
Godt nytår! I mere end et år har 
jeg gået rundt med hestehale 
og sweater og lignet en sam-
menbidt Sarah Lund. Aften ef-
ter aften har jeg siddet i mør-

ket og tjekket, om det nu også var de rigtige 
løsninger, vi valgte til huset, og om økono-
mien kunne bære. Hver en håndværker er 
tjekket for en eventuel »kriminel« baggrund, 
og »egen-projekterne« som have, hæk og 

 Søgang i storfamilien
STORFAMILIEN BYGGER HUS

Familien består af far Mikael, 
der er pressechef, mor Pernille, 
kommunikationsrådgiver og 
journalist, og børnene August 
på otte år, Frederik på syv og 
tvillingerne Carl Christian og 
Dicte Marie på tre år. 

Hvordan bosætter man 
sig, når familien vokser fra to 
til seks personer på fem år? 
Det spørgsmål har familien 
Marott Winkler forsøgt at 
finde svaret på siden som-
meren 2005, hvor de netop 
havde købt drømmeboligen. 
Men så kom et sæt tvillinger 
til, og pludelig var villaen 
for lille.

 Journalist Pernille Marott 
skriver om det lange, seje 
træk med at finde finde en 
økonomisk og funktionel 
bolig til  den børnerige 
familie. 

1. spadestik til parcel-
huset i Hvidovre er taget. 
Boligen følger byggeriet 
frem til indflytningen i
marts. Dette er den 11. arti-
kel i serien.  Læs dem samlet 
på FRI.dk/boligen
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Byggeprojektet har givet høj søgang i familien Marott Winkler , som end ikke søsygepiller 
kan kurere. Ti uger fra at kunne overtage det nye hus har familien dog oplevet, at sam-
menholdet er styrket, og at ægteskabet nu har klar kurs for, hvad livet skal bruges til.

Af Pernille Marott/ www.marottkommunikation.dk

carport er blevet drøftet i familieplenum 
igen og igen. Min mand har været helt oppe 
i falsetten over min grundighed.

 Men nu er det snart slut, og vi skal til at 
nyde frugterne af vores arbejde. Efter et 
hektisk år med hussalg og utallige fremvis-
ninger, rydning af byggegrund, planlægning 
af byggeprojekt, akut flytning og genhus-
ning af hele familien i nye omgivelser er der 
ifølge planen bare ti uger til, at vi kan be-
gynde er rolig hverdag i vores nye hus.  

Det virker snublende nært, da vi vågner 
til en fuldstændig frostklar nytårsmorgen 
højt, højt oppe i vores midlertidige såkaldte 
penthouselejlighed i Avedøre Stationsby. Ef-
ter måneder med selvvalgt kikkertsyn kan 
vi nu se så langt øjet rækker og ikke bare 
vores eget lille husprojekt. Udsigten er i den 
grad storslået og indbydende – præcis som 
den hverdag, vi forestiller venter på os.  

Vi har selv valgt at trodse finanskrisen og 
kaste os ud i et byggeprojekt, der til tider har 
givet en del søgang på hjemmefronten. Ikke 
alt har været til at grine af. Men ligesom med 
fødsler, så er der bare nogle ting, der først er 
værd at tale om, når de er vel overstået. 

I SLUTNINGEN AF april sidste år fortæller 
vi vores drenge på seks og otte år, at vi har 
solgt vores hus med 14 dages overtagelse, 
og derfor må pakke hjemmet ned og flytte 
i en midlertidig bolig. Vores ældste søn ind-
stiller os straks til en udskiftning, og vi må 

leve med betegnelsen løgnere. For nok har vi 
sagt, at vi skal flytte, men ikke inden for den 
kommende uge. Og ikke til en pinkmalet lej-
lighed i 25 meters højde langt væk fra haven 
og vennerne. Det giver et klart element af 
tillidsbrud mellem ham og os. Og det kræ-
ver, at vi i en lang periode bruger mange 
kræfter på at få ham til at føle sig hjemme i 
vores nye hverdag. 

Et af tiltagene bliver en udvidet forårsfe-
rie i sommerhuset med bedsteforældrene. 
Og mens de store fordøjer virkeligheden i 
vante omgivelser, forsøger vi voksne at gøre 
den pinkfarvede penthouselejlighed til en 
hyggelig familiebolig med dobbeltseng og to 
børn i fodenden og ikke mindst et stort vel-
indrettet deleværelse til vores skoledrenge. 
Det hjælper på humøret, og vi får energi til 
at kaste os ud i en rar hverdag med daglige 
elevatorture ud og ind af ejendommen og 
eftermiddage, hvor alle fire børn leger sam-
men på kryds og tværs på grunden i de store 
jordbunker eller i lejligheden. Det får dem 
til at se på hinanden med nye øjne, de bliver 
mere tolerante, og sammenholdet styrkes. 

Ind imellem bliver pladsen i lejligheden 
dog lidt trang. Så kommer børnene en ad 
gangen på besøg hos bedsteforældrene til 
et par timers fuldt fortjent ene-og-alene for-
kælelse.  

FOR OS VOKSNE kniber det derimod med at 
finde tid til forkælelse. Efter vi er flyttet læn-
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Når en familie skifter bolig, betyder 
det ofte store omvæltninger – ikke 
mindst for børnene. Sker det plud-
seligt, har man sjældent så stor ind-
flydelse på, hvor man havner, og så 
syner omvæltninger og de negative 
sider endnu større. Men børnene 
behøver ikke at lide de store afsavn. 
Faktisk vil graden af, hvor skidt bør-
nene oplever flytningen, afhænge 
af, hvordan vi som forældre vælger 
at omtale flytningen og de nye ram-
mer. Ifølge familieterapeut Lola Jen-
sen er der stort set ikke grænser for, 
hvad børn vil være med til, hvis blot 
de voksne signalerer, at beslutnin-
gen er i orden. 

»Det handler om, at forældrene 
skal agere med overbevisning. De 
skal ikke sige så meget , men deri-
mod handle. De skal vise børnene, 
at de tror på det, de har gang i. Så vil 
børnene også blive helt trygge ved 
beslutningen. Når de bliver 17 år kan 
det måske være, de spørger, hvordan 
forældrene dog kunne byde dem 

at flytte fra deres barndomshjem . 
I situationen vil de fleste børn dog 
acceptere det meste – såfremt de 
voksne sælger flytningen som noget 
positivt,« forklarer Lola Jensen. Hun 
giver familier i flyttetanker følgende 
råd :

1. Se fremad og tænk positivt. Undgå ne-
gative bemærkninger om den nye måske 
midlertidige bolig. 
2. Stil op som chauffør, når det er nødven-
digt, så børnenes sociale netværk ikke lider 
på grund af flytningen. 
3. Lad være med at have dårlig samvittig-
hed, fordi du af logistiske årsager må hente 
barnet en time tidligere hos kammeraten, 
end hvis I havde boet tæt på de gamle 
kammerater. 
4. Lad barnet være barn og lad være med 
at inddrage dem mere end højst nødven-
digt i de voksnes overvejelser om, hvorvidt 
det er ok at bo det nye sted.
5. Vær sej, fortæl børnene, at I skal samle 
livserfaring sammen, der kan glæde dem 
senere. 

Drop snakken 
– og skån børnene

At bygge kan sammen-
lignes med at blive 
forældre: Al tid er af-
sat til samværet med 
den lille ny, og når der 

endelig er ro, bruger forældrene al 
deres tid på at tænke på, om det nu 
vil gå »barnet« godt.  Det levner ikke 
meget tid til parforholdet, og passer 
man ikke på, må man betale det før-
ste afdrag på byggeriet som nybagt 
eneforsørger.

Ifølge psykoterapeut Ingrid Ann 
Watson handler det ikke bare om at 
finde tid til forholdet. Det handler 
også om at trives i sine omgivelser, 
mens byggeriet står på. 

»Sørg for at basen er rar.  Proces-
sen er meget hård for parforholdet, 
så skal det overleve, er det meget 
vigtigt, at I kan lide jeres midlerti-
dige bolig – uanset om denne er en 
skurvogn, en kælder hos svigerfor-
ældrene eller en billig lejlighed et 
dårligt placeret sted,« anfører hun. 

»Måske har I ikke plads til alle je-
res ting der, hvor I havner midlerti-
digt. Så gælder det om at vælge det, 
som I og børnene holder mest af. 
Forsøg desuden at skabe stemning 
med god belysning, ting der hyg-
ger og ikke mindst renlighed. Hvis 
I kan skabe nogle rare rammer, vil 
I få meget nemmere ved at komme 
igennem forløbet uden at drukne i 
skænderier eller fjerne jer fra hinan-
den eller miste gnisten,« siger Ingrid 
Ann Watson.

Hun mener dog ikke, at en velduf-
tende skurvogn med levende lys er 
nok til at skabe optimale betingelser 
for parforholdet under et langt byg-

geforløb, der ofte varer i op til et år 
eller flere. 

»Parforholdet dør, hvis der bliver 
talt om hus hele tiden. Derfor bør 
hussnakkeriet begrænses til en time 
hver dag. Resten af tiden skal handle 
om det, livet drejede sig om, før byg-
geriet begyndte. Hver 14. dag bør 
man desuden tage sig en »kæreste-
dag«, hvor børnene bliver passet, og 
der er tid til at dyrke parforholdet. 
Man bør heller ikke glemme at gøre 
noget ud af sig selv, selv om livet le-
ves i mindre optimale omgivelser. 
Man behøver ikke være lækker hver 
dag, men et par gange om ugen bør 
man gøre lidt ekstra ud af sig selv, 
for partnerens og ens egen skyld. Og 
så bør man endelig huske, at man 
skal kysse sin kæreste hver dag, når 
man kommer fra arbejde og tager af 
sted,« råder Ingrid Ann Watson.

SKULLE MAN LANDE i en skurvogn 
eller en lille lejlighed med børnene 
sovende i fodenden af sengen, me-
ner hun ikke, at sexlivet behøver at 
gå på standby.

»Det kan være vigtigt at plotte 
det følelsesmæssige ind i en uge-
plan, for sex holder hjertet varmt. 
Mange kan udnytte muligheden for 
flextid og have sex, når børnene er 
afleveret. Nogle stiller uret til klok-
ken 4 og nyder hinanden i to timer, 
inden familien vågner. Og endelig er 
der morgenfjernsyn, der kan give de 
voksne mulighed for at stjæle sig no-
get tid,« foreslår psykoterapeuten.

  

boligen@berlingske.dk

Byggeri tærer 
på parforholdet

Byggeriet er skredet planmæssigt frem i december. Imens 
familien er blevet bedre til at få det bedste ud af den midlerti-
dige bolig i Avedøre. I år blev det ikke til et juletræ, der gik helt 
til loftet. Men mindre kan også gøre det. Går alt fortsat efter 
planen kan familien Marott-Winkler flytte ind i deres nye, store 
parcelhus om ti uger.

gere væk fra skole og børnehave, er det blevet 
et større logistisk puslespil at få hentet og 
bragt alle børn til og fra skole, hjem, børne-
have, spejder, badminton og kammerater. Vi 
har besluttet, at specielt vores to ældste børn, 
der har været mest mærkede af flytningen, 
skal bibeholde så meget af deres faste rytmer 
i hverdagen, som muligt. Som en anden mini-
sterchauffør bruger vi dagligt et par timer på 
at hente og bringe børnene frem og tilbage.  Vi 
har kørt dobbelt så mange kilometer de sidste 
syv måneder som tilfældet er de foregående 
to år tilsammen, men det er åbenbart en del 
af pakken, når man bygger nyt.  

En anden del af pakken er, at vi udvikles, 
og at vi gør det sammen – og endda i samme 
retning. Det er ikke noget, vi havde tænk over, 
da vi indledte byggeprojektet. Men det er 
helt tydeligt, at byggeriet har givet ikke kun 
parforholdet, men hele familien et helt klart 
fælles mål for, hvad vi skal med vores liv, og 
hvilke værdier der er vigtige. Opholdet i bo-
ligblokken vil øge glæden yderligere ved at 
få sit helt eget værelse og en stor grøn have. 
Men allermest, så har vi som familie lært, at 
det vigtigste er, at vi sammen har det rigtig 
rart, også selv om menuen står på et interi-
mistisk måltid med plasticbestik og toilet i 
det grønne. Og vi voksne har lært, at du skal 
nok komme helskindet gennem dine valg, 
hvis bare du tager ansvar for dem. 

Teoretisk burde vi jo være rendt hver vores 
vej for længst. Vi har gået i byggetanker, siden 

vi blev klar over, at vores familie ville vokse 
til seks. Men ligesom atleten går i skarp træ-
ning og tager sine forholdsregler, inden han 
udfordrer kroppen med en maraton, så har vi 
voksne set byggeprojektet som en eksamens-
opgave, vi kun kunne bestå ved at arbejde 
sammen. På den forunderlige måde har mor 
langsomt lært ikke at brøle gennem hele hu-
set, fordi lokumsbrættet er slået op. Og far har 
næsten lært at bære over med, at mors kontor 
er fordelt i hele huset. Perspektivering er med 
andre ord blevet et afgørende begreb.  Vi har 
fået oparbejdet en teamspirit, der er mere so-
lid en fodboldlandsholdets. 

Men derfor kan man godt glæde sig til, at 
det hele snart er overstået. For selv om øvel-
se, vilje og udholdenhed har lært os at nå til 
enighed om de mange store beslutninger, 
kan vi godt mærke, at  byggeriet har tæret på 
tosomheds-kontoen. Om ti uger er det  slut. 
Nøgleudleveringen vil opleves som ren drue-
sukker for kroppen, og med det vil der være 
basis for et nyt fælles projekt. Temaet er alle-
rede valgt. Det skal handle om tosomhed, og 
det bliver tiltrængt. 

Læs næste gang: Lige ved og næsten – byggeriet får 
uforudsete udfordringer.

Læs tidligere artikler på fri.dk

boligen@berlingske.dk

Psykoterapeutens råd kan gøre byggeforløbet til 
en succes for parforholdet.
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