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Kort om os
• Baggrund som geograf og sociolog

• Ødysséen – en rejse i ø-riget
• 37 øer, 57 interviews med øboere

• 31 omtaler/optrædener i medier

• 240.000 videovisninger og 1,2 mio. eksponeringer på 
Facebook

• Vores udgangspunkt: Egne oplevelser og interviews 
med unge tilflyttere fra øerne



Disposition

• Hvad kan øerne set med storbybriller?

• Øjnene op for øerne

• Det første møde med øen

• Kan jeg bo her?

• Derfor flytter unge til øerne

• Den ideelle tilflytter

• Spørgsmål



Øerne set med storbybriller
• Ro og fred

• Natur

• Lokalt fællesskab

• Tryghed & tillid

• Frihed & drømme

”Her er billigere at bo, og det har givet os en frihed. 
Lige nu går jeg hjemme og har tid til at være sammen 
med mine små børn og gå i haven”

”Vi har altid drømt at starte et fritidslandbrug. Det har vi 
fået mulighed for her”



Øjnene op for øerne

• Synlighed

• Problem- vs. lykkehistorier
• Får øerne fortalt, hvad de kan?

• Til stede: Medier, events, sociale medier

• Turismefokus kan også være bosætningsfokus
• At forelske sig i øen som turist

• ”Flyt til ø”-banner virker ikke, hvis man aldrig har
hørt om øen

50.000 mennesker går ombord i det 
bedste fra Bornholm på Rådhuspladsen

”Da vi var færdige med studierne, ville vi gerne flytte ud af
storbyen – og så ledte vi efter verdens bedste sted at bo”



Det første møde med øen

• Oplevelser som turist

• Tilflytterdage og events

• Ø-stemningen smitter hurtigt

“Vi faldt for øen allerførste gang, vi var herovre og
besøgte faktisk kun øen én gang, før vi flyttede hertil”



Kunne jeg bo her?

• Prøveboliger og lejeboliger

• “Guide” til potentielle tilflyttere

• Mentorordninger og personlig introduktion

”Vi har fået enorm meget hjælp, både til at finde bolig og 
jobs og er blevet inviteret med i fællesskabet fra dag ét”



De unge tilflyttere

• Familie på øen

• Drømmetilværelsen

• Det bedste af begge verdener

• Hvilken type ung tiltrækker din ø?

”Det er rart, at jeg stadig ikke er mere end 30 minutter 
væk fra en større by og en god cafe latte”

”Det var vigtigt for mig at være tæt på mine forældre og 
give mine børn den trygge opvækst, jeg selv har haft her”



Den ideelle tilflytter

• Forskellige øer → forskellige styrker →
forskellige tilflyttere

• Ikke alle øer er ikke oplagte for unge

• Ressourcestærke er ikke nødvendigvis 
børnefamilier i 30’erne

• Øerne kan noget forskelligt →målrettet 
kommunikation

”Nej, vi har ikke en masse børn – men det savner vi heller ikke. 
Det her er en god voksenø, og vi har det skide sjovt med 
hinanden”



Tak for jeres tid

Spørgsmål?


