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1. Karl Johannes Jensen 
er vokst opp på Skåtøy. 
Han innrømmer at han 
ikke hadde noe særlig 
kontakt med de mange 
feriegjestene som 
bodde på øya om som-
meren.
2. Heidi Felle må ta en 
tur båttur til Kragerø 
for å skaffe nok vek-
sel til kafeen sin. Hun 
hadde ikke klart å drive 
kafeen, hvis det ikke 
var for alle sommer-
gjestene.
3. Anna Hagen (t.v) og 
Evy Ellingsvåg, fastbo-
ende og quiz-partnere 
på Skåtøy.
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mindre øyene i skjærgården.
– Jeg ville aldri ha bodd i den hyttebyen der, 

erklærer han og skuer bort på hyttebyen Lille 
Kirkeholmen på en naboøy. Der står ferieboli-
gene som sild i tønne. 

 – Men det er jo blitt fint der, for tidligere var 
det bare kratt og forfall her, sier han.

Tannlegen kjøpte et gammelt hus på Tåtøy tidlig 
på 70-tallet fordi han hadde sansen for stedet.

– På den tida var Tåtøy et slags Cuba. Venstre-
radikale og arbeidere bodde her, og mange av 
dem jobbet på Tangen verft, skipsverftet som 
nå er nedlagt, forteller han. 

Tidligere var det også kolonial og skole her, 
men alt dette er borte nå. Og det synes egentlig 
Roar er helt naturlig, for han har ikke så veldig 
sansen for bopliktregler.

– Du ser at mye forfaller her rundt omkring, 
fordi det skal være lys i alle hus, freser han.

– Men er det ikke et poeng å opprettholde bo-
settingen ute i distriktet?

– Ikke for en hver pris, slår han fast.
Roar understreker at han er blitt tatt godt i 

mot av de fastboende på Tåtøy og har benyttet 
seg mye av lokale håndverkere når noe på hytta 
skal fikses. 

– Det er tydelige hyttekontraster i Kragerø, 
mellom de fastboende og de som vil ta var på 
kystkulturen og de andre som tar seg mer til 
rette. Høy sigarføring, synes jeg for øvrig ikke er 
noe kult.

Ifølge BBF-undersøkelsen er nesten halvparten 
delvis eller svært enige i at fritidsboligturismen 
gir flere fordeler enn ulemper. Bare 19 prosent 
er svært eller delvis uenig i dette. 

Tida avgjør
På Bygdeforskning sitt kontor i Trondheim for-
sker stipendiat Maja Farstad på forholdet mellom 
hyttefolk og bygdefolk. Hun har inntrykk av at 
enkelte hytteeiere er mest opptatt av å ha fred og 
ro når de drar på hytta, mens andre er oppriktig 
interessert i lokalsamfunnet. 

– Dette ser blant annet ut til å henge sammen 
med hvor mye tid man bruker på hytta. Hvis du 
bare har to dager til rådighet, er du nok mest 
opptatt av å nyte naturen og stedet, enn hvis du 
har mer tid til rådighet, sier hun. 

I Kristiansand pakker Wienfried Ellingsen fe-
riebagasjen, men seniorforskeren ved Agderfors-
kning spanderer likevel noen minutter på telefo-

nen for å fortelle om hyttekulturen her i landet.
– Hvor du velger å kjøpe hytte, kan si mye om 

deg. Mange finner seg hytte på hjemstedet sitt 
for å opprettholde kontakten med det stedet 
der de vokste opp. Og så sier hyttebeliggenhe-
ten noe om interessene dine. For eksempel er 
hyttefolket i Nord-Trøndelag opptatt av jakt og 
fiske, de samme aktivitetene som lokalbefolk-
ningen der sysler med. Mens i kystkommunen 
Kragerø, er det en interesseforskjell mellom 
hyttefolket og de fastboende fordi de kommer 
fra forskjellig samfunnslag. Og de ferierende 
kommer gjerne fra Bærum og Oslo, og i mange 
tilfeller er hyttefolket naboer både på hytta og 
hjemme, sier han på en umiskjennelig tysk ak-
sent.  

– Nå må jeg pakke videre, utbryter han.
– Jeg skal besøke min gamle mor i Tyskland. 

Vennegjengen
På kommunehuset i Kragerø er de positive til 
sommergjestene, som fører til en befolknings-
vekst i kommunen fra 10.000 innbyggere til 
30.000-40.000. 

– Feriegjestene gir oss inntekter, selv om det 
medfører en del utgifter. Spesielt gjelder det på 
helse og sosialsiden. Men det er ikke store beløp 
det er snakk om, sier Kragerøs kommunalsjef, 
Bjørn Hagen.

Han har inntrykk av at det er et godt forhold 
mellom de fastboende og de ferierende.

Ute i skjærgården på Skåtøy strømmer det på 
med folk i kafeen. De grå skyene er i ferd med å 
forsvinne, og det forberedes så smått til konsert 
og ettermiddagsservering. 

Karl Johannes Jensen frakter øltønner. Det 
er en del av sommerjobben til 24-åringen som 
er hjemme fra Bergen fra studier i Bergen for å 
jobbe. I hele sitt liv har han vært vant til at øya 
befolkes av ferierende mennesker hver sommer, 
men han har egentlig ikke hatt så mye kontakt 
med dem. 

– Vi har alltid vært en fastboende vennegjeng 
som holdt sammen, men det hendte at vi spilte 
fotball med noen av sommergjestene, forteller 
han.

Han fortsetter å bære øltønner til kafeen, 
mens to menn gjør i stand sletta ved siden til 
Skåtøy vise- og poesifestival, som arrangeres 
for niende gang. Den ene er Jens Harald Jensen, 
som flyttet til Skåtøy i 2002. Den andre er André 
Holter, som har bodd på øya i ti år.

– Jeg er Skåtøys svar på Narvestad, smiler han. 
 Inne i kafeen jobber 15-åringen Line Abra-

hamsen fra Skåtøy. Hun er blitt venner med 
mange av sommergjestene, og resten av året 
holder hun kontakten med dem på Facebook. 

BBF-undersøkelsen konkluderer med at de fast-
boende generelt er fornøyd med dagens fritids-
boligsituasjon i bostedskommunen. 

Når sommeren er over
Etter at de siste late og forhåpentligvis solrike da-
gene på Skåtøy er over i september, roer det seg 
ned på øya. Men selv om sommergjestene da har 
forlatt åstedet, blir det ikke helt dødt, skal vi tro 
Skåtøy-panelet på kafeen.

– Da har vi quiz i kafeen, forteller Evy.
– Det er den beste tida, sukker Ane Wiese.
Hun er tidligere sommergjest, og nå lykkelig 

innflytter fra Oslo.
– Flere av sommergjestene skulle komme hit 

også på andre tider av året, for å se hvor fint det 
er her da, skryter hun før hun dras ut av kafeen 
av sønnen Odin Valldal til.

Han er lei av å sitte inne og vil ut på øya der 
den grå himmelen og regnet har gitt seg for 
denne gang.
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iNNTekTer
«Feriegjestene gir 
oss inntekter, selv 
om det medfører 
en del utgifter. 
Spesielt gjelder 
det på helse og 
sosialsiden. Men 
det er ikke store 
beløp det er snakk 
om.»
BJØRN HAGEN 
KOMMUNALsJEF KRAGERØ

«Selv om jeg har vært her hver sommer i hele livet, er det 
først i de siste årene jeg har blitt kjent med fastboende. 
Det kan jeg takke kafeen for.»
Elisabeth Reizer fra Kragerø til Inger Knudson, fastboende.

Fakta

55 prosent av norske 
husstander eier og/eller 
disponerer en fritidsbolig. 

Norske fritidsbolig-
brukere tilbrakte gjen-
nomsnittlig 36 dager i 
fritidsboligen i 2007.

Det er registrert i 
underkant av 418.000 
fritidsboliger i Norge i 
2008. Disse er forholds-
vis jevnt fordelt på lands-
delsnivå. 

Gjennomsnittlig 3-4 
personer er knyttet til 
hver hytte, og i 1 av 8 
tilfeller bidrar hyttefolket 
med noe i vertskom-
munen.

Innlandet har hatt 
den største veksten av 
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ferieboliger i det siste 
tiåret. 

Det foreligger ikke 
tall over hvilke kommu-
ner som tjener mest på 
fritidsboligfenomenet, 
men enkelte synes å ha et 
spesielt positivt utgangs-
punkt for å generere store 
lokaløkonomiske effekter. 

Per i dag er det hen-
holdsvis Ringsaker, Trysil 
og Tjøme kommune som 
topper disse statistik-
kene.

Se oversikt over 
antall hytter i alle kom-
muner over hele landet 
på www.nationen.no
Kilder: Agderforskning og 
Senter for bygdeforskning
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