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Mageløs på matriklen Ann Mariager Hent PDF Forlaget skriver: En million mennesker bor alene i Danmark.
Halvdelen af dem bor i Københavnsområdet, men også i de andre, større byer. Det er ved at blive en

anerkendt livsform at bo alene. Selv politikerne taler nu om den markant voksende befolkningsgruppe, og
boligselskaberne kan mærke denne livsstil. Også LAT´erne, altså par, der bor hver for sig - Living Apart

Together - får med denne singletilværelse en større frihed.

Det er specielt den modne gruppe i alderen 40 til 69, der vælger at bo alene. Det er denne gruppe, Mageløs på
matriklen henvender sig til. For hvordan gør man? Hvordan slipper man for at blive en ´Moster Bob´ eller
vennekredsens ´sørgmuntre ungkarl´? Kan man gå alene ud og spise en lørdag aften? Alene i teatret? Alene

på rejse? Ja, det kan man godt. 

I USA er der for første gang i nationens historie flest husstande med ´eneboere´. Også her samler de sig i
storbyerne, og de påvirker boligbyggeriet, indkøbsmønstret og de traditionelle samværsformer på tværs af

traditionelle parforhold og klassiske kernefamilier.

I Europa ser man det også, ikke alene i Skandinavien, men i Tyskland, Storbritannien og Frankrig. Folk
forbliver enlige frem for at gifte sig igen eller flytte sammen med nogen, når de er blevet skilt/enker eller

enkemænd. 

Med sine egne erfaringer som ´mageløs´, og med historiske og kulturelle perspektiver på emnet og ikke
mindst interviews med folk, der har besluttet sig til at leve på denne måde, beskriver Ann Mariager kunsten at
bo alene, have et godt liv og holde sit eget selskab ud i mere end en uge. Ann Mariager kan allerede mærke
interessen for emnet. Hun holder jævnligt foredrag om den mageløses livsstil og optrådte på Folkemødet på

Bornholm i juni 2012, inviteret af Danmarks Almene Boliger, som også kender fænomenet.
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