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SITUATIONEN SOM VI SER DEN

…

Degnejorden skal gøres til Vores Sted

Midt i Lejre Stationsby skal der bygges en 

moderne landsby. Den skal hænge godt 

sammen med omgivelserne og blive til 

noget ganske særligt. Byggeriet på 

Degnejorden skal være et skønt og 

eftertragtet sted at bo. Der skal være 

plads til natur, initiativ og gode rammer 

for, at fællesskaber kan trives. Hvad skal 

der til? 

Lejre Kommune ønsker at opnå en større 

forståelse for ønsker og behov i forhold til 

boligvalg hos potentielle nye beboere 

på Degnejorden og i kommunen 

generelt. 

IS IT A BIRD har derfor gennemført 

interviews med fem forskellige typer af 

potentielle tilflyttere – ung, single, 

børnefamilie, par med udeboende børn 

og ældre. Interviewene har givet indsigt i 

perspektiver på det gode hjem, 

nærmiljø og hverdagsliv.  

Indsigterne fra undersøgelsen blandt de 

potentielle tilflyttere indgår i forarbejdet 

til formuleringen af arkitektkonkurrencen 

for Degnejorden. 
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METODE OG RESEARCH OMFANG



Dyb indsigt gennem etnografiske 

interviews

Etnografiske interviews har givet 

indgående forståelse af 

respondenternes  livssituation, forhold til 

tidligere og nuværende boliger samt 

perspektiver på kriterier for et godt 

fremtidigt hjem. Hvert interview er 

suppleret med brugerrejser og 

hierarkiseringskort, der visuelt har hjulpet 

til at forstå respondenternes bolighistorie, 

erfaringer og referencer, som grundlag 

for fremtidige boligønsker. 

Research omfang

10 timers interview - hjemme hos 

respondenter bosat i Lejre Kommune og 

Københavns Kommune. 

Antal deltagere: 8

Alder: 25 – 81 år 

Køn: 5 kvinder, 3 mænd 

Spredning: Ung, single, børnefamilie, par 

med udeboende børn og ældre

METODE OG RESEARCH OMFANG



5 PORTRÆTTER AF POTENTIELLE 
TILFLYTTERE



Mød Per og Lise, 64 og 58 år, 

bosat i Allerslev 

”Et godt hjem kræver, at det er rart at 

være i. At det har gode funktioner, at der 

er gode naboer, og at det ligger i et godt 

kvarter. Alle de der cirkler er vigtige og er 

en del af det gode hjem.” 



Parret med udeboende børn
Per og Lise

Præsentation  

Per er 64 år og arbejder på DTU. 

Lise er 58 år og arbejder i Roskilde Kommune.

De har dannet par i 20 år og bor i Allerslev. 

Per har to børn fra tidligere ægteskab, som er flyttet 

hjemmefra.  

Nuværende situation 

Parret flyttede til Lejre i 2000. De er meget glade for at bo i 

Lejre og vil gerne blive boende i kommunen, hvor de  

værdsætter og deltager aktivt i det frivillige foreningsliv. De 

ønsker at bo i et funktionelt hus i et godt kvarter og 

opbygge godt naboskab.

Per og Lises hus er ifølge dem selv ikke velegnet til at blive 

gamle i. Det er for vedligeholdelseskrævende.

De ser derfor tre muligheder for sig: At gennemrenovere 

huset, at rive huset ned og bygge et nyt på grunden eller 

at flytte til noget andet i området. I forhold til sidstnævnte 

har de kig på Degnejorden. 

Tanker om en fremtid i Lejre

Degnejorden er et attraktivt område for Lise og Per, da det 

er tæt på indkøb og offentlig transport og derfor et godt 

sted at blive gammel. 



Parret med udeboende børns indgang til at flytte til Lejre 

OPLEVELSE AF VÆRDIEN AF 

FÆLLESSKAB OG NÆRHED 

FALDT FOR LEJRES LUFT OG 

NÆRE FÆLLESSKABER

FREMTIDIG BOLIG PÅ 

DEGNEJORDEN

Per og Lise boede i et tæt 

bykvarter i Roskilde og 

fandt kvalitet i at have 

meget med hinanden at 

gøre – spise sammen, lave 

projekter sammen og deles 

om bil, redskaber og 

tørretumbler. Her var de en 

del af et fællesskab. 

Parret har fået mere luft 

omkring sig i Lejre samtidig 

med nem adgang til de 

større byer. Nærområdets 

kvalitet er det brogede 

miljø, både i mennesker og 

bebyggelse. Foreningslivet 

og nærheden til naboer og 

lokale beslutningstagere er 

’guld værd’. 

Degnejorden ligger tæt på 

offentlig transport og 

indkøbsmuligheder, og et 

nybyggeri vil kræve 

minimum vedligeholdelse. 

Det er derfor et sted, hvor 

Per og Lise kan blive gamle. 

De drømmer om en tæt 

bebyggelse med fælles 

jorde, -bygninger og -

faciliteter.

Nabo-
fællesskab i 

Roskilde 

Nærvær og 
mang-

foldighed i 
Lejre 



Det gode 
seniorliv på 

Degne-
jorden



”Min kæmpe drøm er at få lov at bo i Gammel 

Lejre – ved sagnlandet, skibssætningen og 

kongehøjen. Det er det område, der gør Lejre 

spændende og autentisk.”

Mød Line, 25 år, 

bosat på Amager



Den unge
Line

Præsentation 

Line er 25 år og studerer turisme på Ålborg Universitet i 

Sydhavnen. Det seneste halve år har hun været i praktik i 

Visit Lejre. Hun bor med sin kæreste i en lejlighed på 

Amager og pendler til Lejre. 

Nuværende situation
Line drømmer om at bo i Lejre og allerhelst i et ældre hus i 

Gammel Lejre. Hun har gjort en stor indsats for at finde 

noget, men føler sig i limbo; hun er snart færdiguddannet 

og kan derfor ikke få plads i studieboligerne, men samtidig 

har hun heller ikke økonomi til at købe et hus. Hun søger en 

lejebolig og kan ikke finde noget i Lejre. 

Lines omgangskreds har en forventning om, at det er 

besværligt at komme til Lejre. Denne forventning havde 

hun også selv, indtil hun begyndte at pendle og oplevede, 

at det var nemt. 

Tanker om en fremtid i Lejre
Line ønsker at have base i Lejre og tage toget ind til 

København, når hun vil bruge byens tilbud. Hun håber at 

kunne overtale sin kæreste til at flytte med, hvis hun finder 

noget, de kan bo i.



Den unges indgang til at flytte til Lejre

FØRSTE OPLEVELSE MED 

LANDLIVET

ØNSKE OM PERMANENT 

LANDLIV

FREMTIDIG BOLIG I 

GAMMEL LEJRE

Da Line flyttede hjemmefra, 

flyttede hun ind hos en 

familie, der boede på 

landet lige uden for 

Fredensborg. Her var 

hyggeligt. Hun følte sig tryg 

og hjemme. 

Line flyttede senere til 

København og afprøvede 

københavnerlivet. Da hun 

efter 3 år i byen slog op 

med sin kæreste og 

skiftede studie, ønskede 

hun at komme væk. Hun 

flyttede ind hos sin kusine i 

Biltris og blev forelsket i 

området, der lå 

’drømmeagtigt’.  

Lines drøm er at flytte til 

Gammel Lejre i et ældre 

hus, der knirker og er 

kroget. Lejre lever op til 

Lines ønske om hus og 

omkringliggende natur 

med autenticitet og sjæl, 

hvor man kan fornemme 

historien. Hun har lært byen 

af kende via sin praktik i 

Lejre Kommune.   

Et trygt hjem 
i  Fredens-

borg

Ro og natur i 
Biltris



Autenticitet 
og sjæl i 
Gammel 

Lejre



”Lejre virker attraktivt i forhold til børn. Der er 

lukkede stisystemer og gode forhold for musik, 

billedkunst og sport. Det virker som en progressiv 

kommune med et godt fællesskab. De voksne 

gider også være sammen. Det, synes jeg, lyder 

ret attraktivt!”

Mød Thomas og Christina, 45  

og 38 år, bosat i Valby 



Børnefamilien
Thomas og Christina

Præsentation

Thomas på 45 og Christina på 38 bor med deres to sønner 

på 6 og 9 år i deres nyistandsatte ”drømmehus” i Valby. 

Nuværende situation

Thomas og Christina troede, at huset i Valby ville blive 

deres drømmehjem, men savner stadig en følelse af at 

være hjemme og landet det rigtige sted. Huset er relativt 

dyrt og gør det svært at få tid til det vigtigste i hverdagen; 

familien og de aktiviteter, der ligger udenfor arbejdstiden. 

Familien fortæller, at ”dagen starter op”, når de kommer 

hjem fra arbejde. Thomas og Christina boede tidligere på 

Vesterbro og identificerede sig med bydelen. Det føltes 

grænseoverskridende at flytte langt væk fra byen. De 

valgte derfor Valby, men har erfaret, at de ikke bruger 

byen alligevel. At flytte til en villavej i udkanten af byen var 

første skridt ud af København, og nu er de mentalt klar til at 

tage skridtet videre.

Tanker om en fremtid i Lejre

Thomas og Christina drømmer om at flytte til Lejre for at 

komme tættere på naturen og bo billigere, så de kan 

arbejde mindre og få mere tid med børnene i hjemmet. De 

drømmer om Lejre som et sted med nærvær, natur og som 

et slaraffenland for børn. 



Børnefamiliens indgang til at flytte til Lejre

OPVOKSET PÅ LANDET ØNSKE OM NATUR OG 

NÆRHED

FREMTIDIG BOLIG I LEJRE

Thomas og Christina er 

begge opvokset på landet. 

De oplevede glæden ved 

at være børn i 

fællesskabende  

idrætsklubber og 

forsamlingshuse. 

Familien boede på 

Vesterbro kombineret med 

en kolonihave i Valby. Her 

oplevede de kvaliteterne 

ved et tæt og broget 

nærmiljø. Købet af en 

ødegård i Sverige med et 

tæt vennepar samt ferier i 

naturen har øget deres 

fascination og behov for 

nærhed til natur.

De søger at blive en del af 

et tæt fællesskab i Lejre, 

hvor børnene kan løbe ind 

og ud hos hinanden. I Lejre 

kan de få natur, foreningsliv 

og mere tid til familien ved 

at bo billigere og kunne 

arbejde mindre. Det er en 

mental proces at flytte fra 

byen til landet, og det er 

først nu, de er klar. 

Den gode 
barndom 
på landet

Natur og 
nærhed 

udenfor byen

Tæt 
fællesskab 

i Lejre



”At bo med nogle fede mennesker har 

førsteprioritet. Et sted hvor man er sammen med 

nogle mennesker, som man har lyst til at dele en 

flaske rødvin med om aftenen, og hvor ungerne 

lige kan komme rendende. Så må det gerne 

være noget gammelt skrammel.” 

Mød Katja, 48 år, 

bosat på Christianshavn



Singlen 
Katja

Præsentation

Katja på 48 bor i en lejlighed på Christianshavn med ’byens 

bedste udsigt’. Hendes to børn på 22 og 23 bor med 

hende on-off. 

Nuværende situation

Katja føler sig hjemme på Christianshavn pga. 

mangfoldigheden. Her hilser hun både på alkoholikerne og 

direktørerne. På Christiania er hun del af et tæt fællesskab, 

hvor hun kan engagere sig og finde ’legekammerater’.

Hendes børn flytter snart hjemmefra, og Katja overvejer 

derfor at flytte for ikke at bo alene. Hun ønsker liv og 

mennesker omkring sig og ser mange muligheder i at deles 

om tingene. Samtidig har hun også brug for nogle gange 

at kunne lukke sin egen dør og være sig selv. 

Tanker om en fremtid i Lejre

Katja finder ligheder mellem Christianshavn og Lejre, da 

begge områder byder på et mangfoldigt fællesskab, hvor 

hun føler, at hun kan finde ligesindede; mennesker, der er 

politisk aktive, vil diskutere samfundsproblemer og bor på 

sjove måder. I Lejre vil hun desuden få have og natur.  



Singlens indgang til at flytte til Lejre

FØRSTE OPLEVELSE MED 

LANDLIVET

AT FØLE SIG HJEMME I ET 

OMRÅDE

ØNSKE OM BOFÆLLESSKAB –

GERNE I LEJRE

Som 30-årig flyttede Katja, 

mand og børn til Rødovre. 

Her fik den tætte natur en 

overraskende stor 

betydning for Katja. 

Familien flyttede senere til 

Osted, hvor hun oplevede 

stor glæde ved at være en 

del af et ligesindet 

fællesskab af pendlere på 

Lejre Station. 

Katja blev skilt fra sin mand 

og flyttede med sine børn til 

Christianshavn. Her følte 

hun sig meget hurtigt 

hjemme og godt tilpas, da 

mangfoldigheden i 

området giver hende plads 

til at være sig selv. Hun er 

en engageret del af et 

nært fællesskab på 

Christiania.   

Snart er børnene flyttet 

hjemmefra, og Katja ønsker 

ikke at bo alene. Hun 

drømmer derfor om at bo i 

en form for fællesskab med 

fælles udearealer, -køkken, 

-sauna og -dyr. Hun længes 

efter det ligesindede 

fællesskab i Lejre, hvor hun 

kan bo i  natur og stadig 

tæt på by.

Natur og 
fællesskab 

udenfor 
storbyen

Hjemme-
følelse på 
Christians-

havn



Bo-
fællesskab

i Lejre



”Folk er så glade for hinanden her, og det er 

dejligt. Naboen græder, hver gang vi kommer 

ind, fordi vi skal flytte. Ja, sådan en nabo kan vi 

ikke undvære.” 

Mød Annette og Elfinn, 79 og 

81 år, bosat i Lejre  



De ældre
Annette og Elfinn

Præsentation

Annette og Elfinn bor i Bygaden i Lejre. Her har de boet i 45 

år. De elsker Lejre og har et stort ønske om at blive boende. 

De deltager aktivt i det frivillige foreningsliv og er glade for 

nærheden og historien i området.  

Nuværende situation
Deres hus kræver konstant vedligeholdelse, har fire planer 

og en stor have, hvilket Annette og Elfinn ikke længere vil 

stå for vedligeholdelsen af. De leder efter et et-plans-hus

med nem eller ingen vedligeholdelse, der ligger meget tæt 

på indkøb og offentlig transport. Huset skal ikke være stort, 

men unikt og pænt at se på samt være lejebolig, så de får 

udbetalt husets værdi til at forsøde tilværelsen. Dette kan 

de ikke finde i Lejre, og de har derfor fundet et passende 

sted i Nordhavn, der desuden er tæt på kulturelle tilbud og 

parrets børnebørn.  

Tanker om en fremtid i Lejre

Degnejorden ville ifølge parret have været attraktivt for 10 

år siden, men nu er de blevet ældre og har behov for 

kortere afstand til indkøb og offentlig transport. Den 

perfekte seniorbolig skulle ligge få meter fra deres 

nuværende bolig. 



De ældres indgang til at flytte til Lejre

FØRSTE OPLEVELSE MED 

OMRÅDET

45 ÅR I BYGADEN FORGÆVES JAGT EFTER 

SENIORBOLIG I LEJRE 

Annette og Elfinn blev gift i 

1961 og flyttede til Hvalsø, 

da Elfinn således kom tæt 

på sit arbejde på Risø nord 

for Roskilde. De kørte tit 

gennem Lejre og lærte på 

den måde området at 

kende. De flyttede til huset i 

Bygaden for at få mere 

plads. 

Parret elsker at bo i Lejre 

pga. naturen, kulturen og 

netværkene. De har et tæt 

forhold til naboerne, 

politikerne og foreningslivet 

i byen. De holder af, at 

alting er indenfor gå-

afstand. 

Parrets nuværende hus og 

have kræver for meget 

vedligeholdelse. Drømmen 

har været at blive boende i 

samme område i et 

nybygget, arkitekttegnet 

et-plans-hus med under 0,5 

km til daglige indkøb og 

offentlig transport. Da dette 

ikke findes, har de købt en 

lejlighed i Nordhavn. 

Tæt på 
arbejde i
Hvalsø

Natur, kultur 
og netværk i 

Lejre



Havudsigt i 
Nordhavn 

som plaster 
på såret



4 KRITERIER FOR ET GODT HJEM



JEG VIL GERNE 

BO I EN UNIK 

BOLIG MED SJÆL

ET GODT HJEM 

STOPPER IKKE, 

HVOR GRUNDEN 

STOPPER

NABOFÆLLES-

SKAB ER VIGTIGT, 

MEN JEG SKAL 

KUNNE VÆLGE 

DET TIL OG FRA

JEG VIL GERNE 

VÆRE EN DEL AF 

ÉT STORT 

MANGFOLDIGT 

FÆLLESSKAB I 

BYEN

4 KRITERIER FOR ET GODT HJEM 
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JEG VIL GERNE BO I EN UNIK BOLIG MED SJÆL

”Jeg vil gerne have, at huset er noget i sig selv. Jeg vil 

gerne indrette mig i huset, i stedet for at huset er lagt 

ned over mig. Jeg vil gerne mærke, at andre har boet 

der, at huset har sjæl, så det ikke bare er vægge og 

gulve. Et område kan også skabe sjæl ved ikke bare 

at være en græsplæne, men have bakker og kurver.”

- Line, 25 år



Boligen skal have sjæl…

JEG VIL GERNE BO I EN UNIK BOLIG MED SJÆL

At et hjem har sjæl har større betydning end de 

perfekte kvadratmeter. Sjæl giver huset karakter og 

gør det hyggeligt. Sjæl findes, når tingene ikke er for 

polerede, tænkte og snorlige. Huset skal have en 

historie. Man må gerne kunne mærke, at der har 

boet nogen før. Huset må gerne knirke og være 

kroget. I et nybyggeri skaber man sjæl ved at lade 

sig inspirere af gamle huse, gerne med brug af træ 

og mulighed for selv at bygge til, så man kan sætte 

et personligt præg på hjemmet, der således ikke 

bliver for færdigtænkt. 

”Jeg vil hellere have det lidt koldt end at bo et eller 

andet kedeligt sted, hvor jeg ikke synes, der er noget 

sjæl.” 
– Katja, 48 år

…og ikke ligne parcelhusene 

Parcelhusene omkring Degnejorden fremhæves af 

samtlige respondenter som et sted, hvor de IKKE har 

lyst til at bo. Det er for firkantet, ens og upersonligt, så 

’man bliver helt dårlig’. Kvarteret indbyder ikke til  

åbenhed og mangfoldighed, og husene er bare 

blevet ’klasket ned’ uden tanke for det bakkede 

underlag, solen og kiler af natur. Det er ’gab’ og 

ligner ’bæ’. Nogle respondenter mener endda, at 

udsigt til parcelhusene vil fjerne charmen i et hus. 

”De der røde parcelhuse man kan se fra Allerslev, de 

kunne ligge alle steder. De er ved gud kedelige at se 

på. Det kunne være sjovt, hvis byggeriet på 

Degnejorden i stedet afspejlede det, vi forbinder 
med Lejre – liv og skævhed.” 

- Christina, 38 år



ET GODT HJEM STOPPER IKKE, HVOR GRUNDEN STOPPER

”Alle de steder hvor jeg har boet, har 

nærmiljøet betydet halvdelen. Det har 

været helt grundlæggende.” 

- Per, 64 år



Hjemmefølelsen afgøres i høj grad af 

nærområdet…

ET GODT HJEM STOPPER IKKE, 
HVOR GRUNDEN STOPPER

For respondenterne er beliggenheden og 

nærområdet centralt i forhold til at kunne føle sig 

hjemme. Nogle respondenter mener, at det er 

vigtigere end selve huset. Nærmiljøet skal indbyde til 

ophold etablering af fællesskab. Man skal have lyst til 

at gå rundt i nærområdet. Det skal være noget at 

komme hjem til. 

”Da man sad på Vesterbro, så kiggede man på 

huset og faldt for det, men jeg synes ret hurtigt 

erfaringsmæssigt, at vi ved, at det er beliggenheden, 

der er det vigtigste.”
- Thomas, 45 år 

…der gerne skal udgøre et fællesskab

Folk tiltrækkes af og søger bolig efter, hvor de kan 

etablere fællesskaber. Gode relationer vejer tungt i 

ønsket om at blive boende i eller flytte til et område. 

”Fede” mennesker, som man har lyst til at bruge tid 

sammen med, betyder mere end materialitet. Et 

godt nærmiljø skal have mangfoldighed, åbenhed 

og tolerance, så der er plads til også at være speciel 

og træde lidt ved siden af.  

”Fællesskab er en stor overskrift for det, jeg bliver 
tiltrukket af.” 

– Katja, 48 år



NABOFÆLLESSKAB ER VIGTIGT, 

MEN JEG SKAL KUNNE VÆLGE DET TIL OG FRA 

”Hvis man skal have et fællesskab, er 

det også vigtigt at kunne trække sig 

tilbage. Lige så social jeg er, ligeså 

asocial kan jeg være og skal kunne 
trække mig helt tilbage.”

- Katja, 48 år 



Et nabofællesskab af ligesindede…

NABOFÆLLESSKAB ER VIGTIGT, 

MEN JEG SKAL KUNNE VÆLGE DET TIL OG FRA

De potentielle tilflyttere til Degnejorden ønsker at bo 

med folk i nærområdet, der går op i mere end eget 

liv og gerne vil fællesskabet. Respondenterne ønsker 

at kunne indgå i et fællesskab af ligesindede, hvor 

man føler man ’passer ind’. Folk må gerne have 

forskellig alder og livssituationer, så man kan 

inspireres og lære af hinanden, men 

grundholdninger og lysten til fællesskab skal være 

gennemgående.  

”Det handler ikke om, hvilket job man har, men om 

menneskesyn. Det er befriende at være sammen 

med nogen, der er forskellig fra en selv, men jeg har 

svært ved at være sammen med folk, der er helt 

anderledes fra mig politisk.”
– Christina, 38 år 

…hvor man kan lukke sin egen dør

Fællesskabet skal ikke fungere som et ’totalt kollektiv, 

hvor man skal gå i takt’. Man skal hjælpe hinanden, 

men ikke være afhængige af hinanden. 

Den private bolig skal være selvkørende med eget 

toilet, bad og som minimum et tekøkken, så man kan 

’lukke døren’ og selv bestemme. Det er vigtigt at 

kunne lukke af for fællesskabet efter behov. 

”Det er fint at lave forskellige ting med andre, så 

længe man gider og synes, det er sjovt, men det er 

også rart at kunne trække sig ud. Hvis man bor i 

kollektiv, er man nødt til at være enige helt ned i 
deltaljen, og det gider jeg sgu ikke.” 

- Per, 64 år



FACILITETER VI KAN VÆRE FÆLLES OM

At deles om noget åbner op for flere 

muligheder og aktiviteter, hvilket de 

potentielle tilflyttere ser som et plus.

Der skal lægges op til, at folk deler ting 

og faciliteter på kryds og tværs for at 

styrke fællesskabet.  

”Jeg kan godt lide lidt deleøkonomi, at 

vi ikke alle skal købe en 

græsslåmaskine. Fælles rum vil jeg da 

synes var dejligt, hvis det var med nogen 

mennesker, man havde lyst til at være 

sammen med. Så kunne man dele og få 
noget mere.” 

- Katja, 48 år

- Fælles udeareal 

- Fælles haveredskaber og værktøj  

- Fælleshus med hyppig aktivitet, 

fællesspisning og plads til 

overnattende gæster

- Fælles bil 

- Fælles tørretumbler

- Fælles sauna



JEG VIL GERNE VÆRE EN DEL AF ÉT STORT 
MANGFOLDIGT FÆLLESSKAB I BYEN

”Det er det, der er kendetegnende ved Lejre. Herude er der et 

bredt udsnit af befolkningen. Der er såkaldt fine direktører, og 

der er landmanden, og alle mennesker har godt af at omgås 

hinanden, og det er det, der er så dejligt herude.” 
– Annette, 79 år 



Fællesskaber kan også etableres 

udenfor nærområdet…

JEG VIL GERNE VÆRE EN DEL AF 
ÉT STORT MANGFOLDIGT FÆLLESSKAB I BYEN 

Respondenterne vil gerne bo i nærheden af 

ligesindede, men vil samtidig gerne føle sig som en 

del af en mangfoldig by. De fællesskaber, man 

indgår i, er ikke afgrænset til nærområdet, men 

findes også i frivillige foreninger og i det fælles 

kulturhus Felix. Degnejorden skal man gøre plads til 

alle ved at skabe variation i bebyggelse og 

boligtyper. Området skal også tiltrække beboere, 

der er villige til at betale lidt ekstra.   

”Det her med fællesskaber behøver ikke 

nødvendigvis være lige der, hvor man bor. Men det 
er vigtigt, at der er nogle mødesteder.”

- Katja, 48 år 

...og skabe tryghed og mangfoldighed

Et boligområde må ikke lukke sig om sig selv. Det skal 

åbne op til det store fællesskab i byen. At bo på 

landet forbindes med en fællesskabsfølelse, hvor 

man hilser på hinanden, hvilket skaber tryghed. Man 

mødes i mangfoldighed i den fælles sportsklub eller 

rundt om Sankt Hans-bålet i ét samlende fællesskab. 

”I kvarteret her kan man vælge fire steder at gå til 

fodbold. Der er ikke ét sted eller ét Sankt Hans bål, 

som man samles om, og det er sådan et sted, vi 

begge kommer fra og tænkte, at vi ville væk fra, 

men nu savner vi det faktisk lidt.”
- Thomas, 45 år 



4 FAKTORER DER GØR LEJRE ATTRAKTIV
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EN BY JEG KAN ENGAGERE MIG I 
OG BLIVE EN DEL AF

”Det er dejligt at føle, at man er en 
del af samfundet. Jeg skulle ikke bo 
på Lars Tyndskids mark, det er ikke 
mig.”
- Annette, 79 år 



Frivillighed og engagement

EN BY JEG KAN ENGAGERE MIG I 
OG BLIVE EN DEL AF

Projektkulturen og foreningslivet i Lejre har stor værdi 

og tiltrækningskraft. Det værdsættes, at både børn 

og voksne har steder at samles. Lejre forbindes med 

personer, der har overskud og altid gang i noget. Et 

godt nærmiljø er et sted, hvor der er mulighed for 

frivilligt engagement. 

”Jeg ved ikke, om det er et grundlæggende 

menneskeligt behov, men jeg har i hvert fald behov 

for, at man kan engagere sig i noget, hvis man har 

overskud til det.” 

– Lise, 58 år 

Tæt på det politiske liv

Respondenterne fra Lejre er tæt på politikerne og 

fortæller anekdoter om dem. Det har stor betydning 

for indbyggerne, at politikerne og borgmesteren er 

synlige, møder op til arrangementer og er klar til at 

tage en snak, når man støder ind i hinanden.   

Værdierne fra kommunestrategien ’Vores Sted’ 

bemærkes og værdsættes - at skabe gode rammer 

for fællesskab, at integrere naturen i alt og skabe 

frirum til initiativ har bred appel.

”Vi har oplevet værdien af at bo i en lille kommune. 

Vi er meget tæt på hele beslutningsgrundlaget. Vi 

hilser jo personligt på politikerne og borgmesteren 
og får en snak. Den nærhed er guld værd.” 

- Per, 64 år



ET ROLIGT HVERDAGSLIV, 

TÆT PÅ NATUREN

”Når jeg går ud af døren i København, 
bruger jeg meget tid på at tage stilling til 
biler og mennesker. I Biltris blev jeg næsten 
altid helt glad. Man havde fornemmelse af 
dagens gang, lys og luft. Det er nemmere 
for mig at føle mig hjemme et sted, hvis 
omgivelserne ikke forstyrrer, men bare 
giver ro omkring.”
- Line, 25 år



Ro og tid i hverdagen

ET ROLIGT HVERDAGSLIV, 
TÆT PÅ NATUREN

De potentielle tilflyttere til Degnejorden har en 

forventning om, at landlivet giver mere tid og 

forenkler livet i kraft af færre valgmuligheder. Lejre 

forbindes med en ’rolig sjæl’. Dette indbefatter også, 

at unge mennesker har en frygt for, at livet på landet 

bliver for kedeligt – især om vinteren. Men erfaringen 

er anderledes, og det skal synliggøres.  

”Jeg kunne godt tænke mig et viktualierum, hvor 

man kan have alt muligt lækkert stående. Jeg har 

igen en illusion om at få tid til at lave noget mere fra 

bunden af, når vi flytter derned. Nu må vi se.” 
– Thomas, 45 år, børnefamilie 

Tæt på naturen

Naturens potentialer er åbenlyse for dem, der har 

adgang til den. Her har man luft omkring sig, kan 

motionere, rense hovedet og få smukke syn. 

Drømmehjemmet ligger derfor tæt på naturen og 

meget gerne med udsigt til grønt. Lejres natur 

beskrives som autentisk og sjælfuld og er 

kendetegnet ved bakker og højdedrag, som 

nybyggeri skal tænkes ind i forhold til. Ligesom man 

skal bevare kiler af natur i det byggede miljø.

”For mig er det helt unikt med bakkerne og 

højdedragene i Lejre, og det gør ikke noget, hvis der 

lå huse, og man kunne bo i det, men de skulle 

bygges ind i naturen.” 
– Line, 25 år



EN BASE PÅ LANDET, 

TÆT PÅ STORBYENS PULS

”Vi fik en klaustrofobisk fornemmelse af kun 
at have by omkring os. Vi tager altid på ferie 
i natur og vidder og vil gerne bygge et liv op 
omkring det. Derfor blev vi betaget af 
Lejreområdet. Det er tæt på offentlig 

transport, så vores venner kan komme hjem 
til os uden at skulle bruge en bil, og vi kan 
tage toget til byen, hvis vi skal ud at spise og 
have noget vin.” 

- Christina, 38 år



Tæt på arbejdspladser i byerne

EN BASE PÅ LANDET, 
TÆT PÅ STORBYENS PULS

Folk fremhæver togstationen i Lejre og 

cykelafstanden til Roskilde som et stort plus, der 

bringer en hurtigt til arbejde og gør, at man kan 

undvære bilen og dermed spare både på penge og 

forurening. 

”Togforbindelsen er helt essentiel for, at vi har lyst til 

at bo her.” 
– Per, 64 år

Tæt på byens puls og kulturelle tilbud

Potentielle degnejordsbeboere er glade for den 

aktivitet og de tilbud, der findes i Lejre, men 

værdsætter også muligheden for nemt at kunne 

tage til Roskilde eller København for flere kulturelle 

tilbud og byliv. 

”Vi har masser af venner i København, og vi bruger 

kulturen meget. En halv time herfra og tog hver halve 
time - det kan ikke være nemmere.”

- Annette og Elfinn, 79 og 81 år



EN BY HVOR JEG KAN MÆRKE 
HISTORIENS VINGESUS

”Lejres natur er mystisk og uberørt. Du føler, at 

du bor i den autentiske del af Danmark. Lige 
pludselig er der bakker over det hele og 
gravhøje, moser og træer, og der er 
fortællinger til hver ting. Det er som et 
udendørs museum. Hver gang tænker jeg: 

’Årh, hvor er det fedt!’.”
- Line, 25 år



En autentisk del af Danmark

EN BY HVOR JEG KAN MÆRKE 
HISTORIENS VINGESUS

Lejre er et område med meget historie og mange 

fortællinger, hvilket respondenterne fremhæver som 

en stor kvalitet. Specifikt nævnes Sagnlandet, 

nationalpark Skjoldungernes land, Ledreborg Slot og

udgravningerne af vikingeborge.

”Vi skulle ikke bo i Hvalsø i dag. I Lejre er der 

naturen, sagnlandet og Gorm den gamle kom 

sejlende hertil. Dét er historie.” 
– Annette, 79 år
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MOTIVATION FOR AT DELTAGE I WORKSHOP

Deltagerne på workshoppen kan inddeles i tre overordnede motivations-grupper: 

• 1. De der ønsker at flytte til Degnejorden
Både borgere udefra og borgere fra Lejre, der ønsker at blive i området, men skifte bolig – især pga. 

alderdom. 

• 2. De der bor op ad Degnejorden og ønsker indsigt i projektet
Naboerne er generelt meget interesserede i, hvad der kommer til at ligge på Degnejorden; 
bebyggelsens tæthed og udformning, natur-elementer, fællesarealer og påvirkning af 
omgivelserne – herunder trafikale udfordringer.

• 3. De der ønsker at komme med inputs til udfærdigelsen af Degnejorden
Her er der især ønske om et fællesskabende og bæredygtigt byggeri. 

•
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DEGNEJORDEN SKAL UDGØRE ET 
MANGFOLDIGT LANDSBYFÆLLESSKAB
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DEGNEJORDEN SKAL UDGØRE ET 

MANGFOLDIGT LANDSBYFÆLLESSKAB  

Der er bred enighed om, at 
Degnejorden skal tale ind i den 
landsbyfølelse, der allerede
eksisterer i Lejre. 

Landsbyfornemmelsen skal
funderes både æstetisk og socialt
og skal kunne mærkes i de 
fysiske omgivelser, fx med 
forskelligartede huse, grønne
områder og fællesarealer, hvor
man kan mødes.

• Fælles faciliteter både inde og ude 
der giver anledning til initiativ og 
aktivitet;  fællesarealer, fælleshuse, 
gæstehuse og netværksordninger 

• Tæt forbindelse mellem egne arealer 
og fællesarealer; ”usynlige” grænser 
både i det æstetiske udtryk og i 
forhold til fællesskabsfølelsen 

• Fællesskabet skal være et frivilligt 
tillæg, ikke en præmis; man skal 
kunne lukke sin egen dør

• Forskellighed og ”tilfældighed” i 
beboertyper, bebyggelse og de 
grønne områder 

• Klynger med luft og grønne arealer 

• En landsby – men nytænkt
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NATUREN SKAL SÆTTE RAMMERNE FOR DEGNEJORDEN
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NATUREN SKAL SÆTTE RAMMERNE FOR DEGNEJORDEN 

Degnejorden skal afspejle den 
omkringliggende natur, og derfor
skal naturen sætte rammerne for 
bebyggelsen – ikke omvendt. 

Åndehuller og åbne arealer samt
bakken skal tænkes ind i
Degnejordens fremtoning.  

• Degnejorden er et af Lejres 
(ånde)huller; her er åbent og følelsen 
af lys og luft skal bevares

• Fællesskabet styrkes gennem grønne 
fællesområder. Det er her man kan 
mødes på tværs af forskelligheder. De 
grønne områder skal tale til 
forskellighederne og give muligheder 
for at bruge dem efter behov.  

• Tætheden i bebyggelsen skal følge 
bakken, med tættere bebyggelse på 
toppen i forhold til i bunden af bakken 

• Ikke for friseret og stringent, men vildt 
og naturligt

• Åbne passager skal invitere indenfor 
på området 
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DEGNEJORDEN SKAL VÆRE ET
BÆREDYGTIGT FLAGSKIB FOR HELE LEJRE
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DEGNEJORDEN SKAL VÆRE ET 
BÆREDYGTIGT FLAGSKIB FOR HELE LEJRE

Degnejorden skal være en 
moderne landsby , bygget op 
omkring bæredygtighed, som
kan samle fællesskaberne. En 
organisk arkitektur med uformelle
mødesteder, uden for meget
systematik og lige linjer.  

Frirum til frivilligt engagement og
indflydelse har stor betydning. 

• Området skal understøtte muligheden 
for forskellighed i beboertyper

• Bæredygtige tiltag skal gå på tværs 
af grønne områder, 
fællesskabsfaciliteter og boliger 

• Degnejorden skal bidrage til Lejres idé 
om ”Vores sted” og forbinde mere 
end at adskille 

• Moderne betyder ikke nødvendigvis 
strømlinet arkitektur, men nyt og 

spændende 

• Skabe fællesskab omkring at bo i 
noget unikt  stolthed 

• Teknologisk langt fremme 

• Flagskib for hele Lejre Kommune
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OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

• De fremmødte på workshoppen var 
for størstedelen midaldrende/ældre 
indbyggere i Lejre Kommune og 
udgjorde ikke et repræsentativt udsnit 
af potentielle tilflyttere til 
Degnejorden.

• Parkering var genstand for stor 
uenighed. Udfordring: Parkering tæt 
ved huset er et behov for nogle 
beboertyper, mens et bilfrit område er 
et stort ønske blandt andre.

• Blandede boligformer er et væsentligt 
kriterie for at sikre den mangfoldighed 
i landsbyfællesskabet, som de fleste 
fremhæver positivt. Det kan gå tabt 
hvis der lægges op til udelukkende at 
bygge ejerboliger.

• Infrastrukturen til området skal være 
en del af den måde man tænker 
området, fx hensigtsmæssige til- og 
frakørselsveje. Bekymring for, at de 
eksisterende veje ikke bliver 
overbelastede.

• Bæredygtighed er et tiltrækkende 
nøgleord for mange, men kan blive 
en begrænsende faktor for at 
tiltrække en divers tilflyttergruppe, som 
kan sikre mangfoldigheden i 
landsbyfællesskabet.
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