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I 2010 var der 
153.939 hus-
stande med en 
enlig forælder 
med et eller flere 
børn. 1. januar 
2016 var tallet 
vokset til 166.905.  
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“Det er et hus med 
power-forældre,” 
siger Mette 
Kjeldgaard, der er 
social vicevært i 
kollegiehuset på 
Virginiavej.
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I 2018 kan 
Forælder Fonden 
hjælpe endnu flere 
enlige forældre 
med et sted at 
bo under deres 
uddannelse.

Mette er netop 
flyttet ind på 
Dannerkollegiet 
med sin søn.

I oktober 1967 
udkom fondens 
første årsbe-
retning. Få et kig 
ind i vores 50 år 
lange historie.

Kilde: Danmarks Statistik



 I 
1966 stiftede Lis Møller Boligfonden  
for enlige mødre, i dag Forælder 
Fonden. Der var brug for Boligfonden 
i 1966, og der er brug for Forælder 
Fonden i 2016. 

Som privat hjælpeorganisation tilbyder 
Forælder Fonden enlige forældre råd-
givning, midlertidige lejligheder og kolle-
giehuse – så det gavner, nytter og glæder. 
Vi hjælper rådvilde og husvilde enlige 
forældre, der alle ønsker at skabe en bedre 
fremtid for deres familie. 

I disse år opsøger flere og flere os for 
støtte og rådgivning, ventelisten til vores 
førstehjælpslejligheder bugner og vores 
kollegiehuse er fuldt belagt. 

For 50 år siden dokumenterede Lis Møller 
enlige mødres boligforhold i København i 
en foruroligende tv-udsendelse på Dan-
marks Radio. Hun blev selv så oprørt over 
forholdene, at hun satte alle kræfter ind på 
at indsamle økonomisk støtte fra private 
og skabe et netværk af frivillige, der havde 

lyst til at skabe bedre vilkår for mødre og 
børn – vilkår, der var stærkt begrænset af 
usle boliger. Men hun blev ikke kun oprørt, 
hun blev også målrettet på den lange bane, 
for hun vidste, at der hos enlige mødre lå en 
stærk og overset ressource. 

For Lis Møller var det ren social hjælpe-
logik, at det gode liv begyndte med et 
rimeligt og trygt sted at bo, og at vejen til 
et godt liv på den lange bane krævede en 
uddannelse. Med både midlertidig bolig-
hjælp og uddannelseshjælp kom enlige 
mødre meget længere i livet, og det gjorde 
deres børn også. 

Lis Møller var også en bestemt dame, 
der ikke spildte tiden med ynk og offer–
gørelse. Det var ikke ‘ih og åh så synd  
for enlige mødre’. Hvad skulle de bruge 
ynk til? 

Det gjaldt om at ændre helt konkret på 
boligforholdene og stille krav til mødrene 
om at uddanne sig, finde arbejde og opnå 

selvforsørgelse. Det er den samme Lis 
Møller’ske hjælpelogik, vi arbejder med i 
Forælder Fonden i dag. 

Mange forhold har siden 1966 ændret 
sig omkring det enlige forælderskab, 
men der er alligevel en essens, der synes 
uforandret igennem 50 år. Vi oplever at 
ensomheden, bekymringerne og manglen 
på ressourcer i hverdagen har samme 
betydning for både forældre og børn. 

De forældre, der mangler netværk, 
uddannelse og en sund økonomi, de har det 
vanskeligt, de klarer kriser dårligt, de ned-
slides, og de er rådvilde. De fleste er fortsat 
mødre (der kommer dog flere og flere fædre 
til), og de er overrepræsenteret blandt de 
familier, der forbliver på offentlig forsør-
gelse. Det går bare ikke. Det går slet ikke, 
når det enlige forælderskab mere og mere 
nærmer sig reglen end undtagelsen. 

Det enlige forælderskab har to sider. På 
den ene side er det sejt og stærkt, og på 
den anden side er det skrøbeligt og udsat. 

Mange af de forældre, vi møder, de 
klarer – på trods af ensomhed, få res- 
sourcer og manglende netværk – hver-
dagen og lægger planer for fremtiden. 
Forælder Fondens hjælp og støtte handler 
netop om, at både hverdag og frem- 
tidsplaner skal lykkedes, især fordi den 
hverdag og de planer er skræddersyet af 
forældrenes kærlighed til deres børn og 
deres ønske om at skabe en fremtid, der er 
tryg og fuld af muligheder. 

Livet alene med børn starter oftest med 
et brud. Et brud i familien er i dag langt 
fra jordens undergang, men jorden ryster 
under de fleste. Livet alene med børn kan 
selvfølgelig godt lykkes og lykkes godt. 
Men for mange skaber rystelserne en akut 
krisetilstand, for andre en længerevarende 
nedslidning. Måske sker begge dele. Når 
krisen og nedslidningen for alvor rammer 
en familie, så tænker de fleste forældre: 
‘hvordan kan jeg klare det hele, så mine 
børn kan klare det meste’. 

Der er desværre markant forskel på, 
hvordan børn klarer sig, når der er én 
forælder frem for to forældre i det daglige. 
Der er også forskel mellem enlige forældre. 

Børn af enlige forældre med et godt 
netværk og uddannelse klarer sig på 
niveau med børn fra en kernefamilie. Med 
den rette støtte og rådgivning kan disse 
forskelle minimeres. Det skrøbelige og 
udsatte ved det enlige forælderskab styrk-
er Forælder Fonden med nye fællesskaber, 
uddannelsesmuligheder og rimelige 
boligløsninger. 

Helt konkret tilbyder Forælder Fonden 
primært førstehjælpslejligheder og kolle- 
gielejligheder. En førstehjælpslejlighed 
er en midlertidig bolig, hvor forældre og 
børn kan opnå den ro og stabilitet, der 
er nødvendig for at skabe overskud til at 
finde en varig bolig. Disse førstehjælps-
lejligheder har i 50 år været livline for 
rigtig mange familier, og vi formidler dem 
fortsat med stor omhu. 

Boligmarkedet er særligt presset for 
enlige forældre med få ressourcer, men 

Det enlige forælderskab har to  
sider. På den ene side er det sejt  
og stærkt, og på den anden side er 
det skrøbeligt og udsat”

Livet alene med børn
For Forælder Fondens stifter Lis Møller var det ren social hjælpelogik, at det gode
liv for enlige forældre begyndte med et trygt sted at bo og muligheden for at få en uddannelse. 
Og den overbevisning har fonden gennem de sidste 50 år arbejdet ud fra, fortæller daglig  
leder Kristine Sørensen og bestyrelsesformand Lene Fiorini.

med vores hjælp lykkes det 75 % af vores 
beboere at opnå en varig boligløsning. 

Forælder Fondens kollegielejligheder er 
placeret i fælleshuse. En kollegielejlighed 
giver i vores optik de bedste forudsæt-
ninger for, at den enkelte forælder 
gennemfører en uddannelse. Vi er så 
utrolig stolte over alle de forældre, der  
har været med til at skabe vores kollegie–
hus på Frederiksberg igennem 33 år og 
fået sig en uddannelse: Over 90 % har 
fastholdt eller gennemført deres ud-
dannelsesforløb. Vi ved, at de hverdags-
fælleskaber og livslange netværk, der 
skabes i kollegiehuset, er med til at livet 
lykkes og lykkes godt. 

Vi arbejder ihærdigt på at etablere flere 
kollegiehuse. Et kollegiehus på Jægerspris 
Slot og et andet er vi ved at bygge på det 
gamle grønttorv i Valby, København. 

I takt med at flere og flere bliver enlige 
forældre, så bliver gruppen af enlige 
forældre også mere og mere mangfoldig. 
Der er enlige fædre, der knap nok ser 
deres børn, der er mødre, der sidder med 
hele ansvaret. Og omvendt. Der er unge 
mødre og fædre, der er ældre mødre og 
fædre, og der selvvalgte enlige mødre og 
fædre. Denne mangfoldighed oplever vi 
dagligt i vores rådgivning, førstehjælps-
lejligheder og kollegiehuse. 

I 50 år har vi styrket enlige forældres 
livsvilkår. Fortsættelsen af vores arbejde 
kan for det første kun lade sig gøre med en 
stabil, trofast og vedvarende støtte fra pri-
vate bidragydere, fonde, legater, virksom-
heder, Socialministeriet og kommunerne. 

For det andet kan vi kun lykkes i vores 
arbejde med alle de frivillige, der bidrager i 
det daglige arbejde, i bestyrelsen og i vores 
repræsentantskab. 

For det tredje, og vigtigst af alt, så kan 
vores arbejde kun blive en succes gennem 
alle de stærke, seje, skrøbelige og udsatte 
forældre, som aldrig skal ynkes, men som 
skal have en tillidsfuld håndsrækning. 
For vi tror på, at deres liv selvfølgelig kan 
lykkes.FO
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“ Stemmer fra
Forælder Fonden
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Når tilværelsen ramler
Når 34-årige Jimmi kigger tilbage på 
tilværelsen for 3 år siden, var den fyldt 
med modgang. Han og kæresten flyttede 
fra hinanden, og Jimmi stod uden tag 
over hovedet: ”Men så fik jeg kontakt til 
Forælder Fonden og flyttede kort tid efter 
ind i en af deres Førstehjælpslejligheder 
for enlige forældre. Samtidig kæmpede jeg 
med angst og depression, men det gav stor 
ro og stabilitet i hverdagen at bo dér, og 
mine børn, Silje og Selia, følte sig meget 
hjemme, når de var hos mig. Forælder 
Fonden har været en livsredder for mig, 
og jeg har ingen ord for, hvor taknemmelig 
jeg er for den hjælp,” siger Jimmi, der i 
dag lever drømmen ud som selvstændig 
erhvervsdrivende.

Tekst Ida Albek, Line Nørregaard Hansen,  
Emil Madsen, Josefine Mølholm Larsen, 
Laura Niewald

Søndag i naturen
Forælder Fonden tilbyder forældre og børn 
på krise- og familiecentre gode oplevelser 
i naturskønne omgivelser. Hver søndag 
kører vi til vores plantage på Sjælland, hvor 
naturvejledere og dygtige frivillige står klar 
med kreative og sjove aktiviteter. Se mere 
om BørneBASUN på foraelderfonden.dk



 F
orårssolens stråler rammer det 
smukke gamle hus på Virginiavej 
på Frederiksberg. På trappe- 
trinnet sidder en mor og leger 
med sin datter. Der er endnu 

ingen blade på træerne, men de grønne 
knopper er så småt begyndt at kigge frem 
på træernes grene i kollegiehusets have. 
Under et halvtag står cykler i alle stør-
relser. Et hjemmelavet skilt skrevet med 
børneskrift viser, hvor gæster kan parkere 
deres cykler.

Mette Kjeldgaard tager 
imod mig med et stort 
knus og inviterer indenfor 
i den hyggelige lejlighed. 
Beroligende musik fylder 
stuen, og vi sætter os i 
hjørnesofaen, der er fyldt af 
hjemmehæklede puder i al-
verdens farver og mønstre. 
Over en kop ingefær-the 
fortæller Mette om hendes 
første møde med Forælder 
Fonden, et møde der skulle 
vise sig, at vare længere end 
blot gennem studietiden.

Få en normal hverdag
”Jeg var i midten af 20’erne, 
da jeg i 1995 fik kontakt til 
Forælder Fonden. Min eks-
mand Thomas og jeg havde 

på daværende tidspunkt besluttet os for  
at gå fra hinanden. Men pludselig ændrede 
vores situation sig.”

Mette fortæller om, hvordan skilsmissen 
på et splitsekund skiftede karakter. Hendes 
eksmand mistede livet i et trafikuheld, og 
Mette stod nu alene med sin søn Christoffer  
på tre år. Seks måneder efter Thomas’ 
død flyttede Mette med sin søn ind på 
Virginiavej, og begyndte så småt at skabe 
en normal hverdag igen.   

”Da jeg første gang så huset, kunne jeg 
næsten ikke forestille mig, 
hvordan jeg skulle kunne 
rumme at forholde mig til 
de andre beboere. Men efter 
en samtale med viceværten 
Pia, der også viste mig 
rundt, fik jeg mødt de 
andre i huset. Og jeg kunne 
både lide dem og stemningen 
her på Virginiavej.”

Mette tager en slurk af 
sin the, hun holder med 
begge hænder på koppen 
og kigger ud af vinduet. 
”Jeg var dengang sårbar og 
stadig i sorg over tabet af 
Thomas. Men huset mødte 
min søn og jeg med en stor 
forståelse, og beboerne var 
utroligt søde. De kunne 
rumme vores historie. På 

Siden 1983 har enlige forældre under uddannelse haft 
adresse i Forælder Fondens kollegiehus på Virginiavej. 
De sidste 10 år har Mette Kjeldgaard fungeret som husets 
vicevært, men hendes første møde med kollegiehuset 
ligger længere tilbage i tiden.   
 

TEKST Ida Albek 
FOTO Anton Zeuthen

Viceværten  
på Virginiavej

Huset på Virginiavej
Huset blev bygget 
i 1870erne og blev 
brugt som hvilehjem 
for pensionerede 
lærerinder. I takt med 
et faldende behov for 
det, besluttede hvile-
hjemmets bestyrelse, 
at huset på Virginiavej 
på Frederiksberg 
forsat skulle komme 
kvinder til gode.  
I 1983 overtog 
Forælder Fonden 
driften af huset og 
åbnede dørene for 
enlige forældre.

INTERVIEW SIDE 07



den måde tror jeg faktisk, at huset her har 
været med til at få mig tilbage til livet igen.” 

Det er vigtigt, at mor har det godt
Hvad med din søn? Hvordan havde han 
det med at flytte ind her på Virginiavej? 

”Christoffer var på det tidspunkt lige 
fyldt 3 år, så han syntes jo, at det var fint 
at flytte ind til en masse nye legekamme–
rater. Det er meget mere enkelt for børn. 
For ham, tror jeg, det var trygt, at der var 
en masse andre børn og voksne. For et 
barn handler det om, at mor har det godt. 
Hele situationen dengang har bestemt 
også været utryg for Christoffer. Men kol-
legiehuset har været med til at stabilisere 
os, vores situation og Christoffers liv.”  
Kunne du have gennemført din uddan-
nelse som sygeplejerske, hvis du ikke 
havde boet her?

”Nej, det tror jeg ikke. Her har jeg også 

en stor taknemmelighed til huset. Det  
var så vigtigt for mig at få gennemført min  
uddannelse – i den her svære periode  
i livet.” 
Er der noget helt specielt ved huset,  
du husker fra dengang i 1995, hvor  
Christoffer og du flyttede ind?

”Jeg husker en stor tryghed, kærlighed 
og imødekommenhed. Her var meget højt 
til loftet. Kollegiehuset rummer nogle 
stærke kvinder og mænd, det er vigtigt at 
huske på!”  
Ser du stadig nogle af dem, du boede sam-
men med den gang?

”Jeg ses med et par stykker, der i dag er 
mine nære venner. Man kender hinanden 
så godt og har delt en masse på både godt 
og ondt. Familie er måske et stærkt ord, 
men jeg synes, vi var – og den dag i dag 
stadig er – en lille Virginiavej-familie.”

Telefonen ringer, det er Mettes søn, der 

en terapeut, hvis der brug for det. Ellers 
så hjælper beboerne også meget hinanden. 
Min opgave er at holde øje med, hvordan 
de har det, og hvis der er et behov, skal jeg 
fortælle Forælder Fonden, at der er brug 
for hjælp.” 

Man skal ikke have ondt af os
Når jeg sidder her og hører om dit job, 
tænker jeg ikke, at dine opgaver kan sam-
menlignes med vicevært Meyers fra Huset 
på Christianshavn. Du er vel egentlig en 
form for social vicevært? 

”Ja, jeg er social vicevært og sørger 
derfor også for at have en snak hist og pist. 

gerne vil kigge forbi. Christoffer er i dag 
en voksen ung mand. Da Mette blev fær-
diguddannet som sygeplejerske flyttede 
hun fra kollegiehuset, men fandt i 2006 
tilbage til Virginiavej. Her har hun nu i 10 
år arbejdet som vicevært, og har dermed 
jubilæum, ligesom Forælder Fonden. 
Funktionen som kollegiehusets vicevært 
er både praktisk og social.

”Jeg har altid været glad for at hjælpe til 
i haven, og jeg kan sagtens sætte en hylde 
op selv. Ja, jeg er ret handy.” 
Hvordan er det anderledes at bo her nu 
som vicevært i forhold til at bo her som 
beboer? Kræver det ikke noget mere over-
skud at hjælpe og lytte til beboerne? 

”Altså min funktion er jo ikke, at jeg 
skal have folk i terapi. Men vi har den 
daglige snak sammen og jeg vil hjertens 
gerne være der for folk. Bliver snakken for 
voldsom har Forælder Fonden heldigvis 

Den daglige snak kan gøre meget. Det er 
det, vi kan. Vi kan ændre små ting. Jeg 
tror, at den støttende funktion her i huset 
er, at vi har hinanden. Man er med både 
hvor det gør godt, og hvor det gør ondt.” 
Så er det her i huset vigtigt, at man er 
åben og hjælper hinanden? 

”Ja. Beboerne har jo ofte været en hård 
tid igennem, når de flytter ind i huset. 
Men det giver styrke at være sammen med 
andre mennesker i samme situation.”

Der er ingen tvivl om, at kollegiehuset 
på Virginiavej er noget helt specielt og rum-
mer 13 stærke enlige forældre. Her er en 
stem-ning, man ikke finder mange andre  

Man kender hinanden  
så godt og har delt en  
masse på både godt og 
ondt. Familie er måske 
et stærkt ord, men jeg 
synes, vi var – og den 
dag i dag stadig er – en 
lille Virginiavej-familie”

“

Huset på Virginiavej
De første tre familier flyttede 
ind i huset i starten af 1983.  
På daværende tidspunkt 
boede der stadig et par 
lærerinder i huset, hvilket 
resulterede i et helt specielt 
fællesskab mellem de enlige 
mødre og lærerinderne.  
I 1989 flyttede den sidste  
lærerinde og Forælder  
Fonden købte huset på 
Virginiavej i 1990. 

Kollegiehuset har eksisteret i 
33 år, huset over 200 familier 
og en gennemførelsesprocent 
i forhold til uddannelse på 
over 90%. I dag bor der 10 
kvinder, 3 mænd og 14 børn i 
de 13 kollegielejligheder. 

steder. Børnene leger frit i hele huset, kla-
trer i det store æbletræ ude i haven og nyder 
at bo sammen med legekammeraterne. 
Imens kan forældrene hjælpe hinanden 
med børnepasning og studier, hvilket i 
sidste ende giver en frihed, det som enlige 
forældre kan være svært at finde andre 
steder. 

”Det er et hus med power-forældre og 
det er vigtigt, at folk ikke ser os som ofre 
og har ondt af os. Enlige forældre kan godt 
klare sig. Vi er ressourcestærke mennesker, 
der hver dag kæmper for et smukt liv for os 
selv og vores børn,” siger Mette Kjeldgaard, 
da vi følges ud af ‘huset, der altid smiler’. 

Det er et hus med power-forældre og det er vigtigt, at folk ikke ser os som 
ofre og har ondt af os. Enlige forældre kan godt klare sig. Vi er ressourcestærke 
mennesker, der hver dag kæmper for et smukt liv for os selv og vores børn”
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 F
ra 2018 kan Forælder Fonden 
hjælpe endnu flere enlige forældre 
og deres børn.

I Valby på Grønttorvet har 
Forælder Fonden nu fået lov at 

bygge et kollegiehus på 1300 m2 på et 
byggefelt ved siden af et stort nyt projekt 
under boligselskaberne AKB og SAB. 
Forbilledet for det nye kollegie vil være 
Forælder Fondens eksisterende kollegie-
hus på Virginiavej på Frederiksberg. 

”Vi har det bedste med fra Virginiavej i 
planerne om, hvad vi skal gøre med kol- 
legiet i Valby, men vi skal også gøre noget 
nyt,” lyder det fra daglig leder af Forælder 
Fonden, Kristine Sørensen.

Siden 1983 har den tidligere stiftelses- 
ejendom fra 1878 dannet ramme om  
kollegiehuset Virginiavej. Det gamle hus 
med sin nærmest eventyrlige vildtvok-
sende have har haft mere end 205 voksne 
og 241 børn boende. 

Her kan enlige forældre bo i små lej- 
ligheder til en pris, som kan betales med 
en SU, og derudover blive en del af et fælles-
skab med andre enlige på husets fællesarealer 
som køkken, legeområder og have.

”Det viste sig at være en fantastisk ide 

Et moderne hus med læsesal, fælles tumlerum og måske 
hammam på taget. Forælder Fonden har et nyt kollegie-
hus på tegnebrættet. En større privat donation har gjort 
det muligt, og planen er, at huset vil stå klar i 2018.

“Vi burde have  
huse som Virginiavej  
i  både Aarhus, 
Odense og Aalborg”

TEKST Nana Askov 
ILLUSTRATION EMILIE KUMARI

med Virginiavej. På rigtig mange områder. 
En af de tydeligste succesparametre, vi 
kan pege på, er for eksempel, at foræld-
rene, der har boet i huset har en enormt 
høj gennemførelsesprocent på deres 
uddannelser,” fortæller Kristine Sørensen.

ET STÆRKT NETVÆRK 
I 2013 fik Forælder Fonden et gruppe so-
cial antropologer til lave en undersøgelse 
af huset på Virginiavej. Formålet var at få 
samlet erfaringer til det nye kollegiehus.

Her viste en optælling blandt beboerne, 
at over 90 procent af de enlige forældre 
havde gennemført deres studie, og at 
mange af dem valgte at blive i huset, indtil 
eksaminerne var bestået. I gennemsnit 
boede familierne i huset i 1-3 år. Og det 
er rigtig godt, mener Kristine Sørensen, 
for netop enlige forældre er udsatte, når 
det kommer til at skulle gennemføre en 
uddannelse.

”Når man bliver enlig forsørger har 
studiet en tendens til at komme i anden 
række. Det hele kommer til at handle om 
børn, og det er svært at skulle hente børn, 
lave mad og være en opmærksom forælder 
midt i eksamenspres. Her får de et  

Stemmer fra
Forælder Fonden

En boble af kærlighed
Samvær med ligesindede. Forståelse og 
støtte. Det fik Flora, da hun i 2008 flyttede ind 
i Forælder Fondens kollegiehus på Virginiavej 
sammen med sin søn Victor, der dengang 
var 4 år.
”De andre beboere og jeg skabte en lille 
boble af kærlighed og ekstra arme. Vi hjalp 
virkelig hinanden i en til tider hård hverdag 
med børn og studier. På Virginiavej lærer 
børnene at blive en del af mange fælleskaber, 
og at sociale relationer er en stor gave. At bo 
her har givet os en ny familie – Virginia- 
familien, som vi kalder den,” fortæller 34-årige 
Flora, som hver sommer tilbringer ferien på 
Bornholm sammen med Virginia-familien.

Forælder Fondens krisecenter
Et voldeligt forhold kan være meget svært at 
bryde ud af, men når det sker, er Forælder 
Fonden klar til at hjælpe. Sammen med Gen-
tofte Kommune driver vi Hellerup Krisecenter 
– et botilbud til kvinder, der er udsat for vold 
eller trusler om vold – fysisk eller psykisk. Her 
kan kvinder fra hele landet søge om hjælp.
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Tekst Ida Albek, Line Nørregaard Hansen,  
Emil Madsen, Josefine Mølholm Larsen, 
Laura Niewald



fællesskab, som støtter dem. Og børnene 
får et fællesskab,” siger Kristine Sørensen.

Og det er netop hovedformålet med 
Forælder Fondens kollegiehuse. At styrke 
forældrene, mens de er i en udsat situa-
tion, så de bliver i stand til at løfte sig selv 
og deres børn op og blive selvforsørgende.

”Børnene vinder på, at forældrene får 
det bedre her og nu. De kommer lettere 
gennem en periode, som ellers kunne 
være svær. Og på lang sigt sikrer det, at 
forældrene får taget sig en uddannelse, så 
de kan forsørge sig selv. Hvorfor skal vi 
vente med at hjælpe dem til de er 45 og 
på kontanthjælp, fordi de aldrig lykkedes 
med at tage et studie? Hvorfor ikke hjælpe 
dem nu, hvor de er 30 og få dem godt 
igennem uden at de – og deres børn –  
oplever at ramme bunden,” siger Kristine 
Sørensen.

Og netop at sætte ind 
der, mens der er ressour- 
cer, er en rigtig god ide, 
lyder det fra SFI-forsker og 
ekspert i familie- og børne-
liv Mogens Christoffersen.

Han har blandt andet 
undersøgt teenagemødres 
vilkår.

”Det jeg kom frem til, 
da jeg undersøgte unge 
mødres vilkår var, at 
mange af dem bar rundt  
på alle mulige andre pro 
blemer også, blandt andet 
det, at de ikke havde fået 
deres uddannelse. Og når 
man har fået et barn og er 
blevet enlig, er det meget 
svært at gennemføre en 
uddannelse,” siger Mogens 
Christoffersen.

Han ser også børnenes 
trivsel som en åbenlys 
fordel ved det nære fællesskab mellem 
beboerne på kollegiet.

”Vi ved fra større internationale un-
dersøgelser, at risikoen for at børnene 
bliver vanrøgtede eller udsat for vold er 
meget større i familier, hvor forældrene 
står alene, og de samtidig bliver økon-
omisk pressede. Vi ved for eksempel at 
bare en relation til en sundhedsplejerske, 
som besøger dem jævnligt kan afhjælpe 
mange problemer, det har man empiriske 
erfaringer med,” siger han.

FÆLLESSKAB MED REGLER
På Virginiavej har den sociale vicevært 
en vigtig rolle. Viceværten tager sig af 
det praktiske, men bruger også en del af 
sin tid på at stå for fællesmøder og være 
en støtte for de beboere i huset, som har 

behov for det. Og det er sommetider 
nødvendigt med en snak eller en trøstende 
skulder, fortæller Kristine Sørensen.

”Inden de flytter ind, har vi en snak 
med dem om, hvordan det er at bo på 
kollegiet. Det er anderledes end andre 
steder. De skal dele bad og toilet, og de 
skal ønske at være en del af fællesskabet. 
Der er husmøder og viceværten er en del 
af dagligdagen. Mange opsøger hende selv, 
fordi de har brug for at tale om forskel-
lige ting. Hun er med til at skabe fælles-
skabet,” siger Kristine Sørensen.

Og det er et fællesskab med forpligti-
gelser og regler – præcist som at bo i en 
familie. For eksempel er der regler for 
rengøring, studieaktivitet og overnat-
tende kærester.

”Det er et lille hus med små lejligheder. 
Hvis alle har gæster, bliver 
det for tæt. Og huset er lidt 
som en oase, det tiltrækker 
på en eller anden måde 
mange mennesker. Det er 
ret hyggeligt at være der. 
Men vi har erfaret, at det 
forstyrrer fællesskabet, 
hvis der hele tiden er 
overnattende kærester. Så 
det måtte vi lave en regel 
om. To nætter om ugen,” 
fortæller Kristine Sørensen, 
som dog understreger, at 
regler og hendes tilstede- 
værelse i huset helst skal 
være så lidt som muligt. Det 
er et ideal, at beboerne selv 
skaber det fællesskab, de er 
en del af.

”Overordnet set kan man 
sige, at vi sætter rammerne 
for beboerne,  
og så skal de selv definere 
det indhold med hinanden 

og for hinanden i fællesskabet,” siger 
Kristine Sørensen.

BÅDE FOR MØDRE OG FÆDRE
Det sker lige så ofte, at det er beboerne 
selv, der i fællesskab holder hinanden fast 
på at styrke forældreskabet, eller at få læst 
op til eksaminerne i en dagligdag,  
som ifølge Kristine Sørensen ikke altid 
bare er rosenrød.

”Det er udfordrende at have børn 
og skulle stå for opdragelse, når man 
samtidig er studerende. De kommer ind 
i fællesskab, hvor de har en omsorg for 
hinanden og hinandens børn,” siger hun.

Og det er ikke kun et kollegiehus for 
mødre. Der bor også fædre.

”Det er ikke kun et hus for enlige kvin-
der. Som far kan det være næsten umuligt 

at skaffe en bolig, hvor man kan have 
samvær med børnene mens man studerer. 
Ofte er det moderen, der har bopælen,  
og så har fædrene reelt kun en enkelt  
SU til at betale husleje med,” siger  
Kristine Sørensen.

Hun mener, at der er meget langt imel-
lem mulighederne for at kunne indgå i et 
alternativt fælleskab for enlige forsørgere, 
og det er SFI-forsker Mogens Christoffer- 
sen enig i. 

”Det er meget få, som frivilligt vælger at 
få et barn alene. De fleste ønsker at være i 
en familie. Det kan være to af samme køn, 
men det er stadig en kernefamilie. Da jeg 
undersøgte det, var det et klart billede, at 
de enlige var tvunget af omstændigheder. 
Det er på ingen måde en modetrend,” 
siger forsker Mogens Christoffersen  
hos SFI.

Han mener, at man vil se flere og flere 
enlige, fordi folk lader sig skille tidligere i 
barnets liv en førhen.

 ”Mine undersøgelser viser, at man  
gør kort proces, hvis parforholdet ikke 
holder. Og så kan man se en  
tydelig tendens til, at skilsmissetallet 
stiger, når der er økonomiske kriser.  
Der er udefra kommende ting, som 
presser familierne,” siger han og netop 
derfor vil behovet for de alternative 
fælleskaber stige.

DONATION FRA OAK FOUNDATION
Det mærker man i Forælder Fonden.

”Vi har venteliste og har hele tiden pres 
på at komme ind. Jeg håber, at folk finder 
hinanden i alternative fællesskaber – også 
på egen hånd. Men der kan godt være brug 
for at nogle faciliterer fællesskaberne, når 
familierne er brudt. Det at vi kan bygge et 
nyt hus, betyder, at vi vil kunne imøde-
komme et stigende behov. Folk har en værdi 
i at være sammen med andre,” siger hun.

Ønsket var, at Forælder Fonden ville 
kunne tilbyde en lignende bolig for langt 
flere enlige forældre under uddannelse, 
fortæller hun.

”Jeg ville da ønske, at vi kunne have et 
kollegie i alle de store byer, som Odense, 
Aalborg og Aarhus. Der er masser af enlige 
forældre og deres børn, som har behov. 
Og i virkeligheden sparer vi kommunen 
for en masse overførte offentlige ydelser, 
fordi forældrene reelt bliver i stand til at 
klare sig selv,” siger hun.

Det er en donation på et to-cifret mil-
lionbeløb fra den privatejede fond Oak 
Foundation, der er årsag til, at kollegiet 
på Virginiavej kan udvides med et nyt 
kollegium i Valby.

Oak Foundation er startet af parret 
Jette og Allan Parker. Jette Parker er selv 

vokset op med en enlig mor og er generelt 
optaget af at støtte forældre med børn i 
hele verden.

”Da vi så stedet Virginiavej og den ef-
fekt, det har for de enlige forældre, blev vi 
overbeviste om, at det er et projekt, som 
er værd at støtte. Ideen bag det at styrke 
forældrene, så de bliver i stand til at give 
det videre til deres børn og tage ledelsen 
over deres eget liv er en meget fin tanke. 
Forældrene bliver rollemodeller både for 
børnene og for hinanden. De viser, at man 
kan ændre sit eget liv,” siger Esther Nør-
regaard-Nielsen, direktør i Oak Founda-
tion Denmark.

Hun understreger, at Oak Foundation 
ikke er en byggende fond normalt. Men 
netop for at videreføre de gode erfaringer 
fra Virginiavej, valgte fonden at støtte 
opførelsen af endnu et kollegium. 

Det var også Oak Foundation, som var 
med til at tage initiativ til at få lavet en 
social antropologisk undersøgelse af det 
eksisterende kollegiehus på Virginiavej.

”Det har været rigtig brugbart at få 
klarlagt de erfaringer og værdier, der er 
eksisterende på Virginiavej for at få dem 
med i det nye hus. Sommetider kan man 
godt blive overrasket over, hvad der har 
betydning for dem, som bor der. Det har 
været god konkret viden om, hvad der 
virker og ikke virker,” siger Esther Nørre-
gaard-Nielsen.

Stemmer fra
Forælder Fonden

Venner for altid
Victor var kun 4 år, da han sammen med sin 
mor Flora flyttede ind i Forælder Fondens 
kollegiehus på Virginiavej. Alligevel husker 
han det tydeligt: ”Jeg kunne rigtig godt lide 
at bo der, og jeg elskede at lege udenfor og 
stå på rulleskøjter. Det bedste var, at der var 
masser af natur, og at der altid var nogen at 
lege med. Vi klatrede tit i det store æbletræ 
eller legede fangeleg på gangene. De andre i 
kollegiehuset er blevet mine bedste venner og 
familie,” fortæller Victor, der i dag er 10 år og 
hver sommer tilbringer ferien sammen med 
‘familien fra Virginiavej’.

Da vi så kollegiehuset på Virgi- 
niavej og den effekt, det har for de 
enlige forældre, blev vi overbevi- 
ste om, at det er et projekt, som 
er værd at støtte. Ideen bag det at 
styrke forældrene, så de bliver i 
stand til at give det videre til deres 
børn og tage ledelsen over deres 
eget liv er en meget fin tanke”
Esther Nørregaard-Nielsen, direktør i Oak Foundation Denmark

.

“

Og netop det, at det er en privat investor 
til byggeriet, giver Forælder Fonden frihed 
til at skabe huset ud fra mindre fastlagte 
standarter.

”Med den kulturanalyse fik vi beboerne 
til at sætte ord på drømme og visioner, som 
ikke nødvendigvis var båret af realiteter.  
Vi stillede spørgsmålet: ‘Hvis alt var 
muligt...’ Det har givet os chancen for at 
kunne sætte barren op på nogle områder, 
som måske vil få en enorm betydning for 
trivslen i det nye hus.

Det er for eksempel drømmen om at få en 
fælles hammam og vandzone på taget eller 
en læsesal med udeplads til barnevogne til 
forældrene, der er kommet frem. 

Og netop det fælles vandområde på top-
pen af kollegiet er en del af det idekatalog, 
som skal sendes i udbud hos arkitekterne i 
næste fase. 

Ligesom tankerne om, hvordan man kan 
skabe en fælles entre til sko og flyver-
dragter, så hele huset bliver et  ‘hjem’ man 
træder ind i, når man er kommet ind af 
hoveddøren.

”Vi kommer desværre ikke til at få en 
have, som den, der er på Virginiavej, det er 
ikke muligt i Valby. Til gengæld forsøger vi 
at skabe et miljø på tagterassen, som kan 
give beboerne nogle lignende rammer og 
fælles oplevelser. Og så er det generelt gode 
fællesarealer, der er i fokus,” siger Kristine 
Sørensen.
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Overraskelsen ved kollegielivet
Carla har i 2 år boet på Virginiavej med sin 
datter Nathalie på 7 år. Hun er oprindeligt 
fra Brasilien og havde efter skilsmissen ikke 
nogen familie eller stærkt netværk, der kunne 
give hende tag over hovedet. ”Det der med 
at flytte på kollegie med sin datter, i en alder 
af 35, det er faktisk ikke så fristende. Det er 
lidt på grænsen til at gå et skridt tilbage.  Men 
jeg blev positivt overrasket! Her har jeg mødt 
mange spændende mennesker, hvis veje 
jeg aldrig havde krydset, hvis ikke det var for 
kollegiet. Det vil blive svært at vænne sig til 
igen at bo i et almindeligt hus.”

Tekst Ida Albek, Line Nørregaard Hansen,  
Emil Madsen, Josefine Mølholm Larsen, 
Laura Niewald

NYT HUS
Kollegiehuset på det 
gamle grønttorv i 
Valby forventes at stå 
færdigt i slutningen  
af 2018

Der kommer til at 
være 12-14 lejlighed-
er på mellem 55 og 
65 kvm samt store 
fællesområder

Bygningen bliver  
1300 kvadratmeter

De fleste beboere er 
mødre i alderen 20-
30 år med børn, men 
også fædre kan søge 
om at komme ind. 



Stemmer fra
Forælder Fonden

Rådgivning i Forælder Fonden
Forælder Fonden mener, at man kommer 
længere med personlig rådgivning end med 
formularer og blanketter. Vores rådgivning 
tager derfor altid udgangspunkt i den enlige 
forsørgers konkrete behov. Telefonerne er 
åbne hver dag mellem 10 og 14, og første 
og tredje onsdag i måneden til klokken 18. 
Nummeret er 35 83 68 86.
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Overskud til studiet
Fra 2001 til 2003 boede Kira West, uddan-
net cand. scient. soc. samt leder af Reden 
International, og hendes dengang 1-årige søn 
Villads, i kollegiehuset på Virginiavej  
på Frederiksberg - et af de tilbud Forælder  
Fonden har til enlige forældre under uddan-
nelse. Kira fortæller, hvordan dette tilbud  
gav tryghed og fællesskab i tilværelsen som 
enlig mor og studerende: ”Der var meget der 
kunne lade sig gøre, selvom man var alene. 
Man fik overskud til at passe sit studie, og det 
gav noget styrke at bo med nogle, der var i 
samme båd. Det er vigtigt med en fond, der 
står til rådighed og hjælper”.

Tekst Ida Albek, Line Nørregaard Hansen,  
Emil Madsen, Josefine Mølholm Larsen, 
Laura Niewald

Få et historisk kig gennem fondens årsberetninger 
gennem 50 år – fra takkebreve, skæbnehistorier til 
store og små øjeblikke.

Årskavalkaden

TEKST Ida Albek, Emil Madsen, Line Nørregaard Hansen,  
Josefine Mølholm Larsen, Laura Niewald

1966/67 

Kongelig indretning
”(…) Boligfondens protektrice Hendes 

kongelige Højhed Prinsesse Benedikte, 
som har stået for indretningen af de to  
lejligheder, og som med iver gik op i  
valget af møbler og farver.” 

1967/68

Enlig far med sin 
søn, der fik lejlighed 
og lån til indskud af 
Boligfonden i 1967.

Legat på 2.500 kroner
Den enlige mor, Fru K – med tre børn – får 
igennem fonden Tørsleffs Husmoderlegat 
(på 2.500 kr.). I årsberetningen fortæller 
hun under overskriften ‘En solstrålehis-
torie’: “Jeg skal love for, at der var liv, da 
pigerne kom fra skole. De var lige kommet 
inden for døren, da Ulrich sagde: ‘Mor er 
blevet rig, mens I var i skole, hun har fået 
en ‘plakat’ med 25 hundredekronesedler i 
julegave.”

Førstehjælpslejlighed 
fra 60’erne.

En lejlighed og en god mand
”Fru G. var, da hun kom til os, ugift 
ekspeditrice med en lille mulatsøn på 3 år. 
Hun havde været tvunget til at anbringe 
ham på børnehjem, da hun  ikke måtte 
have ham der, hvor hun boede til leje, 
ikke engang i weekenderne. Fru G. måtte 
have en lejlighed nu, hvis barnet ikke 
skulle tage ubodelig skade. I december 
flyttede Fru G. og drengen ind i en af vore 
‘F’-lejligheder. I april ringede hun lykke-
lig og fortalte os, at hun havde lært en god 
mand at kende i naboejendommen, han 
var så glad både for hende og drengen, de 
skulle giftes den 1. Maj.”

1969

En af fondens  
førstehjælps- 
lejligheder.

Miraklet skete ...
Brev til boligfonden i 1969 fra Grethe Lind 
med overskriften: ‘Brev fra en mor til to – 
fra baggård over Førstehjælpslejlighed til 
egen bolig’.

”Miraklet skete. Efter at have boet i 
Førstehjælpslejligheden i tre måneder 
fik jeg tilbudt en lejlighed i det samme 
højhus, som jeg boede i. Lykkelig var jeg, 
ingen, der ikke har prøvet det, kan fore-
stille sig, hvad det vil sige at bo sammen-
stuvet i en baggårdslejlighed med udsigt 
til et baghus. 

Kollegielejlighed på 
Kagsaa Kollegiet i 
Gladsaxe. 

1971
De skal jo ikke gå i kloster ...

”Andre bliver helt forlegne og nervøse, 
hvis de har en ven på besøg, når man 
kommer, og hvisker genert: ‘Gør det no-
get?’. Men vi forlanger jo ikke, at de skal 
gå i kloster,” lyder det i årsberetningen 
fra Kontaktdamerne, når de fortæller om 
mødrene i Førstehjælpslejlighederne. 

Ildsjælen 
Lis Møller

1970

Fem års kamp
Fra årsberetningen i 1970: ”Grethe Jensen, 
hulledame i Gladsaxe folkeregister, er en 
af dem, som Boligfonden for enlige Mødre 
har skaffet en lejlighed. Det er et par år 
siden nu og efter en lang streng tid med 
skilsmisse og sygdom og fem års kamp for 
at få et ordentligt sted at bo sammen med 
sine børn, en pige og en dreng, der i dag er 
elleve og otte år.”

1972

Fondens første årsberetning
”Der er nogle, der taler lidt nedladende 
om velgørenhed. Det kan man jo gerne. 
For mig er det vigtigst, at de enlige mødre 
og deres børn bliver hjulpet,” skrev Bolig-
fondens grundlægger Lis Møller i 1967. 

Årsberetning  
fra 1972.

En lejlighed om dagen
”Det er lykkedes Boligfonden gennem 6 
år at fremskaffe en lejlighed om dagen – i 
gennemsnit – til enlige mødre,” står der i 
årsberetningen fra 1970.

Prinsesse Benedikte 
besøger fondens 
børnehave i 1972.

1975
Fonden og dialekterne
”Fru W. er henvist til Boligfonden af 
Mødrehjælpen. Fru W. er kineser. Vi har 
indtryk af, at hun forstår, hvad vi siger, 
men vi forstår ikke hendes danske, og 
engelsk taler hun ikke. Den kinesiske 
ambassade vil ikke hjælpe, fordi hun 
kommer fra Hong Kong, og den engelske 
har ingen, som taler kinesisk. Vi prøver en 
tilfældig kinesisk restaurant, det viser sig, 
at indehaveren taler dansk og tre dialekter 
fra Hong Kong. Han vil gerne hjælpe. En af 
medarbejderne tager fru W. derind, men 
dialekterne var for forskellige, så de to 
kinesere forstod heller ikke hinanden. Der 
er jo også københavnere, som ikke forstår 
vestjysk.” 

Grethe Jensen

Fru W. og  
hendes barn.



Darius på forsiden
”Fru M. og adoptivsønnen Darius har 
endelig fået fred i en god lejlighed i rolige 
omgivelser. Darius, som også er på be-
retningens forside, har prøvet rockernes 
had til mennesker med en anden hudfarve.”

Fonden fejrer 10 år 
”Fondens 10 års dag blev fejret over to 
dage. På selve dagen ved en meget smuk 
reception, som Bikuben havde invit-
eret til. Mange af Boligfondens venner, 
bidragydere og medarbejdere ønskede 
tillykke med dejlig store checks, blomster, 
telegrammer og flasker.”

Helle Virkner, Ove 
Sprogøe og Lone 
Hertz var nogle af 
dem, der fejrede 
fonden.

I årsberetningen fra 
1978 sættes der fokus 
på den enlige far.

Vi gør og vi tør ...
”Frivilligt af sted i elleve år næsten hver 
uge og uden betaling. Hvorfor?

- Åh nej, siger de, gør nu ikke det til 
noget særligt. Det kom sig bare sådan, 
da Lis Møller begyndte med Boligfond-
en. Arbejdet er i sig selv betaling nok for 
os. Endda så meget, at det ikke rører os, 
når vi af og til er ude for, at visse kredse 
kalder os for godtgørende hattedamer. 
Vi ved jo, at der er brug for det arbejde, 
vi gør, og vi tør sige, at det har gjort os til 
mere rummelige mennesker,” fortæller to 
frivillige i årsberetningen fra 1978.

1978

1980
Alenefar i Brøndbyerne
”Vi fik ham ind i en Førstehjælpslejlighed 
i Brøndbyerne, og heldigvis havde vores 
dagplejemor derude, Jette Sørensen, 
plads til alle tre børn. Han faldt godt til i 
lejligheden, men havde mere end nok at se 
til. Op kl. 5 om morgenen, ordne tre børn, 
aflevere dem i dagpleje. De to mindste var 
ikke renlige endnu, den store knap nok, så 
der var megen vask hver dag. Når børnene 
havde spist og var kommet i seng, gik han 
i gang med vask og rengøring, og så var 
han ellers også tjenlig til at gå i seng.” 

Alenefar med tre 
sønner fra årsbe-
retningen i 1980.

1981

Renovering på Virginiavej
Beboerne på Virginiavej fortæller om 
ulemper og fordele ved byggearbejdet på 
Virginiavej i årsberetningen i 1985.
Mest sindsoprivende var:
• at koge havregrød med 5 fuldvoksne 
mandfolk i køkkenet (6 m2)”
 Fordelene var:
• den flotte elektriker
• at stilladset var så glimrende et 
hjælpemiddel til vinduespudsningen.

1985  

1987
Årsberetning på digt
Boligfonden modtager et digt fra en bebo-
er fra et nødkollektiv i Hvidovre.

”at bo dernede gjorde mig modigere
(selvom jeg var bange)
at bo dernede gjorde mig stærkere
(selvom jeg var svag)
at bo dernede lærte mig en masse om 

kærlighed
(selvom det kneb)
og at bo dernede lærte mig vigtigheden 

af ærlighed, hensyn og respekt.
Nu, bagefter, vil jeg gerne sige: mit liv 

ville være fattigere uden…!”

1989

Forsættes på side 28

Tekst Ida Albek, Line Nørregaard Hansen,  
Emil Madsen, Josefine Mølholm Larsen, 
Laura Niewald

Stemmer fra
Forælder Fonden

Hvad giver mening i tilværelsen?
De sidste 2 år har John været frivillig 
kontaktperson for beboerne i Forælder 
Fondens Førstehjælpslejligheder for enlige 
forældre. To timer om ugen hjælper han 
med praktiske gøremål, støtter og lytter, 
når der er brug for det: ”Jeg kan kun 
anbefale andre at give en hjælpende hånd 
i Forælder Fonden, og at man finder et 
frivilligt job, som rører én. At gøre en forskel 
giver stor mening og livsglæde for mig.  
Det er en fantastisk følelse, som jeg tager 
med hjem.”

Sjov med BørneBASUN
Hver søndag eftermiddag tager BørneBASUN på 
udflugt til Forælder Fondens smukke plantage. 
Emilie er en af BørneBASUNs frivillige. Mindst 
én gang om måneden er hun med på tur. Her 
sørger hun for at skabe gode oplevelser for 
børn, hvis hverdag er præget af ustabilitet.
“Det betyder rigtig meget for mig at hjælpe 
børn, der ikke har så meget i hverdagen.  
Man kan tydeligt mærke, at børnene har 
det helt vildt sjovt på plantagen, hvor de har 
masser plads at lege på,” fortæller Emilie  
om sit arbejde som frivillig.
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1976

Far og datter takker 
for fondens hjælp.

1977
Hjælp til kurser
”Fru M. flyttede med børnene ind i en af 
vore Førstehjælpslejligheder. Vi er ved at 

hjælpe hende til nogle kurser, så hendes 
bogholderiuddannelse fra Amerika kan 
anvendes her i landet. Hun er ved at blive 
et livsglad menneske igen, og børnene er 
faldet til ro. Medens hun går på kursus, 
passer hun et job i en børnehave. Hun 
kommer på rådgivningskontoret hver 
måned for at betale husleje, altid sød og 
smilende, og så sidder hun og sludrer 
lidt. Hun er trods alt ensom langt fra 
sit hjemland og sin egen familie. Et helt 
utroligt taknemligt menneske,” står der i 
årsberetningen fra 1977.

Fru M. og børn.

Tegning af livet på  
Virginiavej i årsbe-
retningen fra 1989.



 D
et gør ondt, når mor og far går 
fra hinanden. 

Men ser man på børnene med 
forskningsbriller, så er der ikke 
nødvendigvis sammenhæng mel-

lem skilsmisse og dårligere livssvilkår. Det 
afgørende er, om det lykkes at få genskabt 
den stabilitet, som ofte er i en kernefamilie.

Sådan lyder det fra en af Danmarks 
førende børneforskere, professor Lars 
Dencik fra Roskilde Universitets Center. 

”I sig selv er et opbrud i familien, altså 
en skilsmisse ikke noget, som nødven-
digvis har negative konsekvenser for 
børnene sociologisk set. Ser man på deres 
livsforløb vil det ikke være påvirket af en 
skilsmisse. Det er ikke skiftet i sig selv fra 
en kernefamilie til en anden, der er skade-
ligt,” siger han.

Han er forfatter til bogen ’Familie og 
børn i en opbrudstid’. Og selvom der 
er sket en voldsom stigning i antallet af 
skilsmisser de senere år, så mener Lars 
Dencik ikke, at man kan tale om enlige 
forældre som en trend: ”Den tendens, vi 
ser allerstærkest, er stadig kernefamilien. 
Nu er den bare blevet en form, hvor vi 
skifter personerne ud. Altså serielt monog-
ami. Man søger instinktivt efter en anden 
voksen at danne kernefamilie med, hvis 
familien går itu,” siger han.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er antallet 
af enlige forsørgere steget med 8,4 procent 
fra 2010 til 2016. Han forklarer de mange 
skilsmisser med en stigende individualisme.

”Der er mange årsager til at ville skifte 
partneren ud. Helt banalt kan det være 
ønsket om et bedre liv. Den største årsag, 
jeg ser, er en individualisme, der er i 
heftig fremmarch. Vi forventer, at der 
skal være plads til at realisere vores egne 
ambitioner, og skilsmisser er efterhånden 
blevet så almindelige, at man ikke ser 
alvoren i, hvad det betyder for børnene. 
Man tænker, at de kan klare det, og det 
kan de for en stor dels vedkommende 
også,” siger han.  

TURBULENTE FAMILIEFORLØB 
Det, der bekymrer professoren ved denne 
tendens er, at stadig flere børn havner i 
såkaldte ’turbulente familieforløb’. 

”Det, der er rigtig skadeligt, er, når 
børn oplever 4-5 eller flere forskellige 
familiekonstruktioner i løbet af deres 
opvækst. Det er et alvorligt socialt prob-
lem uanset hvilket samfundslag, børnene 
kommer fra. En opvækst i turbulente 
familieforløb skaber mange brud. Børnene 
oplever at knytte sig til voksne, som for- 
svinder, og det skaber mistillid til voksne, 
samfundet og helt grundlæggende til 
andre mennesker,” siger Lars Dencik.

forældre til at skabe stabilitet omkring 
børnene under deres opvækst. Og den 
stabilitet behøver ikke nødvendigvis at 
skabes i en kernefamilie, påpeger han.

”Børns behov sociologisk set er at have 
en tilknytning til nogle primære voksne. 
Det kan være forældre, bedsteforældre, 
bonusforældre eller andre, som er kon-
stante og deltagende igennem hele barnets 
opvækst,” siger han.

FLEKSIBELT ARBEJDSLIV  
Ifølge professoren er der tre steder, man 
politisk kan sætte ind for at skabe bedre 
rammebetingelser om forsørgere og 

De fleste børn kan gå igennem 
en skilsmisse, uden at det 
skader deres livsvilkår, lyder 
det fra en af landets førende  
børneforskere, Lars Denick fra 
Roskilde Universitets Center. 
Men det kræver, at der skabes 
en stabil base med en fast 
gruppe af voksne omkring 
barnet. Et konservativt bolig-
marked gør det dog svært  
for enlige forældre at træde 
ind i moderne typer af  
fællesskaber.

Børn i brud

TEKST Nana Askov 
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Han vurderer at op mod hvert 8. barn i 
Danmark vokser op i turbulente fami-
lieforløb – et antal, der er stigende. 

”Vi kan se, at disse børn næsten har 
samme mønster som børn, der er blevet 
fjernet fra hjemmet og placeret i ple-
je- familier. De har højere forekomst 
af psykiske lidelser, højere risiko for at 
havne i kriminalitet og misbrug. De har i 
det hele taget sværere ved at etablere sig 
som voksne,” siger han.

Han peger på, at stabilitet er et nøgleord 
for trivsel i børns opvækst. Og netop 
derfor mener han, at der er meget at vinde 
rent samfundsøkonomisk ved at hjælpe 

Mere end hver fjerde enlige forsørger overvejer jævnligt at flytte i bofællesskab  
med andre ligesindede

HAR DU SOM ENLIG FORSØRGER  
OVERVEJET BOFÆLLESSKAB? 
Nej: 34 procent
Ja, overvejer det jævnligt: 28 procent
Ja, men droppede overvejelserne: 18 procent.
Ved ikke / andet: 14 procent
Ja, har boet i et: 3 procent
Ja, bor i et: 2 procent
Kilde: Singleplus’ afstemning foretaget i samarbejde med DR Nyheder blandt  
518 enlige forsørgere i februar 2016

45,2%
ER ENLIGE I KØBENHAVN  
BLANDT DE 30-59-ÅRIGE.



dermed skabe stabile forhold for børnene.
”For det første skal arbejdslivet gøres 

mere fleksibelt. Vi skal lære af lande som 
Holland og Sverige, hvor det er langt let-
tere at få orlov og fri, når børnene er syge. 
I Holland kan man for eksempel ikke fyres 
for at være syg med sit barn. Det danske 
arbejdsmarked er utrolig stift, og det går 
ud over børnene,” siger Lars Dencik.

Derudover vil der være meget at vinde 
ved at vende den udvikling, der i øjeblikket 
gør, at pasningstilbud og daginstitutioner 
bliver større og større til i stedet at tilbyde 
børnene mindre institutioner med færre 
voksne, som de kan nå at tilknytte sig.

”Vi ved, at børn trives bedre i små 
institutioner, hvor de voksne har en stærk 
tilknytning til det enkelte barn. Her vil 
institutionerne kunne støtte op om børn 
med ustabile hjem,” siger han.

Et tredje sted, hvor politikerne ifølge 
professoren kan sætte ind, er ligestilling. 

”Man må have fædrene mere på banen i 
forhold til at tage sig af børnene. Man ser 
i Sverige, hvor fædre har barsel, at det får 
betydning for tilknytningen til fædrene 
senere i børnenes opvækst,” siger han.

MANGEL PÅ FRIHED
Men den største barriere for moderne 
danske børnefamilier med verdens højeste 
skilsmisserate er et fastfrosset bolig-
marked, lyder det fra fremtidsforsker 
Liselotte Lyngsø, stiftende partner og 
direktør i Future Navigator.

”Boligmarkedet er enormt konserva-
tivt. Det er skabt til kernefamilier, og det 
gør det meget svært at finde boligtyper 
for de forældre, som gerne vil etablere en 
anden form for base for deres børn. Hvis 
du kigger i avisernes boligannoncer, så er 
der bare ikke meget overladt til fantasien, 
og den økonomiske krise har ikke gjort det 
lettere,” siger Liselotte Lyngsø.

Det er huspriser, der kræver to ind-
tægter, og boliger, som kun er egnet til 
børn og makismalt to voksne, der gør det 
svært at være en anden type familie. 

Hun mener allerede, at der er tegn 
på, at forældre søger ind i andre typer 
fællesskaber, der kan danne ramme om 
børnene. Men udviklingen går langsomt, 
mener hun.

”Der er for eksempel mødre, som tæn-
ker, at det er langt mere stabilt at danne 
rammer omkring børnene med andre 
enlige mødre, fordi den serielle monog-
ami ikke holder. Men det er svært at få 
det til at lykkes i praksis,” siger Liselotte 
Lyngsøe.

Hun mener for eksempel, at kommuner 
og offentlige boligselskaber kunne skabe 
boligformer og økonomiske mulig- 

heder, som gør det lettere at hoppe ind 
i bofællesskaber, hvis man bliver enlig 
forsørger i en periode 

I Norge har universitetet i Grimstad, SiA 
for eksempel etableret en daginstitution, 
Hokus Pokus, hvor man har tilpasset åb-
ningstider, så enlige forsørgere kan få livet 
med deres børn til at hænge sammen med 
eksaminer og studieliv. Der er blandt an-
det mulighed for at få børnene passet om 
aftenen, så forældrene også kan deltage i 
sociale aktiviteter.

”Den strategi betyder, at de kan til-
trække studerende til deres uddannelser 
fra hele verden. Der er en enorm efter-
spørgsel på den slags løsninger,” siger hun 
og fortsætter: ”Vi kender alle børnefami- 
lier, der sidder fast som tidsslaver i en 
dagligdag, hvor børnenes biologiske ur 
definerer hele forældrenes tid, og som en-
lige forældre oplever man den mangel på 
frihed som en endnu større fattigdom.”

Og det er ikke kun forældrene, der 
isoleres fra fællesskaber.

”Der er alt for mange børn, der sidder 
alene bag hver deres skærm og som vil 
have godt af at deltage i en dagligdag med 
andre børn,” siger Liselotte Lyngsø.

FLERE BOFÆLLESSKABER  
Men det er ikke bare kommuner og 
landets politikere, der skal etablere stabile 
rammer om de moderne familiefælles- 
skaber. De bedste initiativer skabes 
nemlig, når der er et element af personligt 
engagement og ejerskab, mener Liselotte 
Lyngsø, og de første, der på eget initia-
tiv vil starte tendensen til alternative 
bofællesskaber er 68’er generationen, der 
bosætter sig i oldekolder med andre ældre 
med særlige fællesskaber.

”Vi ser profilplejehjem og private bofæl-
lesskaber for ældre. Og der vil komme 
mere af det,” siger hun.

Og bofællesskaber i større sammenhænge 
kan være en god ting for børnenes perspek-
tiv, lyder det fra professor Lars Dencik.

”Børn har helt generelt godt af at have 
flere forældre eller flere primære voksne, 
som de er knyttede til gennem hele deres 
opvækst. En forældre kan blive syg, kan 
dø eller blive deprimeret. Det er sår-
bart som barn at være så afhængig af en 
voksen,” siger han men advarer mod at se 
tilbage på 68’ernes kollektiver som svaret 
på den ideelle opvækst for børn.

”Kollektiverne som man så det i 70’erne 
kunne godt have været svaret på børnenes 
behov for at være en del af en fast flok med 
andre børn og voksne. Problemet var bare, 
at kollektiverne  var ekstremt ustabile. De 
voksne rykkede ud og ind, og der opstod 
forvirring om, hvem der reelt havde an-
svaret. Så vil man tænke kollektivtanken 
ud fra barnets perspektiv, handler det i 
høj grad om at få skabt stabilitet.” 

Stemmer fra
Forælder Fonden

Stærke venskaber
Lille Do på 2 år følger os ind i sit nye hjem 
på Virginiavej: En lille toværelses lejlighed 
på anden sal. Her fortæller hendes mor 
Elizabeth på 25 år om, hvilken stor forskel 
det har gjort for hende at flytte ind i huset.
”Der er en låsthed ved at være alene med 
et barn, som kan begrænse ens sociale 
muligheder. Men at bo her giver frihed og 
mulighed for at have en fritid med egne 
aktiviteter. Det skaber luft, at vi er flere om 
det, og vi knytter stærke venskaber med 
hinanden.”

Barn på Virginiavej
Jonathan elskede at vokse op på Virginiavej 
i 90’erne. Her boede han, fra han var 5 til 10 
år, sammen med sin mor Maria og lillebror 
Valentin. ”Vi var en flok jævnaldrende børn, 
der altid legede sammen. Man havde altid 
mennesker omkring sig, nogle at snakke 
eller lege med. Det er et fantastisk sted, 
der har formet mig til den, jeg er. Jeg blev 
hurtigt venner med en anden dreng, der 
også hed Jonathan. Han er min bedste ven 
i dag,” fortæller Jonathan, der i dag er  
25 år og studerer til laborant.
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ENLIGE FORSØRGERE
I 2010 var der 153.939 husstande med en enlig 
forælder med et eller flere børn.
1. januar 2016 var tallet vokset til 166.905. En 
stigning på 8,4 %.
I alt var der 769.632 husstande med børn 1. januar 
2016, og det betyder, at 21,7 procent af alle husstande 
1. januar 2016 var husstande med en enlig forælder.
Kilde: Danmarks Statistik

21,7%
AF ALLE HUSSTANDE 1. JANUAR 
2016 VAR HUSSTANDE MED EN 
ENLIG FORÆLDER.

ENLIGE FORÆLDRE  
 ER MERE STRESSEDE 
Singleforældre er mere udsatte for at  
udvikle et højt stressniveau end sam-
boende forældre. Det viser den seneste 
nationale sundhedsprofil, som Sundheds-
styrelsen har lavet.
Ifølge undersøgelsen har 27 procent af 
enlige, der er separeret eller skilt, et højt 
stressniveau. For gifte er det tal 17,7 
procent, mens det for samlevende ligger 
på 21,4 procent.

HER BOR FLEST ENLIGE 
Top-10 over kommuner med den største andel 
af enlige mellem 30 og 59 år.

1. København: 45,2 %
2. Frederiksberg: 40,5 %
3. Lolland: 34,4 %
4. Aarhus: 33,7 %
5. Odense: 33,4 %
6. Rødovre: 33,1 %
7. Glostrup: 33 % 
8. Albertslund: 32,5 %
9. Guldborgsund: 32,3 %
10. Vordingborg: 32,2 %
 

HER BOR FÆRREST ENLIGE
Top-10 over kommuner med den laveste andel 
af enlige mellem 30 og 59 år.

1. Egedal: 19,1% 
2. Allerød: 19,4 %
3. Favrskov: 20,1 % 
4. Dragør: 20,4 % 
5. Skanderborg: 20,6 %
6. Rebild: 20,7 % 
7. Lejre: 21,4 % 
8. Hedensted: 21,7 % 
9. Lemvig: 21,8 % 
10. Solrød: 21,9 % 

På landsplan var 
der 1. januar 2015 
1,6 millioner enlige 
i Danmark. For de 
30-59-årige var der 
672.000 enlige,  
hvilket svarer til 30 %.
Kilder: Danmarks Statistik og Ritzau

1,6 mill.
MENNESKER LEVER SOM ENLIGE I 
DANMARK I 2015. 30% ER 30-59 ÅR.

Tekst Ida Albek, Line Nørregaard Hansen,  
Emil Madsen, Josefine Mølholm Larsen, 
Laura Niewald



På Jægerspris Slot har Forælder Fonden i samarbejde med  
Kong Frederik den Syvendes Stiftelse åbnet Dannerkollegiet,  
hvor 10 enlige forældre under uddannelse og deres børn er  
flyttet ind i naturskønne omgivelser.

Slottet

TEKST Laura Niewald
FOTO Anton Zeuten
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DANNERKOLLEGIET
På Jægerspris Slot har Forælder Fonden i år oprettet et kollegiehus med  
10 lejligheder. Her kan enlige forsørgere under uddannelse bo i naturskønne 
omgivelser – samtidig med at de knytter venskaber for livet. Forælder  
Fonden mener, at uddannelse og stærke sociale netværk er vejen til et  
godt familieliv og en tryg opvækst for børn.

 S
lottet stammer helt tilbage 
fra middelalderen, hvor det 
oprindelige navn var Abraham-
strup, men blev i 1673 omdøbt til 
Jægerspris. Herefter kom mange 

skiftende konger til, der hver især har 
sat deres præg på slottet. Men det største 
aftryk må siges at være Grevinde Danners, 
som i 1854 fik slottet foræret i gave af  
Kong Frederik den 7., hendes husbond.

Ægteparret havde et stort sam-
fundssind, der blandt andet kom sig af 
Grevindens status eller mangel på samme. 
Hun var et såkaldt uægte barn og havde 
selv et barn uden for ægteskab, hvilket 
ikke blev anset som passende af det højere 
borgerskab. Ikke desto mindre satte ægte-
parret et positivt præg på samfundet – i 
Kong Frederik den 7.’s regeringstid blev 
enevælden afskaffet og folkestyret indført. 
Grevinde Danner grundlagde også et lille 
børnehjem på slottet. 

Efter Grevinde Danners ønske blev 
slottet i 1874, i forbindelse med hendes 

død, overdraget til Kong Frederik den 
Syvende Stiftelse med formuleringen i 
fundatsen: 

“.. at yde fattige og ulykkelig stillede 
Pigebørn Ophold, Undervisning,  
Opdragelse og Uddannelse..” 

Takket være stiftelsen, som Grevinde 
Danner grundlagde, ydes der fortsat en 
indsats for socialt dårligt stillede børn og 
unge på slottet, der også er åbent for besø-
gende. I dag huser slottet to børnehjem, 
som er drevet af Stiftelsen, en børnehave 
og skole drevet af Frederikssund Kom-
mune og Forælder Fondens nye kollegie-
hus, Dannerkollegiet.

LEJLIGHEDERNE
Dannerkollegiet har 10 lejligheder på mel-
lem 50 og 80 m2 med eget køkken  til enlige 
forældre under uddannelse. Dannerkolle-
giet ligger i smukke naturrige omgivelser, 
på Jægerspris Slotsgrund, hvor der er anlagt 
have til udendørs aktiviteter. Derudover er 
der også indendørs fællesarealer.

Stemmer fra
Forælder Fonden

Man er aldrig alene 
”Da jeg stod foran kollegiehuset på 
Virginiavej, vidste jeg med det samme, 
at dér skulle vi bo!,” fortæller Maria, der 
i 1995 lige var startet studie på Roskilde 
Universitet og ikke havde noget sted at bo 
med sine to sønner, Jonathan og Valentin. 
Hun var 25 år, og på kommunen kunne de 
ikke skaffe hende en bolig. Maria var derfor 
tæt på at gå derfra uden nogen løsning på 
sit akutte problem.
”Men så skete der faktisk noget fantastisk. 
En sikkerhedsvagt hos kommunen kunne 
se, at jeg var lidt ude af den og foreslog 
mig at kontakte Forælder Fonden. Det blev 
min redning. Vi fik lejligheden på Virgin-
iavej, og det har været en enorm gave for 
mine drenge og jeg at bo dér. Man havde 
et solidt bagland, passede på hinanden og 
følte sig aldrig alene,” fortæller Maria, der i 
dag er skuespiller.
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Dannerkollegiet 
har 10 lejligheder 
på mellem 50  
og 80 m2.

Søg legater hos Forælder Fonden
For Forælder Fonden er formålet at gøre 
enlige forsørgere så selvhjulpne som 
muligt. Nogle gange er det dog nødven-
digt med et skub i den rigtige retning, og 
derfor uddeler vi en række legater. Vi har 
uddannelseslegater og efterskolelegater, 
og i december uddelte vi julehjælp til 60 
familier. Antallet af legater varierer fra år til 
år, men de gør altid en stor forskel.
Følg med på foraelderfonden.dk –  
vi offentliggør løbende, hvornår legaterne 
kan søges!

Tekst Ida Albek, Line Nørregaard Hansen,  
Emil Madsen, Josefine Mølholm Larsen, 
Laura Niewald



Helle er social vicevært på Dannerkolle-
giet og bor med sin 14-årige datter i en af 
slottets ti lejligheder. Hendes arbejde er at 
udvikle og støtte op om fællesskabet.

Hun har selv boet på kollegiehuset på 
Virginiavej og har derfor mange personlige 
erfaringer, hun kan drage nytte af: 

”For mig er det vigtigt, at man som 
beboer er med til at skabe rammerne for 
fællesskabet. Jeg er stor fortaler for, at 
vi har meget selvbestemmelse, for det er 
kun os, der bor eller har boet her, der ved, 

I en af lejlighederne bor Mette og hendes 
lille søn. De flyttede til Jægerspris i midten 
af marts og er spændte på den nye hverdag 
i de endnu fremmede omgivelser: 

”Det var det med den smukke natur, som 
jeg ønsker, min søn skal vokse op og være 
tæt på. Det her sted er jo helt fantastisk. 
Normalt kunne jeg gå tur i flere timer, før 
han faldt i søvn i barnevognen, men nu, så 
snart vi kommer ud i skoven, sover han med 
det samme.” 

Hun ser frem til, at fællesarealerne bliv-

Stemmer fra
Forælder Fonden

Det kan anbefales!
Jakob arbejder som frivillig for Forælder 
Fondens BørneBASUN, der hver søndag 
inviterer udsatte børn og deres forældre en 
tur ud i naturen, for at lege, hygge og skabe 
gode minder. Med BørneBASUN er der både 
mulighed for frivilligt arbejde hver søndag til 
en gang om måneden.
“Jeg ser ikke mit frivillige arbejde som en 
pligt. Jeg gør det, fordi det er sjovt. Jeg vil 
meget hellere bruge min søndag sammen 
med familierne. Jeg elsker at være udenfor, 
og hvis jeg samtidig kan hjælpe andre, bliver 
det jo ikke bedre. Det er fantastisk. Gør det, 
det kan anbefales!” fortæller Jakob, der sam-
men med et par venner i april løb halvmara-
thon iført bluser med Forælder Fondens logo. 
“Hvorfor ikke promovere en god sag, mens 
man løber ,” siger Jakob, der har været frivillig 
siden januar 2016.

er færdigindrettede, for så er det lettere at 
få sat gang i fællesskabet blandt beboerne.

”Men til sommer bliver det bedre, så 
kan vi samles ude i haven.”

Behovet for at være en del af et fælles-
skab var en af de grunde, der fik Mette til 
at flytte ind på Dannerkollegiet: ”Der er jo 
virkelig meget at se til, og alle har lidt de-
res eget liv og forsøger at finde sig til rette. 
Men fremover glæder jeg mig til at kunne 
få lidt aflastning og hjælp fra nogle af de 
andre beboere. Og ikke mindst omvendt.” 

Mette, beboer

Det var det med 
den smukke 
natur, som jeg 
ønsker, min søn 
skal vokse op og 
være tæt på. Det 
her sted er jo 
helt fantastisk”

“

Helle, social vicevært 
hvordan det er og derfor kender udfor-
dringerne og ønskerne.” 

Helle fortæller om et par af de ideer, 
de har til indretningen: ”Vi tænker, at 
der i fællesrummet skal være et hyggeligt 
studieområde, hvor man kan sidde og 
lave lektier. Der skal også være et stort 
spisebord, hvor vi alle kan samles. Og et 
område med madrasser og legesager, så 
børnene har deres eget sted,” siger Mette, 
der til sommer dimitterer som Cand. 
Merc. Psyk.

For mig er det vigtigt, at 
man som beboer er med 
til at skabe rammerne 
for fællesskabet. Jeg er 
stor fortaler for, at vi 
har meget selvbestem-
melse”
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“

Mette er i gang 
med at uddanne 
sig til pædagog.

Tekst Ida Albek, Line Nørregaard Hansen,  
Emil Madsen, Josefine Mølholm Larsen, 
Laura Niewald



Tekst Ida Albek, Line Nørregaard Hansen,  
Emil Madsen, Josefine Mølholm Larsen, 
Laura Niewald

Stemmer fra
Forælder Fonden

”Pippi-syndromet”
Nina på 75 år har altid levet efter det, hun 
kalder ‘Pippi-syndromet’: Har man lyst til 
noget og tror på noget, så skal man kaste 
sig ud i det. Derfor har hun siden 1992  
arbejdet som frivillig kontaktperson i 
fondens Førstehjælpslejligheder: ”Jeg er 
frivillig, fordi jeg kan lide at gøre gavn, og 
fordi jeg har en mission om at støtte der, 
hvor jeg kan. Man lærer utroligt meget om 
samfundet og om virkeligheden, når man 
er kontaktperson for både ressourcestærke 
og – svage enlige forældre. Det er meget 
givende at være med til at hjælpe de  
mennesker videre i livet”.
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En sikker base i en svær tid
Forælder Fonden råder over 46 Første- 
hjælpslejligheder i København og nærm-
este omegnskommuner. Det er lejligheder, 
typisk møblerede, som vi fremlejer over 
en kortere periode til en enlig forsørger 
med et akut behov. Lejlighederne giver en 
sikker base i en svær tid, så familierne kan 
fokusere på at komme videre på den bedst 
mulige måde. Information om vores Første-
hjælpslejligheder kan fås på 35 83 68 86.

Jeg er mor – alenemor
Digt fra én af fondens brugere:
”Indimellem 
alt ude af hænder
magtesløs
og jeg er vred
ked af det hele 
splittet
jeg er mor
- alenemor 
Men aldrig, aldrig 
nogensinde 
har jeg fået så meget
 tilbage
igen 
mit andet hjerte
min søn”

Få et historisk kig gennem fondens årsberetninger 
gennem 50 år – fra takkebreve, skæbnehistorier til 
store og små øjeblikke.

Årskavalkaden

TEKST Ida Albek, Emil Hansen, Line Nørregaard Hansen,  
Josefine Mølholm Larsen, Laura Niewald

25 års fødselsdag
En jubilæumsavis udbreder kendskabet 
til fonden. Den udkommer i et oplag på 
10.000, der bl.a. distribueres til bibliote-
ker, praktiserende læger, familieretsad-
vokater og offentlige kontorer. I 1991 får 
fonden også nyt logo og navn – til Bolig-
fonden for enlige mødre og fædre.

1991

1993

Ildsjæl i naturen
Granplantagen ‘Stormfulde Højder’ i 
Veksø bliver i 1993 en del af fondens tilbud 
for enlige forældre og deres børn – med 
ildsjælen Bjørn som bestyrer.

Villy Søvndal er far til tre
“Jeg er selv far til tre børn. Skulle jeg 
beskrive den ideelle situation for en 
børnefamilie, ville det ikke være den, 
hvor man står op ved 6-tiden for at være 
på arbejde rettidigt. Hente børnene ved 
en 16-17 tiden for sammen med dem at 
klare indkøb, husholdning, madlavning, 
aftensmad, ”fjernsyn for dig” o.s.v., indtil 
roen indfinder sig til at rydde op, smøre 
mad, vaske tøj o.s.v., for at være klar til 
næste dag. Ikke fordi jeg synes, det er en 
jammerdal. Jeg nyder faktisk børnene, 
men jeg synes, tidsplanen er for stram, 
skriver Søvndal i årsberetningen i 1995.

1995

1996

Ferie på legat
”Med midler fra Børnelegatet af 1976 og 
Frøknerne Isaacsens Legat kom beboerne 
fra Virginiavej på en uges herlig ferie i 
Sydsjælland. Desuden kom 14 voksne og 
20 børn på en uges sommerhøjskole.” 

2000

2002

Formandskasket 
Journalist Arne Hardis interview med Elsa 
Andreasen, 17 år som formand for fonden. 

Du går vel med hat? 
”Nej! Aldrig!” Stor latter. 
”Jo, med en kasket, når jeg er på  

golfbanen.”

2010

2009

2003

2005

2006

2007

På opdagelsesrejse
”Børnene stod og ventede i haven som 
forventningsfulde små opdagelsesrejsende 
med deres tasker pakket og ventede på 
afgang. Set fra et barneperspektiv var 
dette jo ikke bare en tur til Bornholm, 
men en lang og spændende rejse, som de 
skulle dele med nogle af deres venner,” 
står der i årsberetningen om Virginiavejs 
sommerferie. 

Fastelavn i Veksø 
Ikke alene fonden har stolte traditioner i 
Veksø med granplantagen – også byen har 
det. For eksempel til fastelavn. Ryttere på 
smukt pyntede heste slår ‘katten af tøn-
den’ fra hesteryg. 55 børn og 36 voksne 
havde en dejlig dag.”

Lis Møllers mindelegat
”Min yngste datter spurgte, da jeg for-
talte, at vi skulle ud og have dette legat, 
‘mor, hvad er et legat?’. Jeg svarede, at et 
legat er noget man får, enten fordi man 
har gjort noget rigtig godt og vigtigt, 
eller fordi man er rigtig fattig. Min datter 
kiggede på mig og sagde: ‘Så får vi det, 
fordi vi er rigtig fattige, ikke?’. Og det 
måtte jeg jo sige ja til,” fortæller Lotte i 
årsberetningen i 2003.

Daglig klokkestreng
”For tre år siden blev jeg færdig med 
studierne, fik job på et stort dagblad og vi 
flyttede nødtvunget. Nu ligner mit liv alle 
andres – friværdi, kæreste, skolebarn på 7 
år og den daglige klokkestreng. Forleden 
sagde min dater, da vi cyklede hjem: 
‘Mor hvordan kan det være, at solen altid 
skinnede på Virginiavej? Det mærkelige 
er, at sådan husker jeg det også,” skriver 
tidligere beboer fra Virginiavej.

Fondens 40 års 
fødselsdagsfest.

Minde om Virginiavej 
Tidligere beboer skriver: ”Det var på én 
gang befriende, besværligt og inspireren-
de, at det lille hus kunne rumme så stor 
forskellighed – et lille minisamfund. Vi var 
ikke kun ‘Mor og Barn’, vi var mennesker 
– i al vores forskellighed og med vores 
forskellige personligheder.” 

Nyt Navn
Boligfonden for enlige mødre og fædre 
skifter navn til Forælder Fonden.

Villy Søvndal 
skriver indlæg til 
årsberetningen.



Info box samlet

Lørdag d. 6. December

Sådan, sagde min mor og stillede tre juletræer foran vores dør. TRE. 
Hvad vil jeg have mere af – juletræer. Nej. Fare og spænding. Ja. 
Min mor siger, at hvis det er fordi jeg er lesbisk, er det okay med
dem, jamen tak, mor. Men lesbisk det bliver jeg vist aldrig. Eller 
pakkepige i Fætter BR, for den sags skyld, jeg pakker ingenting ind 
mere, jeg pakker det UD og siger det som det er: Mor og far skal 
ikke være kærester længere og så må jeg flytte og i næste uge
er det dig. Jeg har lagt en boligannonce ud på nettet, nu ligger den 
og skvulper som en undselig flaskepost i et helt hav af svindel og 
toiletter på trappen. Og bolighajer. Ja, undskyld. Kun seriøse hen-
vendelser: 34-årig forfatter søger bolig i Københavnsområdet 
hurtigst muligt. Mindst 2 værelser og en husleje på max 5000. Ring 
endelig og venlig hilsen og så navn og så nummer og så slut.

Forfatteren Lone Hørslev udgav i 2009 den 
anmelderroste digtsamling ‘Jeg ved ikke om 
den slags tanker er normale’ – med undertitlen 
Skilsmissedigte. Vi takker for at have fået lov til at 
gengive ovenstående digt fra bogen.

Lone Hørslev er født i 1974. 
Debut: ‘Tak’. Gyldendal, 2001.
Litterære priser: Carlsbergs ide-legat, Årets 
Fund, 2003. Michael Strunge-prisen, 2004. Jytte 
Boberg-Prisen, 2009. Beatriceprisen, 2014.
Seneste udgivelse: ‘Dyrets år’. En roman om Marie 
Grubbe. C&K Forlag, 2014.



1966
På baggrund af et tv-program der skildrer enlige mødres 
elendige boligforhold stifter ildsjælen Lis Møller ’Boligfonden for 
enlige mødre’. Fondens formål er at hjælpe enlige og deres børn 
ind i sundere boliger.
Kontoret har én ugentlig åbningsdag og drives udelukkende af 
frivillige.
Trods navnet på fonden er mænd dog allerede fra begyndelsen 
velkomne.

1967
Fonden råder over syv førstehjælpslejligheder.

1968
1100 voksne med 1938 børn har efter de første 2½ år fået hjælp 
af fonden. 

1969
Fonden godkendes som selvejende boligselskab, og kan dermed 
selv råde over anvisninger og ejendomserhvervelse. 

1970
Fonden har i sine fem første år slået sig fast som social hjælpeor-
ganisation, og har i 1970 tre fastansatte og 32 frivillige.

1975
Fonden råder over 27 førstehjælpslejligheder i Københavnsområ-
det. Lejlighederne er møblerede og i en markant bedre stand, end 
hvad enlige forsørgere oftest kan betale for.

1976
3.500 voksne med 6.000 børn er i Boligfondens første ti år blevet 
hjulpet til en bedre boligsituation.

1979
I kølvandet på bistandsloven fra 1976 oplever Boligfonden et stødt 
stigende antal henvendelser år efter år. Henvendelserne sker 
også oftere på eget initiativ end før 1976.

1980
Fondens arbejde varetages af tre ansatte, og i 1980 lægger de 
frivillige 9.000 timer i fondens arbejde.

1982
Efter nogle år med et stigende antal anmeldelser om vold mod 
kvinder i deres eget hjem, opretter Boligfonden et krisecenter for 
voldsramte kvinder i Hellerup. 

1983
Boligfonden lejer sig ind i ”Hvilehjem for lærerinder” på Virgin-
iavej på Frederiksberg. 

Lis Møller går bort. Elsa Andreassen tiltræder som ny formand.

1984
Fonden råder over 51 førstehjælpslejligheder, og har næsten 
fordoblet antallet på ti år.

1986
Den ændrede bistandslov ti år tidligere gør Boligfonden alt andet 
end uaktuel. I 1986 er der en stigning i antal henvendelser på  
17% sammenlignet med året før.

1990
‘Boligfonden for enlige mødre’ tilføjer ‘og fædre’ til navnet. Fæd-
rene har altid haft de samme muligheder for støtte hos fonden.

Fonden køber huset på Virginiavej. Bygningen er siden lejeaftalen 

i 1983 blevet renoveret løbende, og der er nu plads til 13 studerende og 
deres børn.
Fonden har i 1990 fire fastansatte og 30 frivillige.

1992
Gunnar Jensen lader Fonden arve sit hjem ‘Stormfulde Højder’, som ligger 
på Midtsjælland. Stedet ligger i naturskønne omgivelser, og tages i brug 
som et fristed for især beboerne på krise- og familiecentre og deres børn. 

1993
Behovet for fondens arbejde stiger fortsat i 90’erne. I 1993 er der således 
828 henvendelser. 62% af dem er direkte eller indirekte kommet i ny bolig 
med fondens hjælp.

1995
Med bidrag fra Veluxfonden påbegyndes en stor renovering af krisecentret 
i Hellerup.

1998
Det bliver stadig sværere at skaffe billige lejligheder, især i København-
sområdet, da mange lejligheder frasælges af boligselskaber og kommuner. 
Et problem, der fortsætter de følgende år.

2000
Elsa Andreassen går af som formand efter sytten år på posten. Hendes 
afløser bliver Lene Fiorini, der fortsat er formand.
Krisecentret i Hellerup er desværre efterspurgt som aldrig før, og hele 427 
personer må afvises på grund af pladsmangel.
Fonden har fem ansatte og 24 frivillige.

2002
Virginiavej trænger til renovering, og arbejdet sættes i gang i 2002. Over de 
næste ti år renoveres der løbende på huset. 

2004
Fonden sætter fokus på voldsramte minoritetskvinder. I samarbejde med 
Sankt Lukas Stiftelsen åbnes i 2007 bofælleskabet Rosenly, hvor fem 
kvinder og deres børn kan få husly og rådgivning.

2008
Kollegiehuset på Virginiavej fejrer 25 års jubilæum og blandt andet 
protektor HKH. Prinsesse Benedicte og daværende undervisningsminister 
Bertel Haarder deltager i fejringen. I de første 25 år har 158 voksne med 
196 børn boet i huset.

2010
Et navneskifte til Forælder Fonden vedtages på årets repræsentantskab-
smøde. Navneskiftet skyldes, at det bedre afspejler de mange muligheder 
der er for rådgivning og støtte, som fonden tilbyder ud over bolighjælp. 

2012
OAK Foundation viser interesse i at støtte Forælder Fondens mangeårige 
drøm om at etablere endnu et kollegiehus. Det sætter gang i projekt ‘Nyt 
kollegiehus’ i København.

2015
Forælder Fonden oplever en stigning i antallet af henvendelser på 20% om 
året. En stigning der har været konstant de foregående 5 år.

2016
I samarbejde med Kong Frederik den Vll.’s Stiftelse åbner Forælder Fonden 
et kollegiehus – Dannerkollegiet – på Jægerspris Slot med plads til  
ti familier. Og vi fejrer vores 50 års jubilæum. 

Forælder Fondens bestyrelse: formand Lene Fiorini, næstformand  
Lise Bouet, kasserer Lars Perch Nielsen og medlemmerne  
Majbritt Augustinus, Esben Trier Norden, Margrete Pump,  
Pernille Skov Svanholm og Line Aarsland.

Forælder Fonden gennem 50 år


