingsprojekter, som starter
i det små og med simple løsninger, er de mest folkelige og derved
skalerbare og succesfulde. Jeg oplever gang på gang, at mange gode
projekt-idéer bliver for abstrakte, for komplicerede i løsningerne eller
for dyre i implementering. De strander på tegnebrættet eller dør ud
pga. manglende opbakning blandt de frivillige deltagere i projektet.
De gode folk fra Borgerlyst (læs særskilt artikel i denne bog) taler
om frivillighed og pligtvillighed og det at gøre projektet tilgængeligt
for udefrakommende. Da TagTomat startede, troede jeg, at vi fra begyndelsen kunne koble smarte open source-løsninger til projektet
som fx automatisk vandingssystem med måling af vandmængder,
gødningsmængder osv. i de forskellige plantekasser, og det hele
drevet på solceller. Jeg har erkendt, at grunden til de selvvandende
plantekassers succes er, at det er simpel teknologi, formidlet på en
simpel måde og bygget af simple materialer – gerne i genbrug. Dette
udgangspunkt kan vi fremover bygge oven på. I december 2015 stod
vi i den heldige situation, at vi fik en ansat, som ved alt om udvikling
af lige netop simple open source Arduino-vandingssystemer, så vi
kan få et endnu bedre grundlag for at skabe biodiversitet i vores byer,
på arbejdspladsen og i hjemmet – om det er til din altan, vindueskarm
eller terrasse. Så i starten af et projekt anbefaler jeg det, som mange
it-udviklere siger i dag, og US NAVY sagde i 1960’erne: ”KISS”, så
kan du altid bygge oven på det simple grundlag.

Mads Boserup Lauritsen
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Glæden ved at skabe grønne fællesskaber
Mange frivillige projekter starter oftest, fordi nogen har et konkret
ønske om en ting, savner noget i deres hverdag eller har en drøm om,
at ”der gror blomster på mit fortov eller tomater på mit skraldeskur”.
Det er første gang i mit snart 35-årige liv som frivillig i foreningsverdenen, at jeg har oplevet, at noget samler så meget som byhaver og
grønne fællesskaber. At se, hvordan et par krukker foran den enkeltes
gadedør pludselig bliver til fællesspisninger, gode arbejdsdage og
kølig hvidvin i aftensolens skær til duft af kaprifolium. Noget af det
sværeste ved at gøre ting sammen er, at vi alle på en eller anden måde
skal give slip på vores egne præferencer og give plads til andres
holdning til æstetik, plantevalg, tidsforbrug, omfang af engagement
mm. Samtidig skal vi som projektmagere også huske på, at det ikke
er alle, som vil engageres direkte i et fællesskab, eller for den sags
skyld spise grøntsager, som er dyrket i byen. Der er mange, som bare
vil holde sig for sig selv og nyde deres hverdag, som de ønsker, men
det betyder ikke, at de ikke kan lide at se og dufte til blomster. Og
selv de i en etageejendom, som har egen altan, kan godt bidrage til
fællesskabet, har jeg erfaret – dog måske ikke når det lige handler om
gårdens plantekasser. Til gengæld er det en fryd at se folks kreativitet
udfolde sig i altankasser og krukker. Uden disse private minihaver
ville vi ikke have flyvende blomsterskyer i byens rum. Jeg oplever, at
hvis man respekterer, at ikke alle vil være med, og glædes over dem,
som deltager – om det er to eller tyve – og generelt sørger for, at der
kommer mere grønt og farver i byen, så giver det større fællesskab
på længere sigt, flere smil fra naboen og mange flere ”godmorgen”,
”godeftermiddag”, ”godaften” og ”godnat”.
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”Lad os sammen
frøbombe byen, så
smilene blomstrer”
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TAGTOMAT HQ #1
– CIRKULÆRE PRODUKTER
Så mange af vores selvvandende produkter
som muligt designer vi af genbrugte industrielle materialer. De store plastiktanke køber
vi fra fødevareindustrien, når de er udtjent,
hvorefter vi skærer dem op og laver plantekasserne af dem. Som det ses her, kræver
det plads at arbejde med cirkulær økonomi,
så vores første hovedkvarter i et tidligere
autoværksted på 65 m² blev hurtigt fyldt op.

TAGTOMAT HQ #2
– PRODUKTIONSVÆRKSTED
Da vi i februar 2015 rykkede ind i vores næste
hovedkvarter på 80 m² i Nordvest, var det
med fokus på at få lavet et reelt værksted.
Oven i produktion og levering af vores eksisterende produkter blev der udviklet frøbomber, plantekassebænke og workshopforløb i
ét væk hele foråret. I den ene ende af værkstedet blev der indrettet kontor og møderum.

TAGTOMAT HQ #3
– SHOWROOM OG
HIGH TECH
I efteråret 2015 blev et galleri ledigt foran
baggården, hvor det hele startede. Fokus
i det tredje hovedkvarter er på udvikling af
rådgivningsdelen af TagTomat og afvikling af
kurser, alt imens produktion og prototypetest
fortsat sker på værkstedet i Nordvest. I januar
2016 var vi så heldige at få besøg af radioprogrammet Harddisken på DR P1 til en snak
om open source-sensorer og KontorTomat.
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MAKERSPACES OG
CROWDFUNDING
ER DET NYE
ROCK’N’ROLL
Peter Hesseldahl, journalist. Redigeret
af cand. mag. Tanja Christensen
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I løbet af ganske få år har værksteder, såkaldte makerspaces,
fablabs eller hackerspaces, bredt
sig i Danmark og internationalt.
Nu er det ikke længere kun de
tungeste nørder, der tilbringer
aftenerne med at bygge ting og
sager. På universiteter, biblio
teker og i kulturhuse dukker
fællesskaber op, hvor der leges
med CNC-fræsere, laserskærere,
3D-printere, symaskiner, drejebænke – og masser af computere.
På landets tekniske gymnasier og tekniske skoler er innovation det
nye rock’n’roll. Før drømte unge om at starte et band og blive rockstjerner. Nu laver de start-ups og drømmer om at blive milliardærer
i Silicon Valley. Og dén tur kan meget vel starte i et makerspace.
Makerbevægelsen er global. Der er flere tusinde værksteder over hele
kloden, og de er i høj grad et fællesskab, forbundet via internettet,
hvor designs, software, erfaringer og idéer cirkulerer på kryds og
tværs. Store virksomheder som Novozymes og Ford bruger makerspaces til at udvikle ny produkter. Det amerikanske firma Techshop
åbner makerspaces i hele verden, og i Danmark findes makerspaces
og fablabs blandt andet på offentlige biblioteker.
En del af de idéer, der arbejdes med i makerspaces, går senere
videre til at blive finansieret gennem crowdfunding. Crowdfunding
er en måde for nye iværksættere at komme i kontakt med investorer og kunder og få penge til at videreudvikle og producere deres
produkter. Crowdfunding er en del af makerbevægelsen, og blandt
andet det danske Mono har med succes kørt en stor kampagne på
crowdfundingsiden Kickstarter. Etablerede virksomheder som Sony
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Makerworkshop med KopenLab
juni 2014.

Der er ikke råd til at køre
for længe ad gangen, det
handler om at fejle hurtigt og
så tage ved lære

er også begyndt at bruge Kickstarter for at afprøve markedet og finde
kunder, inden produkterne overhovedet er færdigudviklede.
High Tech til hobby-folket
En væsentlig grund til, at så mange pludselig er begyndt at bygge ting
i makerspaces og fablabs, er, at det er blevet langt nemmere og langt
billigere. Udstyr, der for blot ti år siden kostede hundredetusinder af
kroner og var forbeholdt specialister, er i dag så billigt, at mange små
værksteder kan anskaffe dem. Takket være digitaliseringen kræver
det stort set ingen håndværksmæssige færdigheder at komme i gang.
CNC-fræsere, laserskærere, 3D-printere og selv bioteknologisk grej
som PCR-maskiner, der kan afkode og syntetisere gen-sekvenser, er
blevet tilgængelige for hobbyfolket – ligesom computere og printere
blev det for nogle årtier siden. Har man en god idé og en drøm om at
være entreprenør, er tærsklen for at komme i gang i praksis sænket
betydeligt. Det betyder også, at innovation ikke længere kun foregår
på universiteter og i virksomheders udviklingsafdelinger.
De såkaldte Maker Faires er blevet en moderne version af dyrskuet
– i gigant format. Ved den seneste Maker Faire i San Francisco viste
over 900 udstillere deres værktøj og idéer frem for over 130.000 besøgende. I New York deltog 75.000, og i Paris kom 35.000. I oktober
2015 afholdtes den første danske Maker Faire i Aarhus. Samtidig afholdes utallige opfinderkonkurrencer og hackathons – selv Roskilde
Festival har nu en stor ”Orange Maker”-festival tilknyttet.
Tre-i-én: Undervisning, design og entreprenørskab
På Danmarks Tekniske Universitet har Ali Gürcan Özkil undersøgt
makermiljøet i Danmark. I en kommende rapport kortlægger han
kendetegnene ved 20 danske makerspaces. Fælles for dem er, at de
byder på en blanding af uddannelse, design og entreprenørskab.
Værkstederne giver adgang til relativt kompliceret udstyr, men uden
at man skal have en ingeniør- eller håndværksmæssig erfaring. Det
er ganske almindelige mennesker, der bruger det, og dermed vænner
mange sig til at bruge den type digitalt grej.
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Mads fra TagTomat viser prototyper

Og så er det blevet lettere at dele. Man behøver ikke at opfinde den
dybe tallerken igen og igen, i stedet kan man bygge på hinandens
arbejde og idéer. En stor del af styrken i makerspaces er, at man
som bruger er en del af et miljø, både i værkstedet og på nettet, hvor
man deler viden og involverer hinanden. Det gør udstyret langt mere
værdifuldt og lettere at gå i gang med at bruge. I makerspaces kan
man sende produktet ud til brugerne og få feedback i en fart. Man
arbejder hurtigt, i små cyklusser af succes eller fiasko. Der er ikke
råd til at køre for længe ad gangen, det handler om at fejle hurtigt
og så tage ved lære.
Ali Gürcan Özkils konklusion er, at makerbevægelsen kan være
et vigtigt element i at gøre Danmark til et innovativt videnssamfund.
Mange af elementerne i makerspaces kunne gøres til en del af folkeskolens undervisning for at alle kan lære designtænkning. Det
er ikke bare et spørgsmål om at starte værksteder, der skal laves
undervisningsmateriale, og lærerne skal efteruddannes. Det kræver
en årelang indsats, hvis danskerne skal lære at være makers, mener
Ali Gürcan Özkil.
Fitnesscenter for nørder
Techshop er verdens største kæde af makerspaces. Der er foreløbig otte Techshops rundt om i USA, men i det kommende år åbner
Techshop afdelinger flere steder i Europa og i Japan. Konceptet er
det samme alle vegne: Et værksted på mellem 1.500 og 2.000 m² forsynet med tilstrækkeligt meget professionelt værktøj til at brugerne
kan fremstille stort set hvad som helst: CNC-fræsere, laserskærere,
3D-printere, symaskiner, drejebænke – og masser af computere.
Techshop er blevet kaldt et ”fitnesscenter for nørder”. Man betaler et månedligt medlemskab på 150 dollars – ca. 1.000 kr. – og
så kan man bruge løs af grejet. Der er åbent døgnet rundt. Man kan
gå ind fra gaden, tage et kursus og i løbet af få timer være i gang
med at 3D-printe – eller man kan være et helt team, der slår sig
ned i dage eller uger og udvikler avancerede produkter eller laver
egentlig produktion.

frem til Henrik Fønhs fra Harddisken på
P1. Radioprogrammet blev sendt den
15. januar 2016.

Om prototypen vitterligt
kan bruges, er endnu ikke
afklaret – men det er ikke
afgørende
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Innovationscyklus for entreprenører
Fra den første idé til succesfuld serieiværksætter
1
Det starter med en idé

2
Finder nogle stumper på
nettet, software, design,
eksisterende lignende
projekter

3
Går ned i det lokale
makerlab og bygger det

4
Laver en prototype

5
Kører crowdfunding
kampagne på nettet

6
Go/no-go eller tilbage til
tidligere punkt

7
En intens periode med
at levere en lille serie i
praksis – forvent forsinkelser

8
Næste runde: tiltrækning
af privat kapital

9
Storskala produktion. Evt.
fremstilling i Kina og salg via
f.eks. Alibaba

For mange iværksætterprojekter er det
resultatet af crowdfunding-kampagnen,
der afgør, om man skal gå videre, lukke
ned, eller begynde forfra et tidligere
sted i processen. Er der ikke opbakning
i crowdfundingmiljøet, er det ofte
et signal om, at produktet endnu er
mangelfuldt eller ikke udfylder et behov
hos forbrugerne.
Kilde – Ugebrevet Mandag Morgen.
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10
Opkøb for fantasimillioner af en større spiller

11
Om igen.
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Man kan laserskære en bordskåner eller 3D-printe et cover til sin
iPhone, men der flyver også satellitter i rummet, som er bygget i
en Techshop. En enkelt filial – i San Franciscos start-up-kvarter
SoMa – har i løbet af det seneste år været fødselshjælper for 16
crowdfunding-kampagner på over 100.000 dollars hver. Den største
kommercielle succes for en Techshop-bruger har været Square, en
lille læser til kreditkort, som via hovedtelefonudgangen kan gøre
enhver smartphone til en betalingsautomat. Square har i dag over
1.000 ansatte.
I Detroit er Ford-bilfabrikkerne en tæt samarbejdspartner og nabo
til Techshop – og erfaringerne derfra antyder, hvordan makerspaces
og etablerede virksomheder kan arbejde sammen. Med et makerspace
i nabolaget kan virksomheden bede en udvikler gå ned i værkstedet
og bruge den næste uge på at lave en prototype. Derefter har de et
langt bedre udgangspunkt for at diskutere potentialet.
I Fords tilfælde er der kommet en lang række store og små idéer
ud af at give alle medarbejdere adgang. Antallet af patenterbare idéer
fra Ford er vokset med 120% over de sidste to år. Interessant nok
er over halvdelen af forslagene kommet fra folk, der ikke arbejder i
ingeniør- eller teknologiafdelinger til dagligt. Successen i Detroit har
ført til, at BMW og Münchens tekniske universitet for nylig har åbnet
et makerspace i samarbejde med Techshop og tre andre bilfabrikanter
i Europa har lignende planer.
Giganten i garagen
Kontrasten kunne dårligt være større. Novozymes er giganten med
de skinnende hvide laboratorier – men i Novozymes’ innovationsafdeling taler man begejstret om samarbejdet med Biologigaragen.
Biologigaragen er faktisk en kælder under en beboelsesejendom
på Frederiksberg. Den deler adresse med Labitat, et makerspace, i
en labyrint af rum, spækket med halvfærdige projekter, værktøj af
alle slags og metervis af hylder med stumper og råmaterialer, der
måske kunne vise sig nyttige for nogen engang. For den uindviede
virker der lidt rodet. Til gengæld kan man mærke energien; det er
tydeligvis et sted for folk, der elsker at arbejde med deres opfindelser
og hobbyprojekter.
For tre år siden donerede Novozymes 100.000 kr. til Biologigaragen
for at støtte op om initiativet.
Et af projekterne har været at udvikle en meget simpel og billig
måde at måle ethanol på. Resultatet er en prototype på et apparat,
der kan bygges for 2-300 kr. – langt billigere end de maskiner til flere
hundrede tusinde kroner, som Novozymes normalt bruger. I øjeblikket
er prototypen ved at blive testet til brug i større skala i Novozymes’
amerikanske hovedkvarter. Om prototypen vitterligt kan bruges, er
endnu ikke afklaret – men det er ikke afgørende. Novozymes tror
ikke, at de projekter direkte fører til kommerciel nytteværdi for dem.
De er her for at lære og for at forstå, hvordan den type miljøer kan
skabe noget brugbart.
Det er to meget forskellige tilgange til innovation, som mødes. En
af fordelene ved Biologigaragen er, at der er en større mangfoldighed
af deltagere og idéer. Man får noget input, der er helt anderledes end
det, Novozymes’ egne in-house ingeniører ville finde på. En anden
væsentlig forskel fra Novozymes’ normale udviklingsarbejde er, at
resultaterne fra Biologigaragen er open source og ligger frit fremme på hjemmesiden. Novozymes har ikke engageret sig for at gafle
patenter. De er der for at blive bedre til at samarbejde med andre og
for at få adgang til andre måder at tænke på. Det er ikke et af Novozymes’ kerneprodukter at lave måleudstyr, men det er en fordel både
for dem og deres kunder, at der bliver udviklet bedre og billigere grej.

Resultaterne fra
Biologigaragen er open
source og ligger frit fremme
på hjemmesiden
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Crowdfunding handler ikke kun om finansiering
Der er en støt stigende brug af crowdfunding til at finansiere udviklingen af nye forretningsidéer – det foregår gennem internationale
platforme som Kickstarter og Indiegogo, eller gennem danske Lendino, der er en markedsplads for lån mellem private og virksomheder. Princippet bag crowdfunding er, at man på websitet beskriver
sit projekt og beder interesserede bidrage med investeringer. Til
gengæld lover man typisk at levere et eksemplar af produktet, når
det er klar. De, der søger finansiering til et projekt, skal også angive
det beløb, som de mener, det er nødvendigt at skaffe for at kunne nå
deres mål. Kampagnen løber over en måned. Hvis projektet når at få
tilsagn fra tilstrækkeligt mange, indbetales pengene fra dem, der vil
bakke det op, og projektet går i gang.
Fordelen for de håbefulde entreprenører er, at man ofte kan rejse
penge, selvom projektet stadig er så umodent og usikkert, at en normal bank ikke ville investere i udviklingen. Der er imidlertid mange
andre fordele ved crowdfunding – ud over pengene. Platforme som
Kickstarter er yderst effektive til markedsføring. Der er masser af
besøgende på sitet fra hele verden, som kigger efter interessante
nye idéer – både købere og større potentielle investorer. Når et projekt først fanger interessen hos brugerne på sitet, deler de typisk
historien på andre sociale medier.
Mange virksomheder investerer års udvikling i en idé blot for
at opdage, at ingen reelt er interesserede i at købe produktet. Med
crowdfunding ved udviklerne på forhånd, at der er interesse for idéen,
for køberne har været villige til at skyde penge i produktet, længe
før det overhovedet eksisterede. En stor del af crowdfunding-processen er at holde kontakten med de såkaldte backere: dem, der har
skudt penge i udviklingen. Der skal sendes jævnlige nyheder om
fremskridt og vanskeligheder. I mange tilfælde bruger entreprenøren også deres fællesskab af backere til at få gode råd og konkrete
tekniske løsninger.
Sony tester prototyper via crowdfunding
Man skulle synes, at Sony havde råd til selv at finansiere deres produktudvikling. Alligevel lancerede Sony fornylig deres egen crowdfunding-platform, First Flight, i Japan. Platformen bruges til at teste
idéer, som Sony har modtaget gennem et internt program, hvor ansatte opfordres til at bidrage med deres egne opfindelser. Foreløbig har
to projekter opnået tilstrækkelig finansiering fra forbrugerne til at gå
videre: et smart-watch og en ny type fjernbetjening. Hver har de fået
tilsagn fra omkring 1.000 interesserede købere, der i snit har indbetalt ca. 3.000 kr. – et stærkt signal til Sony om at idéerne er lovende.
Danske Open Mono
Et lovende dansk eksempel på crowdfunding er den lille virksomhed Mono, som i skrivende stund arbejder hårdt på at færdiggøre
og levere 800 små displays, som de fik solgt på forhånd gennem
en Kickstarter-kampagne i november 2014. Monos display er trådløst forbundet til internettet og kan bruges som en byggeklods i
gør-det-selv-elektronikprojekter, fx til at overvåge og styre hjemmets
apparater.
De to stiftere af projektet mente, at der var et behov for et interface, der er pænt nok til, at man vil have det hængende i hjemmet, på
køleskabslågen eller ved hoveddøren.Efter at have puslet med idéen
et halvt års tid besluttede de sig for at prøve en Kickstarter-kampagne. De fik bygget en model, der viste designet, og med hjælp fra
et par mediedesignere fik de skabt en overbevisende og appetitlig
webpræsentation.
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Prototype på open source ethanolmåler

Mono satte som mål, at de ville udvikle og levere skærmene, hvis
de kunne få tilsagn om støtte og salg for 500.000 kr., men da kampagnen sluttede efter en måned, havde de rejst 620.000 kr. fra backere
i 34 lande. Så nu skulle der leveres. Som mange andre projekter på
Kickstarter har Mono måttet sande, at det tager længere end beregnet – forhåbentlig ender forsinkelsen med at blive omkring et halvt
år. Til gengæld er displayet endt med at blive langt mere avanceret
end oprindeligt planlagt.
Uden Kickstarter var Mono ikke gået i gang med projektet. De
ville ikke have turdet tage chancen økonomisk uden sikkerhed for at
kunne sælge. Men med Kickstarter kan man markedsføre en idé over
hele verden uden at skulle bruge millioner på reklamer – inden man
overhovedet har et produkt klar. Foreløbig har projektet dog langt fra
været en guldgrube. Der har været 3-4 mand i gang i halvandet år. De
620.000 kr. fra Kickstarter er ikke gået til løn, de er alle øremærket til
udvikling og produktion af den første serie.
Monos forretningsmodel er væsensforskellig fra de fleste etablerede virksomheder. De er en del af en bølge af makers og softwareudviklere, som deler information og programmer helt åbent. De har
brugt open source software og designs til at skabe deres produkt,
og de lægger selv løbende al information ud, så andre kan bygge
videre på det. Enhver kan kopiere deres produkt, hvis de vil, men
det er besværligt at bygge det, så de vælger nok i stedet at købe det
færdigt fra Mono.

lavet i samarbejde mellem Novozymes
og Biologigaragen.

Læs mere på www.makersofdenmark.dk.
Denne artikel er en redigeret udgave af journalist Peter Hesseldahls
artikler om emnet fra Ugebrevet Mandag Morgen nr. 29 den 07.09.2015.
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Rasmus Grusgaard, formand i
foreningen FabLab Nordvest
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FabLabs er ikke blot værksteder.
De er innovative økosystemer
baseret på en kombination af
high-tech og klassiske værkstedsfaciliteter, som er helt afhængige af de mennesker, som
skaber stedets rammer og deler
deres viden.
Det første FabLab, som jeg var involveret i, var midlertidigt og blev
skabt i en gammel papirfabrik i 2012, Maglemølle, på havnen i Næstved, imens huset til nummer to – FabHouse – blev bygget færdigt
ved siden af. Nummer tre var kortlivet. Det var smukt beliggende
i en specialbygget FabLab-pavillon i Gisselfeld Klosterpark under
en større konference. Nummer fire befinder sig stadig i et iværksætterhus på DTUʼs Risø Campus og gør ikke meget væsen af sig.
FabLab nummer fem er derimod spektakulært, det hedder Det Mobile
FabLab og lever op til sit navn ved at være indrettet i en ombygget
biblioteksbus. FabLab nummer seks består af tre pop-up-labs efter
samme koncept, der alle er indrettet i containere som en del af de
sidste tre års Roskilde Festival. Og så kom nummer syv: FabLab
Nordvest – etableret i 2013.
Innovative økosystemer med mennesker
Det, der gør et FabLab til et innovativt økosystem i stedet for blot
et værksted, er naturligvis menneskene. Her tænker jeg ikke kun
på dem, der eventuelt bliver aflønnet for at passe stedet – næsten
tværtimod, kunne man lidt provokerende påstå.
Et FabLab er både et værksted og et community eller på gammeldansk: fællesskab. Brugerne er oftest en særdeles sammensat
skare, som man kan opdele på mange forskellige måder. En grundlæggende forskel på brugerne er den erfaring, som de medbringer.
Er man uden de store forudsætninger, har man ofte stor lyst til at
lære og får glæde ved at være en del af fællesskabet. Brugere, som
ikke nødvendigvis har et klart mål, men en undersøgende tilgang til
processerne og et ønske om at bidrage til fællesskabet, er vigtige i
FabLab Nordvest. Disse brugere kommer ikke med en klar forventning om, hvad de gerne vil skabe, men med en lyst til at prøve nogle
processer og teknologier af og deltage i kurser. Vi prøver på at blive
bedre til at tage imod disse brugere og sørge for at kickstarte dem
og hjælpe dem med at tage de første skridt til noget, de reelt selv har
frembragt. Der har vist sig at være mange mennesker, som gerne vil
arbejde mere kreativt inden for det teknologiske område, lære noget
og mødes med ligesindede. I den anden ende af spektret er de meget
erfarne – nogle af disse med en konkret opgave, de skal have løst.
Det kan indimellem føre til en lidt forkælet tilgang til, hvad stedet

Et FabLab er både et
værksted og et community
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Viden

Rasmus Grusgaard

FabLab Nordvest

Produktion af CampBlastere hos
Fablab Danmark på Roskilde Festival
Makerspace 2013.

skal kunne præstere og en manglende lyst til at involvere sig og
dele viden. Men disse brugere kan i høj grad bidrage med værdifuld
specialistviden og spændende projekter.
Fra simple skærebrætter til komplekse projekter
Projekterne i FabLabs rundt omkring i verden spænder fra de meget
simple enpersonsprojekter – hvor der skæres et akrylsmykke eller fræses et skærebræt, hvilket er glimrende introprojekter og bidrager med
høj værdi for den enkelte – til komplekse tværdisciplinære projekter.
Disse indeholder både elektronik, software og hardware – i form af mekanik eller design. Disse projekter gennemføres af grupper af personer
og får – hvis de dokumenteres og deles – ofte udenlandske varianter.
Nogle af disse er genopfindelser af ”teknologiske dybe tallerkener” i
open source-universet, hvor kendte teknologier får en åben variant.
Et eksempel herpå er Ultimaker 3D-printeren, der opstod i et FabLab
i Utrecht. Et andet eksempel er FabLab Nordvests Campblaster. Det
er en aktiv højtaler, der er udviklet primært som workshop til Roskilde
Festival, men som i dag også bliver brugt som undervisningsform i
FabLab Nordvest og af andre under en Creative Commons-licens.

Jeg har haft, og har
stadigvæk, teknologi i min
kælder, i min garage og på
mit loft
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Frivillighed i Fablab
Hvor de første fem FabLab-projekter var en del af mit professionelle
virke, har de sidste to på hhv. Roskilde Festival og i Nordvest været udviklet i frivilligt regi. Min motivation er opstået, fordi jeg har
savnet steder, hvor man kunne ”gå til innovation”. Jeg har haft, og
har stadigvæk, teknologi i min kælder, i min garage og på mit loft.
Der er dog mange ting, som giver god mening at have i fællesskab.
Dels har man økonomien til nogle avancerede apparater, og dels er
innovation sjovere og tit hurtigere at lave i fællesskab.
I mit arbejde med at udvikle FabLab Nordvest forsøger jeg at skabe
en innovations-organisation med inspiration fra open source-fællesskaberne. Det betyder, at jeg har en ambition om at gøre det let tilgængeligt at bidrage, at vi belønner initiativ, at vi anerkender ildsjæle
og andre kompetence-fyrtårne og lader dem få meget ansvar. Og at
hele projektet gerne må have en ”diffus” grænse udadtil, som tillader
inddragelse af personer udefra og deltagelse i eksterne projekter.
FabLab Nordvest har eksisteret i knap to år og er åbent for nye
medlemmer. Vi har fast ”klubaften” hver torsdag kl. 20-23. Man kan

Viden

Rasmus Grusgaard

FabLab Nordvest

Folkene bag hackerspace Labitat viser

tegne medlemskab og få udvidet adgang til værkstedet, der drives og
udvikles af frivillige fra foreningen. Ud over værkstedet på Glentevej
har vi et flytbart FabLab i to 20 fods-skibscontainere opstillet på området ”Linien” på Ørnevej 3. Denne facilitet rummer bl.a. storformat
CNC-fræser til møbel- og husbyggeri, og den kan flyttes on-site til
projekter.

hjemmelavede 3D-printere frem på
Roskilde Festival Makerspace 2013.

Let adgang for alle til unikke faciliteter
Det er en spændende tid, vi lever i. De sidste 20-30 år har givet os
internettet, som ligger til grund for open source-økosystemet. Det har
også boostet globaliseringen, hvilket har ført til prisfald på mekanik,
elektronik og software, heriblandt højniveau-værktøjer og sprog til
at arbejde med digitale og fysiske objekter. Disse værktøjer var indtil
for få år siden mere eksotiske og typisk kun noget, man fandt bag
murene på større virksomheder. Det er de ikke længere. Overvej lige,
hvis jeg for ti år siden havde fortalt, at du kan komme forbi FabLab
Nordvest og låne CAD-software, 3D-printere, laserskærere, CNC-
fræsere og avanceret værktøj til at arbejde med elektronik.
Makerbevægelsen er stadig ret umoden i Danmark og har brug
for at blive bedre til at arbejde sammen. Blandt ildsjæle og Fab
Lab-managere har der været talt om at forsøge en organisering,
så fællesskaberne kan tale med én stemme og øge vidensdelingen
blandt de forskellige FabLabs og værksteder. Ligeledes har det omkringliggende samfund brug for at skabe bedre vilkår for disse innovative miljøer og anerkende, at de er anderledes end sportsklubber
og musikskoler.
Jeg tror, at denne type steder kan bidrage til mange samfundsgavnlige ting: udvikling af nye virksomheder og teknologier, samspil
med undervisningen i skolerne og mulighed for at give vores børn
og unge anderledes fritidstilbud.
Læs mere på www.fablabnordvest.dk.
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PROJEKT

AUDIOCASE
Søren Larsen, stifter og direktør i
Audiocase ApS

Den moderne fortolkning af 80’ernes klassiske ghettoblaster,
Audiocase, er designet og udviklet i Fablab Nordvest i København. Idéen til den potente,
transportable, trådløse højttaler
opstod i et midlertidigt makerspace på Roskilde Festival.
Idéen til Audiocase opstod under en workshop på Roskilde Festival
i 2013. Jeg var en aktiv del af Fablab, som jeg brugte til forskellige
hobbyprojekter, bl.a. højttalerbygning. Vi var fem brugere i Fablab,
som havde planer om at arrangere et makerspace under Roskilde Festival, hvor vi ville engagere festivalgæsterne i forskellige
DIY-workshops.
Byg en festivalhøjttaler
Et af projekterne, vi ville lave, var en workshop, hvor folk kunne bygge deres egen bærbare festivalhøjttaler – CampBlaster. Idéen var at
lave et simpelt højttalersamlesæt bestående af dele til et trækabinet,
en højttalerenhed, et genopladeligt batteri, en open source-forstærker udviklet af en ingeniør i Fablab, samt diverse ledninger, stik
og knapper. CampBlasteren skulle være billig, men samtidig lyde
godt. Med workshoppen ville vi give indblik i konstruktionen af et
forholdsvis komplekst produkt, men forsimple det så meget, at det
skulle kunne samles uden nogen særlige forudsætninger. Tanken
var at afmystificere teknologi og inspirere deltagerne til selv til at
opfinde og bygge teknologi.
Fra CampBlaster til Audiocase
CampBlaster-workshoppen var utrolig populær. Mere end hundrede
personer byggede en højttaler til brug i teltlejrene, og projektet var
så stor en succes, at Fablab Nordvest blev inviteret på Roskilde
Festival for at lave CampBlaster-workshoppen i de efterfølgende år.
Den store interesse for CampBlaster-højttaleren kombineret med
den massive forøgelse i streamingtjenesters popularitet inspirerede
mig til udviklingen af Audiocase. Jeg ville videreudvikle CampBlaster-højttaleren, så den kunne spille bedre og højere og kunne forbinde trådløst via Bluetooth. Samtidig ville jeg arbejde videre med
designet, så det kunne blive både mere lækkert og robust. Med det i
tankerne begyndte jeg sammen med min samarbejdspartner, Mikkel
Pedersen, produktudviklingen af Audiocase i Fablab. Vi gjorde brug
af det community, vi havde skabt i Fablab, hvor vidensdeling er afgørende for at komme fra idé til produkt. Med flittig brug af Fablab
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Teamet bag Audiocase – Søren Larsen

Nordvests laserskærere og CNC-fræsere stod vi i slutningen af 2014
klar med den første fungerende prototype.

og Mikkel Thorup Pedersen.

Crowfunding på Kickstarter
Vi havde dog stadig brug for at afdække markedspotentialet, og
samtidig manglede vi penge til at starte en egentlig produktion. Det
var på den baggrund, at vi i foråret 2015 lancerede en crowdfund
ingkampagne på kickstarter.com. Kampagnen gik over al forventning,
og vi solgte højttalere for knap 300.000 kr. – ca. 100 stk. – til hele
verden. Siden Kickstarterkampagnen blev afsluttet, har vi udviklet og
produceret de forudbestilte højttalere, som nu er færdige og blevet
sendt afsted til vores backers. Ved at bruge Kickstarter som global
portal fandt vi ud af, hvor mange der ville købe version 1 af højttaleren,
og vi fik et globalt publikum til at følge et lokalt projekt.
Fra garage til storskala
Produktionen af Audiocase er indtil videre foregået i Fablab Nordvest,
hvor vores egen garage-DJ Mikkel og jeg har samlet alle højttalerne.
Men produktionen er for kostbar, og vi har svært ved at følge med
den stigende efterspørgsel. Det har fungeret fint til de første Kickstarter-leverancer, men vi har indset, at hvis vi skal overleve som
virksomhed på den lange bane, så er det nødvendigt at investere i
en produktionsoptimering. Heldigvis har crowdfundingkampagnen
banet vejen for en lang række samarbejder, der skal være med til at
flytte Audiocase fra en ”garageproduktion” til en storskalaproduktion.
Med Audiocase er vi blevet en del af et hurtigt voksende marked
inden for transportable højttalere. For at vi kan udnytte efterspørgslen
er der nu behov for investeringer til at skalere produktionen, så vi
kan blive konkurrencedygtige på det internationale marked.

De første CampBlastere blev bygget på
Roskilde Festival Makerspace 2013.

”Bring it out Loud”
Læs mere om højttaleren og virksomheden bag på www.audiocase.dk.
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TOMATSYLTNING
Kristian Bæk Michelsen, bybonde og
produktionsansvarlig hos TagTomat

Sværhedsgrad
Sådan gør du
1. Tomaterne skylles og stikkes igennem
med en gaffel hele vejen rundt.
2. Eddike og sukker opvarmes i en stor gryde. De tørrede krydderier og salt tilsættes
sammen med ingefæren, som er skrællet
og skåret i tynde skiver.
3. Når lagen er i kog, hældes tomaterne i og
simrer 15-30 min. – indtil de er tilpas møre.
4. Imens tomaterne simrer, steriliserer du
glassene og lågene ved at koge dem i
vand i en gryde.
5. Hæld tomaterne på glas – vær omhyggelig med hygiejnen i denne proces, så
holder tomaterne sig længst muligt.
6. Tomaterne dækkes af lagen, og lågene
skrues på.
Evt. overskydende lage kan koges ind til sirup og bruges som et pift til saucer.
Når glassene køler ned, skabes der vakuum, så bakterierne holdes ude. Læg mærke
til, at lågene ikke ”klikker”, når de er afkølede.
Spis de syltede sager inden for 1-2 måneder.
Hvis lågene ”klikker”, så spis tomaterne
inden for en uge. God appetit!
Se videoguide på www.tagtomat.dk/guides.
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Du skal bruge
• Ca. 1,5 l grønne tomater.
• 6 dl økologisk lagereddike.
• 6 dl økologisk rørsukker.
• Hele tørrede krydderier efter smag,
f.eks. kanel, sort kardemomme, grøn
kardemomme, korianderfrø, chili
eller vanilje.
• Frisk økologisk ingefær.
• 1 tsk. salt.

Disse syltede grønne tomater
har karakter af en chutney
og egner sig rigtig godt
som tilbehør til efterårets
kødretter – især dem med
økosvin. De er også geniale
til Boller i Karry.

1

2

3

5

4
6

Grønne tomater har værdi
At sylte grønne tomater er en god måde at
bruge en ressource, som ofte bliver smidt ud.
Tilbage i 2011 var det faktisk et par grønne
tomater, som skabte det første bånd på tværs
af vores baggård, da Mads fra TagTomat stod
og smed grønne tomater ud. Han lærte at
sylte dem af naboen Nanna, og nu har han
lovet aldrig mere at smide grønne tomater ud.
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EPILOG
Mads Boserup Lauritsen, arkitekt og
grundlægger af TagTomat

Der er nu gået knap to år, siden de første tanker om en guide til grønne fællesskaber blev tænkt i foråret 2014. Næste trin var i november
måned 2014, da jeg lancerede crowdfundingkampagnen BogTomat
V1.0 – og samtidig gik efter udgivelse i foråret 2015. Det var nok en
smule naivt. Men den energi og den interesse, som så overvældende mange mennesker har lagt i at få skabt en god bog, ville jeg ikke
have været foruden. Bogen er ikke blevet dårligere af at have lagret
et år mere på TagTomats genbrugte plastiktanke, snarere tværtimod.
Fra starten har principper og værdier i projektet stillet høje krav til
de forskellige bidragydere – i alle aspekter fra ”en meget løs tilgang
til første idéudkast” over ”formulering af en indholdsfortegnelse uden
et manuskript” til at sætte ”open source-tankegang” som værdiform
for hele bogen. Principperne giver mening i den verden, jeg lever i.
Med den kærlige og ærlige sparring samt feedback, der er kommet
fra bidragydere, korrekturlæsere, folk på sidelinjen, frontlinjen mm.,
er summen blevet et resultat, som jeg er megastolt af.
Som der står flere steder i bogen, så var projektet til at starte med
også tænkt som en havebog. Jeg er glad for, at den del blev skåret
ned, så det i stedet er kommet til at handle om de grønne fællesskaber
i byen, som vi og mange andre lever for og af.
Her på falderebet skal det nævnes, at der er seks historier, som
jeg savner at have fået foldet mere ud. De ses overfor i superkort
form, og når de er fortalt, tænker jeg, at du som læser af bogen har
rigeligt med historier, guides og inspiration til at starte din egen
grønne revolution et sted i verden.
Det har været en kæmpeoplevelse at samarbejde med så mange
forskellige mennesker, og jeg kan her i starten af en ny epoke for
TagTomat sige: Jeg er blevet meget klogere på mange ting, især på
de ting, jeg ikke skal være klog på.
Jeg glæder mig til fremtidige projekter og samarbejder, og mon
ikke ovenstående seks ”mangler” ved denne bog kommer til at danne
grundlag for BogTomat V2.0.
Grøn Front
Mads – Februar 2016
P.s. Josefin – Tak for din tålmodighed og støtte.
200

Historien om hvordan man tager et
”guerilla gardening”-fænomen som
frøbomber og får stablet en industriel
produktion af merchandise på benene
ved hjælp af en boremaskine.

Historien om dengang oldefar var
dreng, og juletræer blev lavet af grønkål
i brokvartererne og i Vendsyssel.

Historien om hvordan moderne teknik
som automatiserede lønsystemer,
delebilsordninger, sociale medier og
outsourcing af it-infrastruktur har gjort
det muligt at skabe en arbejdsplads
med produktion i Danmark – ja, faktisk
helt inde i byen, hvor rigtig mange
mennesker bor.


Historien om en tom isboks, et par
gulvbrædder fra Vikingeskibsmuseet
i Roskilde og en gammel karklud, der
blev til en selvvandende KøkkenKasse.

Historien om hvordan idéen til en
PlantekasseBænk gik fra prototype til
produkt på tre timer.

Historien om hvordan brugen af cyklen
som primært transportmiddel kan skabe
grundlaget for en sund forretningsmodel
– også når der skal transporteres store
og tunge ting.

201

BACKERS
Fra november 2014 til februar
2015 har nedenstående personer,
virksomheder eller organisationer
støttet denne bogudgivelse via en
crowdfundingkampagne på
www.booomerang.dk. På moderne
dansk hedder støtter ”backers”,
og I skal alle have en stor tak.
12byer
Amanda Gammelby Qvesel
Anders Pollas
Anders Røge
Andreas Lloyd
Anker Toklum
Anna Rasmussen
Annegrete Mølhave
Anton Juel Lund
Bente Knudsen
Bettina Lamm
Brit Volden
Carsten Theede
Cecilia & Martin Brynskov
Cecilie Lindegaard
Charlotte Mannstaedt
Charlotte Riis Engelbrecht
Christian Andersen
Christian Villum
Claus Aastrup
Daisy Løvendahl
Danielle Ruben
Ditte Nygaard Larsen
Dorte Dalgaard
Dorte Grastrup-Hansen
Emilie Suenson Schou
Emma Slebsager
Erling Uhrbrand Jensen
EU-seeds
Eva Schønnemann
Frederik Larsen
Fuglekvarterets Grønne Forening
Fællesgartneriet
Gert Fabrin
Gustav Emil Eklöf Lauritsen
Helene Gallis
Helle Munk Ravnborg
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Fremvisning af videoen for crowdfundingkampagnen til lanceringen den
6. november 2014.

Herluf Dalhof
Hvidovre Bibliotek
Inger Margrethe Olander
Isak Byberg
Jacob Frost Szpilman
Janne Springborg
Jeanette Vollmer
Jens Brandt Sørensen
Jens Conrad Jørgensen
Jens Juhl
Jens Lauritsen
Jonas Åradsson
Julie A. Swane
Karin Hellegaard
Katja Fabrin
Kim Nielsen
Kolja Rieffestahl
Kristian Michelsen
Lars Nielsen
Lars Peter Engelbrecht
Lene Tullin Nielsen
Linda Frølund Hansen
Lisbeth Gram-Hansen
Lise Christensen
Lise Hagen
Lone Christensen
Lone Lanken Rasmussen
Lone Rasmussen
Luna Lester
Lyng Brøndum Dyrholm
Mads Højlyng
Magnus Ahlström
Maja & Christoffer Regild
Marianne Riiskjær
Marie Westh
Mette Hansen
Mette Mikkelsen

Mikkel Abrahamsen
Mira Margaritha Cordsen
Morten Christiansen
Morten Smith
Morten Suhr
Nadja Pass
Nikoline Frostholm
Nina Sandal Holm
OPENgardenCPH
Persille Ingerslev
Peter Risom
Peter Toftsø
Sandra Villumsen
Sanne Elkær
Sarah Katz
Signe Voltelen
Signe Ziir Ingvarsen
Sigrid Lassen
Simon Salomonsson
Simone Kongsbak
Siri Johanne Eklöf Lauritsen
Stefan Sommer
Sten Holmgaard Sørensen
Sten Regild
Suhrs Højskole
Susannah Ling
Susanne Marsted-Mortensen
Tanja Christensen
Thorbjørn Todsen
Tim Larsen
Tina Wittorff Lund
Tommy Eklöf
Trine Krebs
Ulla Smitt Vanges
Ulrik Mathiasson
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FOTOKREDITERING
Prolog
Sarah Buthmann
TagTomats epicenter
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen
Frivillige workshops for børn og voksne
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen
Plantekasse
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen
Kongens Køkkenhave
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen
Byhager og urban farming
Monica Løvdahl
Ø-haven – hundredvis af mobile haver på
en byggegrund
Side 1: J
 acob Simonsen
Side 2: Air Spot, Aarhus
Side 3-6: Benjamin Nørskov

Side 73: Nadja Pass
Side 74: TagTomat.dk / Mads Boserup
Lauritsen
Side 78: TagTomat.dk / Mads Boserup
Lauritsen
Side 81: Nadja Pass
Plantekasseworkshop i fuglekvarteret
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen
Honning under himlen
Rikke Pape Thomsen
Insekthotel
Katharina Hejgaard
Mobile plantekasser lejes ud
Realdania / Normann Sloth
Fra parkering til park
Side 96-97: Rebar Group
Side 98-99: TagTomat.dk / Morten Aagaard
Krogh

Frøbomber
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen

Grønne fællesskaber på gadeplan
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen

Taghave beklædt med cedertræ
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen

Højbedsmøbel
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen

Socialt liv i byhaven – året rundt
Sundholmskvarterets Områdeløft

Copenhagen Cooking spot ved
Torvehallerne
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen

Lersøgrøftens Integrationsbyhaver –
Københavns største og tørreste byhave
Rikke Pape Thomsen

Spis gerne grønt dyrket i byen
Rikke Pape Thomsen

Byudvikling – livet før byen – byen før livet
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen

Urbanhaven
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen

Planteflaske
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen

Gendyrk dine grøntsagsrester
Persille Ingerslev

Handling er den stærkeste stemme for
omstillingen
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen

Fuglehuse
Thomas Dambo

Plantevæg til kontorer med kontortomat
TagTomat.dk / Morten Aagaard Krogh
Medudviklere
Side 68: TagTomat.dk / Mads Boserup
Lauritsen
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Byhaver til alle aldre
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen
Københavns Fødevarefællesskab
Jonas Dreves Glass

Københavns Fødevarefællesskab –
efterskrift
Dennis Brandbyge

Side 164: Nicolai Engel
Side 165: Foto til venstre: M
 onica Løvdahl
Side 166: Foto til højre: N
 icolai Engel

Pallebænk
Kristina Helena Kristensen

Kokedama
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen

Spiselig taghave i børnehøjde
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen

Tomater og internetkultur hånd i hånd
Side 168: Illustration:
www.opensourcebeehives.net
Side 171: Illustration:
www.opensourceecology.org
Side 173: www.opensourcebeehives.net

Høns i byen
Side 137: T
 agTomat.dk / Mads Boserup
Lauritsen
Side 138: R
 ikke Pape Thomsen
Side 139: F
 oto øverst: Jens Juhl
Side 139: Foto nederst: TagTomat.dk / Mads
Boserup Lauritsen
Kompostér i din baggård og forkæl din jord
Side 141: T
 agTomat.dk / Mads Boserup
Lauritsen
Side 143: F
 oto fra hæftet ”Kompost i byen”.
Fotograf: M
 orten Holtum.
Hjemmekompost
Jann Kuusisaari
Giftfri have – for naturen, grundvandet og
os selv
Side 146: B
 ente Villumsen
Side 148: T
 agTomat.dk / Mads Boserup
Lauritsen
Side 149: B
 ente Villumsen
Sammen skaber vi mere liv i haven
Sandra Villumsen
Forhave og parkeringshave a la TagTomat
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen
Byhaven 2200 – at gro grøntsager og
fællesskaber i byen
Side 155: S
 andra Villumsen
Side 156: S
 andra Villumsen
Side 158: T
 agTomat.dk / Mads Boserup
Lauritsen
Side 159: Illustration: Candela Vargas og
Jaime Pérez Molina
Side 161: S
 andra Villumsen
Byhøst – høstværktøjer, sanketure,
langbordsmiddage og fællesskaber
Side 163: N
 icolai Engel

TagTomat HQ #1 – cirkulære produkter
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen
TagTomat HQ #2 – produktionsværksted
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen
TagTomat HQ #3 – showroom og high tech
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen
Makerspaces og crowdfunding er det nye
rock’n’roll
Side 186: Martin Malthe Borch
Side 187: TagTomat.dk / Mads Boserup
Lauritsen
Side 188: Illustration: Ugebrevet Mandag
Morgen
Side 191: Martin Malthe Borch
FabLab Nordvest
Side 192: Rasmus Grusgaard
Side 194: Martin Malthe Borch
Side 195: Martin Malthe Borch
Audiocase
Side 196: Søren Larsen
Side 197: Foto øverst: Linn Holm
Side 197: Foto nederst: Martin Malthe
Borch
Tomatsyltning
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen
Epilog
Foto 1: H
 jørring Museum
Foto 2-6: TagTomat.dk / Mads Boserup
Lauritsen
Backers
TagTomat.dk / Mads Boserup Lauritsen
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”TagTomat – Vejen til grønne fællesska-

ber i byen” er både en guide og en inspi
rationsbog, som fokuserer på tidens
stærkeste tendenser indenfor urban gar-

dening, bæredygtighed og grønne byfæl-

lesskaber. Med inspirerende tekster og
lækre illustrationer er bogen en invitation
til, at du selv kan komme i gang med at

udleve dine grønne visioner, hvad enten det er i egen have, på altanen, i baggården eller som professionel bybonde.

Dyk ned i bogens univers og lad ildsjæle

bringe inspiration til dig fra blandt andet
Aarhus, Oslo, Stockholm, København og
San Francisco.

Forord om de små ting
TagTomats rejse
TagTomats epicenter
Plantekasse
Byhager og urban farming
Ø-Haven – hundredvis af mobile haver
på en byggegrund
Frøbomber
Socialt liv i byhaven – året rundt
Almanak for sociale aktiviteter
Lersøgrøftens Integrationsbyhaver –
Københavns største og tørreste byhave
Planteflaske
Handling er den stærkeste stemme
for omstillingen
Medudviklere
Honning under himlen
Insekthotel
Fra parkering til park
Grønne fællesskaber på gadeplan
Højbedsmøbel
Spis gerne grønt dyrket i byen

Bag ”TagTomat – Vejen til grønne fællesskaber i byen” står virksomheden

TagTomat, der skaber fællesskaber og
arbejdspladser i byen med afsæt i en grøn
cirkulær forretningsmodel.

Med forord af Tor Nørretranders.

Urbanhaven
Gendyrk dine grøntsagsrester
Fuglehuse
Københavns Fødevarefællesskab
Pallebænk
Høns i byen
Kompostér i din baggård og forkæl
din jord
Hjemmekompost
Giftfri have – for naturen, grundvandet
og os selv
Sammen skaber vi mere liv i haven
Byhaven 2200 – at gro grøntsager og
fællesskaber i byen
Byhøst – høstværktøjer, sanketure,
langbordsmiddage og fællesskaber
KokeDama
Tomater og internetkultur hånd i hånd
Manifest for TagTomat
Makerspaces og crowdfunding er det
nye rock’n’roll
FabLab Nordvest
Audiocase
Tomatsyltning

