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Willi Christiansen læser højt i
familiens stue for de to drenge,
Rune (på skulderen) og Asbjørn.
Lejligheden er på 90 kvadratmeter.
Foto: Per Christensen

Familielivet og parforholdet har gode kår
KOLLEKTIV: Willi
Christiansen og
hans kone Maria
Lippa kommer
oprindelig fra Sydslesvig. De bor i
kollektivet Tranehøj
med deres to små
drenge.

Af Eva Lyng Johansen
SÆRSLEV: Willi Christiansen er vokset op på en økologisk gård i Sydslesvig, og det
lå egentlig i kortene, at han
på et tidspunkt skulle overtage familiegården.
Men allerede som teenager
blev han meget fascineret af
vindenergi, da man på går-

den fik sat to vindmøller op,
og han endte med at uddanne sig til elektroingeniør.
Han arbejder i dag som afdelingsleder i DONG Energi
i København, og han er med
til bygge havvindmølleparker i hele Europa, især England.
Vi møder den 34-årige i
kollektivet Tranehøj, hvor
han bor sammen med sin
kone Maria Lippa, og deres
to drenge, Rune på fi re år og
Asbjørn på to år.
Drengene er lige blevet
hentet hjem af au pair’en
Carl. De to drenge er ellevilde, fordi de har fået lov at
bage julekager sammen med
Gitte Jakobsen, som også
bor i kollektivet, mens far
taler med journalisten fra
Nordvestnyt.
Maria Lippa, som er 35 år,
er ikke hjemme, fordi hun
er på arbejde på Odense

Universitetshospital. Hun
er uddannet fødselslæge og
gynækolog.
Inden parret fik børn, boede de begge i kollektiv i
København, men Willi Christiansen og Maria Lippa
begyndte at savne at bo på
landet.
Derfor var de på besøg hos
Tranehøj for at se om, det
var en mulighed.
- Jeg så, at der stod en traktor, som ikke kunne køre,
og en stor skorsten, hvor det
ville være oplagt at sætte
en vindmølle op i, fortæller
Willi Christiansen med et
smil.
I dag kører den blå traktor
og i stedet for en vindmølle i
skorstenen, er der blevet sat
en stor vindmølle op på Tranehøj.
- På arbejdet er der vindmøller i storskala, mens det
her er i småskala, siger Willi Christiansen på et fejlfrit
dansk.
Han har nemlig gået på en
dansk-tysk skole, og det har
hans kone også. Børnene lærer både tysk og dansk.
- De er bedst til dansk, fordi de er i et dansk miljø det
meste af tiden, siger han.

Stor beslutning

Gitte Jakobsen laver juletræer med Rune (i midten) og Asbjørn i køkkenet i Tranehøj.

Det var i foråret 2010, parret i første omgang flyttede
i kollektivet Tranehøj for at
komme på landet og bo nær
naturen.
- Vi mente, at det ville være
godt for vores parforhold at
bo sammen med andre mennesker, så man ikke kun er

afhængig af hinanden. Her
kan man dele interesser
med andre end sin kone, siger Willi Christiansen.
For eksempel kan han godt
lide at repare vindmøller og
kravle oppe på taget, hvilket
han gør sammen med Torben Vosbein, en af de andre
beboere, mens Maria deler
sin store interesse for madlavning med nogle af de andre kvinder.
Men parret har også fællesinteresser, blandt andet
kitesurfing, hvor de blandt
andet tager hen til Sanddobberne.
Parret tog »orlov« i halvandet år fra kollektivet og flyttede til Haderslev i forbindelse med, at Maria Lippa
fik en uddannelsesstilling
på Sønderborg Sygehus.
Her fik familien også lejlighed til at bo alene som
familie i et almindeligt parcelhus i Haderslev.
- Vi var tilbage på besøg en
gang om måneden, så det føltes ikke, som om vi var væk,
siger Willi Christiansen.
Da de vendte tilbage i september 2013, var Maria Lippa højgravid med Asbjørn.
Han blev - meget passende
for den vindglade familie
- født den 29. oktober 2013,
natten efter stormen Allan,
som rasede den 28. oktober
2013.
Parret har nu valgt, at
Tranehøj er deres udgangspunkt, selvom de begge skal
pendle langt. Derfor har de
også fået en au pair, så hverdagen bedre kan hænge

Willi Christiansen foran vindmøllen, som blev sat op i 2015, og som
giver 10 kilowatt i timen.
sammen, men de andre beboere i kollektivet hjælper
også meget.
- Vores børn har flere relationer end bare os, som de
kan lære rigtig meget af, siger Willi Christiansen.
Så på trods af pendlertid

og en større afstand til familien i Sydslesvig, så er Tranehøj det rigtige for børnefamilien.
- Hvis vi som familie flyttede på landet alene, så tror
jeg, at det ville være ensomt,
siger Willi Christiansen.

