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Folkecenter Nyheder  

Folkecenteret afholdte sin første online-begivenhed 
Som nogle af jer måske husker, så skulle 2020 have været Folkecenterets uddannelsesår med mange begivenheder fokuseret på, at  
uddanne folk i vedvarende energiteknologier, og i de 17 mål for bæredygtig udvikling, der er fastsat af FN; i vores planlægning 
havde vi en tætpakket dagsorden, som desværre måtte udsættes eller aflyses på grund af Corona-krisen. 

Blandt disse begivenheder var den 3. Internationale Konference om Lille og 
Mellemstor Vindenergi, en del af en række konferencer om Small Wind, som vi 
arrangerer for at fremme vores nye Test- og Ressourcecenter for Små Vindmøller. 
Since a lot of work was already done and since we thought the Small and Medium Da 
der allerede var udført en masse arbejde og vi stadig syntes, at Small and Medium 
Wind Community skulle have en chance for at udveksle ideer, trods disse svære 
tider, besluttede vi at gå videre med arrangeringen og afholde en online-begivenhed. 

I 2. udgave var det også muligt at deltage online, dog med den begrænsning, at der 
kun var visning af den fysiske begivenhed gennem streaming, og at alt skulle foregå 
online ... inklusiv det, at netværke! 

På trods af alle udfordringerne besluttede vi, at fortsætte med vores arbejde, hvilket 
viste sig at være en rigtig god beslutning, da vi ikke 
mente at deltagelsen i en online-begivenhed ville 
være meget større end til en fysisk konference. 

I alt fik vi 160 tilmeldinger fra 35 forskellige lande, hvilket var et meget godt resultat, men også en 
betydelig logistisk udfordring, da vi havde tidszoner, der spænder fra USA til Vietnam. 

Arrangementet varede i 3 ½ dage, og aflysningen af nogle af talerne gjorde det muligt for os, at holde nogle flere pauser i 
programmet, hvilket gjorde det muligt for deltagerne at hvile og få mest muligt ud af konferencen.Under begivenheden blev flere 
aspekter, relateret til Lille og Mellemstor Vindenergi, dækket: fra de lovgivningsmæssige aspekter til de mere tekniske og 
økonomiske spørgsmål, hvor betydningen og vigtigheden af uddannelse gennemgås. Denne begivenhed var en rigtig god mulighed 
for gamle og nye venner til at mødes og diskutere de udfordringer, de hver i sær står overfor, samt potentialet inden for branchen. 

Konferencen blev afsluttet med en workshop arrangeret af IEA Task 41, som er en gruppe fra International Energy Association, der 
fokuserer på Small Wind. 

Generelt så det ud til at deltagerne var meget tilfredse med begivenheden, og vi håber at vi vil være i stand til at se dem personligt i 
slutningen af september, når den 4. konference finder sted. 

For de, der gik glip af begivenheden (eller kun deltog i en del af den) er det muligt at finde hele konferencematerialet her; Vi har 
også optaget præsentationerne, som nu kan ses på vores YouTube-kanal. 

Til slut, for de der har lyst, så har vi oprettet en LinkedIn gruppe der samler alle de mennesker, der arbejder med, eller er 
interesseret i, Lille og Mellemstor Vindenergi; alle er velkomne til at være med, og invitere venner og kolleger. 

Et digitalt gruppebillede af nogle af deltagerne, der deltager i konferencen  

Webrumets kontrolrum. På skærmen: Anne Pulin, 

medlem af det danske parlament, der holdt en tale 

https://smallwind.dk/
http://www.folkecenterevents.net/older_events/08.Third-Small-Wind-2020/Small-Wind-Conference-2020.html
https://www.youtube.com/channel/UCRn_EaovqPlA_q1B4f4Ax2w
https://www.linkedin.com/groups/8929012/


Nyt Organisk Proton-Batteri er på vej! 

Som vi alle ved, så har vedvarende energier mange fordele, men det er vigtigt at forstå, at de også har en meget stor begrænsning, 

som skeptiske mennesker altid minder os om: De er svingende!          Selvom dette ikke nødvendigvis er en dårlig ting, og selv om 

der kan findes løsninger med korrekt styring af efterspørgslen, så er det rigtigt, at udsving i energiproduktionen udgør betydelige 

udfordringer, både for vores liv og på elnettet; Solceller er et perfekt eksempel på det, da deres produktionskurve ofte ikke svarer til 

efterspørgselskurven. Betyder det, at vi ikke bør bruge vedvarende energi? Slet ikke! Det betyder bare, at vi er nødt til at tænke 

over løsninger, der kan løse disse problemer, og opbevaring er en af dem. 

Batterier er et af de mest brugte opbevaringssystemer: De har været kendt i lang tid, og deres produktion er standardiseret, hvilket 

betyder, at de er ganske prisvenlige, og at de kan imødekomme de fleste af vores behov (f.eks. forbrugerelektronik). Batterier til 

opbevaring af større mængde energi er dog stadig for dyre og har for lidt kapacitet til, at være konkurrencedygtige med fossile 

brændstoffer; og ydermere: deres indvirkning på miljøet kan være betydelig! Tænk på en elbil: der er ingen tvivl om, at den 

elektriske motor er den reneste mulighed vi har, da der ikke genereres nogen emissioner... men, hvor kommer elektriciteten fra? 

Batterier, der er lavet af sjældne jordmetaller, og som er vanskelige at bortskaffe!  

Uholdbarheden af batterier er faktisk et af de emner, der ofte bringes til diskussion af modstandere af grønne teknologier, og 

desværre har de delvis ret. En enkelt elbil er udstyret med hundredvis af kilo af litiumbatterier (Tesla har ca. 6.000 batterier pr. 

køretøj!), som skal udvindes, behandles og derefter bortskaffes; resultatet af denne proces er en enhed, der har en energitæthed, 

der er cirka hundrede gange lavere end benzin (Lithium-ion-batteripakke: 0,3 MJ / Kg; benzin: 47,5 MJ / Kg). 

Når det så er sagt, så er forskningen i fremgang, og forhåbentlig vil vores 

køretøjer snart kunne drives af mere effektive og mere bæredygtige 

batterier.  

I denne artikel var forskningen udført af Uppsala Universitet i Sverige: 

Forskningsgruppen formåede at udvikle en ny type batteri, som til trods for 

stadig begrænset kapacitet (60 mAh / g) viser et lovende potentiale. 

Batteriet består af organiske og vidt tilgængelige materialer, hvilket gør det 

let at bortskaffe og billigt at samle; ifølge forskeren bag projektet er 

batteriet endvidere ikke så følsomt over for temperatur som de 

konventionelle modeller, og er i stand til at bevare sin ydeevne ned til -24 °

C. Batteriet kan oplades i løbet af sekunder (100 sekunder for det testede 

batteri), og den kan holde 85 % af dens oprindelige ydeevne, selv efter 500 

genopladninger. 

Yderligere udvikling af denne teknologi kan give et stort gennembrud for 

både elbilen og for solcelle-industrien, men vi skal stadig være tålmodige 

og give forskningen tid til, at udvikle nye løsninger til de aktuelle 

problemer. 

Den fulde forskning kan findes her.  

 

Nyheder fra verden 

Den elektriske Nissan eNV 200, der ejes af Folkecenteret, 
har et 40 kWh batteri, der tillader et interval mellem 200 og 
300 km, afhængig af brugen. Batteripakken vejer 267,5 kg, 
og den har samme energiindhold svarende til cirka 4 liter 
diesel. En opladning tager omkring 40 minutter (20-80 % af 
batteriets kapacitet), hvis der bruges et hurtigt DC-stik, 
mens det kan tage mere end 20 timer, hvis der anvendes et 
almindeligt stik. 

E-Mobilitet i Folkecenter 

 

 

https://www.aps.org/publications/apsnews/201208/backpage.cfm
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/anie.202001191


PV Systemet på Folkecenteret 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realtime oversigt over produktionen kan findes her. 

Total produceret energi i April: 

1.36 MWh 

Total produceret energi i 2020: 

2.86 MWh 

Total produceret energi  fra 2012: 

67.89 MWh 

Mød Trainee  

Maria Estefania Santamaria Cerrutti 

Estefania (26) har været trainee hos Folkecenteret fra 2. november 2019 til 31. december 2020. Hun er oprindelig fra Argentina, 
men har boet i flere forskellige lande, og Folkecenteret var bare et stop på hendes rejse blandt forskellige kulturer og virkeligheder. 
Estefania har en bachelorgrad i geologi fra National University of Cordoba i Argentina, og hun kom til Folkecenteret for at lære om 
forskellige typer vedvarende energiteknologier, men også om vores projekter i Afrika og i udviklingslandene; før hun fortsatte sin 
uddannelse med en kandidatgrad, 
ønskede hun at få et generelt overblik 
over energisituationen i hele verden, og 
forstå virkningen af vedvarende energi 
og dens potentiale.  

Da hun var kommet til Folkecenteret 
besluttede hun, at koncentrere sig om 
geotermisk energi, som var hendes 
teoretiske fokus, samt på en række 
andre projekter som hun udførte 
sammen med andre trainees. Specifikt 
hjalp hun en af de andre trainees, der 
arbejdede med 
spildevandsbehandlinger, med analyser 
af vandsystemer (”Det var en god 
chance for at få genopfrisket min viden 
om kemi”). Hun var en del af det team, 
der udviklede den lille flydende 
vindmølle, og hun deltog i nogle projekter rettet mod udviklingslande; bag hendes interesse for udviklingslandene lå de planer hun 
havde når hun havde færdiggjort sin periode på Folkecenteret: at være frivillig til genopbygningen af en skole i Nepal. Under trainee
-opholdet tillærte hun sig viden om hvordan man konstruerer en solkoger, og hvordan man etablerer et LED-system, drevet af 
Powerbanks. Alt sammen viden som hun kunne tage med sig til Nepal.           
                      [Fortsætter ...] 

https://smart.tigoenergy.com/p/2c4b9073-218a?date=2020-02-19


Med hensyn til hendes fremtidige karriere, overvejer Estefania nu at fortsætte sin uddannelse i Danmark, men samtidig også 
arbejde for en virksomhed, eller endnu bedre, en NGO, der beskæftiger sig med drikkevand og geotermisk energi.  

Alt i alt synes hun godt om sin oplevelse på Folkecenteret: ”Jeg har lært om mulighederne inden for vedvarende energi, hvordan 
man tager vare på miljøet, energisituationen i Argentina, og i andre dele af verden, samt nye metoder til behandling af organisk 
affald, som jeg ikke vidste eksisterede”, siger hun. ”Jeg kan kun sige, at jeg har opnået mine forventninger!”. 

Estefania fandt atmosfæren på Folkecenteret hyggelig: ”Jeg synes det er et godt sted at studere, fordi du kan arbejde både 
uafhængigt og i et team ... og hvis du arbejder alene og du har brug for hjælp, ja, så er der altid nogen der er villige til at hjælpe 
dig!"; hun elskede også de store rum og muligheden for at være involveret i mange aktiviteter, og hun har allerede anbefalet stedet 
til nogle venner i Argentina. 

”For mig var det dejligt at være midt i intetsteds for et stykke tid”, konkluderer hun, ”og det var også en god kombination med det 
afsidesliggende og de rare mennesker”. 

Vi ønsker held og lykke til Estefania med hendes rejser og hendes fremtidige karriere! 

Materiale, der involverer Estefania  Geothermal Energy from a Geological Point of View (Report), Redesigning a Floating Foundation 
for Small Offshore Wind Installation 

Imhotep Lawrence 

Imhotep, 23 år gammel, var trainee på Folkecenteret i perioden 2. september 2019 
- 14. januar 2020. I øjeblikket studerer han til maskiningeniør ved VIA University 
College (DK). Han er oprindelig fra Dominica (Caribien), og han kom til Folkecenteret 
for at lære mere om feltet inden for vedvarende energi, men samtidig ønskede han 
at lære hvordan han kan anvende den teoretiske viden, der blev undervist i på 
universitetet. Da han hovedsageligt var interesseret i geotermiske teknologier og i 
integration mellem maskinteknik og elektriske systemer, besluttede Imhotep sig for, 
først at koncentrere sig om at udvikle et brandslukningssystem til store vindmøller; 
for at gøre dette, brugte han først tid på at lære kodning med Arduino, da han ville 
udvikle systemet ved hjælp af dette værktøj. Ikke desto mindre indså han efter 
nogen tid, at dette projekt ikke rigtig interesserede ham, hvorfor han blev en del af 
det team, der udviklede den lille flydende vindmølle. 

Denne opgave motiverede ham meget mere, fordi der rent faktisk var mulighed for 
at bygge enheden, samt at teste den. Takket være sin viden inden for maskinteknik 
var Imhotep et meget vigtigt medlem af teamet til design af den nye struktur og 
beregning af den nødvendige opdrift (og senere fundamenter) af møllen. 

Trainee-opholdet på Folkecenteret var en periode han nød meget, især fordi han 
ikke følte at det var en fiasko at fejle: han kunne bare afprøve forskellige løsninger og ændre dem, hvis de ikke fungerede; læringen 
af Arduino er heller ikke spildt, da det vil give ham mulighed for at udvikle yderligere projekter i fremtiden. 

”I min periode her”, siger han, ”har jeg lært at være opfindsom, og benytte de ressourcer der er til rådighed og tænke ud af boksen. 
Jeg tror, at dette vil hjælpe mig i min fremtidige karriere, da du ikke altid har alle de ressourcer som du har brug for, tilgængelig. 
Samtidig får du også nogle gange brug for at være kreativ”. 

Imhotep fandt atmosfæren i gruppen rigtig god, og at det var meget betydningsfuldt for samarbejdet. Den gode atmosfære blev 
hjulpet godt på vej af, at man også boede sammen. Desuden kunne han godt lide de forskellige ture sammen med de andre 
trainees: ”De var virkelig seje”, siger han. 

Det lader til, at han var ganske godt tilfreds med sit ophold på Folkecenteret, og han sagde også, at han helt sikkert ville anbefale 
oplevelsen til fremtidige trainees. 

Held og lykke med dine studier, Imhotep! 

Materiale, der involverer Imhotep: Redesigning a Floating Foundation for Small Offshore Wind Installation 

 

http://folkecenter.eu/PDF/Geothermal/Geothermal-Energy-from-a-geological-point-of-view.pdf
http://folkecenter.eu/PDF/Wind/351.Redesigning-a-Floating-Foundation-for-Small-Wind-Installments.pdf
http://folkecenter.eu/PDF/Wind/351.Redesigning-a-Floating-Foundation-for-Small-Wind-Installments.pdf
http://folkecenter.eu/PDF/Wind/351.Redesigning-a-Floating-Foundation-for-Small-Wind-Installments.pdf


Kommede Arrangementer 

Der var planlagt mange arrangementer og uddannelseskurser for 2020, men på grund af Coronavirus-situationen har vi måtte aflyse 

de fleste af dem. Ikke desto mindre finder de følgende to stadig sted, dog med nogle ændringer. Vi håber på din forståelse.  

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 

http://www.folkecenterevents.net

