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Attraktivt läge, röda stugor med 
vita knutar vid strandkanten. 

sommarboende 
med Havsutsikt
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k
ärt barn har många namn och 
det gäller i högsta grad som-
marboendet. vi talar om som-
martorp,-stuga,-hus,-vil-

la,lant-ochsommarställe.Ordetsom-
marnöje är kanske inte så vanligt nume-
ra,mensägerenheldelvaddethand-
larom.Atthasemester,fåkopplaavoch
ha tid för sina fritidsintressen. i Norden 
finnssommarbostäderavskiftandeka-
raktär,lägenochprisnivåer,menutmär-
kandeförmångasvenskaochfinskafri-
tidshus är att de ligger i närheten av 
hav och sjöar. sommarnöjet är inte en-
bartrelaterattillhusochträdgård,utan
oftaförknippatmedbad,fiske,båtturer,
seglat ser och olika vattensporter.

 Många hus och stugor i kustnära om-
råden med gångavstånd till bryggor har 
havs-ellersjöutsiktfrånettellerflera
fönster. samtidigt som betraktaren blick-
arutövervattnetreflekterasljusetini
rummet och förstärker dess rymd. att 
iakttavågor,färgskiftningarochväxling-
ar mellan rörelser och stillhet ger rum-
met en fondvägg i ständig förändring. 
”Tavlan”målasom,ackompanjeradav
vågskvalp,sjöfåglarnaslockropochbåt-
masternas gnisslande i stormbyarna. 

Men havsutsikten har inte alltid bara 
varit populär. Fiskare och skeppare ville 
visserligen gärna se sina båtar från sov-
rumsfönstren,mendetvarocksåviktigt
att sjöbodar och grannhus gav lä till bo-
ningshusen. ett pragmatiskt förhållnings-
sätt som sällan framhålls i dagens media-
laexponeringavskärgårdshus,därhavs-
utsikten framhålls som sommarnöjets 
främsta bonus.

välkända platser
varför väljer många hushåll att behålla 
ellerköpafiskarstugor,skärgårdshusoch
sommarstugor i kustnära lägen idag? Det 
kantyckasvaraensmulaparadoxalt,när
semesteralternativen och resmöjligheter-
na till olika destinationer världen över är 
större nu än någonsin tidigare. Och det 
svenska sommarvädret kan ingen lita på. 
Ändå har omkring hälften av befolkning-
eniSverige,FinlandochNorgetillgång
tillenfritidsbostadviaägande,släktskap
eller hyresavtal. 

En fast punkt
När vi etnologer har intervjuat eller bett 
personer skriva om sina sommarminnen 
återkommer många till att sommarbosta-
den är en fast punkt i tillvaron. Det urba-
nalivetställerkravpåflexibilitet.Hem
byter adress och bostadsorter skiftar i re-
lation till studie- och karriärvägar. hus-
hållförändrasviagiftermål,skilsmässor
ochbarnsomflyttarhemifrån.Sommar-
huset blir då för många ett nav i släktge-
menskapen. Det känns skönt att få åter-
komma varje år till en välkänd plats som 
också är förknippad med minnen. 

samtidigt visar studier att sommar-

bostäderkanbytasut,närmångasläk-
tingar ska samsas om ett ställe och har 
olika syn på skötsel och reparationer. Då 
väljer en del att köpa ett eget fridtids-
hus.Andraorsakerkanvaraattskaffa
hus som ligger närmre permanentbosta-
den eller har bättre standard. en slutsats 
blir att det inte alltid är själva huset eller 
platsen i sig som är mest betydelsebäran-
de utan möjligheterna till att förverkliga 
en form av livsföring sommartid.

Maritim estetik
i sommarbutiker längs kusten säljs fö-
remål präglade av maritim estetik. ting 
som kan inplaceras inom ett spektrum av 
å ena sidan souvenirer och å andra sidan 
inredningstextiler,medenblå-vitfärg-
skala.Endelärmassproducerat,med-
an annat är hantverksmässigt framställt 
i små upplagor eller helt unika konst-
närligt designade alster. gemensamt för 
samtliga är att de förmedlar sinnebil-
den för maritima miljöers karaktärsdrag. 
Många sommarhusägare har under årens 
lopp köpt eller fått prydnadssaker och 
textilier med dessa maritima attribut. Fö-
remålen ger också sommarhemmet en 
prägling som står i kontrast till perma-
nentbostadens design och utgör markö-
rer för skillnaden mellan boendet på lan-
det och i staden.

arvegods och minnen
Många sommarställen som gått i arv må 
haettantalmaritimaföremål,exempel-
visfyrar,skutorellervrakgodstavlor,men
det är inte givet att den blå-vita koloriten 
dominerar eller att sommarbostaden har 
en genomtänkt enhetlig inredningsstil. 
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Drömmen om sommaren framställs ofta i media via bilder 
av skärgårdshus eller stugor med bryggor och strandtomter. I 
Sverige är det många människor som har en sommarbostad 
och frågan är varför de återkommer till dessa år efter år. 
Varför blir vistelserna vid hav och sjöar betydelsefulla inslag i 
livsföringen?

Sommarnöjet är inte en-
bart relaterat till hus och 
trädgård, utan ofta för-
knippat med bad, fiske, 
båtturer, seglatser och 
olika vattensporter.
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vid besök i en del sommarhem är det up-
penbart att valet av möblemang och pry-
lar styrts av värderingar som inte anpas-
sats till inredningstidningars minimalis-
tiska och stilrena reportagebilder. etnolo-
giska studier i sverige och Finland visar 
attmångabehållermöblemang,bruks-
och prydnadssaker som tidigare genera-
tioner inrett sina sommarställen med. i 
flerafallberordetvarkenpåyngregene-
rationers ekonomi eller tidsbrist att möb-
lerna inte bytts ut till mer moderiktiga. 
istället handlar det om att bevara bety-
delsebärande föremål. varje gång man 
återkommer till sommarhuset ”talar” 
tingen,fördepåminneromdetförflutna;
barndomenssomrar,enskildahändelser
eller äldre släktingar som inte längre är 
i livet. särskilt i samband med säsongs-
startenpåvårenellerförsommaren,vid
återkomsteneftervinteruppehållet,när
man går ”husesyn” blir det påtagligt att 
hemmets rekvisita också bär på berättel-
ser. Minnen som man inte annars tänker 
på som därför gör det än viktigare att be-
hålla den nedsuttna fåtöljen eller det väl-
använda porslinet. 

sommarboendet stärker banden till 
detförflutna.Attsittaisoffanochtittaut
överhavet,precissommormorgjorde,
bidrar till en känsla av kontinuitet i en i 
övrigt föränderlig värld.

semester vid kusten
att många har sommarställen i Norden 
beror givetvis på tillgången. landsbyg-
denärifleraregionerglesbefolkadoch
hus som en gång byggdes för åretrunt-
bruk har övergått till att bli sommarbo-
städer.Under1950-och1960-taletupp-
fördes också många sommarstugor runt 
om i sverige på enskilda tomter eller i 
stugområden. För en del är inte närhe-
tentillsjöochhavmestväsentligt,utan
naturupplevelser i skogs- och bergstrak-
ter utgör främsta lockelsen. att få chan-
senattplockabär-ochsvamp,sevilda
djur och njuta av tystnaden i skogen står 
högtpåderasönskelista.Mendetfinns
också många som föredrar kustnära lä-
gen för sina sommarvistelser. Oavsett vil-
ket har det stora antalet sommarställen 
möjliggjortattfleragenerationerkunnat
forma sina sommarliv via vanan att åter-
vända till hus som med åren blivit noder 
för släktgemenskapen. i vissa fall är det 
de enda platser där medlemmarna årli-
gen möts.
längsdenlångasvenskakusten,från

Skagerraktillbottenviken,ochvidde
mångasvenskasjöarnafinnsdetotali-
ga platser vid vatten som är betydelseful-
la för många människor. Där får vi stimu-

lans och kan blanda lata dagar på stran-
den med aktiviteter. under den långa vin-
ternerinrarviossfjolåretsmorgondopp,
cykelutflykter,slörseglatser,grillfester,
kräftskivor och längtar tillbaka. Nya min-
nen adderas till tidigare hågkomster. 
Visparar,reparerarhus,planteraroch
amorterarpålån,förvivillupplevaljusa
och ljumma nätter igen. vår erfarenhet 
avmorgondaggigräset,denklaraluften,
aftonens varma berghällar och gemen-
skapeniägdaellerhyrdahus,husvagnar
och båtar gör att vi drömmer om att få 
återkommasommareftersommar,gene-
ration efter generation.Z
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K
Möblemanget påminner om äldre gene-

rationers vana att sitta vid fönstret och 
betrakta havets växlingar. 

aNtOlOgiN sOMMaRliv
Artikeln är baserad på forskning publi-
cerad i antologin Sommarliv. Minnen, 
drömmar och materialitet med analyser 
av nordiskt sommarliv från mitten av 
1900-talet fram till idag. Författarna 
är forskare, arkiv- och museitjänste-
män verksamma i Finland, Sverige och 
Tyskland. 
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