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PARCELHUSE

Fra omkring 1960 begyndte danskerne at bygge huse som aldrig før. Mange af dem
var selvbyggere, dvs. at de gjorde det meste af arbejdet selv, ofte med hjælp fra familie
og venner. På den måde blev det meget billigere. De fleste huse blev bygget i helt nye
kvarterer, hvor der kun blev bygget parcelhuse. Den slags kvarterer har lige siden
heddet parcelhuskvarterer.
De fleste parcelhuse fra perioden mellem 1960 og 1980 er typehuse. Dvs. at
husene i samme kvarter er ens, eller i hvert fald ligner hinanden så meget, at det kan
være svært at se forskel. I stedet for at have én arkitekt til at tegne et hus til én familie
byggede en masse mennesker den samme type hus for også på den måde at holde
prisen nede.
Der bygges stadig typehuse for at holde prisen nede, men der er ikke mange selvbyggere. Og selv om det er et typehus, man bygger, har man i dag stor indflydelse på,
hvordan huset skal være.
I 1960 boede mange danske familier i byerne i små to- eller treværelses lejligheder
– ofte uden bad og sommetider med toilet på trappen. De fleste, der flyttede i parcelhus, var ægtepar med børn. Nu skulle børnene have eget værelse og lys og luft. De
mange børnefamilier betød, at parcelhuskvartererne blev et paradis for børn. Der var
altid legekammerater i nærheden og god plads til at lege.
Mellem 1960 og 1980 flyttede halvanden million danskere i nyt parcelhus. De
fleste af husene, der blev bygget i den periode, var på omkring 100 m2. Parcelhuse,
der bygges i dag, er tit dobbelt så store. I nogle kvarterer er alle haverne lige store, i
andre er der nogle, der er små og nogle der er store. Fra slutningen af 1990’erne fik
folk råd til at bygge til: en udestue, et par ekstra værelser, en carport eller noget andet,
så de gamle parcelhuse er blevet meget større og også meget mere forskellige at se
på.
De fleste parcelhusgrunde lå i udkanten af byerne, så der var ikke langt til skove,
søer, fjorde og andre naturområder. Også i dag bygger man parcelhuse på grunde i
udkanten af byerne. Der er omkring en million parcelhuse i Danmark, og der kommer flere hvert år. Folk er glade for at bo der.

Læseopgave
1. Hvad gjorde man, for at parcelhusene ikke skulle blive for dyre?
2. Hvem flyttede i parcelhus?
3. Hvorfor flyttede folk i parcelhus?
4. Hvordan ser de gamle parcelhuse ud i dag?
5. Hvordan er de nye parcelhuse?
6. Har du været i et parcelhuskvarter?

Bodil Jeppesen og Grethe Maribo: DET KOMMER! Grundbog, Alfabeta. Supplerende tekster.

3

ET STED AT BO
19

ET BOFÆLLESSKAB

Bofællesskabet, Nonbo Hede, der blev bygget mellem 1974 og 1977, ligger ikke så
langt fra Viborg. Bofællesskabet består af 15 forskellige privatejede huse og to store
fælleshuse. Fælleshusene indeholder blandt andet køkken og spiserum med plads til
60-70 mennesker, tv- og avisstue, vaskeri, sauna, værksted og billardstue. Lidt væk fra
selve bebyggelsen er der 20 carporte. Alle husene ligger på små parceller på 250 m2
inklusive terrasse. Derudover har hele bebyggelsen et fællesareal på ca. 22.000 m2. Her
er der en stor fælles køkkenhave, fodboldbane, plads til hestene og meget andet.
Hver fredag er der fællesspisning kl. 18.30. Beboerne skiftes til at lave maden og
bestemme menuen. Middagen indledes altid med fællessang fra Højskolesangbogen
og slutter med opvask i fællesskab (der er ingen opvaskemaskine i fælleshuset). Under
den fælles madlavning og opvask er der god tid til hyggelige samtaler og engagerede
diskussioner. En gang om måneden er der fællesmøde, når man er færdig med at spise.
Så diskuterer man indkøb, reparationer, økonomi osv.
Der er selvfølgelig mange ting, der skal gøres i et bofællesskab. Derfor skal alle
beboerne i Nonbo Hede deltage i mindst en af bofællesskabets arbejdsgrupper. Der er
fire permanente arbejdsgrupper at vælge imellem:
Indegruppen, der har ansvar for fælleshusene.
Udegruppen, der har ansvar for fællesarealet.
Havegruppen, der har ansvar for den store fælles køkkenhave.
Kulturgruppen, der arrangerer weekendture, filmaftner og fester m.m.
Ellers danner folk de grupper, de har lyst til. Nogle beboere har i perioder mest lyst til
bare at være sig selv og ikke deltage i de fælles aktiviteter. Det accepterer man også i
Nonbo Hede.
I 1980’erne var der omkring 55 voksne og børn i bofællesskabet. Når børnene blev
store, flyttede de i værelser i fælleshuset, hvor de boede, indtil de flyttede hjemmefra.
En gang om året arrangerer kulturgruppen en weekend med ’børnefest’. Børnene, der
er flyttet hjemmefra, kommer på besøg fra hele landet med kærester, mænd, koner og
børn.
Otte af de familier, der byggede Nonbo Hede, bor stadig i bofællesskabet, så gennemsnitsalderen er efterhånden høj. Men man vil gerne have unge familier ind, når
der er huse til salg, for lige nu er der kun to unge familier med tilsammen fem børn.
Derfor er der ikke mere end 35 beboere i Nonbo Hede for tiden.

Læseopgave
1. Hvad indeholder de to fælleshuse?
2. Hvad bruger de fællesarealet til?
3. Har beboerne nogen pligter i bofællesskabet?
4. Hvem kommer til børnefesten?
5. Hvorfor er der kun 35 beboere i Nonbo Hede i øjeblikket?
6. Hvorfor tror du, folk begyndte at flytte i bofællesskaber i 1970’erne?
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BOFÆLLESSKAB

I slutningen af 1960’erne var bofællesskab et nyt ord i det danske sprog. Dengang
betød det næsten det samme som kollektiv. I dag har bofællesskab flere betydninger.
Bofællesskab kan fx betyde, at man deler en lejlighed. Det er mest unge under
uddannelse, der bor i bofællesskaber, hvor de deler en lejlighed, som en eller flere af
dem ejer eller lejer. De unge bor i bofællesskab, fordi det er svært at finde et sted at
bo, fordi det er billigere, når man kan dele udgifterne til husleje, el og varme og fordi
de synes, det er meget sjovere at bo sammen med andre unge end at bo alene.
En anden type er bofællesskaber, hvor der oftest er 10 til 20 private huse, et fælles
hus, nogle fælles arealer og andre fælles faciliteter. Man køber eller lejer så et af
husene og betaler til fælleshuset og de andre fælles faciliteter. I fælleshuset er der altid
et stort køkken og et stort rum, hvor alle kan spise sammen. I den slags bofællesskaber er der tit mange børnefamilier. Det første bofællesskab blev bygget på Sjælland
i begyndelsen af halvfjerdserne. Siden er der bygget mange bofællesskaber i hele
Danmark.
Oldekolle er også et nyt ord i det danske sprog. Det beskriver et bofællesskab,
hvor man som regel skal være mindst 55 for at flytte ind. Nogle kalder dem også
seniorbofællesskaber. De ligner de andre bofællesskaber med private eller lejede huse,
et fælles hus og andre fælles faciliteter. Men de er bygget, så de passer til ældre mennesker. Der bliver flere og flere ældre og gamle i Danmark, der er raske og friske og
har et godt liv. De vil have en spændende 3. alder, hvor de både kan være private,
være sammen med andre og føle sig trygge.
Endelig er der bofællesskaber, der er beskyttede boliger for folk med fysiske eller
psykiske handicap. Det er ofte kommunerne, der har ansvar for de beskyttede bofællesskaber. At bofællesskaberne er beskyttede betyder, at der er personale, der giver
beboerne den hjælp, de har brug for.

Læseopgave
1. Hvorfor bor især unge mennesker i bofællesskaber i lejligheder?
2. Hvem bor især i bofællesskaber, hvor de har deres eget hus?
3. Hvornår begyndte danskerne at bygge bofællesskaber?
4. Hvorfor vil ældre mennesker gerne bo i bofællesskaber?
5. Hvem bor i beskyttede boliger?
6. Hvad, tror du, ordet oldekolle kommer af?
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