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”Jeg kunne da godt forestille mig at bo på andre måder,
men jeg ved ikke, om jeg ville trives i det”
Således fortæller en af beboerne, der optræder i Bofællesskaber
– 1970 til i dag. For vores ønske om at indgå i fællesskaber, dele
med hinanden og leve klimabevidst er mere udbredt end nogensinde. Fra de første bofællesskaber blev etableret i Danmark
i 1970’erne, er boligformen blevet udbredt og anerkendt herhjemme såvel som internationalt – ikke mindst for dens evne til
at skabe rammerne om en bæredygtig levevis, både hvad angår
klima, biodiversitet og sociale relationer.
Bofællesskaber – 1970 til i dag er en undersøgelse af tidligere,
nuværende og kommende bofællesskaber i Danmark, som giver
en række fageksperters perspektiver på livet i bofællesskab.
Bogen fortæller bofællesskabets historie og peger på dets potentiale til at rumme den stigende andel ældre i befolkningen samt
fremtidige familiemønstre og livsvilkår – forhold som i disse
dage er under kraftig forandring. Samtidig dykker bogen ned i 20
udvalgte bofællesskaber fra de seneste fem årtier og præsenterer
mangfoldigheden i deres arkitektur, hverdag og beboere.
For det er tydeligt, at forventningerne til livet i bofællesskab varierer. Hvor en beboer er af den holdning, at det ikke er et rigtigt
fællesskab, før den bedste boremaskine ligger i fællesværkstedet
konstaterer en anden: Ja, der er nogen, der er nogle fjolser,
men de er så meget hyggelige at have sådan en smalltalk med
alligevel.
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Bofællesskaber – 1970 til i dag viser, hvordan denne boligform tilbyder en måde at bo på, som på den ene side opfylder
individets forskellige behov – såsom mere kvalitetstid med
familien, nærhed til naturen og flere sociale relationer i
alderdommen – og på den anden side bidrager til at løse
samfundsmæssige og globale udfordringer. Det gør, at
bofællesskabet er mindst lige så relevant, som da de første
spirrede frem som udløbere af 1960’ernes samfundsomvæltninger med ungdomsoprør, boligmangel og opbrud i
traditionelle familiemønstre.
Michael Asgaard Andersen er arkitekt og lektor på Det Kongelige
Akademi, hvor han forsker og underviser i boligarkitektur.
Foruden Michael Asgaard Andersen har etnolog Mark Vacher,
kulturgeograf Henrik Gutzon Larsen, antropolog Anette
Høite Hansen, gerontolog Anu Siren samt arkitekterne Mette
Lyhne Boisen og David Tapias Monné bidraget til bogen.
Arkitekturfotograf Laura Stamer har besøgt og fotograferet de 20
bofællesskaber, der er placeret over hele landet.
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