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Intro:
En

casebaseret

undersøgelse

historisk
af

og

etnologisk

parcel-

og

rækkehuskvarterer på den københavnske
Vestegn i perioden 1960-2010, med fokus
på

planlægningshistorie,

boligæstetik

samt

udflytning,

familietyper

og

livsformer.

I perioden fra begyndelsen af 1960’erne til slutningen af
1970’erne blev der bygget 400.000 parcelhuse i Danmark.
Mange af dem har haft flere ejere og er bygget meget om,
andre ser næsten ud, som da de blev bygget. (Blankager 59,
Albertslund Vest 2011).

Kort præsentation:
Kommunerne på den københavnske Vestegn repræsenterer i høj grad historien om planlagt
velfærd for en stor befolkningsgruppe efter anden verdenskrig. Området bliver ofte associeret
med alment byggeri i stor skala, men rummer også en stor og varieret mængde ejerboliger,
hvoraf hovedparten er parcel- og rækkehuse bygget i perioden 1960-1980, men der findes
også en del områder, som er udstykket og bebygget i perioden 2000-2010.

Gennem en række cases foretages en historisk og etnologisk undersøgelse af forskellige typer
ejerboliger, udflytter- og pionerånd og af forstadslivet i eget hus i perioden 1960-2010 på tre
hovedområder:

1. Planlægningshistorie og bygningsmasse: Hvordan har kommunerne forholdt sig til
udstykning og tiltrækning af nybyggere? Hvilke typer ejerboliger er blevet og bliver bygget?
Hvordan har ejerboligidealer forandret sig fra 1960 til i dag? Hvordan har forstadsbegrebet
forandret sig fra 1960 til i dag?

2. Boligdrømme og boligæstetik: Hvordan sætter ændringer i æstetiske præferencer spor i
boligmassen og i haverne? Hvad bygger nyere ejere om, og har det ændret sig over tid?
Hvordan forholder ejerne sig til den nuværende klima- og bæredygtighedsdiskurs? Hvordan
forholder ejere før og nu sig til begreber som naboskab og sammenhold? Hvordan skaber man
et hjem ud af en bolig?

3. Familietype og livsform: Hvilken ramme om familien har ejerboligen været før og nu?
Hvordan udfordrer og forandrer nye familieformer den eksisterende og fremtidige boligmasse?

