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1. Indledning 

 

 

"Den der liggestol, den beskriver meget godt tilværelsen her", siger Miriam og klikker 

med kameraet. Billedet er et af mange billeder fra solrige terrasser og altaner i 

Spanien, Italien og Thailand, som jeg har besøgt i løbet af mit feltarbejde i foråret 

2009. 

 

Billedet har også en temperatur, en følelse af solen mod huden, lyden af børn, der 

leger ved poolen og lyden af klokker, der ringer, som Miriam ved er fra gederne på 

bjergskråningen. Billedet rummer minder om at sidde der og kigge ud over 

olivenlunden, læse et blad eller en krimi og slappe helt af. Det er en fortælling om 

genstande, mennesker, geder, træer, sandfarvede mursten, sol og bjerge. Det er en 

fortælling om at ’falde ned’ og 'koble helt af', som Miriam gør det netop der. Og det 

er en fortælling om at opleve et sted, når stedet er indrammet af ens eget 

terrassegærde og en flyvetur op i himlen og ned igen. 
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At have flere boliger er blevet en naturlig del af mange danskeres liv. I Danmark 

skønnes det, at befolkningen ejer 482.000 boliger ud over deres primære bolig. Det 

svarer til en anden bolig per femte husstand (www.bovel.dk/denandenbolig1). En 

større og større andel af disse boliger ligger i udlandet. Der findes ingen opgørelser 

af omfanget af dem, men antallet af boligmesser, ejendomsmæglere, hjemmesider, 

lokale netværk og avisskriverier om udenlandske ferieboliger tyder på, at det at købe 

en bolig under varmere himmelstrøg har været et stærkt tiltagende fænomen blandt 

danskere i slutningen af 90'erne og i starten af 00'ernes højkonjunktur.  

 

Alligevel er der begrænset viden om ferieboliger i udlandet blandt antropologer og 

andre samfundsforskere. Der er foretaget interessante studier af sekundære boliger 

(second homes, sommerhuse i dansk sammenhæng) indenfor landegrænserne, men 

ikke på tværs af dem (se bl.a. Jaakson 1986, Löfgren 1999, Andersen og Vacher 

2009, Gram-Hanssen og Bech-Danielsen 2009, Cool 2009). Samtidig er der trods 

studier af enkelte ferieboligområder (O'Reilly 2000, Waldren 1996, Toft 2003) og af 

migrationen til dem blandt pensionister (Blaakilde 2007, O'Reilly 2000) mindre fokus 

på ferieboligens midlertidige bosætningsform som et fænomen, der ikke udelukkende 

er udbredt blandt den aldrende del af befolkningen. 

 

Antropologer har gennem tiden og forskellige steder i verden studeret menneskers 

varierende boformer. I forlængelse af denne tradition blev min nysgerrighed vakt i 

forhold til ferieboligen i udlandet, for hvordan opleves denne boform, der er præget 

af et liv i flere boliger og bevægelse over lange geografiske og kulturelle afstande? 

Og hvordan bruger folk en bolig i den anden ende af Europa eller en fjern 

verdensdel?  

 

Med afsæt i denne nysgerrighed går dette speciale eksplorativt til værks for at skabe 

viden om et fænomen, der endnu mangler opmærksomhed blandt antropologer og 

andre samfundsforskere. Med udgangspunkt i et feltarbejde i danskeres ferieboliger i 
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Thailand, Spanien og Italien, ønsker jeg derfor at undersøge, hvordan tilværelsen i 

og med en feriebolig i udlandet udfolder sig og får værdi for feriebeboerne? For at 

svare på dette er det relevant at sætte fokus på, hvordan ferieboligen indgår i 

relationen med de lokale omgivelser, hvordan ferieboligen får betydning i relationen 

til den primære bolig, og hvilken betydning bevægelsen mellem de to ’boligliv’ har. 

Via denne undersøgelse af ferieboligen ønsker jeg at udvikle mere generelle 

perspektiver om boligen i tid og rum i kontekst af globalisering, multilokalitet og 

oplevelsesøkonomi. Specialet rækker således ind i et antropologisk, såvel som et 

tværfagligt, forskningsfelt om boliger. 

 

Specialet indgår desuden i det tværfaglige forskningscenter Center for Bolig og 

Velfærd, der med forskellige faglige vinkler ønsker at sætte fokus på "Den anden 

bolig"1. I den forbindelse har økonomer, arkitekter, ingeniører og antropologer 

udforsket sommerhuse, sommerhusområder og kolonihaver (Andersen og Vacher 

2009, Gram-Hanssen og Bech-Danielsen 2009, Bech-Danielsen og Gram-Hanssen 

endnu ikke udgivet, Hjalager, Staunstrup og Ibsen 2009, Cool 2009). Specialets rolle 

i den sammenhæng er at bidrage med viden om "den anden bolig i udlandet", men 

gennem arbejdet med specialet udvikledes min interesse for også at anvende viden 

om ferieboliger som et mere generelt perspektiv på, hvad det vil sige ’at bo’ i dag. 

 

Ferieboliglivet – en afgrænsning 

Ferieboliger er ikke noget klart defineret fænomen. Når jeg har valgt at give mit 

empiriske objekt denne betegnelse, er det for at anvende et ord, der fremstår så 

umiddelbart forståeligt som muligt i stil med sommerhus og kolonihaver, som vil 

vække genkendelse hos de fleste danskere. Jeg har dog fra starten været 

opmærksom på, at de boliger, der var genstand for mit studie måske blev anvendt til 

mange andre formål end ferie. Især i en tid, hvor flere og flere mennesker bor 

                                                      
1 For uddybende projektbeskrivelser se: http://www.bovel.dk/forskningsprojekter (den anden bolig - 
delprojekt 1-4) 
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multilokalt2 på grund af arbejde, skilsmisser, migration og diverse præferencer i 

forhold til klima, kultur og boligforhold. Dette er også gældende for nogle af de 

mennesker, jeg har besøgt under mit feltarbejde. Dog viser det sig, at det langt fra 

er den generelle historie i mit materiale, og at livet i disse ferieboliger i de fleste 

sammenhænge har nogle fællestræk, som adskiller sig fra den primære bolig.  

 

Det er med denne erkendelse, at dette speciales udforskning af fænomenet tager 

afsæt i definitionen af en feriebolig som en bolig, der ejes og bruges af danskere med 

primær bolig i Danmark, og som de besøger minimum en gang årligt og opholder sig 

i op til maksimalt halvdelen af året. Ferieboliger er altså ikke boliger, folk lejer 14 

dage om sommeren. Det er heller ikke en bolig, som folk har købt med henblik på at 

bo der fast, selvom grænsen i den sammenhæng er flydende. Specialets informanter 

er ejere og brugere af ferieboliger, og de vil blive omtalt som ’feriebeboere’. Hvad 

der yderligere ligger i betegnelserne ferie og bolig, vil blive udfoldet senere.  

 

Udtrykket ferieboligliv afspejler et ønske om at sætte fokus på, hvordan livet udfolder 

sig i og med en feriebolig, både inden og uden for ferieboligens mure. Boliger får 

mening gennem den måde de praktiseres, det vil sige leves. I dette rummes også et 

dynamisk perspektiv på boligen, som idet, den leves, er i konstant tilblivelse. 

Ferieboliglivet er således en praksisorienteret måde at navngive den tilværelse, der 

finder sted i og med en feriebolig. 

 

Specialet er baseret på besøg i 22 ferieboliger i områder omkring Pattaya og Hua Hin 

i Thailand, Mallorca og Costa del Sol i Spanien samt Gardasøen og Toscana i Italien, 

foruden 14 besøg i udvalgte informanters bolig i Danmark. Derudover besøg på 

boligmesser i Fredericia og København, samtaler med ejendomsmæglere og andre 

fastboende og diverse hjemmesider om boliger i udlandet, lavet af netværk eller 

enkeltpersoner med boligmæssig tilknytning til de udvalgte områder.  

                                                      
2 Det vil sige at bo flere ligestillede steder, der alle opfattes som hjem (Hilti 2008). 
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Ferieboligens hvem, hvad, hvor 

Ferieboliger er et alsidigt fænomen. Det strækker sig fra en luksuriøs nybygget villa i 

en golfklub i Thailands kongeby til et byhus fra 1600-tallet i en af Toscanas små 

bjerglandsbyer eller en funktionsorienteret lejlighed med altan og fælles pool i en 

ferieby på Costa del Sol. Hvor ferieboligtype og æstetisk fremtoning i høj grad er 

områdespecifik, er der nogle funktionelle fællestræk, der går igen i ferieboligerne. De 

har i hvert fald to soveværelser og gerne flere og et tilsvarende antal badeværelser 

foretrækkes. De har private og/eller fælles udearealer med plads til forskellige 

aktiviteter samtidigt. De har spiseareal både ude og inde. De kræver meget 

begrænset vedligeholdelse, der som oftest udføres af ansatte. De er indrettet af 

ejerne selv og oftest meget enkelt og rengøringsvenligt. De er udstyret med 

opvaskemaskiner, vaskemaskiner, fjernsyn og internet. Og de har en udsigt over 

vand, bjerg, beplantning, træer, kulturliv eller andet som udgør en attraktiv horisont 

for den pågældende feriebeboer. 

 

Der er stor forskel på, hvilke områder danskere kigger efter, når de køber en 

feriebolig i udlandet. De områder, der er omdrejningspunktet for dette speciale, har 

det til fælles, at de er blandt de populære ferieboligområder, der geografisk befinder 

sig længst væk fra Danmark. De ligger under tre timers kørsel fra en international 

lufthavn og kan betegnes som beliggende 'under varmere himmelstrøg' og i 

umiddelbar nærhed til vand3. Her gives et lille indtryk af hvert af de pågældende 

områder. Beskrivelserne er baseret på informanternes udsagn om dem samt lokale 

ejendomsmægleres præsentationer.  

 

Ser vi bort fra nabolandet Sverige, er Spanien det land udenfor Danmark, danskerne 

køber flest boliger i. Områderne Costa del Sol og Mallorca repræsenterer 
                                                      
3 Fravalgt er; Sverige, som, selvom man krydser de nationalstatslige grænser, for mange kan 
sammenlignes med yderområder i Danmark i geografisk afstand; storbyboligen, som er en særlig udbredt 
tendens i Berlin; den franske sydkyst og ikke mindst de nyprojekterede lavprisområder i Bulgarien og 
Tyrkiet, som indtil finanskrisen oplevede stærkt stigende popularitet. 
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veletablerede områder for både charterturisme og boligkøb blandt danskere og andre 

nordeuropæiske folkeslag. Her har mange haft en feriebolig gennem længere tid, og 

mange danskere med feriebolig har et solidt kendskab til områderne og en stor 

kontaktflade med andre mennesker – særligt andre danskere. Selvom der findes 

mange luksuriøse palæer og villaer langs solkysten, er en feriebolig typisk en 

lejlighed eller et rækkehus med et lille privat uderum og nogle med fælles 

poolfaciliteter i byggerier fra 1960 eller derefter.  

 

Områderne i og omkring Hua Hin og Pattaya i Thailand er de mest populære 

destinationer uden for Europa med hensyn til boligkøb. De er eksempler på den 

øgede globalisering indenfor danskernes valg af feriebolig, som også ses i områder i 

Sydamerika (primært Nordbrasilien) og USA (primært Florida). Samtidig er 

områderne i Thailand relativt billige at købe en bolig i. Her købes oftest et nybygget 

typehus i et lukket bevogtet boligområde, som primært henvender sig til udlændinge 

fra hele verden, der enten bosætter sig eller holder ferie i Thailand.  

 

En feriebolig ved Gardasøen og Toscana er beliggende dér, hvor italienerne også selv 

bor eller holder ferie. Særligt i Toscana købes hellere en bolig fra 1600-tallet, hvis 

historie dyrkes og udstilles trods krav om istandsættelse og vedligeholdelse. Italien 

vinder indpas på ferieboligmarkedet og lokker især mennesker til, som ellers ville 

købe i Frankrig, som er dyrere og efter sigende har flere problemer med trafik og 

kriminalitet. 

 

Feriebeboerne 

Informanterne i denne sammenhæng har ikke meget andet til fælles end, at de har 

haft råd og lyst til at købe og bruge en feriebolig i udlandet. Selvom der kan være et 

stærkt lokalt sammenhold blandt boligejere i et område, og ferieboligen nogle gange 

ejes sammen med venner eller familie, oplever feriebeboerne sig bestemt ikke som 

én gruppe. Når jeg spørger dem, hvorfor de har "realiseret drømmen", fortæller de 
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dog samstemmigt, at det handler om, at være handlekraftig. Kigger man på tværs af 

uddannelsesniveau og beskæftigelse går det også igen, at de fleste har en eller 

anden form for lederrolle i enten arbejdslivet eller i en fritidsbeskæftigelse. Endnu et 

fællestræk er, at de generelt godt kan lide at rejse, og de rejser også gerne til andre 

steder end ferieboligen på årlig basis. 

 

Derudover er de alt fra lastbilchauffører til direktører. Fra børnefamilier til 

pensionister. Fra akademikere til ufaglærte. 17 af mine informanter er 50+ og otte af 

dem pensionerede. Cirka en tredjedel har en akademisk uddannelse, mens halvdelen 

har håndværksmæssig eller ufaglært baggrund. Dem som køber feriebolig før de 

bliver 50, har gerne hjemmeboende børn, og køber sammen med nogle venner eller 

familiemedlemmer. At købe feriebolig er sjældent noget, folk gør alene. Udover to 

ferieboliger i undersøgelsen er alle ejet af et eller flere par i fællesskab. 

 

Denne opgørelse af mine informanter er ikke nødvendigvis repræsentativ for alle 

ferieboligejere, eftersom jeg har søgt en variation af ferieboliger og feriebeboere 

snarere end en repræsentativ forsamling. Spørger man ejendomsmæglere, er de 

typiske ferieboligejere dem, som i branchetermer kaldes "det grå guld". Det er 

mennesker, som enten er i slutningen af deres arbejdsliv, på efterløn eller 

pensionerede, hvis børn er flyttet hjemmefra, og som har formue i ejendom eller 

opsparing. Derudover er der lokale forskelle. Skal man forsøgsvist generalisere ud fra 

mine informanter og observationer, vælges områderne i Thailand typisk af faglærte 

og ufaglærte arbejdere omkring 50 år med parcelhus i mindre og mellemstore byer 

på Fyn eller i Jylland. Områderne i Italien og Mallorca vælges typisk af akademisk 

uddannede omkring de 40 år med lejlighed eller villa i København, Århus eller 

Nordsjælland, mens Costa del Sol typisk vælges af pensionerede erhvervsfolk på 60+ 

med lejlighed eller parcelhus i et forstadsområde til København.  
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Ferieboligopholdene 

Et ophold i en feriebolig er oftest noget folk gør med deres nære familie, det vil sige 

mand eller kone og eventuelle børn. Men ferieboligen kan også være et sted, man 

tager ud til for at være alene med en god bog eller et sted, hvor man samler 

søskende og udeboende børn, onkler og tanter, forældre og venner. Langt de fleste 

får sådanne besøg under deres ophold i ferieboligen og tillægger det stor værdi at 

have plads til at have venner og familie boende. Enkelte bruger også ferieboligen i 

arbejdsøjemed og låner den ud eller inviterer forretningsforbindelser på besøg. 

Halvdelen af informanterne låner eller lejer med jævne mellemrum deres feriebolig 

ud til enten familie, venner, forretningsforbindelser eller via et bureau. Hvor 

antropologen Mark Vacher har vist at sommerhuset indrettes væsentlig anderledes, 

når det udlejes (Andersen og Vacher 2009), er der i dette studie ingen umiddelbar 

forskel i forhold til ferieboliger, der udlånes/udlejes og dem, der ikke gør. 

 

Primære aktiviteter under opholdene i ferieboligen er at tage solbad, læse bøger, 

gerne krimier eller andet letlæseligt skønlitteratur, løse krydsord, spille spil, bade i 

poolen eller tage på stranden, handle ind, gå på restaurant, tage på marked og gå 

ture i lokalområdet. Derudover er der en lang række aktiviteter knyttet til 

ferieboligen, som handler om at indrette, vedligeholde og på anden vis deltage i de 

praktiske foranstaltninger, der ligger i at have en feriebolig. 

 

I forhold til hvor ofte og hvor lang tid ad gangen ferieboligen besøges er der variation 

afhængigt af arbejdsforhold i Danmark og geografisk afstand til ferieboligen. I 

Spanien og Italien har feriebeboerne mulighed for forlængede weekender og 

efterårs- eller påskeferier. De fleste som har arbejde i Danmark, opholder sig her i 

deres feriebolig to-tre uger om sommeren, enten efterårs- eller påskeferie og to-tre 

forlængede weekender i løbet af året.  Dem udenfor arbejdsmarkedet foretrækker at 

opholde sig i deres feriebolig i lidt længere perioder i det tidlige forår eller efterår, 

hvor de kan "forlænge sommeren" eller "få dobbelt forår" ved at rejse til primært 
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Spanien. Thailand adskiller sig på grund af den noget dyrere og længere distance, 

der gør, at informanterne med feriebolig her, oftest opholder sig i deres feriebolig en 

til to gange om året, i minimum tre uger ad gangen og op til tre måneder, afhængigt 

af feriebeboerens arbejdsliv. Tre af informanterne opholder sig i ferieboligen i 

vinterperioden i op til et halvt år ad gangen. Deres tilværelse adskiller sig dog så 

væsentligt fra de andre informanter i forhold til dette speciales analytiske 

perspektiver, at jeg sidenhen har valgt at trække dem ud af mit empiriske objekt, og 

i stedet anvende dem til kontekstuel viden og perspektiver. 

 

Ferieboligen og dens kontekst 

Mellem værdipapir og drømmetilværelse – en salgstale 

Dette studie startede en septemberdag i 2008 til en messe om "Boliger i udlandet" 

(www.boligiudlandet.com). Det var inden finanskrisen var gået helt op for danskerne 

og mange stadig kunne se det smarte i at komme 'med på vognen' og placere 

formue, friværdi eller pensionsopsparing i en bolig i udlandet. Og det var efter en 

påfaldende grå august måned, der måske bidrog til, at de opslåede plakater med 

billeder af livet i solskinnet tiltrak en bred skare af mennesker i Fredericias 

messecenter. Som både alene og ung kvinde kunne jeg ikke falde ind som potentiel 

køber. At dømme på fremmødet og ejendomsmæglernes vurdering er det at købe en 

bolig i udlandet nemlig noget, man fortrinsvist gør sammen med nogen og efter man 

er blevet 40 år eller senere i livet. Alligevel kunne jeg benytte lejligheden til at 

overhøre en række salgstaler og forhøre mig om stort og småt hos nogle af feltets 

eksperter, nemlig ejendomsmæglerne. For ejendomsmæglere handler det om at 

overbevise købere om, at en feriebolig i det pågældende område udgør en sikker 

investering, at beliggenheden passer til køber og at ferieboligen kan skabe rammerne 

for ’kvalitetstid i solen’ – om det så er for det pensionerede ægtepar, den travle 

børnefamilie eller den selvstændige erhvervsmand/kvinde med venner og netværk. 

Ferieboligen skal være et sikkert sted at placere sine penge, den må ikke gå ned i 

markedsværdi og den skal kunne sælges igen. Om købere foretrækker havudsigt, 
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olivenlunde eller egen pool er forskelligt fra område til område, men til fælles har 

køberne, at de ønsker et sted, hvor livet er ’godt’ – ikke bare normalt godt men 

påfaldende godt og ikke mindst solrigt. Det er derfor ingen overraskelse, at 

ferieboliger italesættes i drømmenes univers, som når Sun World i en 

præsentationsfolder skriver "Live a dream under the sun" (Sun World 2008) og når 

Toscana bolig skriver, at et hus i Toscana er "en dejlig og realistisk drøm" (Toscana 

bolig 2008:3). Drømmeuniverset er flersidigt. Det handler både om, at tilværelsen 

her er en drømmetilværelse, hvor feriebeboerne får "lykke, velvære og glædelige 

minder", som det udtrykkes i præsentationen af et ressort ud for Hua Hin i Thailand 

(T.O.P. Quality Estate Co. Ltd. 2008:12) Og det handler om, at det der før var 

uopnåeligt for mange, nu kan lade sig gøre, som i en drøm der går i opfyldelse.  

 

At drømme og penge er spundet ind i hinanden er ikke nogen overraskelse i 

antropologisk sammenhæng. Allerede Max Weber satte med sammentænkning 

mellem protestantismen og den kapitaliske etik fokus på sammenhængen mellem 

penge og moralske værdier (Weber i Sjørslev 2009;23-24). Når jeg spørger til 

ferieboligens værdi i specialets opgaveformulering, er det således i bred forstand som 

noget, der skabes i "sociale processer, hvorigennem mennesker tildeler det, de 

foretager sig betydning" (Graeber 2001:47). Værdi handler i det perspektiv om mere 

og andet end penge, men også om tid, venskaber, familierelationer og drømme, der 

investeres i ferieboligen. Selvom penge kan være en måde at måle værdi, forstår jeg 

således penge og drømme som del af samme sociale betydnings- og værdiskabende 

processer, der er forankret i ferieboligen. 

 

Ferieboligen – et her-og-nu-fænomen 

At købe en feriebolig er ikke noget, der bliver truffet beslutning om på en dag, men 

på boligmessen i Fredericia, bliver ideer skabt og kontakter knyttet. Selvom der går 

rygter i branchen om folk, der køber bolig i udlandet via internettet, er den generelle 

købshistorie, at ferieboligejere har været på udkig via ejendomsmægler, internet og i 
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de pågældende områder et års tid inden ferieboligkøb. Og selvom messen har 

karakter af en konkurrence mellem geografiske områder om at kunne realisere 

drømme bedst og sikre økonomisk investering, fortæller mine informanter, at de 

havde besluttet sig for et eller to områder, som de var interesserede i allerede inden 

deres egentlige boligsøgen begyndte. Alligevel er ferieboligen ikke nødvendigvis en 

langsigtet investering – hverken med hensyn til drømme eller penge. Jeg nåede ikke 

at spørge alle informanter, men det gik op for mig under feltarbejdet, at i hvert fald 

over halvdelen har deres feriebolig til salg. Således fortæller informanterne, at de 

ville sælge ferieboligen, hvis de blev tilbudt den rette pris. I en tid, hvor priserne i 

mange af områderne var faldende eller stagnerende på grund af global finanskrise og 

mindre efterspørgsel på luksusgoder, er det måske ikke så forpligtende at sætte sin 

feriebolig til salg og vente på den rette pris. Alligevel overvejede ingen af dem, at 

sætte deres primære bolig til salg. Selvom der tales om investeringer i ferieboligen 

som drøm og værdipapir, er ferieboliglivet først og fremmest noget, der sker nu og 

her. Der er ikke tale om familiens arvegods, som der fx ofte er med sommerhuse 

(Andersen og Vacher 2009) og udtalelser som "vi kan jo bare sælge den igen" går 

igen blandt mine informanter. Alligevel sker der noget, idet der også investeres tid, 

relationer og ting i ferieboligen. "Huset får liv efterhånden", som en kvinde med 

feriebolig på Mallorca udtaler og antyder, at selvom ferieboliger i dette datamateriale 

i høj grad er et her-og-nu-fænomen, bliver de måske i fremtiden noget andet. 

 

Ferieboligen – et samtidsfænomen 

At ferieboligdrømme og investeringer overhovedet er en mulighed i dag skyldes en 

lang række forhold i vores samtid, som i mere eller mindre direkte grad udtrykkes af 

feriebeboerne, når de fortæller om deres købshistorier og livet i ferieboligen. Det 

skyldes øget mobilitet i form af hyppige, billige flyafgange. Det skyldes øget global 

kommunikation via internettets udbredelse, som gør, at folk kan søge viden om de 

enkelte områder samt holde kontakten til dem derhjemme, når de er af sted, og det 

skyldes øgede indkomster og friværdier, som må ses i lyset af en generel 
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velstandsstigning i befolkningen. Med et prisniveau, der i min undersøgelse svinger 

fra 300.000 dkr. for en lejlighed i udkanten af Pattaya i Thailand til 10 mio. dkr. for 

en villa på en bjergtop med udsigt over Costa del Sol, er der stor variation i den 

økonomiske investering. Men uanset beløbet, er det at købe en feriebolig noget, man 

gør først og fremmest, fordi man har råd. Det er ikke en bolig, man sætter sig i med 

'gæld til op over begge ører', som mennesker er villige til i den primære bolig. Det er 

derimod noget ekstra, der investeres i, efter køkkenet er udskiftet og fladskærmen 

købt.  

 

At disse socio-kulturelle processer forandres over tid, tydeliggøres blandt andet af 

det, der af økonomer og andre, der beskæftiger sig med forbrug, er blevet kaldt 

oplevelsesøkonomi. Oplevelsesøkonomer peger på, at vi lever i en samtid, hvor 

oplevelser har udviklet sig til en selvstændig økonomi (Pine og Gilmore 1999), og 

hvor nydelse og spænding igennem forbrug af oplevelser afløser genstandes 

symbolik og funktion i forbruget af materielle goder (Lipovetsky 2005, Schulze i 

Löfgren 1999:14)4. I dag er forbrugere (som mennesker kaldes i et 

oplevelsesøkonomisk perspektiv) mere optaget af at vise, hvad de oplever og at de 

nyder livet, end hvad de har af dyre ting (Lipovetsky 2005). Efterspørgslen efter 

ferieboliger bliver i dette perspektiv en del af en bredere tendens til at søge 

oplevelser og nydelse. På udbudssiden placerer ejendomsmæglerne sig ligeledes i 

oplevelsesbranchen – samtidig med at de sælger fast ejendom, er de mere end 

nogensinde bevidste om, at de også sælger oplevelser. Selvom dette speciale ikke 

placerer sig i et oplevelsesøkonomisk forskningsfelt, må den oplevelsesøkonomiske 

kontekst ses som en del af den måde, ferieboligen får værdi for dens beboere på. 

Hvad disse oplevelser handler om for feriebeboerne vil blive udfoldet i løbet af 

specialet. 

 

                                                      
4 Skellet mellem oplevelse og genstand må dog tages med forbehold, for samtidig med at oplevelser 
sættes i højsædet, omformes disse via billeder og souvenirs til en slags genstande, som har betydning for 
identitet og status ligesom genstanden har det i en industrialiseringsoptik. 
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Ferieboligen må således forstås i sammenhæng med de historiske og kulturelle vilkår 

dens udbredelse sker i. I den sammenhæng kan en hurtig sammenligning med 

sommerhusets udbredelse tydeliggøre nogle forandringer. Det økonomiske opsving i 

efterkrigstiden afstedkom en kraftig ekspandering af sommerhusområder i 

Skandinavien og adgangen til sommerhuse rykkede ved middelklassens ideer om 

sommerferie (Bech-Danielsen og Gram-Hanssen, endnu ikke udgivet, Löfgren 1999). 

Ud over, at middelklassen nu fik råd til et sommerhus, havde de også råd til en bil, 

som var en vigtig forudsætning for at kunne komme til og fra de ofte afsides 

beliggende sommerhusområder. Selvom sommerhuset gennem tiden indrettes mere 

og mere som primære boliger, handler sommerhuslivet i høj grad om det simple liv i 

kontakt med naturen (Vacher 2009, Bech-Danielsen og Gram-Hanssen, endnu ikke 

udgivet). Modernistiske land-by opfattelser lever videre i sommerhuset, som får 

betydning i mødet med naturen og i modsætning til det usunde storbyliv (Bech-

Danielsen og Gram-Hanssen, endnu ikke udgivet). 

 

I sammenligning med dette er ferieboligen en luksus, der med stigende friværdier og 

lav arbejdsløshed udviklede sig fra et overklassefænomen til at være en mulighed for 

en bred del af befolkningen i slut 90'erne og op gennem 00'erne. Dette afspejles 

også blandt informanterne, som næsten alle har købt feriebolig inden for de sidste 5 

år og kun en enkelt inden 1995. Hvor bilen var afgørende for sommerhuset, handler 

øget mobilitet for informanterne om hyppige fly til billige priser. Samtidig øger 

internettets udbredelse muligheden for information om andre steder og kontakten til 

dem derhjemme. Alle feriebeboere anvender internet i forbindelse med boligresearch 

og kontakt til husholdersker, viceværter, havemænd eller andre lokale relationer, og 

alle undtagen to af de ferieboliger, jeg har besøgt har installeret internet. Til 

sammenligning har 20 procent af sommerhusene i Danmark internet (Andersen og 

Vacher 2009). Hvor den historiske kontekst, i hvilken sommerhuse i Skandinavien 

vandt udbredelse, handlede om modernistisk opdeling mellem land og by, 

industrialisering og bilmobilitet (Bech-Danielsen og Gram-Hanssen, endnu ikke 
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udgivet, Löfgren 1999), er den historiske kontekst for ferieboligen således til 

sammenligning præget af global orientering, oplevelsesøkonomi og 'flyvemaskine-

mobilitet'.  

 

Et feltarbejde i ferieland 

Når man sætter sig for at studere ferieboliger ud fra beboernes oplevelser, opstår 

hurtigt spørgsmålet om, hvor sådan et studie skal finde sted? Min interesse er ikke 

forankret i hverken Spanien, Italien eller Thailand, den er forankret i ferieboligen som 

en del af nogle menneskers boligliv, og derfor er områderne for feltarbejdet 

afgrænset i forhold til i hvilke kontekster, dette får betydning. 

 

Feltets afgrænsning 

Antropologerne Akhil Gupta og James Ferguson retter en kritik mod den måde 

antropologer gennem feltarbejdets lokalisering bidrager til en forståelse af samfund 

som knyttet til territorium (Gupta og Ferguson 1997). Denne kritik understreger, at 

danskeres boligliv ikke nødvendigvis skal studeres inden for geografiske, politiske og 

juridiske landegrænser. Ligesom i alle andre feltarbejder, afgrænses felten i 

vekselvirkning med metode og analyse, på en måde der giver mening i den levede 

verden og for feltarbejderen (Hastrup 2003). Antropologen Georg Marcus bygger 

videre på disse pointer, og giver en række alternative bud på, hvordan man som 

feltarbejder kan afgrænse sin felt (Marcus 1995). Han foreslår bl.a. at følge 

mennesker, ting, konflikter eller metaforer i stedet for geografiske lokaliteter (Marcus 

1995). Felten bør således placeres og afgrænses omkring et empirisk objekt frem for 

på en bestemt lokalitet. 

 

Det er med denne opmærksomhed og inspiration, jeg har valgt, at feltarbejdet ikke 

skulle afgrænses omkring et bestemt område, men snarere omkring ferieboliger som 

fænomen og omkring de mennesker, der har dem. På den måde skærer felten 

igennem både geografiske afgrænsninger og sociale grupperinger, fordi det 
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indeholder en stor variation med hensyn til både mennesker og steder. Når det er 

sagt, lever mennesket aldrig i verden generelt (Geertz i Basso og Feld 1996), men 

må altid befinde sig et sted. Boliger kan ikke studeres uden at forholde sig til, at 

boligen er beliggende et sted, og at dette sted får en betydning gennem denne 

beboelse (Ingold 2000). Det samme gælder feltarbejdet, der selvom felten ikke 

nødvendigvis afgrænses ud fra en bestemt lokalitet eller territorium, jo finder sted. 

Selvom fænomener får betydning i mange kontekster, og mennesker rykker sig, kan 

man ikke studere dem uden for sted. Derfor må man vælge sig nogle 'studiesteder', 

som er væsentlige i forhold til den måde et særligt fænomen har betydning for nogle 

informanter (Pærregaard 2003: 124-126). Jeg har således valgt studiesteder, som 

jeg vurderede var væsentlige i forhold til at forstå ferieboliger som en del af mine 

informanters boligliv. Jeg har besøgt ferieboliger i de udvalgte områder, jeg har 

besøgt en del af informanterne i deres bolig i Danmark og jeg har rejst ud og hjem 

mellem de forskellige destinationer. Der ud over har jeg besøgt en lang række 

hjemmesider på internettet, der præsenterede ferieboliger, lokale netværk, 

nyhedsmedier og ejendomsmæglere. På den måde skabte jeg et metodisk fokus på 

ferieboliglivet frem for det enkelte område og fik indblik i feriebeboernes boligliv 

generelt. Hovedvægten af empirien er dog fra ferieboligerne og deres omgivelser, 

som de blev vist frem, udpeget og beskrevet af informanterne. 

 

Desuden blev jeg bevidst om, hvordan felten ikke blot afgrænses i forhold til hvor 

den er, men også hvornår den er. Feltens temporale afgrænsning er i særdeleshed 

relevant i forhold til at forstå et fænomen, som af informanterne opleves periodevist. 

Ved at rejse frem og tilbage i stedet for at slå mig ned i et bestemt område, har 

temporale brud og bevægelse været et grundvilkår i mit feltarbejde lige såvel, som 

det er det for mine informanter. Det betyder ikke, at disse brud har haft samme 

betydning for mig som for dem, men det betyder, at jeg har set på ferieboliger i flere 

kontekster end den lokale og blevet mindet om deres periodiske karakter. 
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Empiriens art og omfang 

I alt har jeg opholdt mig 17 dage i Thailand – heraf halvdelen i Pattaya og omegn og 

den anden halvdel i Hua Hin og omegn, 13 dage i Spanien heraf 8 dage på Costa del 

Sol og 5 dage på Mallorca og Menorca samt 14 dage i Italien heraf 5 dage ved 

Gardasøen og 9 dage i Toscana.  

 

Under hver rejse har kernen i feltarbejdet været besøg hos deltagerne i 

undersøgelsen. Et sådan besøg har bestået af interviews á 2-3 timers varighed og 

har ofte været kombineret med en eller anden form for deltagelse i uformelt samvær. 

I forbindelse med interviewene bad jeg om en rundtur i ferieboligen og om 

informanterne ville tage 3-5 billeder, der for dem repræsenterer ferieboligen. Både 

rundvisning og valg af billeder har jeg inddraget aktivt undervejs i interviewet. 

Derudover har jeg besøgt steder, som informanterne har udpeget som 

betydningsfulde – ofte sammen med dem. Jeg har bedt om en lille rundvisning i 

lokalområdet, bedt dem nævne betydningsfulde steder eller spurgt ind til steder, vi 

er kommet ind på i interviewet. Jeg har desuden talt med flere danske fastboende, 

som har været en stor hjælp med hensyn til kontakt og kontekstuel viden.  

 

I Danmark har jeg besøgt mange af deltagerne i undersøgelsen for at interviewe dem 

og få indblik i deres boligforhold i Danmark. Eftersom min primære interesse har 

været at undersøge deres ferieboliger i udlandet, har disse besøg bestået af et 

kortere interview á 1-2 timers varighed. Ofte har interviewet inkluderet en 

rundvisning i huset og enkelte gange også i lokalområdet. I alt har jeg foretaget 14 

interviews i Danmark.  
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Etiske overvejelser 

Som feltarbejder har man en direkte relation til deltagerne i en undersøgelse. De 

optræder som hele mennesker og ikke blot som et udfyldt skema eller et tal i en 

statistik. Det medfører et særligt ansvar over for deltagerne. Jeg har af hensyn til de 

informanter, der ønskede at være anonyme valgt, at alle deltagerne i undersøgelsen 

optræder anonymt i specialet. Eftersom jeg har interviewet relativt få personer i 

hvert område, har jeg valgt blot at angive det land en informant har feriebolig i, når 

et citat eller observation inddrages. Når der nævnes navne i citater eller feltnoter er 

de udskiftet med et pseudonym, for at sikre sammenhængen i eksemplerne. Jeg 

anvender desuden kun billeder uden personer på. Men ansvaret over for deltagerne 

handler også om, hvordan man behandler det materiale, de har bidraget til med 

deres deltagelse. Jeg er gået til materialet med en respektfuld ikke-solidariskhed 

(Winther 2006:36-38) med respekt for deltagernes egne oplevelser og refleksioner, 

som de kommer til udtryk i mit materiale. Men med en usolidariskhed der gør, at jeg 

ikke er forpligtet til at drage de samme konklusioner. Dermed tager jeg en nødvendig 

videnskabelig afstand til felten, som er det, der gør, at jeg med analysen er i stand til 

at se fænomenet i et nyt perspektiv (Hastrup 2003:9-34). 

 

Ferieboligen som analytisk felt 

Antropologien om hus og hjem 

Hus, bolig og hjem er viklet ind i hinanden både som begreber og som fænomener. 

Når de forholdes til hinanden, bliver definitionen oftest sådan som Inger Sjørslev 

forklarer, at et hus bliver til en bolig, ved at nogen beboer det, og en bolig bliver til 

et hjem ved at disse mennesker over tid fylder den med liv og ting (Sjørslev 

2007:131). Alligevel er denne skelnen ikke konsekvent. Når der sættes fokus på 

antropologien om huse, rummes meget af denne antropologi i boliger, som også er 

hjem. Samtidig er mange erkendelser om hjem også relevante i forhold til at forstå 

boliger i et bredere perspektiv. Derfor må man se antropologien om hus, bolig og 

hjem som et samlet felt, inden for hvilket dette speciale placerer sig.  
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Huset er ifølge fænomenologer at forstå som et slags lag uden på kroppen, som 

mennesket oplever verden med. Det er et fysisk sted, hvor man er kropsligt tilstede 

og hvor man via krop og sanser interagerer med sine omgivelser gennem beboelse 

(Heidegger 1971, Ingold 2000). Huset forstås således som en afspejling af beboerens 

relation til deres omgivelser, som også tilføjer noget til denne relation. Ved at have 

et hus har man en adresse og et udgangspunkt for at bevæge sig ud i verden 

(Winther 2006:160), men huset både afspejler og påvirker også denne bevægelse. I 

dette lys, kan man forstå boligen som en måde at høre til i nogle konkrete 

omgivelser5.  

 

Et hus er desuden en fysisk form, der kan danne ramme for noget, der af de fleste 

inden for antropologien kaldes hjemlighed (Sjørslev 2007, Winther 2006, Gullestad 

1992, Löfgren 2003, Douglas 1991, Cieraad 1999). Hjem er en måde at tale om det 

rum, der opstår i et hus, når nogen bebor det. Der kommer regler, orden og moral 

(Douglas 1991), rummene inddeles og indrettes i overensstemmelse med ideer om 

hjemlighed og verden omkring os (Bourdieu 2003 [1971]), Westman 1989), det 

bliver rum gennem bestemte praksisser, som i mange sammenhænge kaldes 

hjemlige, men som måske også kan være noget andet? At huse kan danne ramme 

for rum, der ikke kun er hjemlige men også vækkelige vil fremkomme senere i 

specialet, men indtil videre anvendes hjemlighed som antropologisk begreb til at 

forstå den måde en bolig udgør et rum for de mennesker, der lever og har deres ting 

der, og gennem dette praktiserer og lagrer betydning, moral og værdier i dets 

fysiske udformning og indretning. Antropologer har i den forbindelse vist, hvordan 

hjemmet er blevet indrettet og praktiseret forskelligt i forskellige historiske og 

kulturelle kontekster (Cieraad 1999, Birdwell-Pheasant og Lawrence-Zúñiga 1999), 

og hvordan praksisser, værdier og moral aflejres i hjemmet og gør dette til et særligt 

                                                      
5 Det vil jeg komme nærmere ind på i mine analytiske perspektiver, hvor jeg uddyber, hvad der ligger i 
beboelse som begreb. 
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sted, som er forbundet med varme, sikkerhed og hygge (Gullestad 1992, Löfgren 

2003), men også med restriktioner og moral (Douglas 1991) i modsætning til en 

verden af spænding og fare (Gullestad 1992), men også anonymitet og arbejde 

(Löfgren 2003). I forhold til ferieboligen kan denne del af antropologien anvendes 

med forbehold, fordi den jo netop ikke nødvendigvis er hjem og i hvert fald ikke 

udgør hjemmet. Når jeg alligevel tager det med i mit antropologiske afsæt er det 

som et generelt perspektiv på boligen som et rum indenfor hvilket en særlig 

tilværelse praktiseres af nogle mennesker, der gennem boligen får en relation ikke 

blot til et sted, men også til hinanden. 

 

I det hele taget er der god grund til at stille spørgsmålstegn ved, om det er relevant 

at tale om hjemmet i bestemt form. Som både kulturteoretiker Mette Mechlenborg 

(2005) og antropolog Ida Wentzel Winther (2006) viser i to nyere studier af 

hjemlighed, kan man ’hjemme den’ på caféer, i shoppingcentre og sågar i en SAS-

lounge. Samtidig bringes verden ind i stuerne gennem TV, internet, 

arbejdhjemmedage og åben arkitektur. Den stærke skelnen mellem ude og hjemme 

er måske ikke (længere) så stærk alligevel? Alligevel er der elementer ved hjemmet, 

som varer ved. Det er via vores hjem, vi er en del af et samfund. Det er her vi 

modtager vores skatteopkrævning, det er her vi ser X-faktor og TV-avisen, og i 

øvrigt er sammen med familien på den måde, vi finder det moralsk rigtigt at være. 

Hjemmet er ramme for forbrug og nydelse (Sjørslev 2009), men samtidig er det her 

generelle kulturelle værdier, som hvordan man er familie eller hvordan man er et 

ordentligt menneske forhandles og reproduceres på en måde, der rækker ud over 

hjemmet og spinder husstanden ind i noget større, som man med inspiration fra 

antropologen Claude Levi-Strauss (Lévi-Strauss i Carsten og Hugh-Jones 1995) 

kunne kalde samfund. 

 

Lévi-Strauss udviklede med udgangspunkt i betragtninger om middelalderens adelige 

huse ideen om hussamfund – societés a maison (Lévi-Strauss i Carsten og Hugh-



20 
 

Jones 1995:6ff). Han beskrev disse som en specifik form for social organisation, som 

forenede slægt og ægteskab i huset som den organiserende enhed. Her samledes 

både horisontale og vertikale relationer i huset, og placerede husstanden i et hierarki 

som kombinerede og rakte ud over slægt og klasse. Selvom denne strukturalistiske 

teoretisering i flere sammenhænge er tilbagevist i mødet med huses empiriske 

mangfoldighed (Højer og Vacher 2009:5), er opmærksomheden på sammenhængen 

mellem hus og samfund bragt videre i mere kompleks form hos mange senere 

antropologer og samfundsteoretikere6. Janet Carsten og Stephen Hugh-Jones 

opfordrer således til at studere huse i deres helhed med opmærksomheden rettet 

mod, hvordan huset er mødested for økonomiske, politiske, slægtsbaserede og 

værdibaserede systemer (Carsten og Hugh-Jones 1995).   

 

Hvor beboelse i Ingoldsk forstand er et udgangspunkt for at bevæge sig ud i verden, 

er huset i en Levi-Straussk forstand således også et sted, hvor samfundet bevæger 

sig ind i os. Men hvordan forholder det sig til ferieboliger? Hvordan får man gennem 

denne form for beboelse en relation til et sted og et samfund? Det vil jeg belyse i 

dette speciale ved at inddrage tre analytiske perspektiver: Jeg vil se på ferieboligen 

som beboelse (dwelling), som tidsrum og som rituel tilstand. 

 

Beboelse og oplevelse 

”At have en adresse viser, at man bor et sted, at man hører til” skriver antropologen 

Ida Wentzel Winther (2006). Citatet er selvfølgeligt i hendes studie af hjemmelighed 

blandt børn i Danmark, men måske mindre selvfølgeligt, når der er tale om en 

feriebolig. Det er omdrejningspunktet, når jeg undersøger, hvordan ferieboligen er en 

måde at bebo. 

                                                      
6 Således viser Pierre Bourdieu at kabylerne indretter og praktiserer deres hus i overensstemmelse med 
ideer om verdens indretning (Bourdieu 2003[1971]), mens den danske antropologi Bror Westman 
tilsvarende beskriver det kabylske hus som et led af flere igennem hvilke mennesket tildeler verden 
betydning (Westman 1989:68). Men særligt leverer Janet Carsten og Stephen Hugh-Jones et 
velargumenteret bidrag til husets antropologi i indledningen til antologien "About the house – Lévi Strauss 
and beyond" (1995). Her opfordrer de med inspiration fra Lévi-Strauss til at studere huse i deres helhed 
med opmærksomheden rettet mod, hvordan huset er mødested for økonomiske, politiske, slægtsbaserede 
og værdibaserede systemer. 
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Begrebet beboelse bruger jeg med henvisning til antropologen Tim Ingold som har 

sin inspiration fra filosoffen Martin Heidegger. Heidegger anser det at bebo som et 

eksistentielt forehavende. Vi bebor verden, fordi vi er beboere – det er en del af den 

menneskelige væren på jorden (Heidegger 1971). Derfor må alt vi bygger, ses i lyset 

af, at det er en del af den måde, vi er i verden. En bygning er således en ting, med 

hvilken vi bebor (Heidegger 1971:I), fordi mennesket bygger og tænker som 

beboere. At bebo er på den måde mere end en position, det er en relation mellem 

menneske og verden. Heidegger inspirerer med disse fænomenologiske erkendelser 

til et fokus på menneskets kropslige og sanselige tilstedeværelse i verden og den 

praktiske interaktion med de fysiske omgivelser, som beboelse udgør. Ingold 

udfolder dette perspektiv yderligere i sit opgør med ideen om at forståelse og byggeri 

er noget, der bygger oven på verden (Ingold 2000). Mennesket lever ligesom dyrene 

i verden og orienterer sig i den indefra i den kropslige interaktion med de konkrete 

omgivelser (Ingold 2000:186). I denne interaktion udvikles færdigheder, der gør os i 

stand til at færdes og trives i verden, men som også indgår i menneskets måde at 

forstå selv samme verden. I den forstand påvirker disse praktiske relationer til 

omgivelserne også den måde beboere oplever et bestemt sted.  

 

Når disse perspektiver inddrages her, er det for at undersøge, hvordan den praktiske 

interaktion med omgivelserne, som er forankret i ferieboligen giver feriebeboeren en 

form for tilhørsforhold og en særlig forståelse af disse omgivelser. Det vil blive 

diskuteret, om disse forståelser kan ses udelukkende i lyset af beboelsesbegrebet, 

eller om de er genstand for en refleksion, der rækker ud over de konkrete kropslige 

interaktioner i og omkring ferieboligen. 

 

Ferieboligen som tidsrum 

Hvor beboelsesperspektivet anvendes til at sætte fokus på, hvordan feriebeboerne 

gebærder sig og oplever omgivelserne omkring ferieboligen, vil jeg her sætte fokus 
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på det liv, der foregår inde i ferieboligen og udenfor på ferieboligens udearealer. Med 

begrebet tidsrum rettes opmærksomheden mod, hvordan ferieboliglivet udfolder sig i 

samspil mellem menneskelige praksisser og ferieboligens rumlige og tidslige 

udformning og afgrænsning. 

 

En væsentlig definition af ferieboliglivet er, at det er forankret i et bestemt fysisk 

rum, nemlig ferieboligen, men også i en afgrænset periode, nemlig ferien. 

Temporalitet er således en interessant dimension, som bør tages med i 

sammenhæng med sted og rum. Især i forhold til ferieboligerne, der af 

informanterne opleves periodevist. Begrebet tidsrum er inspireret af Nancy Munns 

begreb spacetime (Munn 2003). Som del i det Munn kalder en spatiotemporal 

analyse, definerer hun spacetime som: "et symbolsk nexus af relationer, der skabes 

gennem interaktioner mellem kropslige aktører og jordiske rum" (Munn 2003:93). I 

dette speciales sammenhæng anvendes begrebet til at åbne for en opmærksomhed 

på, hvordan rum og tid opleves med hinanden gennem menneskers kropslige 

praksisser. Det inddrages således som en generel teoretisk pointe og en analytisk 

opmærksomhed, som fører til andre indsigter, end når Munn selv gør brug af 

begrebet i forståelsen af hellige og ekskluderende rum i det aboriginale landskab. 

Ydermere inddrages betegnelsen langsomhed (Parkins og Craig 2006) for at komme 

nærmere den specifikke tidslighed, der opleves i ferieboligen og diskutere gennem 

hvilke praksisser den skabes.  

 

Ferieboliglivet som rituel tilstand 

I en verden, hvor flere og flere bor multilokalt eller migrerer i kortere eller længere 

perioder (Hilti 2008, Löfgren 2007), samtidig med at mange nyder havelivet lige 

nede om hjørnet i deres kolonihaver (Cool 2009), er det svært at definere, hvad ferie 

egentlig er. Alligevel vil jeg her gøre et overordnet forsøg, der kan danne afsæt for 

den yderligere udforskning af tilværelsen i ferieboligen. 
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Boligforsker Kirsten Gram-Hanssen viser, at sommerhuset handler om "at komme ud 

og væk og være sammen" (Gram-Hanssen og Bech-Danielsen 2009:1) og giver med 

dette en bredere anvendelig definition af, hvad ferie er. Ferie handler om at komme 

et sted hen, om at komme væk hjemmefra og om at gøre det sammen med nogen. 

Etnologen Orvar Löfgren sætter dette i yderligere teoretisk perspektiv, når han 

beskriver ferie som en magisk bevægelse til et andet landskab og en anden 

tankeverden (landscape and mindscape) (Löfgren 1999:14-106). Når man er på 

ferie, skærpes blikket på det sceneriske landskab eller den vilde natur (Löfgren 

1999), men måske også på den romantiske middag eller legen med børnene på 

stranden? Til fælles har de, at de enkelte øjeblikke opleves med intensitet i ferier7. 

Ifølge Löfgren handler ferie således både om at opleve verden, men også sig selv og 

hinanden. Han definerer således ferie som "et kulturelt laboratorium, hvor 

mennesker er i stand til at eksperimentere med nye aspekter af deres identitet, 

deres sociale relationer eller deres interaktion med naturen" (Löfgren 1999:7). Med 

denne definition kan ferie forstås med nogle af de samme teoretiske redskaber, som 

antropologer har anvendt til at forstå ritualer i forskellige kulturelle sammenhænge. 

 

Ritualer handler om overgange, om at træde ud af normaliteten og være i en anden 

tilstand og ikke mindst om at komme tilbage igen i en ny. Jeg vil derfor med 

inspiration fra fortrinsvist Arnold van Gennep (1999 [1909]), Victor Turner (1982), 

Roy A. Rappaport (1999) og Niels Fock (1998) diskutere, hvordan bevægelsen til 

ferieboligen kan forstås som et overgangsritual, og hvordan hele opholdet i tilstanden 

kan ses som et socialt rum af elsewhereness (Löfgren 1999:153), som virker på 

'passageren', på måder, der i andre sammenhænge er belyst, at ritualet gør det. 

 

Jeg vil uddybe dette ved at inddrage nyere ritual- og performanceteori, som 

anvender ritualteori til at se på vor tids sociale begivenheder som rammesatte 
                                                      
7 Som en workshopdeltager gjorde mig opmærksom på efter en præsentation på den årlige konference i 
European Network of Housing Research i 2009, er forhøjede skilsmisserater efter ferier blandt de mere 
kedelige vidner på at ikke kun det positive samvær med naturen og hinanden intensiveres, når man er på 
ferie. 
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begivenheder og betydningsbærere for socialitet (Sjørslev 2007). Her er 

genstandsfeltet menneskelig socialitet og opmærksomheden rettet mod, hvordan 

socialitet sættes i scene. Den performative eller rituelle form iscenesætter 

socialiteten på en måde, der sætter gåseøjne om socialiteten. Gåseøjne både 

fremhæver noget, men giver også en særlig betydning til det fremhævede (Sjørslev 

2007:18-20). I den forstand kan vi ved at se på forskellige former for iscenesat eller 

ritualiseret samvær se at noget i denne ramme får en særlig betydning, men også at 

denne betydning måske siger noget om socialitet i det hele taget. Her vil jeg anvende 

det til at undersøge, hvordan tilværelsen i ferieboligen skiller sig ud og får en særlig 

betydning, men også hvordan denne betydning indgår i informanternes tilværelse, 

når de kommer hjem igen.  

 

Der udfoldes således tre forskellige analytiske perspektiver i løbet af specialet. Dels 

undersøges ferieboligens stedslighed gennem begrebet beboelse, dels undersøges 

ferieboligens tidslighed gennem begrebet tidsrum og dels undersøges ferieboligens 

bevægelse og tilstand med inspiration fra ritual- og performanceantropologien.  

 

Disse perspektiver rummer en teoretisk erkendelsesproces. Fra et fænomenologisk 

fokus på, hvordan det enkelte sted bliver meningsfuldt i den sanselige oplevelse af 

det og den kropslige interaktion med det, skærpes opmærksomheden i specialet 

løbende på, hvordan disse oplevelser og interaktioner sættes i scene af ferieboligen 

og får en særlig rammesat betydning, som den belyses via performanceteorien.  

 

Med disse perspektiver bidrager dette speciale via en undersøgelse af fænomenet 

ferieboliger til antropologien om hus og hjem, og udfordrer ideer om, hvad det vil 

sige at bo i en samtid præget af globalisering, mobilitet, internet, oplevelsesøkonomi, 

multilokalitet og velstand. 
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Læsevejledning 

Dette speciale er dels bygget op omkring en empiriske bevægelse ind i ferieboligen 

og ud igen, og som ovennævnt en teoretisk bevægelse. Således starter andet kapitel 

i omgivelserne til ferieboligerne og undersøger, hvordan ferieboligen bidrager til 

oplevelsen af at høre til og orientere sig i nogle omgivelser indefra. Ved at undersøge 

hvordan ferieboligerne er en måde at bebo, diskuteres tilknytningen til stedet og 

dens betydning for de oplevelser, feriebeboeren får og fremhæver. Til sidst 

diskuteres, hvordan dette tilhørsforhold ikke blot er af praktisk art, men også er 

genstand for refleksion. 

 

I tredje kapitel bevæger vi os indenfor i ferieboligerne og undersøger, hvordan livet 

her tager sig ud og opleves af feriebeboerne. Særligt sættes fokus på tid og samvær 

i ferieboligen, og der stilles spørgsmålstegn ved om denne oplevelse af tid og 

samvær skabes i egenskab af at være beliggende et bestemt sted eller måske 

snarere i egenskab af at være et andet sted. 

 

I det fjerde kapitel sættes derfor fokus på ferieboligerne elsewhereness og det at 

komme væk. Det gøres ved at se på bevægelsen til ferieboligen som en slags 

overgangsritual. En diskussion af forholdet mellem form og indhold i ritualer leder til 

en diskussion af den konkrete og rituelle bevægelses betydning i forhold til 

ferieboliglivet. Dette leder frem til spørgsmålet om, om hele opholdet i ferieboligen 

kan forstås som en slags rituel tilstand, inden for hvilken relationen til stedet og tiden 

får en særlig betydning. Det diskuteres i den sammenhæng, hvordan denne tilstand 

indgår i feriebeboernes liv i det hele taget og hvordan det at komme væk, måske 

også handler om at komme vækket hjem. 

 

Afslutningsvist vendes i femte kapitel tilbage til antropologien om hus og hjem, som 

sættes i perspektiv ved at inddrage specialets resultater og betragtninger om 

hjemmets værdier og moralitet.
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2. At være tilstede - ferieboligen som en form for beboelse 
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Jeg sidder med mit kort, imens jeg taler i telefon med en informant, som forklarer mig vejen til en 

restaurant, hvor jeg skal mødes med ham og nogle andre danskere med feriebolig i området. 

Informant: Kender du den ottekantede kirke? 

Jeg: Nej… 

Informant: Du skal køre forbi den ottekantede kirke. 

Jeg: Er det ad den der 45? Hovedvejen er det vel. 

Informant: 45? Nej, altså først kører du hen til den ottekantede kirke. Alle kender den. 

Jeg: Ok, så er den nok på mit kort. Jeg finder den. 

Informant: Og så drejer du ned af den allé med træerne, som lige er sprunget ud. Det er virkelig 

smukt. De er lige sprunget ud. 

Jeg: Ok? 

Informant: Og så drejer du til venstre lige inden tunnelen. Du må ikke køre ind i tunnelen, for så 

kan du ikke komme tilbage de næste 4 km. 

Jeg: Ok. Kan jeg se tunnellen, når jeg skal dreje? 

Informant: Nej, men der er måske et skilt eller noget. 

Jeg: Ok, hvad så derefter? 

Informant: Så kører du bare op af bjerget, og så ligger restauranten ved et nålespidst sving. Der er 

en fantastisk udsigt. 

(Feltnote, april 2009, Italien) 
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Når jeg bevægede mig rundt med informanterne, eller når de fortalte om 

lokalområdet, blev det tydeligt for mig under feltarbejdet, at de oplevede landskabet 

på en væsentlig anden måde end jeg. Det kommer blandt andet til udtryk i denne 

samtale med en informant med bolig i Italien. Her beskriver informanten vejen til 

restauranten igennem den måde den opleves og ikke som jeg ved at se på den 

ovenfra på et kort. I dette kapitel undersøges med denne inspiration, hvordan 

ferieboligen indgår i relationen mellem feriebeboeren og det sted den er beliggende. 

Kapitlet tager primært afsæt i fænomenologiske perspektiver om beboelse og 

relationer mellem mennesker og deres omgivelser (Ingold 2000, Basso og Feld 

1996).  

 

Antropologen Tim Ingold sætter med inspiration fra Martin Heidegger fokus på væren 

i verden gennem beboelse (dwelling, Ingold 2000:171-188). Når man bebor et sted,  

betyder det at verden, som den tager sig ud det pågældende sted, opleves indefra. 

Det beboende menneske er placeret i verden og ikke på verden. Her anvendes disse 

overordnede betragtninger til at forstå, hvordan ferieboligerne er udtryk for en slags 

beboelse. Ifølge Ingold og hans inspiration Heidegger afspejler den måde, vi bygger, 

den måde, vi bebor (Heidegger 1971). Ferieboligen kan i dette perspektiv ses som en 

måde at bygge en slags boliger, der afspejler en bestemt måde at bebo - det vil sige 

en måde at relatere til sine omgivelser eller verden, som den tager sig ud der, hvor 

man bebor. Ved at se på ferieboliglivet som en form for beboelse, vil jeg således 

undersøge, på hvilken måde ferieboligen afspejler og påvirker relationen til 

omgivelser. Jeg vil vise, at det at feriebebo giver andre færdigheder og erfaringer 

med omgivelserne, end hvis de bare var 'turister'. Og, som jeg vil komme ind på 

senere, at selve ferieboligens udformning og indretninger viser sig at have en 

betydning for den måde omgivelserne opleves. Jeg vil argumentere for, at 

feriebeboeren via ferieboligen ser omgivelserne ’indefra’ og oplever sig som en del af 

disse omgivelser. Men at de gør det på en særlig måde, som, i modsætning til 

derhjemme, bliver genstand for refleksion. 
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At høre til 

I det indledende eksempel er det tydeligt, at informanten og jeg orienterer os vidt 

forskelligt i området. Hvor jeg oplever området ovenfra som et kort og derfor taler 

om hovedveje og skiltning, orienterer informanten sig i det indefra, gennem 

sanselige oplevelser de pågældende steder: En ottekantet kirke, en spirende allé, et 

nålespidst sving og en fantastik udsigt. Men hvorfor er vores oplevelser så 

forskellige? Og hvordan oplever feriebeboerne sine omgivelser, når de er placeret i 

dem med en feriebolig?   

 

De Certeau argumenterer i The Practise of Everyday Life (1988 [1984]) for et 

praksisperspektiv i forhold til forståelsen af rum og sted og forholdet mellem kortet 

og ruten. Han mener, at det er gennem konkrete erfaringer et kort bliver til en rute 

og dermed transformeres til et meningsfuldt sted: ”Hvad kortet skærer op, skærer 

fortællingen igennem” (de Certeau 1988 [1984]:129, min oversættelse). Det er 

derfor gennem den måde et sted praktiseres, det får mening. I interaktionen med 

omgivelserne skabes erfaringer igennem hvilke, nogle steder får mening, mens andre 

træder i baggrunden. Med inspiration fra antropologerne Keith Basso og Steven Feld 

(1996) kan man tilføje sansede erfaringer8. Informanten ovenfor har tydeligvis 

erfaret ruten forbi den ottekantede kirke og ad den spirende allé mange gange før, 

og han forholder sig derfor til den som en sanselig erfaring og ikke, som jeg, som en 

udenforstående beskuer. 

 

En af de ting, der adskiller min oplevelse af vejen fra informantens er vores 

erfaringer med stedet. Informanterne er gennem deres feriebolig hyppige gæster i de 

pågældende områder, og større og større dele af området omdannes gennem deres 

sanselige erfaringer til meningsfulde steder (Jf. Basso og Feld 1996:5-11). Samtidig 

danner deres feriebolig udgangspunkt for deres færden og indgår i en lang række 

                                                      
8 I indledningen til antologien Senses of Place (1996) opfordres til "at nærstudere kulturelle processer og 
praksisser gennem hvilke steder gives mening - gennem hvilke, kan man sige, steder sanses aktivt" 
(Basso og Feld 1996:7). De argumenter med inspirationen fra fænomenologien for en øget 
opmærksomhed på, hvordan mennesker praktiserer steder via deres krop og derfor deres sanser. 
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praktiske aktiviteter. Feriebeboerne tilegner sig deres omgivelser gennem den 

daglige interaktion med omgivelserne, når der skal handles ind, skaffes en murer 

eller indtages et måltid eller en kop kaffe, og det sker ved, at feriebeboerne aktivt 

gør en indsats for at lære området at kende. En informant taler endda om, at de 

"udvider deres territorium". For at uddybe det, vil jeg inddrage et eksempel fra 

Thailand. Et par havde inviteret mig med ud på en restaurant de kaldte 'rigtig lokal'. 

På vejen viste det sig, at det, der gjorde det til en 'rigtig lokal' restaurant i højere 

grad var vejen derud end selve restauranten. Den lå afsides og af en rute, som 

indebar at krydse jernbaner, køre på røde jordveje og i bælgragende mørke. For 

parret var restauranten ikke bare en gastronomisk eller kulturel oplevelse, det var en 

fortælling om at finde vej, bevæge sig uden for kortet og gøre det til 'rute'. Det var 

en fortælling om deres interaktion med omgivelserne, som gav nogle steder mening 

frem for andre steder, som nu var mindre meningsfulde - Hotel Hilton og 

”turistmarkedet” inde i byen fx. 

 

For alle informanterne er det vigtigt at kunne finde de 'gode steder'. Det er 

forskelligt, hvad der er gode steder. Det kan være et olivenpresseri, hvor man kan 

købe friskpresset olivenolie med hjem, det kan være det supermarked, hvor man kan 

købe dansk smør eller den rigtige slags tun i olie, det kan være det billige lokale 

marked eller den gode frokostrestaurant.  

 

Det er gennem disse erfaringer omgivelserne får dybde – det bliver en topografi af 

steder med varierende mening (Hastrup 2004:20-21). Det kommer også til udtryk 

når Miriam, som blev nævnt i specialets indledning, fortæller om, hvordan det er at 

sidde på hendes terrasse til den sagte klokkebimlen længere nede af 

bjergskråningen. Hun kender lyden og ved, at den kommer fra klokker, der hænger 

om halsen på geder, som går på bjergskråningen og knapt kan anes i det fjerne, når 

man forsøger at øjne dem. Lyden er således ikke bare en lyd, men en sanset 

fortælling om gederne og bjergskråningen, som er med til at give det sted mening og 
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erfaringsmæssige dybde for Miriam. Selvom der er stor forskel på de steder, 

informanterne fortæller om, og de ruter, de praktiserer, har de det til fælles, at de 

lærer omgivelserne at kende på en måde, der gør, at de orienterer sig i det indefra 

gennem sanser og erfaringer, og stederne derfor fyldes med fortællinger og giver 

omgivelserne dybde. 

 

"Man finder ud af det" 

Ingold udvider de Certeaus praksisfokus ved at påpege, at det at gøre kort til rute 

ikke blot handler om praksis men også om færdigheder, det vil sige evner til at 

gebærde sig i et landskab, der udvikles i samspil med det konkrete landskab (skill, 

Ingold 2000:289ff). Når feriebeboerne interagerer med deres omgivelser og lærer 

steder at kende, tilegner de sig således nogle færdigheder i denne interaktion. De 

tilegner sig færdigheder, der gør, at de kan bevæge sig og agere. 

 

Som feriebeboer er der mange ting, der skal læres for at kunne gebærde sig. Det 

blev jeg særligt opmærksom på, da en kvinde forklarede mig, hvordan hun havde 

lært at køre op ad en smal bjergvej til sit hus: 

 

"I starten tænkte jeg, at vi kunne simpelthen ikke købe et hus, hvor man skal køre op ad sådan en 

vej, men nu har jeg vænnet mig til det (…) Så finder man lige et sted at køre ind, hvis der kommer 

nogen den anden vej. Man finder ud af det. Jeg tænker slet ikke over det længere" 

 

Selvom de landskaber, informanterne bebor, er meget forskellige, beretter 

informanter i alle områderne om, hvordan de på lignende vis har lært at færdes. De 

har lært at køre ad den smalle bjergvej op til deres hus, at køre bil ligesom 

italienerne eller de kender den bedste taxachauffør. Men det er ikke den eneste 

måde, de lærer at gebærde sig på. Blandt nogle af de mange eksempler på 

færdigheder er viden om hvor man skal handle og spise, at man skal afsætte en hel 

dag, hvis man skal foretage en bankoverførsel, eller hvem man skal bestikke for at få 
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et kørekort. Det er sådanne ting informanterne "finder ud af" hen ad vejen igennem 

deres praktiske interaktioner og beboelsesrelaterede kendskab til stedet. At gebærde 

sig handler således om at kende og at lære at gebærde sig i et landskab, blandt 

andre mennesker, i et bestemt juridisk system, i et sundhedssystem, og i andre 

sociale ordner. 

 

"Vi er jo en del af deres land" 

Når feriebeboeren oplever verden indefra, handler det således om færdigheder, de 

har tilegnet sig i interaktionen med de fysiske, materielle og sociale omgivelser, som 

udgør det sted, de feriebebor. Dette skyldes ikke blot, at de er der ofte. Det handler 

også om, at de er der med en feriebolig, som dette pars beretning viser:  

 

Kvinde: Vi har altid været fascineret af det her sted, men nysgerrigheden er bredere nu. Vi er jo en 

del af deres land. Jeg kigger anderledes på mennesker, tænker dybere over tingene. Jeg ser nok 

forskelligheden mere end jeg gjorde for 5 år siden, hvor italienere var mere sådan en masse. 

Interviewer: Du siger, I er en del af Italien. Hvordan er I det? 

Mand: Gennem lejligheden. At vi har en adresse. 

Kvinde: Og et rabatkort ovre i supermarkedet. 

Mand: Men lejligheden er jo også et værktøj for at de kender os ovre i bageren og i vinhandleren. 

Der er steder vi vender tilbage til. Og vi lærer mennesker at kende.  

 

Gennem ferieboligen får beboeren en plads et sted. De har en plads i landskabet, i et 

juridisk system og når de bruger deres bolig, indgår de i lokale netværk – de bliver 

nogens nabo, stamkunde eller chef. Via køb, indretning, vedligeholdelse og 

dagligdagen i ferieboligen indgår informanterne i en række praktiske relationer, som 

danner grundlag for deres sociale relationer i lokalområdet. Ofte er havemanden eller 

rengøringskonen de nærmeste lokale relationer og danner udgangspunkt for lokale 

netværk.  

 

Derudover oplever mange en bestemt status forbundet med at være boligejer, som 

denne mand med bolig i Thailand demonstrerer: 



33 
 

 

"Hvis du fortæller, du har et hus her, så bliver du betragtet som mere indfødt. Du rangerer højere 

oppe end turister. Folk hernede sætter pris på, at nogen vil sætte lidt gang i noget her" 

 

Det gælder både som her i forhold til lokalbefolkningen, men også i forhold til andre 

feriebeboere i området. Der er de fleste steder et stærkt netværk blandt danske 

boligejere, som mødes gennem klubber, på særlige caféer og gennem fælles venner. 

De oplever som boligejere, at få et særligt fællesskab og ikke mindst en særlig social 

status – mellem turister og fastboende; de er ikke turister, de lader sig ikke snyde, 

de kender de gode restauranter, de opfører sig ordentligt og de vil gerne undgå 

'turistede' områder.  De er mere ’seriøse’, som denne kvinde med bolig i Italien 

udtrykker det: 

 

Informant: Hvis man er et sted, hvor man har et hus, så bliver man mere seriøs. Man vil jo godt 

lære nogle gode ting. Og man er mere obs på, at gøre det godt. Jeg kan godt lide fornemmelsen af, 

at man ikke bare er på besøg. 

Interviewer: Hvordan mærker du den fornemmelse? 

Informant: Når vi kører herop og siger: Ah, det er her, vi bor. Og så ser vi ting på en anden måde. 

Interviewer: Hvilke ting? 

Informant: Bare naturen og sådan. Altså, det er jeg mere opmærksom på. Jeg lagrer det på en 

anden måde. Man suger det mere til sig.  

 

Ferieboligens konkrete plads og de praktiske boligrelationer, bidrager således til en 

slags tilhørsforhold til omgivelserne, som skærper informanternes opmærksomhed på 

deres omgivelser og gør, at de ”ser ting på en anden måde”.  

 

Ved at bebo sine omgivelser med en feriebolig tilegnes omgivelserne således indefra 

gennem sansede erfaringer i det fysiske, sociale og kulturelle landskab. Med en 

feriebolig tilegner de sig færdigheder og ’udvider deres territorium’, og de mærker, at 

de hører til, bliver mere ’seriøse’ og oplever nogle andre ting end ’turister’. Hvad 

disse andre oplevelser og måder at se ting på går ud på, vil jeg beskæftige mig mere 
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med i næste afsnit, hvor jeg uddyber, hvad det vil sige ikke bare at bebo, men også 

at opleve, når man har en feriebolig. 

 

Ferieboligen som en måde at opleve 

 

 

"Vi ville gerne have sådan en percula nede i haven, og den skulle være rustik ligesom huset. Og så 

da vi var dernede med en ven, som er tømrer og kom forbi et hus, hvor der sad en mand med en 

masse træstammer. Altså, han solgte træ, og vi fik sagt med tegnsprog og fakter hvor mange vi 

skulle have og hvor lange de skulle være. Og Jamen, det kunne vi sagtens finde ud af, og så 

læssede vi dem op på hans vogn. Og så endte det med, at vi kørte på små bitte bjergveje op til 

vores by, og vi sad på toppen af de der træstammer bag på, og han kørte godt nok hurtigt op ad de 

der bjergveje. Jeg var godt nok bange, men da vi sad der, der tænkte jeg: Det er lige det vi havde 

drømt om. Det var en fantastisk oplevelse"  

 

Rie fortæller under et interview i Danmark, om en af de bedste oplevelser hun har 

haft i Italien, hvor hun har en feriebolig. Jeg kalder den en ferieboligoplevelse, fordi 

det er en oplevelse, hun har haft i kraft af hendes ferieboligliv i Italien. Og disse 
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oplevelser er der mange beretninger om i mine interviews. Selv praktiske 

besværligheder opleves som unikke oplevelser, som denne mand med bolig i 

Thailand fortæller: 

 

Informant: Byggekvaliteten er jo meget anderledes hernede. Også sådan mentalitetsmæssigt. 

Interviewer: Hvordan er det anderledes? 

Informant: Vi kan tage eksemplet med vandvarmerne. Her i Thailand sætter man vandvarmerne op 

inde i brusekabinen, sådan så man har en el-installation lige ved siden af rindende vand. Det er 

ulovligt i Danmark, så vi har bestemt, at det skulle ind i væggen, men det kan de ikke finde ud af, 

og så er det det. Så trækker man bare på skuldrene. 

Interviewer: Hvorfor? 

Informant: Altså, det er jo Thailand (smiler). 

 

I stedet for at lade sig gå på, ser denne informant den uønskede el-installation som 

en oplevelse af Thailandsk kultur (og sikrer sig i øvrigt, at den sættes op på den 

ønskede måde). Igennem hans feriebolig har han fået en særlig oplevelse med sine 

omgivelser, som han opfatter som thailandsk. 

 

Ferieboligoplevelser er hændelser, der opstår gennem det at bebo en feriebolig og 

bemærkes og fremhæves af feriebeboeren. De opstår således igennem en række 

praktiske relationer omkring boligen, de opstår gennem en række 

hverdagspraksisser, som man foretager sig som beboer og de opstår gennem den 

måde, disse oplevelser erfares og tilskrives mening af beboeren.  

 

Alle informanterne kan berette om denne type oplevelser. Det kan være et daglangt 

møde med de offentlige myndigheder for at få godkendt et skøde, at spise middag 

hos sin havemand og hans kone, eller at blive gode venner med papegøjen på den 

lokale planteskole. På den måde er det, at bebo, også en måde at opleve på, som 

adskiller sig fra at opleve på andre måder – fx. at rejse med rygsæk eller tage på 

charterferier. 
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Selv om informanterne har det til fælles, at de sættes i nær relation til de lokale 

omgivelser, adskiller de sig i deres søgen efter oplevelser. For at uddybe det, skelner 

jeg mellem autentiske, eksotiske og velkendte ferieboligoplevelser. Selvom begreber 

som autenticitet og eksoticitet er velafsøgte inden for antropologien (se fx Lindholm 

2008, Ferrara 2002 og Said 1978) er de i denne sammenhæng blot udtryk for 

kategorier indenfor hvilke, jeg placerer de oplevelser, feriebeboerne beretter om. Jeg 

mener ikke, det er meningsfuldt at diskutere her, hvorvidt nogle steder empirisk set 

er mere ægte, eksotiske eller velkendte end andre. Jeg bruger betegnelserne til, at 

vise forskellen i den måde, informanterne opsøger, tolker og værdsætter nogle 

bestemte typer oplevelser frem for andre. Man kan kalde dem en slags idealtyper, 

som beskriver den variation af ferieboligoplevelser, der kommer til udtryk i mit 

materiale. Alligevel er der en vis sammenhæng mellem de fremhævede oplevelser og 

de ferieboliger folk bor i, og de omgivelser de er en del af. Det viser disse eksempler 

på ferieboliger og oplevelser i Italien, Thailand og Spanien. 

 

Autentiske Italien 

Den autentiske ferieboligoplevelse dækker over oplevelser af noget ægte, hvor 

beboeren kommer 'ind under huden' på det italienske. Ofte sker dette, ved at agere 

på en bestemt måde, som opleves 'rigtig' lokal. Det er en følelse af, at være i kontakt   

med og en del af noget autentisk, som i eksemplet med Rie på toppen af sine 

træstammer, som jeg beskrev tidligere. Lignende fornemmelser for autenticitet 

kommer til udtryk i Peters beskrivelse, af at drikke espresso på den italienske måde: 

"Vi er ikke kede af at være danskere, men ville gerne prøve at være italienere. Det lyder måske 

vanvittigt, men jeg tænker over, hvordan de drikker espresso i Italien. Når vi drikker kaffe i 

Danmark, så sidder du og nipper. I italien, der drikker du den bare. Sådan forsøger jeg også at 

drikke min espresso"  

Flere beboere opsøger således aktivt autentiske oplevelser, ved at gøre bestemte 

ting på en bestemt måde. De spiser bestemte retter på særlige steder, eller handler 

på loppemarkeder i vejkanten eller hos lokale købmænd. 
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Den autentiske ferieboligoplevelse er særligt forekommende blandt informanterne i 

Toscana, hvor informanten bor i en bolig fra 1600-tallet, som er vedligeholdt med 

respekt for dens historie. Oprindelige skodder og farver er søgt bevaret. I forhold til 

indretning handles ind på loppemarkeder og lokale møbelforretninger for at indrette i 

'husets stil'. Når informanten skal forklare mig vej, er det, som i et af de indledende 

eksempler, gennem landskabets æstetiske fremtoning – kirker, blomstrende alléer, 

udsigter. 

 

Eksotiske Thailand 

Den eksotiske ferieboligoplevelse ligner den autentiske, fordi den også handler om, 

at være i kontakt med noget, der opleves som 'rigtig lokalt'. Men den handler i endnu 

højere grad om, at være i kontakt med noget fremmed. Det fremmede er 

spændende, men kræver også en form for kontrol, som i tilfældet med 

vandvarmeren, hvor informanten må sikre sig, at den sættes rigtigt op. Når den 

autenticitetssøgende beboer giver sig hen, bevarer feriebeboeren distancen i den 
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eksotiske ferieboligoplevelse, som det også kommer til udtryk i denne mands 

beskrivelse af oplevelsen af, at købe møbler på en fabrik i Thailand: 

  

 

"De er meget søde, og de har virkelig lavet det flot og den rigtige farve også. Det var en meget 

spændende oplevelse, at tage op sådan et sted, hvor de bare sidder på gulvet, og der render hunde 

og katte rundt og det er en stor rodebutik. Det var lidt et sats" 

 

Den eksotiske ferieboligoplevelse er særligt forekommende i områderne omkring Hua 

Hin og Pattaya. Her har informanten typisk et nybygget typehus, hvor beboeren har 

indgået i design- og byggeprocessen for at sikre 'vestlig standard', som 

eksemplificeres ved dobbeltmure og korrekte elinstallationer. Derudover ønskes ofte 

åbne køkkener og mulighed for kælderrum til opbevaring, hvilket ellers er 

ualmindeligt i Thailand. Ferieboligerne indrettes med thailandske møbler og 

kunstgenstande, som udstilles. Oplevelsen af det eksotiske, som både er spændende, 

og derfor udstilles, og fremmed, og derfor kontrolleres, går således igen i 

ferieboligens udformning og indretning. Når informanten skal forklare vej, gøres det 

ved, at anbefale en bestemt taxachauffør eller fortælle mig, at jeg skal sikre mig, at 

han ved, hvor jeg skal hen og ikke bare lader som om han gør det.  
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Velkendte Spanien 

Den velkendte ferieboligoplevelse er en tryg og ligeværdig oplevelse, som det 

kommer til udtryk i denne mands beretning om, hvordan han og hans kone vælger, 

hvor de skal spise middag, når de går ud: 

 

"Vi er jo ikke ude på at efterabe. Vi er ikke ligesom de frankofile, hvor alt bare skal være fransk. 

Det er slet ikke på den måde. Det er heller ikke fordi, vi vil undgå spansk kultur. Vi kan godt lide at 

komme på spanske restauranter. Det er rart at komme et sted, hvor folk er imødekommende" 

 

Spansk kultur forstås her hverken ophøjet ægte eller eksotisk fremmed. Den er 

hverken bedre eller dårligere end noget andet og indtages i de doser, der passer ham 

og hans kone. Den velkendte ferieboligoplevelse adskiller sig således, fra de andre  

typer af oplevelser, ved at være mere ligeværdig i sin beskrivelse af gode oplevelser i 

ferieboligen. Her handler det mere om at have det godt eller trygt, end at opleve 

noget autentisk eller eksotisk. En ferieboligoplevelse er i denne optik lettilgængelig, 

behagelig og ikke alt for anderledes. 

 

  

 

Den velkendte boligoplevelse er særligt forekommende på Costa del Sol, hvor   

informanten typisk bor i en lejlighed eller et rækkehus i et større byggeri, som er 

bygget siden byggeboomet startede på solkysten i 1960'erne. I dette byggeri er der 
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fokus på funktionalitet frem for æstetisk fremtoning. Feriebeboerne indretter med 

ting fra Danmark, Spanien eller andre rejser. De gør sig ikke så mange tanker om, 

hvor møbler og ting er fra, men har opmærksomheden rettet mod, at det skal være 

'hyggeligt' og funktionelt. Når de forklarer mig vejen, fremhæver de Carre Fours, 

som er en udbredt supermarkedskæde, og rundkørsler, som er særligt veldekorerede 

på Costa del Sol. 

 

Variationen i typer af ferieboligoplevelser og den viste sammenhæng mellem 

oplevelser, ferieboliger og omgivelser, rejser spørgsmålet om, hvordan denne 

sammenhæng opstår. For at svare på dette, vil jeg vende blikket mod Bourdieus 

klassiske studie af kabylerhuset og tilbage til Ingolds beboelsesperspektiv, for at se 

yderligere på ferieboligens udformning og dens sammenhæng med den måde, 

feriebeboerne forstår sine omgivelser.  

 

Ferieboligen som perspektiv 

I et studie af det kabylske hus viser Pierre Bourdieu, hvordan kulturelle 

modsætninger mellem kvinde og mand er tilstedeværende i udformningen og 

indretningen af huset. Han forklarer, hvordan denne kønsmæssige opdeling i privat-

offentlig og natur-kultur i huset afspejler den måde, kabylerne forstår verden. Han 

ser således huset som "et mikrokosmos, der er organiseret efter de samme 

modsætninger, som ordner hele universet" (Bourdieu 2003 [1971]: 136). Selvom jeg 

ikke her er optaget af kønsmæssige modsætninger eller grænser mellem offentlig og 

privat, kan Bourdieu hjælpe os med at forstå, at der er en sammenhæng mellem, 

den måde man indretter sig, og den måde verden opleves. I denne tankegang 

hænger det, at thailandske genstande tages ind i huset og udstilles, sammen med, at 

omgivelserne her forstås som fremmede og eksotiske. På samme vis hænger det, at 

indrette sig funktionelt på Costa del Sol, sammen med, at omgivelserne her forstås 

som ligeværdige og velkendte. Mens det, at indrette sig efter boligens oprindelige 

æstetik i Toscana, hænger sammen med, at omgivelserne forstås som ægte og 
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autentiske. Men hvordan opstår denne sammenhæng? Hvor Bourdieu udførligt 

beskriver den materielle indretning og udformning af huset, samt dets omgivelser, 

forholder han sig ikke til, hvordan disse materielle vilkår ikke bare indgår i, men også 

påvirker den måde verden forstås. 

 

Informanterne er ikke opvokset i et lokalt betydningsmønster – omgivelserne, de er 

en del af med deres feriebolig, fandtes for manges vedkommende slet ikke i deres 

bevidsthed for blot årtier siden, eller havde i hvert fald en anden betydning for dem. 

Selvom informanterne selvfølgelig har en forudgående interesse og entusiasme i 

forhold til de steder, de køber feriebolig, er deres erfaringer ofte ret begrænsede. De 

fleste har som nævnt, været der på ferie og har kigget på boliger i et års tid inden et 

ferieboligkøb. De har således ikke komplette betydningsmønstre klar til at inddele 

deres oplevelser i, og betydningsmønstrene må derfor opstå gennem mødet med 

omgivelserne. For at uddybe dette, vil jeg vende tilbage til argumentet om, at 

relationen mellem menneske og omgivelser skabes gennem den praktiske interaktion 

med dem, nemlig gennem beboelse (Ingold 2000). I denne optik medierer 

ferieboligen mellem dens beboere og omgivelserne, som jeg har vist, ved at have en 

plads et sted, til at kunne gebærde sig og høre til på, og dermed at få nogle særlige 

oplevelser. Men de forskellige måder at søge og tolke oplevelser antyder, at 

ferieboligens fysiske udformning også har indflydelse på, hvilke oplevelser 

opmærksomheden rettes mod.  Således får ferieboligen betydning, fordi den ikke 

bare bidrager til særlige oplevelser, men også til et særligt perspektiv på disse 

oplevelser9. I den forståelse påvirkes oplevelser i det 'eksotiske' Thailand af 

ferieboligens dobbeltmure, korrekte el-installationer, og veldekorerede træskulpturer 

og sengetæpper. Imens feriebeboerne vælger, køber, indretter og har en dagligdag i 

                                                      
9 Dette argument er inspireret af antropologen Marie Stender, som i sit speciale om glashuse i København 
(Stender 2006), viser hvordan den gennemsigtige arkitektur "kryber ind under huden" og påvirker den 
måde, beboerme agerer og forstår sine omgivelser (Stender 2006:80). Hun viser, hvordan de mennesker, 
der vælger at bo og arbejde i glashuse, på trods af ideologiske tanker om åbenhed og frihed, også 
påvirkes af den åbne arkitektur, ved blandt andet at forholde sig blasert til den visuelle åbenhed eller 
etablere grænsedragende praksisser. Den måde huset medierer mellem mennesket og omgivelserne er 
altså i sig selv betydningsskabende (Stender 2006:80). 
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en feriebolig, skærpes deres opmærksomhed således mod nogle bestemte typer af 

oplevelser, henholdsvis autentiske, eksotiske eller velkendte, ikke bare fordi 

oplevelserne er forskellige, men også fordi ferieboligerne er forskellige. 

 

Ferieboligen og den reflekterede tilstedeværelse 

Indtil videre har jeg anlagt et beboelsesperspektiv, der med inspiration fra først og 

fremmest Ingold, har været anvendeligt i forhold til, at forstå hvad det vil sige, at 

møde verden med en bolig. Ferieboligen er dog ikke bare en bolig. Den er netop en 

feriebolig. I dette afsnit vil jeg sætte fokus på hvilken betydning dette forhold har, og 

det vil vise sig, at Ingolds beboelsesperspektiv alligevel ikke er helt dækkende, for 

den relation feriebeboeren oplever til sine omgivelser. 

 

Selvom feriebeboeren oplever sig selv som en del af de omgivelser, de har en 

feriebolig i, og selvom de får nogle unikke oplevelser gennem den praktiske 

interaktion omkring ferieboligen, er der ved flere lejligheder opstået eksempler på, at 

der ligger mere til grund for disse oplevelser, end bare den praktiske interaktion og 

de færdigheder, der skabes igennem disse beboelsespraksisser. Når parret i det 

tidligere eksempel kan finde vej ud til den lokale restaurant, er det ikke fordi, de selv 

er lokale. De opfører sig bare sådan, for at få en god oplevelse. Det samme gælder 

for informanten, der i et andet eksempel øver sig i, at drikke espresso ligesom 

italienerne, og i øvrigt betegner sig selv som ”italiener-wannabe”. Han ved godt, han 

ikke er italiener og at han ’i virkeligheden’ ikke rigtigt hører til, men han lader som 

om, og denne bevidste laden som om, er med til at give stedet betydning. Selv 

meget konkrete praktiske oplevelser i forbindelse med ferieboligen, bliver genstand 

for et lag af refleksion, som når dette par med feriebolig i Italien, fortæller om, 

hvordan det foregik at åbne en bankkonto i forbindelse med deres ferieboligkøb:  

 

Mand: Det tog en persons konstante arbejde i en time for at åbne en konto.  

Interviewer: Hvordan reagerede I på det? 
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Mand: Vi begyndte at smågrine. I Danmark tager det 4 min. Sikkert 10 min, hvis du er udlænding. 

Her tager det 40 minutter at hæve penge. (Griner). 

Kvinde: Vi kan se det morsomme i det her. Derhjemme ville jeg være ved at eksplodere. 

Interviewer: Hvorfor er det anderledes her? 

Mand: Det er en del af deres livsstil, og hvis man ligesom bliver forelsket i livsstilen, så må man 

også acceptere den slags ting. Og så handler det også om, at du er ikke selv stresset, når du er på 

ferie, så det er nemmere at læne sig tilbage. Men hvis du lige skal hæve nogle penge og hen og 

hente dit barn i skole eller vuggestue bagefter, så er det ikke skægt, at det tager en time.  

 

Når en besværlig oplevelse har en anden betydning i Italien end derhjemme i 

Danmark, har det at gøre med den sindstilstand, feriebeboeren er i her. Ved at ”læne 

sige tilbage” og forholde sig til oplevelser udefra bliver selv besværligheder til 

skægge oplevelser. De unikke ferieboligoplevelser er således genstand for refleksion. 

 

Beboelsespraksisser er således ikke bare praktiske med en feriebolig, de er også 

reflekterede, fordi ferieboligen ikke blot er en måde at bebo, men også en måde at 

opleve. Det kan godt være, at feriebeboerne spiser på de samme steder som de 

lokale, handler i de samme butikker og får en slags lokalt kendskab til ting og steder, 

men det er noget, de er bevidste om, at de gør. De ved godt, at de ikke rigtigt hører 

til og at de bare for en tid lader som om, når de er der. Det er meget varierende, 

hvor meget de gerne vil høre til, og som sagt, også hvilken karakter interaktionen 

med omgivelserne har, men til fælles har de, at de gør sig bevidste om det. 

Feriebeboelse er således ud over at være praktisk, kropslig og sanselig, også 

genstand for refleksion. Og det er i dette krydsfelt mellem nærhedens færdigheder 

og distancens refleksion, at oplevelser træder frem og definerer stedet for 

feriebeboeren. 

 

Tæt på, men ikke for tæt 

Jeg har vist, at ferieboligen sætter feriebeboeren i en relation til de lokale 

omgivelser, som bidrager til unikke oplevelser og som er genstand for refleksion. Når 
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det er sagt, handler det at være i sin feriebolig om andet og mere end at høre til eller 

at lade som om man gør. Selvom oplevelser er vigtige, er ferieboligen i lige så høj 

grad en måde ikke at interagere med sine omgivelser. I modsætning til andre ferier, 

mærker feriebeboerne, at de ikke behøver rende rundt og sætte hak i guidebogen. 

De har plads og frihed til bare at sidde på terrassen og slappe af.  Ferieboliglivet 

handler således også om, at kunne trække sig tilbage. At "have sin egen plads og 

være fri", som en informant udtrykker det. Ferieboligen er et middel, til at undgå at 

engagere sig for at kunne slappe af og nyde livet. Feriebeboeren vil tæt på, men ikke 

for tæt, som denne kvinde med bolig i Spanien forklarer: 

 

"Det kan jo også være for tæt. Jeg bryder mig ikke om, at de følger med i alting. Jeg kan godt lide 

mennesker, men jeg kan også godt lide at være mig selv. Jeg elsker at sidde heroppe og læse eller 

bare kigge ud" 

 

Grænsen for hvor tæt på, de vil være, varierer, men de er enige om, at de ikke er 

turister. De hører mere til end dem. Og de er også enige om, at de ikke er lokale og 

ikke har til hensigt at blive det. De er noget midt imellem: De hører tilstrækkeligt til, 

til at kunne gebærde sig frit og få unikke oplevelser. Men de er samtidigt langt nok 

fra, til at oplevelserne ikke transformeres til helt almindelig hverdag, og ikke mindst, 

til at kunne have deres egen uforpligtende plads, til at slappe af på. 

 

Det, at have en feriebolig, er nemlig også en måde ikke at involvere sig i sine 

omgivelser. Ferieboligen forankrer informanterne i en bestemt lokal kontekst, men 

den er samtidigt et ly fra de selv samme omgivelser. Og det er vigtigt for 

informanterne, som trods deres engagement og positive indstilling til de enkelte 

områder, allermest er der, for at hygge sig og slappe af i solen. Derfor træder dette 

forhold ofte i baggrunden, mens opmærksomheden rettes mod at nyde tilværelsen, 

varmen og hinanden, fordi det har de plads, frihed og ikke mindst tid til i 

ferieboligen. Det vil jeg beskæftige mig mere med i næste kapitel. 
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3. At leve langsomt - Ferieboligen i tid og rum 
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Benny tager imod mig på terrassen, hvor han sidder sammen med to gæster fra Danmark. Han 

byder mig velkommen og henter mig en stol og en cola. ”Her har vi siddet hele formiddagen”, siger 

han. ”Hvad har I så lavet?”, spørger jeg. ”Nå, ikke noget, bare siddet og snakket”, siger han og 

smiler: ”det er total afslapning”. (…) Det har vist sig at være en typisk situation, når jeg dumper 

ind i ’terrasselivet’. Ofte har jeg fornemmelsen af at dykke ned i et akvarium, når jeg er på besøg, 

det føles som et afgrænset rum, hvor alting er roligt. 

(Feltnote, Thailand, februar 2009) 

 

Allerede i starten af mit feltarbejde stødte jeg på noget, jeg oplevede som en særlig 

rolig tilstand i ferieboligerne. Informanterne havde som regel altid god tid og 

sjældent planer senere på dagen. De havde siddet og snakket, læst eller taget solbad 

inden min ankomst, og når jeg spurgte, hvad de lavede under deres ophold, var det 

næsten samstemmige svar: "Vi slapper af"10.  I dette afsnit vil jeg bevæge mig fra 

ferieboligernes omgivelser ind i selve ferieboligen og undersøge det liv, der leves dér. 

Kapitlet er både baseret på interviews og observationer af praksis, men også på 

observationer af det fysiske rum og af genstande i ferieboligen. Kapitlet sætter fokus 

på det sociale rum, der opstår, når ferieboligen tages i brug og fyldes med liv af 

feriebeboerne. I dette kapitel undersøger jeg desuden, hvordan ferieboligen ikke bare 

er et socialt rum, men også et tidsrum. For at gøre dette inddrages nyere 

antropologiske og geografiske teoretiseringer om relationen mellem tid, rum og sted 

(Munn 2003, Shaw 2001, Parkins & Craig 2006). Jeg vil argumentere for, at 

ferieboligen er et slags tidsrum. Livet i ferieboligen er afgrænset i tid og træder ud af 

hverdagens lineære tid, og tiden mærkes derfor anderledes langsom i ferieboligen. 

Jeg vil derfor betegne ferieboligen som en slags rolig-bolig. Først vil jeg dog give et 

lidt bredere indblik i dét, jeg i den indledende feltnote kalder "terrasselivet".  

 

Livet i ferieboligen 

Livet i ferieboligen foregår som sagt udenfor, det vil sige på terrassen, altanen eller 

ved et poolområde. Selvom nogle af feriebeboerne har haver er de oftest lavet til at 

                                                      
10 En væsentlig undtagelse er en familie, der har købt feriebolig for blandt andet at dyrke sin hobby 
sejllads, og derfor har en mere aktiv dagligdag under sine ophold. 
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kigge på i højere grad end til at opholde sig i, og det meste vedligeholdelse klares af 

ansatte. I langt de fleste tilfælde er der tale om terrasser på alt fra 30 – 300 m2. Der 

er et spiseområde, én eller flere liggestole og gerne et poolområde. Forskelle i 

udearealernes indretning og størrelse afhænger først og fremmest af, om der er tale 

om lejlighed, rækkehus eller hus, og om ferieboligen ligger i en by eller på landet. 

Bylejligheden er udstyret med altan eller tagterrasse  og villaen på landet har gerne 

terrasse og have. Men der er også forskel mellem de forskellige områder. I Thailand, 

hvor grundpriserne er lave, er der ofte et større privat udeareal med skyggefuld 

terrasse og egen swimmingpool. I Spanien og Italien er det private udeareal mindre 

og solrigt, men i Spanien er der derudover også ofte et fælles opholds- og 

poolområde. Disse forskelle virker dog ikke afgørende. Jeg viste i sidste kapitel, at 

der er stor forskel mellem de forskellige områder i forhold til oplevelsen af de 

pågældende steder, men livet i ferieboligen mere ensartet.  

 

"Her er vi bare" 

På terrassen kan feriebeboerne nyde varmen, solen og fornemmelsen for stedet (jf. 

kap 2) uden de bliver nødt til at tage nogen steder hen. Det er ikke sådan, at 

feriebeboerne aldrig tager ud og oplever noget nyt. Som jeg viste i sidste afsnit, er 

de interesserede i deres omgivelser, de finder nye veje og steder og lærer deres 

omgivelser at kende. Men de lægger stor vægt på, at tilværelsen her ikke 

nødvendigvis indebærer at opleve en masse, som denne kvinde med bolig i Italien 

forklarer: 

 

"Her er vi bare. Altså, nu har vi lige været her en uge, og der har vi faktisk kun været på terrassen. 

Vi har slet ikke haft lyst til at komme ud og se noget. Jeg ville brække mig, hvis der var nogen med, 

som gerne ville se det skæve tårn i Pisa." 

 

Andre gange undres de lidt over det eller synes det er komisk, at det egentlig altid 

ender sådan, som denne kvinde med bolig i Spanien fortæller under et interview i 

Danmark: 
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"Der er noget, der er ret komisk. Efter vi har fået vores eget hus dernede, så kommer vi aldrig ud 

og ser noget. Altså det der med at være turister, det er ligesom slut. Vores gæster, de kommer ud 

og ser meget mere, end vi gør. De kører rundt på øen og sådan. Vi er mest her." 

 

I stedet går dagene med at slappe af på terrassen og hygge sig med hinanden. På 

terrassen indtages alle måltider medmindre familien spiser på en stamrestaurant, 

hvilket de som regel gør en gang om dagen enten til frokost eller aftensmad. 

Derudover er læsning som tidligere nævnt en hyppig aktivitet, gerne lidt lettere 

litteratur i form af krimier og anden skønlitteratur, livsstilsmagasiner og krydsord. 

Bøgerne og bladene får lov til at blive i ferieboligen ved hjemrejse, fordi "den slags 

bøger og blade hører ligesom til her", som en kvinde med bolig i Thailand udtrykker 

det.  
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"Der skal ikke støves af hele tiden" 

Informanterne lægger generelt vægt på at livet i ferieboligen er let og enkelt. Der 

hyres rengøringskoner og havemænd, og indretningen er enkel for at undgå 

besværlig oprydning og for at give en fornemmelse af ro, som denne kvinde med 

bolig i Italien beskriver:  

 

”Vi har også prøvet at lave en enkelthed dernede, der giver ro. Der er ikke stress. Der skal ikke 

støves af hele tiden.” 

 

Selvom tilværelsen i ferieboligen er enkel er den bestemt ikke simpel med hensyn til 

teknologiske hjælpemidler. Opvaskemaskiner, vaskemaskiner og andre hjælpemidler 

er en selvfølge i ferieboligen. Både æstetisk og praktisk går informanterne op i, at 

ferieboligen skal bidrage til at holde livet enkelt og nemt. Der skal ikke være for 

meget nips og ”tingel-tangel”11. Der indrettes med enkle møbler og genstande, som 

er nemme at forholde sig til og desuden at holde rene. På den måde er der plads til 

"at slappe af", "nyde livet" "uden at stresse", som er nogle af de udtryk, 

informanterne anvender i deres beskrivelser.  

 

  

 

                                                      
11 Der er en kønsmæssig forskel her. Kvinderne taler mest om de praktiske aspekter af den enkle 
indretning, og mændene lægger i højere grad vægt på de æstetiske værdier i at være fri for "tingel-
tangel". 
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"Vi er mere sammen" 

Et andet væsentligt fællestræk ved ferieboligerne er, at feriebeboerne oplever at 

være mere sammen her end derhjemme, som denne familie med bolig i Italien 

forklarer: 

 

Far: Dernede læser vi mere og vi er mere ude på terrassen.  

Datter: Vi er mere sammen. 

Jeg: Hvordan det? 

Mor: Fordi vi er dér, og vi har ikke hver vores aktiviteter, vi skal. 

Datter: Og jeg har ikke mit værelse og du har ikke dit kontor. Vi samles ude på terrassen, og det 

kan godt være, vi sidder med hver vores bog, men vi er sammen. Det er en helt anden måde at 

være sammen på. 

 

Terrassen er altså ikke bare et sted, de slapper af – det er et sted, de er sammen. 

Familier med børn fortæller, at de spiller flere spil, leger mere og er mere sammen 

med børnene end derhjemme. Andre fortæller, at de taler mere sammen og 

udtrykker på forskellig vis værdien i, at man gør alt sammen; spiser, slapper af, 

rydder op og går ud. Samværet opleves således både som befriende praktisk og 

uformelt men også som særligt og selskabeligt. Det tydeliggøres blandt andet af de 

noget større mængder alkohol, der ofte indtages i ferieboligen, hvor rødvin eller øl er 

en selvfølge for flertallet. Samtidigt er værelserne i ferieboligen blot indrettet med en 

seng og et skab, og når de vises frem er det med en kommentar om, at "der jo bare 

skal være plads til at sove og have sit tøj", og derfor har hver feriebeboer ikke sit 

eget værelse, som datteren forklarer i eksemplet. Derudover rækker samværet ud 

over bare det at være mere sammen. Som teenagedatteren fortæller ovenfor, er 

man sammen på "en helt anden måde". På den ene side nævner alle, at de nyder at 

være mere sammen, og på den anden side, fremhæver mange, at det er dejligt, at 

man ikke behøver at foretage sig noget sammen. Det, at man ikke behøver at tale 

sammen, kan således være lige så værdifuldt som at tale mere sammen. Datteren 

ovenfor antyder det, når hun fortæller, at de er sammen på terrassen, selvom de 
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laver noget forskelligt, og det er endnu mere tydeligt i den måde denne kvinde med 

bolig i Spanien beskriver sin terrasse: 

 

”Og så har vi en 80 m2 stor terrasse. Det er vidunderligt. Og så er den delt op, så kan jeg ligge 

derhenne og læse en bog og så lægger jeg slet ikke mærke til dem, der er i den anden ende. Det er 

meget rart, at vi sådan ligesom kan være sammen, hver for sig” 

 

Selvom man måske ikke vil karakterisere dette som et ideelt eksempel på 

nærværende samvær, er det et eksempel på, at kvinden har opmærksomheden 

rettet mod dette samvær. Mange steder ville man måske ikke opfatte det at sidde 

med 20 meters mellemrum uden at lægge mærke til hinanden, som at være 

sammen. Men det gør man i ferieboligen. I ferieboligen er man mere sammen, men 

man kan også være længere fra hinanden mens man er det.  
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"Der er ligesom ikke noget vi skal" 

At tilværelsen i ferieboligen handler om at slappe af og finde ro er centralt i mange 

aspekter. Det handler i det hele taget om, at livet her skal være enkelt, nemt og fyldt 

med nydelse. Det handler om at "koble helt af", som en informant med bolig i 

Spanien udtrykker det. En væsentlig ting, som informanterne kobler af fra er følelsen 

af, at tiden skal bruges til noget. Mine informanter er travle mennesker med aktive 

arbejds- og fritidsliv i Danmark. Men i ferieboligen former livet sig anderledes. 

Tilværelsen foregår uden fastlagte planer. Hverdagen fyldes af afslapning og små 

begivenheder, som indtræffer uplanlagt, som denne kvinde med bolig i Spanien 

fortæller: 

 

”Det er en meget afslappet tilværelse, vi vågner sent, spiser frokost på terrassen, tager ned til byen 

og spiser aftensmad og… Altså nogen gange kan vi jo godt bare være en hel dag nede ved poolen. 

Der er ligesom ikke noget vi skal”. 
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Netop vigtigheden af ikke at planlægge eller ’skulle noget’ og bare slappe af og ’koble 

af’ ledte min opmærksomhed hen mod, hvordan tid er en væsentlig dimension i 

ferieboligen. Her skal tiden ikke bruges til noget og flere gange ytrede informanterne, 

at ”tiden var fløjet af sted, når de skulle hjem igen”. Men hvad karakteriserer denne 

tid, som ikke skal bruges til noget og lige pludselig er fløjet af sted? Det vil jeg 

undersøge med inspiration fra betragtninger om det aboriginale landskab.  

 

Ferieboligen som tidsrum 

Nancy Munn (2003) beskriver i en artikel om hellige steder i det aboriginale 

landskab, hvordan hellige rum varierer over tid og i forhold til forskellige personer. 

Hun introducerer i den forbindelse begrebet spacetime. Begrebet sætter blandt andet 

fokus på rums temporalitet. Rum opstår altid i og med tid gennem interaktioner 

mellem mennesker, som kropsligt er til stede på bestemte fysiske lokaliteter. For 

aboriginerne drejer det sig om hellige rum i landskabet, som varierer i forhold til tid 

og personers socio-moralske eller legale status (Munn 2003:93). Visse rum lukkes for 

nogle på bestemte tidspunkter og varierer i forhold til det, Munn kalder en persons 

kropslige handlingsfelt (Munn 2003:94). Selvom der er ganske andre ting på spil for 

aboriginerne end for feriebeboerne, og selvom Munn har andre formål med sine 

analyser af rumtid i det aboriginale landskab, kan hendes grundlæggende 

teoretisering åbne for en nærmere forståelse af, hvordan tid hænger sammen med 

rum i ferieboligen. Med inspiration fra Munn vil jeg således kigge på ferieboligerne 

som tidsrum. Hvor Munn taler om spacetime (eller rumtid på dansk), bytter jeg i min 

oversættelse om på ordene og anvender det danske ord tidsrum, som også betyder 

mængde af tid eller periode. Jeg anvender således Munns opmærksomhed på 

dimensionerne tid og rum og tilføjer for ferieboligerne, at de opleves i bestemte 

afgrænsede perioder, nemlig den tid feriebeboerne opholder sig der. 

 

Jeg har tidligere vist, at ferieboliglivet handler om ’bare at være her’, at være det 

sammen og ikke at lave planer. Munns perspektiver åbner op for, at ferieboliglivet 



54 
 

måske også handler om ’bare at være nu’ såvel som her, at dele tid såvel som rum 

og at være optaget af øjeblikket i stedet for fremadrettede planer. Jeg vil uddybe 

dette ved at inddrage flere betragtninger om livet og tiden i ferieboligen. 

 

Øjeblikket og uendeligheden 

Mange påpeger, at en hyppig beskæftigelse er at sidde og kigge på omgivelserne 

som denne kvinde med bolig i Spanien fortæller:  

 

Informant: Og så kan du kigge ud på det her, som betyder alt. 

Interviewer: Hvad kigger du på? 

Informant: Ikke på husene. Jeg kigger på havet. Det er meget forskelligt. Vandet er så forskelligt, 

om der er oprør i det, bådene der kommer sejlene, og så bjergene. Derude har jeg uendeligheden. 

Den har jeg det godt med. Jeg kan blive ved med at kigge ud i det uendelige, og jeg kan godt sidde 

i timer bare at kigge. 

 

Næsten alle informanter fortæller lignende historier i mere eller mindre maleriske 

termer og de tager næsten alle et udsigtsbillede, når de skal illustrere tilværelsen i 

ferieboligen. Det har stor værdi for dem, at de 'har en udsigt' – helst et bjerg eller 

noget hav, men det kan også være ud over byens tage eller en veldekoreret have. 

Flere fortæller, at de kan blive ved med at dvæle ved denne udsigt og en enkelt 

bruger udtrykket, at ”forsvinde helt ind i den”. Ved at studere ferieboligen som 

tidsrum åbnes opmærksomheden mod, at denne dvælen ikke blot handler om at 

kigge på ”uendeligheden”, som kvinden i eksemplet forklarer, men også at være 

tilstede lige nu og mærke øjeblikket. Når feriebeboerne netop lægger vægt på bare 

at sidde og kigge ud i horisonten, hænger det således sammen med at være til nu og 

her, som jeg beskrev tidligere i kapitlet. I ferieboligen er der således en fremhævelse 

af øjeblikket, som både praktiseres gennem bare at være og at dvæle ved 

horisonten, men som også er genstand for en særlig opmærksomhed for 

feriebeboerne. 
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Gentagelse og spontanitet 

Endnu en spatiotemporal praksis er den uplanlagte gentagelse. I ferieboligen lægges 

som sagt sjældent planer frem i tid. Men når der ikke lægges planer, viser det sig 

dog, at dagene ligner hinanden meget. De får deres eget stille og rolige tempo 

gennem en form for cyklisk tid, hvor dagene gentager sig efter vaner i stedet for 

planer. Denne gentagelse værdsættes af feriebeboerne og praktiseres gennem 

rutiner fx i forbindelse med spisning, som for mange foregår på de samme steder og 

på omtrent samme tidspunkter. For manges vedkommende er selve serveringen også 

den samme, som denne kvinde med hus i Spanien fortæller: 

 

”Vi spiser stort set salade Nicoise hver dag til frokost. Børnene elsker det. Derhjemme ville jeg jo 

aldrig spise det samme hver dag” 
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Selvom gentagelse er en del af de fleste menneskers tilværelse, dyrkes den således i 

bemærkelsesværdig grad i ferieboligen. Tiden opleves cyklisk, gentagende uden 

oplevelsen af lineær fremgang ind til den er gået, og folk skal hjem igen. Men 

samtidig åbner den cykliske tidsopfattelse mulighed for spontanitet – når intet skal 

nås, er der god tid til at følge sine indskydelser. Når ingenting planlægges, er der tid 

til at nyde lige nu. På den måde er den en tidsopfattelse, hvor øjeblikket er i 

højsædet og hvor planer og krav nedtones i forhold til en umiddelbar tilstedeværelse 

i nuet. 

 

Disse betragtninger om tiden i ferieboligen antyder, at ferieboligen er mere end en 

bevidsthed om, at rums karakter ændres i forhold til forskellige tidspunkter og 

menneskers tilstedeværelse. Men også at rum opleves inden for en bestemt 

tidsopfattelse - en temporal modalitet. Ferieboliglivet er således ikke bare en periode 

eller praksisser i tid og rum, det er også en tilgang til tid, hvor øjeblikket praktiseres 

gennem dvælen, gentagelse og spontanitet. Med inspiration fra nyere viden om 
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såkaldte ”langsomme bevægelser”, vil jeg undersøge, hvordan denne tidslighed kan 

forstås i forhold til disse bevægelsers ideer om tid. 

 

En rolig-bolig 

Wendy Parkins og Geoffrey Craig fortæller i bogen Slow Living om langsom livsstil 

som en moderne reaktion på den globale hverdag af hastværk, flows og kompleksitet 

(Parkins og Craig 2006). Med empirisk udgangspunkt i Slow Food og Cítta slow 

bevægelserne, forklarer de hvordan langsomhed er en temporal modalitet, som 

indebærer fordybelse og omsorg for øjeblikket og som medfører nydelse og 

nærvær12. Langsomhed er således ikke et spørgsmål om, at noget bevæger sig 

hurtigt eller langsomt. Det er en tilgang til tid, hvor nuet nydes mest muligt. 

Langsomhed er både en individuel måde at opleve sig selv og finde ro og fordybelse 

og en fællesskabsorienteret måde at være nærværende i det, man gør, og de 

mennesker man omgås lige nu. I Slow food bevægelsen handler det om at tilberede 

mad med nærvær og omsorg af råvarer, som er produceret med kærlighed og 

oprigtighed i modsætning til fastfood, som masseproduceres effektivt og af varer, 

hvis oprindelse er ukendt og med fokus på kvantitet frem for kvalitet (Parkins og 

Craig 2006:18-29) I Citta slow bevægelsen dyrker mindre byer deres lokale 

originalitet og skaber byrum til nydelse og fordybelse (Parkins og Craig 2006: 30-

32). Men kan dette perspektiv nedskaleres og overføres til ferieboligen? Hvilke 

perspektiver kan det bidrage med, at tale om ferieboligen, som et casa slow eller 

oversat til dansk en rolig-bolig?13 

 

At ferieboligen danner ramme for nydelse og fordybelse kommer i høj grad til udtryk 

i de indledende beskrivelser af livet her. Det drejer sig om at slappe af og nyde livet 

                                                      
12 Søgen efter ro og dyrkelse af øjeblikket er ikke fremmed i et moderne globalt perspektiv. Antropologen 
Robert Desjarlais fortæller, hvordan hjemløse opfinder taktikker til at finde ro og træde ud af tidens flow 
på et herberg i Los Angeles (Desjarlais 2005) og geografen Nigel Thrift beskriver yoga, alexanderteknik, 
fotografering og en række andre moderne kropslige praksisser, som sætter fokus på det nuværende 
øjeblik (Thrift 2000). 
13 Eftersom ’slow’ som nævnt ikke blot handler om, at noget går langsomt, men er en bredere tilgang til 
tid, vil jeg her oversætte det til ordet ’rolig’, der bedre benævner denne tidslige tilgang. 
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uden planer. Med inspiration fra Parkins og Craig kan man ydermere se disse 

aktiviteter som et forhold til tid. I rolig-boligen træder feriebeboerne ud af tid og 

oplever øjeblikket frem for en lineær sekvens af planer. På den måde har ferieboligen 

et roligt tempo, der står i modsætning til tiden derhjemme, som er lineær og 

primært skal bruges til planlagte, produktive formål.  

 

Selvom rolig-boliger ikke kan ses som nogen større kollektiv bevægelse men snarere 

parallelle individuelle bevægelser, som foretages af par, familier og vennegrupper, 

handler denne træden ud af tid også om samvær. I rolig-boligen er al tid, fælles tid. 

Det er et sted, hvor nogle bestemte aktører er sammen inden for et afgrænset 

tidsrum. Ifølge Parkins og Craig er en del af det langsomme liv, at foretage sig ting 

med omsorg og nærvær. Det gør sig også gældende på den måde folk er sammen 

på, når de er i ferieboligen. Det langsomme liv i rolig-boligen handler således om en 

særlig opmærksomhed på dem, man er der med, og det er med denne nuancering, 

langsomheden kan forstås som en måde at være sammen med nærvær i 

ferieboligen.  

 

Tilrettelæggelse af langsomhed 

Selvom langsomhed i slow-bevægelserne beskrives som en generel tilgang til tid, 

kobles langsomheden til bestemte steder – byer kan være langsomme, råvarer fra 

nogle egne er mere langsomme end andre. Samtidig viser citta slow bevægelsen, at 

man ligefrem kan indrette rum, her byer, med hensigt på at leve langsomt. For Citta 

slow handler det om at undgå trafik, have mange grønne områder, forbyde fast food 

restauranter og indrette byrum med henblik på at slappe af og værdsætte den lokale 

æstetik (Parkins og Craig 2006:30-32). Det er interessant at overføre denne tanke til 

ferieboligerne, fordi det øger fokus på hvilke fysiske og praktiske omstændigheder, 

der bidrager til det langsomme liv i ferieboligen. 
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Når ferieboliger har store private udearealer, hvorfra livet kan nydes, udsigter at 

dvæle ved og en enkel indretning kan man anskue dette som en måde at 

tilrettelægge en rolig tilværelse på. Ferieboligen danner således rammer for en 

langsom livsstil – at dvæle, at finde ro og nærvær og ikke at skulle noget, så man 

kan være spontan og nyde øjeblikket. Ferieboligens beliggenhed, udformning og 

indretning bestyrker på den måde det, Parkins og Craig kalder langsom livsstil og jeg 

kalder livet i rolig-boligen.  

 

Sted og tempo 

Dette kan uddybes med inspiration fra geografen Jenny Shaw, som beskriver 

hvordan forskellige steder har forskellige tempi, og at mennesker bruger disse tempi 

til at organisere deres tid (Shaw 2001). Mennesker kan altså skifte tempo ved at 

tage bestemte steder hen, og det gør de, fordi tid er mere uhåndgribeligt end 

geografiske steder. Som eksempler nævner Shaw, at familier tager steder hen for at 

have tid til at være sammen og pensionister tager bestemte steder hen for at opleve 

livets temposkift (Shaw 2001:121).  Det er netop det, der sker, når mine informanter 

ankommer til deres feriebolig. De skifter tempo. Fra at opleve tid som en lineær 

række af planer, opleves tiden her som lige nu. Det kommer også til udtryk i denne 

mands beskrivelse af tiden i hans bolig i Thailand: 

 

"Så sidder jeg og kigger lidt på poolen og øh… (…) Jeg synes, der er noget at lave hele tiden. Så 

kommer der nogen forbi og snakker lidt. Og så er vinteren forbi, når man kommer hjem.” 

 

Eksemplet viser, at tiden ikke er noget, som kan forklares eller måles fra 

ferieboligens terrasse. Det er først, når han kommer hjem, at vinteren er gået. Tiden 

går ikke, mens han sidder på sin terrasse. På terrassen står tiden stille for en tid. 

 

Men selvom det langsomme liv bekræftes i beliggenhed, udformning og indretning af 

de ferieboliger, jeg har besøgt, er der alligevel nogle forbehold i forhold til at forstå 
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dette tempo som værende koblet til et sted. På den ene side oplever ikke alle de 

enkelte steder som langsomme (jeg havde fx en tæt planlagt hverdag under mine 

ophold dér). På den anden side går den varme, afslappede, langsomme, intense 

tilværelse igen alle de steder, jeg har besøgt ferieboliger.  

 

Når udsigten til uendeligheden værdsættes fra liggestolen på terrassen og når 

enkeltheden prioriteres for at kunne finde ro, så handler det derfor ikke kun om at 

kunne iværksætte ydre påvirkninger i dyrkelsen af øjeblikket. Det handler måske 

også om, hvor modtagelige feriebeboeren selv er for disse påvirkninger?  

 

Dette må med inspiration fra Munn ses i samspillet med den enkelte persons socio-

moralske og legale status, som er med til at markere adgangen og definitionen af et 

tidsrum. I det perspektiv opleves ferieboliglivet som langsomt, ikke blot fordi, det er 

langsomt, som Shaws betragtninger lægger op til, men også fordi det praktiseres 

sådan af en person med en bestemt status. Hvor socio-moralsk eller legal status i det 

aboriginale landskab handler om køn, alder og position, er det måske mere relevant 

at tale om status som en slags tilstand for feriebeboerne. Deres ejerskab af en 

feriebolig og deres vestlige pas er selvfølgelig blandt de legale kriterier for 

ferieboliglivet, men som jeg vil komme ind på senere i specialet, er der langt flere 

elementer involverede i forhold til feriebeboernes indtagelse af ferieboligens tidsrum. 

For nu, vil jeg nøjes med at bruge Munns iagttagelser til at konkludere, at livet i 

rolig-boligen opstår i samspil mellem 1) nogle konkrete fysiske omgivelser – 

dvæleværdige horisonter og evigt solskin – 2) nogle boligforhold – enkel indretning 

og store private uderum - og 3) nogle praksisser og tilgange – gentagelse, 

spontanitet og samvær med nærvær, som har at gøre med den tilstand 

feriebeboeren er i, når de er der. Men ferieboliglivet får ikke blot betydning gennem 

den tilværelse, der her udfolder sig. Det handler også om alt det, feriebeboerne 

bliver fri for, når de er her. 
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Ferieboligen - et andet sted 

Livet i ferieboligen tillægges i høj grad en betydning som modsætning til tilværelsen i 

den primære bolig i Danmark. Her kan man slappe af og skal ikke stresse som 

derhjemme. Her kan man få varmen og regne med solen, når det er koldt eller 

utilregneligt derhjemme. Her kan man være mere intenst sammen og her opleves 

tiden cyklisk og spontan og ikke lineær og planlagt. Når vi ser på livet i ferieboligen, 

er en af de væsentligste værdier netop dét, at det er anderledes – udenfor tid, uden 

for hverdagens rammer og strukturer, udenfor kulde, krav og kompleksitet. 

Langsomheden skabes således snarere ved, at ferieboligen er beliggende et andet 

sted end ved at den er et bestemt sted. Lige såvel som ferieboligen handler om at 

komme et sted hen, handler den således også om at komme væk. Det handler næste 

kapitel om. 
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4. At komme væk og vækket hjem 
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”Jeg har nogle venner, som har et sommerhus i Jylland, Det tager lige så lang tid at køre derhen 

som at komme herned i et fly. Men her er man rigtig væk. Jeg tror, det er godt at være rigtig væk. 

Hvis jeg havde det her på Sjælland, så kunne jeg lige tage hjem og gøre nogle ting, eller folk ville 

lige have et møde med mig. De kan ikke trække i en. Jeg er her” 

 

Som det kommer til udtryk i denne kvindes beskrivelse har det at være ’rigtig væk’ 

stor betydning for ferieboligens værdi for feriebeboerne. I dette kapitel vil jeg således 

undersøge, hvad det vil sige at komme væk, når man har en feriebolig i udlandet. 

Hvad der ligger i at være væk i en feriebolig og hvordan denne bevægelse får 

betydning når feriebeboerne kommer hjem igen. For at gøre dette vil jeg anvende 

klassisk og nyere ritual- og performanceteori til at forstå dels bevægelsen til og fra 

ferieboligen som en slags overgangsritual og dels hele opholdet i ferieboligen som en 

rituel ramme, hvor tilværelsen sættes i scene for en særlig måde at opleve stedet, 

tiden og hinanden. 

 

At komme væk 

Når mine informanter taler om ’at komme væk’, handler det, som jeg beskrev i sidste 

kapitel i høj grad om at kunne slappe af. Mange fortæller om, at rejsen eller 

afstanden har stor betydning for at de kan slappe rigtigt af. Man kan ikke bare lige 

tage hjem - fordi der er for langt, og telefonen kimer ikke hele tiden - fordi det er for 

dyrt. Alligevel er følelsen af, at komme væk bestemt ikke unik for ferieboliger som 

ligger geografisk langt væk fra den primære bolig. Kirstine Cool viser i sit 

kandidatspeciale, hvordan hele tilværelsen ændres for folk, der flytter i kolonihave 

om sommeren, selvom kolonihaven for de flestes vedkommende ligger i umiddelbar 

nærhed til deres primære bolig (Cool 2009). Kirsten Gram-Hanssen og Claus Bech-

Danielsen forklarer, hvordan sommerhusejere oplever at komme ud og væk på trods 

af nærhed til hjemmet og øget indretningsmæssig lighed til den primære bolig 

(Gram-Hanssen, Bech-Danielsen 2009). Orvar Löfgren beretter om, hvordan en 

kvinde i en svensk fiskerby oplever tilværelsen som anderledes og friere, når familien 
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om sommeren flytter fra hovedhuset til en hytte i den anden ende af deres grund 

(Löfgren 1999:154). 

 

Bevægelsens magi 

Det at komme væk ser altså ud til at have en værdi i sig selv for folk med flere 

boliger. En værdi som mange forskellige typer sekundære boliger har til fælles trods 

deres meget forskellige geografiske afstande til den primære bolig. Bevægelsen er 

således ikke blot geografisk men også mental. Etnologen Orvar Löfgren kalder dette 

for "bevægelsens magi" (Löfgren 1999:153). Denne magi består i, at bevægelsen i 

sig selv har en virkning for oplevelsen af den anden bolig, og at bevægelsen kan 

forstås som en slags rituel overgang mellem forskellige måder at opleve sig selv og 

verden: "En af hemmelighederne ved den markerede transformation mellem disse to 

polariteter (den primære bolig og sommerhuset red.) ligger i bevægelsens rolle – 

ikke så meget til et andet geografisk sted men til et andet socialt rum (Löfgren 

1999:153, min parentes, min oversættelse). For Löfgren er bevægelsen rituel, fordi 

der igennem bevægelsen er noget, der transformeres. Man kan forstå bevægelsen til 

den anden bolig som et overgangsritual, som får sine magiske egenskaber på grund 

af dens gentagelse og velkendte formål (Löfgren 1999) 

 

Bevægelsen som overgangsritual 

Den franske antropolog Arnold van Gennep var blandt de første til at belyse 

overgangsritualer, dvs. ritualer, hvor der sker en overgang fra en tilstand til en 

anden - det kan fx være fra barn til voksen eller fra levende til død (Gennep 1999 

[1909])14. Han deler overgangsritualer op i tre faser: separationsfasen, liminalfasen 

og samlingsfasen. I separationsfasen sker der en symbolsk handling, som tydeliggør 

individets udskillelse fra en bestemt tilstand – de træder ud af en position i et socialt 

                                                      
14 Gennep beskæftigede sig med religiøse ritualer og var særligt opmærksom på ritualer i såkaldt 
traditionelle samfund, men mente at overgangritualer også forekom i den moderne verden. Senere har 
antropologer vist, at ritualer langt fra kun er et traditionelt og religiøst fænomen. Overgangsritualer 
handler ikke blot om livets store overgange, men kan forstås som en hver overgang fra en tilstand til en 
anden (Turner 2001 [1970]: 510). 
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hierarki eller et sæt kulturelle forhold. I liminalfasen er det rituelle subjekt 

ambivalent, eftersom han eller hun er i et kulturelt felt, hvor de egenskaber, som 

betegner tilstanden før er ophævede. I samlingsfasen er overgangen fuldendt og det 

rituelle subjekt er i en stabil tilstand af en klar struktur, og normer for opførsel 

træder i kraft (Turner 2009 [1969]:94-95). Lignende faser kan genkendes i mine 

informanters beskrivelser af rejsen til ferieboligen. Flere af feriebeboerne beskriver, 

hvordan de kan mærke på deres krop, at de slapper helt af, allerede når de sidder i 

transithallen og får en fadøl inden flyet afgår. Når de beskriver bevægelsen fra deres 

primære bolig til ferieboligen er det lufthavne og flyrejser, der fylder i beretningerne. 

Denne mand beskriver således sin rejse til sin bolig i Thailand: 

 

"Det starter i lufthavnen. Så sidder jeg og drikker en stor fadøl, og så begynder jeg at slappe af. 

Det er efter tre dages stress. Jeg gider ikke at shoppe. Det koster jo penge (griner). Jeg sidder bare 

lige og… sådan bliver klar" 

 

Der sker noget med dem, allerede når de træder ind i lufthavnen. De udskilles – de 

træder ud af deres hverdag. På samme måde oplever de, når de er ankommet, at 

verden samles igen, og de kommer ind i en ny tilstand. Her forklarer en kvinde med 

bolig i Italien, hvordan hun kommer i sin italienske stemning: 

 

"Allerede i lufthavnen. Det sker allerede dér, når jeg hører det italienske fra højtalerne. Og så når 

man kommer inden for bymuren, så er det der rigtig meget" 

 

Selve flyveturen ser jeg, som det van Gennep kalder liminalfasen. I flyet ophæves de 

karakteristika, der betegner hjemmetilstanden; passageren løsrives fra hverdagen og 

er i en midlertidig tilstand af bevægelse. Antropologen Victor Turner sætter i flere af 

sine værker fokus på netop denne fase (Turner 2009 [1969], Turner 2001 [1970], 

Turner 1982). Liminalfasen er ifølge Turner karakteriseret ved transition, totalitet, 

homogenitet, fællesskab, anonymitet, fravær af ejendom og status, adlydelse, stilhed 

og simplicitet (Turner 2009 [1969]:106). Liminale personae, eller passagerer, som 
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Turner også kalder dem, er ambivalente, fordi de er midt imellem de positioner, som 

de ellers besidder (Turner 2001 [1970]). De er hverken her eller der, og ligesom 

Turner påpeger, at de både er i og udenfor tid (Turner 2009 [1969]: 96), er de 

således også i og udenfor sted. De har ingen ejendele og de må adlyde deres 

instruktører, underkaste sig, være stille og for en tid er de usynlige for resten af 

samfundet (Turner 2001 [1970]:551). Derfor får de, der er i liminalfasen en slags 

fællesskab og lighedsfølelse, fordi hverdagens regler og hierarkier udviskes (Turner 

2009 [1969]:95). Liminalfasen er en refleksiv fase, hvor passageren opmuntres til at 

tænke over kosmos, samfundet og dets drivende kræfter (Turner 2001 [1970]:520). 

Refleksionen muliggøres blandt andet af, at liminalfasen er karakteriseret ved 

strukturel enkelhed, en klar autoritet og lighed mellem deltagerne (Turner 2001 

[1970]:517). Det liminale er altså både en fase som står udenfor socialiteten og en 

fase, hvor socialiteten bliver genstand for refleksion. 

 

Der er langt fra neophytters initieringsritualer blandt Ndembuerne i Zambia, som er 

udgangspunktet for Turners teoretiseringer, til en flyvetur ud i verden. Alligevel går 

nogle af de samme liminale elementer igen i mine observationer på de mange 

flyrejser under mit feltarbejde. I lufthavnen afleverer man sine ejendele og træder 

ind i et anonymt rum, hvor alle har det til fælles, at de skal et eller andet sted hen i 

verden. På en flyvetur er man underlagt faste regler, som er de samme for alle 

passagerer. Samtidig er instruktører i form af flyets personale en stærk autoritet på 

den måde, at deres instrukser adlydes, og de er kontrollerende for praksis i 

flyvemaskinen i forhold til alt fra hvornår man får mad, hvornår sikkerhedsselen skal 

spændes og til hvor håndbagage og overtøj skal placeres. I fly hersker udover 

motorstøj en markant stilhed, og det er upassende at udtrykke sig højlydt eller ikke 

at adlyde kabinepersonalet. Reglerne på en flyvemaskine er enkle og den sociale 

interaktion er typisk simpel og begrænset. Der hersker altså i flyvemaskiner nogle 

sociale rammer, som flere tidligere studier har vist kan have en markant virkning på 

folk, som transcenderer fra en tilstand til en anden. Der sker en mental forandring 
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med passageren, der gør, at han eller hun kan træde ind i et ”socialt rum af 

andethed” (Löfgren 1999:153) og dermed træde ind i det, jeg vil kalde 

feriebeboernes ferieboligtilstand. 

 

Hvor Turner er interesseret i ritualet som funktionelt integrerende og symbolsk 

meningsfyldt, forholder han sig mindre til ritualets konkrete rumlige forhold og 

praksisser. I tråd med dette speciales rumlige tilgang, finder jeg det derfor 

anvendeligt at tænke det sammen med et mere rumligt fokus.  

 

De Certeau viser i The practice of everyday life (1988 [1984]), hvordan byens rum 

skabes gennem rumlige praksisser. Ved at bevæge sig gennem byen omdannes 

steder til rum, og samlingen af alle disse bevægelser er det, der skaber byen (De 

Certeau 1988 [1984]:91-110). Nigel Thrift (2004) bygger videre på og udfordrer 

denne teori, når han beskæftiger sig med, hvordan bilkørsel i høj grad har afløst det 

at gå rundt i byen. Han diskuterer, hvilke konsekvenser det har for det sociale liv i 

det offentlige rum. Både de Certeau og Thrift sætter fokus på bevægelsen som en 

rumskabende praksis. Thrift tilføjer med sit studie af at køre i byen, at ikke blot 

bevægelsen men også dens teknologi har betydning for den rumskabende praksis. 

For mine informanter foregår bevægelsen til og fra den anden bolig primært i 

flyvemaskiner og følger man de Certeau og Thrifts tankegang, har denne form for 

bevægelse betydning for den måde, hvorpå de kommer væk. Igennem flyrejsen er 

feriebeboeren i kontakt med globale netværk, hvor mennesker rejser fra og til 

destinationer i verden og hvor to destinationer nemlig ude og hjemme for en stund er 

punkter på et kort og ikke en rute gennem et landskab. På skærme kan man følge 

flyets bevægelse fra udgangspunkt til destination, og man kan se hvad klokken er 

henholdsvis ude og hjemme. I lufthavne vises skærme med afgangstidspunkter og 

destinationer til steder i verden, hvor dem foran eller bagved i køen i taxfree-

butikken skal hen. Hvis byen skabes af gående og bilisters rumlige praksisser, er det, 

der organiseres i lufthavne og flyvemaskiner, globale relationer. Ude og hjemme 
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handler således ikke bare om, hvor man kommer hen og hvor man rejser fra, men 

også på hvilken måde bevægelsen mellem de to steder foregår. I denne bevægelse, 

som både er konkret og rituel, sker en ordning af verden, hvor et sted defineres som 

ferieboligtilstand i forhold til et andet som er hjemmetilstand. Bevægelsen er således 

rituel – eller magisk, som Löfgren forklarer, men den er også en konkret rumlig 

praksis, i hvilken verdens sættes sammen af steder, som træder frem og får en 

betydning.  

 

Undtagelserne og bevægelsen som rituel form 

I forrige afsnit viste jeg, hvordan rejsen til ferieboligen er en slags overgangsritual, 

hvor der transformeres fra en tilstand til en anden. For mine informanter er det på 

den ene side tilværelsen i den primære bolig, som er karakteriseret ved arbejde, 

krav, kompleksitet, planer og travlhed og på den anden side tilværelsen i 

ferieboligen, som er karakteriseret ved nærvær, frihed og langsomhed. Det fører os 

noget af vejen i forhold til at forstå, hvorfor ferieboligen får betydning som et andet 

rum. Ferieboligen bliver betydningsfuld som en tilstand af andethed, hvor beboeren 

oplever sig selv, stedet og tiden anderledes end i den primære bolig. Men denne 

konklusion er ikke tilstrækkelig. 

 

Havde jeg udelukkende besøgt mine informanter i ferieboligen, ville jeg nok være 

overbevist om det billede, jeg her har tegnet af tilværelsen i den primære bolig. Men 

ved at besøge mange af mine informanter i begge deres boliger, blev jeg i tvivl om, 

hvordan man kunne forklare den oplevede modsætning. Ved at besøge 

informanterne flere steder, fik jeg nemlig øje på undtagelserne. Der er tilfælde af, at 

folk slapper af og er frie i deres primære bolig og tilfælde af, at folk planlægger og 

arbejder i deres feriebolig, som denne mand med bolig i Spanien beskriver: 

 

 ”Man er afslappet 200 % Firmaet eksisterer slet ikke nu. Det er helt frit svævende. Der er ikke 

noget med, at de ringer, og spørger om jeg kan komme til et møde.(…) Men det er jo ikke værre, 
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end at hvis de ringer, hvis de har nogle problemer, så snakker jeg med dem 5-10 min, og så 

lægger jeg på, og så var det det. Så er det cuttet igen. Her kan jeg bruge utrolig meget tid på 

ingenting. Så sidder jeg bare og kigger og nyder solen” 

 

Netop fleksibiliteten viser, at tilværelsen i de forskellige boliger ikke er uforbeholdent 

modsætningsfyldte. Det arbejdsrelaterede telefonopkald i eksemplet viser, at der en 

kort stund kan holdes pause fra feriebolig-tilstanden. Samtidig er feriebeboernes 

skelnen mellem hverdag og ferie ikke altid konkret på den måde, at mange 

informanters hverdag derhjemme faktisk er forholdsvis rolig eller i hvert fald 

lystbetonet. Flere informanter arbejder ikke eller arbejder på nedsat tid, og dem, der 

arbejder beskriver for det meste en stor glæde ved deres arbejde. Skiftet mellem det 

produktive, planlagte liv og det langsomme spontane liv afspejles i boliger og 

boligpraksisser i ferieboligen. Men lige så vel som ferieboligen danner rammer for 

nogle konkrete ferieagtige oplevelser og stemninger, er ferieboligen også en særlig 

måde at tolke begivenheder og forstå sig selv og sin omverden på. Mange af de 

samme hændelser og handlinger får altså forskellig betydning i ferieboligen end i den 

primære bolig. En mand, som ellers lever en pensionisttilværelse i Danmark i en bolig 

med havudsigt og medlemskab af den lokale golfklub, forklarer det på denne måde 

under et interview i hans og hans kones bolig i Spanien: 

  

Informant: Vi er mere afslappede hernede. 

Interviewer: Hvordan kan det være? 

Informant: Jamen, vi er opdraget til at bestille noget. Det sidder ligesom i os. Jeg har ikke haft 

arbejde i mange år, men det sidder i os. Hernede, der har vi ferie. 

 

Men hvis livet i den primære bolig og livet i ferieboligen ikke nødvendigvis er 

indholdsmæssigt modsætningsfyldt, hvordan opstår denne tolkningsforskel så?  

 

Hvor Turner mener, at overgangsritualet er en måde at sætte symboler på en indre 

udvikling, mener antropologen Roy A. Rappaport (2000), at ritualet ikke blot sætter 
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symboler på, men også tilføjer mening til ritualets indhold. Ritualer er en særlig form 

for kommunikation, der ikke blot kommunikerer et budskab, men også gør noget ved 

det budskab: ”Den rituelle form (…) tilføjer noget til ritualets substans. Noget, som 

den symbolsk kodede substans ikke kan udtrykke selv (Rappaport 1999:31). Ritualet 

er således ikke bare en måde at kommunikere et budskab – det er også en del af 

budskabets substans. Overfører man dette til et overgangsritual, påvirker den rituelle 

form altså den forandring, der sker med passageren. Noget af forandringen er i selve 

den rituelle form – det vil i forhold til dette speciales materiale sige - både i den 

rituelle og i den konkrete bevægelse mellem hjemmeboligtilstanden og 

ferieboligtilstanden15.  

 

Følger vi denne betragtning og tager endnu et kig på flyveturen som overgangsritual, 

skal flyveturen således ikke bare forstås som en markør for den transformation, der 

sker med passageren. Den tilføjer også noget til overgangen mellem 

hjemmetilstanden og ferietilstanden. Feriebeboeren kan ikke komme i sin 

ferietilstand på en hvilken som helst måde. Transformationen får en særlig betydning 

gennem selve bevægelsen som rituel kommunikation i forhold til andre former for 

kommunikation. Flyveturen, som en form for rituel kommunikation, gør noget ved 

det budskab, at nu tager de hen til deres ferieboligtilstand, som gør budskabet 

stærkere og får denne kommunikation til at træde frem i forhold til andre måder at 

kommunikere budskaber på. Det antydes også, når feriebeboerne lægger så meget 

vægt på, at i ferieboligen er de ’rigtigt væk’, som jeg beskrev i indledningen til dette 

kapitel. Set i det lys, kan forklaringen på den modsætning, informanterne udtrykker, 

når de taler om livet i henholdsvis ferie- og hjemmeboligen, være i selve ritualets 

form. Det vil sige i selve bevægelsen mellem boligerne. Det er således på rejsen 

gennem restriktive globale netværk op i himlen og ned igen, at denne dualitet 

skabes. Dels fordi det er en bevægelse væk, dels fordi flyrejsen sætter rammer for 

                                                      
15 Hvor Rappaport har særligt fokus på talehændelsers rituelle kommunikation, anvender jeg her hans 
teoretiske perspektiver lidt bredere og ser også på ikke-italesatte hændelser som et kommunikativt 
indhold. 
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en overgang og derfor tilfører den overgang en styrke i kommunikationen til andre 

og til passageren selv. 

 

Det er derfor i bevægelsen som rituel og rumlig praksis, at et sted bliver det ene og 

et sted bliver det andet. I bevægelsen opstår en dualitet og det ene sted bliver 

gåseøjne for det andet. Den eksisterer ikke i, at de har to boligliv, som udgør 

grundlæggende modsætningsfyldte tilstande, den sker ved, at de bevæger sig 

imellem dem. 

 

At være væk 

Den bevægelse, som jeg nu har beskrevet som en liminalfase og tillagt rituel magi, 

er en bevægelse 'væk'. For at påpege det aktive aspekt, kan man omdanne det til 

verbet 'at vække sig'. Verbet er inspireret af dets modsætning 'at hjemme den', som 

er fremhævet af antropologen Ida Wentzel Winther (2006). Med fokus på børns 

opfattelse af hjemlighed, viser hun, hvordan evnen til at kunne skabe sig rum de 

steder, man er, er central i en verden, hvor vi potentielt altid er i forbindelse med 

"det derude" (Winther 2006:170). Hvor 'at hjemme den' handler om taktikker til at 

afgrænse sig fra 'det derude', handler 'at vække sig' om at kunne lægge afstand til 

'det derhjemme'. Denne afstand er som vist helt afgørende for oplevelsen af frihed, 

langsomhed og nærvær i ferieboligen. 

 

Netop ved at se, hvordan hele opholdet i ferieboligen træder frem og ud af 

hverdagen, kan man spørge, om man ikke kan tale om hele turen som en 

liminalfase, hvor man træder ud af hverdagen og kommer tilbage igen i en ny 

tilstand? Ligesom i flyvemaskinen er de under hele opholdet uden for vante sociale 

strukturer og måder at opleve verden på. Og hvor neophytterne i Zambia ifølge 

Turner vender tilbage til det normale samfund efter deres initieringsritual, vender 

feriebeboeren tilbage til hverdagen i Danmark efter deres ophold i ferieboligen. 

Alligevel er der væsentlige afvigelser i forhold til at forstå ferieboligen som en 
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liminalfase. Først og fremmest er liminalfasens tydelige regelbundethed ikke 

gældende for hele opholdet, som ofte er forbundet med det frie liv uden autoriteter, 

planer og forpligtelser. Samtidig har feriebeboeren både ejendom og lokal status 

under sine ophold. 

 

Ferieboliglivet – en leg 

Turner har i et forsøg på at forstå ritualer i en moderne kontekst introduceret 

begrebet liminoiditet (Turner 1982). Det liminoide er en rituel fase, der ligesom den 

liminale fase er karakteriseret ved at træde ud af gældende strukturer. Men hvor 

liminalfasen er led i en rituel overgang og er præget af forpligtelse og ofte lidelse, er 

den liminoide fase præget af leg og nydelse (Turner 1982). Turner nævner fx 

børneleg og teaterstykker som en slags liminoide faser, hvor der leges med livets 

regler og normer. Legen har sine egne selvstændige regler inden for hvilke, 

elementer i legen giver mening. Legen er karakteriseret ved en lethed, der gør, at 

det der sker i legen ikke rigtigt gælder, og en tyngde, der består i, at det, der leges 

med, gøres til genstand for en refleksion, der rækker ud over legen. Liminoiditet kan 

altså opstå i større eller mindre omfang, men det grundlæggende eksempel ifølge 

Turner er opdelingen mellem fritid og arbejde i den moderne verden. Turner påpeger, 

hvordan fritiden dyrkes og indebærer elementer af leg, som står i kontrast til 

arbejdets struktur og produktivitetskrav (Turner 1982:28-29). Derudover er 

liminoide fænomener ofte individuelt tilvalgte og forbundet med forbrug frem for 

produktivitet (Turner 1982:54-55). Det er interessant i forhold til ferieboligen, fordi 

den på samme måde står i kontrast til tilværelsen i den primære bolig, som forbindes 

med faste gøremål og forventning om produktivitet. Ferieboliglivet er således 

forbundet med forbrug frem for produktion ved at være karakteriseret ved ’ikke at 

skulle noget’ og ikke at skulle bruge tiden til noget. Det er et sted, hvor livet nydes i 

’ren afslapning’, som jeg tidligere har vist. I ferieboligen foregår særlige aktiviteter 

og samvær i deres eget tidsrum og efter sociale normer, der kobles til livet her. Som 

tidligere vist handler det om at være til stede nu og her, at være sammen og at være 
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det langsomt. Denne forskel er med til at give ferieboliglivet værdi for feriebeboerne, 

som denne kvinde med bolig i Spanien forklarer under et interview i hendes primære 

bolig: 

 

Interviewer: Har I taget noget med hjem fra Spanien? 

Informant: Nej, kun lidt madvarer måske. Det vi har købt, det står nede i huset. Fx har vi købt 

sådan nogle typisk spanske brune glaserede keramikfade. De hører simpelthen hjemme dernede. 

Det er hyggeligt dernede, men det passer ikke her. Jeg kan også godt lide, at man har nogle andre 

vaner og regler, eller ikke regler men sådan ting man gør.  

Interviewer: Hvorfor tror du, det er anderledes? 

Informant: For det første tror jeg, det er fordi vi er på ferie. Der er ikke noget hverdag over det 

dernede. Jeg elsker den der feriestemning, jeg har dér. Der skal være forskel på hverdag og ferie. 

 

Med inspiration fra Turner kan man se opholdet i ferieboligen som en slags leg – hvor 

samværet mellem deltagerne træder ud af andre sociale sammenhænge og bliver 

både mere let men også mere intenst. Ferieboliglivet er således på samme tid let, 

afgrænset og fremhævet. Men hvis ferieboliglivet er en rituel tilstand, hvor det frie 

moderne individ kan lege, hvad er det så, der leges med?   

 

Ferieboligen som kosmologi 

De værdier, der ændres i henholdsvis den primære bolig og ferieboligen, er som vist i 

kapitel 2 og 3, værdier som dét at bestille noget, og tid, der er cyklisk og langsom 

eller lineær og hurtig, og følelsen af at høre til, der bliver genstand for refleksion. De 

er en del af den måde hvorpå mennesker forstår deres verden - deres kosmologi. 

Antropologen Niels Fock har vist, hvordan nogle kosmologier er koblet til bestemte 

steder, som fx aboriginale gravsteder i Australien, mens andre er mobile, som fx for 

wai wai'erne fra Guiana, som gennem den måde de bor – i langhuse - bevarer deres 

kosmologi, også hvis de flyttes (Fock 1998:27-28). Fock belyser således, hvordan 

kosmologi knyttes til steder gennem den måde det bebos. Selvom det ikke er alle 

mine informanter, der mener, at deres verden ændres, når de er i ferieboligen, så 
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ændres deres måder at tolke hændelser og handlinger på fx indenfor en bestemt 

temporal modalitet, nemlig langsomhed. Derfor kan man måske fristes til at sige, at 

der er en bestemt tidskosmologi koblet til ferieboligen? En kosmologi som i 

modsætning til wai wai'erne skifter gennem bevægelsen og den måde livet udfolder 

sig. Samtidig er relationen til stedet og omgivelserne genstand for refleksion og 

særlig opmærksomhed for feriebeboeren, der som vist ikke bare hører til, men 

opfører sig som om for at få unikke oplevelser. Derfor opleves også stedet ud fra en 

oplevelse af reflekteret relation mellem mennesket og menneskets omgivelser. Dette 

er en del af den måde, mennesket oplever og tolker sig selv og verden på. Med 

inspiration fra Fock kan man sige, at legen udgør en slags kosmologi, som for 

feriebeboeren er koblet til et sted gennem den måde de bebor det og den måde de 

kommer derhen. Set i det lys får tilværelsen således en særlig betydning indenfor en 

slags legekosmologi, der påvirker oplevelsen af relationen til tid, sted og hinanden. 

 

For at nuancere dette en smule, vil jeg inddrage Niels Focks erkendelser om ritualets 

form. Fock har i tråd med Victor Turner beskæftiget sig med ritualer, men hvor 

Turner har fokus på de rituelle fasers indholdsmæssige karaktertræk, argumenterer 

Fock for at have blik på den rituelle form (Fock 1998). Det er i formen for ritualet, en 

kosmologi udfoldes. Som jeg har vist, kan ferieboliglivet forstås som en sådan form. 

Ikke forstået som fysisk form (selvom den fysiske form også har betydning), men 

som en parentes (Fock 1998:33) inden for hvilken, ting giver mening.  Det er i tråd 

med Rappaports argument, som jeg inddrog tidligere i forhold til at forstå selve 

bevægelsen til ferieboligen som en rituel form, der tillagde denne bevægelse en 

betydning. Ritualer er ifølge ham en ramme inden for hvilken, indholdet får en særlig 

mening, som når brud og gom siger ”ja” til hinanden i kirken (Rappaport 1999:50). I 

det perspektiv kan ferieboligen ses som en ramme inden for hvilken begivenheder, 

samvær og tid får tillagt en betydning.  
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En scene for samvær 

Inger Sjørslev samler i antologien Scener for samvær disse perspektiver i en 

præsentation af sit bud på en performanceteori. Her argumenter hun for et blik for 

ritualer, performance og socialitet ved "at trække det sceniske væk fra den konkrete 

teaterscene og ud i den almindelige verden, hvor der sættes i ramme på forskellige 

imaginære måder, som styrer den fælles opmærksomhed mod steder, tider og rum 

og form" (Sjørslev 2007: 29). En scene for samvær udgør en ramme inden for 

hvilken ting giver mening, ligesom i legen (jf. Turner), der som nævnt rummer egne 

regler og samværsformer og i kosmologisk eller rituel forstand, hvor scenen sætter 

parentes om den måde begivenheder opleves her (jf. Fock) og tilføjer noget til disse 

begivenheders betydning (jf. Rappaport). 

 

Ligeså vel som ritualteorien bidrager til forståelse af det skift i tilstand, som 

feriebeboeren oplever under rejsen frem og tilbage, kan performanceteorien bidrage 

til at forstå, hvordan begivenheder opleves inden for en bestemt ramme under hele 

opholdet i ferieboligen. Ferieboligen er således en scene for samvær, hvor tid, sted 

og relationer opleves langsomme, lette og nære. Det gælder, når relationen til 

omgivelserne bliver genstand for refleksion og ’tilbagelænen’, som jeg viste i kapitel 

2. Det gælder, når ferieboligen er ramme for en særlig oplevelse af tid og samvær, 

som jeg viste i kapitel 3. Ferieboliglivet kan således ses som en ramme, inden for 

hvilken tingene tages lidt lettere, tiden går langsommere og bevidstheden er rettet 

mod at opleve et sted og hinanden på en særlig måde. Derfor kan man kalde 

ferieboliglivet en form for pause. Ikke nødvendigvis, fordi folk udelukkende gør 

pauseagtige ting, men fordi de er sat i scene sådan i ferieboligen. En kvinde med 

bolig i Spanien forklarer dette således: 

 

Informant: Derhjemme, der er der jo stadig det, at man arbejder. Det gør jeg jo også hernede, men 

det er på en helt anden måde end derhjemme. 

Interviewer: Hvordan? 
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Informant: Det er svært at sige, det virker bare anderledes. Det er ligesom på andre præmisser. 

Det er ikke sådan 9-16. Så gør jeg det bare, når jeg har lyst. 

 

Citatet er et eksempel på, at samme handling kan opleves anderledes i ferieboligen – 

ikke at alle handlinger er de samme, for det er de bestemt ikke, men at nogle af dem 

er, og at de stadig opleves modsætningsfyldt. Jeg har således beskrevet ferieboligen 

som en scene for legende lethed og langsomhed, men som tidligere påpeget, er 

legen ikke bare let, den er også tung i den forstand, at det er her, menneskeligt 

samvær bliver genstand for refleksion. 

 

At komme vækket hjem 

Jeg har som sagt vist, hvordan tilværelsen i ferieboligen kan betegnes som en slags 

liminoid tilstand af andethed, hvor der er plads til leg og langsomhed. Ifølge både 

Victor Turner, som skriver om liminoiditet, og Parkins og Craig, som skriver om 

langsomhed og blev inddraget i kapitel 3 om tiden i ferieboligen, ligger der i disse 

tilstande en forholden sig til hverdagen, til det normale. Parkins og Craig viser, 

hvordan slow-bevægelserne kan opfattes som en slags moderne 

modstandsbevægelser, hvor der præsenteres alternative værdier for den globale 

hverdag (Parkins og Craig 2006:1-17). Sjørslev viser, hvordan ritualet er en bærer af 

socialitet, og at vi derfor kan blive klogere på det sociale ved at se på, hvordan 

socialiteten er i spil i forskellige former for iscenesat samvær (Sjørslev 2007:29-30). 

Selvom deres fokus er forskelligt, er de enige om, at dét, der sker i det iscenesatte 

rum både handler om praksisser og om refleksion, som rækker ud over den aktuelle 

scene og rummer potentiale for forandring og/eller kritik. 

 

En undersøgelse af ferieboligens kreative potentiale kræver endnu et blik på det 

empiriske materiale. Kigger vi på mine informanter, er det svært at se modstand 

eller vilje til forandring. De er glade for deres hverdag. For dem handler det ikke om, 

at gøre op med noget eller gøre noget anderledes. Det handler snarere om at tro 
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endnu mere på hverdagen end at ændre den. Det, de værdsætter, er skiftet. For 

mine informanter er det tydeligt, at de forstår deres tilværelser inden for samme 

kategoriseringer. Selvom de er glade for tilværelsen i Danmark, bruger de ord som 

”stress og jag”, ”støj”, ”ting man skal” og ”planer”, når de beskriver den. Og modsat 

”sol og varme”, ”afstresning”, ”koble af”, ”ren ferie”, ”ingen planer” og ”nyde livet”, 

når de taler om tilværelsen i ferieboligen. De er tilfredse med begge tilstande – 

ferieboligen er ikke en flugt, men en privilegeret mulighed. Selvom informanterne 

som sagt er glade for deres tilværelse i Danmark, er det en central værdi for dem, at 

ferieboligen er noget andet, som dette par med bolig i Italien forklarer under et 

interview i Danmark: 

 

Interviewer: Hvad betyder det, at det (ferieboligen,) ligger i den anden ende af Europa? 

Kvinde: Det betyder, at du skifter miljø, og det vil sige, du kommer virkelig væk hjemmefra og det 

er rigtig dejligt. 

Mand: Ja, det kan vi godt lide. Vi skal ikke have ret mange regnvejrsdage i Danmark før vi længes 

derned. Jeg synes slet ikke, det er noget problem, at det ligger dernede. 

Kvinde: Tværtimod. Det skift, der er, fra man tager hjemmefra og til man står dernede og sætter 

nøglen i døren, altså, at man så hurtigt kan få det skift. Det synes jeg er fantastisk. 

 

Informanter sætter på variende vis lignende ord på det skift, de oplever, men det er 

ikke blot skiftet ud, der værdsættes. Skiftet tilbage opleves tilsvarende positivt. Det 

kan være en lettelse over, at tingene er lidt nemmere, at der sker lidt mere eller at 

der er nogle mennesker, man har savnet, men som denne mand med bolig i Thailand 

sætter ord på, handler det også rigtig meget om, hvordan de oplever sig selv: 

 

”Det er to vidt forskellige ting, når jeg stiger på flyveren, og når jeg lander her. Derhjemme er det 

jo noget med, at telefonen ringer hele tiden og jeg har travlt. Her slapper jeg jo af. (…) Men man 

kan også blive meget sløv af at være hernede. Det er også meget godt at komme op i gear, når 

man kommer hjem igen. 
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Andre forklarer, hvordan de kommer hjem med "fornyet energi" og bliver mere "klar 

til hverdagen". "Det er ligesom en vitaminindsprøjtning", forklarer en kvinde med 

bolig i Spanien. Udtrykkene leder tankerne hen på vækhedens ordkompagnon: at 

blive vækket, fordi det på mange måder lyder som, når man bliver vækket om 

morgenen efter en god nats søvn. Og parallellen er ikke helt forkert. Ferieboligen er 

netop en måde at tage væk for at trække sig tilbage for derefter at komme vækket 

hjem. Men som denne kvinde med bolig i Italien uddyber, handler det også om at 

sætte mere pris på tilværelsen derhjemme: 

 

"Det er jo ikke sådan, vi ikke kan lide vores liv herhjemme. Vi kan også godt lide at komme hjem 

igen. Så ser du tingene på en lidt anden måde. Jeg bliver glad for mit liv eller jeg bliver mere 

opmærksom på de der helt normale ting, som at handle ind og at jeg ikke skal stå i kø i flere timer 

(...). Jeg værdsætter det ligesom mere." 

 

De kommer hjem og ser hverdagen på en ny og mere opmærksom måde, og i denne 

proces oplever de en fornyet værdsættelse af hverdagslivet. Informanterne bliver 

altså ikke blot vækket i den forstand at de får mere energi. De bliver også vækket 

åndeligt på den måde, at de bliver bekræftet i deres tro på det, de oplever som deres 

helt normale hverdagsliv. 

 

I den forstand kan det at komme væk og vækket hjem igen defineres som en slags 

vækkelsesritual. Ordet vækkelse bruges ofte til at beskrive religiøse ritualer, 

hvorigennem deltagerne oplever at noget guddommeligt, som vækkes i dem i form af 

en ændring eller fornyet tro på Gud (Nygaard 2009). I denne sammenhæng giver 

ferieboligens vækkelsesritual en fornyet tro på hverdagslivet.  

 

Ferieboligen er ikke en modstandsbevægelse som slow food bevægelsen, og den er 

ikke et forandringsritual trods dens kreative potentiale som liminoid tilstand. Den er 

snarere en form for pause, hvorfra man vender hjem til den normale tilværelse med 

fornyet energi og positiv opmærksomhed. Vækkelsen har således dobbelt betydning. 
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Dels består den i, at de 'vækker sig’ - at de bevæger sig væk. Dels består den i, at 

der ved, at de vækker sig, sker noget med dem. De oplever en genoplivning, de får 

"ny energi", de bliver "klar til hverdagen" og de bliver fornyet i deres tro på 

hverdagen.  

 

På den måde værdsættes ferieboliglivet måske ikke blot fordi, det er legende let, 

men fordi det netop isolerer tilværelsens legende lethed og sætter fokus på 

hverdagen produktivitet og substans? Med ord, som jeg har lånt fra Milan Kundera: 

kunne tilværelsen risikere at blive ulidelig, hvis den altid var let? At der er noget om 

det, viser undtagelserne, og derfor får en lille del af det materiale, jeg ellers har 

sorteret fra i min analyse, lov til at tale her til sidst.  

 

Tre af mine informanter falder nemlig udenfor især den sidste del af specialets 

analyse. Det er dem, som ikke bruger deres bolig i udlandet til ferie men lever 

halvdelen eller mere af deres tilværelse i en bolig i udlandet og måske har et 

sommerhus eller en kolonihave i Danmark. Da jeg valgte at studere boligerne i 

udlandet som ferieboliger tog jeg dem som sagt ud af analysen, fordi det er en 

analytisk betegnelse, der ligger for langt væk fra den empiriske virkelighed for dem 

til at sige noget meningsfuldt om deres tilværelse. De oplever stadig et skift mellem 

boliglivene, men at sige, at deres tilværelse i boligen i udlandet er legende let og 

langsom, ville være en overdrivelse. De af mine informanter, som bor i deres bolig i 

udlandet halvdelen af året, gør nemlig noget andet. Det er sikkert meget forskelligt, 

hvor grænsen går, men på et tidspunkt begynder de at organisere sig anderledes. De 

laver faste planer, de går til yoga hver onsdag, tager på vandretur hver søndag og 

spiller petanque hver tirsdag aften. De begynder at have aftaler og sørge for at have 

ting at tage sig til, for ellers bliver det for kedeligt, for flydende, for meningsløst, 

forklarer de på forskellig vis. Samtidig begynder de at indrette sig mere med deres 

'egne' ting fra tidligere hjem, og føler de ikke, de hører rigtigt til, isolerer de sig i 
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grupper, hvor de gør. Måske netop fordi tilværelsen så ikke længere er et afbræk 

men en hverdag og derfor opleves inden for en hverdagskosmologi.  

 

Med det in mente får ferieboliglivet mening i et særligt perspektiv, som er anderledes 

end det netop beskrevne ved at være unormalt. Det får mening i forhold til den 

normalitet, det træder ud af, ligesom det også er en måde at reflektere over denne 

normalitet og vende vækket tilbage til hverdagslivet med ny gejst i bogstavelig 

forstand, fordi dét, der er blevet vækket er mere end konkret, det er åndeligt. 
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5. Afrunding 
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Jeg har nu været med feriebeboerne ude i omgivelserne, inde i ferieboligen, oppe i 

flyvemaskiner, nede igen og er endt hjemme i Danmark. Her vil jeg kort opsummere 

specialets pointer, give en samlet besvarelse på opgaveformuleringen og give bud på 

hvilke perspektiver specialet rejser. 

 

Opsummering 

I andet kapitel undersøgte jeg, hvordan ferieboligen indgår i feriebeboerens relation 

til stedet i form af de fysiske, sociale og kulturelle omgivelser, ferieboligen er 

beliggende i. Jeg viste, hvordan feriebeboerne får nogle særlige oplevelser, når de 

har en feriebolig. De får erfaringer med omgivelser og indgår i en lang række 

relationer, som er forankret i ferieboligen. De lærer mennesker og steder at kende og 

lærer at gebærde sig i det omgivende landskab. Jeg kaldte disse oplevelser for 

ferieboligoplevelser, fordi det er oplevelser, feriebeboeren får på grund af deres 

ferieboligliv. Jeg viste også, at der er en sammenhæng mellem ferieboligernes 

udformning og indretning og den måde disse ferieboligoplevelser opsøges og 

fremhæves som henholdsvis autentiske, eksotiske eller velkendte. Eftersom 

ferieboliglivet ikke blot er en måde at bebo men også at opleve, tilføjede jeg, at 

interaktionen med omgivelserne er genstand for refleksion. Feriebeboerne får et 

tilhørsforhold til stedet og færdigheder, der gør, at de orienterer sig i det indefra, 

men de "læner sig også tilbage" og oplever det udefra. Relationen til stedet opfattes 

således i krydsfeltet mellem nærhedens færdigheder og distancens refleksion. Og det 

er gennem denne oplevelse af stedet, at ferieboligen får værdi for feriebeboeren ved 

at være beliggende et bestemt sted. 

 

I tredje kapitel beskæftigede jeg mig med ferieboligen som socialt rum og som 

tidsrum. Jeg viste, at livet i ferieboligen fyldes af afslapning og samvær, der på den 

ene side er praktisk og uformelt og på den anden side er særligt og selskabeligt. Jeg 

viste, at ferieboliglivet handler om at være tilstede nu og her, at dele tid og rum og 

at dvæle ved øjeblikket frem for at lave planer. Ved at betegne ferieboligen som en 
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slags rolig-bolig satte jeg dette ind i et bredere perspektiv og gjorde opmærksom på, 

at tiden i ferieboligen ikke blot er en dimension men også en temporal modalitet, 

hvor tiden mærkes rolig og samværet mere nærværende. Jeg endte kapitlet med at 

vise, hvordan denne temporale modalitet opstår ved, at ferieboligen er beliggende et 

andet sted, der opfattes som modsætning til livet derhjemme. Og på den måde får 

ferieboliglivet værdi ved at udgøre et andet sted. 

 

I fjerde kapitel viste jeg, at dette modsætningsforhold opstår i selve bevægelsen. Jeg 

argumenterede for, at denne dualitet ikke nødvendigvis afspejler, at de to boligliv er 

kvalitative modsætninger, men at det netop er gennem bevægelsen, det ene boligliv 

sætter gåseøjne for det andet og påvirker den måde tilværelsen opleves anderledes 

her. Jeg udforskede herefter, hvordan ferieboliglivet træder frem og ud af den 

normale tilværelse og udgør en ramme for særlige opfattelser af sted, tid og 

samvær. Jeg viste, at ferieboligen sætter disse opfattelser ind i en slags 

legekosmologi, som både rammesætter men også tilføjer betydning til livet i 

ferieboligen. Ferieboligen er således en scene for samvær, hvor tid, sted og relationer 

opleves lette og rolige men også intense og særlige. Jeg viste yderligere, at 

ferieboliglivet i kraft af denne udtræden har en virkning i forhold til feriebeboernes 

hverdagsliv. Jeg kaldte derfor ferieboliglivet for en slags vækkelsesritual, og jeg viste 

at denne vækkelse virker på feriebeboerne ved at give dem fornyet energi og tro på 

hverdagslivet. På den måde får ferieboliglivet betydning ved at være en bevægelse 

væk og vækket hjem igen. 

 

Specialet har således taget udgangspunkt i feriebeboernes umiddelbare oplevelser og 

praksisser i deres feriebolig, men ender med at argumentere for at ferieboligen 

sætter ramme for en særlig interaktion både i og omkring ferieboligen, der ikke blot 

eksisterer i den umiddelbare praktiske beboelse, men at denne interaktion er præget 

af uforpligtet leg og refleksivitet i forhold til de lokale omgivelser, tiden og hinanden. 

Specialet argumenterer også for at denne refleksivitet opstår, fordi ferieboliglivet 



84 
 

gennem en konkret og rituel bevægelse træder frem og ud af hverdagslivet og 

lægger afstand til den normale tilværelse men også er en hyldest til selvsamme.  

 

Ferieboliglivet udfolder sig således både i en lokal, en dansk og en global kontekst og 

får således værdi for feriebeboeren gennem relationen til det bestemte sted, gennem 

relationen til hjemmet i Danmark som et andet sted og via rejsen væk og vækket 

hjem igen som en geografisk og rituel bevægelse.  

 

Med disse betragtninger om, hvordan ferieboliglivet får værdi for feriebeboerne vil 

jeg nu vende tilbage til husets antropologi og diskutere, hvordan disse værdier er 

spundet ind i bredere kulturelle ideer om socialitet. Ved at tage afsæt i Levi-Strauss 

betragtninger om hus og samfund (Carsten og Hugh-Jones 1995) undersøges, 

hvordan følelser og kulturelle værdier kan hænge sammen med materielle og 

økonomiske forhold omkring ferieboligen. 

 

Hus og samfund 

Levi-Strauss’ ideer om, at huset er en måde, hvorpå den enkelte forbindes til et 

samfund, åbner interessante spørgsmål i forhold til ferieboligen. For hvilket samfund 

skal man se disse boliger som en del af? 

 

Tidligere viste jeg, at relationen til omgivelserne er genstand for refleksion, der 

rækker ud over det praktiserede tilhørsforhold, og at feriebeboeren ikke rigtigt 

oplever sig som en del af det lokale samfund. Selvom feriebeboeren fra et lokalt 

perspektiv er en del af lokalsamfundet via ferieboligen, og de da også har et 

beskedent antal pligter ved at have en feriebolig, er det begrænset, hvilken 

betydning dette tillægges. De forholder sig til samfundet som beskuere snarere end 

deltagere; de trækker på smilebåndet over Berlusconis genvalg i Italien og engagerer 

sig generelt ikke i samfundsrelaterede spørgsmål i lokalsamfundet. Selvom 

informanterne interesserer sig for de pågældende samfund og holder sig informeret 
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om samfundsmæssige aspekter som økonomi og politik, er det snarere som en 

interesseret besøgende end som en borger.  

 

At være uden for samfund  

Det kommer også til udtryk i den måde det at arbejde opfattes i ferieboligen. Jeg 

inddrog tidligere et eksempel, hvor en kvinde forklarer, at det at arbejde er på "nogle 

andre præmisser" i ferieboligen "ikke 9-16" og bare noget, hun gør, når hun har lyst. 

Hvor '9-16 arbejdet' i Danmark er en del af en kollektiv hverdagsrytme (Kofoed 

2006) og ikke mindst økonomi i form af skattebetalinger, opleves arbejde i 

ferieboligtilstanden som en beskæftigelse, der foretages, når feriebeboeren har tid og 

lyst. Derhjemme er arbejde altså noget, der knytter den enkelte til et samfund, hvor 

det i ferieboligen er en individuel aktivitet.  

 

At arbejde kan være mere end blot en beskæftigelse, præsenteres af Weber i hans 

anvendelse af begrebet ’kald’ (Sjørslev 2009). Kaldet tildeler hverdagsarbejdet 

transcendent betydning og gør arbejdet til mere end blot det, man lever af, men 

også til det man lever for (Sjørslev 2009:23). Med kaldet får borgeren ikke blot en 

plads i samfundet, men også en pligt. Med inspiration fra Sjørslev kan denne 

anskuelse overføres til hjemmet. Ligesom Weber viser, at arbejdet både kan være en 

daglig praksis og et ’kald’, der sætter den enkelte i relation til noget religiøst i den 

protestantiske etik, kan hjemmet både anskues som en hverdagspraksis og en måde 

at være i forbindelse med et samfund. Hjemmet rækker således ud af husets rammer 

og spinder beboeren ind i noget transcendentalt, som man med inspiration fra Levi-

Strauss kan kalde et samfund.  

 

Men hvordan forholder det sig til ferieboligen? Ferieboliglivet er ikke karakteriseret 

ved hverken pligt eller kald. Her nydes livet i fraværet af krav og produktivitet. Den 

skelnen, som blev eksemplificeret ovenfor, rækker således ud over blot oplevelsen af 

at arbejde og handler om at være borger i det hele taget. I tråd med den tidligere 
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ritualanalyse, er det således ikke bare det normale hverdagsliv, feriebeboeren træder 

ud af, men også den samfundsmæssige forpligtelse. Feriebeboerne lader 

borgerpligten blive hjemme sammen med krav om produktivitet og ønsker om 

effektivitet. På den måde får ferieboligen værdi som en måde at være uden for 

samfundet på.  

 

Når feriebeboerne kommer i deres ferieboligtilstand træder de ind i et 

drømmeunivers, der er fyldt af nydelse og forbrug og danner ramme for lette 

relationer til stedet, tiden og hinanden, og som med liminale karaktertræk indebærer 

en træden ud af samfundet. For feriebeboerne er denne limbo-tilstand en befriende 

luksus, hvor de kan stikke af fra borgerpligten og nyde friheden og letheden ved at 

være udenfor. 

 

Ferieboligens værdier 

Alligevel er der værdier på spil i ferieboligen, som ikke kan ses isoleret. Selvom 

feriebeboerne er uden for samfund i Webersk forstand, er de spundet ind i det på 

andre måder. Den engelske sociolog Colin Campbell har med inspiration fra Webers 

udfoldelse af sammenhængen mellem den protestantiske etik og kapitalismens ånd 

lanceret en romantisk etik. Her kobles idealiseret glæde og nydelse til forbrug og 

nyerhvervelser igennem det, han kalder drømmestof (Sjørslev 2009). Drømmestoffet 

handler i modsætning til kaldet om drømme, nydelse og forbrug. Hvor Webers kald 

relaterer sig til produktion, handler drømmestoffet således om forbrug. I forhold til 

den uforpligtede feriebeboer er denne forbrugsorienterede måde at anskue relationen 

mellem hus og samfund relevant. Ferieboligen handler nemlig i høj grad om at 

forbruge, at nyde livet og at realisere drømmetilværelsen i solskinnet. Samtidig 

oplever feriebeboerne, at de bidrager til det lokale samfund via deres forbrug. Ved at 

gå på restaurant, handle ind og købe lokale produkter, bidrager de til den lokale 

økonomi og opfatter således deres tilstedeværelse som positiv for området.  
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Men forbrug handler ikke blot om at indgå i et lokalsamfund. Forbrug er investeringer 

i sociale relationer, fordi det, der forbruges, indgår i sociale sammenhænge med 

dem, man bor med (Sjørslev 2009). Derfor har forbruget også at gøre med sociale 

forpligtelser i relationen til de mennesker, man er der sammen med. Ferieboligen er i 

den optik ramme for forbrug, hvor kernefamilien eller andre sociale konstellationer 

kan centrere socialt samvær i nydelsen af tilværelsens uforpligtende lethed. På den 

måde investeres der gennem ferieboligens forbrug i relationer med de mennesker, 

der er der sammen. De værdier, der realiseres i disse investeringer har at gøre med 

sociale og kulturelle processer inden for hvilke ideer om samvær får betydning. 

Forbrug og nydelse i ferieboligen rækker således ud over tilværelsen her. Det indgår i 

de samfundsmæssige normer og værdier for samvær med de mennesker, man er 

nær – det kan være kernefamilien, parforholdet eller veninder. Når det legende lette 

liv nydes på terrassen i ferieboligen langt væk hjemmefra, er det som 

drømmeunivers spundet ind i kulturelle ideer om, hvordan mennesker er sammen på 

meningsfulde måder.  

 

På den måde er der ikke så langt mellem ferieboligen som værdipapir og som 

drømmebolig. De sociale og kulturelle processer, igennem hvilke ferieboligen får 

værdi, er gjort af drømmestof, som via forbrug er en investering i penge og ejendom 

såvel som i sociale relationer. Selvom drømmetilværelsen er legende let og får værdi 

som sådan for feriebeboerne, er netop denne værdisætning spundet ind i bredere 

sociale og kulturelle værdiskabelsesprocesser. Det gælder både for feriebeboerne og i 

bredere forstand, idet feriebeboerne via forbrug og nydelse i ferieboligen lever og 

påvirker værdier, som har at gøre med, hvordan mennesker er sammen - ikke bare i 

ferieboligen men også derhjemme. 

 

Denne værdiskabelse indgår i relationen mellem ude og hjemme men også i bredere 

lokale, regionale og globale processer. Bygherrer forsøger at udforme ferieboliger 

efter idealer om drømmeferier, ejendomsmæglere sælger oplevelser og nydelse 
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gennem billeder og fortællinger. Og forbrugere indgår i disse 

værdiskabelsesprocesser via investeringer i ferieboligen som værdipapir og 

drømmebolig. Når investeringer i værdipapirer og drømmeliv udveksles på globale 

boligmarkeder, forhandles således samtidigt priser og ideer for det gode boligliv på 

tværs af grænser. 
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English abstract 

This dissertation examines how the existence in Danes' second homes abroad unfolds 

and achieves value for the owners of the second homes. Empirically, the dissertation 

is based on a field work in 22 Danish second homes in Spain, Italy and Thailand 

during the spring 2009, while theoretically it draws on anthropological house theory 

in a phenomenological and performance theoretical lens. Through the performed 

observations and interviews, the dissertation aims at reaching into an anthropological 

and cross-disciplinary field, covering what it means to dwell in a modern, global 

society and how social and cultural values are lived through new types of dwelling. 

Thus, contributing to the anthropology of house and homes, and challenging ideas on 

what it means to dwell in a contemporary society characterised by globalisation, 

mobility, internet, leisure economy multi-locality and wealth. 

 

The dissertation takes the immediate experiences and practises of the second home 

owner as a starting point. Thus, it is argued that a unique experience of time and 

togetherness is created through being in a specific place but also through being in a 

different place than the ordinary home. Expanding and deepening the analysis, it is 

argued that the second home frames a unique interaction among the inhabitants in 

as well as around the second home. Interestingly, this interaction does not only exist 

in the immediate, existential dwelling but also in that it is characterised by being 

non-committal play and reflexivity in regards to the inhabitants as well as time and 

the local surroundings. It is argued that this non-committal play and reflexivity arises 

because the second home life makes the inhabitants step out of the ordinary life in a 

geographical and ritual movement. During this movement the second home life 

dissociate the inhabitants from the ordinary existence as well as solute that very 

same existence.  

 

It is concluded that the existence in and with a second home abroad is valued by its 

inhabitants through contributing to unique experiences in the second homes 

surroundings, unique experiences of time and togetherness in the second home, and 

through contributing to stepping out of the ordinary existence and not least stepping 

back again. It is discussed further how these values are connected with wider cultural 

values regarding sociality in a global context. 



90 
 

Litteratur 

 
Andersen, Hans Skifter og Vacher, Mark  
2009 Sommerhuse i Danmark. Hvem har dem og hvordan bruges de?, Center 

for bolig og velfærd, København 
 
Arias, Ernesto G. (red.) 
1993 The meaning and use of housing. International Perspectives. Hants. 

Averbury 
 
Basso, Keith og Feld, Steven  
1996 Senses of Place,School of American Research Press, Santa Fe 
 
Bech-Danielsen, Claus & Gram- Hansen, Kirsten  
(endnu ikke udgivet) Second homes – another life in another Surburbia. A study on 

architectural design and cultural ideals related to Danish 
summerhouses. 

 
Birdwell-Pheasant, Donna and Lawrence-Zúñiga, Denise (red) 
1999 House life, space, place and family in Europe. Berg, Oxford 
 
Blaakilde, Anne Leonora (red) 
2007 Når pensionister flytter hjemmefra. Ressourcer og risici ved migration i 

det moderne ældreliv. Skriftserien fra Gerontologisk Institut, nr. 13, 
Gerontologisk institut, København.  

 
Bourdieu, Pierre 
2003 [1971] The Berber House I: Low, Setha M. and Lawrence-Zúniga, 

Denise: The anthropology of space and place. Locating culture. 
Blackwell Publishing, s. 131-142, Malden 

 
Carsten, Janet og Hugh-Jones, Stephen 
1995  About the house: Lévi-Strauss and beyond, Cambridge University 

Press, Cambridge 
 
Cieraad, Irene  
1999 At home – an anthropology of domestic space, Syracuse University 

Press, New York 
 
Cohen, E. 
1974 Who is a tourist: a conceptual clarification, Sociological Review 22:4, s. 

527-555, Keele 
 
Cool, Kirstine 
2009 Ned på jorden, en antropologisk analyse af en haveforening i 

Storkøbenhavn med fokus på steder og modernitet. Institut for 
Antropologi, Københavns Universitet, København 

 
De Certeau, Michel 
1988 [1984] The Practice of Everyday Life. University of California Press, 

London 
 
Desjarlais, Robert 
2005 Movement, Stillness. On the Sensory World of a Shelter for the 

“Homeless Mentalli Ill” I: Steven Feld og Keith Basso (red) Senses of 
Place. The sensual Culture Reader, Berg, Oxford s. 369-379 



91 
 

 
Douglas, Mary  
1991 The idea of a home: A kind of space, Social Research 58(1): 287-307 
 
Ferrara, Alessandro 
2002 Reflective authenticity, rethinking the project of modernity, Routledge,  

London 
 
Fock, Niels 
1998 Form is primary. Folk Vol. 40 (særtryk). Institut for Antropologi, 

København. 
 
Gennep, Arnold van 
1999 [1909] Rites de passage. Norsk udgave. Pax Forlag, Oslo. 
 
Graeber, David 
2001 Toward an Anthropogical Theory of Value. The False Coin of Our 

Dreams, Palgrave, New York 
 
Gram-Hanssen, Kirsten og Bech-Danielsen, Anne 
2009  Sommerhuset – om at komme ud, væk og at være sammen. Paper 

præsenteret på NSBB (Nordisk Samfundsvidenskabelig By- og 
Boligforsker) konference, Rungsted oktober 2009 

 
Gullestad, Marianne  
1992 The art of social relations: Essays in culture, social action and everyday 

life in modern Norway, Scandinavian University Press, Oslo 
 
Gupta, Akhil og Ferguson, James 
1997 Discipline and practice: ’the field’ as site, method and location in 

anthropology. I: Gupta og Ferguson (red.): Anthropological Locations. 
Boundaries and Grounds of a Field Science. University of California 
Press, Berkeley, s. 1-46. 

 
Hastrup, Kirsten 
2003 Introduktion. Den antropologiske videnskab. I: Hastrup et al. Ind i 

verden. En grundbog i Antropologisk metode. Hans Reitzels forlag, 
København, s. 9-30 

2004 Ind i verden: en grundbog i antropologisk metode, Hans Reitzels Forlag, 
København 

 
Heidegger 
1971 Building, dwelling, thinking. I: Lotus International, vol 9, s. 208 ff 
 
Hilti, Nicola 
2008 Multilocality. Towards New Mobile Lifestyles? Paper til præsentation på 

konferencen Home and Urbanity, København. 
 
Hjalager, Anne-Mette; Staunstrup, Jan Kloster og Ibsen, Rikke 
2009  Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren, Center for Bolig og 

Velfærd, København 
 
Horsdal, Marianne 
1999 Det narrative interview (kap. 5) og Analyse af livshistorier (kap. 6) I: 

Livets Fortællinger, Borgen, Valby, s. 103-147. 
 
 



92 
 

 
Højer, Maja og Vacher, Mark  
2009 Om hjemblindhed og husets antropologi I: Tidsskriftet antropologi nr. 

59/60, Foreningen stofskifte, København, s. 3-16 
 
Ingold, Tim 
2000 The perception of the environment, essays on livelihood, dwelling and 

skill. Routledge London. 
 
Jaakson, Reiner 
1986 Second-home domestic tourism, I: Annals of Tourism Research, Vol. 13. 

Jafari and Pergamon Journals Ltd, s. 367-391 
 
Koefoed, Lasse 
2006 Globale nationalismer. Globalisering, hverdagsliv og fortællinger om 

dansk identitet, Ph.d. afhandling, Institut for geografi og internationale 
udviklingsstudier, Roskilde Universitet 

 
Kristensen, Hans 
2007 Indledning I: Bolig og velfærd. Udvalgte artikler og papers fra Center for 

bolig og velfærd 2005-2007. Realdania forskning, København, s. 7-14. 
 
Lindholm, Charles 
2008  Culture and authenticity, Blackwell, Malden  
 
Lipovetsky, Gilles 
2005  The time of the hyper-consumer, Paper præsenteret på Esomar 

Congress 2005 
 
Low, Setha M. and Lawrence-Zúniga, Denise 
2003 Introduction I: The anthropology of space and place. Locating culture. 

Blackwell Publishing, Malden. 
 
Löfgren, Orvar 
1999  On holiday: a history of vacationing, University of California Press, 

Berkeley 
2003  The sweetness of home: Class, Culture and Family Life in Sweden I: 

Low, Setha and Lawrence-Zúňiga, Denise, The Anthropology of Space 
and Place: Locating Culture, Blackwell Publishing, Malden 

2007 Double Homes, Double Lives? Ethnologia Europaea 37:1-2. Museum 
Tusculanum Press, København 

 
Marcus, George 
1995 Ethnography in/of world system. The emergence of multi-sited fieldwork 

I: Annual Review of Anthropology vol. 24, s. 95-117. 
 
Mechlenborg, Mette  
2005 Two dominant ideas of home in the renaissance of home in today´s 

culture I: Hans Kristensen (red): Bolig og velfærd. Udvalgte artikler og 
papers fra Center for bolig og velfærd 2005-2007, Realdania forskning, 
København, s 57 - 76 

 
Munn, Nancy 
2003 Excluded spaces: The figure in the Australien Aboriginal Landscape I: 

Low og Zúniga: The anthropology of space and place. Locating culture. 
Blackwell Publishing, Malden 

 



93 
 

 
Nygaard, Anders 
2009 Vækkelser, Den store danske encyklopædi, Gyldendal, København  
 
O’Reilly, Karen 
2000 The British on the Costa del Sol. Transnational identities and local 

communities. Routledge, London 
 
Parkins, Wendy og Craig, Geoffrey  
2006 Slow living, Berg, New York 
 
Pine, Joseph B. og Gilmore, James H.  
1999 The experience economy: work is theatre & every business a stage, 

Harvard Business School Press, Boston 
 
Pærregaard, Karsten 
2003 Rejseplanen. Den etnografiske odyssé I: Hastrup et al. Ind i verden. En 

grundbog i Antropologisk metode. Hans Reitzels forlag, København, s. 
117-136. 

 
Raahauge, Kirsten Marie 
2007 Ved vejen I komplekset. Om det globale, det lokale og det materielle. I: 

Hans Kristensen (red): Bolig og velfærd. Udvalgte artikler og papers fra 
Center for bolig og velfærd 2005-2007, Realdania forskning, København, 
s. 147-164. 

 
Rappaport, Roy A. 
1999 Ritual and Religion in the Making of Humanity. Cambridge University 

Press, Cambridge. 
 
Rubow, Cecilie 
2003 Samtalen. Interviewet som deltagerobservation I: Hastrup et al. Ind i 

verden. En grundbog i Antropologisk metode. Hans Reitzels forlag, 
København 

 
Said, Edward 
1978 Orientalism, Penguin, London 
 
Shaw, Jenny  
2001 'Winning territory': changing space to change pace I: May, John og 

Thrift, Nigel: Timespace. Geographies of Temporality. Routledge, 
London: s. 120-132 

 
Sun World  
2008 Live a dream, Domisi Development S.A., Rethymno 
 
Sjørslev, Inger 
1992 Når guder blinker, I: Ritualer. Tidsskriftet Antropologi nr. 25. Foreningen 

Stofskifte, København. 
2007 Husets Univers. Om danske enfamiliehuse i tid og rum. I: Kristensen, 

Hans (red.): Bolig og velfærd. Udvalgte artikler og papers fra Center for 
bolig og velfærd 2005-2007. Realdania forskning, København, s. 129-
146.  

2009 Kald og Drømmestof I: Tidsskriftet antropologi nr. 59/60, Foreningen 
stofskifte, København, s. 21-40 

 
 



94 
 

 
Stender, Marie 
2006 Livet i og med glashuse. Kandidatspeciale, Institut for Antropologi, 

Københavns Universitet. 
 
Thrift, Nigel 
2000 Still Life in the Nearly Present Time: The Object of Nature, I: Body 

Society 6 (3-4), Sage, London, s. 34-57  
2004 Driving in the City, I: Theory, Culture & Society Vol. 21(4/5). Sage 

London. S. 41-59 
 
Thrift, Nigel og Crang, Mike (red) 
2000 Thinking Space, Routledge, London. 
 
Toft, Anders Høyer 
2003 Sun city. I: Tidsskriftet antropologi nr. 48, Foreningen stofskifte, 

København, s. 271-298. 
 
T.O.P. Quality Estate Co. Ltd.  
2008 In the name of nature, Talay Tara, Hua Hin 
 
Toscana bolig  
2008 Toscana – Boliger med sjæl, Toscana Bolig, Birkerød 
 
Tress, Gunther 
2002 Development of the second-home tourism in Denmark, I: Scandinavian 

Journal of Hospitality and tourism, 2, 2, 109-122. 
 
Turner, Victor: 
1982 From Ritual to Theatre. The Human Seriousness of Play.  PAJ 

Publications, New York. 
1987 The Anthropology of Performance. PAJ Publications, New York. 
2001 [1970] Betwixt and between: The Liminal Period in Rites de Passage I: 

Eriksen, Thomas Hylland (red), Sosialantropologiske Grunntekster, Ad 
Notam Gyldendal Trondhjem, 1996 [1970], s.509-523 

2009 [1969] The Ritual Process, Transaction Publishers, New Brunswick 
 
Vacher, Mark 
2009  Fra sommerhus til helårsbolig I: Tidsskriftet antropologi nr. 59/60, 

Foreningen stofskifte, København, s.93-114 
 
Waldren, Jacqueline 
1996 Insiders and outsiders: paradise and reality in Mallorca. Berghahn 

Books, United States. 
 
Westman, Bror  
1989 Manden, kvinden, hjemmet. Fra et feltarbejde i Nordafrika I: Hastrup, K. 

og Ramløv, K. (red), Kulturanalyse. Fortolkningens forløb i 
antropologien, Akademisk forlag, København 

 
Winther, Ida Wentzel 
2006 Hjemlighed. Kulturfænomenologiske studier. Danmarks Pædagogiske 

Universitetsforlag, København.  
 
 



95 
 

Hjemmesider: 

scan-siam.com/index.php?pageid=64 
www.123hjemmeside.dk/laperla/7767721 
www.2nd-home.com/danish/kontakt-2nd-home-thailand.php 
www.almunecar.info/ 
www.andalusian-home.com/index.php 
www.bolig-cds.dk/ 
www.bolighuahin.dk/index.php 
www.boligiudlandet.com 
www.bovel.dk 
www.bovel.dk/denandenbolig1 
www.bovel.dk/forskningsprojekter 
www.bovel.dk/indhold.php?ID=67&lang=da 
www.club-danes.dk/contact.html 
www.dan-thai.com/index.asp?mode=alm!realestate1~1170240671!dk 
www.danitalia.com/danitalia/immobili/viewBALLT.php?ID=436&idioma=Danese&dal=
15&al=16&Year=2 
www.danitalia.com/index.php/danish/lucca-toscana.html 
www.danitalia.com/index.php?lang=danish 
www.feriebolig-
spanien.dk/informations/spain/travel/guide/areas/588/Benalmadena/6/Malaga/0/And
alucia/ Benalmadena.html 
www.gabettilanghe.com/dan/index2.asp 
www.italy.dk/samfund/bolig-ordbog.htm 
www.livsnydernes.dk/Bolig-i-italien.htm 
www.maleehouse.com/ 
www.orientalinvest.com/default.asp?p=BESIGTIGELSE&Folder=8 
www.pattaya-cityguide.com/danishgroup/lejligheder.htm 
www.pattayamail.com/mailmarket/PropertyforRent-CondosApartments.shtml 
www.pattayanewbie.com/pattaya_information.html 
www.rieboberg.it/ 
www.skandiproperty.com/ 
www.solboliger.dk/ 
www.sydspanien.dk/article.493.html 
www.thaibolig.dk/ 
www.udvandrerne.dk 
www.udvandrerne.dk/JLKM/Udvandre.nsf/Uniq/43156Text?OpenDocument&Start=1&
Count=200&Expand=76.9 
www.venere.com/apartments/riva-del-garda/residence-trieste/?ref=785916 


