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GAUTE BROCHMANN
ARTIKKEL
UNDERSKOGENAV SKARPE PENNER I OSLO HAR I DET
SISTE BEGYNT Å GJØRESEG BEMERKET OG GAUTE
BROCHMANN ER EN AV DE MINST MØRKREDDE. I STU-
DIENE PÅ ARKITEKTHØGSKOLENI OSLO JOBBET HAN
SOM JOURNALIST,FILMKRITIKER, REDAKTØROG HAN
HAR EN BACHELORI FILM TEORI. I DETTE NUMMERET
IMØTEGÅR HAN SINE FORDOMMER MOT BOFORMEN OG
SER DET I SAMMENHENG MED HOVEDSTADENSEKSPAN-
SJONSTRAUME. NÅR DET SER SÅ MØRKT UT, SKAL VI
FORTSETTEÅ BO SOM FØR?

MATHEW BORRETT
ILLUSTRASJON
FØDT I 1972 OG OPPVOKST PÅ LANDET I ONTARIOOMG-
ITT AV HESTER OG HØY.HAN ER ALLERGISK MOT BEGGE
DELER. DET STOPPET HAM IKKE FRA Å BYGGEHØY-
BORGEROG DRIVE MED HESTERIDING, MEN NÅR LUFTEN
VAR SPESIELT TYKK AV POLLEN TRAKK HAN SEG TILBAKE
TIL ROMMET SITT FOR Å TEGNE, BYGGELEGO OG LAGE
PRIMITIV COMPUTERGRAFIKKPÅ SIN COMMODORE64.
HAN FLYTTETSENERE TIL TORONTOFOR Å GÅ PÅ ONTAR-
IO COLLECEOF ART & DESIGN I 1993, HVOR HAN STUD-
ERTE ILLUSTRASJON. HAN BLE BOENDE OG ARBEIDER NÅ
MED ILLUSTRASJON OG SPESIALEFFEKTER.
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DICK URBAN VESTBRO
ARTIKKEL
ARKITEKT OG PENSJONERT PROFESSORI BEBYG-
GELSESANALYSEVED SKOLEN FOR ARKITEKTUR OG

B ofellesskap
Som arkitekter og planleggere kommer vi ofte til kort i
møtet med folk som gjerne vil gjøre noe selv og ta kontroll
over sin egen bosituasjon. Vi kommer også ofte til kort i
møtet utbyggere som stiller høye krav til økonomisk ut -
bytte og en boligpolitikk som har gjort bolig til et invester-
ings og avkastningsobjekt. Et gjennomgående tema for oss
er det tette og inkluderende samfunnet, hvor fellesrommet
er viktigere enn investeringsobjektet. I dagens bolig- og
byutviklingspolitikk spiller privat næringsliv en stor rolle.
Privatiseringen på dette området har økt de siste årene,
mens det offentlige stiller seg mer og mer på sidelinjen.
Spørsmålet er om privatiseringen gir oss den løsningen vi
som samfunn og boligkjøpere ønsker. Mye tyder på at dette
ikke er tilfellet. I denne utgaven av Pollen setter vi søkelys
på alternative boformer og hvordan disse kan gi andre
typer livs- og bokvalitet og bidra til et mer bærekraftig
samfunn. Vi presenterer intervjuer med mennesker som,
ofte med stort eget initiativ og engasjement, har valgt noe
som er en alternativ boform i Norge i dag: kollektivet eller
bofellesskapet. Mange av menneskene vi har intervjuet
arbeider hver dag aktivt for å utvikle og tilpasse sin boform
til et stadig skiftende samfunn. Det er ingen tvil om at det
er en bragd å holde et kollektiv som Svanholm Gods på
beina i så mange år; holde stand mot et samfunn hvor det
ikke er rom for samhold med mindre det også åpner for
økonomisk gevinst.

Det er et paradoks at hele samfunnet går mot en større
grad av sambruk og økonomisering, mens vi bor færre og
færre personer på hver kvadratmeter. Når det i dag i tillegg
stilles stadig økende krav til hva vi skal prestere på jobb og
hva vi fyller livene og fritiden vår med er det ikke unaturlig
å igjen sette fokus på kollektive boformer. Et økende antall
av oss bor alene enten deler eller hele livet igjennom.
Lene Schmidt var redaktør for en publikasjon som Hus-
banken ga ut i 1991 med tittelen ”Boliger med nogo attåt”.
Den bør leses av alle arkitekter som vil ha en bransje som
kan by på andre visjoner enn tyngdepunkt rundt kollek -
tivnoder og havnepromenader. Vi håper at dette nummeret
av Pollen kan bidra til fornyet debatt om alternative former
for by- og boligutvikling og mener at eksemplene som
presenteres viser at det finnes mange muligheter for bo-
kvalitet som ikke utforskes i dag, som kanskje er vanskelig
å omsette og som krever entusiasme hos utbyggere, del -
takelse fra fremtidige beboere og ikke minst at midlene blir

omsatt i kvalitet og fellesskapsløsninger og ikke blir tatt
ut som utbytte av et styre som ikke føler samfunnsansvar
eller anstendighet.

Når Oslo kommune i sitt Byøkologiske program for 2011-
2026 forplikter seg til å ”Arbeide for at by- og boliguts -
tillingen for Oslo-Drammen, FutureBuilt, baseres på gode
kretsløpsbaserte løsninger og andre byøkologiske prinsip -
per, med innslag av miljø- og ressursvennlige bofellesskap”
ønsker vi å se kommunale initiativ som i større grad til -
rettelegger for brukermedvirkning både som utgangspunkt
og som del av de prosessene som initieres. Vi forventer at
allerede etablerte byøkologiske prosjekter som Ormsund -
veien 14, Hausmannskvartalet og Enebakkveien 37 an-
erkjennes. Disse tekstene og intervjuene er også et innspill
i denne debatten. Vi vil utfordre aktører som Husbanken og
FutureBuilt til nettopp å diskutere boformer i sammenheng
med bærekraftig stedsutvikling i Norge, ikke minst når det
gjelder byvekst av det omfanget man ser for seg i Oslo de
neste årene.

Det norske eierlinjen innen boligpolitikk byr på utfordring -
er, spesielt når tilflytningen fra distriktene til storbyene
øker parallelt med at resten av Europa opplever nedgang -
stider og folk derfra flytter hit for å finne arbeid. De stadig
økende boligprisene byr på utfordringer for unge som
skal inn på markedet, akademikere med høyt studielån,
single, uføretrygdede, alenemødre og andre som av andre
grunner har eller kan ha lav inntekt og lite og rutte med.
Samtidig er den boligmassen som bygges ganske ensartet.
Da vi gjorde forarbeidet til første utgave av Pollen, som
handlet om husokkupasjon og byutvikling oppdaget vi at
det er mange som savner andre muligheter og tilgang til
andre måter å bo på. Årsakene er mange. Det kan være
friheten til å leve på en lav inntekt, omsorgsbehov, ønsket
om mer sosial kontakt eller ønsket om et miljøvennlig og
bærekraftig samfunn som ligger bak. Det finnes tallrike
slike grunner til å søke sammen i et bofellesskap, noe også
de fysiske omgivelsene i de fellesskapene som vi omtaler i
dette nummeret av Pollen gir uttrykk for. Mens kollektivbe -
vegelsen i Danmark og Sverige fremdeles står sterk, står
den mye svakere i Norge og det er på tide å vise mang -
foldet og mulighetene i denne boformen.

Arild Eriksen / SIvilarkitekt MNAL

SAMFUNNSPLANLEGGING VED KTH I STOCKHOLM. HANS
FORSKNING OMFATTERUTVIKLINGSASPEKTER VED DET
BYGDE MILJØ, KOLLEKTIVE BOFORMER, ARKITEKTER
OG PLANLEGGERESROLLE I Å LØSE GLOBALESLUM-
SPØRSMÅL SAMT RELASJONEN MELLOM I BEBYGGEL-
SESSTYPER-OG TETTHET I LAVINNTEKTSLAND. HAN
ER ORDSTYRERI DEN SVENSKE RIKSFORENINGEN
”KOLLEKTIVHUS NU” SAMT SEKRETÆRFOR ”INTER-
NATIONAL ARCHITECTS DESIGNERS PLANNERS FOR
SOCIAL RESPONSIBILITY (ARC-PEACE)SAMT I ARCHI-
TECTURE SANS FRONTIÈRESINTERNATIONAL

JAN HÅKON ROBSON
ILLUSTRASJON
JAN HÅKON ER EN OSLO-BASERTILLUSTRATØRSOM
EKSPERIMENTERERMED MØNSTRE OG COLLAGER.VI
SPURTE OM HAN KUNNE TEGNE NOE SOM VAR BASERT
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HAR KALT ”A UNION LAYHERE”. HTTP://WWW.JANHA -
KONROBSON.COM

STINE BELDEN RØED
PORTRETTER
JEG KUNNE IKKE TENKE MEG EN MER PERFEKT STREK
TIL Å TA OPP TRÅDEN HVOR TIM LAING SLAPP DEN I
FORRIGENUMMER. IT’S NICE THAT KALLER TEGNIN-
GENE HENNES LO-FI KJÆRLIGHET VED FØRSTEBLIKK
OG VI FØLER DET SAMME. TILFELDIGHETENE VILLE DET
SÅNN AT MER ENN HALVPARTENAV PERSONENE HAR
SKJEGGOG BRILLER, SÅ VI FØLER OGSÅ VI HAR GITT
HENNE BEGYNNELSEN PÅ EN SERIE HUN KAN TA MED
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Gaute Brochmann dveler ved sine fordommer mot kollektiver og
bofellesskap. Han spør seg hvilken rolle bofellesskapet kan ha i
en situasjon der boliger diskuteres i mange sammenhenger og
hvordan kollektivene kan gjøres attraktive for nye generasjoner
av etablerere.

Kollektivboliger er et spørsmål om organiseringen av
forholdet mellom privat, halvprivat og offentlig. En
problemstilling man skulle tro handlet om praktiske
løsninger, men som ved nærmere ettersyn kan se ut til å
dreie seg vel så mye om ideologi: Velger du å etablere deg i
en kollektivbolig, vil det leses som et statement. En politisk
handling mer enn pragmatikk.

Fordi det å bo kollektivt er knyttet til en bestemt forestilling,
for de fleste kombinert med et sett erfaringer: Det å bo i
kollektiv er jo noe de fleste har forsøkt – og trivdes med.

I en bestemt periode av livet. Der ønsket om dynamiske
sosiale relasjoner, fleksibilitet, liten grad av ansvar for
eiendom og eiendeler og utstrakt bruk av byen, er kvaliteter
mange etterspør. Jeg husker selv med affeksjon mitt eget
bofellesskap der gangen mellom kjøkken og bad utenfor
soveromsdøren i liten grad skilte seg fra gaten utenfor
vinduet vad grad av offentlighet angikk. Det var en utmerket
bolig for en singel student og frilansskribent. Men jeg vil
nøle med å kalle det et godt hjem. Eller egentlig et hjem i
det hele tatt.

Ved senere leilighetskjøp er alt det som var kvaliteter i
kollektivet nettopp de forholdene jeg ønsket å unngå. Og

behovet for privatliv, barneoppdragelse, materiell substans
og kontinuitet – tradisjonelle, borgerlig verdier – veier
plutselig tungt. Ikke bare for meg, ser det ut til, da alle
velger det samme. Og de som ikke gjør det, faller utenfor
normalen på grunn av mangelen på midler og muligheter.
Det er fullt mulig å polemisere mot dette og si at vi velger
som vi gjør fordi boligmarkedet ikke tilbyr alternative
løsninger; i form av bygg men også med henblikk på
sosialt aksepterte måter å leve livet sitt på.
Min instinktive fordom er som følger: Jeg føler ikke at
kollektivboliger er et reelt alternativ som privat husly for
etablerte kjernefamilier. Av praktiske årsaker tilknyttet
boligen som økonomisk investeringsobjekt, selvsagt.
Men mest av alt på et mer grunnleggende menneskelig
nivå: Lever du allerede med ektefelle og en håndfull barn
tror jeg at de sosiale behovene for intim daglig omgang
er dekket. Og at om man velger annerledes, skjer dette
altså på ideologisk grunnlag. Det finnes sikkert sosiologer
som kan vise til stammesamfunn som levde lykkelig fra
vugge til grav i kollektive konsepter, og at dette er en slags
menneskets grunntilstand, hva vet jeg. Men i vår virkelighet
forekommer det meg at private boliger med private
basisfunksjoner er en direkte respons på de mest basale
menneskelige behovene.
Videre kan man påpeke at det er mange som ikke lever
med ektefelle og unger. Og at det er mange som ønsker
seg en hverdag uten ensomhet. Da man litt banalt kan
spørre seg om den største utfordringen ved kollektivboliger
er å unngå at de stemples som taper-klubber der
man kjøper seg inn i påvente av at drømmeprinsessen
kommer seilende, slik at dere ri sammen inn i den beste
virkeligheten. Der resten av festen vil bli sittende i en
atmosfære av misunnelse, mistenksomhet og bitterhet
mer enn samhold og kjærlighet: Hvem blir den neste som
forlater oss?

På bakgrunn av alt dette, forankret om ikke i vitenskapen,
så i alle fall i et solid empirisk faktagrunnlag fra min
virkelighet slik jeg kjenner den både privat og profesjonelt,
er jeg altså nysgjerrig på om konseptet er verdt å
diskutere utover studentgruppen og eldre – som allerede
bor slik. Det finnes selvsagt nok en serie eksempler på
kollektivboliger, men blandingen av type prosjekter og
omfanget, gjør hele bevegelsen, konsistens og historisk

”Samtidig som vi står ovenfor
en historisk omvelting i

måten vi lever livene våre på,
er den mer grunnleggende

diskusjonen om hva det vil si
å bo så å si helt fraværende”. ”Bør ikke nye behov, nye

demogra�ske mønstre og
nye familiestrukturer endre

typologiene...”

”En ny virkelighet må avlede
nye boformer. ”

forankring til tross, til noe parentesaktig. Danmark trekkes
frem som et foregangsland, men under ”kollektivbolig” og
”bofelleskab” i Den Store Danske Encyklopedi det stort
sett om behandling av narkomane, brustne drømmer og
boliger som ”især [har] været benyttet til sindslidende og
udviklingshæmmede”. Som understreker at det sosiale
stigmatiserende ved boformen.
Det er altså en hel serie motforestillinger mot
kollektivboliger, og grunnen til at jeg lister dem opp, er
både for å ta det vanskeligste først. Og for å poengtere
at alle problemene er knyttet opp til et låst tenkesett. For
poenget er jo at vi allerede bor kollektivt. Alle sammen.
De fleste har mer eierskap til gaten sin enn andre gater.
Oppgangen. Bakgården. Kollektive boformer er ikke noe
radikalt. Det handler om å bygge videre på måten vi
allerede bor på. Det finnes mange nyanser mellom unisex-
dusjene på Roskilde og det å etablere felles hage for flere
boenheter eller å anlegge takterrasse med tilhørende
selskapslokale på taket til gården dere bor i.

Dermed har ikke kampen om å få til gode kollektivboliger
så mye med fysisk utforming å gjøre. Det handler om å
identifisere dogmer. Og slå dem i hjel med (og her må
dere bare unnskylde en litt markedskynisk betegnelse)
merkevarebygging. På samme måte som man har gjort
med miljøaspektet i byggebransjen: Frem til omtrent

2005 var miljøhus noe man utelukkende forbandt med
hippier som tuslet barbeint på jordgulvet med halm på tak
og i vegger, kompost på soverommet og kjøkkenhage på
badegulvet. I dag er miljøkrav og standarder innbakt i alle
prosjekter som tar seg selv alvorlig. Grønt byggeri er ikke
bare trendy, det er etablert mainstream.
Det er sikkert nok av tekster som omhandler kvalitetene
ved kollektive boformer. Om variasjoner, innovasjon og
hvordan det finnes en rekke løsninger og forhold som
gjør at oppgraderingen av begrepet og en tilpassing til
vår tid betimelig og kjærkomment. Jeg tror på dette. Og
ønsker med dette å legge et slags premiss for alle gode
insentiver. Ved å påpeke at de praktiske utfordringene er én
side av saken. Mens den andre er at gode intensjoner og
dokumentert virkning eller tilgjengelighet ikke er nok: Skal
ideen selges må den gjøres sexy.

Og det er jo en grunn til at dette er viktig. Nemlig at stadig
flere mennesker bor stadig dårligere. Nesten alle snakker
om boligpolitikk for tiden. Og boligpolitikk, viser det seg,
inneholder nesten alt. Politikere, utbyggere, beboere – og
etter hvert arkitekter – diskuterer byvekst og demografiske
endringer, innvandring og sosial mobilitet, regulering av
markedspriser og Husbankens rolle, boligministre og
offentlig ansvarsfordeling, kvalitetskrav for uteområder og
oppmyking av tekniske forskrifter. For å nevne noe.
Denne diskusjonen illustrerer slik jeg ser det to helt
motstridende forhold: For det første er den konkrete
virkeligheten rundt det å bo i endring – ellers hadde det
jo ikke vært noen grunn til all viraken. I form av faktiske
forhold som byvekst og reell (eller konstruert urbanisering).
Og som en følge av dette (dessverre ikke i forkant) gjennom
måten vi håndterer boligbyggingen.
For det andre dukker det opp et påfallende paradoks:
Samtidig som vi står ovenfor en historisk omvelting i
måten vi lever livene våre på, er den mer grunnleggende
diskusjonen om hva det vil si å bo så å si helt fraværende.
Bør ikke nye behov, nye demografiske mønstre og nye
familiestrukturer etc. endre typologiene i stedet for at vi
kjemper for at alle skal få råd til å kjøpe en knøttliten,
standardisert leilighet som ikke er rasjonell for andre enn
de som skal bygge og selge dem? En ny virkelighet må
avlede nye boformer. Der re-think/ re-brand av ideen om
det kollektive er en av de mest betimelige innfalsvinklene.

Gaute Brochmann / Arkitekt og skribent

ARTIKKEL / Gaute Brochmann

Et spørsmål om ære

POLLEN / No 2 BOFELLESSKAP/ JUNI 2012POLLEN / No 2 BOFELLESSKAP/ JUNI 2012 3



”Jeg bor jo sjøl i en drabantby
hvor vi knapt nok kjenner

naboene…sånn er det ikke på
Svartlamoen. Det er et mye

større grad av fellesskap enn
det er i et vanlig boområde. ”

”Det var et arbeidskollektiv.
Vi skulle skifte på alle

arbeidsoppgaver, vi skulle
jobbe i kjøkkenet en dag, bake

brød en annen dag, og selge
bøker den tredje dagen. ”

”Av de parforholdene som
gikk inn i kollektivet da det
ble opprettet, var det ingen

som bestod da kollektivet gikk
i oppløsning et år etter. Men

mange nye parforhold hadde
oppstått.”

J an B ojer V indheim

å bli vegetarisk og litt mindre strengt definert. På det ene
siden var makrobiotikken noe som holdt oss sammen, på
den andre siden viste det seg at de aller fleste som bodde
i kollektivet hadde sneket seg ut og spist ikke-makrobio -
tiske ting fra tid til annen. Og det her med felles økonomi
viste seg uholdbart så lenge vi bodde midt i en storby.
Noen opplevde at de hadde et større behov enn andre for
å si det sånn. Så lenge kassa stod der og hvem som helst
kunne stikke hånda oppi den og forsyne seg med det de
mente de trengte. På et tidspunkt fant man ut at dette
var et veldig fint prinsipp, men at det var greit å få betalt
husleie og sånne regninger også.

Hvordan bodde dere på Nesodden?
Vi hadde leid et stort hus som hadde vært en form for
landsted opprinnelig. Men det var stue, flere soverom og
et stort kjøkken. Noen bodde to og to i et rom, noen hadde
stort felles soverom, og litt forskjellig. Av de parforholdene
som gikk inn i kollektivet da det ble opprettet, var det in-
gen som bestod da kollektivet gikk i oppløsning et år etter.
Men mange nye parforhold hadde oppstått.

Kollektivet var allmøtestyrt. Hvordan fungerte det å ta
avgjørelser på allmøtene i kollektivet?
Det blir jo alltid en uformell leder, og den som var lederen
for arbeidskollektivet, det var Petter Holm, sånn var det

bare. Hans kvinnelige motstykke, det var Lillian Sønsteby,
det var de som var autoritetene, men først og fremst Pet-
ter. Hvis Petter sa at sånn burde det være, så ble det sånn.
Vi kunne diskutere og komme med innvendinger, men
det ble sånn som Petter ville ha det. Det er ingen anklage
mot Petter, men en refleksjon over hvordan en sånn type
organisasjon fungerer. Det er anarkismens svakhet, der
du ikke har et formelt lederskap, oppstår det et uformelt
lederskap, og et uformelt lederskap er vanskeligere å av-
sette enn et formelt lederskap. Hvis du stemmer over hvem
som skal være sjefen, kan du stemme om igjen og velge
en annen sjef, men hvis en person dominerer i kraft av sin
kunnskap eller karisma mangler man rutiner for å skifte
lederskap.

Hva var de mest positive erfaringene fra Nesodden?
Spesielt i begynnelsen var det en følelse av at vi holdt på
å gjøre noe nytt. Vi følte at vi deltok i en global bevegelse
som skulle skyve menneskeheten opp i en ny dimensjon
for å si det veldig sterkt. Det var veldig moro å jobbe så
mange sammen og føle at vi jobbet for et felles mål. Også
det med arbeidsrotasjon, til å begynne med var det noe å
lære hele tiden. Etter hvert gikk det jo rutine i det. Det å
skjære opp grønnsaker på den spesielle måten du skulle
ha det i makrobiotikken, det var ikke fullt så moro når du
hadde gjort det et helt år, for å si det sånn. Matserveringa
var jo hovedinntektskilden og vi jobbet fem seks styk -
ker med å lage mat, noen skulle servere, det var enorme
mengder med grønnsaker du skulle skjære opp. Nå har på
en måte ideologien blitt borte. Det er jo bare restene igjen.
Men det er bemerkelsesverdig at huset har holdt stand
og at Gateavisa fortsatt kommer ut to ganger i året. Jeg
opprettet en bokkafé som jeg kalte for Dalís Barts Assor-
terte Byhandel. Jeg hadde lyst til å få laget et skilt som var
formet som bartene til Dalí, men så langt kom vi ikke. Det
var jo en del diskusjon om Maoisme og sånt, vi definerte
oss som revolusjonære og marxist-leninistene ville jo
gjerne overta. Det de klarte var å overta bokkaféen, og den
dannet grunnlaget for Tronsmos bokhandel. Hele boklage -
ret ble flyttet fra Hjelmsgate til Christian Augustsgate og
dannet grunnlaget for Tronsmos bokhandel, som til slutt
ble til Oktober bokkjede. Så at forlaget Oktober begynte
som forhandler av astrologisk litteratur er vel en av histori -
ens store ironier.

Når dere bodde på Nesodden var det barn som bodde der
også? Hvordan fungerte det?
Jo, det fungerte vel greit det. Stort sett. Vi hadde små
barn og store barn, hjemmelagde barn og medbrakte
barn. Det fins en del eksempler på vellykkede kollektiver,
men vanligvis har det et sterkt religiøst grunnlag eller en
annen ytre årsak. Jeg var selv og besøkte en kibbutz i Isra -
el et par år før vi startet arbeidskollektivet i Hjelmsgate og
fra min side var det en underliggende motivasjon. Der var
det fullt økonomisk fellesskap og felles barneoppdragelse.
Dette var en spesiell historisk situasjon. Kibbutzene består
fortsatt, men nå har de for det første innført penger og de
har leid inn masse arabere til å gjøre drittjobbene, og det
er slutt på den kollektive barneoppdragelsen. Så der kan
du si at fallet var stort. Men det har jo gått gradvis.
De kollektivene jeg har vært med i Norge har vært en
håndfull mennesker. Jeg tror at hvis du kommer over en
30-40 mennesker så begynner det å ligne på noe, og du
må også ha en mulighet for å trekke deg tilbake og ha et
visst rom innenfor kollektivet, da går det kanskje an. I et
samfunn med pengehusholdning er det vanskelig å få til
en felles økonomi, hvis ikke alle deltakerne har en meget
sterk moral.

Hva tenker du i forhold til å bo i kollektiv på den måten, og
da tenker jeg kanskje mest på når man deler politisk og
ideologisk ståsted. Hva er de mest positive erfaringene fra
det?
Det var jo en spesiell periode i livet og vi var opptatt av å
utforske. Hvor mye som skyldtes akkurat den formen vi
levde i og hvor mye som skyldtes den fasen i livet er van-
skelig å skille mellom. Den tida jeg bodde i kollektivet var
også en skapende tid, en tid hvor jeg lærte mye og hadde
mange nære relasjoner med andre mennesker.

På Svartlamoen, er det kollektiver der?
Det blir jo et definisjonsspørsmål, du har jo et formelt
fellesskap. Du har Svartlamoen boligstiftelse og Svartla -
moen kultur- og næringsstiftelse. Et antall leiligheter eies
av Svartlamoen boligsstiftelse, og de velger et styre som
står for å fastsette husleie og sørge for at husene blir holdt
ved like. Men folk bor jo i hver sin leilighet. Jeg har jo barn
og barnebarn som bor der, som jeg besøker relativt hyppig
og der står dørene åpne og barn og voksne springer inn
og ut til hverandre. Jeg bor jo sjøl i en drabantby hvor vi
knapt nok kjenner naboene. Vi er på hils men det flytter jo
stadig vekk nye folk inn i blokka som jeg knapt nok kjenner
igjen på utseende. Sånn er det ikke på Svartlamoen. Hvis

du skal flytte inn der, må du søke generalforsamlingen og
du bør helst kjenne noen som bor der fra før. Det er et mye
større grad av fellesskap enn det er i et vanlig boområde.

Du er involvert i Brøset prosjektet i Trondheim. Kan du
fortelle litt om det?
Brøset skal være en nullutslippsby. Bystyret har vedtatt
at det skal bygges en forsøksbydel hvor vi har med uni -
versitetet og flere internasjonale universiteter. Der er det
gjennomført en prosess hvor fire arbeidsgrupper utviklet
hver sin visjon. Der går det på hvordan du legger fysisk
til rette for at folk skal generere minst mulig klimagasser
og ha minst mulig forbruk, og dels går det på den sosiale
organiseringa. Det er ikke så lett å få det til, men Fremti -
den i Våre Hender var med i den ene arbeidsgruppa, og de
foreslo ting som å satse på sjølbygging, og ha mye felles
rom, felles kjøkken og forsamlingslokaler. Det fikk Høyre til
å frike helt ut i bystyret her i Trondheim. Den ene byråden
fra Høyre reiste seg opp og sa: ”Her er det foreslått at
folk ikke skal ha eget kjøkken engang”. Poenget var ikke
at ingen skulle få lov å ha eget kjøkken. Hvis du skal ha et
såpass stort område med et par tusen boenheter, og skal
tenke deg at alle disse boenhetene skal være like, da har
du allerede mistet målet av syne. Poenget må jo være at
man skal ha mange forskjellige løsninger, at noen kunne
tenke seg å bo på en sånn måte at man delte et kjøkken. Vi
bor som sagt i en vanlig drabantby, og når det er konfir -
masjoner eller barnedåp ønsker vi oss for det første ekstra
overnattingsrom når vi har mange gjester, og vi ønsker oss
selskapslokaler. Men vi har ikke bruk for selskapslokale
og 7-8 soverom året rundt. Tanken om å ha en del felles -
funksjoner som leilighetene kunne delt på synes jeg er helt
fornuftig. At det er vanskelig for Høyres kommunalråder å
forestille seg at noen vil leve på den måten, det sier mer
om Høyres kommunalråder enn det sier om realismen i
forslagene.

INTERVJU / Jan Bojer Vindheim

Det er ikke så lenge siden det ble bygget slik, at man i et
borettslag skulle ha gode sosiale fellesrom.
Selvfølgelig går det an å gjøre sånne ting. Det kommer vel
en del sånne ting etter hvert, både i stor og liten skala,
men jeg tror at for å få til et så stort prosjekt som Brøset,
må du satse på mangfold, på mange forskjellige løsninger.
Det hun fra Høyre forestilte seg var at ingen som flyttet inn
på Brøset skulle ha et eget kjøkken. Det var ikke det som
var tanken for å si det sånn. Mennesket er et mangfoldig
vesen, og at bare den borgelige bostilen som mange Høyre
velgere anser som normalt er det eneste som lar seg reali -
sere i Norges i det 21 århundret, det tror ikke jeg på.

Det eneste fokuset når det gjelder boligbygging nå er hvor
mye den boligen en verdt om ti år.
Intet tre vokser inn i himmelen har jeg hørt…
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Jan Bojer Vindheim, født i 1945 i Saudamen oppvokst i Oslo,
er forfatter, forlagsmann og politiker for Miljøpartiet De Grønne
i Trondheim. I 1970 var han med på å starte arbeidskollektivet
i Hjelms Gate 3 på Majorstuen i Oslo mens han bodde i villa på
Nesodden sammen med de andre medlemmene av arbeids-
kollektivet. Vindheim er i dag leder for byutviklingskomiteen i
Trondheim. Med prosjekter som nullutslippsbyen Brøset, som
også har en rekke sosiale målsetninger, kan det tenkes at hans
ballast fra kollektivbevegelsen kan vise vei for slike ambisiøse
utbyggingsprosjekter i fremtiden.

Du har jo bodd i kollektiv på Nesodden og hatt arbeidskol -
lektiv i Hjelms gate.
Hjelms gate var opprinnelig leid ut til forløperen for ”gras -
gruppa”, en gjeng med radikale kunstnere på slutten av
60-tallet. Hva som skjedde med dem, det vet jeg ikke, det
ble ikke noe av det kunstnerkollektivet, så huset stod tomt.
Naturen hater tomrom som det heter, så det rykket inn
flere virksomheter. Det var noen jenter som solgte brukte
klær, det var en venn av meg som solgte emaljesmykker
som han hadde lagd, jeg åpnet er bokhandel hvor jeg
solgte astrologiske tidsskrifter og anarkistiske blader og så
var det Petter Holm og Rolf Åkervik som startet et makro -
biotisk spisested. Da foreslo Petter Holm på et tidspunkt
at alle vi som holdt til der skulle slå oss sammen og danne
et kollektiv; et arbeidskollektiv. Vi hadde ikke lov til å bo i
huset så det var ikke et bokollektiv, det var et arbeidskol -
lektiv. Vi skulle skifte på alle arbeidsoppgavene og fordele
inntektene etter behov. Vi skulle jobbe i kjøkkenet en dag,
bake brød en annen dag, og selge bøker den tredje dagen.
Det var litt som Fourier som jeg snakker om i den artik -
kelen i Arr. Det var på slutten av 60-tallet du kunne tenke
på noe sånt. Det er mulig jeg tar feil, det er mulig at folk
kan tenke sånn den dag i dag. Vi trengte et sted å bo, så
vi leide et hus på Nesodden hvor vi bodde. Vi kjøpte et
par biler som vi kjørte i frem og tilbake fra Fagerstrand til
Majorstua hver morgen og kveld, og bakte brød og serverte
makrobiotisk mat. Så det var litt moro. Men så oppdaget
Oslo kommune at det ikke var ”grasgruppa” og kunstner -
kollektivet som holdt til der, men noen helt andre sus-
pekte mennesker. Vi måtte organisere oss mer formelt og
opprette en organisasjon, en stiftelse som skulle stå som
leietaker, det var veldig mye frem og tilbake og den opprin -
nelige kjernegruppa gikk i oppløsning etter mindre enn et
år. Det ble for tøft. Målsetningene, arbeidet og realitetene
sprika i hver sin retning. De fleste forlot stedet. Jeg og
noen få ble igjen, nye folk kom til, men organiseringen ble
forandret. Da var Gateavisa blitt etablert, spisestedet gikk
over fra å være makrobiotisk, som er strengt ideologisk, til
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INTERVJU / Lange Eng

Lange Eng
Lange Eng er et bofellesskap med 54 boenheter i ulike størrel-
ser fra 71 til 128 m2 og er tegnet av Dorte Mandrup Arkitekter.
Bygget stod ferdig i 2009 og ligger i Albertslund, som er en
forstad til København. Bebyggelsen har 6400 m2 areal totalt
hvorav omtrent 600 m2 er fellesarealer. Bygningen består av
separate enheter som har tilgang til privat utearal, enten på
bakkeplan eller i form av en takterrasse der hvor det er to en-
heter i høyden. Av fellesarealer har de et stort industrikjøkken
med spiserom, verksted og hobbyrom, cafe, kino og et stort
felles uteareal som alle har utsyn til. Bofellesskapet ble til etter
en iherdig prosesssom startet opp i 2004 etter initiativ fra en
liten gruppe kommende beboere. Bygget stod ferdig i 2009 og
er bebodd av omtrent 100 voksneog 100 barn. Felleskapet er
sentrert rundt fellesmiddagene som er 6 dager i uken. Det er
ingen deltagelsesplikt og man kan velge mellom å ta med ma-
ten hjem eller å spise i matsalen, men det er matlagingsplikt
hver 6 uke. Lange Eng har et intranettsystem som ble startet i
planleggingsfasen. Her avtaler man barnepass, utlån av utstyr
og melder seg på fellesmiddagene. Vi snakket med beboerne
Laura Juvik (L), Cecilie Haavardsholm (C), Martin Maaløe (M)
og Jacob Lundgård (J)

Hva er deres personlige motivasjon for å flytte i bofelles -
skap?
L: Jeg ville gjerne gjøre ting mer ukomplisert, det er alltid
så mye man skal planlegge og så mye logistikk i hverda-
gen. Iblant må man sykle tvers over byen bare for å drikke
en kopp kaffe. Om kvelden når man har barn som ligger og
sover er det annerledes å bo her med alle vennene sine like
i nærheten.
C: Det minner også om min motivasjon. Særlig etter at vi
fikk barn synes jeg det var slitsomt å alltid skulle plan -
legge. Jeg er ikke så glad i planlegging og liker å ta det litt
mer som det kommer. Det kan man gjøre her. Det er bare å
åpne døren så skjer ting av seg selv. Det er fint. I tillegg til
at barna kan løpe ut, har det blitt sånn at barna kan løpe
inn. Vi bor i et mye tettere fellesskap enn man får ved å bo
i en bygård. Det er som en liten landsby. Hvor det er litt
mer blandet mellom generasjonene.
M: Vi hadde bruk for mer plass. Og så var det fellesmålti -
der; et forpliktende fellesskap man bygger opp med andre.
Plass og omgivelser, mer plass enn det vi hadde før, og å
bo sammen med noen interessante mennesker. Vi bodde
ikke et så interessant sted før. Vi bodde i Hellerup.

per som har betydd mye for meg; det at det skulle være
et moderne bofellesskap går igjen, også for flere. Det har
betydd mye for å skape et bilde av at det er et moderne
og åpent fellesskap. Fellesskapet var noe man positivt
valgte i Lange Eng. Vi ville ikke ha masse regler om hva
man skal, men vi ville skape det så fint her at man hadde
lyst til å være sammen om det. Hvis det etter en periode
var noe man ikke ville være så felles om skulle man kunne
det. Men vi tror på å få til mye fellesskap når vi selv har
valgt det. Og det er vel også en mer moderne form enn for
eksempel Svanholm.
L: Man skal ikke føle at man kommer inn i noe som helst
tvang, men i de fleste bofellesskaper er det jo frivillighet.
Derfor var det uansett bra å skrive det ned.
M: Det er en ny generasjon som ønsker bofellesskap og
bruker erfaringene. De fleste er omkring vår alder, mellom
30 og 40 år, noen er eldre, men det er vel der det moderne
kommer inn. Et nytt byggeri og en ny generasjon. Det er
typiske barnefamilier som flyttet inn, som bodde i Køben-
havn og vil prøve å ha et sosialt liv med noen.
J: Det var gøy å lese i Politiken da de skrev om Lange Eng
en gang. Noe av det som stod var om moderne driftsmeto -
der. Det stemmer. Vi har laget et intranett hvor alt fungerer
meget automatisk. Det arkitektoniske uttrykket er også
moderne, lekkert og kanskje litt glatt. Man har vokst opp
med ideen om at et bofellsskap er som Svanholm, men her
er det annerledes, og i forhold til det har vi mer moderne
drift.

På Svanholm har det også utviklet seg og det har blitt mer
likt dette. Familiene der har også fått behov for å kunne ha
sine egne lukkede leiligheter.
M: Det var viktig for alle å ha en selvstendig bolig som
fungerer, og at man kan trekke seg vekk fra fellesskapet i
perioder.
L: Jeg vet ikke i praksis hvor forskjellige vi er fra mange
andre bofellesskaper bygget etter 70 tallet, annet enn
fysisk. Der er vi jo svært forskjellige i og med at det er så
åpent og alle kan se hverandres boliger. Lystrup Sagverk er
et annet bofellesskap i en gammel fabrikkbygning med et
stort åpent rom i midten som bygningene går direkte ut til.
Jeg tror også at de andre med tiden vil få et velfungerende
intranett slik vi har.
J: Det jeg synes er interessant er at jeg tror vi rent verdi -
messig har startet et annet sted enn de på 70 tallet. Jeg
tror det før var flere kollektiver som var i klar opposisjon til
forbrukssamfunnet, mens vi tenker mer at det er hygge-
lig og praktisk. Det er nok noen av oss som har de gamle
verdiene, men jeg synes det er bedre å bo på en slik måte
at man kan velge til eller fra.

Er dere en ensartet gruppe eller er det et stort spenn?
C: Vi er en ganske homogen gruppe. Vi kan synes vi er for-
skjellige, men hvis man kikker på oss med litt avstand er vi
utrolig homogene. Politisk sett og verdimessig. Det startet
mye lengre ut, men på de tre årene fra vi startet har den
politiske tilhørigheten beveget seg fra Enhetslisten, som
tilsvarer Rødt i Norge til Det Radikale Venstre, tilsvarende
Venstre i Norge. Det har skjedd av uforklarlige grunner.

Har dere noen holdninger til kollektive boformer og bære-
kraft?
J: Da vi startet hadde vi mange ambisjoner også på den
delen, men av økonomiske årsaker ble det sløyfet. Vi gikk
igjennom en utrolig komplisert byggeprosess hvor alle som
skulle hjelpe oss med å bygge gikk konkurs og tok pengene
våre. Alt det grønne ble faktisk da valgt bort, men nå har
vi kommet dit at noen har begynt å snakke om at vi kan ha
solcellepanel hele veien rundt.
C: De fleste ønsker at vi skal ha en stor andel av økologisk
mat i fellesmåltidene, og man kaster også mindre mat når
man spiser sammen så ofte og det blir mer økonomisk på
den måten. Noen sier: ”skal vi ikke lage den kjøkkenhagen
så vi kan dyrke våres egne grønnsaker”, men den grønn -
sakshagen er vekk i løpet av et fellesmåltid.
L: I planleggingsfasen balanserte vi på en knivsegg når det
gjaldt tid. Det første halvåret brukte vi uante mengder med
tid, 20 timer i uken. Det var en veldig økonomisk sårbar
situasjon, og det var derfor vi valgte at det skulle være en
totalentreprise. Da var det vanskelig å få til det bæredyk -
tige. Vi skulle skaffe 60 interesserte på en måned og skrive
under på pantebrev etter fem måneder. Det skulle være
noe førstegangskjøpere skulle ha råd til. Hvis det skulle
være bæredyktig hadde vi måttet regne med å bruke ti år
på det, som mange andre prosjekter. På den måten ble det
litt vanskelig med ideologiene. Det at man gjerne ville gjøre
det i en bestemt livsfase var nesten det vanskeligste. Vi var
fire personer først. Det kom flere etter hvert for å hjelpe til.

Har noen av dere vokst opp i kollektiv?
L: Jeg bodde i kollektiv i noen få år. Og i studentkollektiv.

J: For meg hadde det også noe å gjøre med å skape noe
sammen med andre. Og å forhåpentligvis se noen gode
mennesker hver dag. Etter vi fikk barn ble det et større
prosjekt å få sett venner, og de hadde det også like travelt
som oss. Å ha et felles prosjekt gjør at man ikke blir så
navlebeskuende. Det handler ikke bare om vår lille familie,
her handler det om en kjempestor familie. Det var en fin
tanke og det har overgått våre forventninger.

På nettsiden deres stod det at dere utarbeidet et felles
verdigrunnlag før dere gikk i gang med prosjektet, hva gikk
dette ut på?
L: Hvis man starter med alt åpent, blir det minste felles -
nevner. Hvis man skal ha noe som helst i en eller annen
ekstremitet må det utarbeides fra starten. Seks fellesmid -
dager i uken kan man godt si er litt ekstremt. Det kan godt
utvikle seg til å bli færre, men jeg tror aldri det kan utvikle
seg til å bli flere.

Så verdigrunnlaget handlet mest om praktiske ting, eller
var det også et ideologisk verdigrunnlag?
J: For meg var det mest det siste. Det er noen kjernebegre -

“Byøkologi handler om
å redusere forbruket i en
bysituasjon... Gjennom å
redusere forbruket kan vi

også redusere avhengigheten
av å stresse både med jobb og
liv. Vi lager en situasjon der

vi kan bruke mer tid på andre
viktigere ting og man kan roe
ned og bruke tid på å delta i

det kollektive livet.”

“Å ha et felles prosjekt
gjør at man ikke blir så

navlebeskuende. Det handler
ikke bare om vår lille familie,

her handler det om en
kjempestor familie.”

Plass per person før og nå

Utviklingen de siste 30 år viser at vi bygger stadig mindre
boliger, spesielt i byene. På midten av 80 tallet var stør-
relsen på nye boliger i snitt nesten 190 m2 mot 123 m2
i 2004. Man skulle to at det betydde at man bodde stadig
trangere, men utviklingen viser det motsatte, vi har større
krav til standard, plass og privathet. Utbyggingen av boliger
under hele 1900 tallet har vært større sammenlignet med
befolkningsveksten. Vi har fått stadig flere rom per beboer,
og det er færre personer i hver husholdning og det er flere
boliger per person.

Arne Andersen, 100 års ensomhet? Norge og Sverige 1905-
2005. Fra bolignød via «folkhem»til boligmarked, SSBmagasi-
net 14. Mars 2005
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PLANTEGNING AV LANGE ENG
IKKEI MÅLESTOKK
1 Private terrasser
2 Urtehage
3 Fellesterrasse, grus
4 Felles spisested, langbord
5 Utekjøkken med grill
6 Sandkasse
7 Lund av frukttrær
8 Gressplen
9 Felleshage
10 Hagesti. Betongstein i gress
11 Høyt gress
12 Møtested. Benker.
13 Bålplass med sittestubber
14 Sykkelbane
15 Lekeområde
16 Fellesterrasse

TEGNING / Dorte Mandrup Arkitekter
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noen som ikke på forhånd var knyttet til entreprenøren, og
i tillegg for å finne noen som forstod våre prioriteringer og
ved enkle grep kunne få en optimal planløsning med våre
begrensete midler. Da endte vi på Dorte Mandrup Arki -
tekter. Vi fikk kontakt og det gikk veldig fort. Vi lagde en
tidsplan som var superoptimistisk. Vi kjente noen som satt
på femte til tiende året hvor forhandlingene hadde stanset
opp, men så viste tidsplanen seg å holde helt presist, fordi
vi var veldig heldige.
J: For de fleste var det Albertslund man måtte venne seg
til. De fleste flyttet fra København og har vokst opp helt
andre steder. Tanken om å bo i bofellesskap var god og
prisen var god, og så var beliggenheten det man måtte ar-
beide litt med. Å finne ut hva det var for noe. Ingen kjente
til skoler og institusjoner i området for eksempel.
C: De to første gangene vi hørte om det avviste vi det
blankt på grunn av plasseringen. Det var uaktuelt å flytte.
Det er for det første en forstad, og så er det ikke inne i
København, som andre typiske forsteder.
M: Vestegnen som ligger her er noe helt annet enn for ek-
sempel vestkanten i Oslo. Det er mye arbeidsløshet, dårlig
utdannelse etc.
J: Hele området er jo nytt, eller ca 50 år gammelt.
L: Det er et veldig sosialdemokratisk, og det er noen store
populære allmennyttige områder som er litt bofellesskaps -
aktige som preger byen. Det er ingen annen by i Danmark
som har like mye preg fra 70 tallet og som har ideologien i
behold fra den gang.
M: Men det overrasket positivt, det er godt å bo her.
C: Og vi blir integrert, litt langsomt må jeg si, vi er jo en
liten København-enklave som bor her. Men så går jo barna
i barnehage og langsomt blir man en del av lokalsamfun -
net likevel.

Var samarbeidet med entreprenører og myndigheter van-
skeligere enn vanlige byggeprosjekter, på grunn av at det
var et bofellesskap?
L: Kommunen her var helt ekstremt glade for at vi ville
komme. Entreprenøren sa det ville gå så glatt i kommunen
for de var så glad for oss. De husene som ble bygget rundt
om fikk bråk med kommunen fordi de var riktig kjedelige.
Men jeg tror de ble litt ergerlige når de så plantegningen
vår og at den var så lukket. Noen i byggegruppen sa at det
ikke var det de hadde tenkt ut ifra helhetsplanene.
C: Det er i hvert fall skapt et ekstremt aktivt uteareal.
Det er jo ikke noen av de andre semi-private utearealene
som er nær så levende og godt brukte som dette her. For
de flestes beste er det helt klart dette som er det beste i
forhold til tradisjonelle hus, forhage, sti og vei!
M: Samarbeidet med entreprenøren var vanskelig. De
hadde vanskelig for å forholde seg til at vi var en gruppe
amatører som skulle ta stilling og bli enig om ting. Det
gikk riktig til helvete. Han gikk konkurs og stjal alle pen-
gene våre.
M: Du kan skrive at entreprenøren hadde vanskelig å forstå
vår kollektive prosess.
C: Arkitekten var nok også utfordret av å ha en byggherre
som bestod av hundre voksne mennesker
L: Det entreprenøren gjorde når vi startet var at han tenkte
seg litt om og sa: de første måneden ville han betale
en prosesskonsulent. Det var veldig smart. Når man er
fire stykker har man ikke råd til en konsulent eller få en

M: Jeg har bodd i kollektiv, uten stor suksess. Foreldrene
mine bor i bofellesskap med bare tre familier, helt bestemt
uten noen stor suksess.

Likevel valgte du å flytte hit.
M: Jeg var bestemt på at jeg ville det, men jeg var også
bestemt på at jeg ikke ville bo i noe kollektiv. Jeg vil ha
mitt eget og jeg synes vi har funnet en perfekt balanse her.
Men jeg konstaterer at rent historisk ligger vi et annet sted
verdimessig enn man gjorde for 20 år siden.

Hvordan valgte dere tomten i Albertslund?
L: Det var helt tilfeldig. Vi kontaktet kommuner og eien-
domsselskaper som eide landområder. Vi var på informa -
sjonsmøte i Roskilde, som har mange bofellesskaper, og
så kom vi på en mailingliste. Så var det en arkitekt for JJW
arkitekter som hadde fått dette tilbudet gjennom jobben,
men de ville ikke bygge i Albertslund, de ville bo i Roskilde.
JJW var kun med til vårt aller første møte med entrepre -
nøren. Vi ble da tilbudt å være med på prosessen med å
velge arkitekter noe vi gjerne ville. For det første for å få

“Jeg tror det er alfa og
omega at vi har planlagt
det selv, og vi tror også at
alle konkursene og andre

vanskeligheter har gjort at
gruppen er fasttømret... Tre

års teambuilding.”

arkitekt til å tegne et prosjekt til et par hundre tusen. Da
må man virkelig ha tro på det. Vi ante ikke om det ville bli
noe av. Det var veldig fint. Selv om det var noe friksjon der
så fikk det oss i gang med tanker og flere mennesker ble
med. Noen hadde for eksempel erfaringer fra Christiania.
Det betydde mye at vi startet opp på den måten. Det er
noen som ikke kan bli enige. Vi har jo en spesiell fasadekle -
ding, men slike ting må man bare prioritere ned. Om det
skal være tre eller fargen rosa har ikke vesentlig betydning.
M: Vi har tatt noen virkelig harde beslutninger med store
økonomiske konsekvenser uten at det har eksplodert en
eneste gang. Det har vært vanskelig men det har fun -
gert. For eksempel skal alle leiligheter bare ha ett toalett
inkludert. Om man skulle ha to måtte man betale 75 000
ekstra. Det ble vi enige om. Det var mens jeg var proses -
skonsulent.
C: Og en flat kvadratmeterpris, det er vel ganske kontrover -
sielt.
L: Det var vi nødt til å finne ut av i starten. Entreprenøren
sa vi kan bygge 128 m2 hver, og det vil koste det og det.
Når vi ville ha mindre leiligheter ble det fastpris. Noen
ganger sa entreprenøren ting han ikke burde blande seg i:
hva hvis det flytter en masse innvandrere inn og felleshu -
set blir fullt av barn? Og: Når dere skal flytte inn må dere
ha en eiendomsmegler for å sette prisen på boligene. Men
det kunne vi jo ikke rekruttere noen utifra, vi måtte jo vite
nå hvor mye det skulle koste. Hvordan vi skulle betale for
felleshuset kan man ikke riktig regne ut på forhånd. Er det
de som bruker det mest, de med flest barn eller hvem skal
betale mest?
M: Vi hadde en advokat på et tidpunkt som skulle hjelpe
oss med vedtekter. Det syntes han var helt galskap, og ren
kommunisme. Vi ville aldri få solgt en eneste leilighet hvis
vi skrev inn at når man skulle fordele fellesutgifter skulle
man noen ganger beregne i forhold til kvadratmeter, og
noen ganger etter hvor mange som bor i leiligheten. For
eksempel felleshusets utgifter går på antall mennesker.
Advokaten ville sterkt fraråde det.
J: For de som laget regnskap ble det ekstremt komplisert.
Det er mange som ikke har lest alt. Mange har kjøpt på
grunnlag av tanken om det kollektive og hvordan det skulle
bli.
L: Noen få som kom sent inn i prosjektet hadde egen
advokat til å se igjennom papirene. Men vi hadde det jo
selvfølgelig i orden.

Kom fordelingen mellom størrelsen på boliger av akkurat
hvem som var med i den første gruppen?
L: Vi var nødt til å ha folk til å skrive under. Rett før var det
mange som trakk seg. Vi sa de skulle sjekke med banken
sin om de hadde råd, men så var det noen som ventet til
siste øyeblikk, og de falt fra. Så det kom noen litt merke -
lige fordelinger, men jeg håper det holder i det lange løp. Vi
fikk byttet ut noen størrelser med de som stod på vente-
liste.
M: Det var meningen at flere skulle ha hele leilighetens
bredde som dobbelhøyde slik som vi har her, men dette er
faktisk den eneste. De andre har halvdelt og fikk derfor fler
kvadratmetre.
L: Vi hadde en modell som viste for mange kubikk per
kvadratmeter. Så vi flyttet leilighetene nærmere hverandre
for vi hadde et bestemt antall vi måtte bygge i forhold til
lokalplanen. De skrå takflatene lager et stort hulrom. Det
kan bli tenåringshule.

Tror dere det er viktig at det er planlagt selv, eller tror
dere en arkitekt eller entreprenør kunne ha gjort like stor
suksess?
C: Jeg tror det er alfa og omega at vi har planlagt det selv,
og vi tror også at alle konkursene og andre vanskeligheter
har gjort at gruppen er fasttømret.
J: Tre år med teambuilding.

Hvis dere kunne velge, hadde dere kopiert dette inne i
København?
C. Jaha!
L: Sto det i våres verdigrunnlag? At vi ville bo så tett som
mulig mot sentrum.
J: Vi har interessante diskusjoner i de felles matlagings -
gruppene, og diskuterer hva vi vil gjøre om ti år. Og jeg tror
de fleste vil inn til København hvis de skal flytte, jeg tror
ikke det er noen som vil lengre ut på landet.

Fortell om hva dere har i felleshuset.
J: Stort industrikjøkken, en stor spisesal, gymnastikksal,
lekerom for barn, verksted, kino, kafé, treningsrom og
øvingslokale til musikk.
L: Vi vurderte felles vaskeri, men jeg tror det bare er noe
man har sett andre steder. Man hadde ikke giddet. Man
kan ta alt på en gang og vaske store dyner, men så bruker
man også en hel kveld. Det arbeidet vi med. Og så ville vi
gjerne hatt et stort, lekkert treverksted. Nå har vi bare et
lite.
C: Kinoen er velbesøkt med ordentlig kinoseter. Barna sit -
ter og ser Disney mens de voksne drikker vin i kafeen.

Hvor ofte benytter dere fellesmiddagen?
C: Den eneste gangen vi ikke spiser der er hvis vi er ute.
Hvis vi er syk tar vi take-away. Vi spiser alltid der.

INTERVJU / Lange Eng
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L: Vi er nesten 200 som bor her men vi er omtrent 150
som spiser mat per dag.
J: Det er ikke nødvendigvis fordi de lager mat selv, men
fordi de ikke er hjemme. Det var en diskusjon om man
skulle ha forhåndspåmelding og så melde seg av. Det er
ganske høy standard på maten. Om det er billigere enn å
lage selv vet jeg ikke.
C: Det er jeg helt sikker på at det er. 32 kr for et måltid,
det kan ikke jeg klare på egen hånd. Og 15 kroner per
barn. Vi har en totalleverandør som leverer på døra.
J: For de fleste er det tid å spare på å ikke skulle kjøpe inn
hver dag.
C: Noen spiser nesten alltid inne i spisesalen, mens andre
tar nesten alltid take away. Man kan ta med gjester også
hvis man vil det.
L: Vi har noen aktiviteter hvor det har kommet folk utenfra
og, for eksempel baby-rytmikk.

Er dere det første bofellesskapet som har tatt i bruk tekno -
logi på denne måten, for av og påmelding til middager og
annen kommunikasjon?
C: Det er vanskelig å forestille seg.
L: Men vi har nok det beste.
J: Det blir hele tiden utviklet. Det begynte med kommu -
nikasjon om fellesmiddager, og nå er det brukt til økono-
mistyring med god oversikt. Man kan se alle som bor her
eller kommunisere internt. Det kommer kanskje 15-20
forespørsler hver dag. Har du et strykejern?
C: Vi har mange forskjellige grupper: ute-gruppen, inne-
gruppen, barselgruppe, kulturministeriet, teknikkgruppen,
og interessegrupper; løpegruppe, bokgruppe.
J: Jeg er med i løpe- og fotballgruppen.
L: I planleggingsfasen laget vi en gruppe med masse epos-
ter og et forum, så det var en kultur vi lagde allerede den
gang. Det tror jeg har betydning. De eldre bofellesskapene
har kanskje nettverk, men bruker det ikke så intensivt.
L: Vi har en barselgruppe hele året, for det er hele tiden
noen som skal ha unger.
M: Det slutter forhåpentlig snart.
C: Jeg tror vi har nådd 100 barn. 98 voksne og rundt hun-
dre barn.

Er bofellesskap en vanlig boform i Danmark?
Det ble bygget en del bofellesskaper i Danmark på
70-tallet, og en del gamle villaer ble benyttet til dette. Det
er også ganske vanlig at man deler en leilighet når man er
ung eller studerer.
Har man i det siste sett en oppblomstring av nybygg med
en større andel av fellesfunksjoner?
Nei, egentlig ikke, men det er vanlig at det bygges et felles
hus i nye boligprosjekter.
Kan dere se for dere denne boformen for en større del av
befolkningen?
Ja, helt klart.
Hvilke grupper tror dere kunne vært spesielt aktuelle?
Det er ikke noen spesielle grupper. Det er veldig
praktisk å bo i kollektiv når man har småbarn, med
fellesmiddager og annet. Da blir det mer tid til annet
enn innkjøp og matlaging, samtidig som det er fint å ha

Hvordan skiller det seg ut fra prosjekter hvor man kun
jobber med eiendomsutviklere?
Det er fantastisk å arbeide med en brukergruppe som
har en klar holdning til hvordan man vil bo istedet for
eiendomsutviklere som er styrt av å nå et bredt marked og
som avviser ukonvensjonelle løsninger.
Hva tror du om potensialet til denne typen prosjekter?
Som sagt er det mange som gjerne vil bo med en større
grad av fellesskap, men de vil nok helst velge hvem de skal
bo med.
Hvordan underbygger arkitekturen bofellesskapet?
Hele bebyggelsen henvender seg inn mot den indre hagen
og alle har direkte adgang, de som bor i andre etasje har
en trapp ned. Felleshuset er stort og mye av fritiden kan
foregå her. Her spiser man sammen, eller henter take-away
i felleskjøkkenet. Kjøkkenet i boligene er derfor veldig lite.
Hvilke vurderinger er gjort i forhold til privathet/fellesskap?
Alle har jo sin egen bolig, så man kan lukke døren til
fellesskapet. Men også i boligen er fellesrommet prioritert
høyest. Det er dobbel høyde de fleste steder, mens
soverommene er små.
Hva ville dere gjort annerledes hvis dere hadde frie tøyler
og ubegrensede resurser?
Det finnes ikke i arkitekturens virkelighet.

et sosialt fellesskap tilgjengelig når man har barn, ellers
kan man bli veldig isolert i kjernefamilien og de daglige
nødvendigheter. I de siste årene har jeg møtt mange med
tenåringsbarn eller voksne barn som synes det er kjedelig
å bo alene eller sammen med partneren. Man vil gjerne
bo i et eller annet form for fellesskap, bo vegg i vegg med
vennene sine.
Hvordan har det tette samarbeidet med de fremtidige
brukerne av Lange Eng vært, har det komplisert prosessen
eller har det kun hatt fordeler?
De har vært en utrolig dyktig og profesjonell brukergruppe,
som har vært flinke til å involvere seg og ta beslutninger.
Rollefordelingen var klar, og selv om det var 56 familier, så
overlot man beslutningene til de som var mest kompetent
til å ta dem.
Har det vært noen spesielle utfordringer eller
vanskeligheter med å få til dette prosjektet kontra vanlige
boligprosjekter?
Nei

INTERVJU / Lange Eng / Dorte Mandrup

D orte M andrup
“Det er fantastisk å arbeide
med en brukergruppe som

har en klar holdning til
hvordan man vil bo istedet
for eiendomsutviklere som

er styrt av å nå et bredt
marked og som avviser

ukonvensjonelle løsninger.”

“...man kan bli veldig isolert
i kjernefamilien og de daglige

nødvendigheter”

M: Vi er i kulturministeriet, lager fester og kulturelle afte -
ner.
C: Det ene er festutvalget som lager den årlige store festen
i bakgården i April. Julebord og juleverksted. Og så er det
den kulturelle delen som arrangerer biografklubben eller
turer til teatret inne i byen.

Tror dere at dere vil flytte ut, og at nye generasjoner vil ta
over?
J: Det vil tiden vise, om det er plass til store barn her, og
hvis skolen fungerer fint. Jeg tror det skal mye til å flytte.
C: Man flytter ikke bare fra huset, men fra hele fellesska -
pet. Jeg vil bo tett på denne måten, også når jeg blir gam-
mel, det er det ingen tvil om.
M: Vi har fått en god størrelse. Vi har hatt mange potensi -
elle konflikter, men det har ikke rammet oss, men vi er så
mange at konfliktene mellom to stykker blir mer anonyme.
L: Vi tenkte en stund at vi måtte ha to felleshus, men når
vi satt med økonomien fant vi ut at det bare var tull å lage
to industrikjøkken. En venn sa at det aldri ville gå og at vi
ville bli fremmedgjorte. Men det var tilfeldighetene som
avgjorde.
J: Det var noen store diskusjoner i starten og det ble lange
kvelder.

Er kvadratmeterprisen høy eller lav i forhold til andre
steder?
M: København har en dyrere kvadratmeterpris, men den er
likevel høy her.
J: Felleshuset gjør det dyrere. Jeg tror ikke det er så mange
økonomiske fordeler med det. Det er en ganske ensartet
gruppe, for de med lave inntekter eller arbeidsløse kan
ikke komme seg her.
C: Jeg blir jevnlig spurt av folk som er interessert.
J: Jeg tror det er stor forskjell på å være interessert og å
faktisk kjøpe her. Vi er jo ganske etablert og jeg håper det
er en lett gruppe å komme inn i, men jeg kan forstå hvis
noen har betenkeligheter.
M: Jeg pleier å si når vi har gjester, skal vi ikke gå opp i
bollerommet? Men det har vi altså ikke.
J: Er det ikke det vi kaller grovverkstedet?
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Svenske modeller
for bofellesskap
Dick Urban Vestbro er arkitekt og professor ved Kungliga
TekniskaHögskolan i Stockholm, hvor han også ble
uteksaminert i 1965. Han har hatt et spesielt fokus på
kollektive boformer gjennom sin karriere, og har utgitt
flere bøkerom emnet, både historiske som “Kollektivhus
från enkökshus till bogemenskap” til studier av nåværende
fungerende kollektiver. Han har også arbeidet med
bærekraftig arkitektur og byutvikling i Sørog har ledet flere
samarbeidsprosjekter mellom KTH og universiteter i Tanzania
og Uganda. Vestbro er ordfører i foreningen Kollektivhus
NU som bidrar med støtte og informasjon til eksisterende
kollektivhus og foreninger i startgropen med informasjon til
publikum, myndigheter og boligforeningene om mulighetene
for alternative boformer. Foreningen Kollektivhus NU ledet den
internasjonale co-housing konferansen i Stockholm i 2010.

Jeg vil begynne med å fortelle hvordan det fungerer i mitt
eget bofellesskap, Tullstugan i Stockholm. Det viktigeste
i huset vårt er fellesmiddagene. Vi spiser sammen fire
kvelder i uken. Det gir fellesskap i hverdagen og sparer
tid. Vi er 50 voksne, 16 ungdommer og fire barn under
12 år. Av de voksne er 33 kvinner og 17 menn. 14 er
enslige kvinner. Alle voksne må lage mat bortsett fra to
som er unntatt av spesielle grunner. Vi er delt opp i fem
matlag som består av 9-10 personer hver. Hvert matlag er
ansvarlig for maten én uke. I den uken har man to vakter
hvor man handler og rydder, eller lager mat og vasker
opp. En vakt tar omtrent fire timer. Denne organiseringen
gjør at vi kan sette oss til dekket bord 18 av 20 kvelder
på hverdagene. Dette gir en betydelig tidsgevinst. De
fleste i huset jobber heltid og trenger å spare tid. Tolv av

medlemmene er pensjonister, men vil også spare til for å
heller bruke denne på favoritthobbyene sine.

Utenom matsalen og felleskjøkkenet har Tullstugan
et lekerom for barn, et TV rom, et gjesterom, et stort
spisskammer og et lager. De som etablerte kollektivet vårt
i begynnelsen av 90-tallet syntes at det holdt med disse
lokalene. Fellesarealet utgjør 5% av husets totale areal,
mens de fleste andre kollektivhus har 10% eller mer. Det
er obligatorisk å lage mat og vaske trapper. I huset har vi
en bokklubb, en hylle med tidsskrifter og et bokhjørne. Vi

“Husarbeid er fortsatt en
betydelig arbeidsoppgave

og ansvaret faller i stor grad
på kvinner, til tross for at

kampen for likestilling har
ført til store fremganger”

“Man kan ikke alltid regne
med å få viljen sin...man

må ha en positiv instilling til
mangfold”

har kulturarrangementer en gang i måneden, og spontane
aktiviteter innimellom. Alle beboerne har egen leilighet
med full standard. Tross alt lages de fleste måltidene i
de private leilighetene (lørdag til mandag og i juleferie og
sommerferie). Man kan leie matsalen til private fester for
en lav pris.

Tullstugan er typisk for modellen som vokste frem i
Sverige på 80-tallet. Den tidligere kollektivhusmodellen
var et servicehus med ansatt personale. Denne modellen
døde ut når det ble dyrere å holde personale samtidig
som husholdningene fikk tilbud om barnehager,
vaskekjeller og annen type service i nabolagene.
Matlagingen ble enklere når boligene ble utstyrt med
kjøleskap, fryser og andre moderne hjelpemidler.
Man kunne kjøpe ferdiglaget mat og flere fikk råd til
å gå på restaurant. Husarbeid er fortsatt en betydelig
arbeidsoppgave og ansvaret faller i stor grad på kvinner,
til tross for at kampen for likestilling har ført til store
fremganger.

Drivkraften bak den gamle typen kollektivhus var tanken
om at kvinner skulle slippe å velge mellom familie og
arbeid. Før 1960 var det forventet at kvinnene skulle
være hjemmeværende når de fikk barn (i det minste
i over- og middelklassen). Den raske økonomiske
utviklingen førte til at næringslivet ville at de gifte
kvinnene skulle ut på arbeidsmarkedet. Nesten alle
svenske kvinneorganisasjoner krevde at det skulle bygges
kollektivhus. Først rundt 1980 ble motstanden mot
kollektivhus brutt. Da ble det lansert en ny modell bygd
på tanken om at beboerne skulle bytte på å lage mat til
hverandre. Urbaniseringen og utviklingen mot mange og
små husholdninger gjorde at kravet om bofellesskaper
ble sterkere. I den tidligere modellen var fellesskapet
ikke et mål i det hele tatt.

Den nye modellen ble utviklet av kvinnegruppen Bo i
Gemenskap (BiG) på slutten av 70-tallet. I Sverige ble
det bygget omtrent 50 kollektivhus etter den modellen.
De fleste ble til gjennom beslutninger i kommunale
forsamlinger eller kommunale boligorganisasjoner. Ved
at boligfirmaer som drev med utleie bygde kollektivhus
ble de også tilgjengelige for grupper som ikke kunne
eller ville ta store banklån. I praksis ble kollektivhusene
befolket av en velutdannet middelklasse, ofte ansatt i
offentlig sektor. Til forskjell fra andre europeiske land
har allmennyttige utleieboliger blitt bebodd av alle
samfunnsklasser. Sosialboliger for lavtlønnede har ikke
forekommet men holder på å innføres nå. Beboerene i
kollektivhusene er ikke typisk middelklasse siden de ofte
tar avstand fra forbrukersamfunnet som middelklassen
representerer.

Stockholm kommune bygde ikke mindre enn 20
kollektivhus. Størrelsen varierte mellom 5 og 33
leiligheter. I én modell prøvde man å kombinere
servicehus for eldre med kollektivhus for yngre
husholdninger, en løsning som ikke fungerte i
praksis. Kommunen lagde en egen kø for kollektivhus
innenfor rammene av den daværende kommunale
boligformidlingen. De fleste kollektivhus fikk lokale
avtaler som innebar at boligforeningene fikk retten til å
velge ut motiverte boligsøkere fra kommunens kø. Dette
systemet skiller seg fra andre land der selvstendige
foreninger ofte bygger for sine egne medlemmer.

På 90-tallet stagnerte nybyggingen av kollektivhus i
Sverige. Flere hus ble lagt ned. Men etter år 2000 har
antallet kollektivhus igjen begynt å vokse. Den modellen
som har blitt bygget mest er for folk over 40 uten
hjemmeboende barn. Det første huset av dette slaget
var Färdknäppen, bygget av det kommunale boligfirmaet
Familjebostäder i 1993 på Sødermalm i Stockholm.
Hver leilighet er individuellt utformet i samarbeid med
arkitekt Jan Lundquist. De fleste beboerne har valgt å
ha en betydelig mindre leilighet enn de normalt ville
hatt. Färdknäppen har blitt etterfulgt av tre prosjekter

ARTIKKEL / Dick Urban Vestbro

Dick Urban Vestbro / professor
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“Kollektivhusene kan bidra
til å befri mennene fra deres
begrensende sosiale kjønn”

Studenthjemmet

Gloria, - Guds ære alene. Av tradisjoner som holdes i hevd
kan jeg nevne Sollandsforeningen som har møte en gang
i måneden. Det er en forening for alle som bor her. På
møtene har vi en fast agenda som blir gått igjennom, med
uttalelser av personer med ulike verv. Jeg er hyttekom -
mandant og har ansvar for hytta i Nordmarka. Vi har Rex
Sollandes, som er kongen, og vi har pretor og biskop og
en sportsformann som er ansvarlig for å arrangere turn -
eringer.

Er det stort oppmøte på måltidene og møtene?
D: Møtene har i snitt et oppmøte på 20-30 personer, så
det er noe alle virkelig tar del i. Selv om ikke alle har verv
så har de stemmerett. Til frokost og kvelds kommer og
går folk hele tiden. Måltidet står framme 1-2 timer og i
løpet av den perioden har alle som regel vært innom. Hvis
det ikke passer å gå på kveldsmaten står maten fremme
igjen frem til frokost, og du forsyner deg selv. Kosten er
inkludert i husleia.

På Bislett i Oslo ligger en stor villa inni en hage som har vært
studenthjem siden 1879. Blant andre Arne Garborg har bodd
her og huset skulle fungere som en trygg havn for bondestu-
denter som dro til storbyen på egen hånd. Studenten betaler
rundt 4000 kroner i husleie som også inkluderer frokost,
kveldsmat og matpakke. Det er plass til 36 menn og 3 kvin-
ner i et fellesskap som i stor grad sirkler rundt myter og regler,
med ordener, oppgaver og egenkomponerte spill og ritualer,
noe som ganske sikkert er opphavet til samholdet i huset, men
også til det som kan bli kimen til splittelse. Det som bringer
assosiasjonene over på andre former for studentsamhold, som
i amerikanske ”fraternities” er når husfar taler til resten av
studentene fra balkongen sin på nasjonaldagen etter at de har
gått i tog i bare pysjamasen for å stoppe trikken lengre nedi
gaten, og titlene de har, som kansler, husfar og Kristen Vise-
vert. Likevel sier det oss en del om hva som skal til for å lage
fellesskap og få slike kollektiver til å fungere, enten man samler
seg om veganisme, Hare Krishna eller ønsket om å etablere en
annen økonomi.

Vi møter Jan Erik Westen (JE) som er husfar, Anniken Torseth
(A) som bor i et av rommene tidligere satt av til tjenestepiker
og David Steinsland (D) som er en av beboerne på hjemmet.

Kan dere fortelle litt om husets historie?
JE: Peter Hærem stiftet hjemmet i 1878. Det skulle være
et hjem bygd på kristne verdier, og det holder vi frem med
i den forstand at vi holder en ukentlig kveldsbønn hver
mandag. Vi har også en kristelig visevert som går rundt
med en klokke og ringer så kan folk samles til bønn. Jeg
holder ofte taler til middagene, og viser at vi holder på en
kristen tro. Men det er ikke bekjennelsesplikt for å flytte
inn, det er viktig å si. Det står over buegangen: Soli deo

“Vi er en familie, eller et
brorskap kan man kanskje

kalle det.”

“Vi har både en Rex Sollandes,
kalt kongen, og en Biskop

Sollandes... Når det nærmer
seg sommer har vi hagefest.
På middagene sitter kongen
med et rødt bånd over seg.”

Hva slags funksjon har kongen eller Rex Sollandes?
JE: Vi har både en Rex Sollandes, kalt kongen, og en Bis-
kop Sollandes. Begge de to har mest av alt en symbolsk
makt. Vi har to faste åpningsmiddager høst og vår, juleball
og vårsoiré. Når det nærmer seg sommer har vi hagefest.
På middagene sitter kongen med et rødt bånd over seg.

Hvorfor er det fortsatt sånn på huset at det er nesten bare
gutter?
JE: Vi er jo et hjem fra 1878 og det er en tradisjon vi har
valgt å holde på. Som sagt var det tjenestepiker her op-
prinnelig, så vi har holdt den samme fordelingen, selv om
jentene nå søker etter samme vilkår som guttene, har vi
ikke mer enn tre rom å tilby. De ligger i en egen fløy man
må gå ut for å nå. Jeg tror det fungerer greit på mange
måter. De har sin egen nøkkel, de deler bad og do, de slip -
per å komme inn her og omvendt.
A: Det er ikke noe problem å bo med så mange gutter,
men det er jo en del gamle ordninger her som jeg synes er
ganske diskriminerende, for eksempel er det en del interne
posisjoner som bare guttene kan få.
D: Det er de Sollandske lover som bestemmer at jenter
ikke kan sitte i råd og verv. På Sollandsmøtet som vi hadde
i går, ble det spurt hva slags standpunkt vi skulle ta til
dette kvinnesynet hvis det skulle komme opp i bestyrelsen.
Det blir avstemming om man skal la jenter få adgang til å
bo i selve bygget, og ikke bare på fløyen. Dette er jo kjent
som guttehjemmet og ikke som studenterhjemmet, på
samme måte som man har pikehjemmet på St. Hanshau -
gen, og der har jo ikke guttene innpass heller.

Dette skal være et fellesskap i en studietid, hvordan synes
dere det fungerer?
JE: Det er 36 gutter og tre jenter. Det fungerer egentlig
veldig godt. Det som skiller oss fra et vanlig studentkollek -
tiv er tradisjonene og kulturen vi har her. Møtene en gang
i måneden er noe alle ser frem til. Måltidene spiser vi i
felleskap og vi har felles tv-stue. Det blir mange naturlige
samlingspunkter.

Hvordan er det med økonomi? Finansierer husleien hele
driften?
JE: Nei, den klarer ikke å finansiere hele driften. Vi er
støttet av stiftelsen. Vi har en husmor som er bestyrer som
er ansatt for å se etter oss, hun tar inn huseleien og ringer
etter folk hvis noe trengs å fikses. Det er et gammelt bygg

Studenter

42 % av studentene bor trangt mot 8 % av befolknin-
gen ellers. Trangboddhet defineres som å bo på ett
rom, eller i en flerpersonhusholdning med flere per-
soner enn beboelsesrom.
Halvparten av studentene deler kjøkken og bad med
andre og 15 % av bor i studentbolig. Av disse er det
85% som bor i studenstskipnadenes boliger, 14%
bor i private stiftelser og de resterende 1% vet ikke.

Rapport 36/2011 SSB Berit Otnes, Lotte Rustad
Thorsen og Odd FrankVaage. “Levekår blant student-
er 2010”

Andelenstudentersombor
trangt.

Andel avbefolkningen som
bor trangt.

8%42%

som trenger reparasjon og vedlikehold. I tillegg eide vi
nabogården sammen med Bibelselskapet og Kirkens Hus.
Den ble solgt for bare noen få år siden, for rundt 60 mil -
lioner. Da sitter vi igjen med 20-30 millioner som vi prøver
å forvalte på noen fond. Vi har vår egen stiftelse som driver
dette hjemmet. Over oss og husmor sitter det en bestyr -
else med tidligere beboere, som sørger for å gjøre eventu-
elle justeringer i forhold til husleie. Det har vært viktig for
bestyrelsen at det ikke skal være noe man lager profitt ut
av. Det skal være et akseptabelt prisnivå.

Hva er det som gjør studenthjemmet til et godt sted å bo?
D: Det som gjør hjemmet spesielt er tradisjonene.
JE: Det er viktig å ha noen faste holdepunkter som fester
og felles treffpunkter. Vi er en familie, eller et brorskap kan
man kanskje kalle det.

Kunne dere tenke dere å fortsette å bo i kollektiv etter
studiene?
D: Jeg kan jo sitere tidligere bestyrelsesmedlem Jan Back-
er som 30-40 år etter han flyttet ut av hjemmet fortsatt
har noen av sine nærmeste kompiser fra tiden i huset: Det
fellesskapet du har her, er ikke bare noe du har mens du
bor her, det er noe du tar med deg.

i Stockholm, et i Göterborg, et i Lund, et i Falun og et i
Malmö. Også kollektivhus for blandede aldre begynner å
bli bygd. Mange kollektivhus har lange køer av folk som
ønsker å flytte inn. Det finnes i dag ni foreninger som
vil bygge kollektivhus for sine egne medlemmer og tre
foreninger som agiterer for bygging av kollektivhus eller
hjelper interesserte å få kontakt med passende boligfirma.

I dag finnes det omtrent 43 fungerende kollektivhus i
Sverige. I en del av disse deltar kun halvparten eller færre
av beboerne på felles aktiviteter. Nesten alle er flerbolighus
og ligger i storbyer. Kun to består av rekkehus. 33 hus
er nybygde mens ti er ombygde eldre hus. 25 hus er
utleiebasert mens 11 er borettslag og 7 er kooperative
leieforeninger (Kooperativ hyresrätt), den formen som
gir størst innflytelse for beboerne. Antallet leiligheter
ligger normalt mellom 20 og 80. Hässeby familiehotell i
Stockholm har 328 leiligheter (men bare 50 husholdninger
som deltar i fellesskapet). Stolplyckan i Linköping har 184
leiligheter. I dette huset har kommunen ansvar for eldre-
og barneomsorgen.

Det totale antallet leiligheter er mindre enn 2000, det
vil si mindre enn 0,5 promille av den totale svenske
boligmassen. I dette tallet er ikke mindre bokollektiver og
økolandsbyer tatt med.

Internasjonalt er Danmark ledende når det kommer til
bofellesskap. Etter det kommer Nederland og så Sverige.
I Tyskland finnes mange Baugemeinschaft som ligner
kollektivhus til en viss grad. Frittstående foreninger

planlegger og bygger sammen grupper av boliger eller
tar over og pusser opp at eksisterende hus. Det oppstår
mye fellesskap gjennom planleggings- og byggeprosessen,
men ofte har de ingen krav om deltagelse eller innflytting.
Den individuelle husholdningen kan selge sin bolig uten å
kreve at den som skal flytte inn skal delta i fellesskapet.
Denne modellen er vanlig også i Danmark og USA. I
Storbritannia, Canada, USA og Australia vokser co-housing
bevegelsen. I disse landene er grensen til økolandsby ikke
så skarp. Miljøkravene er ofte fremtredende.

Finnes det behov for kollektive boligformer i det moderne
globaliserte samfunnet? Ett svar er at likestilling mellom
menn og kvinner ikke er løst. På tross av fremgangen
for de feministiske tankene er det fortsatt kvinnene som
har hovedansvar for husarbeid og barn. Dette bidrar
til at kvinner er lavere verdsatt på arbeidsmarkedet.
Lønnsforskjellen mellom menn og kvinner er betydelig i
alle europeiske land. Ett annet svar er at menneskenes
behov for sosialt fellesskap har økt snarere enn minsket.
Aktuell forskning viser at mennesker med rike sosiale
kontakter har det bedre og lever lenger. Kvinner forstår
dette bedre enn menn. Mange kollektivhus består av 2/3
kvinner eller mer. Kollektivhusene kan bidra til å befri
mennene fra deres begrensende sosiale kjønn.

Utviklingen mot flere småhusholdninger fortsetter. I dag
består nesten 50% av alle svenske husholdninger av
en person, mens 25% består av to personer. Mange at
småhusholdningene er isolerte i boligområdene. De spiser
dårlig mat og har det verre psykisk enn de som inngår i

et sosialt fellesskap. Mange familier har bare ett barn og
mange husholdninger består av en forelder og ett barn. I
et kollektivhus med blandede aldre får alle barn ”søsken”.
Foreldre hjelper hverandre og barn får kontakt med mange
voksne.

Selv om de fleste svenske kollektivhus ikke har oppstått
for å løse miljøproblem bidrar de til å økonomisere med
ressurser. Det faktum at man spiser middag sammen
innebærer et minsket behov for energi og næringsmidler.
Tilgangen på gjesterom og hobbylokaler gjør at man
kan klare seg med mindre leiligheter. Beboerne kan
opprette bilkollektiver eller ta andre avgjørelser for en mer
bærekraftig livsstil.

I et kollektivhus har man full rett til privatliv men
man må samarbeide som visse ting. Man må gjøre en
arbeidsinnsats for fellesskapet. Man må gjøre kompromiss
om matretter og tider. Man bør delta i husmøter (varierer
fra 2-10 i året). Man kan ikke alltid regne med å få viljen
sin. Man må ha en positiv instilling til mangfold. Gjennom
å lytte til andre og lære seg å gjøre kompromisser blir
man en bedre samfunnsborger og kan bidra til en fredelig
utvikling.

ARTIKKEL / Dick Urban Vestbro / INTERVJU / Studenthjemmet
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INTERVJU / Färdknäppen

Färdknäppener et kollektivhus for folk som er kommet i den
andre halvdelen av livet. Det er ikke en servicebolig eller et
eldrehjem, men det er heller ikke et vanlig kollektivhus. På
Färdknappenønskerman å tilby et hverdagsfellesskap, et
godt og lett liv som en fortsettelse på familiefellesskap og
arbeidsfellesskap. På Färdknäppen deler man matlaging,
dyrking og husarbeid. Man studerer og reiser sammen, man
hjelper hverandre å holde på livslysten. Färdknäppener
tenkt som et sted man flytter inn for alderdommen eller i en
overgangsperiode mellom livets faser. Vi tenker at dette er
et viktig eksempel på hvordan man kan utvikle nye boformer,
mange vil oppleve perioder sent i livet der kanskje både barn
og ektefeller har flyttet ut. Färdknäppen viser at det finnes
andre løsninger enn toromsleiligheter.

Vi har intervjuet Mette Kjörstad som er en av husets beboere.

Hvordan er alders- og kjønnsfordelingen blant beboerne i
huset?
Färdknäppen er et hus for oss som er over 40 år og med
barn som har flyttet ut. Jeg tror man kanskje sa det på
den tiden da kvinnene fikk barn da man var noen og tyve
men nå er det vanlig å få sitt første når man er 34 her i
Stockholm tror jeg, så det har jo forandret seg litt. Huset
ble bygget i 1993, så det er 19 år gammelt i år. Det betyr
at storparten av de som flyttet inn da nå er 19 år eldre.
Folk trives veldig godt og lever veldig lenge og jeg tror at
gjennomsnittalderen her er 70+. Og det er omtrent 70
prosent pensjonister og 70 prosent kvinner. Størsteparten
er enslige og huset er også bygget i forhold det. Det er 43
leiligheter og av dem er det 19 ettroms, 12 toroms og 12
treroms. Om en treroms blir ledig og det kommer nye folk
skal den gå til et par, slik at vi fyller på med folk. Det har
jo hendt etterhvert at det var et par, og så er det plutselig
en enke eller en enkemann, derfor har det gått ned i antall
beboere. Men vi har veldig mange som vil flytte inn når en
leilighet blir ledig. Nå var det akkurat en toroms som ble
ledig etter Sonja, og da flyttet enken Bibbi inn dit fra sin
treværelsesleilighet så vi får inn et par i treromsleiligheten.
Da blir vi en ekstra i huset.

Tror du kollektivet blir eldre og eldre eller får dere påfyll av
yngre folk?
Når det blir en leilighet ledig prøver vi å fylle på etter visse
kriterier. Hvis du er det som man kalle ”yngre mann” det
vil si under 60, er det veldig greit. Det kan jeg si, enslige
kvinner på 70 år trenger ikke gjøre seg bryet, vi forsøker få
inn yngre mennesker. Det vil si under 60. Vi har hatt noen
40 åringer som har flyttet inn, jeg selv har bodd her i 18
år. Jeg var vel 43 eller 44 når jeg flyttet hit.

Det er en fordel å ha en god fordeling mellom pensjonister
og folk som jobber?
Man sier at det som er selve husets hjerte, det er maten.
Vi er oppdelt i seks matlag, så hver sjette uke lager vi mat.
Det går på turnus. Jeg som jobber, disponerer arbeidstiden
ganske fritt, kommer hjem og lager mat en gang den uken.
Og så er det to kvelder jeg vasker opp. Men det er ofte
slik at de som er pensjonister lager mat og vi som jobber
vasker opp. Hvis du er lærer eller har andre jobber kan du
kanskje ikke gå fra like lett som jeg kan i min jobb. Man
forsøker å ha en blanding, men tiden går og folk her lever
veldig lenge. Som en mann sa, han trodde at livet hadde
blitt ti år lengre for ham gjennom å bo her. Så det er ikke
så mye påfyll utenfra.

Det er ingen pleietrengende som bor hos dere?
Det er ikke helt sant. Vi er ikke noe pleiehjem og vi
pleier ikke hverandre, men det fins jo noen som har
hjemmetjeneste, det vil si at det kommer noen fra

F ärdknäppen
kommunen og hjelper dem med å rydde og vaske opp
og alt sånt. Noen har også ASIH (avancerad sjukvård i
hemmet). Som Elsa, som var en veldig god kvinne, men
hun ble veldig syk, og den siste tiden hun levde fikk hun
blodoverføring i hjemmet. Men det er akkurat som hvilken
som helst leilighet.

Så man må ikke flytte ut selv om man skulle bli syk?
Jeg kan ta et eksempel. Magdalena som bor her er kanskje
97 eller noe og mannen hennes døde for 7-8 år siden.
Hennes sønn Olle er gift med en norsk dame og bor i Oslo.
Olle er enebarn og har en mamma som bor i Stockholm
og er svært gammel, han kommer hit omtrent en gang
i måneden. Det er virkelig noe som er et superpoeng, at
dette hjelper relasjonen mellom voksne barn og deres
aldrende foreldre. For det er ikke slik at barn og foreldre
automatisk bor nærme hverandre nå. Jeg har jo datteren
min i Frankrike og sønnen min i Sør-Sverige og den
eneste søsteren jeg har igjen er i Oslo. Å bo her bidrar
til autonomi og det innebærer en støtte. Hvis Magdalena
ikke skulle vise seg en dag, ikke kom ned til maten skulle
vi jo gå og sjekke det opp. Halvparten eller mer er enslige
husholdinger her i Stockholm, men det tror jeg er ganske
eksepsjonelt. Med tanke på befolkningsutviklingen, og at
folk blir eldre og eldre er det også et samfunnsøkonomisk
spørsmål, hvordan skal det gå til på en god måte. Det er
ikke en pleieinstitusjon, men den kan virke pleiende, hvis
jeg kan uttrykke meg sånn.

Du tror dere lever lenger og er friskere enn andre?
Det var det han som sa. Men jeg har prøvd mange ganger
å engasjere folk som driver med boligforskning til å
sammenligne hvordan forskjellige boligmåter påvirker
helse. Jeg har ikke lykkes til å få noen til å stille opp
enda, men om man ser på alle måleinstrumenter og
vitenskapelige tester vi har for å måle trivsel, så er viktig
å ha en sosialt sammenheng og at man føler seg behøvd,
og det som motvirker demens er at man får stimulanse.
Da oppfyller jo dette huset eller denne boligformen svært
mange av de kriteriene. Mange sier at når de for eksempel
får vanskeligheter med å gå ut skjer det ofte noe her i
huset istedet, og ikke bare bingokveld eller andre litt
kjedelige ting, men interessante foredrag og slikt. Det kan
bidra til å opprettholde helse.

Dere har mange grupper og felles aktiviteter?
Ja, vi har en hel hærskare med grupper man kan delta i.
Det du skal gjøre er å være med i matlaget hvor du gjør
tre vakter hver sjette uke. Vi gjør vask av trappeoppgang
og stell av hus og hage selv, og for det får vi tilbake
penger av boligfirmaet. Det er en helt vanlig leilighet fra
et kommunalt boligfirma. Og de som ikke orker dette
lenger slipper, men det er hva man skal gjøre. Ut over
det er alt frivillig. Vi har et kor som synger sammen på
fredager men det er ikke jeg med i, jeg er med i en gruppe
som planlegger matinnkjøp og ser over bemanningen i
matlagene, ser over hvor man trenger forsterkninger og
flytter på folk. Alle som er medlemmer i husets forening,
men som ikke bor i huset har også mulighet til å lage mat,
og de er da gjestearbeidere. Den gruppen vi er med i ser
vi over hvem som trenger en gjestearbeider eller hvem
som trenger mer tallerkener. Og så er det en kunstgruppe.
Kunst og innredning. Det er Strindbergs år, så vi har
en Strindbergdame som har guidede turer i Stockholm
og har jobbet veldig mye med Strindberg. Nå har vi
posterutstilling over alle Strindbergs forestillinger: Uppsala
Gävle, Russland og hvor det nå har vært. Og så har vi
hagegruppen og husholdsgruppen som kanskje skifter
lyspærer eller andre reparasjoner.

Hvordan er størrelsen på leilighetene?
Leilighetene er litt mindre enn standard, jeg tror det
er omtrent 10%. Når min mann døde flyttet jeg til en
ettroms på 37 m2. For den betaler jeg 6000 i måneden,
men ikke bare for de 37 m2, det inkluderer de ca 400 m2
som er størrelsen på fellesrommene. Jeg tror jeg betaler
for 8 kvadratmeter ekstra på husleia kan du si. Det man
erfaringsmessig har sett, er at for å bygge et slikt hus,
enten det er kategorihus, som man kan kalle dette hvor

alle skal ha en viss alder, eller om det er for folk i alle
aldre, så bør antallet leiligheter være ca 50. Da er det
overskuelig samtidig som hvis det bare hadde vært ti eller
tyve kunne det ha blitt litt trangt rett og slett. Det kan
oppstå grupperinger. Når du får en viss størrelse får du litt
luft, man kan alltids gå et annet sted og man er ikke så
klint opp i hverandre. Det er ganske godt. I forhold til at
man lager litt mindre leiligheter og bruker kvadratmeterne
på noe felles. 400 m2 fellesareal virker som det er
tilstrekkelig for en bolig av vår størrelse.

Har dere noen fellestrekk som gruppe, utenom disse
aktivitetene? Felles verdier?
Ikke uttalte, men jeg synes det er ganske heterogent,
selv om alle er ikke hetero heller. Jeg vil ikke si at jeg er
et mangfoldsgissel her, for jeg er jo norsk. Men de fleste
er svenske, og er sånne gode foreningsmennesker, med
møter og protokoller og sånt. Og organiserte. Noen er
godt stilt og er akademikere, og andre er ikke det. Det kan
være vanskelig hvis du tenker på en kvinne som kanskje
har jobbet deltid og kanskje ikke i en høyt kvalifisert jobb,
og ikke har noen strålende pensjon. Då kan dette bli dyrt.
Men maten som vi lager er rimelig. Vi betaler 24 kr for
middag mandag til torsdag, og 40 på fredag for da er det
dessert. For 16 kroner kan du lage deg en lunsjboks. Vi
har tv, tre datamaskiner, skanner, skriver og de to store
svenske dagsavisene. Så du kan spare en del igjennom at
man ikke behøver å ha alle tingene selv. Det har vært et
spørsmål når jeg har prøvd å få til dette med forskning på
fordelene ved å bo kollektivt om hvordan kontrollgruppen
skulle se ut? Dette er jo engasjerte mennesker som ville
klart seg bra uansett. Men man må tenke på at det er
en halv promille av hele Sveriges befolkning som bor i

kollektivhus, og det er flere akademikere utenfor huset
enn det finnes her inne. Men selvsagt må man være
interessert i det og jeg tror at ganske mange, spesielt
enslige kvinner er interessert, kvinner virker som om de
har større interesse av å bo kollektivt enn hva menn har.
Særlig da enslige menn. Noen av de mennene som flyttet
inn her kom hit fordi kona ville. For kvinnene er det jo
himmelrike, etter 40 år med å bli møtt av ”hva er det for
mat i dag?”, så kan hun sette seg og lage elsklingsretten
sin en gang hver sjette uke. For dem var det en befrielse
fra mye husarbeid. Men i år var årets julepresang i Sverige
Linas Matkasse, som ble kjørt hjem på døra, plukket
sammen alle grønnsaker og ingredienser og oppskrifter så
du slipper å tenke ut meny og gjøre innkjøp. Dette her er
Linas matkasse Deluxe, her er den ikke bare kjørt hjem, den
er også ferdig laget og du slipper oppvasken også. Både
for voksne og barnefamilier er det en løsning. Jeg hilste
på et kollektivhus som er åpent for alle aldre i går, og en
alenemor med tre barn kunne fortelle at tiden hun brukte
på husarbeid gikk ned med 40 % etter hun flyttet inn på
kollektivet.

Er det stor pågang av folk som vil flytte inn hos dere?
Ja, det har vi. Boligfirmaet som har bygget dette har
bygget 3 hus til etter modell av Färdknäppen. Og nå skal
de bygge mer, disse husene er mye bedre ivaretatt, med
mindre hærverk og grafitti, det er mindre flytting frem og
tilbake, og det fungerer så bra at de vil ha flere hus. Neste
gang skal de bygge et for alle aldre.

“Man sier at det som er selve
husets hjerte, det er maten. ”

“Alt går an når man er ung
og frisk og har en jobb, men
ta vekk ung, ta vekk jobben,
kanskje bevegeligheten. Hva

sitter du igjen med da?”

>>
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Eldre

Folk i Norge og Sverige mellom 70-79 år har i snitt ett rom
og 24 kvadratmeter mer å boltre seg på enn folk mellom 20-
29 år, som kun har 44 m2 gjennomsnittlig. Når det gjelder
par uten barn på 45 år og eldre bor 55% svært romslig, noe
som defineres som tre eller flere rom mer enn antall bosatte.
I 52% av alle bebodde boliger bor det kun en person viser
folke- og boligtellingen fra 2001, noe som utgjør 17% av
befolkningen.

(Bofohold i storby, Utredninger til storbymeldingen del 4,
Arne Andresen, Torkil Løwe og Elisabeth Rønning. Ssb
2003.)

Arne Andersen, 100 års ensomhet? Norge og Sverige 1905-
2005. Fra bolignød via «folkhem»til boligmarked, SSBmagasi-
net 14. Mars 2005

Prosentavallehusstander
med kun enperson.

Andelavbefolkningensom
bor alene.

52% 17%

20-29år bor i snitt
på 44m2 per
person

70-79år bor i snitt
på 68m2 per
person

INTERVJU / Färdknäppen

Hvordan ble huset etablert?
Det var noen som begynte å tenke på at nå har barna
flyttet ut, og her sitter vi med svære hus og hage, hvor
lenge kommer vi til å orke dette eller engang ville det?
Og hvordan skal vi bo når vi blir eldre? Noen kvinnelige
arkitekter startet så BIG gruppen som er forkortelse for
Bo I Gemenskap. De studerte og kom frem til veldig mange
av de ideene som har blitt virkelighet her i huset. Denne
initiativgruppen holdt på i 5-7 år med å planlegge og
tenke ut hvordan de ville ha det, og så komme i kontakt
med byggefirma og kommunen. De fikk tomten og huset
ble bygget og de hadde store muligheter til å være med
å påvirke utformingen av huset. Ligger fellesrommet i en
avkrok av kjelleren er det ingen som går dit. Hvordan man
kan bygge det slik at det er hyggelig og innbydende og
fungerer. Hvordan kan kjøkkenet være slik at man kan lage
mat for 50 personer samtidig uten at det blir industrielt,
men ser ut som et hyggelig kjøkken.

Hva skiller kollektivhuset fra et vanlig hjem?
Mye har å gjøre med inngangen, man kommer inn som
man gjør i et hjem, i gangen, i huset. Det er ikke en
vanlig trappeoppgang, men du får en følelse av at dette
er et hjem. Fellesrommene ligger i forhold til hverandre,
og vaskestuen er også på rekke med oppholdsstuen,
biblioteket og sånt. Det er ingen skummel kjeller som
minner om det verste krimscenario når man skal gå og
vaske klær!

De tre-fire andre kollektivhusene som ble bygget etter
modell fra deres, har de blitt kopier av dette huset eller
har de hatt nye brukermedvirkningsgrupper og prosesser?
Det var nye grupper. Da dette huset ble til var det
mange som ikke fikk plass, og så har det blitt kjent,
fler interesserte seg og dannet en forening: Foreningen
Framtiden. Det er en kvinnelig arkitekt som er ordfører i
denne foreningen, som heter Ingela Blomberg. Hun har
forhandlet med byggefirmaet Familjebostäder når de
har laget de andre husene. Medlemmer av foreningen
har jobbet for å få til de andre husene. Når de så har
blitt bygget har de blitt egne foreninger, men jeg tror at
Framtiden fortsatt har omtrent 100 medlemmer. Og det
ikke bare her i Stockholm, men flere steder i Sverige har
det blitt bygget hus etter modell av vårt. Det er veldig stor
etterspørsel etter det. Samtidig som det også begynner
å bli etterspørsel etter slike hus som er åpen for ulike
aldersgrupper.

Har du noen tips til folk som vil sette i gang et lignende
prosjekt?
Det spørs hvilken gruppe mennesker det er. Hvis det
er eldre er det spesielt viktig at det ikke skal være et
pleiehjem. Det er et hus for eldre, men det skal være
et kollektivhus hvor man deler på matlaging, stue og
gjesteværelser, som vi kan bruke i stedet for at alle trenger
å ha det i sin egen leilighet. Og at man er innstilt på å
hjelpe til og gjøre ting sammen. Til gjengjeld slipper du å
gjøre allting selv. Det er det primære. Det burde også være
en størrelse på det, det tar lang tid å jobbe opp en sånn
interessegruppe. Jeg tror ikke så mye på at kommunen
kan bygge et slikt hus og spørre om det er noen som vil
flytte inn, men nettopp dette med å jobbe med prosesser,
tenkt hva vi skal gjøre, hva er viktig, hvordan vil vi ha det?
Og der kan jo vi hjelpe til med vår erfaring. Men man må
jobbe sammen og jobbe seg opp en bra gruppe beboere.
Erfaringen er at når huset er klart flytter bare halvparten
av de som sa at de skulle inn. Noe har kanskje skjedd,
man flytter, får ny jobb eller noe annet forandrer seg i
livet, man vil bo nærmere barna sine. Man må ha en
gruppe som er mye større enn antall leiligheter. Og så må
man ha et samarbeid med kommunen eller et byggelag.
Hvilken form det blir… dette er jo rene leiligheter, mens de
seneste som har blitt bygget har vært boligbyggelag, og
det er en annen juridisk form hvor foreningen blokkleier,
leier hele huset av boligselskapet. Hos oss er det jo hver
enkelt beboer som er leietager. Hos de andre er det
foreningen som leier, henter inn leie og må gjøre mye mer
med revisjon. Det fins også kollektivhus hvor de har blitt
selveierleiligheter. Hvis noen selger til markedspris, eller
hvis noen dør og barna vil selge leiligheten til gode penger,
hvordan blir det da hvis noen vil kjøpe det for eksempel
på grunn av beliggenhet, men ikke interesserer seg for
kollektivlivet? Hvordan gjør man så avtalene? Den juridiske
formen er viktig å tenke igjennom.

“...en alenemor med tre barn
kunne fortelle at tiden hun

brukte på husarbeid gikk ned
med 40 % etter hun �yttet inn

på kollektivet.”

“Det er ikke en
pleieinstitusjon, men den kan

virke pleiende, hvis jeg kan
uttrykke meg sånn.”

Hvordan har dere for eksempel fått lov til å velge å få inn
yngre menn?
Det er også forskjellig. På Färdknäppen, som var først har
vi en svært god avtale med boligselskapet. Når en leilighet
blir ledig blir den først lyst ut internt, og så lyses den ut til
de som er medlem i foreningen, det er ikke noe vanskelig
å bli det. Så kommer det en forespørsel om hvem som
er interessert. Så blir for eksempel en treroms leilighet
ledig slik det ble nettopp. Den var det fem par som var
interessert i. Noen var kanskje veldig gamle. Da var det ett
par som etter intervju fikk leiligheten. I det andre huset
hvor jeg var i går, der er det åpent for alle aldre. Når det
blir en leilighet ledig der, blir det først lyst ut internt som
her, og så går det ut helt offentlig. De som melder seg
får et møte hvor de får vite om at det er et kollektivhus,
at man forventes å hjelpe til med maten og rydde og
holde rent så og så mange ganger per år. Boligmarkedet i
Stockholm er slik at mange sier ”Jada! Absolutt kommer
jeg til å gjøre det.” Og kanskje driter de i det, kanskje
gjør de det. Jeg personlig synes det virker sympatisk.
Her kan man jo velge mer av det samme, bredden av
typer er litt vanskeligere hvis noen sitter og velger. Men
dette må man tenke gjennom, det finnes alle mulige
måter. Det er også det at alle skal ha samme muligheter,
likestilling. Når jeg flyttet inn og leide leiligheten til noen
som hadde jobb i Malmö, var det en dame som døde, og
hennes leilighet ble ledig. Etter et år i Stockholm hadde
jeg, uten å betale ett øre innimellom, fått leilighet med
egen balkong i Stockholm sentrum, det var uhørt. Alle
ville bli kollektivister. Det er bra hvis det kan gå gjennom
den vanlige køen, men da må man ha samtaler og snakke
om det. Her er det bestyrelsen som foreslår en person til
boligselskapet.

Hvordan hadde du sett for deg at livet var i en vanlig
leilighet?
Det hadde jeg syntes var dritkjedelig. Jeg har aldri bodd
sånn: jeg og kjæresten min og våre barn, i vårt hus bak
vårt gjerde og vår bil. Sånn har jeg aldri levd og jeg får litt
klaustrofobi bare jeg tenker på det. Når barna var små
leide vi en villa, med en familie nede og vi bodde oppe,
et stort gammelt hus. Vi lagde felles badeværelse med
felles vaskemaskin og slikt. Det leide vi bare og når det
ble solgt flyttet vi bare til en 50-talls blokk hvor det var
fire leiligheter i samme trappeoppgang. I husene rundt
omkring var det barn. Barna gikk på Steinerskole og
det var mange barn derfra, og et slags fellesskap. Barna

sprang ut og inn hos hverandre. Når mine barn hadde gått
ut av skolen ville jeg gjerne flytte til Stockholm på grunn
av jobben, jeg reiste veldig mye og det var slitsomt å ta
seg til og fra Arlanda. Det er selvsagt konflikter eller noen
man liker mer eller mindre, sånn er det alltid i sosiale
sammenhenger. Jeg husker en mann Bertil som fikk en
pacemaker. Han og jeg skulle gå en liten promenade og
da følte Bertil seg svimmel. Og han sa: ”Mette, kan du
ikke si noe skikkelig dumt til meg sånn at jeg blir sint.”
Så tenkte jeg på noe jeg hadde lest i avisen den dagen og
fortalte det indignert til han, som ble veldig opprørt. Og
så sa han: ”takk, det var godt, adrenalinet kom opp og
påvirket hjertet og balansen og alt” Så han kunne gå mye
bedre. Han fikk livsånden litt der. Her kan man bli sur på
noen andre sammenlignet med å sitte i din egen leilighet
og være sur på deg selv. Det at man har tilgang på å gjøre
ting, for eksempel har vi en dag hvor alle barnebarna
kommer, og mine barnebarn sier at de liker det veldig
godt. Det blir bare morsommere med flere mennesker.
Man kan heller ikke regne med at alle barn bor i nærheten.
Det var en kvinne som sa, ”Jeg føler meg så alene og jeg
skulle så gjerne hatt en mann”, men etter at hun flyttet
inn hit tenker hun ikke like mye på det. Hun er ikke like
nøden på selskap, man får bedre balanse og er ikke like
desperat. Da mener jeg ikke bare på en mann. Alt går an
når man er ung og frisk og har en jobb, men ta vekk ung,
ta vekk jobben, kanskje bevegeligheten. Hva sitter du igjen
med da? Kanskje fjernsynet og katten. Og da synes jeg at
dette er veldig bra. Men selvsagt oppstår det ting som i
alle sammenhenger. Derfor tror jeg størrelsen på huset er
viktig for at det skal være en bra blanding av folk og luft i
relasjonene. Det synes jeg også da jeg var med mann og
barn og det var derfor jeg hadde fosterbarn, leietagere,
og barnas venner som periodevis bodde hos oss hvis de
behøvde det. For ellers får jeg litt klaus.

Hva jobber du med?
Jeg jobber med folkehelse i en kommune. Jeg tok derfor
initiativ til folkemøte om kollektivhus. Jeg jobber også med
holdbar utvikling, og det har jo også med dette huset å
gjøre. Vi bruker mindre energi, i stedet for 50 damer som
står og steker kjøttkaker i hver sin stekepanne er det en

eller to som steker i en diger panne. Det er mindre avfall
og mindre forpakninger som kastes. Når huset var ganske
nytt kom det en bil og skulle suge opp søpla. Da spurte
de, hvor er resten? Vi sa at det er alt. De sa for et hus
av denne størrelsen er det veldig lite søppel. På mange
måter økonomisk og alt mulig. Ellers har jeg jobbet i
steinerskoler og alt sånt der.

En av tingene dere har skrevet er på hjemmesiden deres
er at man skal overlate de store eneboligene til neste
generasjon. Tror du mange har en miljømotivasjon, eller
er det for de fleste sosial motivasjon som er viktigst for å
flytte inn?
Jeg tror det er mye mer sosialt og personlig, og at man
tenker litt lenger på hvordan det skal bli når man blir
gammel. Jeg synes det er veldig vanlig med 55 + hus i
Sverige. Med damer i resepsjonen som gjør noe morsomt.
Jeg kjenner et par som var friske og bodde i et nydelig hus.
Da de ble 76 tenkte de at nå skal vi begynne å tenke på
alderdommen, men da var det for sent for man fikk ikke lov
til å flytte inn i et sånt etter man var 75. Det er det samme
her og, man skal flytte inn mens man er yngre, så kan du
arbeide og spare opp litt kreditt. Når du ikke orker mer
er det andre som hjelper til. Du har litt til gode i banken
så å si. Men jeg synes det er mange som sier at det er
ikke det at man ikke kan klare huset, hytta og hagen, men
det å kvitte seg med ting. Svigerfaren min er 92 år og på
mandag ble han flyttet til et sykehjem. Og så står den der
digre villaen igjen med alt hans arvegods, konas arvegods
og alt fra guttene hans var små. Og det å kvitte seg med
ting i tide. Jeg har aldri vært en som samler på ting, hver
har sin interesse, å ha et sånt husprosjekt eller ikke. Jeg
har aldri skjønt vitsen med å bruke opp all tid og penger
på det. Jeg tror at for de som vil flytte er det mye på grunn
av det sosiale og at man vil gjøre noen nytt. Hvor mange
pensjonister er det ikke som detter sammen som en sufflé
når jobben er borte og barna ikke er der. Særlig når man
blir enke eller enkemann kan det bli svært tungt. Dette er
et nytt prosjekt, et nytt liv, det er spennende og man får
stimulanse. At man ikke setter seg i Cannes på ferie og
sitter der og ser rett forbi hverandre og sier, ”vil du ha litt
mer pommes frites nå eller?” og så er samtalen slutt. Eller
”Lurer på hvordan barna har det?”. Her får du input, det
er som å spise middag sammen på jobben. Det gir luft.
Det er viktig i alle tilværelser, at man får noe å tenke på
utenfor seg selv. ”Ååå, jaha, du bor i kollektivhus sier de.”
Jada, vi har gruppesex hver fredag sier jeg. Folk tror at
man aldri får være i fred og sånt, men det er en helt vanlig
leilighet, fullt utstyrt. Hvis av en eller annen grunn hele
kollektivhuset skulle dø, er det fullt fungerende leiligheter.
Jeg slipper lage mat, jeg kan ha gjester på fredagen når
jeg kommer direkte fra jobb, og så har man muligheten
til selskapelighet. Jeg har for eksempel aldri hatt noen
snekkerbod, men her har vi det og jeg kan gjøre ting som
jeg ellers ikke ville gjort. Det utvider mine muligheter som
det aldri hadde gjort hvis jeg satt alene i min egen leilighet
og deppa når det regnet.
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“Oslo kommune er forpliktet gjennom forskjellige
dokument de har sluttet seg til, å drive med utprøving

av brukermedvirkning, økologiske boliger, bærekraftig
livsstil og lavt forbruk. ”

Ormsundveien 14

Da vi skrev forrige nummer og intervjuet husokkupantene i
Mossveien ble det ofte referert til de byøkologiske forsøkspro-
sjektene i Enebakkveien37 og Ormsundveien 14. Tidligere
okkupasjoner som har fått til en avtale med kommunen, den
tryggheten som kanskje skal til for å få slike prosjekter til å
vare. Det er det som er fint med å besøkedisse utkantene
av norsk boligpolitikk: man får sine fordommer utfordret og
oppdager at det koker under overflaten på det som kan synes
som et ensidig nasjonalt boligtilbud og det er her kollektivet i
Ormsundveien befinner seg, på samme måte som Hausmania
og Blitz gjør det for kulturen: et sted som bekrefter at Oslo er
noe mer enn en lat og nyrik landsby i utkanten av Europa, at
vi er med, at vi forsøkervi også. Huset er en sveitservilla med
eplehage og hadde stått tomt noen år da det først ble okkupert
av boligaksjonister i mai 2005. Disse ble kastet ut, men ok-
kuperte på nytt i 2007 og fikk til et bystyrevedtak på bakgrunn
av en plan om at huset skal være en kommunal læringsarena
for byøkologi. Vi tok en prat med beboer Anne Rita Andal. Anne
Rita er 31 år, og bor i Ormsundveien sammen med kjæresten,
sønnen på tre år og venter et nytt barn denne våren. Hun stude-
rer offentlig forvaltning på Høgskolen i Oslo.

Kan du fortelle litt om motivasjonen din for å flytte hit?
Jeg var med på en okkupasjon i Mor Godhjertas vei i 2004
som varte i et halvt år og når vi ble kastet ut derfra var
jeg ganske lei av hele okkupantlivet. Men så var det noen
andre derfra som lurte på om jeg ville være med på dette
prosjektet her. Først tenkte jeg at det var uaktuelt men så
kom jeg ut hit og da klarte jeg aldri å reise herifra. Det
var våren 2005. Da okkuperte vi huset og ble værende i
tre uker før vi ble kastet ut. I løpet av de tre ukene la vi
en plan for hvordan vi skulle få tilbake huset. Vi bestemte
oss ganske raskt for at vi ikke ønsket å barrikadere oss,
vi kunne ha gjort det, men det er et gammelt vernet hus
så vi fant ut at vi heller ville gjøre det på den andre måten
og jobbe med byråkrati og opp mot bystyret for å få et
vedtak. Vi trodde vi kunne få det tilbake samme somme -
ren, men det tok to og et halvt år. Etter mye jobbing fikk vi
flertall i bystyret for at vi skulle ta over huset, og vi startet
en forening som skulle drifte prosjektet. I bystyrevedtaket
står det at det skal fokuseres på brukermedvirkning og
utprøving av alternative boformer. Grunnen til at vi mente
at Oslo kommune burde legge til rette for et slikt prosjekt
i det som tidligere har vært en kommunal bolig, var at
kommunen er forpliktet gjennom forskjellige dokument de
har sluttet seg til, å drive med utprøving av brukermedvirk -
ning, økologiske boliger, bærekraftig livsstil og lavt forbruk.
Det står vel litt om det i Fremtidens Byer, i byøkologisk
program for Oslo kommune, og Earth Charter som kom-
mer fra Rio konvensjonen. De har skrevet under og forplik -
tet seg til det, men egentlig er det mest festtaler. For et
par år siden vedtok bystyret at de skulle bli verdens mest
miljøvennlige hovedstad, og det er bullshit. De gjorde det
sikkert på lille julaften når alle var glade og fornøyde. Jeg
synes det er veldig mye sånt bullshit i Oslo kommune.

Når dere sier: ”dette er det dere har sagt dere skal gjøre”.
Da kan de ikke si nei?
Vi mener jo virkelig at Oslo som Norges hovedstad bør
legge til rette for alternative måter å bo på. En hovedstad
burde være et forbilde, og Oslo har profilert seg som
miljøby. Norge ligger langt bak resten av Europa når det
gjelder økologisk boligbygging og livsstil.
Etter at vi fikk bystyrevedtaket høsten 2007 brukte vi 1½
år på å lage et forprosjekt sammen med Oslo kommune,
arkitektkontoret Lene Frank og Multiconsult. Vi fikk en arki -
tekt fra Østerrike til å komme hit for å dele sine erfaringer
om byøkologi og vi hadde sikkert 15 verksteder hvor vi
jobbet oss igjennom forskjellige løsninger. Kommunen var
kjempegira og en av EBY sjefene snakket om å bruke rom -
fartsteknologi for å isolere. Vi prøvde å si at det ville bli for
dyrt, men han sa: “en million, ti millioner, det spiller ingen
rolle”. Han var helt rusa. I ettertid følte vi oss lurt, for det
som skjedde var at når forprosjektet var nesten ferdig og
vi hadde innledet samtale med byantikvaren og plan- og
bygningsetaten fikk arkitekten sparken. Uten at vi visste
det. Det var sommeren 2009 og hele prosjektet ble lagt i
en skuff etter det. Vi sendte formelle klager, men nå har
vi skjønt at det kanskje var det som var intensjonen deres
hele tiden. Vi fikk tre millioner fra Bystyret våren 2008,
de delte vi med Enebakkveien 37 som er søsterprosjektet
vårt, de er og kommunale og vi har veldig lik historie. Det
har gått til det elektriske anlegget og soppsanering, og å
bygge opp igjen etter soppsaneringen. I forprosjektsrap -
porten har vi masse tiltak, som grovvannsrensning og
solfangere, som foreløpig ikke er realisert. Meningen var at
det skulle være et forbildeprosjekt og et pilotprosjekt på
økologi..

Hvordan forsøker dere å realisere dette som et byøkologisk
prosjekt?

I følge forprosjektet skulle hele huset etterisoleres, utven-
dig men også innvendig. Og man skulle ha solfangere på
taket, solcellepanel og pelletsovn i kjelleren til å varme
dusjvann. Det var planlagt naturlig ventilasjon, og mye
fokus på lavteknologiske løsninger. Hvis vi hadde fått reali -
sert planene fra forprosjektet hadde vi nesten ikke trengt å
varme opp huset i det hele tatt. Vi har hele tiden hatt fokus
på forbruk internt. Det er en viktig del av vår ideologi. Men
hadde vi realisert mer av prosjektet kunne vi levd økolo-
gisk livsstil på en helt annen måte enn det vi gjør i dag.
Vi er opptatt av gjenbruk og nesten alle som bor her har
prioritert lave inntekter for å ha lavt forbruk. Man har mer

tid å bruke på prosjektet hvis man jobber mindre.
Vi er opptatt av økologisk fotavtrykk og har prøvd å få til
et forskningsprosjekt på individnivå, men det finnes ikke
gode nok verktøy for det. Hvis du kjøper tomater fra Spa-
nia i butikken, hvordan kan du vite hvordan disse har blitt
dyrket. Jeg skjønner det er komplisert men det hadde vært
interessant å sammenligne Ormsundveien med vanlige
husholdninger. Jeg mener at vi har et veldig lavt forbruk.
De fleste er vegetarianere, veganere eller har et veldig lavt

kjøttforbruk og vi kjøper mye økologisk mat. Alt som dyr-
kes i hagen er økologisk og om sommeren får vi mye mat
derfra. En del av de som bor her driver med ”dumpster
diving” om sommeren. Det er selvfølgelig veldig sært, men
det har en symbolsk verdi. All den maten som blir kasta
sier mye om mentaliteten i Norge. Den oppussinga vi har
gjort selv har hatt sterkt fokus på miljøvennlige løsninger.
Vi lager vår egen maling og leirevegger. Malingen er veldig
lite brukervennlig, men vi synes det gir mening. Den er
ikke spesielt mye dyrere, og det er jo gøy og lærerikt å
holde på med pigment.

INTERVJU / Ormsundveien 14

Hvordan har dere som bor i huset organisert dere?
Vi er en forening med en spesiell kontrakt med Oslo
kommune, hvor det er foreningen som leier huset og ikke
beboerne. Det er veldig bra for oss for hvis det skulle
vært enkeltpersoner som leide huset måtte man ha hatt
boligvedtak for å bo her. Det har ingen av oss, vi er ikke
bostedsløse eller vanskeligstilte. Dette har vi gjort helt fri -
villig, det synes jeg er viktig å få frem. Av og til leser vi om
eller prater med husokkupanter som sier de måtte sove på
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“De �este deltar selv om
det er frivillig. Og så gjør

folk det de er �inke til. Noen
arbeider i hagen, noen liker

å snekre. Jeg driver med
den kjedeligste jobben av
alle: å krangle med Oslo

kommune. ”

“Kollektive boligprosjekter krever at man samarbeider om
hvordan en lever livene sine. Det er det som gjør slike prosjekter

ekstra utfordrende, spennende og ikke minst sårbare.”

Noen de�nisjoner

Bokollektiv: Tett felleshusholdning på frivillig basis, med
private sove- og oppholdsrom men alle øvrige arealer som
bad og kjøkken felles. Kollektivene har økonomisk fellesskap
i større eller mindre grad. Produksjonskollektiv eller arbeids -
kollektiv er betegnelser på et kollektiv der man både bor og
jobber sammen.

Bofellesskap: Selvstendige boliger med eget kjøkken, stue,
soverom og bad, og med fellesrom i nær tilknytning. Det fore-
går ofte felles aktivitet som middager eller ulike gruppeak -
tiviteter. Borettslag med fellesfunksjoner er beslektet med
bofellesskapet og kan ha fellesarealer og ekstra overnatting,
men innebærer ikke nødvendigvis felles middager eller andre
deltagende aktiviteter.

Servicehus: Selvstendige boliger med stue, kjøkken, bad
og soverom. Servicehusene har noen felles arealer og tilbyr
service til beboerne ofte i form av matlaging eller barne -
pass. Husene har oppstått for å lette hverdagen og frigjøre
forsørgerne fra huslige plikter i hjemmet og har ofte hatt an-
satte og matheis opp til leilighetene. Også kalt felleskjøkken -
hus, appartementshus eller familiehotell. Familiekollektivhus
er for familier, toforsørgerhus er beregnet på familier med to
forsørgere.

Gruppebolig: Populært kalt bolig og mest brukt innenfor
helsevern for psykisk utviklingshemmede. Serviceboliger er
et beslektet uttrykk som ofte betegner alders- og sykehjem.
Beboerne skal ha eget hjem, men har tilsyn og tilbud om as-
sistanse fra helsepersonell når dette trengs.

Kollektivsamfunn: Større ansamling av enheter som har
kollektivt eierskap av land eller samarbeider om arbeidsliv
og familieliv. Begrepet brukes ofte om ideene til utopistene
på 1800-tallet, men det finnes også religiøse grupper som
lever i kollektive samfunn som mormonerne og amishfolket,
og kollektive landsbyer som samarbeider om for eksempel
jordbruk.

(Schmidt, Lene, 1991, Boliger med nogo attåt – nye bofel -
lesskap i et historisk perspektiv, Husbanken)

gata da de ble kastet ut. Selvfølgelig finnes de også, men
for vår del er det helt frivillig.

Noen ganger blir det argumentert med at okkupanter
sniker i boligkøen?
Huset hadde stått tomt i flere år. Det er klassisk Høyre
argumentasjon, som vi ikke tar så veldig seriøst. Det var
en bystyrerepresentant fra Høyre som hevdet at dette kom
til å bli det nye Blitz huset og Jøran Kallmyr fra Frp mente
at vi var arbeidsledige slasker. Vi orker ikke å bruke tid på
sånt. Dette huset stod tomt og var i veldig dårlig stand og
det hadde ikke blitt brukt som vanlig kommunalbolig med

den standarden. Nabohuset her er også eid av kommunen.
Når vi flyttet inn bodde det folk der med kommunekontrak -
ter. De ble til slutt kastet ut på grunn av brannfaren og at
kommunen ikke ønsket å rehabilitere det. Det var det som
skjedde her og. Vi har et veldig dårlig samarbeid med Oslo
kommune. Vedtaket fikk flertall i bystyret men byrådsav -
delingen, som da var styrt av Høyre og Frp, stemte imot
dette prosjektet. Vi mener også at Eiendoms- og Byforny -
elsesetaten egentlig aldri hadde lyst til å realisere dette
prosjektet. Vi har brukt mye tid på å kjempe for at vedtaket
vårt skulle bli realisert. Dette er en høyrestyrt by og har
vært det lenge.

Det bodde en pakistansk storfamilie her i mange år og jeg
tror grunnen til at de flyttet var at det var for hardt å bo
her. Det er så kaldt om vinteren at dere ville ikke tro det.
Vi lever to forskjellige liv om sommeren og vinteren. Men
vi har jo gjort masse, så hver vinter blir litt lettere, men
vannet på do og vaskemaskinen fryser fremdeles. Folk som
kommer på besøk om vinteren sitter med ytterjakken på.
Om sommeren er det helt fantastisk å bo her. Når jeg er
hjemme hos foreldrene mine på vestlandet fyrer de på alle
rom. Det er veldig langt fra min virkelighet, og jeg synes
det blir feil resursbruk. Det er ganske hardt å bo her men
for meg gir det mening. Vi har en veldig god avtale med
Oslo kommune der vi betaler ca 5 500 i leie for å bo i
huset. Det er en sum som kan virke provoserende for noen;
hvorfor skal vi få bo her og betale så lite? Men for det før-
ste har vi jobbet veldig hardt for å få til dette prosjektet, og
i bystyrevedtaket står det at det skal være stor egeninnsats
i prosjektet.

Hvordan kan man se dette prosjektet i en boligpolitisk
sammenheng?
Eiendomsretten står veldig sterk i Norge og på 80 tallet
ble det jo et skifte i boligpolitikken, med Willoch-regjerin -
gen og salget av kommunale boliger begynte. Kommunen
hadde en stor masse av kommunale boliger. Helt vanlige
folk spekulerer i boliger, det er lagt til rette for det med
skattelette, men når man spekulerer i boliger er man med
på å skru opp prisene og gjør det vanskelig for neste gene-
rasjons førstegangskjøpere. Vi har en boligpolitikk som er
veldig ekskluderende og elitistisk. Den gir veldig lite rom
for alternativer.

Hvem er det som bor i huset?
Nå er vi 13 som bor her så det er ganske trangt. Det bor
en mor med et barn i andre etasje, et kjærestepar og to
som er single. Vi har ikke prioritert familier, men det ligger
veldig til rette for å ha barn her. Det har vi valgt. Når man
har barn lever man en annen livsstil enn når man er 20 og
student. Når vi flyttet inn i 2005 var vi en annen gruppe
enn det vi er nå. Da var det mange som mente at hele hu-
set burde være et kollektiv med ett stort kjøkken og sånt.
Jeg var veldig imot det, og vi gikk bort fra det. Det er jeg
veldig glad for i dag. Jeg synes det er en interessant måte
å bo på, men jeg ser at hvis man skal hindre gjennom -
strømming trenger folk privatliv. Spesielt når man blir litt

eldre og får familie så blir behovet større. Slik som vi har
organisert oss nå er at det er to leiligheter i første etasje
som er like store. Begge har stue, soverom og kjøkken. Og
så har vi felles toalett. Hele andre etasje er et stort kollek -
tiv. Vi har felles bad og vaskerom, og det går veldig greit.
Om vinteren lever vi mest inne i leilighetene våre, men ofte
når vi har husmøte har vi også middag. Om sommeren er
det mye mer. Tidligere var det husmøte en gang i uka men
det er ikke alle som ønsker å være så ofte sammen. Den
gruppen som ønsker å jobbe med hagen har ofte møter og
dugnader hvor vi fordeler arbeidsoppgaver. Vi lever jo gan-
ske tett på hverandre her, og jeg lurer på om nøkkelen til
at vi er en stabil bolig har mye å gjøre med at alle har eget
kjøkken. Opprydding og matlaging er ofte en kilde til kon-
flikt. Og jeg tror at et sånt type prosjekt som dette trenger
stabilitet. Iblant trenger man nye krefter, men vi som har
brukt så forferdelig mye tid på å jobbe med kommunen,
må lære opp nye, og kunnskap forsvinner med de gamle.
For vår del har det vært viktig med en stabil gruppe. Jeg vil
si at vi er et veldig harmonisk kollektiv. De fleste deltar selv
om det er frivillig. Og så gjør folk det de er flinke til. Noen
arbeider i hagen, noen liker å snekre. Jeg driver med den
kjedeligste jobben av alle: å krangle med Oslo kommune.

Hva er utfordringene med å etablere et slikt prosjekt som
dette?
Samarbeidet med kommunen er vanskelig og krevende.
Det er så mye energi som fyker ut av vinduet. Samtidig har
jeg ingen behov for å eie en bolig. Det har aldri vært ak-
tuelt for oss å kjøpe dette huset. Vi som driver med disse
alternative prosjektene i Oslo har ikke kun egenmotivasjon.
Mange har bakgrunn fra boligaksjonen. Husokkupasjon
er boligaktivisme, og boligaktivisme er boligpolitikk. I
Trondheim ser man at Svartlamoen også har en markeds -
verdi. De kan vise at de er innovative. Men Oslo kommune
ser ikke den verdien. Det er paradoksalt at i Trondheim
er en hel bydel regulert som byøkologisk forsøksområde,
mens i Oslo… Vi har kjempet så utrolig hardt bare får å bli
boende her, og det er en liten fis dette prosjektet. I Oslo er
det veldig få alternative boligprosjekter. Det er viktig at folk
kan velge å bo annerledes. Kollektive boligprosjekter krever
at man samarbeider om hvordan en lever livene sine. Det
er det som gjør slike prosjekter ekstra utfordrende, spen-
nende og ikke minst sårbare. Og for O14 sin del, så er det
viktigste samarbeidet det som skjer mellom beboerne, ikke
mellom oss og kommunen.
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F riis’ gate 6
Friis’ gate 6 på Tøyeni Oslo ble utviklet av arkitektene Bård
Isdahl, Erlend Løvstakkenog Halldis Eckhoff i Asplan Pros-
jekt AS for USBL i samarbeid med interesserte brukere og ble
finansiert av Husbanken. Det første planleggingsmøtet ble
holdt i 1984 og bygget stod klart i september 1987. Bygården
ligger sentralt på Tøyeni Oslo på hjørnet mellom Friis’ gate og
Haimdalsgate. Bygården har 18 leiligheter og to gjesterom,
opprinnelig 27 leiligheter og tre utleibare hybler. I tillegg
har den omtrent 400 m2 fellesareale som utgjør over 15%
av boarealet, med blant annet storkjøkken, sauna, syrom og
lekerom samt felles takterrasse og balkonger. Fellesarealene
er et resultat av reduserte leilighetsstørrelser, som i hovedsak
ble oppnådd ved å slå sammen kjøkkenog stue. En organ-
isering av leilighetene via en midtkorridor på bekostning av
gjennomgående leiligheter ble valgt på grunn av ønsket om et
felles trapperom for alle beboerne.
Friis’ gate 6 drives som et vanlig borettslag med frivillig delta-
gelse i fellesskapet, utenom generelt vedlikehold som i vanlige
borettslag. Opprinnelig var det to fellesmiddager i uken. Nå er
det sjeldnere og det varierer i takt med beboerenes ønskerog
initiativ.

Vi drakk te og spiste småkaker i fellesrommet i bofelless -
kapet med beboerne Anette Boman (A) Hilde Krogh (H)

Dere sier at Friis’ gate ble lyst ut som et kollektivhus? Var
det mange interesserte?
A: Det var i 1987, og da var det boligmangel, så det var
ganske mange på det møtet ja. Men det er klart interessen
for dette huset svinger i takt med boligsituasjonen ellers
i Oslo og det har vært perioder hvor det har stått tomme
leiligheter som folk ikke har fått solgt.

Man kjøper seg inn som et vanlig borettslag, og så eier
man en del av et fellesareal.
A: Ja, indirekte gjør man det, siden huset er tegnet som
det er. Men det bor jo folk her som ikke bruker fellesare -
alene, men da bor du jo dyrt siden du betaler for fellesare -
alene både når du kjøper deg inn og som en del av husleia.
Det er en del av pakka. Hvis du bruker fellesrommene mye
kan du jo si du bor billig, for du betaler jo ikke noe ekstra
for å bruke systua eller storstua.

Hvordan får dere dette inn i et prospekt?
A: Meglerne er ikke glad i det der. Mens vi som bor her
synes det er en hyggelig boform og vil gjerne selge det
videre. Da må du jo fortelle om det. Hilde flyttet for eksem-
pel inn på grunn av at hun kom i snakk med noen av oss
som bodde her. Meglerne er lite glad i det fordi leilighet -
ene blir dyrere per kvadratmeter. Du kan tenke at du får
mye for pengene eller du kan tenke det motsatte hvis du

“Det geniale ved å bo her er at
man kan være sosial hvis man

vil, og ikke være sosial hvis
man ikke vil.”

ikke er interessert i fellesarealer.

Hvordan har boligene og fellesskapet endret seg over tid?
A: Det går litt i bølger. Det jeg merker er at de som bor i
disse boligene, som ikke flytter inn med fellesskapstanke -
gangen i bakhodet, blir ikke her så lenge, og deltar heller
ikke i fellesskapet.

Hilde er nyinnflyttet og synes borettslaget bør selge felless -
kapsverdiene. Det var i hvert fall det hun falt for selv.
H: Jeg flyttet hit for fem år siden, da var jeg egentlig ikke
på jakt etter leilighet for jeg tenkte at jeg ikke hadde råd.
Men så kom jeg tilfeldigvis forbi, eller jeg hadde kanskje
sett visningen i avisa først, og så ville jeg sykle forbi og
se. Jeg har jo en leilighet som ligger i Heimdalsgata i
første etasje så jeg var litt usikker på det, men når jeg fikk
komme inn og fikk se prydepletreet, blant annet, syntes
jeg det var fantastisk her. Og så møtte jeg Anette og en an-
nen nabo som satt og snakket oppe på fellesverandaen, og
da syntes jeg dette virket veldig ålreit, særlig når jeg ble
vist rundt i alle disse fellesområdene. Jeg tenkte dette er
helt utrolig. Han som solgte leiligheten til meg var også litt
opptatt av at fellesarealene var en viktig del av leiligheten
og det å flytte inn.

Hva syns du fungerer best med dette som et bofellesskap?
H: Jeg sitter i styret på tredje året og jeg synes at nabos -
kapet er det som fungerer best for meg. Jeg er i samme
middagsgruppe som Anette og har også blitt kjent med en
del andre naboer, og det er hyggelig. Jeg har aldri hatt et
sånt naboskap et annet sted. Det er helt spesielt å bli kjent
med naboene sine på denne måten.

Føler du at naboskapet kommer fra fellesmiddagen eller
det å treffe naboene sine i fellesarealene?
H: Både middagene og det å sitte i styret. Det å involvere
seg og være opptatt av å drive frem noen saker har vært
viktig. Jeg har en spesiell leilighet, for det er en av to
leiligheter med egen inngang og ikke inngang i fellesar -
ealet. Det har den som ligger på andre siden også. Jeg har
ikke den samme kontakten i heisen og trappene når jeg
går inn og ut på den måten.

Du som har bodd her i mange år, Anette, hva er erfarin -
gene? Hva funker best?
A: Jeg har bodd her i 25 år i en av de minste leilighetene.
Det som er det geniale ved å bo her er at man kan være
sosial hvis man vil, og ikke være sosial hvis man ikke vil.
Man har en leilighet som fungerer, og kan bo i den uten å
være sosial. Men jeg kan gå ut på takterrassen om som-
meren og treffe folk, til og med gå dit og snoke etter ekstra

mat. Eller jeg kan si at jeg har potet hvis du har fisk for
eksempel. Jeg kan også bare bli i leiligheten. Det valget
er viktig for meg. Jeg tror ikke jeg hadde blitt her hvis det
var tvangsfelleskap. Den kombinasjonen her synes jeg er
den beste. Jeg har aldri brukt vaskestua eller trimrommet
for eksempel. De som har barn har jo sine fellesrom, som
lekerommet, og andre bruker mest andre rom.

Huset i Friis gate er som et nabolag innenfor fire vegger.
Unger går inn og ut av hverandres leiligheter, til lekerom
og verksteder. Du har jo sett ungene vokse opp, ser det ut
som om det dannes vennskap for livet?
A: Det vet jeg ikke, jeg har ikke sett det så tett siden jeg
ikke har barn her selv. Datteren til Tone var her på fest og
hun sa at hun merket at hun hadde vokst opp i Friis gate
i sånne sammenhenger hvor det skulle bidras litt. Hun
hadde vært på hyttetur og var helt i sjokk når folk ikke
bidro noe. Hun var opptatt av at man bidro i fellesskap når
middagen skulle på bordet. Det mente hun at hun hadde
fått herfra.

Men dere er ganske spredt i alder i dette borettslaget. Har
det noe med leilighetene å gjøre?
A: Det som ofte skjer er at de som får mer enn to barn flyt -
ter fordi det blir for trangt.
H: Mens andre holder seg her fordi de har blitt så gode
venner med andre familier.

Så det bor folk her med tre barn?
A: Ja, den leiligheten dere så var den minste. Den største
leiligheten er 85 m2 og har tre soverom. Alle har løsnin -
gen med kjøkken i stua. De store har en litt mer skjermet
kjøkkendel, og til og med et lite toalett. Så der har det
bodd folk og leid ut ett rom med toalett. Det er de største
leilighetene. Så er det noen på 73 m2. Flere har flyttet
internt fra toroms til treroms.

Har det noen gang gått andre veien, at barna har flyttet ut
og folk har flyttet til en mindre leilighet?
A: Det tror jeg ikke. Det er heller sånn at man har fly -
ttet inn alene, og så har man fått seg kjæreste og byttet
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AKSONOMETRI AV FRIIS’ GATE6 IKKEI MÅLESTOKK
1 Vestibyle

2 Spise- og samlingsrom med storkjøkken
3 Disponibelt

4 Fellesrom med balkong
5 Hybel eller gjesterom
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INTERVJU / Friis’ gate 6 / Bård Isdahl / Tore Lange

Bård Isdahl og Tore Lange er begge deltakere i Byboligaks-
jonen som blant annet deler ut den lite ettertraktede Gråbein-
prisen, et skulderklapp for boligprosjekter med spesielt lav
kvalitet. Bård Isdahl er sivilarkitekt og har vært med å tegne
bofellesskapet Friis’ gate for USBLsom stod ferdig i 1987 og
har blant annet jobbet for Norsk Form og Husbanken. Tore
Lange er sivilarkitekt med bakgrunn som blant annet overarki-
tekt i Husbanken og er aktiv i debatten som pågår om fortet-
ting og boligkvalitet. Vi møtte de to på Dattera Til hagen på
Grønland for en prat. De kommer rett fra en busstur med Oslo
Arkitektforening, Byboligaksjonen og et knippe oslopolitikere
for å vise frem eksempler på både god og dårlig boligbygging.
Mest dårlig.

Bård Isdahl (B) og Tore Lange (T)

Hva er historien bak Friis’ Gate?
B: Rundt 1970 kom en gruppe med feministiske kvinne -
organisasjoner til USBL og ba dem om å bygge et kollek -
tivhus for seg. Det sa USBL ja til, og startet planleggingen
som resulterte i borettslaget Kollektivet på Hovseter som
stod ferdig i 1974. Så ble det ikke noe mer av det. Under
hele den tiden hadde USBL en og samme direktør som
hadde vært der siden rett etter krigen, Egil Berg. Da vi fikk
oppdraget på Grønland med å tegne infill boliger for syv
tomter som oppstod etter riving i regi av Oslo byfornyelse,
sa plutselig Egil Berg en dag: “Kan dere ikke prøve på et
sånt bofellesskap igjen da?” Vi undersøkte ulike tomter for
å finne en som kunne tilrettelegges for et slikt prosjekt og
valgte den minst gunstige tomten for et vanlig boligpros -
jekt; denne hjørnetomten som ligger med aftensiden inn
mot vinkelens indre og som gjør at ytterveggene ligger ut
mot gata og gir ganske dårlige lysforhold for leilighetene.
Så om alle de rommene som ble liggende med dårlige
lysforhold kunne få kompensasjon for dette ved at folk
kunne gå inn i et fellesrom med aftensol, ville det bedre
forholdene for den blokka som skulle bygges der og det
var faktisk grunnen til at vi valgte akkurat den tomta.
Deretter gikk vi i gang med å skissere og fant ut at her lå
det til rette for alternative konsepter. Det ene konseptet
gikk ut på å lage et trapperom i hvert vinkelbein, og det

B ård Isdahl / Tore Lange

leilighet, og så et barn og byttet igjen. Når man får tre
barn flytter man ut. Det er en familie på Kampen som
fortsatt lager middag her med oss selv om de har flyttet ut
av bofellesskapet for lenge siden.

Før hadde dere fellesmiddager to ganger i uka, og nå er
det mye sjeldnere. Er dette på grunn av beboergruppen ak-
kurat nå eller blir det mindre og mindre generelt?
A: Det bor flere her nå som ikke er så engasjert i det, det
går i rykk og napp. Som vi snakket om isted, når bolig -
markedet er vanskelig flytter det folk inn som bare er
interessert i bolig og ikke i fellesskapet. Men hvis det ikke
er så tøffe tider tenker folk seg litt mere om før de flytter
inn her, og det merker vi.

na, syrom og lekerom samt felles takterrasse og balkonger.
Er det for mye eller er det passe fellesfunksjoner i forhold
til antall folk?
H: Jeg har aldri tenkt på at det er for mye, men jeg ser jo
at det er veldig mange ting å holde ved like og vaske og
holde på med her.

Nå er jo dette et bygg som er planlagt fra grunnen og opp.
Ser dere noe som kan ha vært gjort annerledes med tanke
på arkitektoniske løsninger?
A: Jeg synes fellesrommet og matsalen er for stort og
burde vært mulig å dele opp. For det det skal brukes til er
det ofte litt for stort. I fellesrommene oppover i etasjene
er det for eksempel nødvendig å gå gjennom et rom for å
komme ut på terrassen for noe som gjerne heller ikke er
ideelt. Siden vi har vært en del plaget av innbrudd holder
vi alle dører låst og det kan være litt vanskelig om somme -
ren. Da står det åpent igjennom hele bygget, men det går
som regel greit.

Det er jo franske balkonger i leilighetene. Har det vært
vurdert å sette opp private balkonger?
A: Det er et gjentagende tema, det har vært oppe på
allmøtet tre ganger. Jeg tror det hadde vært spikeren på
døren for Friis’ gate og fellesskapet her. Hvis man ønsker
seg det er det ikke her man skal bo.

Hvordan bestemte dere hva fellesrommene skulle inne-
holde? Og har de skiftet bruk etter hvert?
A: Det har vært forskjellig. Vi snakket om det i den første
gruppa jeg var med før vi flyttet inn, men det har vært en-
dringer underveis. Det har blandt annet vært vevestue og
frisørsalong i hjørnelokalet nede. For noen år siden ble det
gjort en omfattende brukerundersøkelse om hva vi skulle
ha på de forskjellige rommene. Trimrom har det ikke alltid
vært. Syrom har det vært mye fordi noen har brent for det.
Musikkrommet har vært biljardrom og tørkerom, så det
endrer deg litt. Bruken av rommene blir diskutert på disse
allmøtene.

Er det noe dere savner? Jeg etterlyste jo denne kjøkkenha -
gen da vi var ute og så på hagen tidligere.
H: Jeg etterlyser også det. Jeg var med å utvikle
bakgården, og var ikke enig i utformingen. Det var en del

Hvis dere skal si noe man kunne gjort bedre, hva hadde
det vært?
A: Jeg får ofte det spørsmålet der, men jeg tror vi har akku-
rat samme problemer som andre borettslag, med trappe -
vask, vaskemaskinen som går, barnas bråk og katten som
mjauer. Men her opplever jeg at det blir snakket om før
det kommer på klagenivå. Man møtes på middagene og
ofte løser det seg før det blir nabokrangel. Baksiden med
lokalene er at man har mye å holde rent.

I Friis’ gate er det omtrent 400 m2 fellesareale som utgjør
over 15% av boarealet, med blant annet storkjøkken, sau-

andre gikk ut på å lage et trapperom i midten med midt -
korridor. Vi var veldig i tvil, for midtkorridor hadde vi ikke
noe særlig sans for; noen leiligheter ville bli helt ensidig
vendt mot gata. Vi startet da en medvirkningsprosess hvor
vi gikk ut med en artikkel i medlemsbladet til USBL og sa
at vi ville ha råd fra interesserte medlemmer om hvilket
konsept vi skulle velge. Så meldte det seg rundt 30 stykker,
og alle sa de kunne være interessert i å flytte inn i prosjek -
tet når det var ferdig. Vi hadde flere diskusjonsmøter med
denne gruppa og det endte med at ti stykker fra gruppen
flyttet inn. Da hadde det gått tre år siden prosessen star -
tet. Det var en nyttig korrigeringsprosess for arkitektene,
vi fikk gode råd og fikk diskutert med andre enn oss selv.
Til slutt endte vi med midtkorridor. En annen veldig viktig
del av forhistorien var at Husbanken var veldig entusias -
tisk. Vi fikk større husbanklån enn det som var vanlig, vi
fikk ekstra poeng for å lage et kollektivhus. Det vil si at
innskuddet gikk litt ned og husleia ble desto større. Men
Husbanken backet opp dette fra dag en og det skjer ikke i
dag. Husbanken er ikke interessert.

Kan du fortelle litt om dine erfaringer fra det å bo i Friis’
gate?
B: Jeg hadde hatt et slags avstandsforhold til kollektivbev -
egelsen før jeg fikk jobben på arkitektkontoret som tegnet
Friis’ gate på begynnelsen av 80-tallet. Jeg hadde bodd
litt i kollektiv en kort periode men hadde ingen spesielle
planer om å bo sånn. I mellomtiden hadde jeg fått et barn
og skilte meg når det barnet var tre år gammelt. Det var to
år før Friis’ gate 6 sto ferdig. Vi var tre arkitekter som ville
flytte inn i dette prosjektet. To av oss flyttet inn, den tredje
ble ikke med. En veldig viktig grunn til at jeg flyttet inn var
at jeg ønsket å ha et miljø like utenfor stuedøren min for
den da fem år gamle datteren min, samt at jeg var nys-
gjerrig på å se hvordan dette fungerte. I hovedsak vil jeg
si at det var veldig vellykket. Hun var helgebarn. Hun fant
venner der og trivdes veldig godt i miljøet. Hun er tredve
år nå og snakker fremdeles om Friis’ gate tiden som en
spesiell tid.
Etter hvert fant jeg meg også en kjæreste i Friis’ gate 6, og
vi flyttet inn i samme leilighet. Vi flyttet også ut sammen,

og bor nå sammen i privat rekkehus oppe på Keyserløkka.
Vi har vært nedom noen ganger senere, og har fremdeles
litt kontakt med folka der. Det er i hovedtrekk min historie
knyttet til Friis’ gate.

Tror du at det er viktig at de som skal flytte inn er med i
prosessen om man skulle laget et lignende bofellesskap,
eller tror du man har lært noe som kan kopieres til et nytt
prosjekt?
B: Svaret er at det er viktig å bygge på andres erfaringer.
Det er spesielt viktig å bygge på norske erfaringer, i og
med at folks preferanser og bokulturen forandrer seg
ganske fort. Det er viktig å ha de som skal flytte inn med
i prosessen, slik at de kan få bestemme. Ikke bare fordi
de får løsninger som er best tilpasset deres liv, men fordi
man faktisk får en eiendomsfølelse til dette her. Det er en
litt manipulativ måte å si det på, men det har jo en viss
betydning.

Du skriver i din artikkel at det er veldig viktig at alt felles
er frivillig. Vi besøkte kollektiver i Danmark som har en
større grad av plikter i forhold til fellesmåltider og lignende
i forhold til frivillighet. Tror du det er lettere å ha flere plik -
ter i større kollektiver, eller tror du det er kulturforskjeller
mellom Norge og Danmark?
B: Størrelsen har svært mye å si. Jeg mener egentlig at
minstestørrelsen på et sånt hus burde være 50 leiligheter.
Friis’ gate har 28 leiligheter inkludert en av hyblene. Det er
faktisk et vanskelig punkt. Og så er det, som du sier, også
kulturforskjeller mellom Norge og Danmark. Den alterna -

“… man har �yttet inn
alene, og så har man fått seg

kjæreste og byttet leilighet, og
så et barn og byttet igjen...når
man får tre barn �ytter man

ut…”

“... jeg tror vi har akkurat
samme problemer som andre
borettslag... men her opplever
jeg at det blir snakket om før
det kommer på klagenivå...
Man møtes på middagene og
ofte løser det seg før det blir

nabokrangler”

“Husbanken backet opp dette
fra dag én og det skjer ikke
i dag. Husbanken er ikke

interessert..”

fram og tilbake med denne bakgården. Jeg kjempet for et
tre som heldigvis fikk lov til å stå. Men jeg skulle gjerne
hatt mer kjøkkenhage.

Det er ikke så voldsomt sterkt ideologisk felleskap her?
A: Noen av oss som bor her har bestemte holdninger i
forhold til det å ikke ha balkonger, for eksempel, men når
det gjelder å dele tror jeg mange har en ideologisk hold -
ning. For eksempel hjørnelokalet som er et utleielokale. Vi
ville ikke leie det ut til massasjeinstitutt eller kebebsjappe,
så da ble det trimrom. Det var jo også et ideologisk valg.

Er beliggenheten viktig?
A: For meg er det viktig at det er sentralt.
H: For meg er det veldig viktig. Det er et fantastisk sted å
bo. Det er et flerkulturelt område med et mangfold på alle
mulige måter. Det synes jeg er kjempebra.
A: Hæ, bor du i et bokollektiv på Grønland? sier mange
som har et helt annet bilde av hvordan det er. Men for meg
er det viktig at det ligger der det gjør.
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INTERVJU / Bård Isdahl / Tore Lange

tive og kollektive bevegelsen har vært sterkere i Danmark
hele tiden. Og vi grublet mye over disse forskjellene mel -
lom Danmark, Norge og Sverige som har veldig ulik profil.
Vi har et bilde av det selv om årsakssammenhengene er
uklare. Min oppfatning er at Danmark er mye mer urban -
isert fra lang tid tilbake, folk bor mye tettere sammen i
landsbyer og byer, det er ikke så langt mellom byene og
de har en helt annen urban kultur. Det der med å tegne
en sirkel rundt privatenheten og si: her er hagen min og
du får ikke komme innenfor gjerdet mitt, er det en kultur
for her i Norge fremdeles. Det er også fremdeles en veldig
sterk skepsis til bylivet. Jeg jobber med Kongsberg, og jeg
ser på hvordan man kan legge til rette for barnefamilier i
sentrum. Men folkemeningen er altså at barn ikke burde
bo i byen selv i Kongsberg, søte lille Kongsberg. Så har du
Sverige som ligner på Norge på mange måter, men der
har de tradisjonene sine med adel og sterk embetsmanns -
stand og “ordning og reda”, i alle fall inntil generasjonen
etter meg. Det har også vært veldig sterk tiltro til auto -
riteter i Sverige. Dermed har de kollektivbyggene som er
bygd i Sverige i svært liten grad vært initiativ nedenfra, det
har vært boligsamvirker og det statsorganiserte Sverige
som har satt i gang prosjektene. De var også i hovedsak
basert på servicehusprinsippet.
T: I Sverige er det nå en kollektivhusbevegelse som heter
Kollektivhus NU. Det er en nestor der som heter Dick Urban
Vestbro. Situasjonen der er en helt annen på grunn av det
organisatoriske og det finnes to former for kollektivhus:
Det ene er leieboliger som “hyresgäst företaget” leier ut
som kollektivhus. Det andre er, hvis jeg har forstått det
riktig, er at man leier et hus kollektivt, omtrent som i et
borettslag, hvor du leier en andel av hele huset og så har
du rett til å bo i en del av det. Men mange er bekymret
for at det nå er en privatiseringsbølge kommet til Sverige
også.

I Sverige er det jo også en del eldrekollektiver. Hvor det
ikke er pleieboliger, men en aldersgrense. Det er det ikke

“ Når man får barn kommer
de �este i tidsklemma. Det er
et veldig godt argument for
å bo i bofellesskap; det var

mange enslige mødre i Friis’
gate 6.”

“De ressursene man kan
trekke på er nesten ikke

tilstede lenger; markedet
overgår alt.”

så mye av i Norge?
B: Selvaag Pluss har bygget noen boliger på Løren, som er
et eget datterselskap av Selvaag. De bygger serviceboliger
for eldre.
T: Det vil si, de er ikke aldersbegrenset, men de var tenkt
for eldre. De har felleslokaler og en vertinne. Jeg tror de
har et felleskjøkken hvis noen vil slå seg sammen og ha
middag sammen. Der har du hundre kvadratmeter felles -
lokale som skal fordeles på leilighetene og det må være
minst 100 leiligheter for at det skal gå. Jeg tror verten
eller vertinnen koster 1000 kroner i måneden. Utgangs -
punktet var at Selvaag bygde seniorboliger, men så syntes
de det var så mye restriksjoner med å gjøre det, at de gav
blaffen i det offentlige og lanserte dette konseptet som er
helt fritt. Men jeg tror vertinna henger litt igjen fra senior -
tankegangen. Men de klassiske servicehusene i Sverige og
Danmark hadde jo også en resepsjon hvor du kunne legge
igjen nøklene til håndtverkerne som skulle komme.

Har kollektivet noen relevans i forhold til norsk boligpoli -
tikk og boligproduksjon?
B: Jeg ser at det rører litt på seg nå, og årsaken til det er
økonomi og ikke noe annet. Det er ingen spesielt sterke
kollektivbevegelser, venstrebevegelser eller alternative
bevegelser. Jeg tror at hvis man kan oppnå noe økono-
misk kan det ha noe for seg å bygge sånn, men det er
kjempevanskelig, det må sies. For å ta Friis’ gate som et
eksempel. Vi tok så mange leiligheter som vi likevel hadde
tenkt å bygge med fordelingen mellom to, tre og fire roms
leiligheter, og så plukket vi 15% av hver leilighet og la til
fellesarealet. Da skulle man tro at det huset ble like bil -
lig som et vanlig hus. Men det ble litt dyrere. Vi la inn et
felleskjøkken med restaurantstandard. Skal man komme
ned under det som er vanlig standard skal man skrelle yt-
terligere, og i dag er gjennomsnittsleiligheten mye mindre
enn hva den var. Så hva har man nå å ta av?I forbindelse
med Friis’ gate laget Lene Schmidt et lite notat som heter
”bolig +”. Det var et forsøk på å sette et bofellesskap inn
i en bysituasjon og se på hva som foregår mellom det
huset som er et bofellesskap og nabolaget. Man har ulike
institusjoner og tiltak som gjør at det blir lett å bo i byen.
Når man får barn kommer de fleste i tidsklemma. Det er
et veldig godt argument for å bo i bofellesskap og det var
mange enslige mødre i Friis’ gate 6. De hadde stor glede
av å kunne utveksle tjenester med hverandre. Og det å
tenke igjennom hvordan man kan bruke fellesarealer og
felles eiendom til noe konstruktivt og hvordan dette kan
lette folks hverdag er en utfordring .

Noe av det som oppleves som strengest i Friis’ gate er at
man ikke har balkonger, men må bruke den felles balkon -
gen.

B: Det var en av grunnene til at vi flyttet ut. Kona mi
ville ha privat balkong men det måtte vike for det hadde
ødelagt hele opplegget. Det var en sak som gikk i forkant
av at vi flyttet ut. Det kom opp at folk ønsket å bygge pri -
vate balkonger der hvor man kunne og det ble vedtatt på
generalforsamlingen at vi skulle lage et prøveprosjekt, så
vi bygget en balkong i full skala av treverk som stod noen
uker i gårdsrommet. Så prøvde man å forestille seg hvor-
dan det ville blitt å få flere balkonger i det lille rommet.
Jeg mener det hadde ødelagt dessverre. Men det splittet
folket og vår familie i to. Da var det veldig ålreit at vi flyttet
ut. Men det var en interessant prosess.

Det er interessant med disse ulike måtene å organisere
bofellesskaper og kollektiver. Vi ser i Norge at de litt mer
radikale, som Ormsundveien 14 og Hausmannsgate 42 er
veldig opptatt av å ikke ha private leiekontrakter, men vil
heller leie som en gruppe.
B: Vi undersøkte ulike organsisasjonsmodeller når vi lagde
Friis’ gate, blant annet om man kunne sile de som flyttet
inn slik at det ikke kunne oppstå sprengkrefter, men det
umuliggjorde borettslagsloven. Straks man blir et borett -
slag blir man underlagt en hel rekke føringer, det er viktig
å være klar over. I dag er regelverket litt løsere hvis man
lager sameie, men de lovene skal nå samkjøres helt.

Tror dere bofellesskap har potensial i dag, og eventuelt for
hvilke grupper kan dere se mest potensial?
B: Hvis jeg skulle ringe inn en gruppe hadde det vært
barnefamilier, og gjerne enslige foreldre. Det å kunne
samarbeide og ha et felles rom for ungene, både fysisk og
sosialt tror jeg er en veldig støtte og har et stort potensial.
I Norge var det Husbanken som tidligere støttet slike pros -
jekter. På 80 tallet lå husbanken foran. Nå har Husbanken
blitt nedbygd og den siden av Husbanken er nesten helt
borte. Og boligforskningen er minimal. De ressursene man
kunne trekke på er nesten ikke tilstede lenger; markedet
overgår alt.

Tore Lange til venstre på illustrasjonen, Bård Isdahl til høyre.
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ARTIKKEL / Joakim Skajaa

“De behovene som kollektivet
presenterer løsninger for
er ikke i utgangspunktet

radikale, men felles for de
�este.”

“Et bærekraftig samfunn er
et samfunn hvor man søker
stabilitet og jevn fordeling

fremfor vekst”

Den norske boligproduksjonen er inne i en langvarig krise.
Et høyt prisnivå gjør det vanskelig for unge å komme inn
på boligmarkedet. I Oslo, som opplever en voldsom vekst i
folketallet, bygges det i dag ikke tilstrekkelig antall boli -
ger. Samtidig har kvaliteten på boliger og uteområder falt
dramatisk. Slik vi ser det er denne dramatiske situasjonen
et resultat av at boligen først og fremst blir sett på som et
rent investeringsobjekt i et system som ikke vektlegger bo-
lig- og bokvalitet men fremtidig økonomisk avkastning. Vi
tror at det finnes alternative løsninger, både sosialt og øko-
nomisk og at det i eksisterende kollektiver og bofellesskap
finnes en kime til en annen løsning på boligproblemet.

Kollektivet og bofellesskapet er i utgangspunktet ikke
en radikal boform. Selv om kollektiver og bofellesskap
de siste tiårene kanskje mest av alt er kjent fra radikale
venstreorienterte miljøer og som en billig, utbredt og
akseptert boform for unge, bl.a. studenter, så er kollektivet
eller bofelleskapet fortsatt i mange land og kulturer også
storfamiliens boform. Kollektivet eller bofelleskapet kan
ivareta en rekke sosiale, økonomiske, samfunsmessige og
praktiske funksjoner. Vi mener at bofellesskap er en aktuell
modell for en alternativ boligproduksjon og at det kan by
på løsninger for et bredt spekter av befolkningen, alt fra
den kommende bølgen av eldre til familier som kan gå
sammen og på denne måten løse hverdagens utfordrin -
ger. Basert på de intervjuene vi har gjort i denne utgaven
av Pollen ser vi at behovene som kollektivet presenterer
løsninger for i utgangspunktet ikke er radikale behov, men
generelle behov som er felles for de fleste. Kollektivet og
bofelleskapet handler i de fleste tilfeller om å skape en
stabil livssituasjon i en bolig med gode kvaliteter. Fel-
lesskap med andre mennesker er i mange tilfeller det
bærende elementet og står sentralt. Kollektivet og bofel -
leskapet handler imidlertid også om behovet for å være
med å skape sine egne omgivelser. Mange bofellesskap
blir til ved at grupper går sammen om å lage boligene sine
slik de ønsker dem. Boligproduksjonen i Norge har store
utfordringer, både når det gjelder å produsere et tilstrek -
kelig antall boliger og når det gjelder å skape gode boliger.
Slik vi ser det kan bofellesskapet være et nyttig verktøy for
å utforske nye løsninger både når det gjelder den økono-
miske strukturen og når det gjelder hvordan vi skal bo og
leve sammen. Kollektiver og bofelleskap kan tilføre dagens
boliger nye kvaliteter; sosialt samvær, fellesskap, tilknyt -
ning, tilhørighet, fellesfunksjoner og tjenester, som svar på
kollektive behov, som for eksempel barnepass, vasketjenes -
ter, mat og sykepleie.

Historisk sett har kollektiver og bofellesskap vært en prak -
tisk løsning på utfordringer i samfunnet når det gjelder
økonomi, boliger og levekår. De første eksemplene på
kollektive boformer i nyere tid oppstod blant utopistene på
1800 tallet i England, Frankrike og senere De Forente Sta-
ter. Utopistbevegelsen oppstod i kjølvannet av den industri -
elle revolusjon. Blant disse nytenkerne oppstod kollektive
boformer i første rekke som en reaksjon på de elendige
forholdene til fabrikkarbeiderne. Man ønsket å skape et
nytt samfunn med bedre arbeidsforhold, gode boliger, like -
stilling mellom menn og kvinner og mulighet for barna til å
kunne gå på skole i stedet for å jobbe. Basert på ideene til
Charles Fourier og Robert Owen, som begge stod sentralt i
bevegelsen, ble en rekke slike utopistsamfunn realisert selv
om de mest radikale ideene som kollektiv eiendomsrett og
kvinnefrigjøring måtte vente. I USA oppstod det på 1800
tallet, i likhet med i Europa, en rekke kollektivsamfunn,
såkalte ”communes”. Som i Europa bygde flere av disse
samfunnene på ideene fra Utopistene Fourier og Owen

mens andre igjen bygde på ulike religiøse overbevisninger.
Det var fantes en sterk tro på at samfunnet kunne endres
ved å endre måten å bo og organisere livet på. Gjennom å
dele på noen av oppgavene som barnepass, matlaging og
matproduksjon ville man skape et bedre hverdagsliv.

Også i Sovjetunionen ble det eksperimentert med kollekti -
ve boformer. Etter revolusjonen, spesielt på 20-tallet hadde
man stor tro på et nytt samfunn og en ny arkitektur. Både
boligen og arbeidet ble gitt en ny form med frigjøring som
mål. Frigjøring fra det kapitalistiske systemet og frigjøring
fra tradisjonelle kjønnsrollemønster stod sentralt. Spesi-
elt kvinnene skulle frigjøres gjennom kollektive løsninger
for barneoppdragelse og husarbeid. Etter bolsjevikenes
revolusjon i 1917 innførte man derfor i Sovjet en ny kol -
lektiv boform, de kommunale og felles leilighetene, også
kalt ”kommunalka”. ”Kommunalkaen” var en del av det
kommunistiske prosjektet og førte sammen familier med
forskjellig etnisitet, holdninger, utdanningsnivå, levemåte
og sosial tilhørighet. ”Kommunalkaen” hadde flere felles
funksjoner og familiene delte blant annet kjøkken, barne -
hage og vaskerom. Narkomfin-bygget, som ble tegnet av
Moizei Ginzburg stod ferdig i 1932 og er et eksempel på
en slik kollektiv boform. Bygget består av en lang boligfløy
med leiligheter og en lavere del i glass som inneholder fel-
lesfunksjoner. Narkomfinbygget var ment å endre beboer-
nes hverdagsliv radikalt. Gjennom å organisere barnepass,
klesvask og matlaging ut av den enkelte boligen får bebo-
erne mulighet til å leve et mer sosialistisk og feministisk
liv. Også et bibliotek og et treningssenter var inkludert i
bygget, som skulle fungere som det konstruktivistene kalte
en ”social condenser”; et bygg som kunne endre beboer-
nes adferd og sosiale liv. Boligene i Narkomfinbygget ble
rangert ut fra hvor kollektivisert de var. I den ene enden av
skalaen var små hybler med eget kjøkken og i den andre
enden leiligheter med kun soverom og et rom for studier.

Også i Norge er det en rekke historiske eksempler på
kollektive boliger og bofellesskap. Ole Dehli, som i sin
tid grunnla Norges Kooperative Landsforeningen, se-
nere COOP,utviklet et fellehusprosjekt som skulle ligge i
Linstows gate. Dette ble aldri bygget, men skulle bestå av
160 leiligheter med et stort felles kjøkken i kjelleren hvor-
fra man kunne bestille mat som ble levert med matheis
direkte inn i leiligheten. Man ser en lignende løsning i Fæl-
leskjøkkenhuset i Balders gate, også her har hver leilighet
kun et lite tekjøkken eller anretning. Den varme maten blir
levert fra felleskjøkkenet i kjelleren. Det finnes flere slike
hus i Oslo. Arkitekten og byplanleggeren Harald Hals, som
var en drivende kraft i byplanlegging og sosial boligbyg -
ging i Oslo fra 1914 til annen verdenskrigs slutt, var også
påvirket av ideene om kollektiver og bofellesskap som en
løsning for å skape gode samfunn av den tidens store by-
vekst. Utbyggingen på Torshov, som han hadde ansvar for,
ble planlagt med omfattende fellesanlegg. Folkekjøkken,
barnehage og bibliotek var blant annet en del av planene.

De historiske eksemplene som vi nevner over er viktige
fordi de viser at de utfordringene vi har med dagens bolig -
marked ikke er nye eller spesielle for vår tid. Privatisering
av boligmarkedet kombinert med en voldsom prisvekst de
siste 20 årene har gjort boligen til et investeringsobjekt
mer en et livsprosjekt. Samtidig gjennomgår samfunnet
store demografiske endringer som ikke kommer til ut -
trykk i de boligene som blir bygget. Det er allerede store
grupper som bor alene og ettersom befolkningen eldes vil
denne gruppen bare øke. I et system der alle skal inves-
tere i sin egen bolig er løsningen på dette store mengder
små men dyre boliger. Ved å dele noen arealer kan man
imidlertid få tilgang til andre typer arealer samtidig som
man blir en del av et fellesskap. Samfunnet står overfor en
eldrebølge som tvinger frem endringer innen helse- og so-
sialomsorgen, men også i boligpolitikken. Når det gjelder
barnefamiliene så er begge foreldrene i de aller fleste fami -
lier i dag i full jobb. Hverdagen er travel og mange kjenner
at tiden ikke strekker til. En løsning som blir mer og mer
vanlig er å kjøpe inn hjelp for å klare vanlige hverdags- og
omsorgsoppgaver. I et fellesskap kan man dele på noen av
disse oppgavene og på den måten både effektivisere dem
og redusere kostnadene. Et felles kjøkken, felles vaskeri og
hjelp til barnepass ville være viktig for mange i et travelt
hverdagsliv.

Joakim Skajaa / Sivilarkitekt MNAL

Hvordan kan kollektive boformer, der det å skape et godt
liv i fellesskap med andre, passe inn i et system basert på
enkeltindividets investering i boligmarkedet? Vi mener at
dagens boligmarked svikter i og med at det ikke leverer
boliger av god kvalitet og heller ikke det antall boliger som
kreves. Det europeiske finanssystemet er inne i en dyp
krise. Selv om vi hittil gjennom vår heldige situasjon her
i Norge har klart å isolere oss fra de verste effektene av
krisen så bør Madrids folketomme boligprosjekter være
en påminnelse til oss alle om at et investeringsdrevet
boligmarked ikke nødvendigvis er den beste løsningen.
Kommune og stat er store grunneiere og kan om de ønsker
enkelt legge til rette for utvikling av andre modeller enn
de vi ser nå, der mye av det som bygges blir produsert
av store utbyggingsselskaper. Man kunne for eksempel
subsidiere tomter til grupper som går sammen om å
skape sine egne boliger. Ved å legge til rette for kollektiver,
boligsosiale stiftelser og andre modeller der man bytter ut
potensialet for fremtidig gevinst med høy kvalitet vil man
kunne stimulere en annen type boligproduksjon enn den vi
ser nå. Kollektive boformer trenger ikke å bety en radikal
holdning til for eksempel eiendomsretten, det kan like godt
bety at man legger mer til rette for at mindre grupper og

enkeltpersoner kan ta initiativ. Men det betyr at man må
innta en annen holdning til hvordan boligmarkedet bør
fungere. Det handler også om å få mer ut av de boligene
vi allerede har. Slik det fungerer nå utgjør boligen en stor
økonomisk sikkerhet, men også risiko for mange. De som
har kommet seg inn på boligmarkedet kan hente gevinst
på sin bolig som følge av verdistigningen, og etter en tid
bytte til seg en større og dyrere bolig. Men den økningen
man da kan realisere i form av areal vil ikke alltid henge
sammen med det egentlige behovet man har. Mange eldre
sitter for eksempel med store, dyre eneboliger mens unge
familier kanskje må klare seg med en liten leilighet. Det
burde jo heller være sånn at eldre, som kanskje bor alene
eller med en ektefelle kunne ha en mindre leilighet mens
den unge familien fikk et mer romslig hjem. Som deltager
i et kollektiv der man ser hverandres behov skulle dette
være en mulighet. For at bofellesskap skal bli et reelt alter -
nativ til andre boformer er det viktig å synliggjøre hvordan
denne type deling av ressursene kan være et alternativ til
mer tradisjonelle eierskapsmodeller.

Et bærekraftig samfunn er et samfunn der man søker
stabilitet og jevn fordeling fremfor vekst. En kollektiv
boform legger til rette for å dele både på produksjon og
forbruk. Slik vi ser det handler kollektive boformer om å se
et større fellesskap utenfor den enkelte bolig og å legge til
rette for dette. Kollektive boformer kan både gi et bredere
tilbud av tjenester og en mer effektiv bruk av ressursene.
Mange barnefamilier ville nok for eksempel sette pris på
at bolig, barnehage, skole og andre offentlige tilbud var
satt i en sammenheng. Det ligger en holdning til grunn i
kollektive prosjekter som handler om et godt liv i felleskap.
Kanskje kan man klare seg med litt mindre om man deler
på noe? Det kollektive handler også om å hente ut mer-
verdi, ikke gjennom abstrakt økonomisk vekst men ved at
man skaper noe sammen i fellesskap og ved at man deler
på felles ressurser og goder.
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Svanholm Gods
også barna. Vi hadde ulike kasser. Hvis man for eksempel
skulle til tannlegen måtte man ta av en egen kasse. Det
var vanskelig å styre kassene, ofte var behovet større enn
innholdet. Fellesøkonomien var ikke nødvendigvis politisk
motivert, men jeg tror det lå i tiden på 70-tallet. Når vi
hadde gjort det i 25 år var det et visst behov for å være
mer fri. Derfor begynte vi å snakke om andre metoder,
og den vi landet på heter 80-20. Det vil si du betaler 80
prosent av lønnen hvorav 40 prosent går til staten som
skatt og de andre 40 prosentene går til kollektivets drift,
varme, mat, bil, husholdningsartikler og barnehage. Så får
du de resterende 20 prosentene i lommen.
B: Jorden alene er kun verdt 15 millioner og gården
kostet 30 millioner. Landbruket kan derfor bare betale
halvparten. Vi har vært tvunget til å se på hvor mange
lønninger som kom inn fra arbeid utenfra og jeg tror
heller ikke vi kunne startet med eksperimentell økologisk
drift hvis ikke det hadde vært for de pengene som kom
inn hver måned fra lønnsarbeid utenfor godset. Det har
vært avgjørende for vårt eksperiment med økologi. Det
er hele tiden for oss den samme situasjon som i familien,
at noen vil låne penger for å realisere visjoner, og noen
vil passe på pengene for ikke å komme ut på et skråplan.
Den diskusjonen kommer konstant. Skal vi velge den ene
økonomi eller den annen? Det blir en slags dynamikk som
regulerer. Men det blir ikke stilt spørsmål om hvorvidt
økonomien skal være felles eller ikke.

Er kollektivet basert på en felles ideologi?
B: Ja, men ikke som betingelse. Det aldri vært sånn at
man måtte fortelle hvor man tilhørte politisk eller religiøst.
Det var ikke et krav på noen som helst måte. Men man
skulle selvfølgelig gå inn for de hovedmålsetningene man
hadde med å ha felles økonomi, konsensusbeslutning og
sånt. Samt en veldig høy grad av likhet, økonomisk likhet.
Vi har ikke vært dogmatiske på noen som helst måte,
vi har tvert imot vært svært pragmatiske. Hvis du
sammenligner oss med Svendgårdene og Christiania som
var meget toppstyrte og puritanske, plasserer vi oss i
midten. I virkeligheten er vi ganske tilbakelente og hvis det
er noen som har noen store teorier, som ikke kan omsettes
til handling, kan vi ikke bruke dem. Det var folk utenfra
som gjerne ville komme og posisjonere seg med gode
ideer, mest i starten. Det tiltrakk forskjellige guru-aktige
folk som trodde de kunne komme inn og ta kontrollen når
så mange mennesker var samlet. På denne måten var det
mange kollektiver som startet, men stoppet opp. Kanskje
fordi det ble mer ideologisk enn praktisk. Blant annet
i Sverige var det mange kunstnere som tenkte at med
mange hender har man mulighet for alt. Men for oss var
realiteten at vi hadde kjøpt godset for 30 millioner kroner,
og det skulle betales. Derfor ble hver og én mer snever. Og
det er dumt synes jeg, at vi ikke har råd til litt mer.

Dere bruker konsensus og allmøter som styringsmetode,
hvordan fungerer det i praksis?
C: Selv om vi har flat struktur har vi likevel mye struktur.
Vi har fellesmøte en gang i måneden som må fungere. Før
man møtes må man ha skrevet beslutningsforslag som
skal henges opp 14 dager før. En liten gruppe møtes og
forbehandler det og kvalifiserer det til møtet. Det blir satt
en dagsorden. Møtet skal ikke ta mer enn 2,5 timer og
vi er nå på forslag nummer 3300 pluss. Vi har omtrent
hundre forslag i løpet av året og det er strukturer og regler
for mange ting. Det endrer seg hele tiden, og er kanskje
et uttrykk for de 80 menneskene som bor her. Det vi kan
bli enige om i hvert fall. Det kan være annerledes om ti

år. Vi frigjør jo mye tid når vi ikke trenger å vedlikeholde
våre bygninger eller lage mat selv. Den tiden bruker vi til å
møtes.
L: Lysten til å ha innflytelse på sitt eget liv, selvforvaltning.
Det har man jo ikke hvis man flytter inn i en landsby. Da
må man spørre en sentral kommune et sted om man kan
gjøre et eller annet. Vi møtes bare og snakker om hva som
er bra og dårlig og så gjør vi det.
B: En avgjørende faktor for meg er at vi lever i noe
som ikke er et ferdig system. Det er alltid noe man kan
påvirke hvis man er utilfreds. Det kan godt være at våre
fellesmøter kan bli langvarige, men ting kan endres og
det er ingen emner som er fullstendig tabu, det er det
ikke. Så lenge det er slik synes jeg det er gøy å bo her.
I virkeligheten synes jeg vi kunne ha hatt godt av å ta
noen kurs for å lære mer. For når man sier man vil ha
en flat ledelsesstruktur bør man jo vite hva ledelse er,
og det visste vi ikke! Det tok det mange år å finne ut av.
Derfor har vi diskusjoner om hvordan vi vil ha det, og
det er faktisk noen som går inn for mer hierarki. Mens
andre lurer på hvordan vi kan lage den flate strukturen
slik at den faktisk fungerer. Det er interessant, for sånn vi
har det nå kan man si er at vi har både et sentralt og et
desentralisert sted. Det vil si at hver arbeidsgruppe har
sitt eget budsjett, og så lenge man passer sitt budsjett
er det ingen som blander seg. Men arbeidsgruppene
har også en tendens til å lage et skall rundt seg selv; vi
passer vårt ansvarsområde, og så passer en annen sitt
arbeidsområde, men innimellom er det altså noen kroker
som blir glemt og som faller imellom. Så da må vi finne
ut hvordan ansvarsområdene kan gå litt over i hverandre.
Den diskusjonen fører vi i landbruket for tiden, fra å ha
helt separate arbeidsområder med avl og grønnsaker, får
vi overlapping. Vi skal møtes hver fjortende dag til en fast
dato og stille opp forberedt. Vi har faktisk måttet ta inn en
konsulent utenfra for å hjelpe oss og guide oss igjennom
hele diskusjonen.

Men dere har en holdning til bærekraftighet og økologi?
C: For noen er det viktig at man driver økologisk landbruk,
ikke bare de som jobber med det, men for mange andre
også. For andre er det sosiale det viktigste. For noen er
det kanskje fellesøkonomien eller ideologien i det hele. Og
for andre igjen kommer det litt an på når du spør. Å prøve
å leve slik at man gjør verden til et bedre sted. For oss er

Svanholm gods ble omdannet til storkollektiv i 1978 og har
vært en pionér innenfor økologisk landbruk. Hovedbygningen
er fra 1744 og eiendommen, som opprinnelig tilhørte
adelsfamilien Bille, strekker seg ut over 415 hektar med
småhus og gårdsbygninger hvorav noen er omgjort til boliger.
Majoriteten av bygningsmassen ligger rundt tunet foran
godset, men det er også mulig å bo lenger unna. Hovedregelen
er ett rom per hode. Godsetbefinner seg utenfor Roskilde, kun
55 km fra København og eies av kommanditselskapet Jarnved.
Alle beslutninger tas på fellesmøtene med konsensus.
For tiden bor det 85 voksneog 56 barn på godset, og de lever
som en storfamilie med felles økonomi. Alle voksnebetaler
80% av inntekten sin til fellesskapet som igjen betaler husleie,
mat, strøm, skatt og avdrag på gjeld. På Svanholm bor det
både landbrukere og folk med jobber utenfor godset, barn og
pensjonister. Skogbruk, landbruk, dyrehold samt alternativ
behandling er bare noen av de mange virksomhetene på
godset.

På tunet utenfor den ombygde stallbygningen, som nå fungerer
som matsal og storkjøkken, sitter Lars Dahl (L), Christina Adler
Jensen(C) og Bo Læssøe(B) og nyter en økologisk pils i den
bleke vårsolen. Bo var med på å skape kollektivet i 1978, Lars
har bodd her i 20 år, mens Christina flyttet hit med sin mann
og to barn for seks år siden.

Hva var motivasjonen for å flytte hit, og for å starte opp et
slikt sted?
B: Jeg kunne egentlig ikke tenke meg å bosette meg
på landet fordi jeg hadde noen dårlige opplevelser
med ensomhet men mulighetene som bød seg her,
sammen med andre mennesker som drev med annet enn
jordbruk tiltalte meg veldig. Jeg har vært med helt fra
begynnelsen og jeg har truffet min kone her og fått to
barn. Vi var to som hadde jordbruksutdannelse og som
startet landbruket, men vi har hatt mange elever og mye
opplæring. Økologiske jordbrukselever som har vært på
rundreise i landet har vært innom her en gang iblant,
veldig mange av dem. Så vi har utdannet mange.
L: Min motivasjon var å flytte på landet til et fellesskap.
Jeg har alltid vært i fellesskaper, og arbeidet i fellesskap,
så da passet Svanholm godt for meg. Det var på et
tidspunkt hvor jeg var ferdigutdannet og hadde fått en
kjæreste og et barn, så da ville jeg ut av København. Jeg
hadde bodd der i ti år.
C: Min motivasjon var litt som Lars. Jeg hadde bodd i byen
i 15 år og ville gjerne flytte ut av byen med barna. Og vi
ønsket å inngå i et eller annet slags fellesskap.

Hvordan fant dere sammen, dere som skapte kollektivet?
B: Det var to visjonære ektepar som satte inn en annonse
i avisen. Det kom 52 mennesker til første møte, og vi
fortsatte med møter et halvt års tid. Vi diskuterte hva
som helst, fra barneoppdagelse til matlaging. Omtrent
et halvt år ut i prosessen forsvant halvparten fordi de
syntes man skulle diskutere enda mer detaljert. Jeg vil si
at det var de mest praktisk orienterte som ble tilbake. Vi
trodde ikke på at en teoretisk diskusjon er et godt redskap
for å lage kollektiv. Det var mange som hadde bakgrunn
fra ulike kollektiv men det var også mange som hadde
bodd i enebolig og hadde oppdaget at kjernefamilien er
problematisk og innsnevret.

Dere har en ganske spesiell økonomisk struktur, hvordan
fungerer denne?
B: Vi har hatt felles økonomi fra starten av. Da gikk alle
pengene inn i felleskassen, og så fikk man lommepenger,

“En avgjørende faktor...er
at vi lever i noe som ikke er

et ferdig system. Det er alltid
noe man kan påvirke hvis

man er utilfreds. Det kan godt
være at våre fellesmøter kan
bli langvarige, men ting kan
endres og det er ingen emner

som er fullstendig tabu ”
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det nok mer viktig enn for mange andre at man skal ha en
bevissthet om å leve bæredyktig. Vi har fått jord for å prøve
å etablere en permakultur på en mark her ute. Det vil vi
gjerne men det er avhengig av mye: kommunen, staten og
så videre. Kommunen vil gjerne ha eksperimenter, men fra
snakk til virkelighet er det langt.
L: Vi har faktisk et fellesskap, som ligner mer et
ekteskap enn et bofellesskap hvor man har regler om
blant annet hvor mye innskudd man betaler. På grunn
av fellesøkonomien må vi stadig diskutere hvordan vår
husholdning skal være. Når vi skal bygge om og når vi skal
investere i våre virksomheter er det et felles økonomisk
anliggende. I forbindelse med at vi begynte å fyre med flis
fikk vi satt opp en kjempestor solfanger. Det er det største
tiltaket vi har laget her på området de siste ti årene,
bortsett fra å etterisolere bygningene.
B: Når vi snakket om visjoner var vi enige om et så bredt
begrep som bæredyktighet, men når det så kommer til å
realisere det har det lenge vært landbruket som har vært
den pilaren vi har å hvile på. I de senere år har energi
blitt mer aktuelt. Vi har faktisk hatt vindmøller nå i 20
år. Og vi overtok en sentralfyring som vi fyrte med flis fra
skogen. Den har vi akkurat skiftet ut fordi den var utslitt.
Men det ble mye diskusjon om hvordan vi kan produsere

og spare energi. Aller helst vil vi jo kunne utnytte våre
vindmøller selv, de produserer det vi trenger både til
foretaket og privat, vi er sånn sett selvforsynte, men vi må
jo selge strømmen billig til elektrisitetsnettet og kjøpe den
dyrt tilbake, og det er irriterende. Vi mangler å kunne få
strømmen direkte inn her på den riktige siden av måleren,
og selge når vi har overskudd, det ville vært mye bedre. Nå
er det slik at energien til oppvarming kommer fra skogen,
fra tilveksten til skogen. Størrelsen på skogen passer
noenlunde til størrelsen vår.

Hva har dere gjort med selve bygningene for å lage en
kollektiv boform? Var det et godt utgangspunkt?
C: For min generasjon og barnefamiliene er det viktig å
kunne lukke døren. Det er veldig fritt her, og veldig sosialt,
men jeg har også behov for å kunne trekke meg vekk til
min lille enhet. Vi har noen veiledende regler for hvordan vi
skal utnytte boenhetene. Vi skal i hvert fall være 80 voksne
her for å få økonomien til å gå rundt. Det er ett værelse
per nese. Hvis det er en boenhet på fire mennesker er det
fire værelser. Det er det vi fordeler ut ifra. Så har vi en
gruppe som har overblikket over hva som finnes av boliger.
Det som er viktig for fellesskapet er at vi har et stort
kjøkkenhus hvor det blir laget mat hver dag. Det er der vi
møtes og ser hverandre.
L: Bygningsmassen er ikke spesielt godt egnet. Noen
værelser er veldig store og noen er veldig små. Men vi
har en byggegruppe på 4-5 personer som river ned og
bygger opp vegger hele tiden og gjør alt mulig vedlikehold.
Men kulturen har også endret seg. For 20 år siden
bodde vi mest i bogrupper, ikke familieboliger, men små
kollektiver i kollektivet. Man hadde felles bad og kjøkken
og så hadde man værelser i forskjellige størrelser rundt
omring. Vi har nå bare to fungerende bogrupper. Det
ble mer familiebasert i løpet av de siste 15 årene, så
bogruppene er nærmest oppløst alle sammen. Det krever
mye ombygging å bygge om til familieleiligheter med egen
inngang, bad og vaskemaskin, og kjøkken. Og så prøver
vi å bruke materialer som er miljøvennlige. Den gamle
stallbygningen ble transformert til boliger. Der har vi vært
veldig konsekvente med materialvalg og energi, koblet
på solceller og laget tiltak for urinoppsamling. Jeg tror
det ligger en viss stolthet i at det er et gammel gods. Jeg
synes også at når man går i skogen eller på markene, den
fornemmelsen av at det er vårt, at man ikke må spørre om
lov for å gå noen steder, det er en god følelse. Men når du
spør i forhold til bygningene så har vi den utfordringen at
det er gamle bygninger og hovedbygningen er fredet og
ikke så godt isolert. Det er grenser for hva man kan gjøre.
Det samme gjelder huset jeg bor i, som er et gammelt
bindingsverkshus. Men når vi restaurerer huset isolerer
vi bedre og opp til standarden. Vi har også koloniene. Vi
som bor litt vekk fra det hele. Det er kanskje fordi jeg er
arkitekt at jeg synes det hadde vært utrolig gøy å sette
seg ned og formulere hvordan det hele skulle være fra
begynnelsen, og så finne ut hvordan man fysisk skulle
innrette seg. Vi har masse problemer med trafikk og barn
og landbruksmaskiner. Det hadde vært gøy å se hvordan
logistikken kunne ha vært. Man kunne laget en lokalplan
med industri og bolig og fritid sånn at det krysser

hverandre. Nå er det ikke noe å gjøre med ettersom
kloakksystemene og alt er bestemt i forveien.
B: Det er også noe å tenke på at argumentet for de
nyinnflyttede var at man ville ha en dør å lukke inn til sitt
eget men man glemte at døren har to sider; da vi bodde
i grupper hjalp vi hverandre mer. Vi var mer samlet,
barna gikk hit og dit. Det kan de også finne på i dag,
men vi kan merke at det skjedde noe med den døren som
kunne lukkes. Vi var mer sammen i begynnelsen. Vi er
som en familie og føler ansvar for hverandre. Hvis det er
noen som har en arbeidsoppgave men ikke utfører den
tilfredsstillende har vi ikke hjerte til å si at du ikke kan
bo her. Vi kan bruke fellesmøte til å spørre om bruken
av arbeidstimer, men vi kaster hverandre ikke ut. Det er
to som har blitt kastet ut på 30 år. Det var ikke engang
arbeidsrelatert. Det var på grunna av troverdighet .

Er det stor forskjell på hvem som bor i husene rundt og
hvem som bor på godset? Og er det mye flytting innad
mellom godset og de andre boligene?
L: Vi har hatt noen på vei inn, som allerede var skilt. Men
så vil de flytte hit for da kan de bo hver for seg litt tett på
hverandre.
B: Det er veldig morsomt fordi det er slike konflikter
som kan slå små kollektiver i hjel men her er størrelsen
sånn at vi kan flytte på oss. Både Lars og jeg bor ca en
halv kilometer herfra, i det vi kaller koloniene fordi det er
de fjerne områder. Vi kjøpte en gang et meieri som lå ti
kilometer vekk og det var tydeligvis for langt. De måtte
lage et eget lite kollektiv der ute for det var for langt unna
for den daglige kontakt. Mennesker som kommer fra byen
vil bo sentralt, de vil bo der hovedbygningen er. De er som
kaniner, de vil gjerne over hverandre. Men ute i kolonien er
det også klynger, det ligger en fem seks hus et sted, og fire
på det andre stedet.
B: Der har du mulighet for hage og det har vært
viktig for meg. For eksempel bodde jeg 20 år ovenfor
barnehagen. Det var den første faste bogruppen som
ble laget. Det var på et loft som ble laget til en bolig og
vi hadde innflytelse på hvordan det skulle utformes. En
kvinnegruppe ville ha to store fellesrom og små celler
som værelser. Munkecelleaktig. Vi var den andre gruppen
som flyttet inn dit. Vi bodde tett der, men det fungerte
også utrolig godt med et fellesrom i hver ende av huset og
et felles badeværelse. Vi var sammen i 20 år, de samme
menneskene og det fungerte veldig bra. Det var helt andre
grunner som gjorde at vi flyttet fra hverandre. Så det
fungerte. Men jeg bodde like over mitt arbeide og det er
jeg glad for at jeg ikke gjør nå.

Hvis man skulle startet et lignende kollektiv et annet sted,
hva kan man lære av deres prosess? Og hvor viktig er
fellesøkonomien for et sted som dette?
B: Det kommer an på menneskene som skal bo der. Jeg
tror hadde betydd mye for meg hvis noen sa at det med
felles økonomi er gammelromantikk. Da hadde jeg syntes

“Det viktigste for
fellesskapet er at vi har et
stort kjøkkenhus hvor det

blir laget mat hver dag.
Det er der vi møtes og ser

hverandre.”

“Vi har ikke vært dogmatiske
på noen som helst måte, vi
har tvert imot vært svært

pragmatiske.”

“Vi har et fellesskap som
ligner mer et ekteskap enn
et bofellesskap... På grunn
av fellesøkonomien må vi

stadig diskutere hvordan vår
husholdning skal være. ”

det var uinteressant å bo her. Jeg hadde ikke visst hva
fanden jeg skulle gjøre for nå har jeg jo bodd her hele livet.
Jeg er pensjonist, og det å være pensjonist her er virkelig
godt. Vårt eldste barn er noen og førti og hun har vært
med oss fra starten av. Det å kunne bestemme hva man
har lyst til å gjøre, alt etter ens fysikk, er en fantastisk
måte å trekke seg ut av arbeidslivet på. Vi hadde en
konflikt i forhold til noen som tjente godt, og som gjerne
ville ha det mer materielt, det er min følelse at det var
det dreide seg om. Dette delte kollektivet i noen leirer, de
som sa at det er andre ting som er viktig enn det å kunne
kjøpe ting. Men det gikk altså noen dønninger gjennom
kollektivet.
C: Jeg håper vi kan holde fast ved den felles økonomien,
jeg tror den vil endre seg, for noen har mer behov for
privatøkonomi. Jeg tror vi skal passe på for det er litt
vanskelig, men det er også det som holder oss sammen.
Det finnes mange bofellesskaper uten, men det er en
bevissthet om at det er det som gjør oss spesielle. Det er
jo helt sikkert at mange vil gjerne ha et større hus eller
gjøre flere ting, men vi vil ikke ha alt dette andre. De som
tjener mange penger er med på å opprettholde at stedet
finnes og kan påvirke som alle andre. De som bor her nå
ønsker å utvikle stedet, men vi er ikke helt enige om hva å
utvikle er. Det finner vi ut av fordi vi har konsensus. Noen
har rike foreldre og noen har det ikke. Det viktige for meg
er at vi har noenlunde like forutsetninger mens vi er her.

L: Det er jo det som gjorde at vi la om på vår felles
økonomi. Før fikk vi alle lommepenger uansett hva
man tjente. Nå får man jo en prosentdel av det man
tjener og det betyr at de som tjener mer også får mer.
Fellesøkonomien bygger på den arbeidsinnsatsen vi legger
inn mens vi bor her. De som har flyttet inn med formue
kan søke om å få bruke den.
B: Det er problematisk om noen begynner å lage økonomi
ved siden av. Man kan jo arve obligasjoner, eiendommer
eller et stort beløp og investere det i et eller annet. Det
har vi hatt snerten av, folk med en stor arv som plutselig
forsvant sporløst. Det har vi ikke helt styr på.

Hvordan er alderssammensetningen i kollektivet?
B: Hvis man regner gjennomsnittet av våre fødselsdager
er det en utrolig jevn kurve. Vi har noen i alle aldre hele
tiden. Man kan si det har smittet videre på våre barn. Ofte
når barna begynner på videregående etter 9-10 klasse
hører vi fra lærerne at barna har evnen til å fungere med
mange mennesker. De som har gått i barnehage sammen
følger hverandre, når de studerer i København hjelper de
hverandre med leiligheter, de er nesten så nært knyttet at
de blir familie.
Vi var kanskje omkring 30 da vi flyttet inn, nå ser vi søkere
i midten av 20 årene. Før sa vi fra at du skal ut og prøve
det du skal prøve før du bosetter deg her. Men sånn er det
ikke nå. De unge er eldre og kommer meget seriøst inn.
Jeg vet ikke hva som har skjedd.
L: En stund var vi redde for å bli for gamle og da bygget vi
de nye byggene. Jeg fant ut av vi var blant de yngste. De
som vokser opp her skal ut, men de kan komme tilbake og
søke seg inn igjen.
C: Det er nesten ingen som har kommet tilbake og det har
ikke vært en målsetning heller. De skal være sterke når de
blir sendt herfra. Noen bygger egne kollektiver, men hvem
gidder å flytte tilbake til mor og far?
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