
G
isp! Fire børn på fem år! 

Spørgsmålene hvisler om os, 
da vi i juli 2006 får tvillinger og 
dermed fordobler børneflok-
ken og indleder en hverdag med 

seks kuverter ved hvert måltid. Min mand 
bliver – helt uden at have haft sådanne ambi-
tioner – far til fire, mens jeg mest af alt føler, 
jeg har vundet i livets lykkelotto.

Det bliver startskuddet på et helt igennem 
nyt og altid overrumplende liv. Vi har brugt 
de foregående år på at få vores familieliv til at 
fungere. Den sammenhængende søvn er net-
op vendt tilbage, bleer og sutter er smidt, og 
vi har ikke mindst udskiftet en gammel mu-
rermesterkasse med konstante arbejdspro-
jekter til en flot, funktionel vinkelvilla – helt 
igennem perfekt til kernefamilien på far og 
mor og to børn på dengang tre og fire år. Så 
kommer tvillingerne rutsjende med raketfart, 
og vi er slået tilbage til start.

Mens andre kvinder i omstændigheder ser 
på spritnye barnevogne, studerer vi brugte 
biler, der ligner busser. Og vores nye, pæne 
hjem bliver mødested for ivrige arkitekter, 
der overgår hinanden i kunstneriske forslag 
til, hvordan vi kan få et tåleligt liv i boligmæs-
sig sammenhæng de kommende mange år. 

Vores hus er sådan set ikke for lille til at 
huse familien på seks, men  de i alt 150 kva-
dratmeter er fordelt sådan, at knap halvdelen 
udgør en vinkelstue med store glaspartier, 
der forbinder køkken og pejsestue med for-
delingsgang og tre små værelser. Det gør det 
stort set umuligt at udnytte de mange kva-
dratmeter til ekstra værelser til tvillingerne. 

Fra deres ankomst i sommeren 2006 og 
knap to år frem arbejder vi på at finde en pas-
sende planløsning i vores selvvalgte liguster-
kvarter i Hvidovre.

 Her valgte vi at slå os ned i 2001, dels fordi 
det lå i cykelafstand til København og vores 
arbejdspladser, dels gav det mulighed for at 
være tæt på netværket, så vi havde optimale 
pasningsmuligheder, når børnene blev syge. 
Vi valgte også Hvidovre, fordi byen har langt 
mere grønt at byde på, end de fleste er klar 
over. 

Vores vinkelvilla ligger faktisk kun få hun-
drede meter fra store naturgrønne områder 
med kælkebakke og små stier, hvor børnene 
kan boltre sig på alle årets tider. Og ikke 
mindst nyde den lange vandstrækning med 
tilhørende stisystemer, der bortset fra knap 
så mange ægte pelse med lidt god vilje godt 
kan minde om whiskybæltet på en vinterdag. 

PRISERNE, VI MODTAGER fra de forskellige ar-
kitekter, får os imidlertid til at tro, at vi netop 
befinder os i whisky- og ikke pomfrit-bæltet. 
Vi har lagt de første 100.000 kroner i tegnin-
ger, beregninger og kommunal godkendelse, 
da det første egentlige chok kommer:

2,1 millioner kroner for cirka 55 kvadrat-
meter tilbygning med sølle to værelser, toilet, 
gang, hoveddør – helt uden forkromede vand-
haner eller guldpaneler!

Vi er rystede. Der går adskillige døgn, inden 
lammelsen letter, og vi forstår, hvad medierne 
mener, når der bliver talt om »byggeboom« og 
»travle håndværkere«.  

Vi er drænet for drømme og energi. Mod-
løse kaster vi tegningerne over bord og fanta-
serer os til en hverdag med barnesenge ind-
bygget i skabe eller soveværelse i stuen. Da vi 
langt om længe kommer til kræfter, vurderer 
vi, at priserne har peaket. Vinteren 2008 bli-
ver brugt på at indhente en ny håndfuld til-
bud, og efter mange, mange timers arbejde 
med en bygningskonstruktør finder vi frem 
til den ene håndværksmester, vi mener dels 
at kunne betale, dels har tillid til. Prisen er nu 
800.000 kroner lavere end året før, og selv om 
det stadig er mange penge, er vi indstillet på 
at slå til. 

Kuglepennen til underskrivelse af entrepri-
sekontrakt er fundet frem, da børnenes bed-
stefar uventet ringer og meddeler, at en stor 
hjørnegrund er til salg længere nede ad deres 
vej – tættere på skolen, bedsteforældrene, 
spejderhytten og ikke mindst vandet. I det 
hele taget perfekt beliggenhed. Her kan vi få 
et nyt hus efter eget ønske, der vil efterlade os 
med stort set samme gæld, som hvis vi væl-
ger at bygge til. 

Vi er ikke længe om at beslutte os, og i lø-
bet af en uge begraver vi to års intenst arbejde 

Da kernefamilien 
fik vokseværk

Familien købte vinkelvillaen i Hvidovre i 2005. Den passede perfekt til far, 
mor og to børn og lå dejlig tæt på både arbejde og familie og netværk.
Foto: Danbolig

De 150 kvadratmeter hus er fordelt, så halvdelen udgøres af en vinkel-
stue med store glaspartier. Men da familien blev udvidet fra fire til seks 
var det svært lige at bygge om og få skaffet flere værelser.

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 sommeren 
2005. Dengang havde de netop fundet 
drømmeboligen, men så kom et sæt tvil-
linger, som forandrede vinkelvillaen til 
en tætpakket bolig med børn, bøger og 
badedyr.
   Omkring 1. november tages første spade-
stik til deres nye hus i Hvidovre, men inden 
da er der sket meget i familiens liv. Journa-
list Pernille Marott skriver de kommende 
søndag  om det lange, seje træk med at 
finde finde en økonomisk og funktionel 
bolig til storfamilien.

STORFAMILIEN BYGGER HUS

■ Far og mor og fire børn er ikke længere noget sær-
syn hos ejendomsmægleren. 
Ifølge de seneste sammenlignelige tal fra Danmarks 
Statistik er antallet af familier med tre børn steget fra 
67.765 i 1996 til 85.164 ti år senere, mens antallet af 
familier med fire børn i samme periode er steget fra 
12.104 til 15.287. En gennemsnitsfamilie bestod i 2006 af 
1,8 barn, hvilket også er en stigning i forhold til år 2001, 
hvor tallet var 1,64. 

Kilde: Danmarks Statistik

BØRNEFAMILIEN HAR VOKSEVÆRK

Kan man bo i et udhus, og hvor mange børn kan der være i 
en Mazda? Livets fokus bliver af meget praktisk karakter, når 
familien lægger sig uventet ud. 

Af Pernille Marott  Foto: Uffe Weng og privatfoto

med at få en betalelig tilbygning til fordel for 
en byggegrund. Spildt arbejde? Det kan man 
sige. Men det kan hurtigt vise sig at være den 
bedste træningslejr, man overhovedet kan 
være i som kommende bygherre.

boligen@berlingske.dk

Læs i næste uge: 

Fra superoptimisme til en verden i 

finansielle flammer
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Familien Marott 
Winkler består af far 
Mikael, der er pres-
sechef, mor Pernille, 
der er kommuni-
kationsrådgiver 
og journalist samt 
børnene August, 
otte, Frederik syv 
og tvillingerne Carl 
Christian og Dicte 
Marie på tre år. 

N
år storfamilien vælger bolig, er 
det vigtigste kriterium, at der 
er plads nok til alle. Det koster i 
kvadratmeter, men til gengæld 
bliver prisen på den ønskede 

plads mindre, jo større hus man vælger. 
»I en krisesituation, som den vi er i nu, 

står storfamilierne rimelig godt. Skal Jette 
og Per flytte sammen med hver deres to 
børn, vil de opleve, at f.eks. det rækkehus, 
den ene af dem skal af med til to millioner 
kroner, er faldet med 20 procent, så de reelt 
kun får 1,6 millioner for det. Til gengæld vil 
det langt dyrere hus, de har i kikkerten til 
tre millioner også være faldet 20 procent og 
dermed være til at få for 2,4 millioner kro-
ner. Så forholdsmæssigt får de altså mere for 
pengene ved at købe det dyre hus,« forklarer 
kommunikationschef fra Home, Niels Car-
stensen. Han supplerer:

»Oveni bliver kvadratmeterprisen billige-
re, jo flere du får. Det gør det ekstra attrak-
tivt for storfamilien at købe stort ind,« siger 
Niels Carstensen. 

Han nævner dobbelthuse som et stort 
hit blandt det stigende antal storfamilier. 

»Her kan de få den plads, de efterspørger, 
for en rimelig pris. Det kan kræve nogle ef-
terjusteringer at få de to boliger til at hænge 
sammen, men omvendt har man optimale 
muligheder, hvis familien har teenagere, der 
behøver lidt privatliv.

Vi ser også en del familier vælge en billig 
og stor landejendom som løsning. Her bliver 
lader og hestestalde bygget om til børneaf-
delinger, men det er kun en god idé, såfremt 
arbejdspladsen er i nærheden. Er det ikke til-
fældet, kommer man meget hurtigt til at få 
en ekstraudgift til benzin og bil nummer to 
på lige så mange penge, som et passende hus 
nærmere byen og jobbet ville have kostet,« 
advarer Niels Carstensen. 

EN ANDEN LØSNING er ifølge Home at bygge 
en 1. sal på et eksisterende hus. 

»Ikke alle huse er egnet til den løsning, men 
at bygge op er ofte en billig måde at få flere 
kvadratmeter på,« siger Niels Carstensen.

Hos typehusfirmaet Interbyg har man også 
mærket til ønsket om mere plads fra de bør-
nerige familier. 

»Efterspørgslen har været der de seneste 
år, og det fik os til at lave nyt katalog sidste år, 
hvor husmodellerne nu har op til fire og fem 
værelser,« fortæller marketingchef Morten 
Corydon. 

Værelserne ligger ligesom de tidligere år på 
10-12 kvadratmeter, men der er blevet flere af 
dem, ligesom funktionaliteten er blevet op-
prioriteret. 

»For den store familie skal det være prak-
tisk og funktionelt. Derfor bliver køkkenet 
og fællesrummet større, mens forældreafde-
lingen og de tidligere års fokus på wellness 
og badeværelset får mindre fokus,« fortæller 
Morten Corydon, der ligesom Home også kan 
levere billigere kvadratmeterpriser til storfa-
milien. 

En vinkelvilla på 153 kvadratmeter opført i 
Jylland koster omkring 8.500 kroner pr. kva-
dratmeter, mens en tilsvarende vinkelvilla på 
195 kvadratmeter tilpasset storfamilien kan 
fås for 7.900 kroner pr. kvadratmeter. 

»Primært handler det om, at det er vvs-in-
stallationerne, der for alvor koster. Dem har 
de store huse ikke flere af end huset på de 
gængse 150 kvadratmeter. Den store familie 
køber flere værelser, og de er ikke så dyre i 
opførsel,« forklarer Corydon. 

boligen@berlingske.dk

Børnerige familier får mængderabat ved huskøb

GENNEMSNITSLIGE KVADRATMETER-
PRISER PÅ PARCEL- OG RÆKKEHUSE 

140 kvadratmeter: 12.498 kr.
180 kvadratmeter: 11.832 kr.
240 kvadratmeter: 11.320 kr.

Tallene er opgjort 1. kvartal 2009

Kilde: Realkreditrådet

Et voksende antal familier med tre eller flere børn efterspørger den rummelige 
bolig. Trods krisen er der gode chancer for, at ønsket om mere plads kan realiseres. 
Kvadratmeterprisen falder nemlig i takt med, at huset bliver større. Det gælder 
både nybyggeri og eksisterende boliger. 

Af Pernille Marott
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