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….i dette oplæg vil jeg …. 

• Diskutere hvad sommerhuset betyder for beboerne 

• Give nogle tal omkring sommerhuse 

• Rejse problemstilling om ressourceforbrug og miljø 

• Problematisere udviklinger indenfor sommerhusene 

 



Fortællinger fra 4 sommerhuskvarterer 

Obels kvarter - Vesterhavet 

Fuglsang - Djursland 

Egsmark - Djursland 

Gilleleje - Nordsjælland 



At være sammen på en anden måde  

I en børnefamilie : 
Søn: "Det er fordi her, der føler man sig mere som 

en familie. Her er man mere sammen. Fordi at 
derhjemme, så er Simone [storesøsteren] altid 
ude med vennerne, og de [forældrene] er altid 
på arbejde…." 

Faren: "Man kan jo egentlig konkludere, at når man 
sådan har et sommerhus, så er det jo med til at 
styrke familieforholdet” 

 
 
En mor med unge børn, der er flyttet hjemmefra: 
"Det er dem [børnene], der forlanger at komme 

herud. Og jeg har 187 m2 hvor jeg bor, så jeg 
har plads nok i Viborg. Men det er bare – de 
kan bedre li' den dér intimitet, der er herude, 
tror jeg. Vi går jo op af hinanden herude, det 
kan vi ikke undgå." 



At have gæster på en anden måde 

Interviewer: "Er det nemmere at mødes i 
et sommerhus end hjemme hos 
hinanden” 

 
S.: "Det er det faktisk. For det er lige som 

om at det er mindre konventionelt. 
Her kan folk selv begynde at smøre 
deres madpakke, hvis de har lyst. 
Der ville jeg nok kigge lidt, hvis de 
begyndte at gøre det der hjemme, 
ikk? Eller der ville ligesom være, at 
jeg skal byde og være værtinde, ik…" 



Flugten fra det travle hverdagsliv 

"For os er det væsentligste ved at 
komme i sommerhus, det er, at der 
er ikke nogen computer, at der er 
ikke noget internet, der er ikke 
noget… Det er det væsentlige for os, 
det er at komme væk fra det, som 
der hele tiden lige er, som man lige 
kan gøre. Det er der ikke her" 

 

 

" 



Konstruktionen af naturen: 

Stilheden, mørket og dyrene 

"Altså – naturen, ikke. Naturen, 
og den ro der er her. Når vi 
kommer herud – der er jo 
næsten ikke en lyd. Der er 
kun det der larm, når politiet 
de kører rundt. Det gør de 
temmelig tit her i området ” 

 
 
 
Egern, hare, ræve, rådyr, 

fasaner, rovfugle, sæler….. 
 

Forskellen til den første bolig, og naturen omkring 

den? 



To forskellige boliger?  

"Jeg kan i hvert fald godt lide den der 

vekselvirkning der er med, at man 

har en bolig og så sker der noget 

nyt – Jeg er bange for, at det som 

jeg synes er fantastisk herude, det 

ville ikke være så fantastisk mere, 

hvis man var her altid …  

 



Sommerhuse og ressourceforbrug 

Ændringer i sommerhusforbrug:  

• Flere helårsbeboelser 

• Bedre udstyrede sommerhuse og flere luksus sommerhuse 

• Mere sommerpendling og vinter brug  

• Mere frost- og fugtsikring 

Sommerhus og ressourceforbrug 

• Energiforbrug i sommerhuse stiger 

• Transport til sommerhus, inkl. Pendling stiger 

• Arealforbrug og naturværdier 

 



Stigende elforbrug i sommerhuse 

Kilde SBI-2008-09 



Sommerhustyper 

Kilde SBI-2006-06 



Helårsbeboede sommerhuse 

Kilde SBI-2006-06 

2010 2011 2012 

17857 18305 18862 

Helårsbeboede fritid boliger iflg. 

Danmarks statistik  



Sommerhuse om vinteren 



Udrustningen i sommerhusene? 

Kilde: Andersen og Vacher 2009 



Hvorfor har man sommerhus? 

Kilde: Andersen og Vacher 2009 



Hvem har sommerhusene? 

Kilde: Andersen og Vacher 2009 



Konklusion og diskussion 

• Den kulturelle idé om sommerhuset som noget ”andet”: 
• En ”anden” måde at være sammen på 
• En ”anden”, simplere livsstil 
• En nærhed til naturen  

 
•  ”Anderledesheden” er ikke så åbenlys set udefra  

 
• Man flygter fra moderniteten – men moderniteten følger med 

 
• ….. og ressourceforbruget stiger  


