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Småt
er godt
Samtidig med at vores huse
vokser i størrelse, er der
vokset en bevægelse frem,
som går i den modsatte
retning og skærer ned
på kvadratmeterne
Af Benedikte Ballund redaktion@m-jylland.dk

Nogle drømmer om et stort samtalekøkken, andre vil sagtens kunne nøjes med dette fra Tiny House Living.


Køkken-alrum, spabadeværelse, forældrebadeværelse, walk-in closet, værelser til dine,
mine og vores børn, gæsteværelse, arbejdsværelse, bryggers ... Listen over mulige rum i
et dansk hus er lang, og vi vil tilsyneladende
gerne have masser af plads. I hvert fald var
et nybygget, dansk parcelhus i 2015 på 205
kvadratmeter, og det er 30 kvadratmeter mere
end i 2000. I gennemsnit kan vi da også prale
af, at vi danskere i gennemsnit har godt 50
kvadratmeter pr. person at brede os på i vores
boliger.
Men der findes også dem, som slet ikke
synes, at det er noget ideal og vælger at gå
en helt anden vej. De satser i stedet på at bo
så småt som muligt og slutter sig til den såkaldte »Tiny house«-bevægelse. Her er idealet ikke at få så meget plads som muligt, men
i stedet at bygge boliger, der er indrettet så
godt, at man kan klare sig med meget færre
kvadratmeter. Små eller bittesmå huse med
andre ord.
Bevægelsen bygger på flere tendenser i
tiden. Der er for eksempel ønsket om at tage
hensyn til miljø og ressourcer, og der er drømmen om at have mere frihed og et enklere
liv, hvor man ikke er tvunget til at knokle
rundt og skrabe penge sammen til afdrag,
varmeregning og et nyt samtalekøkken eller
forholde sig til en masse ting og sager, som
alligevel bare roder og samler støv.

Hovedrent på 10 minutter
Det er netop ideen om simple living og økonomisk frihed, som Michael Henneke oplever,
at folk tænder på, når de ser hans huse. Han
er medstifter af virksomheden Tiny House
Living, der bygger huse på hjul på 28 kvadratmeter med køkken, bad, døre, soveværelse og spiseplads. Vel at mærke huse, som
er bygget efter reglementer for helårsbeboelse
og kan sluttes til vand, el og kloakering. »Folk
er ved at opdage, at man ved at bo småt kan få
et stort liv«, som der står på virksomhedens
hjemmeside.
- Har man 200 kvadratmeter, fylder man det
op med alt muligt møg. Det gør man ikke her,
for det er der ikke plads til. Man får masser
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Tiny Housebevægelsen
Ideen om at bo småt udspringer af
et ønske om at bo så bæredygtigt
som muligt og leve et mere enkelt
liv.
Den danske virksomhed Tiny House Livings bud på, hvordan man kan lave en
bolig på 28 kvadratmeter. 
Foto: PR-foto/Lars Juul

Bevægelsen har sit udspring i USA,
men har bredt sig til mange andre
lande.
Der eksisterer flere forskellige
definitioner af, hvad et »tiny
house« er. Generelt er de dog
maksimalt 40-50 kvadratmeter.
Nogle ejere holder sig bevidst
under, hvad der kan godkendes til
beboelse, fordi huset er en form for
protest.
Husene kan både være mobile og
stationære. Nogle bygger dem selv,
ofte af genbrugsmaterialer, men de
kan også købes.
Pladsen skal udnyttes optimalt, hvis der skal være plads
til moderne bekvemmeligheder på 30 kvadratmeter. 
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Dette hus står i byen Portland i USA, som er et af de steder, hvor de små huse er blevet særligt populære.

af tid, for man skal ikke overveje, om man
skal ud at købe en ny lampe eller en ny sofa,
og det tager 10 minutter at gøre hovedrent,
siger han.
Michael Hennekes huse er på hjul, og tanken bag dem er, at de kan bruges på mange
forskellige måder. I øjeblikket er et af de to
huse, som virksomheden indtil videre har
bygget, udlejet til en familie, som har haft
brand i deres hjem og nu bor i haven, mens
deres hus bliver sat i stand. Andre muligheder er for eksempel som feriehus, som mobil
arbejdsplads, som studie- og ældrebolig eller

som beboelse til for eksempel PTSD-ramte
veteraner, der ville kunne anbringe huset på
et sted, hvor de kan få fred og ro.

Hvor lidt kan vi nøjes med?
Hvad et tiny house præcist er for en størrelse,
er der ikke enighed om. Nogle definerer det
som et hus på mellem 15 og 50 kvadratmeter. Andre bruger i stedet den betegnelse om
huse, som ikke er større end ni kvadratmeter,
passer til én person og er bygget ud fra den
tanke, at de skal sætte så lille et aftryk som
muligt på kloden, samtidig med, at de opfyl-
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der de basale behov til en bolig. Husene er så
små, at de tvinger beboeren til at bruge sine
omgivelser - for eksempel byen eller naturen
- i stedet for at have alting inden for hjemmets fire vægge og dermed ligger der også
en social tankegang bag.
- Det er et spørgsmål om, hvor lidt vi kan
nøjes med, og selvfølgelig også en politisk
markering af, at parcelhuse på 300 kvadratmeter ikke lige er noget for de folk, fortæller
Inge Vestergaaard, der er pensioneret lektor
på Arkitektskolen i Århus, hvor hun har arbejdet med de helt små tiny houses. Det blev

Holland fik tidligere i år sin første vej med små huse, der er 30 kvadratmeter
inklusiv terrasse. 
Foto: Hollandse Hoogte/Ritzau Foto

blandt andet udløst af, at skolen havde gæstestuderende fra mange steder på kloden. Når
de blev spurgt, hvor mange kvadratmeter,
de levede på i deres hjemlande, viste det sig
for eksempel, at de studerende fra Moskvas
familier levede på 10 kvadratmeter pr. person - eller cirka en femtedel af, hvad vi har
herhjemme.

Ro i hovedet
Realistisk set vil de fleste danskere nok
gerne have mere end ni kvadratmeter at bo
på, og en del vil formentlig betakke sig for

at bo sammen med to sure teenagere på 30
kvadratmeter. Michael Henneke og Inge Vestergaard er da også enige om, at vores boligbehov vil være forskelligt i de forskellige
faser af vores liv.
- Hvis familien vokser, træder man måske
ind i hamsterhjulet igen, men man vil nok
stadig huske på, at man havde forholdsvis
meget tid og en sund økonomi, og at man vil
kunne vende tilbage, siger Michael Henneke.
Samtidig mener både han og Inge Vestergaard, at der er inspiration at hente hos dem,
der vælger at skære ned på kvadratmetrene,

selvom man holder fast i en mere almindelig
måde at bo.
- Hvis man skal være meget grov, så kan
man jo spørge, hvad vi egentlig bruger det
til, når vi bygger så stort? Er det som opmagasinering af en hel masse møbler, som vi
ikke sidder i? Hvad er egentlig kernen i vores
levevis, og kunne vi skære ned på nogle ting
i stedet for at bygge store opbevaringshaller
til ting, vi alligevel ikke bruger, spørger Inge
Vestergaard.
Og faktisk behøver man ikke investere i
et særligt hus, en brugt cirkusvogn eller lig-

nende for at opleve glæden ved at bo mindre.
I Facebook-gruppen »Tiny Houses DK - debat« kan man for eksempel læse følgende
fra en kvinde, der »bare« er flyttet ind i en
46 kvadratmeter stor lejlighed med sine to
børn: »Ro i hovedet, ro i sindet, ja, generelt
bare ro. Det er så skønt, at jeg pludseligt har
et hjem, jeg har lyst OG energi til at holde.
(...) Vi er mere sammen, spiser mere sammen
ved samme bord, den store hjælper frivilligt
til osv. Kan i virkeligheden slet ikke komme
i tanke om noget negativt ved at bo så småt«,
lyder hendes erfaring.

