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Folkecenter afprøver alternative køkkenhaveprincipper
Mathias har nu i nogle måneder taget sig af den nye have på Folkecenteret. Vi har taget en snak med ham for at finde ud af mere
om dette projekt.
Hej Mathias! Til at starte med, vil du så ikke være venlig og præsentere dig selv for de, der ikke kender dig?
Jo, helt sikkert! Jeg hedder Mathias Dyreborg Bruun og er vokset op i Hundborg, ikke langt herfra. Jeg er uddannet inden for
økologisk landbrug, men savner stadig min 3-måneders praktik.
Hvorfor kom du til Folkecenteret?
Jeg kendte faktisk ikke til Folkecenteret før for halvandet år siden, da jeg
opdagede det, mens jeg læste om Solar Passive Greenhouses i en bog fra
Rob & Michele Avis, to canadiske ingeniører, der var trainees her. Jeg blev
nysgerrig, og jeg besøgte stedet et par gange.
Jeg blev meget interesseret i stedet, og spurgte om jeg måtte komme og
lave noget frivilligt arbejde i en måned, så jeg kunne finde ud af, hvordan
tingene gøres her. En måned gik, og vi forlængede perioden ... og vi
fortsatte med at forlænge den i flere omgange, så jeg begyndte at
anlægge haven.
Sandt nok. Og haven, lad os tale om den. Hvordan startede ideen?
Det hele startede med, at vi havde nogle hestebønner, og jeg spurgte om
jeg kunne lægge dem i jorden et eller andet sted; Nogen fortalte, at der
engang var et sted, der var blevet brugt som have, så jeg spurgte Jane
Mathias vander haven
(direktøren for Folkecenteret), om jeg måtte bruge det.
Der gik nogle uger, hvorefter hun viste mig stedet. Da jeg så det, satte jeg en spade i jorden, og kunne se, at det var jord af høj
kvalitet, men mængden af ukrudt var meget stor.
Jeg sagde til Jane, at hvis vi brugte maskiner til at klargøre det, kunne vi bruge det om et års tid, men at det var umuligt at gøre det
nu. Jeg var helt sikker på det ... så en dag begyndte jeg at grave det alligevel, og jeg stoppede ikke!
Havde du så ret?
Nej. Jeg afprøvede tre forskellige metoder til at behandle jorden: I et område
brugte jeg en jordskærer, en maskine, der er ret kraftig, men på lang sigt var
det den mest tidskrævende metode. I det andet område gravede jeg på den
gammeldags måde med håndkraft, og jeg ordnede hver en m2 med hænderne
(både ukrudt og rødder), og jeg kunne temmelig hurtigt få det rengjort, så jeg
kunne så frø i april; derfra høster vi nu kartofler, hestebønner, radiser og
spinat. På det tredje område forsøgte jeg at implementere en metode til at
håndtere jorden, der skulle være meget mere effektiv: ideen består i ikke at
behandle jorden og ikke engang røre den, for hver gang vi putter værktøjet i
jorden, forstyrrer vi den sarte balance mellem mikrober i den.
Hvis de mikrobielle organismer er sunde og blomstrende, vil det straks påvirke
grøntsagerne.
Så du "bearbejdede jordstykket" uden at bearbejde jordstykket? Hvordan er Havearbejdet med pappet lader til at virke! Det ser ud til, at vi
får mange kartofler i år!
det muligt?
Ved at tildække jorden! Først skar jeg ukrudtet ned, efterlod det på jorden, og dækkede det med komøg. Dernæst dækkede jeg laget
med slået græs, halm, noget jord fra engen, og derefter lagde jeg et stort lag pap ud over det hele for at forhindre ukrudtet i at få
lys. Pappet blev derefter dækket med mere komøg, og med ca. 5,6 ton jord fra byens genbrugscenter. Det lyder ikke særlig
bæredygtigt, men for at undgå at røre ved jorden, var dette metoden.
Til mit forsvar kan jeg sige, at jeg transporterede jorden med vores elektriske varevogn, selvom det krævede en del ture. Til sidst
begyndte jeg at plante i jorden.

[Fortsætter ...]

[...Fortsætter ]

Imponerende! Men begrænser pappet ikke udviklingen af rødderne?
Efter et stykke tid begynder pappet at nedbrydes til et niveau, som
planternes rødder kan gå igennem, men det giver stadig nok skygge, så
ukrudt ikke kan vokse.
Og hvad er den underlige konstruktion midt i haven? Det ligner
Babelstårnet!
I midten af det tredje metodeareal byggede jeg en urtespiral med sten,
der skaber små mikroklimazoner. Det er en tredimensionel spiral, og ved
at gøre det forbedres dyrkningsarealet.
Vi har meget plads, men dette fungerede bare som en demonstration:
Folkecentrets “Babelstårnet” til dyrkning af planter med forskellige
det er en måde at få mere plads på, hvis du kun har et lille område. Der klimazoner. Nederst til venstre på billedet kan du se dammen, hvor alt
dyrker vi middelhavsurter, som forhåbentlig trives bedre end ellers på
vandet fra tårnet ender.
grund af det mikroklima, der er skabt af stenenes varmeoptagelse. Inden
i spiralen er der forskellige mikroklimazoner: på den øverste sydvendte side er det tørt og varmt, hvilket er godt for rosmarin, og den
nedre nordvendte del er køligere og mere fugtig, hvilket er perfekt til mynte.
Hvordan kan du have forskellige klimazoner på samme sted? Jeg mener ... når
det regner, regner det overalt!
Det er en kombination af sten og en skråning: når det regner, strømmer vandet
ned ad tårnet, så toppen er mere tør; stenene absorberer og lagrer varme, hvilket
er godt for middelhavsplanter. Ved enden af tårnet er der en lille dam med vand,
og en ensom frø. Ifølge Sebastian, en af Folkecenterets trainees, er det en filosofisk
frø, fordi den kan lide at være alene og tænke. Dammen og opførelsen af sten, er
også et perfekt levested for mange forskellige insekter og frøer, som er godt at
have i en have, så der skabes en god balance mellem insekterne.
Lyder meget cool! Er der nogen problemer med at holde det kørende?
"Filosof-frøen", der bor i dammen.

I går opdagede jeg, at der var harer, der spiste kålen og salaten. Som et forsøg
på at ordne problemet, lavede jeg små kugler af fåreuld og hængte det op en halv meter over jorden.
Harer kan ikke lide lugten af uld, derfor holder de sig væk fra haven.
Du anlagde også en have i Plushuset…
Det er bare økologisk dyrkning af tomater og agurker i kapillarkasser
(det er en meget kedelig og standard måde at dyrke på). Jeg dyrker
også Maringa-træer, hvilket er meget cool.
Maringa-træer? Hvad er det?
Maringa-træer er en af de planter i verden, der indeholder den største
mængde, og den største variation, af vitaminer og mineraler, så det er
ekstremt sundt, hvis du spiser det i de rigtige mængder. Normalt dyrkes
den i Sydøstasien og i nogle dele af Afrika og Mellemamerika, så det er
ikke en let plante at dyrke her. Men med faciliteterne på Folkecenteret
har vi flere muligheder, og vi har mulighederne for at teste forskellige
temperaturer og forhold.
Indtil videre vokser de rigtig godt, og vi høster Maringa-blade, hvilket er
over mine forventninger. Lige nu har jeg at gøre med et bladlusangreb,
som truer træerne, men det er stort set under kontrol.

Plus Huset er nu en have (igen)! Herinde dyrker vi tomater, agurker og
maringa-træer.

Tror du, de vil overleve i løbet af vinteren?
Jeg tænker, at vi til september skal flytte dem indendørs i biblioteket. De skal nok klare sig, også med lidt lys ... de vil ikke vokse
meget, men de vil overleve.
[Fortsætter ...]

[...Continues]

Nu når vi taler om resultaterne: har du smagt agurkerne?
Jeps, vi har allerede spist syv... meget store og meget gode.
Kan du mærke nogen forskel fra dem og så dem man køber i butikkerne?
Ja, meget ... og generelt er der en enorm forskel mellem det man køber og
det man selv dyrker. Det vigtigste er friskheden: den kortere tid mellem
plukning og til at man spiser det, betyder mere smag! I haven har jeg fulgt
Maria Thuns så- og plantekalender, som ifølge det biodynamiske landbrug
gør afgrøderne meget mere sunde.
Andre eksperimenter?
Jeg har lige sået ca. 400 m2 fauna mix (en frøblanding) for at sikre, at vi
Den første tomat fra Plus Huset!
har blomster til bierne. Desuden vil jeg gerne afprøve nogle såteknikker
inspireret af Masanobu Fukuoka, som var en banebrydende japansk landmand, der startede det, han kaldte ”naturlandbrug”; meget
af det, vi kalder for permakultur i dag, blev oprindeligt inspireret af ham. Hvordan jeg nøjagtig skal gøre det, ved jeg ikke endnu.
Ifølge ham prøver du ikke på at bekæmpe ukrudtet; du kan skære det ned, men du rører slet ikke jorden. Indtil videre har jeg afprøvet
den moderne teknik med at lægge pap, men hvis jeg følger naturlandbruget, kan jeg ikke gøre det på den måde: det handler bare om
at skære og så. Man kunne måske tro, at denne metode er dum, og at den lyder umulig og latterlig ... Det troede jeg også, men mens
jeg fik erfaring med landbrug i Japan fandt jeg ud af, at denne teknik faktisk er supereffektiv.
Hvor lang tid bliver du her?
Måske indtil august, men jeg har endnu ikke besluttet mig.
Tak Mathias for at dele dit projekt med os! Held og lykke med haven!

Fra venstre: Udsigt over hele haven; mængden af ukrudt som Mathias har måttet fjerne; kuglen af fåreuld, der holder harer væk

PV Systemet på Folkecenteret
Total produceret energi i Maj:

1.55 MWh

Total produceret energi i 2020:

4.41 MWh

Total produceret energi fra 2012:

72.3 MWh
Realtime oversigt over produktionen kan findes her.

E-Mobilitet i Folkecenter

Mød Trainee
Emir Karakuş
Emir, 21, var en trainee fra Tyrkiet, som var hos os i perioden 2. juli - 16. september
2019.
Han
var
tilknyttet
Technical
University
of
Istanbul
og
studerede
mineralforarbejdningsteknik, som er en usædvanlig uddannelse, hvilket er typisk for
Folkecenterets trainees; på trods af det, var han meget interesseret i vedvarende
energiteknologier, hvorfor han besluttede at tage til Danmark i sin sommerferie. Emir
kom til Folkecenteret, fordi han ville udvide sin vision, og fordi han ønskede at få
praktisk viden om biomasse, som er et emne han var fascineret af.
Da han var ankommet til Folkecenteret besluttede han at fokusere på by-affald og
biogas, to vigtige grene inden for biomassesektoren.
Under sit trainee-ophold på Folkecenteret blev Emir klogere på, hvilke muligheder der
er forbundet med vedvarende energi, og hvilke ting han gerne vil beskæftige sig med i
fremtiden: Efter sit ophold på Folkecenteret siger han: ”Jeg vil gerne bo i Tyrkiet, i et
samfund, der kunne minde om det jeg oplevede her, og muligvis med en international
tankegang”.
Ifølge ham, gav denne sommeroplevelse ham mere end han havde forventet, også fra et personligt synspunkt: Dette skyldtes til dels
også den rare familiære atmosfære, der er karakteristisk for Folkecenteret. Emir følte sig som hjemme, og han synes, det var rart at
føle sig selvsikker, når han stillede spørgsmål.
Han var tilfreds med sin periode på Folkecenteret, så han har allerede spredt ordet om centret på sit universitet. Vi ser frem til at
modtage flere studerende fra Tyrkiet!

Kommede Arrangementer
Verdensmål er mine mål
Kom tættere på verdensmålene og lær om, hvordan du kan gøre en forskel for
hele verden ved at ændre dine rutiner derhjemme og på din arbejdsplads, så du
kan gøre en forskel på din helt egen måde.
På spændende vis lærer du at se, hvad der er op og ned i debatten. Vi viser, hvor
du kan finde yderligere information og giver dig de nødvendige værktøjer, så du
selv kan undervise andre. Du kan forvente en god blanding af informative indlæg
og workshops krydret med en ny og involverende tilgang til læring – og til slut får
du din helt egen skræddersyede plan med hjem, så du straks kan gå i gang med at
gøre verdensmål til dine mål.
Tilmelding på folkecenterevents.net

17—21 August & 26 - 30 Oktober & 09 - 13 November 2020

Byg dit eget Tiny House-Workshop
Har du nogensinde tænkt på at bygge dit eget hus? Nu har du chancen for at gøre det! Et Tiny House er et hus, der, på trods af at
det er lille, kan opfylde alle beboernes behov. Derudover er det den perfekte løsning for studerende og pensionister, der ikke ønsker
at have pantelån eller bruge store mængder penge på boliger. Workshoppen kombinerer teori og praksis, og det afsluttes med et
rigtigt byggeri af et Tiny House. Workshoppen finder sted hos Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og har en varighed på 5
dage. Deltagelse i workshoppen er åben for alle, men tilmelding er påkrævet.
Tilmelding kan ske på folkecenterevents.net. Tilmeldingsfristen er d. 17. August.

24-28 August 2020

4. Internationale konference om lille og mellemstor
vindkraft
Efter to vellykkede udgaver, hvor der var mulighed for fysisk fremmøde, og én online-begivenhed, arrangerer Folkecenteret og Small
Test and Resource Center for Small Wind Turbines, den fjerde konference med fokus på småt og mellemstort energi. Arrangementet
vil samle nationale og internationale eksperter fra industrien, som
vil diskutere test- og certificeringsmuligheder, off-grid-løsninger og
betydningen af uddannelse indenfor småt og mellemstortindustrien.
Arrangementet finder sted både i en online-version, og i fysisk
form. En tilmeldingsblanket vil snart være tilgængelig på
folkecenterevents.net.

23—26 November 2020

