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Danmarks Amalfi – et liv i sus og dus
Bededage er sommerhusdage, og mange danskere kører gerne i timevis
for at nå frem til deres ’andet hjem’. En stor del af disse højtelskede
hytter og huse har været i familiens eje i årtier. Vidste du, at man typisk
ejer et sommerhus længere, end man ejer sin primære bolig? Og at det
kun er i Finland og Norge, at der findes flere fritidshuse pr. indbygger?
Under corona lænsede mange af os bankbogen og investerede i et
sommerhus – og lagde dermed grunden til nye traditioner. I de trygge
rekreative rammer hygger vi os nemlig med små familieritualer som at
drikke snaps af oldefars glas eller spille ludo på det mørnede bræt, fra
da far var dreng.
De første sommerhuse besøger Danmarks første deciderede
sommerhusområde, Horneby Sand, hvor arkitekt Clemmensen fra
1886 opførte villaer i Amalfi-stil til pengestærke københavnere. Og
turen går også til Krøyerfamiliens trendsættende hus i Skagen,
Vesterhavets palæer, kolonihaver i Hvidovres Vilde Vesten, weekendhytterne, typehusene fra det store sommerhusboom i 1960-1970’erne
og nutidens kæmpeklodser med spa og sauna.
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Forfatteren siger:

AA RHU S U NI V ERS I TE TS FO RLAG

”I dag er sommerhuset blandt de steder, vi bedst kan lide at bruge vores frie tid.
Vi bruger det til afslapning, festligheder og familiesammenkomster, den aktive og oplevelsesrige ferie, isolation fra omverdenen og endda også til at tage i
arbejdseksil. Vi tager i sommerhus, når vi skal puste ud efter en hård uge,
tænke over sagerne, tage en svær beslutning, fejre, når det går godt, eller
belønne os selv for hårdt arbejde.”
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Line Vestergaard Knudsen (født 1978) er etnolog, ph.d. og lektor
på Aalborg Universitet. Hun er museumsekspert og har dertil
forsket i bl.a. familie- og sommerhusliv ved Limfjordens vande.
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på danmarkshistorien.dk.
Se mere på 100danmarkshistorier.dk

Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
8200 Aarhus N
Tlf. 53 55 05 42
unipress.dk

