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Generationerne 
rykker sammen 
Bedsteforældre, forældre og børnebørn flytter i stadig højere grad 
sammen i familiebofællesskaber. Kvinderne ønsker sig praktisk 
hjælp, bedsteforældrene savner mere tid med børnebørnene, mens 
mange mænd ikke helt ser fidusen, viser Bolius' undersøgelse. 

Af: Louise Skøtt Gadeberg Illustration: Rikke Ahm

 Egentlig er det ikke noget nyt, anderledes eller ba-
nebrydende, at vi nu flytter sammen på tværs af ge-
nerationer. For det har været sådan til alle tider. Men 

hvor vi i 1800-tallet boede sammen af 
nød – fordi der ikke var nogen forsorg 

til at tage sig af de ældre – bor vi i dag 
sammen af lyst. Det er noget, som vi 

selv vælger. Det mener sociolog Bella Marckmann fra 
Københavns Universitet. 

18.590 personer over 64 år bor i dag sammen med 
egne børn i aldersgruppen 27 til 46 år. I 2006 var det 
15.825, så der er sket en stigning på 17,5 procent, 
viser tal fra Danmarks Statistik for DR Nyheder.

Stigningen er et udtryk for et socialt og økonomisk 
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kan sige fra, og nogle svigerforældre, 
der kender deres besøgelsestid. 

STRESSET HVERDAG 
Sociolog Bella Marckmann er enig i, 
at børnefamiliernes stressede ugepro-
gram er en væsentlig årsag til at ønske 
at flytte sammen. 
   Hun tror, at flere ville vælge bofælles-
skaberne til, hvis der boligmæssigt var 
nemmere adgang til boliger, hvor både 
samliv og privatliv generationerne 
imellem er muligt. 

”Vores boligmasse er ikke indrettet 
til det. For eksempel er der meget få 
dobbelthuse, og der tages ikke hensyn 
til, om dem på venteliste til en lejebolig 
er i familie. Gjorde man det nemmere 
for folk at realisere deres bofælles-
skabsdrømme, kunne det jo tænkes, at 
flere kunne og ville hjælpe hinanden 
internt i familien, hvilket ville betyde 
mindre brug for kommunen”.

MERE LEGITIMT END EN AU PAIR
Martin Skrydstrup mener også, der er 
et andet parameter i spil, når generati-
oner gerne vil bo tæt på hinanden. 

”Mange vil måske bruge begrundel-
ser som nærhed og omsorg for at flytte 
sammen med bedsteforældrene. Det 
tror jeg er en skinforklaring, der ser 
pænere ud end virkeligheden – at det 
ikke er velanset i Danmark at betale 
for  praktisk hjælp, fx en au pair, mens 
man er på arbejde og tjene penge. 
Bedsteforældreløsningen er klart mere 
Instagram-venlig og socialt accepteret 
end en 19-årig fra Vietnam, som jo alt 
andet lige kan have det rigtig dejligt 
med at arbejde hos en dansk familie”, 
siger Martin Skrydstrup og nævner, 
at det fx i Frankrig er helt normalt at 
købe sig til den praktiske hjælp, man 
har brug for.

”I Danmark bliver det altid sådan 
lidt ’nåh, hvad kan hun ellers, hende 
den unge au pair’. Og det slipper man 

kunne godt tænke sig at bo sammen 
med deres voksne børn, forældre, 
børnebørn, søskende eller svigerfor-
ældre. Men over halvdelen, 54 procent, 
svarer dog, at de ikke kunne tænke sig 
den boform.  

69 procent af de adspurgte ser det ’at 
kunne hjælpe hinanden med praktiske 
ting i hverdagen’ som den største fordel 
ved at bo tæt på familie. Den begrun-
delse er skarpt forfulgt af fordelene ’at 
opbygge et stærkt familiebånd og være 
ofte sammen’ samt at ’børn og bedste-
forældre får et tæt forhold til hinan-
den’, som 58 procent af respondenterne 
nikker godkendende til.

KVINDER ER MEST POSITIVE
Især kvinder lægger vægt på det at 
have ’et stærkt familiebånd’ og at ’være 
ofte sammen’ – og især at få ’praktisk 
hjælp i en stresset hverdag’. Det gør 
mænd slet ikke. De er overrepræsente-
ret i ikke at kunne se fordelene ved at 
bo tæt på eller ligefrem flytte sammen 
med familien. 

”At kvinderne oftere end mændene 
ønsker eller ser fordele i at bo sammen 
med den ældre generation viser med 
al tydelighed, at det stadig er dem, der 
står for at få familierne til at fungere 
praktisk”, siger antropolog Martin 
Skrydstrup, fagekspert i Bolius.

”Jeg tror, mændenes manglende 
engagement handler om, at når man får 
svigerforældrene som sam- eller nabo, 
så risikerer man at blive mødt med 
endnu flere krav og vurderinger. Med 
andre ord mere besvær, måske mere 
pres på ting som sexliv og antal buket-
ter, konen skal foræres. Altså, jeg tror 

mange mænd frygter aldrig at få fred”.
Han understreger, at der her selvføl-

gelig er tale om grove generaliseringer, 
men også, at dette i mange parforhold 
og familier ikke er så langt fra vir-
keligheden. Skrydstrup mener dog 
samtidig, at det sagtens kan fungere og 
fungere godt – det kræver blot et virke-
lig godt parforhold, en svigersøn, der 

Bolius' 
undersøgelse   
om generationer

    Unge fremhæver 
'boligøkonomi
ske fordele' som 
en af de ting, der 
kunne få dem til 
at flytte sammen 
flere generationer. 
Derfor er de unge 
generelt mere 
positive end de æl
dre omkring hele 
bofællesskabs 
tanken. 

    Især yngre par 
mellem 25 og 39 
år ser de praktiske 
fordele ved at bo 
tæt på familien. 
Her nævnes især 
'daglig hjælp', at 
kunne 'få passet 
børn', men også at 
kunne 'passe sine 
forældre' som for
dele ved at flytte 
sammen generati
oner på tværs. 

    Især seniorer i 
landområderne er 
opsat på i højere 
grad at 'passe 
børnebørn' – det er 
i al fald det, de ser 
som en markant 
fordel ved at bo 
tæt på familien.

    Især parcelhus
ejere ser 'ingen for
dele' ved at flytte 
flere generationer 
sammen og vil 'al
drig overveje det', 
mens især køben
havnerne gerne 
vil kunne 'passe 
deres forældre, når 
de bliver gamle'. 

Kilde: YouGov for Bolius 
januar 2016. Se hele under-
søgelsen her: www.bolius.
dk/generationer

overskud – for det kræver det at skabe 
rammerne for en hverdag sammen, 
men med plads til privatliv.

”Generationer i dag rykker sammen 
af 2 årsager: fordi det er økonomisk 
muligt, selv om det kræver en bolig af 
en vis størrelse, og fordi det ligger i os 
mennesker, at vi har brug for hinanden 
til de nære ting. Og de 2 ting kom-
bineres let i dag. Før 2. verdenskrig 
skulle du vælge mellem by eller land, 
uddannelse eller ej, men i dag kan du 
vælge både karriere, bofællesskab og 
privatliv på én gang. Så her er både tale 
om tidspressede børnefamilier og et 
økonomisk og socialt overskud”, siger 
Bella Marckmann.

Stigningen giver også god mening 
for  Margrethe Kähler, chefkonsulent i 
Ældre Sagen. Den er nemlig helt i tråd 
med 68’er-generationerne, de store år-
gange, der blev født i 1940’erne, og som 
i 1960’erne og 1970’erne fødte bofælles-
skabs- og kollektivtanken.

”De bærer den glæde og vitalitet 
i sig, som det kan give at bo mange 
sammen. Samtidig er antallet af ældre 
højere end nogensinde; det samme er 

antallet af enlige eller ældre singler.  
Hele 42 procent af de ældre over 65 år 
bor i dag alene, for det er jo skilsmis-
segenerationerne, der bliver gamle nu. 
De ældre er friske, i form og socialt ak-
tive; derfor bliver det en stadig større 
prioritet for mange at bo tættere på sit 
netværk og dem, man elsker. Og det er 
jo i høj grad børnebørnene”, siger hun..

HJÆLP I EN STRESSET HVERDAG
Bolius har spurgt godt 1.000 danske-
re, om de kunne forestille sig at flytte 
sammen med andre generationer eller 
grene af familien, og hvilke fordele og 
ulemper de ser i konstellationen. 

31 procent – altså næsten hver 3. – 

jo for ved at tåle, at svigerforældrene 
rykker ind på matriklen. For børnefa-
milier i dag er meget pressede af ambi-
tionen om 2 fuldtidskarrierer, et helt 
fodboldhold af børn, der alle skal gå til 
3 ting og have legeaftaler, kombineret 
med hjemmebag, stilfuld indretning 
og et smukt liv med god tid”, siger han.

Alligevel forstår han godt de fami-
lier, der prioriterer at gøre hverdagen 
lettere. For hvem vil ikke gerne have i 
både pose og sæk?

”Alle ved jo, at det kan være svært at 
omgås eller bo sammen med sviger-
forældrene, men hvis det fjerner nogle 

praktiske gøremål fra din kalender 
og giver lidt mere luft til dig selv – ja, 
så kan det for mange være en okay 
løsning. Især hvis generationerne 
imellem finder et leje, hvor alle kan 
acceptere samlivet. Og alt andet lige så 
er det dejligere som forælder at vide, 
at det er morfar, der kører børnene 
til fodbold, mens du selv har travlt på 
arbejdet. Så er du lidt mindre en kold 
karriere og lidt mere en omsorgsfuld 
forælder, der lader bedsteforældre og 
børnebørn få kvalitetstid sammen. 
Og det er vel egentlig fair nok”, slutter 
Martin Skrydstrup. 

ser praktisk hjælp som 
en fordel ved at flytte 

sammen med familien
Kilde: YouGov for Bolius januar 2016

25% 

Flere familiebofællesskaber 
Tendensen med flere familiebofællesskaber spreder sig relativt jævnt over 
hele landet, og både i Jylland, på Fyn og Sjælland ses en stigning. Især på 
Sjælland er stigningen stor, idet 32 procent flere husstande rummer både 
bedsteforældre, forældre og børnebørn. Pr. 1. januar 2015 var der over 10.000 
flergenerationsfamilier alene på Sjælland, oplyser DR. Kun på Bornholm er 
tallet for flergenerationsfamilier faldet.

   Alt andet lige så er 
det dejligere at vide, at 
det er morfar, der kører 
børnene til fodbold. 
Martin Skrydstrup, antropolog 

 kunne tænke sig at bo 
sammen med deres 

voksne børn, forældre, 
børnebørn, søskende 
eller svigerforældre
Kilde YouGov for Bolius januar 2016
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Kilde Danmarks Statistik for DR Nyheder 
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Antal +64-årige, der deler bolig 
med børn på 27-46 år
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Nogle gange, når livets barske realiteter melder sig, 
kan der opstå nye perspektiver på tilværelsen. Det 
var omtrent det, der skete på gården på Falster. Her 
rykkede Iben, hendes søster Dorte, deres mænd og 
børn samt Ibens mor, Gudrun, tættere sammen efter 
farens pludselige død.

24 år tidligere er situationen en helt anden. Gudrun 
er gift med Kikki, og en dag, da parret er ude og lede 
efter nyt hus på Falster, kommer de tilfældigt forbi 
den firlængede gård på Busserisvej. Kikki udbryder 
begejstret, at her har han engang boet i kollektiv – og 
’vi er da nødt til lige at kigge ind’. Gården viser sig at 

være til salg, hvorfor 
Kikki hurtigt får både 
Gudrun og et venne
par med på idéen om 
at skabe et bofælles
skab med 2 adskilte 
boliger. 

På det tidspunkt er 
Iben 10 år, og faren 
beretter ofte om 

dengang, han boede i kollektiv på gården, og den 
stenbelagte gårdsplads var nattescene for bands, der 
havde været inde og spille i Nykøbing. 

Venneparret flytter fra gården, omtrent da Iben 
som teenager er klar til at starte sit  helt eget bofæl
lesskab i den ende af gården.  Og da hun senere 
rykker mod København og uddannelse, står den del 
af boligen igen tom. 

På det tidspunkt har Dorte, Ibens halvsøster, og 
manden, Thomas, netop fået tvillinger. De bor i en  
toværelses på Frederiksberg, og med 2 babyer og 
Thomas’ design- og kunstnererhverv mangler parret 
i den grad plads. Men da ’husene med plads nok og 
udsigt til Roskilde Fjord bare havde for mange nuller’, 
som Dorte formulerer det, så er det egentlig – efter 
lidt eftertanke – et godt tilbud at flytte ind på gården 

Faren Kikkis pludselige dødsfald førte Iben tilbage til gården på 
Falster, hvor hendes mor, Gudrun, og halvsøsteren Dorte allerede 
boede. Det nye naboskab har givet tættere relationer aldersgrup
perne imellem. Helt i deres fars ånd, mener søstrene.

Af: Louise Skøtt Gadeberg Foto: Per Morten Abrahamsen

Vi føler os bare hjemme 
sammen på hans gård 

PÅ GÅRDEN BOR: 
Iben Funch Telvig, 34, og Magnus 
Funch Sørensen, 27, og Sia på 6 
måneder. 
I den anden ende af huset bor Ibens 
halvsøster, Dorte Lollike, 46, Thomas 
Neumann Sørensen, 50,  tvillingerne 
Alfred og Milton på 14 år og hunden 
Hannibal på 7 år.  
I huset på den anden side af landeve
jen bor Ibens mor, Gudrun Telvig, 65 år.

sammen med Gudrun og Kikki, Dortes far, tænker de 
nybagte forældre, der hellere vil bruge deres opspa
ring på forbedringer end en udbetaling.

”Altså, jeg panikkede lidt over forslaget. Tilbage til 
Falster? Bo sammen med min far”? spørger Dorte 
retorisk og griner. Men hun kommer på andre tanker. 
For delehuset er til at betale, der er masser af plads  
til Thomas’ atelier samt pasningsmulighed meget  
tæt på. 

”Og hvor meget kunne jeg også lige gøre med 2 
tvillinger? Altså, jeg havde jo INGEN fritid til at bruge 
en by alligevel”, siger Dorte.

Retur til barndomshjemmet
I 2008 dør søstrenes far, Kikki, pludseligt. Ingen 
sygdom. Intet varsel. Bare et koldt cut. Chokket over 
at miste den farverige, karismatiske og meget sociale 
far og mand rammer hele familien og alle omkring 
dem hårdt. Gudrun er pludselig alene, og da Iben al
ligevel ’altid’ har regnet med at skulle hjem til gården 
som voksen, er ’nu’ det rette tidspunkt at vende hjem.

”Først boede jeg sammen med min mor i en peri

Deres fars død satte livet i perspektiv:

   Altså, jeg panikkede 
lidt over forslaget. Tilbage 
til Falster? Bo sammen 
med far? 
Dorte Lollike, pædagog og ejer af en halv gård
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ode. Dels for at passe på hende, dels for at mindes 
min far og få talt om ham. Snart fandt vi ud af, at det 
ville være dejligt, hvis min mor boede tæt på. I huset 
på den anden side af vejen boede Jackie jo, så vi talte 
med hende, for hun og hendes datter havde brug for 

noget større. Længere nede ad 
vejen lå et større hus, som ejeren 
gerne ville sælge, så sådan gik 
det til, at min mor kunne blive 
vores nabo”, forklarer Iben.

Gudrun ordner alt papirarbej
det omkring salget af de forskel
lige boliger til familiemedlem
merne, mens Iben maler morens 
nye bolig. Og mangler man en 
liter mælk, kan man lige stikke 
hovedet ind ved siden af. Er der 
familiediskussioner i gang, kan 

man jo bare trække sig tilbage. Er der kage i over
skud, kan man bare kalde på tvillingerne.

Og så er der de mere alvorlige perioder, hvor man 
har brug for hjælp.

”Da jeg var gravid, var jeg sygemeldt med dårlig 

ryg. I den periode kunne jeg intet, så min mor ’pas
sede’ vores hjem, tømte opvaskemaskinen og kørte 
mig til svømning, så jeg kunne få rørt mig lidt, og der 
ligesom skete noget. Og jeg vil sige, at især i sådan
ne situationer, hvor man er presset, der er det en stor 
gave at bo og være tæt på hinanden”, fortæller Iben.

Respekt og regler tager meget i opløbet
Søstrene fortæller samstemmigt om, hvordan deres 
bofællesskab på gården har styrket deres relation. 
For selv om de ikke har samme mor, ikke er vokset 
op sammen, og der er 12 års aldersforskel, så er de 
begge mere eller mindre som snydt ud af næsen på 
deres fælles far – især når det gælder humor, tilgang 
til livet og det der med at bo flere sammen. 

Selv om hverdagen er travl, og det i vintermåneder
ne oftest blot bliver til en hurtig kop kaffe, så mærkes 
forbindelsen alligevel.

”Og det er altså noget lettere at bo sammen med 
Iben end den forrige familie, der boede i Ibens del af 
huset, mens hun stadig læste i Aalborg. Vi havde bare 
ikke samme kodeks for, hvad man gør og ikke gør, når 
man bor så tæt. Der kan jeg godt mærke, at Iben og 

MORMOR GUDRUN

Gudrun Telvig, mor til Iben 
og mormor til Sia, bor i et hus 
lige over for bofællesskabet: 
"Vores hjem har altid været 
et sted, hvor alle bare kunne 
komme og være eller bo i 
kortere perioder, hvis man 
havde brug for det. Sådan var 
min mand, Kikki, sådan er jeg, 
og sådan er ånden på gården 
også i dag".  

Det bedste ved at bo sam-
men: "Jeg går en tur med mit 
barnebarn hver dag, og når 
Iben og Magnus er ude og 
spille med deres band, passer  
jeg Sia – det er  er skønt".  
Om det praktiske: "Jeg har en 
bil, som vi fint deler, så jeg sy
nes ikke, der er nogen grund 
til, at de unge bruger penge 
på det. Vi koordinerer bare, 
giver hinanden lift og handler 
sammen, og det fungerer 
fint".

Det sværeste: "Jeg er meget 
bevidst om ikke at komme 
rendende i tide og utide hos 
Iben. De unge skal have fred 
til at gøre tingene på deres 
måde, og så kan de altid kom
me her, når de har lyst". 

af voksne danskere 
bor på samme 

adresse/opgang 
/vej som begge 
deres forældre

Kilde: YouGov for Bolius, januar 2016

2% 

af de 25-49-årige 
bor under 50 km fra 

deres forædre
Kilde: YouGov for Bolius, januar 2016

55% 

   Især i situationer, hvor man er 
presset, er det en stor gave at bo og 
være tæt på hinanden. 
Iben Funck Telvig, på barsel og halv gårdejer

LILLESØSTERS FAMILIE

Iben Funch Telvig: "Bofælles
skabet opstod som en god idé, da 
omstændighederne blev, som de 
blev. Og personlig er jeg meget 
lykkelig for, at min datter, Sia, vokser 
op i en tæt relation med sin mormor, 
som hun ser hver dag. Og for mig er 
det rart at have min mor tæt på. Både 
før og fremover. For selv om hun ikke 
vil indrømme det, så kunne det føles 
noget ensomt efter min fars død, og 
der var det rart at kunne være der for 
hinanden. Også for fremtiden, hvor 
hun jo alt andet lige vil blive ældre".
Magnus Funch Sørensen: "Jeg er 
den sidst tilkomne til familien – bort
set fra Sia – så jeg har lige skullet finde 
min plads. Min svoger, Thomas, har jo 
25 års erfaring med håndværksmæs

sige ting, som jeg prøver for første 
gang. Men det har nu ikke været 
andet end god erfaring at trække på 
– og en arbejdsmakker, når vi fx skal 
bygge et stenbed i gården. Og selv 
om der er 23 års aldersforskel, så har 
vi det temmelig hyggeligt. Og det er 
fedt at opleve".

Det bedste ved at bo sammen:
"Trygheden, og at Sia, vores datter,  
kan vokse op tæt på både sin moster 
og sin mormor. Og at vi kan dele 
drømme sammen, om alle de fede 
ting, vi vil gøre ved gården".

Det sværeste:
"Du kan ikke bare beslutte en ting, 
 uden at vende forslaget med de 
andre på gårdmødet". 
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Når generationerne flytter sammen, er 
det ikke kun hygge og fællesskab, der 
skaber liv i etagerne. Jura og økonomi 
flytter med, og der er mange ting, 
man bør få talt om, inden man sætter 
dørskiltene op under eller ved siden af 
hinanden.

"Hvis man ikke på forhånd aftaler 
nogle helt grundlæggende ting, så 
har man næsten bedt om ballade. 
Man kan hurtigt komme fra 'det finder 
vi ud af' til en situation, der er indgri
bende over for det bofællesskab, man 
har sat i gang", siger advokat Jørgen 
G. Jacobsen, der har rådgivet klienter 
omkring bofællesskaber i flere år. 

Ifølge ham er man nødt til at se  
nøgternt på sammenflytningen og 
nærmest betragte det som et drifts
fællesskab på virksomhedsniveau: 

"Man skal sætte sig ned og lave 
skriftlige aftaler om, hvad der skal ske 
med driftsfællesskabet fra vugge til 
grav. Ja, det er enormt uromantisk og 
kan stå i kontrast til alle de gode in
tentioner, man er opfyldt af. Men hvis 
ejerkredsen ændrer sig af forskellige 
grunde, hvad skal der så ske? Det 
bliver man nødt til at forholde sig til", 
siger Jørgen G. Jacobsen.

Samejekontrakt er ikke altid nok
Netop ændringer i ejerkredsen er 
nærmest uundgåelige, når man bor 
sammen flere generationer. Der vil 
altid være nogen, der dør, bliver skilt, 
flytter hjemmefra, får ny partner osv. 
Det kan rykke ved hele bofællesska
bets fundament, uanset om man bor 
i et fællesejet hus, særskilte andele 
eller anparter. Den situation skal der 
tages højde for i en aftale, fordi den 
vedrører bofællesskabets indre liv. 

Ved død og skilsmisse er der også 

et 'ydre' liv at tage stilling til. Hvordan 
skal der skiftes i forhold til børn, man 
ikke bor sammen med, hvordan skal 
ejerandelen indgå i bodelingen ved 
skilsmisse, eller hvad nu hvis der ryk
ker en ny ægtefælle ind på matriklen?

Her mener Jørgen G. Jacobsen ikke, 
at det er nok at have en samejekon
trakt. Andre aftaler skal også på plads: 

"Det gælder om at sikre, at ydre om
stændigheder som død og skilsmisse 
ikke laver uventede forskydninger i 
bofællesskabet. Man kan ikke aftale 
sig ud af alt; man må bøje sig for den 
omkringliggende lovgivning som fx 
arveloven. Men man kan sikre bofæl
lerne et langt stykke ad vejen gennem 
testamenter og tinglyste ægtepagter", 
siger advokaten. 

God idé med en driftskonto
Også på den økonomiske front bør 
man tænke fremad: 

"Der er masser af driftsfordele i et 
bofællesskab, men der kan hurtigt 
opstå forvirring om, hvem der betaler 
hvad ud over de faste udgifter til selve 
ejendommen og til fælles forbrug. 
Derfor er det klogeste at lave et 
budget og oprette en driftskonto 
med klare aftaler om indbetaling, og 
med en større forudbetaling, så der er 
sikkerhed for betaling af driftsudgif
terne", siger Jørgen G. Jacobsen. 

Advokaten har endelig ét råd, som 
alle bør lytte til, uanset hvor tillidsfuld 
og forventningsfuld man er over at 
skulle bo under samme tag med flere 
generationer: 

"Få aftalt, hvordan potentielle 
konflikter skal løses. For hvis der er en 
fast model, undgår man, at uenighe
derne sætter sig som varige skader i 
bofællesskabets fundament". 

Man kan hurtigt komme fra 'det finder vi ud af' til en 
ubehagelig situation i bofællesskabet – også når det 
er familiemedlemmer, der flytter sammen. 

Få styr på aftalerne,  
inden I flytter sammen

Af: Bente Dalsbæk

jeg er søstre. For selv om vi ikke altid har voldsomt me
get at gøre med hinanden i hverdagen, hvor jeg jo er 
på arbejde og Iben p.t. på barsel, så er der en del ting, 
der falder naturligt i hak, når man har samme nerve”, 

forklarer Dorte.
Hun nyder, at det er trygt at kom

me hjem, at der er fred familierne 
imellem, og at det bare fungerer. 
Og det fortæller alle på gården. 
At deres fælles fornemmelse for, 
hvordan og hvorledes ’man gør’ 
får det til at glide let. Så når Dorte 
og Thomas’ sønner, Alfred og 
Milton, smækker porten for hårdt, 
eller Thomas har lyst til at bygge 
en pizzaovn i den fælles gårdhave, 
så er det let at tale om det, der skal 

ændres eller vedtages i fællesskab på de månedlige 
gårdmøder.

”Faktisk handler vores gårdmøder mest om at 
mødes, hygge og spise mad sammen. For når man 

bor så tæt og ser hinanden hele tiden, så bliver det til 
mange korte møder og snakke, og derfor er det rart 
og vigtigt at huske at sætte tid af til hinanden.”

Dorte fortæller, at da hendes søster præsenterede 
hende og Thomas for idéen om, at hendes 27-årige 
kæreste skulle flytte ind – ja, der sank de lige en gang.

”Altså, jeg tog jo selvfølgelig min søsters ord for, at 
han var en fin fyr. Og der var jo ingen tvivl om, at hun 
var (og er, red.) temmelig forelsket i ham. Og bo på en 
gård som 27-årig? Ja, så skal man sgu mene det, ik? 
Magnus havde været her cirka 5 minutter, så var det 
bare så indlysende, at han passede til os, stedet, ja 
familien”, forklarer Dorte”.

Iben er også meget fortrøstningsfuld omkring 
bofællesskabets fremtid. Hun mener, at det er lang
tidsholdbart, fordi medlemmerne har en naturlig, 
iboende respekt for hinanden.

Både Iben, Dorte og Gudrun taler meget om faren 
Kikki. Her er ingen berøringsangst. For han er allige
vel alle vegne. Gården og fællesskabet er i den grad i 
hans ånd.

STORESØSTERS FAMILIE

Dorte Lollike: "Det er lettere at 
bo sammen med Iben. For  selv 
om vi ikke altid har voldsomt me
get at gøre med hinanden i hver
dagen, hvor jeg jo er på arbejde 
og Iben p.t. på barsel, så er der 
en del ting, der falder naturligt i 
hak, når man har samme nerve”.

Thomas Neumann Jørgensen: 
"Jeg har det godt med, at vi har 
al den plads, vi behøver, og at 
vi kan bo i nærheden af familie 
og venner og alligevel bo privat. 
Fordi vi har vores egne enemær
ker, så fungerer det godt, når vi 
ses. Og selv om vores drenge 
efterhånden klarer sig selv, når 
de kommer hjem, så er det da 
rart at vide, at de altid kan stikke 
hovedet ind hos Iben og Magnus, 
hvis der er noget, og vi ikke er 
hjemme". 

Det bedste ved at bo sammen: 
"Det er bare en rar tryghed. At 
have en nær familierelation i 
hverdagen".

Det sværeste:
"Man er nødt til at have samme 
kodeks for, hvad man gør, og 
hvad man ikke gør". 

GUIDE TIL 
GODE FAMILIE- 
BOFÆLLESSKABER

Aftal følgende:
    Hvem ejer hvad af ejen

dommen? 
    Hvem må bruge hvad 

på ejendommen? 
    Hvordan skal konflikter 

løses?

Aftal, hvad der skal ske, 
hvis...
    en af ejerne dør
   en af jer bliver skilt
    en af jer får ny partner
    en af ejerne ønsker at 

forlade bofællesskabet

Hvilke type aftaler bør 
laves:
    Samejeoverenskomst, 

ægtepagt, testamenter?

Afstem forventninger:
Afstem forventninger om 
fx støj, cykler i indkørs
len, støvler i opgangen, 
vand- og varmeforbrug, 
snerydning, havehold, 
børneopdragelse, fæl
lesspisning, adgang til 
hinandens lejligheder, 
husmøder m.m.

Undgå økonomisk bøvl:
Lav budget og opret en 
driftskonto med forudbe
talt indskud til dækning af 
faste udgifter. 

Kilde: advokat Jørgen G. 
Jacobsen

vil aldrig overveje at 
flytte sammen med 
deres forældre eller 

voksne børn
Kilde: YouGov for Bolius, januar 2016

45% 



Tema: Familiefællesskaber

46    MARTS 2016    BOLIUS BEDRE HJEM BOLIUS BEDRE HJEM    MARTS 2016    47

"Der er temmelig meget trafik på Nordre Frihavns
gade", konstaterer Niels Høj forsigtigt , da vi skal 
tale om, hvorfor man rykker fra en stor, billig og  
lækker lejlighed centralt på Østerbro i København til 
provinsen – nærmere bestemt Randers – efter 37 år i 
hovedstaden.

"Det var en dejlig lejlighed, og vores naboer var 
skønne, men de senere år har vi kunnet mærke 

alderen trænge sig 
på. Pludselig blev det 
meget besværligt at 
finde en parkerings
plads, at betale for 
parkering, at slæbe 
dagligvarer hjem, at 
bestige trapperne 
op til 3. sal. Ja, det er 
jo bare det prakti
ske", konstaterer han 
og skynder sig at 

fortsætte sin fortælling. For vi er slet ikke nået til det, 
som det handler om. Det, der i virkeligheden vejede 
tungest i overvejelserne om at rykke så langt væk fra 
velkendte omgivelser og netværk.

"Det, der overbeviste os om at rykke nu, var, at vi 
savnede at være tæt på vores børnebørn. Og min ene 
søn og svigerdatter selvfølgelig. Men min kone, Lene, 
og jeg synes til sidst, at det var ærgerligt, at vi kun 
havde længere besøg og hyggestunder med vores 
børnebørn, når vi eller de kørte langt eller i ferierne. 
Og vi bliver jo ikke yngre".

Randers har det hele – vi lider ingen nød
Da bedsteforældrene præsenterede sønnen og 
svigerdatteren for idéen, syntes øjeblikkelig om den. 
Omend svigerdatteren, Anni, tilføjede, at de da gerne 
måtte have flyttet noget før, da børnene var mindre.

Men bedre sent end aldrig, var familien enige om, 

I RANDERS BOR: 
Familien Høj består af farfar Niels 
og farmor Lene, der har købt 
en moderne lejlighed i byen. 2 
kilometer fra dem bor sønnen  
Hans Henrik, svigerdatter Anni 
samt børnebørnene Kristine, 12, 
og Frederik, 10. 

Niels og Lene boede centralt i København i en stor, billig lejlighed 
på 3. sal, mens børnebørnene voksede op i Randers. En dag blev 
trapperne for hårde at bestige, og savnet efter familien for stort, og 
de rykkede til det jyske. Det har de ikke fortrudt.

Af: Louise Skøtt Gadeberg Foto: Carsten Ingemann

Vi ville tættere på  
vores børnebørn  

Farmor og farfar flyttede fra København til Randers:

og derfor hjalp sønnen, Hans Henrik, og svigerdat
teren med at finde en god og ældrevenlig bolig til 
Niels og Lene – kun 2 kilometer og 5 minutter i bil fra 
børnebørnene Kristine og Frederik på henholdsvis 12 
og 10 år. 

Lejligheden i København var det intet problem at 
slippe af med.

"Vi solgte den på ingen tid, og til en billig penge 
har vi herovre fået skøn udsigt til natur, elevator til dø
ren, opvarmet parkeringskælder. Især muligheden for 
at parkere der, hvor vi handler, nyder vi. I Randers er 
der jo alverdens butikker og muligheder. Vi har altid 
været meget sociale og ekstroverte, så vi er hurtigt 
kommet med i lokale, sociale sammenhænge", forkla
rer Niels, der har stor erfaring i at sidde i andelsbolig
bestyrelse, som han nu bruger i ejerforeningen.

Selv om familierne nu bor tæt på hinanden, og bør
nebørnene selv kan cykle hen til bedsteforældene ad 
sikre stier, er det ikke sådan, at den ældre generation 
altid står til  rådighed. For eksempel var de en måned 
på  rejse i Østen i vinter, det spurgte de ikke om lov til. 
Men de er der, hvis behovet for deres hjælp opstår.

"Altså, vores børnebørn er jo glade – der er jo blevet 
meget kortere til slikskålen og ekstra lommepenge", 
griner han og fortæller videre:

    Vi lever stort set vores 
liv videre, som vi plejer i 
hverdagen. Vores gamle 
venner i  København 
skyper vi med.
Niels Høj, farfar
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HANS HENRIK HØJ  
OM AT FÅ FORÆLDRENE  
TÆT PÅ :

"Mine forældre hjælper os med 
at køre vores børn til håndbold 
og karate og andre fritidsinteres
ser. Og når vi arbejder over, tager 
børnene hen til dem og hygger 
sig i stedet for at vente på os der
hjemme. For selv om de er store 
nok til at være alene, er det rart at 
vide, at de har andre nære relatio
ner tæt på, når vi er optaget.

Mine børn snakker mere og 
anderledes med mine forældre 
nu. Nu er deres bedsteforældre 
mere et frirum, som de søger og 
nyder.  Efter at de blev større, fik 
vi mindre og mindre overskud til 
at køre på besøg i København, for 
børnene begyndte også at have 
weekendplaner. 

Det er også rart for vores vok
senrelation med mine forældre. 
Det er mindre højtideligt og 
intenst at ses til en middag og så 
skilles igen og ikke skulle over
natte og afsætte en hel weekend 
hver gang. Der er ligesom intet 
hyggepres – bare hyggelyst".

FARFAR NIELS HØJ

Det bedste ved at bo tæt på 
familien:
"Det er dejligt at kunne være 
spontant sammen nu. De ringer, 
når de har bagt en kage, og så 
kan vi lige svinge forbi". 
Det sværeste ved at flytte væk:
"Vi havde et godt forhold til nabo
erne i andelsforeningen, hvor jeg 
var aktiv i bestyrelsen". 

"Men det er især dejligt, at de kan ringe, hvis de 
bliver syge i skolen, har brug for at blive kørt til karate 
osv. Vi har ingen faste aftaler, men det er så dejligt 
at kunne være spontan, at de ringer, når de har bagt 
en kage om søndagen, så vi lige kan svinge forbi til 
kaffe. Eller at børnebørnene kan ringe og invitere sig 
selv i biografen – det gider farfar godt", konstaterer 
Niels og klukker lunt og fortæller om børnebørnenes 
håndboldkampe og karateopvisninger.

Mindre trafik og mere kultur
Han anbefaler andre ældre – og københavnere gene
relt – at overveje provinsbyernes muligheder. Også 

selv om 37 år i samme lej
lighed i København er lang 
tid. Det er et stort arbejde 
– både mentalt og praktisk 
– at rydde op i et helt liv et 
sted og forberede sig på 
at rykke videre. Men værre 
er det heller ikke – faktisk 
er det nærmere forfrisken
de og meningsgivende. 
Derfor anbefaler Niels Høj 

også andre ikke at være bange for at skifte landsdel.
"Vi lever stort set vores liv videre, som vi plejer i 

hverdagen. Vores gamle venner i København skyper 
vi med i stedet for at mødes så ofte, men når de så er 
på besøg, har vi mere koncentreret tid sammen. Men 
det dejligste er, at vi kan være spontane med familien 
– vi kan køre til Aarhus på museum og tage ind og se 
opera. Selv om vi også kunne det i København, så fik 
vi det ikke rigtig gjort".

af voksne over 50 år 
bor under 10 km fra 

deres børnebørn
Kilde: YouGov for Bolius, januar 2016

18% 

   Efter at børnene 
blev store, fik vi mindre 
og mindre overskud 
til at køre på besøg i 
København. 
Hans Henrik Høj, søn og far

"Relationen mellem forældre og 
bedsteforældre er altafgørende for, 
hvordan relationen mellem børne
børn og bedsteforældre bliver".

Børnepsykolog og forfatter af 
bogen 'Guide til bedsteforældre', 
Margrethe Brun Hansen, nagler 
fast med syvtommersøm, at gode 
relationer på tværs af generationer – 
om I bor sammen eller ej – basalt set 
starter med dig selv.

"Hvis der er ro, respekt og velvilje i 
de voksnes relation, så vil dette være 
naturligt for børnene at bære videre i 
deres relation til deres bedsteforæl
dre – og videre i deres liv til fremtidi
ge relationer", forklarer hun og giver 
disse råd videre:

1  Klare regler er ikke negativt 
Klare regler og forventningsafstem
ning, når man flytter sammen eller 
tæt på hinanden, er en virkelig god 
idé. For så kender alle spillereglerne. 
Det er vigtigt, at alle er med til den 
snak, familien skal have om disse 
ting – så alle er klar over, hvilke regler 
vi spiller efter i vores familie. Samti
dig lærer børnene, at sådan nogle 
snakke kan man godt have på en 
ordentlig måde.

 2  Tag ikke hjælp for givet 
Det er en balance at bruge bedste
forældrenes tilbud om hjælp – uden 
at tage dem for givet.

Men bedsteforældre i dag er 
aktive, de vil rejse og skal til sport, så 
man kan som forældre ikke kræve, 
at de altid står standby for at hjælpe. 
De voksne skal respektere hinanden, 
og her skal det afklares, hvornår et 
nej er okay.

At danne nære og sunde relationer flere generationer 
imellem lyder lige til, men meget kan gå galt. 
Børnepsykolog Margrethe Brun Hansen giver her gode 
råd til både forældre og bedsteforældre.

Guide til gode relationer 
med børnebørnene

Af:  Louise Skøtt Gadeberg

 3  Forebyg "ældreskræk"
Får bedsteforældrene lov, kan deres 
relation til børnebørnene blive så 
stærk, at de selv søger hinanden. 
Og det klæder voksne ikke at lide af 
ældreskræk. Med ældreskræk mener 
Margrethe Brun Hansen, at børn, der 
er vokset op tæt på ældre, ikke i sam
me omfang lider af berøringsangst 
over for andre aldersgrupper. 
 
 4  Dyrk det anderledes

Bedsteforældre spiser noget andet, 
lugter anderledes, har noget andet 
tøj på end børnene – det er et godt 
afsæt for en historie. Hyg med dem 
og fortæl om, hvad du selv er formet 
af. Hent deres fars Lego ned fra lof
tet, og fortæl om ham som barn.

 5  Større børn - andre behov
Børn i puberteten har andre behov, 
fx fortrolighed omkring sorger i sko
len eller med kærester. Det at blive 
taget fordomsfrit imod, hvis man har 
kvajet sig, er noget, bedsteforældre 
gør særligt godt. 
 
 6  Respektér altid barnet

Ikke alle børnebørn er hurtige til at 
kaste sig i armene på bedsteforæl
drene. Men giv ikke op, bedsteforæl
dre, råder Margrethe Brun Hansen. 
Bare vær der. Det kommer. Men kig 
også objektivt på dig selv – hvilken 
energi sender du ud? Det, man sen
der ud, kommer som bekendt igen. 
Og i forhold til dit barnebarn – der 
starter det altså med dig selv.

Nære relationer på tværs af generationerne, kan blive den bedste gave, som du kan give dit barn, 
siger psykolog. Her er det Kristine og mormor Lene, der hygger i en hyggestund i Randers.
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Historien om familien Thomsen begynder ikke hos 
Jes og Josephine, der en dag gerne vil flytte ind 
hos Jes’ forældre, Ann og Sven, men hos Ann, der 
altid har boet i landsbyen St. Darum ved Bramming i 
Sydvestjylland. 
   Ann har altid været forelsket i gården med de hvid
pudsede mure og det romantiske stråtag, der ligger 
skjult bag høje lindetræer på Vesterbyvej og kun et 
stenkast fra hendes fars hus, hvor hun har boet. Da 
hun møder sin mand, bliver det muligt at købe den ef

tertragtede gård. Og 
dermed var hendes 
far pludselig blevet 
deres nærmeste 
nabo. Og hurtigt greb 
det at bo så tæt på 
hinanden om sig.

"Dengang ønskede 
vi alle større frihed i 
vores arbejdsliv, og 
min far og jeg havde 

lyst til at få et projekt sammen. Da vi jo allerede stort 
set boede sammen, besluttede vi at starte et bo- og 
behandlingstilbud op. Og da min mand så uheldigvis 
mistede sit job, besluttede han at følge trop og hop
pe med på projektet. Sådan startede vores families 
bo- og arbejdsfællesskab faktisk," fortæller Ann.

I 9 år arbejdede de 3 i døgndrift på gården med 
projektet. Men på et tidspunkt opstod behovet for at 
adskille arbejds- og privatliv, hvorfor de besluttede at 
rykke botilbuddet til andre lokaler. 

Men Ann og Sven og Preben var ikke trætte af at 
bo sammen. Slet ikke. Så da Preben går på pensi
on, fortsætter familiens bofællesskab omkring den 
stråtækte gård.

"Da vi startede institutionen, var jeg 30, og min 
mand 34 år, så vores børn, Jes og Troels, der var 4 og 
6 år dengang, er jo vokset op med, at deres forældre 
var hjemme, og at naboen var morfar. Så de har nydt 

PÅ GÅRDEN BOR: 
Ann, 54, og Sven Thomsen, 58. I 
et hus lige ved siden af bor Anns 
far, Preben på 78 år. 
5 kilometer derfra bor Ann og 
Svens søn Jes med sin kæreste, 
Josephine Malmberg og deres 
søn, Alfred, 2 år. Jes’ bror, Troels, 
bor nord for København.

Jes voksede op med sin bedstefar som nærmeste nabo. Den glæde 
skal hans 2-årige søn også have. Derfor håber Jes, at han en dag kan 
flytte ind i barndomshjemmet og bo dør om dør med sine forældre.

Af: Louise Skøtt Gadeberg Foto: Carsten Ingemann

Min søn skal vokse op 
med sine bedsteforældre 

Jes og kæresten vil flytte ind hos hans forældre:

   Både min bror og 
jeg har brugt morfar til 
rigtig mange ting, som vi 
ikke kunne bruge vores 
forældre til.
Jes Thomsen

godt af morfars godnathistorielæsning hver aften, og 
det har helt sikkert præget dem begge," mener Ann.
 
Fællesskab går i arv
Lige nu bor Ann og Svens yngste søn blot 5 kilometer 
fra sine forældre sammen med kæresten, Josephine, 
og deres søn, Alfred.

"Selv om vi ses et par gange om ugen, vil vi rigtig 
gerne engang flytte sammen med mine forældre – i 
hvert sit hus. Jeg ønsker, at min søn skal vokse op 
tæt på sine bedsteforældre, som jeg har gjort. Både 
min bror og jeg har brugt morfar til meget, som vi 
ikke kunne bruge vores forældre til. Og den gave – en 
så tæt relation – vil jeg gerne give videre til Alfred", 
fortæller Jes og mindes sin barndom med morfar.

"Min morfar var sådan en, man kunne lokke til at 
køre helt til Aalborg for at kigge på en knallert, og 
som man kunne tale fortroligt med hele vejen derop. 
Det var fantastisk, og det skal Alfred også opleve i sit 
liv", synes jeg.

Jes tilføjer, at det også som voksen har givet ham 
en naturlig respekt og antiberøringsangst for de æl
dre generationer, som mange unge måske ikke har. 

Ann Thomsen arbejder med terapi og filosofisk 
coaching. Derfor har hun både været meget opmærk
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som på sin frigørelse fra faren som voksen og sine 
egne sønners løsrivelse fra hende og far Svens for
ældregreb. Derfor er idéen med, at Jes og Josephine 
skal flytte ind en dag, heller ikke hendes.

"De har allerede foreslået os at flytte sammen, når 
min far ikke er her mere – hvilket vi selvfølgelig håber 
der er længe til. Til den tid kunne vi måske bo i hans 
hus, og de unge på vores trelængede ejendom. Men 
nu må vi se, om lysten er der til den tid", siger Ann.

For man skal virkelig ville det med at bo sammen, 
forklarer hun. Man skal ville stå hårde tider igennem, 

hvor man er uenig og bølgerne går højt. Man skal 
turde tage kampene og markere sine grænser, og det 
kan slå gnister, når man er lige temperamentsfulde. 

"Men at de ældre kan få lov at udøse deres kærlig
hed og overskud over børnebørnene, er det vigtigste. 
Så må de voksne finde ud af alt det andet indbyrdes. 
Det er også vigtigt for børn at opleve, at selv om vi 
er uenige, kan vi komme igennem konflikter og blive 
gode venner igen. Det giver mig en varm følelse i 
hjertet, at vi fik det til at fungere. For mig er det, hvad 
livet handler om".

ANN OG SVEN THOMSEN

Har i næsten 30 år boet dør om 
dør med Anns far og drevet et 
bo- og behandlingstilbud sam
men. 

Det bedste ved at bo sammen:
"At de ældre kan få lov at udøse 
deres kærlighed og overskud på 
børnebørnene". 

Det sværeste: "Nogle gange 
er det fantastisk, andre gange 
er det mindre fedt. Lær at blive 
gode til at skændes – og komme 
videre. Acceptér, at I har tempe
rament, kend grænsen og find en 
løsning".

DEN UNGE FAMILIE

Jes og Josephine og Alfred på 2 
år bor i dag 5 kilometer fra Jes' 
barndomshjem, men drømmer 
om at flytte ind en dag.  
"Det er vores egen idé og ikke 
min mors – og især Josephine er 
entusiastisk. De blev faktisk ret 
overraskede, da vi for sjov nævn
te det. Josephine har tidligere 
arbejdet på plejehjem, så hun 
ved virkelig, hvor hårdt det er, når 
gamle får lov at ligge alene uden 
omsorg og pleje. Så det er også 
et element i det her. At ingen i 
vores familie skal være alene".

SVALEGANGEN

 I Den Gamle By i Aarhus kan du se en 
af de første svalegange, der blev bygget 
i Danmark – på Borgmestergården fra 
1597. En smal gang placeret i 1.-sals 
højde med trappe op uden på huset.

”Dengang disponerede man ofte de 
store bygårde sådan, at man havde 
erhverv og bolig i stueplan og lager-
faciliteter på de øvre etager. Derfor 
havde man ikke trapper inde i husene, 
men udenfor på huset. Det var en del 
af arbejdsrummet og en vigtig trans-
portåre, som gjorde det nemt at hejse 

Svalegangens historie går tilbage til 1500-tallet. I dag ses den 
stadig på etageejendomme og nyfortolkes til enfamiliehuse.

Af: Kirsten Marie Juel Jensen 

SVALEGANGEN HAR IKKE  
NOGET MED FUGLE AT GØRE

På gammelt dansk var "svale" 
eller "svalegang" en overdækket 
gang uden på et hus i mindst 1. 
salshøjde. Svalegangen har altså 
ikke noget at gøre med fugle. Har 
muligvis fået sit navn, fordi den er 
udendørs og dermed ofte sval.

Kilde: www.ordnet.dk 

ting op og ned”, fortæller Niels Meyer, 
bygningschef i Den Gamle By.

Svalegangene var bygget oven på 
en del af den naturlige, udvendige 
bjælkekonstruktion på et bindings-
værkshus og havde i begyndelsen ikke 
noget gelænder. På Borgmestergården 
fik man først bygget rækværk i midten 
af 1700-tallet efter en dødsulykke, hvor 
et barn faldt ned fra svalegangen. Men 
lidt efter lidt blev svalegangen mere og 
mere sjælden.

”Mange var utilfredse med at skulle 

Tegnestuen Nørkær + Poulsen har her nyfortolket svalegangen på et moderne 
enfamiliehus, hvor 2 terrasser på 1.-salen forbindes med en gang.

Gammelt fotografi af 
Borgmestergaarden i 
Aarhus med svalegang. 

ud i kulden. Derfor begyndte man op 
gennem 1700- og 1800-tallet at lave 
indvendige trapper, når man alligevel 
var i gang med at bygge om eller bygge 
nyt”, forklarer Niels Meyer.

OPBLOMSTRING I 1960’ERNE
Svalegangen fik en opblomstring i 
1960’erne og 1970’erne. De blev især 
bygget i beton eller stål og ”klistret” 
uden på etageejendomme. Men også på 
enkelte enfamiliehuse kunne man se 
svalegange brugt som en smal passage 
i gavlen på 1. sal. Det var dog oftest en 
indbygget del af selve huset og blev op-
fattet som en lille altan eller altangang.

I dag bruges svalegangen mest på 
store, nye lejlighedskomplekser. 

”Når man bor et sted med svalegang, 
er der flere, der går forbi din lejlighed, 
og på den måde ophæver man privat-
hedsfølelsen lidt. Omvendt kan man 
også få meget ud af svalegangen, hvis 
man gennemtænker den lidt. For ek-
sempel kan man udvide den i bredden 
nogle steder og give den opholdsfunk-
tioner”, siger arkitekt Lars Bo Poulsen 
fra tegnestuen Nørkær+Poulsen, som 
har nyfortolket svalegangen i nogle af 
sine projekter.
Det samme har arkitekt Thomas Hjort 
fra m4 Arkitekter:

”I en villa  med en gammel svalegang 
har jeg netop anbefalet, at man bevarer 
den, men får den udnyttet bedre ved at 
give den større dybde nogle steder, så 
man kan sidde ned. Svalegangen kan 
også bruges som et æstetisk element til 
et nyt hus", siger Thomas Hjort. 
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