TEMA: BEDSTEFORÆLDRE OG KLIMA

TEKST: IBEN HAUSCHULTZ

REPARER I STEDET FOR
BRUG
OG
SMID
VÆK
Det hollandske koncept Repair
Café har fundet sin plads i Danmark: I Odense mødes ”fixere”
med ”brugere” over en kop
kaffe og undersøgelser af alskens brugsgenstande.

Repair Café-formand Dylan Cawthorne i værkstedet med svenske Erik, der
står for cykelreparationer. Alt værktøj er også genbrug.

Sidste søndag i hver måned er der
åbent værksted i Repair Café Odense
på Estlandskaj. Her er et hold ”fiksere”
klar til – med værktøj og tålmodighed
og skøn udsigt over havnen – at undersøge og om muligt reparere alskens
ting og sager. En stor del er seniorer,
der har forladt arbejdsmarkedet, men

også unge mennesker hjælper gerne
med at reparere ting.
Denne søndag er fikserne bl.a. blevet præsenteret for et lysbilledapparat,
der ikke vil skubbe slæden med de små
dias frem, så man kan se dem et efter

et, en cd-spiller, der ikke vil, og en blender, der begynder at lugte brændt, når
den har kørt et par minutter.
”Vi er 20 aktive. Det er yngre studerende fra universitet, tekniknørder i
alle aldre og pensionister, der gerne vil
hjælpe andre – enten med at reparere
ting eller tøj”, fortæller formand Dylan
Cawthorne, der sammen med Birthe
Krabek, Ferritslev, startede Repair Café
Odense.

Fra én ø til en anden
Dylan er 39 år, ingeniør med en fortid i Boeing og nu lektor på Mærsk
McKinney Møller Instituttet på SDU,
hvor han er i gang med en PhD. om design af droner i et etisk og socialt perspektiv.

Jørgen (th.) er pensioneret elektriker
og synes, det er sjovt at hjælpe
andre. Her bliver han præsenteret
for en blender fra Dubai, der
begynder at lugte brændt, når den
har kørt lidt.
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Et lysbilledapparat måtte lige have
en nærmere undersøgelse, så det kan
komme til at vise alle de skønne gamle
dias igen

Han voksede op på en lille ø i Alaska.
Her lærte han både glæden og nødvendigheden af, at reparere i stedet for at
bruge og smide væk.
”Vi kunne ikke bare gå i en butik og
købe reservedele. Vi skulle bestille dem
et sted på fastlandet, sende penge og
vente til posten bragte dem”, fortæller
han. På den måde ligger Repair Caféen
ham næsten i blodet. Og hans ø-levevis
får ham til at tænke, at Fyn egentlig
også – i hvert fald i genbrugshenseende
– kunne begynde at se sig selv som en
ø. ”Hvorfor tænker vi ikke sådan på
Fyn? Ser på hvilke ressourcer, vi har, og
hvad vi kan genbruge. Det handler ikke
om, at man ikke skal kunne klare sig
uden det ene eller andet gode”, siger
han og tilføjer:
”Det handler om, at vi lærer at
tænke på de ting, vi anskaffer os, som
noget, der giver os en værdi. Og at vi
lærer at bruge det ’til ende. Men det
kræver både en mental omstilling”,
slutter han.
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”Hvor længe skal de ting, jeg køber,
bruges?” – det er det spørgsmål, vi alle
burde stille os selv.

Nye frivillige velkomne
Alle kompetencer er velkomne som
fikser i Repair Café Odense. Man kommer, når man har tid – og bemander cafeen efter aftale.
Og udover glæden ved at hjælpe andre, møder man nye mennesker, og
hygger sig over en kop kaffe eller te.

Repair Café

Du finder en Repair Cafe nær dig på
https://repaircafedanmark.dk/repaircafeer-i-danmark/ og på Facebook

Formålet
er at reducere affald, ændre forbrugsmønstre og skabe viden om
og lyst til grøn omstilling. Det gør
vi bl.a. på lokale non-profit reparationscafeer, ved at vise forbrugerne at det er muligt at reparere
ting, frem for bare at kassere og
købe nyt. Repair Cafe Danmark
påvirker altså i praksis forbrugernes tankegang om cirkulær økonomi.
Fiksere
arbejder frivilligt, ulønnet og under egen instruktion. Der er ikke
penge eller anden betaling eller
forpligtelser involveret
forsøger at reparere de indleverede genstande, men kan ikke
holdes ansvarlig for det endelige
resultat.
kan ikke forventes at have nogen
faglig uddannelse eller ekspertise.

-

er visionen om et mere bæredygtigt samfund
er et fællesskabsprojekt, som faciliterer sted og udstyr, hvor fixere og brugere samarbejder om
at reparere brugernes ting som
ellers ville være kasseret.

