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TEMA: FREDNING AF ENFAMILIEHUSE
EFTER 1945. FORVANDLING I FAABORG.
LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

ENFAMILIEHUSET
– DANSKERNES DRØMMEBOLIG
Af Poul Sverrild, PhD, mag.art., medlem af Udvalget for
Nyere Tids Arkitektur
Enfamiliehuset er en aktuel dansk selvfølge. Her bor de
fleste af os, og vi elsker vores hjem, men er måske mindre
glade for nogle af de andres huse.
Villa/parcelhus/bungalow/murermesterhus/selvbyggerhus/medbyg/arkitekttegnet typehus og så videre. Viften er bred, og der er noget for enhver. Det har der
ikke altid været, for det urbaniserede enfamiliehus er
ikke så gammelt.
Industrisamfundets boligformer
Danmarks industrialisering i midten af 1800-tallet havde som bivirkning, at boligmarkedet blev revolutioneret.
Hvor boligen tidligere havde været knyttet til arbejdspladsen, blev den efterhånden for de fleste knyttet til familien
og helt uafhængig af arbejdspladsen.
I løbet af få årtier udkrystalliseredes to boligformer, der
gennem de følgende 150 år kom til at dominere den danske
boligkultur og skabte det boligmarked, vi kender i dag.
Den ene var lejlighedsejendommen, som fra at være
et rent by-fænomen også kom til at udgøre et centralt
element i de nye forstæder. Den anden var det moderne
enfamiliehus, som havde rødder dels i klassisk villakultur og dels i den mindrebemidlede landbefolknings bygningskultur.
I løbet af de efterfølgende 150 år udvikledes den nye
– og i dag dominerende danske by-form: forstaden. Her
mangedobledes de ældre bykerners arealer og præsenterede bymæssighed i nye former og strukturer, som overvejende blev bebygget med de to nævnte boligformer.
Over hele landet spredte villa- og parcelhuskvarterer sig – og gør det stadig. Undersøgelse efter undersøgelse påviser nu som før, at dette er den bolig- og bosættelsesform, som danskerne foretrækker. Enfamiliehusets
vigtigste og naturlige habitat blev forstæderne, men det
har i efterkrigstiden også bredt sig ud i det åbne land både
som fritliggende, i tilknytning til en landejendom, og i små
klumper som ‘forstadskvarterer’ til landsbyer.
I 2011 udgjorde fritliggende enfamiliehuse 44% af det
samlede antal boliger, mens kun 39% var etageboliger.
De resterende 17% var andre boligformer som for eksempel rækkehusboliger. Det betyder, at enfamiliehuset er
den dominerende boligform. Ved indgangen til 2019 var
den totale mængde af bygninger til boligformål sammensat af 1.469.086 bygninger. Af disse var ikke færre end de
1.113.918 enfamiliehuse, og resten var sammensat af ræk4

kehuse, etageejendomme og anden beboelse.
Når næsten 90% af enfamiliehusene samtidig er beboet af ejeren, står vi overfor et markant kulturelt fænomen, som rækker langt videre end til husenes arkitektur.
Enfamiliehuset rummer om noget dansk kulturhistorie.
Det kan fastslås, at enfamiliehuset som boligbygning udtrykker en bærende danske boligværdi, som ikke mindst
har ejerskab som fundament, men som også rummer et
nært forhold til matriklens jord og dens over tid skiftende
anvendelsesmuligheder.
Enfamiliehusenes helt overvældende succes, deres
antal og deres kulturelle betydning for de seneste 150 års
danske bygnings-, bolig-, social- og familiehistorie bør
derfor også kunne aflæses i bygningsfredningen.
Samfundets undervurdering
I 2018 var 7.102 bygninger bygningsfredet, og blandt dem
var blot 769 anført som parcelhuse. Det tal kan ses i relation til, at der var 1.099 fredede etageejendomme. Den
tredje gruppe boliger med urban oprindelse er de mindre
populære række-, kæde- og dobbelthuse, hvoraf ikke færre end 614 er bygningsfredede.
Det ses, at enfamiliehusene i forhold til deres antal
og historiske betydning er stærkt underrepræsenteret.
Det hænger formentlig sammen med, at enfamiliehuset i alle andre udgaver end den eksklusivt arkitekttegnede har været genstand for den hån og nedladenhed,
som ‘almindeligheden’ sædvanligvis udsættes for af meningsdannere.
Blandt enfamiliehusene har der historisk været stærkest fokus på den borgerlige villa. Det er her, kunst- og arkitekturhistorikerne er gået på jagt efter ‘de enestående
værker’ fra 1800-tallets sidste og 1900-tallets første årtier. De er efterfølgende skrevet ind i arkitekturhistorien
som en perlerække af stilhistoriske og personlige værker,
og meget naturligt er det også blandt dem, fredningsindsatsen først har foldet sig ud. Fokus på bevaringsværdierne i enkeltstående huse tegnet af markante arkitekter
fortsatte forbløffende uforandret ind i det 20. århundre-

Tagfladerne på enfamiliehusene i Strandhaven i Avedøre,
opført i 1960’erne, illustrerer både ejernes muligheder for
selvudfoldelse indenfor rammerne af et tema og deres lyst til
at gøre brug af dem. Foto: Poul Sverrild.
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des ellers mere demokratiske kulturelle landskab.
Det ser ud til, at interessen for demokratiet i bevaringsarbejdet blev rettet mod de kollektive bebyggelsesplaner,
hvor til dels de samme arkitekter i pagt med tidens fremadskridende først socialfilantropiske, senere selvorganiserede
boligpolitiske aktiviteter udmøntede sig i for eksempel byggeforeninger for de bredere lag i befolkningen.
Det klassiske blik på først villabyggeriets arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter og senere på de arkitektdominerede typologier som forrige århundredskiftes
byggeforeninger og efterfølgende bygningskulturelle bevægelser som ‘bedre byggeskik’ har præget synet på enfamiliehuset. Den vinkel har som sideeffekt kastet skygger over alternative kulturhistorisk og byggeteknologisk
betydningsfulde bevægelser, som for eksempel kom til
udtryk i de titusindvis af individuelt opførte enfamiliehuse, som i samme periode skaffede den største gruppe af
danskerne tag over hovedet.
Overblik og kategorisering nødvendig
150 år er en lang periode, og den dækker derfor naturligt
over både mange bevægelser, typologier og tidsbundne
variationer. Så at forholde sig til den gode million enfamiliehuse kræver både overblik og kategorisering.
De tidlige borgerlige villaer fra 1800-tallets sidste årtier står som nævnt stærkt i både arkitektur- og bygningsbevaringshistorien – og gør det med rette. Men det er
også en bygningsmasse, der ligesom de fredede herregårde repræsenterer numerisk stærkt begrænsede kulturlag.
Den enfamiliehuskultur, som har forandret det danske
bylandskab radikalt, er imidlertid langt mere kompleks end
det billede, litteraturen og fredningslisterne præsenterer.
Den danske enfamiliehuskultur har foldet sig ud i et rum
defineret af på den ene side en kulturel nedsivning, hvor
de højere klassers normer har påvirket de bredere klasser.
Det er den fortælling, der er repræsenteret i litteraturen.
På den anden side var der hovedmængden af huse, som
blev til i en nødvendighedskultur, hvor store grupper af urbaniserede landboer byggede boliger i krydsfeltet mellem
deres baggrundskultur og deres økonomi.
Allerede i Mellemkrigstiden opførtes flere hundrede tusinde enfamiliehuse omkring alle vores byer, og en
meget stor andel af bygherrerne tilhørte arbejderklassen.
Denne befolknings- og bygningsgruppe er igen kommet
til at stå i skyggen af den endnu større gruppe, som virkeliggjorde drømmen om velfærd gennem deres deltagelse i
Efterkrigstidens boom for enfamiliehuse.
Industrialiseringen indenfor byggesektoren meldte
sig tidligt i markedet for enfamiliehuse i form af nye byggematerialer. Fra slutningen af 1800-tallet bød for eksem-

Et typisk, dansk parcelhuskvarter, påfaldende ensartet, også
hvad trampoliner angår. Foto: Kristeligt Dagblad.
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pel nye tag- og vægmaterialer sig til, og fra 1920-erne
også for eksempel præfabrikerede vægmoduler som billige alternativer til de traditionelle byggematerialer. Det er
en spændende historie, der nuancerer og illustrerer boligbyggeriets vej fra tegl til beton. Der var mange andre muligheder, der blev praktiseret og prøvet af på vejen frem
mod dagens industrialiserede udgave af enfamiliehuset.
Efterkrigstidens næsten utallige enfamiliehuse grupperer sig over kultur, geografi, økonomi og teknologi. Der
blev selvfølgelig fortsat bygget traditionelt og ustøttet til
de selvhjulpne befolkningsgrupper, men hovedmassen
af husene blev opført først som statslånshuse og siden
i stigende grad som typehuse. De rummer som grupper
hver for sig meget forskellige kvaliteter som for eksempel
statslånshusenes optimering af bygningernes få m2 og typehusenes større boliger, der udviklede sig i takt med velstandens kulturelle skift i retning af nye kulturelle tilstande som ændret ungdomskultur og den eksplosive vækst i
andelen af udearbejdende kvinder.
Antallet af enfamiliehuse i efterkrigsårtierne er så
enormt, at det ikke tillader detaljeret kendskab til hverken
de enkelte bygninger eller alle de helheder, de indgår i. Arkitektkonkurrencer, udstillinger og faglitteratur, som markedsførte tidens enfamiliehuse, var hyppige, og det er naturligvis overvejende herfra, de huse, vi dyrker og kender
til i dag, stammer. Den overvældende flade af enfamiliehuse, der kom til at dække store dele af landet, rummer
imidlertid helt andre fortællinger, som i kraft af at være lokale, fjerne fra de største byer eller på anden måde uinteressante for de meningsdannende kredse, aldrig er kommet i øjenhøjde.
Myterne
Efterkrigstidens udbredte accept af angelsaksiske normer
har på dette boligområde ført til, at vi har haft en tilbøjelighed til at tolke vores boligkultur i amerikansk lys, hvorefter enfamiliehuskvartererne både blev set først som
base for ukultiverede, materialistiske strømninger og siden som miljømæssigt problematiske områder. Enfamiliehuskvartererne omtales som for arealkrævende og for
trafikalt uhensigtsmæssige helt i forlængelse af amerikansk kritik – selv om de danske forhold er fundamentalt
anderledes. Tilsammen har alt dette bidraget til, at vi har
interesseret os alt for lidt for danskernes egne huse.
Havernes betydning
I vores enfamiliehuskultur ligger ikke bare kulturhistorie
af national betydning, der ligger også arkitektur-, teknologi- og velfærdshistorie – og så den generelt oversete, men
afgørende landskabshistorie. Enfamiliehuset kan ikke betragtes uden sin have. Haven er det, der skiller enfamiliehuset fra andre boformer, og forestillingerne om det gode
liv i haveboligen har fra dag ét været orienteret mod havens betydning for sundhed. Fra forestillingerne om lys og
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Et lille, billigt hus til de mindrebemidlede var opgaven til en række arkitekter fra Centralforeningen for Parcelforeninger og
Villaejere i København og Omegn. Blandt de 50 udvalgte husplaner skyldes dette toværelses hus den kendte arkitekt Anton
Rosen. I skrivende stund vides ikke, om det blev realiseret. Fra: Halvtres Haveboliger, udgivet 1921 af nævnte centralforening.

luft til ideerne om hjemmedyrkningens kvaliteter. Vi savner bevaringstænkning, der favner de kulturelle helheder,
som blev udtrykt gennem skiftende generationers udvikling af hus/have-helheden.
Strukturen
Hvor de danske byer udviklede deres gadenet gennem århundreder og fik deres bebyggelser organiseret derefter,
fik de nye enfamiliehuskvarterer i forstæderne udstykning,
vejnet og bebyggelse i ét hug. De kvarterer, der opstod, fik
med ret få undtagelser en ensartet struktur. Langt hovedparten af husene blev opført på grunde i udstykninger med
logiske og praktiske gadenet, som optimerede antallet af
regelmæssigt rektangulære parceller, og som ikke krævede
særlig forklaring for at finde rundt, for de imiterede grundlæggende brokvarterernes velkendte regelrette gade-grid.
Den type kvarterer finder vi naturligvis i stor skala
omkring vores større byer, men også som vedhæng til
selv ret små landsbyer dukkede udstykningerne op i Efterkrigstiden.
Først med 1960’ernes Radburn-inspirerede udstykninger med lukkede vejsystemer slog en nyorientering
for alvor igennem og skabte enfamiliehuskvarterer, som
signalerede nye, kulturelle værdier hos det brede, huskø8

bende publikum. Tidens stadig mere omsiggribende fysiske planlægning banede vejen for en ny internationalisering af enfamiliehuskvarterernes strukturering. Bilen blev
en forudsætning for nye bebyggelsesstrukturer, fordi velstanden muliggjorde det, og ‘villa, vovse og Volvo’ handlede mere om denne tids parcelhuskultur end om den klassiske villa.
Nutidens radikale forandringer
Hundredtusindvis af gode danske enfamiliehuse fra efterkrigstiden udfordres i disse år ikke mindst af deres energiforbrug, og nedrivninger og radikale ombygninger udfordrer os i forhold til bevaringsspørgsmål. Vi ved på den ene
side endnu ikke, hvordan vi identificerer de kvaliteter, som
vi skal udpege som bevaringsværdige, og på dan anden
side ved vi heller ikke, hvad det er for huse, vi har liggende
i alle Efterkrigstidens danske enfamiliehuskvarterer.
For at kunne sikre danskernes bygningskulturarv fra
efterkrigstiden, må vi skaffe os viden om det kolossale,
byggede landskab, dets forudsætninger, visioner, former
og teknologier. Vi må arbejde for, at vi på nationalt plan
tager enfamiliehuskulturen lige så alvorligt, som vi tidligere har gjort det med landbrugets bygninger eller Efterkrigstidens murede, almene byggerier.
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