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UPCYCKLING: Repair 
Café, under Frivil-
ligcenteret, repa-
rerer dine hullede 
trøjer eller ødelagte 
symaskiner. Caféen 
har været så popu-
lær, at de fortsætter 
i det nye år. 

Af Tine Stadil Trier

HELSINGØR: I lokalet i Bør-
nenes Hus, er der temmelig 
varmt lørdag formiddag. 
Der er nemlig juledag for 
børn, så de frivillige fra Re-
pair Café har flyttet sig til 
et mindre rum, for at give 
plads til de nissehue-klædte 
små. Fordelt mellem to-tre 
borde i det lille rum, er om-
trent 10 mennesker i færd 
med at sy, skrue og snakke.

Søren Harboe sidder bøjet 
over en symaskine.

- Det er det med undertrå-
den. Det er komplekst, når 
trådende skal kunne vikle 
sig rundt om hinanden på 
den rigtige måde, siger han.

Som frivillig hos Repair 
Café, får han alverdens op-
gaver kylet efter ham på en 
enkelt formiddag. Derud-
over er hans viden om IT og 
baggrund som bygningsin-
geniør yderst brugbart for 
caféen.

- Jeg synes, at det er en helt 
rigtig løsning for vores tid. 
At vi kan sørge for, at ting 
bliver repareret i stedet for 
bare at blive smidt ud, siger 
han.

En karrusel
Ved et bord over for Søren 
Harboe, står frivillig og ny-
indsat byrådsmedlem fra 
Enhedslisten, Malthe Ja-
cobsen. Han bakser med en 
elektrisk cirkuskarrusel. 
Ejeren af karrusellen, Lars 
Boven, kigger med fra side-
linjen. Lars Bovens kone 
fandt caféen på internettet, 
efter at den elektriske jule-

dekoration stoppede med at 
dreje rundt, som den plejer.

- Den kommer normalt 
ud at stå hvert år til jul. Vi 
købte den i Tyskland i ’95 
eller ’96, siger Lars Boven 
og forklarer, at karrusellen 
har stor affektionsværdi for 
dem.

Han har endda selv har 
forsøgt at reparere den, ved 
hjælp af videoer på YouTu-
be, men kom ikke helt i mål.

- Det hjælper, når folk har 
prøvet, har prøvet at fikse 
det selv. Så ved de lidt om, 
hvor problemet ligger, siger 
Malthe Jacobsen, imens han 
piller ved kobberpladen på 
karrusellen.

Malthe Jacobsen er ud-
dannet civilingeniør, og han 
bliver ofte sat i sving, når 
folk kommer med noget, der 
kræver viden om maskiner.

- I dag er der mange ting, 
der bliver lavet sådan, at de 

egentlig ikke skal kunne 
repareres. Derfor kan det 
være svært med nyere ting, 
forklarer han.

Ham og Søren Harboe hu-
sker specielt en vanskelig 
opgave med en italiensk kaf-
femaskine.

- Den havde både damper 
og kværn og varmefunk-
tion, og det var meget kom-
pakt lavet. Der måtte vi til 
sidst give op, forklarer mæn-
dene.

Nej tak til nyt tøj
Det er ikke alle ting, Repair 
Caféen kan eller vil fikse. De 
har nemlig regler om, at de 
ikke vil tage forretning fra 
butikker.

- Hvis folk kommer ind 
med nyt tøj, så henviser vi 
dem til systuen, siger Nina 
Tøgern. Hun er konstitueret 
leder af Frivilligcenteret, 
indtil nyudpegede Trine 

Zørn tiltræder den 9. januar.
- Vi har stort fokus på, at 

vi ikke skal tage noget fra 
nogen erhvervsdrivende, og 
det tænker vi meget over, si-
ger hun.

Nina Tøgern oplyser, at 
tilstrømningen af folk med 
ødelagte ejendele har været 
så stor, siden de startede op i 
september, at Repair Caféen 
vil fortsætte i det nye år. 

Som den har gjort indtil 
nu, vil caféen også ligge 
på den første lørdag i hver 
måned, i det nye år. De har 
åbent i tidsrummet 11.00-
14.00. Caféens placering kan 
dog ændre sig.

- Vi har været i Børnenes 
Hus, fordi det har været nød-
vendigt, for overhovedet at 
komme i gang. Det er også et 
rigtig hyggeligt sted at være. 
Men der er efterspørgsel fra 
de frivillige om at have sted 
at sætte deres maskiner og 

værktøj permanent, samt 
lidt mere plads, siger Nina 
Tøgern.

Nye bukser
På trods af reglen om det 
nye tøj, sidder frivillig Jytte 
Kæraa ved et bord og lægger 
et par forholdsvist nye cow-
boybukser op.

- Vi gør det ikke normalt. 
Men vi har lavet en undta-
gelse, siger Jytte Kæraa.

Ved siden af Jytte Kær-
aa sidder buksernes ejer. 
En dame, der er kørt fra sit 
hjem i Fredensborg, for at få 
hjælp til de blå jeans.

- Det plejede at være min 
mand, der fiksede den slags. 
Han var møbelsnedker. Men 
nu har jeg ham ikke længe-
re, og jeg kan ikke sy ti centi-
meter selv, siger hun.

Jytte Kæraa er, udover at 
være frivillig, også initia-
tivtager til Repair Caféen i 
Helsingør. Caféerne findes i 

byer i hele landet, under ho-
vedorganisationen Repair 
Café DK. Men det er Jytte 
Kæraa, der har bragt det til 
Helsingør.

- Jeg har altid genbrugt, og 
jeg var meget miljøaktivi-
stisk, da jeg var yngre, siger 
Jytte Kæraa. 

Hun har sågar spændt sig 
fast til en flyvemaskine i 
70’erne, i protest mod dump-
ning af sprøjtegift i de sven-
ske skovbunde. 

Derfor tog hun initiativet 
til at samle en flok hjemme 
hos sig selv, for at undersøge 
mulighederne for at starte 
en caféen. Og hun er ikke 
overrasket over, at det hit-
ter.

- Jeg er ikke forbløffet over, 
at der er mange, der kommer 
ned med deres ting. Gen-
brug er meget oppe i tiden, 
og jeg tror, at min generation 
er meget påpasselig med at 
smide ud, siger hun.

Julen er reddet
I den anden ende af lokalet, 
er Nadia Amelung kommet 
ind med et segboard, et elek-
trisk skateboard, der tilhø-
rer hendes datter. Det virker 
ikke mere, og hun havde 
læst om Repair Caféen på 
facebook.

- Det var en gave fra mine 
forældres nabo. Hvis jeg 
skal have nyt batteri skal jeg 
sende det hele vejen til Køge, 
siger hun.

Søren Harboe ser tøvende 
på brættet imens han under-
søger det.

- Et nyt batteri ville nok 
være godt. Men jeg tror, at 
der er en chance for at vi kan 
lave det, siger han.

Hos sidemanden Malthe 
Jacobsen er der til gengæld 
stensikker succes. Karru-
sellen kører igen, efter at 
den er blevet loddet.

- Det er da dejligt. Jeg 
er meget glad, siger Lars 
Boven.

- Så bliver det alligevel jul 
i år, griner han, imens han 
takker på vej ud ad døren.

Opgøret mod udsmidning hitter: 
Repair Café fortsætter i det nye år

Malthe Jacobsen i fuld gang med at fikse en cirkuskarrusel. Han er, 
udover at være frivillig i Repair Caféen, også spritnyt byrådmedlem 
for Enhedslisten, efter at Allan Berg Mortensen har trukket sig.  
 Foto: Kim Rasmussen

Hanna-Zoey Tyge er projektleder i Frivilligcenteret og har blandt an-
det været med til at sørge for, at Repair Caféen kunne være i lokalerne 
i Børnenes Hus.  
 Foto: Kim Rasmussen

Jytte Kæraa reparerer et par bukser. Med en fortid som klimaaktivist 
er hun initiativtager til caféen.  
 
 Foto: Kim Rasmussen

Selvom Søren Harboe er kyndig på en symaskine, er det stadig en opgave for sig at skulle reparere en. Nina Tøgern (stående) kigger på.  
 Foto: Kim Rasmussen


