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Historien
• 1967. Bodil Graae skriver en 

kronik i Politiken med titlen 
“Børn skal have 100 forældre”.

• Det første bofællesskab i 
verden, “Sættedammen” 
etableres fra 1967-72.

• Sol og Vind startede i 1976 og 
var klar til indvielse i 1981.

Hvad er et bofællesskab?

Bodil Graae, journalist og forfatter, f. 1925

Sol og Vind. ”Medbyg”, 1980



Litteraturen
Hovedværket i litteraturen om 
bofællesskaberne: 
“Cohousing - A Contemporary
Approach to Housing Ourselves”, 1988
-Kathryn McCamant og Charles Durrett

Hvad er et bofællesskab?



Litteraturen
Sættedammen i 25 år, 
Udgivet af Sættedammen, 
1997

Hvad er et bofællesskab?



Boligministeriets definition:
Ø Bofællesskabet gør det muligt for 

mennesker at bo sammen på tværs af 
generationer og familieformer i et 
fællesskab, der minder om den 
førmoderne landsby.

Ø Både i landsbyen og bofællesskabet har 
man sin egen, private bolig, men er 
samtidig en del af et større praktisk og 
socialt fællesskab. 

Ø Man deles om fællesarealer, faciliteter, 
redskaber etc. og indgår i et 
arbejdsfællesskab omkring praktiske 
opgaver, der samtidig har en social 
dimension.

Tre former for bofællesskaber:
1) Generationsbofællesskabet
2) Flerfamiliebofællesskabet
3) Seniorbofællesskabet

Hvad er et bofællesskab?

Redaktion: Dansk Bygningsarv, 
Udgivet: 2016



Hvad er et bofællesskab?
Svend Auken til Sættedammens 25 års jubilæum i 1997:
”Et bofællesskab er ikke et kollektiv - forstået som en flerhed af 
personer, der bor i det samme hus uden nødvendigvis at være i 
familie med hinanden. … I princippet er et bofællesskab et antal 
familier, der gerne vil bo sammen og have et fællesliv sammen 
omkring en række fælles installationer og funktioner.”



1) Intentionelt design af 
grundplan

2) Mange fælles faciliteter
3) Beboernes deltagelse i 

skabelsen
4) Beboerstyret

Hvad er et bofællesskab?
Genskabelse af en gammel boform i moderne tid,
karakteriseret ved:

(Kathryn McCamant og Charles Durrett)



Fysiske aspekter
1) Intentionelt design (Gode råd fra Boligministeriet:)
Ø Vær bevidst om fordelene og ulemperne ved størrelsen på jeres bofællesskab. 
Ø Skab fysiske rammer, der skaber rum for forskellige grader af fælles- og 

privathed.
Ø Skab steder, der understøtter de naturlige hverdagsmøder. 
Ø Gennem den rette infrastruktur kan man skabe grobund for flere spontane 

møder i hverdagen, og dermed yderligere styrke det sociale fællesskab.



Fysiske aspekter
2) Mange fælles faciliteter 
Fælleshuset er på cirka 600 kvadratmeter:
• Spisesal med plads til 90-100 spisende
• Avisrum og tv-stue
• Fælles vaskeri 
• Fælleskøkkenet
• Stort fryserum 

• Aktivitetsrum med bordtennis, 
bordfodbold m.m.

• Puderummet
• Multi-rum med tv og lille køkken
• Teenagerum
• Gæsteværelse 
• Værksted med diverse maskiner





Organisatoriske aspekter
3) Deltagelse i skabelsen (Gode råd fra Boligministeriet:)
Planlæg processen og vær realistisk omkring tidsperspektiv
(fra 2-10 år). Det tager tid at etablere et (godt) bofællesskab.

S&V's sommerlejr på Ask Højskole

”I efteråret holdt vi nogle weekend-
møder med en psykolog for at lære 
hinanden bedre at kende, og for at 
lære om gruppepsykologi og 
beslutningsprocesser.”

Sættedammen: 
”I begyndelsen af 1970 opstod en 
krise i „kollektivet” (som vi kaldte os 
de første år). Den viste sig på flere 
måder. Et af brændpunkterne var 
spørgsmålet om afstemningsregler.”

Medbyg i Sol og Vind



Organisatoriske aspekter
4) Beboerstyret
• Praktisk fællesskab omkring opgaver der skal løses
• Man er i udgangspunktet tvunget sammen om en 

opgave og bliver langsomt fortrolige med hinanden.

Fremtidens bofællesskaber:
”Man når ekstremt meget 
mere, når man går sammen
om det. Én af grundene til, at 
det har kunnet hænge
sammen i 30 år, er, at vi tager 
det seriøst at lave
arbejdshold. Det er den måde, 
vi får snakket og set
hinanden på”.
PREBEN, BEBOER, VÆREBRO



Dynamikken som nøgle til overlevelse

Forskellige relationer:
• Voksen-voksen
• Voksen-barn
• Barn-barn



Niels’ bud på en definition
Faciliteter
Ø Et bofællesskab er en samling private 

boliger, hvor beboerne samtidig deles 
om fælleshus, fællesarealer, redskaber 
m.m.

Fællesspisning
Ø Beboerne indgår, som del af hverdagen, i 

et praktisk og socialt fællesskab omkring 
brug af de fælles faciliteter.

Holdninger
Ø Beboerne tager aktivt del i 

udformning og vedligeholdelse af de 
fysiske og organisatoriske rammer. 

Hygge
Ø Gennem de mange fælles aktiviteter 

lærer man hinanden at kende og 
bliver en del af hinandens liv.
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Beboerstyret

Intentionelt 
design af 
grundplan

Mange fælles 
faciliteter

Beboernes 
deltagelse i 
skabelsen

Investering Bonus

HyggeHoldninger

FaciliteterFællesspisning




