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”Tænd-og-sluk-fællesskab” 

 



1970’ernes fællesskab 

I boligen:  
Familiens fællesskab  
i alrummet 
 
 
 
I bebyggelsen:  
Naboskabets fællesskab  
i fælleshuse, uderum m.m. 



Boligens fællesskab: Køkken 



Familiemønstre i opbrud 

1980:  
29% af danske boliger 
beboet af kun 1 person 

 
2012:  

Cirka 40% af danske boliger 
beboet af kun 1 person 

 
I den samme periode er andelen af ‘familier’  

- par med et eller flere børn - 
faldet fra 26% to 18%  

 



Centrum eller grænse 

1970 2012 



På bebyggelsesniveau 

• Bebyggelser for 60+ 
• Bebyggelser for ‘os uden børn’ 
• Bebyggelser for ikke-rygere 
• Bebyggelser for ??? 
 
• Altså - på det private 

boligmarked 
 
• Strømningen er den modsatte i 

det almene byggeri 



Fælles om hvad? 

• 1970: Politisk ideologi – solidaritet… 
• 2012: Praktiske gøremål 

 
 

• Mange af de ideologiske orienterede 
fællesskaber har haft miljø og 
økologi som omdrejningspunkt for 
fællesskabet 



Miljø og energiforbrug 



Økologiske fællesskaber 



Energi i danske boliger 

100

150

200

250

1980 '85 '90 '95 '00 '05

PJ             

Faktisk Klimakorrigeret



 
 
 
Teknisk udvikling  
+ nye krav og standarder  
(isolering etc.) 
 

Alligevel er det ikke lykkedes 

at reducere energiforbruget 

 

Hvorfor?    
 
 
 

Energi i danske boliger 



Velstand       Forbrug 



El-apparater i danske boliger 
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Øget forbrug 

 - også forbrug af ‘rum’ 
 
 

2012: 53 m2 /pers. 
(1918: 1,6 m2 /pers.) 

   
 

2003: 540.000.000 m2 

1940: 150.000.000 m2 
 

Velstand       Forbrug 
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Energi – til opvarmning 



Minimale boliger 

• vandtank 
•  



Boligindretning og forbrug 



Individualitet 
 

Bolig = identitet 
 



 
 
 
 
 
 

 

Boligen som ‘visitkort’ 



 
 
 
 
 
 

 

Repræsentative kvaliteter  



 
 
 
 
 
 

 

Fællesskab en anden måde… 



Personlig prægning 
 
 



Fællesskab - privathed 



Bofællesskaber 

Lange Eng: 
 
Resursestærke 
beboere 
 
Et fælles  
værdigrundlag 
 
Mangfoldighed ? 

      



Virtuelle mødesteder 

Mange nye 
bebyggelser 
har et intranet 
 
…endnu et 
træk, der 
lukker 
bebyggelserne 
om sig selv… 
 

      



Ørestadens øer 



Diskussion 

Er det fællesskabets indbyggede skyggeside, at det 
lukker nogen ind, og andre ude? 
 
Hvilke forhold vil være omdrejningspunkt for 
fremtidige fællesskaber? Praktisk, ideologisk….? 
 
Skal vi gøre noget i parcelhuskvarterer? Kan 
erfaringerne med intranet fx bruges? 
 
Hvordan skal fremtidens byfællesskaber forbinde 
borgerne med hinanden på meningsfyldte måder? 
 
Hvordan skal fremtidens byfællesskaber gøre borgerne 
stolte og give dem selvtillid? 
 
Hvordan skal fremtidens byfællesskaber forbedre 
verden for borgerne, deres naboer og planeten?      



Tak  
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