
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 9. arti-
kel i serien.  Læs dem på 
fri.dk/boligen

!
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»Hvis du bestiller kransene 
i dag, kan vi nå at sætte 
den op i morgen.«

What!! Der er ikke et 
spær i miles omkreds. 

Alligevel er kransene, der skal sidde i toppen 
af spærene, noget af det første, tømrersjakket 
taler om, da de møder mandag morgen. Pla-
nen er, at spærene skal komme klokken 10, 
og dernæst skal de næste to dage gå med at få 
dem på plads og sømmet fast, inden nye op-
gaver kalder. 

Inde i mit hoved kommer der straks et bil-
lede af håndværkere med fantastiske intenti-
oner, men desværre alt for ringe fornemmelse 
af egne evner og arbejdsomfang. Men spæ-
rene kommer klokken 10, og da jeg fem timer 
senere er ude på min daglige rute for at hente 
børnene fra deres institutioner, er samtlige 
spær sat på plads. Og så kan det nok være, jeg 
får travlt. 

I blomsterbutikken er man ikke i stand til 
at levere så store kranse med dags varsel. De 

anbefaler, at jeg bruger et gammelt cykelhjul 
og tilsætter det nogle stedsegrønne planter. 
Som sagt så gjort. Cykelsmeden står netop 
med et hjul, der skal kasseres, og mens jeg 
flår egerne ud, forestiller jeg mig, hvordan 
vores gamle plasticgranguirlande kan vikles 
omkring hjulet og med lidt bånd give sig ud 
for at være Erik Berings fætter. Sådan!

SÅ SKAL FESTEN på plads. Vi kan intet nå til 
tirsdag, og godt for det. En orkan er på vej, 
men Bering-hjulet overlever til fredag, hvor vi 
inviterer omkring 80 mennesker til rejsegilde 
i novembermørket. 

Nå ja, det er jo ikke en nyrestaurering af 
Amalienborg eller et veloverstået klima-
topmøde, vi skal fejre. Men når man er nået 
gennem en tredjedel af et byggeri helt uden 
forsinkelse, dårligt håndværk eller uforudsete 
udgifter, så er der da noget at fejre. Vi har in-
viteret alle dem, vi har involveret i vores byg-
geri – fra familie over venner til håndværkere 
og naboer. Ikke mindst har vi gjort noget ud 

af at lade hvert barn få et par venner med. For 
dem er tidsperspektivet uforståeligt, så de 
nyder endelig at kunne invitere til alternativ 
havefest med pølsehorn, muffins, øl og vand 
og sang. Dag bliver hurtigt til nat en måned 
før jul, det kan hverken bålfade, lanterner, 
stearinlys og en enlig lyskæde råde bod på.

På en af børnenes yndlingsmelodier skri-
ver jeg en sang, så vi rigtig kan få manifeste-
ret begivenheden. Mens klokken nærmer sig 
16.30, og der er skruet helt ned for solen, syn-
ger vi os gennem halvandet års spekulationer 
med at nå frem til drømmehuset, der nu en-
delig tager form. 

VI ER OVERLYKKELIGE, da vi med venner og 
familiemedlemmer under armen laver gui-
dede ture og famler os rundt i vores nye store 
hus, dog stadig med himlen som tag. I stuen 
dukker Lind & Risørs sælger Flemming Stig-
borg op, eller Lange Flemming, som vi kal-
der ham. Sidst vi så ham var i maj, da vi lidt 
famlende og ikke helt overbevist underskrev 

Rejsegilde med bål, 
popcorn 
og mudder

500 kr. for en rejsegildekrans! Det kan laves en del billigere med et kasseret cykelhjul, en halmkrans, stedsegrønne blade og en plasticgranguirlande.

Tekst og foto: Pernille Marott/
marottkommunikation.dk

En solid cocktail af lige 
dele festivalstemning, 
børnefødselsdag og spej-
derlejr skabte rammerne 
om den skelsættende dag 
– storfamiliens rejsegilde.
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Sidste år blev der bygget 7.500 parcelhuse i 
Danmark. I år anslår Dansk Byggeri, at tal-
let er faldet til knap 4.500 parcelhuse.

»Det er et skøn, som vi forventer lander 
på 4.000-4.500 parcelhuse. Og det er, hvad 

vi havde regnet med. Til gengæld har arbejdsløs-
heden i byggebranchen ramt hårdere, end vi havde 
forventet, siger seniorøkonom i Dansk Byggeri Finn 
Frandsen.

En vej ud af arbejdsløsheden kunne være at give 
landets boligejere et tydeligt incitament for at gen-
nemføre energiinvesteringer, mener han.

»Når incitamentet kommer, vil det skabe en mu-
lighed for at få gang i byggeriet igen. Hele 40 pro-
cent af det samlede CO2-udslip kommer fra boliger 
og andre bygninger. Derfor ligger der meget arbejde 
i at gøre boligerne grønne. Men det sker først, når 
boligejerne oplever fordelene ved det,« fortæller 
Finn Frandsen.

Indtil da kan de, der trods krisen har mod på at 
bygge, drage fordel af den pressede byggebranche 
gennem fordelagtige priser. Den faldne efterspørg-
sel på håndværkere giver faldende timepriser. Det 
afspejler sig i prisen for et typehus. 

Hos Danmarks største leverandør af enfamiliehu-
se har man som led i at overleve krisen ladet kunden 
få glæde af besparelsen.

»Vi har brugt krisen til at skabe konkurrencedyg-
tige priser. Det betyder, at den besparelse, vi ople-
ver på billigere håndværkere som følge af fald i ef-
terspørgslen, lader vi kunden nyde godt af. Det er 
vores måde at være konkurrencedygtig og overleve 
krisen,« siger administrerende direktør Steffen Bau-
ngaard fra HusCompagniet.

SELV OM FALDET i nybyggede parcelhuse har taget 
en markant dyk, er det ikke noget, som HusCompag-
niet har mærket til. De forventer at sælge 550-
600 huse i år, hvilket er på niveau med sidste år. 
HusCompagniet, der er Danmarks største typehus-
firma med FM-Søkjær og Interbyg under sine vin-
ger, giver firmaets tryghedsgaranti og dets størrelse 
som forklaring på den uændrede succes med salg af 
typehuse.

»Det, kunden er mest bange for i dag, er, at bygge-
firmaet skal gå konkurs midt i byggeprocessen. Når 
vi sælger stort set det samme antal huse i år som 
sidste år ligger forklaringen i, at kunden først betaler 
for huset ved indflytningen. Det giver den fornødne 
tryghed, man har brug for i en krisetid,« forklarer 
Steffen Baungaard.

boligen@berlingske.dk

BYGGEFORLØBETS FASER

Et typisk byggeforløb med et typehusfirma kan inddeles i tre 
etaper: kontraktskrivning, materialeudvælgelse og selve byg-
gefasen.

Fase 1/Kontraktskrivning: Når du har udvalgt det typehus-
firma, du vil bygge med, gør du klogt i at læse samtlige papirer 
igennem med en jurist og en byggerådgiver. De kan hjælpe 
dig til at udtrykke eventuelle forbehold, der kan være gavnlige 
for netop dit byggeri. Husk, det er inden, du skriver under, at du 
har mulighed for at presse dine ønsker igennem.

Fase 2/Materialevalget: Du skal nu til at beslutte, hvordan 
dit hus skal tage sig ud. Du skal tage stilling til alt fra farven på 
dine udhængsbrædder til  dørlister, bordplader, håndtag og  
køkken. Det er en omfattende proces, som du får bedst over-
blik over ved at beslutte, hvad der er et must, og hvad du bare 
godt kunne tænke dig, hvis der bliver økonomisk råderum.

Fase 3/Byggefasen: Det er nu, at alle dine beslutninger tager 
form, og du kan læne dig tilbage og høste frugterne af alt 
dit arbejde. Et typehusbyggeri tager 14-22 uger. Du kan sikre 
kvaliteten ved at lade din egen uvildige byggerådgiver tilse 
byggeriet, hver gang en betalingsrate skal falde eller en byg-
geetape er overstået. 

Husbyggeri på 
lavt blus

September 2005: Vi køber en funktionel vinkelvilla 
på 151 kvadratmeter ideel til kernefamilien.
November 2005: Vi venter os.....
Januar 2006: .... TVILLINGER viser det sig!!! Vinkelvillaen 
bliver på sigt for lille.
April 2006: Vi indleder arbejdet omkring en tilbygning.
Juli 2006: Tvillingerne kommer til verden, vi rykker 
sammen og tænker i tilbygning.
September 2006: Skyhøje byggetilbud viser sig, 
og vi venter på billigere tider.
Marts 2008: Endelig er der fundet en entreprenør, der kan 
forestå en tilbygning til rimelig pris. Vi lægger an til at skrive under.  
April 2008: En stor attraktiv og sjælden udbudt byggegrund bliver sat til 
salg 800 meter fra vores hus. Vi laver en u-vending og går fra tilbyg til nybyg.  
Maj 2008: Vi overtager byggegrunden, huset sættes til salg.
November 2008: Vores hus er ikke solgt. Vi tager det af salgshylderne, 
spiser havregrød og venter på et mere stabilt marked. 
Marts 2009: Byggepriserne er faldet, og vi har indkredset 
listen af mulige byggepartnere. Nu SKAL vinkelvillaen afhændes. 
April 2009: Vinkelvillaen sættes til salg igen 1. april. 24. april har 
vi skrevet under på en købskontrakt med TRE ugers overtagelse!
Maj 2009: Vi flytter til en midlertidig lejlighed i Avedøre. 
Juni 2009: Skriver kontrakt med byggefirmaet Lind & Risør.
Juni 2009: Kommunen meddeler at have forlagt vores et år gamle 
ansøgning om sletning af gamle utidssvarende servitutter. Vi laver i hast en 
dispensationsansøgning om lov til at overskride de gamle byggelinier.
August 2009: Vi får dispensation fra kommunen. 
Vores drømmehus må være på grunden. 
September 2009: Kommunen får den endelige byggeansøgning 
og nedrivningstilladelse. Vi håber, forhåndsgodkendelsen vil sikre hurtig 
ekspedition. Sidst på måneden ankommer Måløv Maskinudlejning, og på 
fire dage river de det gamle hus på grunden ned.
Oktober 2009: Byggeriet starter, fundament støbes.
November 2009: Rejsegilde.

TIDSLINJE FOR BYGGERI

Mandag formiddag kl. lidt i 10 ankommer de mange spær...

Inden klokken bliver 16 pynter børnene gasbe-
tonvæggene med julehjerter med snor i og sætter 
skumfiduser på spyd, som skal ristes over bålet.

...og fem timer efter er de på plads og klar til montering.

vores livs mest omfattende kontrakt. Her et 
halvt år efter får han et stort kram. Indtil vi-
dere har hans ord om »god kvalitet« holdt ord. 
Vi ved det, for ude på terrassen står vores byg-
gerådgiver, Jesper Holm. Inden mørket faldt 
på, gennemgik han tømrerarbejdet, og der er 
stadig ikke noget at udsætte på firmaet. 

Intet kan derfor sætte skår i vores glæde 
– ikke engang festens omkring 20 børn, der 
finder stor glæde i at rulle ned af baghavens 
enorme jordbunke og efterfølgende slæbe 
mudderet ind i huset. Først da vi i mørket 
øjner, at der rent faktisk sidder en mor fast i 
mudderet, bliver vi midlertidigt lidt bekym-
ret. Er rejsegildet mon ved at udvikle sig til en 
bedre Roskilde Festival? 

Mens et par mænd prøver at hive hinanden 
op, uden at røjser og løse lemmer forsvinder 
i mudderet, popper børnene popcorn over 
bålet. Vores næsten mørkelagte stue ligner 
langsomt resultatet af en 50-års fødselsdag. 
Der er flasker, blomster og chokolade i lange 
baner. Det er overvældende og skønt på sam-
me måde som efter en lang og vellykket ek-
samen. 

På vej hjem når de sidste lige at skrive en 
hilsen til os på de store gasbetonvægge, vi 
bruger som gæstebog. Da bålets flammer eb-
ber ud, og vi lukker og slukker, lugter vi alle 
seks som et bedre brandudsalg, men det er 
lige meget. Målet er inden for rækkevidde. 

boligen@berlingske.dk

Læs næste gang: Fra Harley Davidson til havenisser. Om 
det betydningsfulde naboskab.

Krisen har sat sine markante spor blandt ny-
byggerne. På bare et år er antallet af nybyg-
gede parcelhuse næsten halveret. Af Pernille Marott
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