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Tema

Parcelhuset 
Af: Louise Skøtt Gadeberg Illustration: Rikke Ahm 

BEDRE HJEM: Da vi danskere for alvor fik øjnene op for de moderne, 
praktiske og betalelige parcelhuse i 1960-70’erne, var det kærlighed 
ved første blik. Og det er det stadig for både ældre og yngre 
generationer, der bor i landets knap 1,2 millioner parcelhuse.

Parcelhuset har noget, der aldrig går af mode: funktionalitet og 
godt gennemtænkte kvadratmeter. Derfor valgte familien Sandberg-
Andersen i Dragør også at renovere deres 1970’er-parcelhus frem for 
at rive det ned – "for vi opdagede, at det passede lige præcis til os".

Læs også i dette tema, hvorfor du skal tænke dig godt om, inden du 
renoverer løs, hvordan du passer på parcelhusets guld, og hvor du 
finder de værste børnesygdomme.

Og i fremtiden vil de yngre generationer ændre parcelhuskvartererne 
fra sovebyer til parcelbyer, der summer af liv.

God fornøjelse.
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 Mange danskere fejrer guldbryllup i 
disse år – med deres parcelhus vel og 
mærke. Det var nemlig især i 1960’erne 
og 1970’erne, parcellerne piblede frem 
over det ganske land. I denne 20-årige 
periode blev der bygget 450.000 af de 
1,2 millioner parcelhuse, der i dag ud-
gør hovedbestanddelen af den danske 
boligmasse, der dominerer landskabet 
som ordnede legoklodser på rækker. 

Kun ca. 25.000 af disse parcelhuse er 
bygget ud fra individuelle arkitektteg-
ninger. Resten er genbrug af arkitekt-
tegninger. Men det har ikke slået skår 
i kærligheden mellem danskerne og 
parcelhusene, der stadig består – trods 
kritiske røster gennem tiden.

"De kritiske røster kom især fra den 
arkitektoniske elite og samfundets 
smagsdommere, der dengang mente, 
at danskerne lod sig nøje med kopi-
arkitektur og paphuse, hvis æstetik 
var ikkeeksisterende. Kritikken gik 
også på parcelhuset som skabelon for 
middelklassefamilien og det egoisti-
ske behov for at eje sit eget. Det er i 
direkte strid med tidens socialistiske 
tankegang og kultureliten og dermed 
også de meningsdannende arkitekter, 
som frastødes af ensartetheden, mas-
seproduktionen og borgerliggørelsen 
af individet", forklarer boligforsker og 
rådgivningschef i Dansk Bygningsarv, 
Mette Mechlenborg.

Pantebrevsslaver 
Mechlenborg bakkes op af Jonas 
Møller, cand.mag., journalist og 
medforfatter til bogen "Alle Tiders 
Parcelhuse".

"Arkitektfaget har haft et meget 
ambivalent forhold til parcelhusenes 
udbredelse. På den ene side er der 
dygtige arkitekter bag typehusene, 
men i 1960’erne får mange tømrere og 
entreprenører udleveret tegningerne 
til husene, hvorefter de bygger 100 ens 
huse ud fra samme tegning, altså hæg-
ter arkitekten af. Så selvom husene går 
som varmt brød, så synes arkitektstan-
den naturligvis, at dette er en meget 
ensformig, borgerlig måde at bo på", 
forklarer Jonas Møller og fortsætter.

"I samfundet ulmer ungdomsoprøret 
til venstre for midten – og i denne 
strømning var arkitekterne den mest 
radikaliserede faggruppe. Man så 
ned på parcelhuset, fordi det gjorde 
det frie, socialistiske menneske til en 
pantebrevsslave – en slave af terminen 
bag ligusterhækken".

Tidens udvikling vil dog, at mange 
arkitekter har travlt med at tegne 
offentlige bygninger, mens de ofte selv 

Vi elsker parcelhuset 
Det var kærlighed ved første blik for de fleste af os, da vi i 1960-
70’erne for alvor fik øjnene op for parcelhusets muligheder. På 
trods af kritiske røster om kønsløs kopiarkitektur elskede vi den 
funktionelle, frie og betalelige hustype. Og det gør vi stadig.

flytter nord for København, hvor den 
arkitektoniske individualitet får lov at 
udfolde sig. Og derfor bliver diskussi-
onen om den gode smag delt i 2 lejre – 
dem, der bor i parcelhuset og elsker det 
frie, grønne, lykkelige liv, og alle dem, 
der bor i Nordsjælland og ser ned på 
parcelhuset, og hvad dertil hører. 

Udviklingen er ikke tilfældig. Staten 
gjorde det økonomisk rentabelt via 
et meget højt rentefradrag at købe et 
parcelhus, hvilket gav danskerne øko-
nomisk sikkerhed i mursten. 

"Og det har en stor andel i, at Danmark 
er blevet et middelklassesamfund, så 
parcelhuset har formet os som folk på 
flere niveauer", mener Jonas Møller.

Parcelhuskvartererne er den nye by
Danskerne flytter ud i forstæderne, 
fordi de vil ud af den beskidte, mørke 
by og bo i trygge, grønne, lyse rammer, 
der muliggør det moderne liv. Dan-
skerne vil ud på parcellerne og realise-

De kritiske røster kom især fra den arkitek-
toniske elite og samfundets smagsdommere, 
der dengang mente, at danskerne lod sig nøje 
med kopiarkitektur og paphuse, hvis æstetik 
var ikke-eksisterende.

Mette Mechlenborg, boligforsker og rådgivningschef i Dansk 
Bygningsarv

“
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re deres kernefamilie som et lykkeligt 
firkløver med far, mor og typisk 2 børn 
i den familiære normstruktur, man 
identificerer sig med. 

"Oveni kommer i disse år muligheden 
for at realisere sig som forbruger rent 
materielt. Man får med andre ord en 
parcelhusscene, hvor man kan vise 
familielykke og materiel velstand 
frem. Og det tiltaler den nye boligejer", 
mener Mette Mechlenborg.

Men der er flere grunde til, at dan-
skerne og samtiden holder så meget af 
parcelhuset. For det første bliver dan-
skerne økonomisk modstandsdygtige. 
For det andet matcher den massive 
udrulning af parceller på de danske 
plæner godt den industrialisering, der 
ellers hersker i samfundet. 

Parcelhusenes popularitet betyder nye 
former for byer, der modsat landsby-
er ikke er centreret omkring et torv 
eller et gadekær, men fx en togstation, 

der ligger langs Fingerplanen – en 
egnsskitse, der dengang blev udviklet 
for hovedstadsområdet, og som viser, 
hvordan København skal sprede sig ud 
over oplandet med grønne mellemrum 
mellem S-togslinjerne.

I parcelhuskvartererne er der fred for 
bilstøj, fordi al unødvendig trafik fra 
motorvejen hægtes af, længe inden 
man når til parcelhuskvarteret. Her 
kommer kun dem, der bor der.

Direktør på egen parcel
"Det betyder, at parcelhuskvartererne 
bliver små, isolerede minisamfund, 
hvor hver enkelt boligejer er direktør 
på egen parcel, hvilket er en meget 
vigtig følelse for folk – selv i dag. Og 
samtidig er der i parcelhusområderne 
en nybyggerånd, hvor der snakkes over 
hækken, bygges carporte og legeplad-
ser i fællesskab og holdes noget så 
folkeligt og antiæstetisk som vejfester", 
forklarer Mette Mechlenborg.

Parcelhusejerne er i dag en meget 
magtfuld vælgergruppe politisk 
set, mener Jonas Møller. Og selvom 
gennemsnitsalderen blandt parcel-
husejere vokser 1 år om året, så fornys 
parcelhuseliten stadig, når børnene 
af parcelhusgenerationen fra 1960-
70’erne flytter tilbage til deres rødder.

"Vi vil tilbage til de normværdier i de 
huse, vi alle kender ud og ind. Så vi 
flytter tilbage og gentager det, vi er 
opvokset i. Forskellen er dog, at par-
celhuset ikke længere er kultur- eller 
smagløst. I dag vurderer vi materialer, 
beliggenhed, stand – og især origi-
nale huse fra 1970’erne er populære. 
Vi søger det autentiske, det unikke, 
vores barndomsminder. Vi længes 
mod de brune klinker i entréen, det 
retro-turkise badeværelse, hoveddø-
ren i teaktræ. Vi drages mod nostalgien 
og længes efter den tabte barndom. Det 
vil vi give videre til vores børn – og det 
er parcelhuset stadig scene for", siger 
Mette Mechlenborg. 
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Pas på guldet 
Bevar de klassiske parcelhusdetaljer, der både stilmæssigt og funktionelt 
stadig fungerer, og gør dem til en del af din indretning. Så får du en 
moderne bolig i arkitektonisk balance og med gode, klassiske detaljer. 
Her er en liste over parcelhusets guld.

Finérdøre

Man går bort fra fyld-
ningsdøre og får glatte 
teak- eller mahognifinér-
døre i parcelhuset. De 
var praktiske, lette at 
gøre rent og passede til 
husets stramme linjer. 
Håndtaget på dørene var 
tit det funktionelle men 
neutrale Coupé-hånd-
tag, der var let at gribe 
om.

Udtræksplade

Køkkenerne var tit små, og 
derfor havde mange en 
udtræksplade lige under 
køkkenbordspladen, som 
gav lidt ekstra køkkenbord. 
Mange husker pladen som 
en sjov, funktionel detalje, 
og der er sikkert blevet 
smurt mange madpakker 
på de danske udtrækspla-
der gennem tiden. 

Indbyggede 
skabe

Parcelhuset skulle være 
praktisk og funktionelt, 
og derfor var det popu-
lært med indbyggede 
skabe. I dag er de ind-
byggede skabe stadig 
praktiske og populære. 
Dels fordi de er etable-
ret, dels fordi de er me-
get rummelige, passer til 
huset og ikke stjæler for 
mange kvadratmeter.

Trælameller

De lodrette trælameller blev 
brugt til diskret at adskille 
større rum, så fx spiseplads 
og stue fik hver deres ’afluk-
ke’ uden at være helt lukket 
af. Lamellerne gav miljø og 
kant til rummene og tillod 
samtidig lys og luft at træn-
ge frit igennem i sammen-
hængende rum.
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Mangler guldet i dit 
parcelhus? 
Køb det her:
frou-frou.dk
genbyg.dk

Læs mere om parcel-
husets 60'er-stil og 
retro-detaljer:
bolius.dk/60er- 
parcelhus

Serveringslem

En åbning mellem køkken 
og spisestue med låger el-
ler skydelåge af teakfinér. 
Åbne køkkener var ikke 
almindelige, da emhætter 
ikke eksisterede, når man 
stegte og brasede. Derfor 
var det vigtigt at kunne 
lukke af. I tiden efter åbnes 
der op mellem køkken og 
stue, og væggen erstattes 
med køkkenskab nede 
og  oppe med åbent kig 
mellem skabsrækkerne.

Badeværelsesfliser

Badeværelser i 1970’ernes parcelhuse 
havde ofte fliser i flotte pangfarver 
og sanitet i skarpe kontraster. Men 
disse helt unikke farvenuancer fås ikke 
længere, så tænk dig om, inden du flår 
det hele ud for at erstatte med hvidt og 
neutralt. Måske kan fugerne skiftes og 
fliser og sanitet bevares efter en grun-
dig rengøring. Spørg evt. en fagmand.

Pistolgangen

Opleves især i typehuse, der er bygget 
i 1970'erne. Øgenavnet skyldes rum-
mets karakteristiske pistolform. Gan-
gen starter typisk ved hoveddøren og 
entréen, hvorfra der til en af siderne er 
en lang fordelingsgang med indgange 
til værelser og toiletter. Da størstede-
len af pistolgangen ligger midt i huset, 
kommer der stort set ikke dagslys ind, 
hvilket får den til at virke mørk. Mange 
har etableret ovenlysvinduer eller 
vinduespartier ved hoveddøren for at 
lysne op i gangen.

Ventilationslem 

Vinduerne var store og ikke 
altid mulige at åbne. Der-
for havde mange typehuse 
en såkaldt ventilationslem 
ved siden af vinduet. Nogle 
havde insektnet eller lameller 
i ventilationslemmen, der ofte 
havde en lukket plade indadtil. 
Senere har mange udskiftet 
pladen og isat et vindue, der 
matcher det store vindue ved 
siden af.
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Facaden

•	 Parcelhuse	har	typisk	"tungt"	
murværk	kombineret	med	"lette"	fa-
cadedele	af	træ-	eller	pladebeklæd-
ning,	der	også	anvendes	på	gavltre-
kanten	og	på	brystningen	under	de	
sammenhængende	vinduespartier.	
Det	lette	udtryk	forstærkes	ved,	at	
de	"lette"	partier	er	tilbagetrukket	fra	
murværket.	

•	 Farvevalget	er	enkelt	med	murværk	
i	gule	eller	røde	tegl	og	mørkt,	malet	
træværk,	vinduer	og	døre.	Trænger	
facaden	til	at	blive	frisket	op,	så	
overvej	blot	at	rense	stenene,	så	
deres	tekstur	kommer	til	at	fremtræ-
de	ny	og	klar.	Ønsker	du	et	hus	i	en	
anden	farve,	kan	du	overveje	at	filtse	
eller	pudse	facaden	i	den	ønskede	
farve	–	eller	lade	murværket	stå	og	
male	trædele	i	en	anden	farve.	

•	 Bevar	evt.	husets	rene	look	ved	at	
male	trægavlen	i	samme	farve	som	
facaden.	Husk	evt.	at	hulmursisole-
re,	nu	du	er	i	gang,	eller	overvej	evt.	

en	udvendig	isolering	af	dit	hus	og	
nyt	facadelook,	fx	i	form	af	pladebe-
klædning.

Tilbygninger

•	 Nogle	parcelhuse	er	så	små,	at	en	
tilbygning	er	den	eneste	løsning	for	
at	modsvare	nutidens	pladskrav.	
Vælg	enten	en	klassisk	løsning	som	
en	vinkel	eller	en	forlængelse	af	
huset	–	eller	hyr	en	arkitekt,	der	kan	
tegne	en	tilbygning,	der	arkitekto-
nisk	matcher	huset.	

•	 Gå	efter	enkelthed,	glem	pynteriet.	
Overvej	fx	at	åbne	loftet	op	til	kip	el-
ler	at	isætte	tagvinduer	–	men	igen:	
Gå	efter	enkeltheden.

Vinduer og døre

•	 Parcelhuse	har	ofte	store,	rene	
vinduesflader,	der	er	beskyttet	af	
tagets	udhæng.	Vil	du	have	større	
eller	flere	vinduer,	så	viderefør	de	

enkle	linjer	og	store	flader	–	vælg	
fx	store	skyde-	eller	foldedøre	eller	
panoramavinduer	og	ikke	småspros-
sede	eller	tværopdelte	dannebrogs-
vinduer.	

•	 Hold	geometrien	i	huset.

•	 Hoveddøren	bør	også	holdes	enkel.

Taget

•	 Mange	etplansparcelhuse	er	født	
med	saddeltag	med	lav	hældning	
eller	et	fladt	tag.	Ofte	af	tagpap	
eller	eternit,	der	indeholder	asbest.	
Fælles	er	et	markant	tagudhæng,	
som	beskytter	facaderne	mod	det	
ustadige	vejr.

•	 Skal	taget	skiftes,	så	vælg	et	enkelt	
og	"let"	tag	som	eternittaget.	Glem	
glaserede	teglsten	og	vilde	farver.	
Tagpap	kan	også	være	en	god,	
afdæmpet	løsning.	Husk	evt.	at	
efterisolere	taget	eller	loftetagen	i	
samme	omgang.

Tema
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Ordbog: 

Saddeltag: tag dannet af 
2 skrå flader, der mødes i 
tagryggen

Brystning: murstykke 
mellem et vindues un-
derkant og gulvet

Filtse: det	at	udjævne 
et lag finpuds med et 
filtsbræt

Modernisér med respekt 
Tænk	dig	om,	inden	du	pynter	parcelhuset	med	kviste	og	glaserede	teglsten.	De	
arkitektoniske	tanker	bag	parcelhusets	form	og	funktion	fortjener	respekt.	
Læs	her,	hvilke	overvejelser	du	bør	gøre	dig,	inden	du	piller	ved	dit	parcelhus.

Tema
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Pas på børnesygdommene 
Mange parcelhuse er desværre født med problemer i konstruktion og funktion, der giver  
boligejeren problemer over tid. Læs om parcelhusets børnesygdomme her.

 De store vinduespartier er ofte en 
del af den bærende konstruktion, 
hvilket vanskeliggør udskiftning. 
Dette kan dog afhjælpes ved at 
forstærke remmen og supplere med 
ekstra understøttelse af fx stål- eller 
træstolper. 

 Kloakledninger under huset øger 
risikoen for vandskader og vanske-
liggør reparationer. Afløb skal helst 
føres væk og løbe langs huset.

 Asbest i taget skal ved udskiftning 
håndteres korrekt og forsigtigt, da 
asbesten ved bearbejdning frigiver 
fibre, der er farlige at indånde for 
mennesker.

 Rumfordelingen er tit små værelser 
og et lille, selvstændigt køkken. Læg 
evt. vægge ned ved ombygning, og 
skab åbne rum.

 Tagudhænget beskytter facaden, 
men stjæler dagslys til rummene. 
Optimér dagslysforhold ved at ud-
vide vinduespartier eller alternativt 
minimere tagudhæng ved udskift-
ning af tag.

 Kuldebroer kan især forekom-
me mellem overgangen mellem 
ydervægge og fundament, hvilket 
vil vise sig som en mørkfarvning af 
væggen. Især områder bag skabe 
og møbler uden fri luftpassage kan 
blive angrebet. Isolér fx hulmuren 
og krybekælderen for at komme 
problemet til livs.

 Lav rumhøjde og mørk pistolgang 
kan lysnes ved ombygning – lav lys-
skakter i loftet eller isæt tagvinduer 
ved loft til kip.

 Krybekælderen kan danne fugt i 
fundamentet, hvis ventilationsriste-
ne er tilstoppede. Sørg for, at kry-
bekælderen er tør og ikke lugter af 
’kælder’ ved at holde den ventilleret 
– husk især dette, hvis krybekælde-
ren isoleres.

 Dampspærre er langt fra stan-
dard - og på niveau med nutidens 
krav - i de fleste parcelhuse. Hvis 
du skal efterisolere dit loft, og især 
med mere end 15 cm isolering, så 
skal du sørge for at etablere en tæt 
dampspærre, så der ikke opstår 
fugt og potentielt skimmelsvamp i 
konstruktionen.
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1. hus: Upcycle House
Opført af forædlede genbrugsma-
terialer, der viser muligheden for at 
reducere CO2-aftrykket. Huset ser dog 
ikke "genbrugt" ud, men ligner og 
fungerer som et moderne hus opført 
af materialer i god kvalitet.

2. hus: Det Vedligeholdelsesfri  
Hus I: Klassiske materialer 
Bygget til en levetid på 150 år. Dermed 
udnyttes den CO2, der er brugt i 
konstruktionen optimalt, og samti-
dig bruges der færre materialer til 
vedligeholdelse. Huset er "åndbart", 
og opført i klassiske byggematerialer, 
bl.a. er ydermurene en halv meter tykt 
"fletmurværk", opfundet af oldtidens 
romere.

3. hus: Det Vedligeholdelsesfri  
Hus II: Moderne materialer
Samme CO2-fokus som ovenstående, 
men i moderne materialer. Samlet af 

trækassetter og står på pæle, så træ-
konstruktionen ventileres hele vejen 
rundt og sikres en meget lang levetid. 
Beskyttet yderst af en skærm af glas, 
der vokser ud over hele huset. Vinduer 
og døre er "trukket ind" i huskroppen 
og får dermed dobbelt så lang levetid 
som i mange nye huse.

4. hus: Det Foranderlige Hus 
Når nye behov ift. plads, komfort eller 
indretningsønsker opstår, kan huset 
ændres ubesværet og hurtigt uden 
brug af nye materialer. Fleksibiliteten 
understøttes af byggekomponenter, 
som er demonterbare og udskifte-
lige uden brug af værktøj. Huset er 
desuden klargjort til fremtidens endnu 
ikke standardiserede teknologier.

5. hus: Kvotehuset 
Begrænser CO2-udledningen fra 
beboernes energiforbrug ved klog 
indretning, teknologi, som giver feed-

back og en kvote, som støtter familien 
dagligt og regulerer adfærd, så den 
stadig er realistisk i en almindelig 
hverdag. 

6. hus: MiniCO2 Typehuset
Samler erfaringerne fra de forrige 
huse og udgør dermed det optima-
le CO2-reducerende typehus, der 
matcher økonomiske standarder i dag. 
Det er i dette hus lykkedes at opnå 
en CO2-besparelse på 45 procent set 
i forhold til et traditionelt typehus. 
MiniCO2 Typehuset er opført af type-
husfirmaet Benée Huse, der allerede 
udbyder huset.

Læs mere her:  
realdaniabyg.dk/projekter/ 
minico2-husene

Kilde: Jørgen Søndermark,  
projektleder, Realdania Byg

Sådan bygger vi  
parcelhuse i fremtiden

Upcycle House er 1 af 6 nybyg-
gede parcelhuse i Nyborg, de 
såkaldte MiniCO2-huse. Hver 
især viser husene nye veje for 
et mere CO2-venligt parcelhus. 
Fx er Upcycle House opført af 
forædlede genbrugsmaterialer.
Foto: Jesper Ray

Tema
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 Byg med Benée
Kontakt os allerede i dag 
Tilst Skolevej 27 · 8381 Tilst
Telefon 70 27 00 89
www.benee.dk

Velkommen til Benée Huses nye 
prisvindende Mini-CO2 typehus
Man behøver ikke fl ytte ud i skoven 
og leve af bær og kildevand for at 
passe godt på miljøet.

Vores nye typehus er skandinavisk, 
lys og enkel arkitektur pakket 
omhyggeligt ind i bæredygtige 
løsninger til glæde for både 
mennesker og miljø.

Benée Huse vandt Realdanias 
konkurrence om, at opføre et Mini-CO2 
typehus - et salgbart hus, der trækker 
på erfaringer fra 5 eksperimenterende 

huse. Alle husene er opført med fokus 
på CO2 besparelse i opførelse af 
huset.

Benée Huses nye Mini CO2 typehus 
sparer miljøet for ca. 40 % CO2 i 
forhold til traditionelt byggeri set i 
forhold til hele husets levetid.

Huset er udviklet i samarbejde med 
arkitektfi rmaet Luplau & Poulsen, 
LOOP Architects og EKOLAB, og 
resultatet blev en lang række 
ambitiøse løsninger:

  Taget er belagt med Derbigum 
Olivine, der optager CO2

  Ydervægge er opført i Massive 
energi+ blokke fra YTONG, og delvis 
let beklædning med KEBONY

  Husets lys styres af Zense Home
  Et sundt og behageligt indeklima 
sikres med Inventilate, der ventilerer 
huset

 
Den første glade familie er allerede 
fl yttet ind i deres Mini CO2 Typehus i 
Nyborg, der blev solgt som det første ud 
af de 6 huse, der deltog i konkurrencen.

Pris fra 2.100.000 inkl. moms.
Hvis du vil høre mere om Benée Mini-CO2, så 
står vi klar til at svare på alle dine spørgsmål.

I Nyborg har Realdania Byg opført 6 parcelhuse – kaldet MiniCO2  Husene. De 5 første viser 
forskellige, nye veje for et mere CO2-venligt parcelhus, mens det 6. hus samler erfaringerne 
fra de 5 første og dermed giver et konkret bud på fremtidens CO2-reducerede parcelhus – til 
samme pris som et traditionelt. 
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