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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 fællesska-
ber 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 an-
meldelse, 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

PROLOG
Mads Boserup Lauritsen, arkitekt og 
grundlægger af TagTomat
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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. Lokali-
sering 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.

FORORD
Tor Nørretranders, forfatter
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Taghaven – Epicenter for 
TagTomat
Fem selvvandende plan-
tekasser på et skraldeskur 
samlet på en formiddag. 
Jeg nåede ikke at spørge 
gårdlauget om lov – 
længslen efter havedyrk-
ning var for stor.

Fortovshave på Bryg-
gervangen i Køben-
havns Klimakvarter på 
Østerbro
TagTomat udvikler en selv-
vandende Fortovshave 
sammen med kvarterets 
beboere samt afholder 
plantekasseworkshops.

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.

Nanna – TagTomats 
første frænde

Da jeg ikke ved, hvad 
grønne tomater kan bru-
ges til, smider jeg dem ud, 
men stoppes af Nanna, 
som sylter dem. Et ven-
skab kan begynde.

TagTomat.dk som blog 
og BarselsTomat #1
Fotobloggen tager form 
med simple billeder af de 
forskellige skridt, der ta-
ges for at omdanne den 
grå baggård til en frodig 
gårdhave. Det hele sker 

under 7 måneders 
barsel med Siri.

TAGTOMATS 
REJSE

Første frivillige
workshop
Midler fra Nørrebro Lo-
kaludvalg gør det mu-
ligt at vise, hvordan 
folk selv kan lave 
selvvandende 
plantekasser.

Byhøst, Sydsvenskan, 
Copenhagen Cooking, 
Politiken
TagTomat møder Byhøst, 
og Politiken bringer et 
tosiders opslag i deres 
Copenhagen Cooking-
tillæg om taghaven. En 
journalist fra Sydsvenskan 
skriver om ”TakTomat – en 
förenande trend”.

Twitter og 
Instagram 

TagTomat indtager 
de sociale medier 

med @TagTomat. På 
tværs af kontinenter 

samles #UrbanFarming 
og #UrbanGardening med 
#TagTomat.

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 pro-
jektportræt om TagTomat. 
Min første større refleksi-
on om projektets poten-
tialer. 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 Køben-
havn.

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.

Mads Boserup Lauritsen, arkitekt og 
grundlægger af TagTomat

2011

2012

2013
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TagTomat HQ #1 
– Startup
I iværksætterhuset 
Dare2Mansion indrettes 
det første hovedkvarter 
med værksted, lager, 
kontor og showroom på 
samlet 65 m².

Højbedsmøbler fra 
prototype til cirkulært 
produkt
I løbet af foråret videre-
udvikles de selvvandende 
store plantekasser lavet af 
genbrugsmaterialer, og de 
bliver det første sælgende 
”Produkt”.

TagTomat HQ #2 
– Værksted
TagTomat vokser sig ud af 
HQ #1 og istandsætter 80 
m² værksted i Nordvest.

Workshops og 
rundvisninger med 

PlanteKasser, Plante-
Flasker og FrøBomber
Erfaringerne fra frivillige 
workshops og rundvisnin-
ger bruges til at skabe in-
spirerende og nærværen-
de oplevelsesøkonomi.

København – Årets miljø-
hovedstad i EU
Under titlen Sharing Copenha-
gen fremvises grønne projekter i 
hele København. TagTomat pro-
moveres som eksempelprojekt 
på en grøn dynamisk startup.

BogTomat crowd-
fundes + Barsels-
Tomat #2
Afvikling af crowdfunding-
kampagne for denne bog 
samtidig med tre måne-
ders barsel for Gustav.

Kursusforløb på mar-
kedsvilkår
I samarbejde med Marian-
ne Mark og Jens Juhl ud-
vikles og sælges kursus-
forløb via ny webshop.

PlanteKasseBænke, 
KlikKasser, Klikbede 
og FrøBomber
Som svar på kritik af 
”genbrugslook” udvikles pro-
dukter til projekter i Kongens 
Have og ministerielle tagter-

rasser. Frøbomber går som 
varmt brød i styksalg 

og som co-brandet 
merchandise. 

Leasing af højbede 
og bænke
Pga. efterspørgsel fra 
flere kunder udvikles en 
leasingmodel af de store 
højbede til events, 
festivaller og udstil-
linger.

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-pro-
jekter for at koble open 
source-teknologi på van-
dingssystemerne.

Driftsaftaler og eksport 
uden for EU
På flere af vores projekter 
indgår driftsaftaler udover 
selve produktionen af 
byhaven eller tagterras-
sen. Vores første ordre 
uden for EU er til en stor 
fælleshave i Oslo.

TagTomat som 
varemærke
Selvom de ting vi går og 
laver er open source, 
bliver TagTomats logo 
varemærkeregistreret for 
at sikre det mod kommer-
ciel misbrug.

Showroom #1 
– #KøkkenKassen
TagTomat inviteres ind i 
Made By Anders’ showro-
om på Stefansgade. Den 
gode Karsten fra Isværket 
har tomme isbokse i over-
skud, der kombineret med 
genbrugte gulvbrædder 
bliver til #KøkkenKassen.

Blomstrende by 
– Nørrebro 
Hen over foråret forbere-
des med frivilliges hjælp 
”Store plantedag”. En 
eftermiddag sås blomster-
frø i offentlige vejbede. 
Konceptet er kopieret fra 
Vesterbro.

2014

2015
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Længslen efter en kolonihave 
og græs mellem tæerne skab-
te idéen til en lille taghave, som 
stille og roligt har kickstartet 
et grønt fællesskab på tværs af 
ejer-, lejer- og andelsboligforenin-
ger. Som ringe i vandet knopsky-
der 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 smi-
der 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 

PROJEKT

Mads Boserup Lauritsen, arkitekt og 
grundlægger af TagTomat

TAGTOMATS 
EPICENTER
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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 le-
jeboliger, 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 An-
ders 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 na-
bogårdene. Vores baggårds lokale kunstner, John Normann, hjalp 
med at dekorere plantekasserne. Til denne første workshop valgte 

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

Bente og Jeppe forspirer salat, radiser 
og blomster i små selvvandende 
spirebakker.
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TagTomats epicenterMads Boserup Lauritsen

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. Palle-
rammer 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 
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TagTomats epicenterMads Boserup Lauritsen

I august 2015 deltog taghaven for 
tredje år i træk i Byhavefestival på 
Nørrebro arrangeret af Nørrebro 
Lokaludvalg.
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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 mid-
tergang 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 hol-
de, men hvis det kunne holde til 
40 cm sne på hele taget i vinte-
ren 2010-11, må det også kunne 
bære lidt taghave om sommeren. 
Vi har hvert år købt ny jord og 
lagt den gamle ned som jordfor-
bedring 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 for-
skellige 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 mæng-
den af elementer for at få et lille økosystem op at køre. Vi har hængt 
otte mejsekasser op fra Dansk Ornitologisk Forening, bygget foder-
bræt og lavet et insekthotel af skrammel fra storskrald. Om insekt-
hotellet 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 

Mads Boserup Lauritsen

Frivillig plantekasseworkshop i maj 2013. 
Ud over at vise, hvordan folk kunne lave 
selvvandende plantekasser, fik vi lavet de 
sidste pallebede færdige.
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bistader på et af skurene i gården, men af forskellige årsager, bl.a. 
en procedurefejl i en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsam-
ling, 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 ”Re-
gulativ 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 even-
tuelle 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 velfun-
gerende 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.

Mads Boserup Lauritsen

Det tog næsten et år, fra vi 
gik i gang med at grave og 
støbe, til vi i juni 2015 kunne 
indvie hønsegården

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.
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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 pas-
se. 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 infor-
merede mund til mund om, hvad man måtte kompostere, hjalp det 
lige meget. Så i skrivende stund komposterer vi ikke vores køkkenaf-
fald, 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 fælles-
møder 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.

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 fælles-
skabende 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

Mads Boserup Lauritsen

Hvis I selv vil lave en 
taghave, er udgifterne til 
materialer det første år på 
ca. 6.000-8.000 kr.
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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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5
Du skal bruge
• En plastbalje, vi bruger mest 65 liters mu-

rerbaljer.
• Et stykke tilskåret fiberdug, som du kan læg-

ge 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 hob-
bykniven.

• To tomatplanter og frø.
• En 40-50 liters plantesæk eller tilsvarende 

næringsrig plantejord.

Sådan gør du
1. Placér flamingokasserne i murerbaljen, 

og skær hul til de to flasker, og tilpas de-
res 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 bo-
rer eller skærer du et par huller i kassen 
til overløb.

4. Læg fiberdug på flamingoen, og skær to 
huller, så det passer med flaskernes pla-
cering, 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 byggemar-
kedet 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 plante-
kasserne 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 tag-
haven har vi også haft succes med at dyrke 
rødbeder og gulerødder. Kålplanter bliver 
flotte, og der skal meget gødning til at dyr-
ke 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 plante-
kasseskjuler til den, eller I kan købe en Klik-
Kasse fra TagTomat.

Se videoguide på www.tagtomat.dk/guides.

PLANTEKASSE

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

GUIDE

Mads Boserup Lauritsen, arkitekt og 
grundlægger af TagTomat

Sværhedsgrad
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5 Det bruger vi plantekasser til
De selvvandende plantekasser, kaldet ka-
pillærkasser, 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.


