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FRA LILLE FAMILIE TIL STØRRE FÆLLESSKAB  
 
Uddrag af artikel: Opgør med myten om den 
enlige mor Af Gitte Jørgensen  
 
FÆLLES FACILITETER OG NÆRHED 
MED BØRN OG VOKSNE  
 
Tina Falden er overrasket over, hvor hurtigt hun 
fik realiseret sin drøm. Der gik ikke mere end et 
halvt år, fra hun solgte sit hus, til hun stod på en 
bar mark, hvor hun i løbet af foråret sammen med 
sin medinitiativtager, Kersten Bonnen, skal skabe 
et mini samfund med 10 nybyggede huse omkring 
en nedlagt landsbrugsejendom - langt ude i det 
nordjyske landskab, omgivet af marker og skov til 
alle sider: - Jeg tvang mig selv til at handle og få 
gjort noget ved min drøm. Jeg solgte mit hus, 
selvom jeg ikke anede, hvor jeg så skulle bo 
henne, for der sker jo ikke noget, hvis jeg ikke 
selv sætter noget i gang, siger Tina Falden, der 
skal flytte ind i Himmerlandsbyen, det nye 
boligområde i Støvring Kommune, 30 kilometer 
fra Aalborg, sammen med sin 12-årige søn 
Jonathan. Ja, Tina er ret radikal, tilføjer Kersten 
Bonnen - Hun sagde, vi skulle bygge vores huse i 
byen Årestrup og så flyttede hun bare... Men Tina 
fik ret, for det viste sig, at Støvring Kommune, 
hvor Årestrup ligger, var samarbejdsvillig i 
forhold til at hjælpe de to kvinder i gang med 
deres visionære boligbyggeri, der er inspireret af 
Friland - kendt som Halmhus-landsbyen på 
Djursland. Ofte tager det sådanne 
landsbyprojekter op til fem år at blive realiseret. 
Men Tina og Kersten købte den fire hektar store 
grund i ved årsskiftet og regner med at tage det 
første spadestik til andelsforeningen 
Himmerlandsbyen i juni. De mødte hinanden for 
halvandet år siden. De var med i et andet 
byggeprojekt, der blev opgivet, og så var det, de 
besluttede sig for at tage sagen i egen hånd. 
Kersten havde haft et forudgående studie af 
forskellige byggeprojekter i Danmark, så hun var 
rustet til at møde lokale ejendomshandlere og 
kommunale embedsmænd. Men hvad er det, der 
får to single-kvinder til at gå i gang med et så 
omfattende projekt - og hvilket liv er det, de 
drømmer om at skabe? For begge kvinders 

vedkommende er det først og fremmest et liv med 
en nem adgang til andre mennesker, de drømmer 
om. De vil gerne bo i nærheden af andre familier 
og singler, men de vil ikke bo I et decideret 
kollektiv. De vil gerne dele f.eks. et træværksted 
og have en indkøbsforening sammen, men de vil 
have hver deres hus og have. De vil også gerne bo 
på en måde, der efterlever nogle principper om 
økologi og bæredygtighed, men de er ikke 
fanatiske.  

 
 

MOD EN STØRRE FAMILIE Tina Falden er 
direktør for "By-Info", en kulturkalender i 
Aalborg. Hun er 39 år og singlemor, og det har 
hun stort set været, siden hendes dreng var lille. 
Singlelivet er hendes eget valg, og hun har det fint 
med det, for "det er lettere at være alene end at 
skulle diskutere alting med en partner", som hun 
udtrykker det. Efter at Tina solgte sit hus i 
Nordjylland, har hun boet til leje i et rækkehus, 
der sjovt nok ligger lige op til den grund, 
Himmerlandsbyen skal bygges på. Det vidste hun 
bare ikke, på det tidspunkt hun flyttede ind. Først 
efter et par måneder blev nabogrunden, den 
nedlagte landbrugsejendom, sat til salg, og det 
viste sig at være netop den jord, de gik og 
efterlyste. Indtil videre bliver Tina dog boende i 
rækkehuset, mens Kersten er flyttet ind i det 
hvidkalkede hovedhus fra 1850'erne, der ligger på 
grunden. Når Kersten får bygget det nye 



bjælkehus, hun drømmer om, vil Tina enten 
overtage hovedhuset eller bygge et hus på et af de 
10 jordlodder. Det har hun ikke afklaret med sig 
selv - og hun kan godt leve med det, for hun har 
det okay med at være i lidt kaos og usikkerhed: - 
Jeg er ikke så bange anlagt, så jeg er i det hele 
taget bare hoppet ud i det. Min erfaring siger mig, 
at tingene nok skal løse sig, selvom det hele i 
perioder ser usikkert ud. Jeg var nået til et punkt, 
hvor jeg syntes, det hele var lidt kedeligt. Den der 
hverdagstrummerum med arbejde og hjem til sit 
eget bagefter. Jeg havde nok at se til, men jeg 
syntes alligevel, det blev en for lille verden kun at 
være Jonathan og mig. Jeg var måske 
understimuleret, siger Tina med et smil om 
munden. - Nej, det var jo ikke, fordi jeg ikke 
havde noget at se til. Jeg havde faktisk temmelig 
meget at lave, men når jeg så kom hjem, havde jeg 
ikke overskud til at rakke rundt og opsøge 
mennesker. Der ligger også det i det, at min egen 
familie er lille og børnefattig, og da jeg samtidig 
har dårlig samvittighed over, at jeg ikke har givet 
Jonathan søskende, har jeg lyst til at skabe ham en 
lidt større verden. Tina siger videre, at hun håber 
at få et godt dagligt fællesskab med nogle 
åndsfæller - nogle, der har de samme holdninger 
til livet, som hun selv.  

Hun håber også, at hun i den nye Himmerlandsby 
kan få et større økonomisk frirum, for er der 
noget, hun kan blive irriteret over, så er det alle de 
ting, man er nødt til at anskaffe sig, men som man 
kunne være fælles om - græsslåmaskiner, biler, 
værktøj m.m. Kersten og hun er f.eks. begyndt at 
køre sammen til Aalborg, hvor de begge arbejder.  

MOD FREMTIDENS ÆGTESKAB Kersten 
Bonnen er adjunkt på Aalborg Universitet. Hun er 
48 år og mor til to drenge på tre og 23 år, men hun 
er ikke 100 procent single-mor, som Tina er det. 
Til gengæld har Kersten et ret utraditionelt 
ægteskab, som hun for sjov selv kalder for 
fremtidens måde at leve sammen som par på: - 
Min mand og jeg har kendt hinanden i 30 år. Vi 
har et stabilt venskab med hinanden, vi I kan bare 
ikke finde ud af at bo l sammen, for vi kommer til 
at I genere hinanden med alle I hverdagens 
detaljer. Vi slider j hinanden op, og der går alt for 
meget tid med det. Derfor har Kersten og hendes 
medsammensvorne i livet - som hun udtrykker det 
- valgt en anden måde at leve på. De har i flere år 
boet hver for sig, men har set hinanden i 
gennemsnit to til tre gange om ugen. l 
Himmerlandsbyen vil de bygge hver sit hus på to 

grunde ved siden af hinanden, og så kan de ses, 
når de har lyst og overskud til det, og den mindste 
søn kan have begge sine forældre i nærheden. 
Men det er en dyr løsning at leve sammen på den 
måde, indrømmer Kersten. Så for at få budgettet 
til at holde, vil hendes mand og hun være 
nødsaget til at vælge mindre huse med en enkel 
boligindretning. De har ikke råd til at sidde med 
en husleje på 10.000 kr. hver, som hun formulerer 
det. Kersten boede indtil for nylig alene med sin 
treårige søn i en lejlighed i Aalborg. Men hun 
havde længe ønsket at leve på en anden måde. Og 
da den mindste søn ankom, blev dette ønske 
forstærket. Hun fortæller, at hun er blevet meget 
inspireret af Hillary Clintons sætning "it takes a 
village to raise a child" (frit oversat: Der skal en 
lands- by til for at opfostre et barn): - Den sætning 
har jeg taget til mig, og jeg har tænkt meget over, 
hvad jeg kunne have gjort anderledes i forhold til 
min ældste søn. Efter at han er blevet voksen, har 
han udtrykt, at han savnede at have et net- værk 
omkring sig, da han var lille. Jeg har tænkt over, 
hvad jeg så kan gøre for ikke at gentage det 
mønster i forhold til min yngste søn. Men jeg har 
også selv brug for et stort netværk. Jeg kan lide at 
have mange mennesker omkring mig, og jeg 
synes, det almindelige familieliv hurtigt kan 
komme til at virke ensomt. Kersten fortæller, at 
hun generelt set oplever, at mange familier 
trækker sig ind i deres egen indre cirkel. - Jeg har 
en fornemmelse af, at de fleste mennesker lider af 
ensomhed. Men de er booket op med arbejde og 
pligter, så de registrerer det ikke, forklarer hun. 
Årsagen er ifølge Kersten, der er sket et 
holdningsskred. Boligstandarden er højere og 
bilerne bedre end for bare 10 til 20 år siden. Det, 
man var tilfreds med førhen, er man ikke længere 
tilfreds med, hvilket medfører, at man skal arbejde 
meget for at komme op på det høje materielle 
niveau. Omvendt koster det på den sociale konto, 
for de fleste har ikke tid til at skabe et netværk, 
medmindre de gør noget så drastisk, som Tina og 
hun selv har gjort - at få et nyt boligområde på 
benene. - Ens aktionsradius er også mindre, når 
man har små børn Så derfor bliver det dejligt have 
venner og legekammer ter lige ude foran døren, 
siger Kersten, der allerede har haft glæde af Tinas 
søn, der kommer over og passer hendes tre-årige 
søn i hovedhuset, hvor hun indtil videre bor - 
indtil det nye hus står klart på marken engang til 
efteråret.  

www.himmelandsbyen.dk 


