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Kinesere med selfiestænger foran Den Lille Havfrue og 
tykke tyskere i strandtelte. Sådan er turister – lette at gøre 
grin med og svære at holde af. Og altid andre end os selv. 
I 1830’erne tog de første turister på udflugt til Møns Klint 
og Himmelbjerget med hat og spadserestok. Ja, helt til 
Vestjylland, hvis øde klitlandskab senere blev fyldt op med 
badehoteller og sommerhuse. Små lokalpatriotiske byer 
som Broager og Farsø satsede også på at vise sig frem på 
turismens Danmarkskort og tjene en skilling. For turisme 
handler også om dannelse og national identitet. Men idealet 
om det kulturmøde, der kan føre til forståelse og broderskab 
mellem turister og alle os andre, bliver skubbet til side af 
flyskam, krydstogtskibenes forurening og charterturisters 
elendige opførsel.

Turen går til det danske turistland. Og Deres rejsefører 
undervejs hedder Mikael Frausing, historiker ved Dansk 
Center for Byhistorie. 
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Mod vest
Byen var langsomt ved at vågne. Solen stod allerede 
højt på himlen, og selv i den tidlige morgen hav-
de solstrålerne kraft. På gæstgivergården Rydell 
i Randers fik to unge mænd båret deres tunge 
kufferter ud til hestevognen, mens de betalte deres 
regning til den kraftige, svensktalende værtinde. 
Det var den 6. juni 1830, og det så ud til at blive en 
dag med smukt rejsevejr. Da mændene var kom-
met ombord, satte rejsevognen i gang, og lyden af 
hestesko gav genlyd gennem byens snævre gader. 
Adskillige steder i byen var vejen spærret på grund 
af reparationer på brolægningen, så de kørte forkert 
flere gange, før de omsider fandt ned til landevejen, 
der førte dem vestpå ud af byen. Begge sad tavse, 
mens de opmærksomt studerede udsigten gennem 
vognens vinduer. Til venstre for landevejen kunne 
de se Gudenåens mange forgreninger, der slyngede 
sig gennem den flade, lavtliggende ådal. På begge 
sider så de skovpartier, der vekslede med bølgende 
kornmarker. Det var et velkendt og typisk dansk 
landskab, som de to kendte hjemmefra. 

Ved landsbyen Hornbæk et par kilometer uden 
for Randers begyndte vejen at gå jævnt opad, og 
snart kunne de to rejsende skue ud over store bak-
ker bevoksede med lyng. Langsomt, kilometer for 
kilometer, skiftede landskabet karakter. Det jyske 
landskab bød på ”vide udsigter, der bærer et præg 
af storhed, som er aldeles forskellig fra det man 
har i Sjælland”, skrev den ene af de to mænd i sin 
rejsedagbog. Og det var ikke kun landskabet, der nu 
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Badestederne i 
Nordsjælland oplevede 
en opblomstring, 
da Kystbanen fra 
1860’erne bragte 
titusindvis af 
københavnere på 
dagsudflugter eller 
ophold på pensionater 
og badehoteller. 
Stranden blev en social 
arena for badning, 
rekreation og leg, og 
unge kvinder på cykler 
blev et særkende for 
dansk turisme. Billedet 
fra Hornbæk blev 
anvendt som forside 
på turistbrochuren 
Dänemark i 1935. 
|| Sven Türck/Det  
Kgl. Bibliotek  

blev umiskendeligt jysk og fremmedartet. På kroen 
i den lille landsby Hammershøj fik de serveret deres 
”første jyske måltid […] med brød af en påfaldende 
mørkhed […] som for resten var uskadeligt”. Fra 
kroen fulgte de en nordligere rute, som krydsede 
ind over et stort og øde hedeområde, hvor vejen 
svandt ind til et sandet hjulspor og til sidst næsten 
helt forsvandt. Omkring middagstid nåede de frem 
til herregården Tjele. 

De to rejsende var den 25-årige digter H.C. An-
dersen (1805-1875) og den 27-årige maler Martinus 
Rørbye. For dem begge var det deres første rejse til 
Jylland. De var ankommet til Aarhus en uge tidli-
gere med det moderne dampskib Dania, der var 
begyndt at sejle på ruten København-Aarhus i 1827. 
Rygtet om de to unge kunstnere fra København var 
løbet dem i forvejen, og ved ankomsten til Aarhus 
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stod byens fremtrædende borgere klar med en 
varm velkomst. De næste dage blev de vist rundt til 
alle byens seværdigheder. De rejste videre hver for 
sig, men mødtes atter i Randers, hvor de tilbragte 
aftenen sammen, og næste morgen fulgtes de ad 
vestover mod Jyllands hjerte. På Tjele skiltes deres 
veje igen. 

H.C. Andersen fortsatte til Viborg, hvor han 
endnu en gang fik en strålende modtagelse af byens 
fremtrædende borgere og den følgende dag tog på 
sightseeing rundt i byen og til ruinerne ved Hald Sø. 
Hovedformålet var dog udflugter til den store jyske 
hede, hvor han mødte omstrejfende grupper af tate-
re og natmænd. H.C. Andersen planlagde at skrive 
en historisk roman og søgte til dette formål ”Walter 
Scott’ske” landskaber. Den engelske forfatter Walter 
Scott (1771-1832) var berømt for sine stemnings-
fulde beskrivelser af Skotlands barske bjerge og 
vidtstrakte højland, der fungerede som en storla-
den ramme om de populære historiske romaner. I 
Jylland søgte Andersen derfor en mere storslået og 
intens dansk natur, der kunne stå som kontrast til 
de lyse bøgeskove og milde sjællandske marker der 
siden 1700-tallet havde repræsenteret det typiske 
danske landskab i maleri og litteratur. H.C. Ander-
sen fik dog aldrig færdiggjort sin historiske roman. 
Hans første rejse til Jylland endte i kunstnerisk 
henseende uden store resultater, og han fandt ikke 
en måde at give rejseindtrykkene fra den jyske natur 
en litterær form. Ikke i første omgang i hvert fald. 

Martinus Rørbye blev fem dage på Tjele, hvor 
han tog på udflugt og søgte nye motiver til sine 
skitser.  Det vidststrakte Tjele Gods bød på et af-
vekslende landskab med både skov, sø og hede. Han 
tog derfra videre til Viborg, hvor han opholdt sig i 
tre dage og så alle byens seværdigheder, inden han 
rejste videre til Thisted, hvor han besøgte sin mo-
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ster, der var gift med amtmanden. I Thisted blev der 
arrangeret udflugter til Vestervig og Vesterhavet, 
men turen gennem det øde og barske landskab i Thy 
faldt ikke i hans smag. I Thisted fandt han enkelte 
maleriske scenerier med solnedgang over Limfjor-
den mod det bakkede landskab, men i forhold til 
tidens maleriske idealer udviste landskabet i hans 
øjne en graverende mangel på træer! Hans rejse gik 
videre gennem Vendsyssel til Frederikshavn, hvor 
han besøgte sin bror, før han fortsatte med skib til 
Norge. I 1833 og i 1848 var han igen i Jylland og nåe-
de helt til Skagen, hvor han som den første malede 
klitlandskaber, Vesterhavet, strandinger og de lo-
kale fiskere. Rørbye blev dermed en pioner for den 
opdagelse af det vestjyske landskab, der næsten et 
halvt århundrede senere gav Skagen en særlig plads 
i dansk billedkunst. Og på samme tid gjorde byen til 
et af landets mest fashionable badesteder. 

 
Turister og rejsende
H.C. Andersen og Martinus Rørbye har næppe opfat-
tet sig selv som turister under deres Jyllandsrejse 
i 1830. Men ikke desto mindre repræsenterer de en 
ny generation af rejsende, der var drevet af trangen 
til at opleve og opdage. Deres rejse bestod grund-
læggende i sightseeing til byer, herregårde, ruiner, 
landskaber, kyster samt mødet med fremmedar-
tede lokale skikke, der skulle levere inspiration til 
kunstnerisk bearbejdning og nye motiver enten i 
litteraturen eller maleriet. Den nye rejsemode vandt 
frem blandt borgerskabets velhavende elite, som nu 
begyndte at opsøge landskaber og historiske sevær-
digheder. Om sommeren flokkedes den københavn-
ske elite omkring de stejle skrænter ved Møns Klint 
og ved Gåsetårnet i Vordingborg kun en dagsrejse 
fra hovedstaden. ”Lystrejser” kaldtes det i tidens 
sprogbrug. På den ene side var rejserne udtryk for 
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frihed og en individuel livsudfoldelse, der stod i 
kontrast til hverdagen, arbejdet, byerne og civilisa-
tionens snærende bånd. På den anden side var den 
nye sightseeing knyttet til borgerlige dannelsesidea-
ler om at udvide sin horisont og tilegne sig viden om 
natur, geografi, historie, kunst og kultur. 

De nye rejser stod i modsætning til en tidligere 
forståelse af rejser som en anstrengelse, der blot 
skulle overstås. Det engelske traveller har faktisk 
rod i det franske ord travail, altså arbejde. De nye 
rejser var derimod rekreation og oplevelse. En 
dansk rejseforfatter beskrev i 1825 en rejse til Skot-
land, hvor han havde mødt engelske familier, der 
opsøgte udsigtspunkter og historiske seværdighe-
der, de kendte fra Walter Scotts romaner. Englæn-
derne betragtede rejser som et forbrugsgode og en 
statusmarkør, forklarede han sit danske publikum. 
De var tourister:

”Med dette navn betegnes de talrige engelske rej-
sende, der om sommeren ses adspredte over hele 
landet, men i størst antal på visse særlige steder. 
En engelsk familie, som vil gøre fordring på noget at 
hæve sig over den laveste klasse, må nødvendigvis 
tilbringe en del af sommeren på rejser”.

Det nye ord vandt indpas i Danmark. I Meyers Frem-
medordbog fra 1837 optræder ”tourist” simpelthen 
som et andet ord for rejsende, men i de senere udga-
ver var forklaringen udvidet til at gælde en person, 
”der rejser i fremmede lande til sin fornøjelse eller 
belæring”. Det var en vigtig tilføjelse, som vidnede 
om, at de første turister var ude i et vigtigt ærinde, 
der også havde rod i dannelsesrejsens idealer.
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tydeligt i denne beskrivelse fra toppen af Himmel
bjerget i 1869:

”Men når man først toppen […] er maleriet for stort 
og udstrakt til, at øjet på én gang kan opfatte det; 
forgrund, mellemgrund og baggrund er hver for sig 
så storslåede og hinanden så modsatte, at man først 
kan begynde at nyde enkelthederne efter længere 
tids dvælen ved det hele […] Da kunne vi på forhånd 
indestå dem for, at ingen vil fortryde turen, og at de 
intetsteds på én plet ville finde en værdigere repræ
sentant for den jyske natur med dens tavse alvor 
end netop her – på Himmelbjerget”.

Fra omkring 1830 og frem til 1967 blev der i tu
rismen etableret en lang række grundlæggende 
seværdigheder og fortællinger, der har holdt ved i 
branchens markedsføring af Danmark helt frem til i 
dag. Undervejs gennemgik selve turismen så funda
mentale forandringer, at den næppe var til at kende 
igen, og da Danmarks Turistråd blev dannet i 1967, 
var organisationens hovedopgave at markedsføre 
Danmark som rejsemål for udenlandske turister. 
Turisme var blevet til en økonomisk branche, der 
stadig betegnes som et af Danmarks vigtige eksport
erhverv. 

Forskningen i dansk turisme har især behand
let turisme som et erhverv, der fik sit gennembrud 
med masseturismen i midten af 1900tallet og 
siden har været en succeshistorie med næsten 
uafbrudt vækst. Oprettelsen af Danmarks Turistråd 
fremstår i den optik som en statslig institutionali
sering og nødvendig professionalisering af dansk 
turisme. Historiske perspektiver på dansk turisme 
har derimod været næsten komplet fraværende. 
Historikere, litteraturhistorikere, kunsthistorike
re og arkitekturhistorikere har leveret adskillige 

Himmelbjerget 
var Jyllands første 
turistattraktion. 
Toppen var allerede 
kendt som udflugtsmål, 
da digteren St.St. 
Blicher (1782-1848) i 
1833 skrev ordene: ”Min 
pen er ingen pensel. 
Rejs! Rejs selv til 
Himmelbjerget, og se!” 
Hjuldamperen Hjejlen 
begyndte at fragte 
turister fra Silkeborg 
og Ry til Himmelbjerget 
i 1861. Udsigtstårnet 
på toppen kom til i 
1875 og blev straks 
udsat for kritik. 
Turismens alt for 
tydelige tilstedeværelse 
ødelagde naturens 
majestætiske storhed, 
syntes nogle. Plakat af 
Henrik Hansen (1902-
1980) fra 1942. Plakaten 
er gengivet med 
tilladelse fra Henrik 
Hansens barnebarn 
og rettighedshaver 
Camilla Werge Laub.
|| Camilla Werge Laub
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vigtige bidrag til forståelsen af turismens historie. 
Det har blot rokket en smule ved den indskrænkede 
forståelse af fænomenet turisme, der gennemsyrer 
offentlig debat, organisationer, turismeforskningen 
og endda de tilgængelige definitioner, nemlig en for-
ståelse af turisme som et vigtigt eksporterhverv, der 
har behov for centraliseret politisk planlægning. 

Men turistlandet Danmark er meget mere end 
det. Det er også historien om danske malere og 
forfattere, der sammen med deres medrejsende fra 
borgerskabet eksperimenterede med nye måder at 
bruge naturen på og gennem deres rejser skabte et 
dansk landskab og en række nationale fortællinger. 
Det er en historie, hvor selve rejsen og kulturmø-
det med det fremmede blev set som en mulighed 
for – og et krav om – både fornøjelse og læring, der 
skulle afsætte mentale spor og forandring i turisten. 
Hvor badehotellernes storhedstid fra slutningen af 
1800-tallet indvarslede en ny og friere kropskultur 
og åbnede kystlandskaber i nationens periferi for 
danskerne. Og siden hen også for vores naboer i 
Tyskland, Norge, Sverige og England. Hvor lokale 
turistforeninger, der ikke kun så kommercielle 
muligheder, men også et nationalt dannelsesprojekt 
i turismen, ofte var med i oprettelsen af sommer-
kolonier, skoleudflugter og teltpladser. Og hvor 
Thorvald Staunings (1873-1942) socialdemokratiske 
regering i 1930’erne brugte turistbrochurer til at 
give det moderne Danmark et nyt internationalt 
image som verdens førende land i social velfærd. 
Og som smart nok forstod ikke at gøre brug af lige 
netop det argument i turistbrochurer henvendt til 
svenskerne. 

Det er en historie, hvor oprettelsen af en statslig 
og professionel markedsføringsorganisation ikke 
står som begyndelsen på dansk turisme. Snarere 
må etableringen af Danmarks Turistråd i 1967 anses 
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som en bevidst nyorientering af den organiserede 
danske turisme, der brød med de foregående 150 års 
historiske udvikling.  

Kort sagt: Denne bog fortæller en overset eller 
endog glemt historie om dansk turisme – fra en 
tid, hvor andre udviklingslinjer stod åbne, og hvor 
turismen også indeholdt et mellemfolkeligt ideal 
og et potentiale for forandring i mødet med det 
fremmede. 

– og Den Lille Havfrue
H.C. Andersen havde faktisk selv reflekteret over 
det at rejse og den rejsendes muligheder i mødet 
med det fremmede. Det gjorde han i eventyret om 
”Den Lille Havfrue”, der udkom i 1837, og som var 
blevet til under indtryk af H.C. Andersens intense 
rejseaktivitet til Tyskland og Italien i årene forin-
den.

Eventyret fortæller den ulykkelige historie om 
den lille havfrue, der brændende ønsker sig at få 
ben i stedet for en fiskehale, så hun kan betræde 
landjorden og møde sin elskede prins. Grund-
læggende er det en tragisk historie om at føle sig 
fremmed i sin egen verden. Men det er også en hi-
storie om mødet med det fremmede gennem rejser. 
Eventyret fortæller om udflugter til lysende byer 
med tårne og spir, til høje bjerge, udsigtspunkter 
og kyster. Sightseeing, som H.C. Andersen åbenlyst 
forventede, hans læsere måtte være bekendt med. 
Handlingen får sin dynamik gennem havkongens 
døtre, de unge havfruer, som på deres 15-års fødsels-
dag får lov til at stige op til havoverfladen og betrag-
te menneskenes verden. Det er en rituel overgang 
til voksenlivet, som for de fem ældste søstre bliver 
både helt fantastisk og ganske overfladisk: 
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”Den første gang en af søstrene kom over vandet, 
var enhver altid henrykt over det nye og smukke 
hun så, men da de nu, som voksne piger, havde lov 
til at stige derop når de ville, blev det dem ligegyl-
digt, de længtes igen efter hjemmet, og efter en 
måneds forløb sagde de, at nede hos dem var dog 
allersmukkest, og der var man så rart hjemme”.

Kun for den lille havfrue bliver mødet med det frem-
mede til et brændende ønske om at finde en perma-
nent og bedre plads i den nye, spændende verden. 
Hun er utilpas i sin egen verden, og rejsen bliver et 
håb og en mulighed for en grundlæggende foran-
dring. Selv om det lykkes for hende at gennemgå en 
forvandling og kaste fiskehalen bort, slutter even-
tyret tragisk med, at den lille havfrue må opgive sit 
foretagende. På trods af alle sine anstrengelser for 
at passe ind i menneskenes verden forbliver hun en 
fremmed. 

Eventyret tematiserer dermed turismens grund-
læggende modstilling mellem dagligdagens tryghed 
og rejsens uendelige frihed. Allerede i turismens 
tidligste barndom viser H.C. Andersen, at rejsens 
frihed er et tveægget sværd: på den ene side en 
overfladisk, sanselig og kortvarig henrykkelse, hvor-
efter man trygt kan vende tilbage til hjemmet, og på 
den anden side rejsens løfte og håb om en dybere 
forandring gennem det autentiske møde. For den 
lille havfrue forbliver drømmen om friheden i det 
fjerne en illusion. Da eventyret udkom, hungrede 
digteren som altid efter publikums anerkendelse. 
Forgæves, skulle det vise sig. Ingen anmeldelser 
nåede frem til avisernes spalter, før politikeren Orla 
Lehmann (1810-1870), der var ungdomsven med 
H.C. Andersen, adskillige måneder senere forbar-
mede sig og bragte en omtale af eventyrene i sin avis 
Kjøbenhavnsposten. Han sluttede sin anmeldelse 

I 1909 ønskede 
Københavns førende 
kunstmæcen, brygger 
Carl Jacobsen (1842-
1914), at hædre Den 
Kongelige Ballet. 
Vinderskulpturen 
Danserindebrønden 
vakte forargelse i de 
konservative blade, 
da de afslørende 
former ville skræmme 
turisterne væk, 
mente kritikere. 
Edvard Eriksens 
(1876-1959) bidrag til 
konkurrencen blev 
fravalgt, men han fik 
i stedet overdraget 
opgaven at udforme 
Den Lille Havfrue med 
solodanserinde Ellen 
Price (1878-1968) som 
model. I 2019 strøg Den 
Lille Havfrue ind på 
en femteplads over de 
største turistfælder 
i verden. Rudolph 
Tegner, (1873-1950)
Danserindebrønden, 
1913.
|| Lindegaard Bente/
Ritzau Scanpix
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med at forudsige, at ”Den Lille Havfrue” ville blive 
vel modtaget af publikum. 

Det tør siges. Omkring 100 år senere havde 
skulpturen af Den Lille Havfrue opnået en urørlig 
position som Københavns mest besøgte turistat-
traktion og et vartegn for byen. Den verdensberøm-
te H.C. Andersen var blevet et trækplaster og en res-
source for turismens markedsføring af Danmark, og 
i den uanselige bronzeskulptur smeltede eventyr, 
romantik og danskhed sammen til en unik blanding 
med en enestående appel til udlændinge.  Populari-
teten til trods var der næppe særligt mange turister 
på Langelinie, dengang eller nu, der skænkede H.C. 
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Andersens originale eventyr fra 1837 andet end rent 
overfladiske tanker. Netop for turister kunne der 
ellers være god grund til det. 

Måske er det rigtigt, som den første danske 
turistbrochure fra 1890 proklamerede, at Danmark 
først og sidst er havets land. Og måske er det af den 
grund passende, at Danmark gennem turismen fik 
en havfrue som sit mest kendte og folkekære ikon. 
”Den Lille Havfrue” begyndte som en dybsindig 
fortælling om rejsens eksistentielle potentiale og 
forvandlede sig siden til at blive et ikon for dansk-
heden og en kommerciel succes på det internatio-
nale turismemarked. Den eventyrlige historie om, 
hvordan det gik til, handler bogen også om.

At rejse er at skue ind 
i det tågede ukendte 
og finde fodfæste i 
fremmede elementer. 
Caspar David 
Friedrichs (1774-1840) 
berømte maleri fra 
1818 Vandreren over 
tågehavet indvarslede 
en interesse for 
bjergbestigning blandt 
europæiske turister, 
og værket er blevet 
stående som selve 
inkarnationen af 
1800-tallets optagethed 
af det sublime. 
Kunstneren studerede 
på Kunstakademiet 
i København, men 
motivet er fra Sachsen.  
|| Pictures Now 
Collection/Ritzau 
Scanpix
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At rejse er at skue ind 
i det tågede ukendte 
og finde fodfæste i 
fremmede elementer. 
Caspar David 
Friedrichs (1774-1840) 
berømte maleri fra 
1818 Vandreren over 
tågehavet indvarslede 
en interesse for 
bjergbestigning blandt 
europæiske turister, 
og værket er blevet 
stående som selve 
inkarnationen af 
1800-tallets optagethed 
af det sublime. 
Kunstneren studerede 
på Kunstakademiet 
i København, men 
motivet er fra Sachsen.  
|| Pictures Now 
Collection/Ritzau 
Scanpix
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At rejse er 
at leve
H.C. Andersens berømte motto har gennem tiden 
fået et klichéagtigt præg. Men i midten af 1800-tal-
let udtrykte det tidens store begejstring for de 
uanede rejsemuligheder, der var i gang med at 
forandre Europa. Året efter sin Jyllandsrejse drog 
H.C. Andersen på sin første udlandsrejse, der gik til 
Harzen og Sachsen i 1831 og resulterede i rejsebe-
skrivelsen Skyggebilleder. To år senere modtog han 
et nyt rejselegat og drog afsted på en noget længere 
rejse, der bragte ham gennem Tyskland, Frankrig, 
Schweiz og Italien. Rejsen blev et vendepunkt for 
ham, personligt såvel som kunstnerisk. Som tradi-
tionen foreskrev 1800-tallets turister, noterede han 
ankomsten til Rom som sin romerske fødselsdag, 
og efter hjemkomsten til Danmark var han opfyldt 
af en dyb længsel efter Italien, der var ”skønhedens, 
hjertets og kunstens hjem”. Længslen blev forløst 
i rejse- og udviklingsromanen Improvisatoren fra 
1835, der foregår i Italien og flyder over med stem-
ningsfulde beskrivelser og indtryk fra hans ophold. 
Romanen var et gennembrud for H.C. Andersen 
som rejseforfatter, der satte nye standarder for 
genren i Danmark. 

H.C. Andersens rejsebeskrivelser fra Europa og 
fra Danmark var stærkt præget af romantikkens 
forestillinger om den rejsende, der ideelt set skulle 
være både selvstændigt observerende og følelses-
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fuldt registrerende. Rejsende i 1800-tallet udfoldede 
derfor i dagbøger, breve og rejseberetninger store 
bestræbelser på at opføre sig korrekt og hengive sig 
til de socialt foreskrevne stemninger. Idealturisten 
skulle på den ene side indoptage nye følelsesmæs-
sige indtryk fra omgivelserne og på den anden side 
udvise en passende begejstring eller afmålt, kritisk 
vurdering af de fremmede forhold. Disse sentimen-
tale rejsende var arvtagere til den klassiske dannel-
sesrejse. 

Følsomme lystrejsende
Den adelige dannelsesrejse eller Grand Tour, som 
siden 1500-tallet havde sendt højadelens sønner 
på årelange rejser rundt til universiteter og fyr-
stehoffer i Europa, nåede sit højdepunkt i midten 
af 1700-tallet. Beherskelse af fransk, tysk, engelsk 

Et af højdepunkterne 
i dansksproget 
rejselitteratur var Jens 
Baggesens (1764-1826) 
Labyrinten fra 1792, 
der beskrev en rejse 
gennem Tyskland, 
Frankrig og Schweiz. 
Baggesens rejse sydpå 
var sentimental i 
datidens betydning af 
ordet, en følelsesfuld 
rejse, der nok så meget 
var en afspejling af 
forfatterens eget 
labyrintiske sind, som 
det var en udforskning 
af vekslende 
landskaber. Christian 
Hornemann, 1806.
|| University Library, 
Kiel/Wikimedia 
Commons 
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og italiensk samt færdigheder i retorik, brevskriv-
ning, fægtning, ridning, dans og adelig etikette var 
centrale elementer i adelsidealerne, som i løbet af 
oplysningstiden blev kritiseret for at være kunsti-
ge og forældede. De unge adelsmænd på rejse blev 
beskyldt for at være dovne og mere interesserede i 
værtshusene og bordellerne end i studierne, og den 
adelige dannelsesrejse var i kraftig tilbagegang, alle-
rede inden den franske revolution brød ud i 1789.

Idéen om en rundrejse eller en tour, der både var 
en oplevelse og en mulighed for at lære noget, hang 
ved. Efterfølgeren blev den romantiske dannelses-
rejse, der internationalt vandt frem i slutningen af 
1700-tallet. Rejserne var kortere, uger og måneder 
snarere end hele år, og de var langt mere præget af 
oplevelse og rekreation. Rejsebeskrivelser etable-
rede sig som en uhyre populær litterær genre. En 
af de tidligste sentimentale rejsebeskrivelser fra en 
rejse i Danmark udkom i 1796 og beskrev en rejse fra 
København til Vejle. Forfatteren gjorde en dyd ud af 
at vise, at han var med på moden:  

”Hver djævel regerer i sin tid – en tid er rejsebeskri-
velser i moden, og nu læser alle mennesker rejse-
beskrivelser, og det lige fra excellencen til excellen-
cens hr. tjener”.

En af de ”excellencer”, som havde en stor samling af 
rejsebeskrivelser, var greve Jørgen Scheel (1768-
1825). Da indboet på hans herregård Scheel (nuvæ-
rende Sostrup) på Djursland blev sat på auktion 
i 1796, var der i hans enorme bogsamling utallige 
rejseskrivelser skrevet på fransk, tysk og engelsk. 
Bøgerne fortalte om rejser til Tyskland, Frankrig, 
Schweiz, Grækenland, ja, sågar eksotiske steder 
som Afrika, Sibirien og Australien. Langt de fleste 
handlede dog om Italien, som i exceptionel grad 
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var på mode. Turister fra Nordeuropa strømmede 
til byer som Venedig, Firenze og Napoli, hvor de i 
ugevis fordrev tiden med en blanding af sightseeing, 
shopping og selskabelighed. I slutningen af 1700-tal-
let gav sommerens engelske invasion så mange 
turister i Rom, at byens italienske elite flyttede ud af 
byen og tjente gode penge på at udleje deres palæer, 
især i de mest populære turistkvarterer.    

Greve Jørgen Scheel tog også en længere rejse 
sydpå, og i marts 1796 ankom han til Rom. Der var 
allerede andre danskere i byen. I løbet af den første 
uge havde Scheel fået kontakt med den danske 
arkæolog og møntsamler Georg Zoëga (1755-1809), 
hvis hjem fungerede som uofficielt mødested for 
byens danske kunstnere, videnskabsfolk og turister. 
Dagene gik med at se byens attraktioner og nyde 
selskabelighed blandt ligesindede, og selv efter 
adskillige uger i byen kunne Scheel fylde en hel 
dag med sightseeing. Fra hans dagbog den 25. april 
kan man følge dagens program. Det begyndte hos 
pavens kammerherre med en personlig rundvisning 
i Vatikanet og Peterskirken samt en opstigning til 
kuplen med storslået udsigt over byen. Derefter en 
hæsblæsende rundtur til kunstsamlinger, villaer 
og kirker, der sluttede med besøg i Pantheon og ved 
Marcus Aurelius-søjlen på Piazza Colonna. 

Det var kun den allermest velhavende del af 
overklassen, som omkring 1800 havde råd til lang-
varige lystrejser i Europa. Men den fremvoksende 
middelklasse fulgte med, så godt man kunne. I 
foråret 1800 satte præsten L.M. Wedel (1752-1827) fx 
afsted på en længere rejse gennem Danmark, Sles-
vig og Holsten. Wedel var præst i den lille landsby 
Everdrup på Sydsjælland og lige knap 50 år gammel, 
da han foretog sin rejse, som han efterfølgende 
sammenfattede til en rejsebeskrivelse i to bind, der 
fik titlen Indenlandsk rejse gennem de betydeligste 
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og skønneste egne af de danske provinser. Det var 
den første danske rejsebeskrivelse, der havde som 
ambition at dække hele riget. Ved ankomsten til 
Hamborg, der markerede det fjerneste punkt på 
rejsen, gjorde han en slags status over rejselivet:

”Det er en af livets lyksaligheder at rejse, at bese 
fremmede egne, folk og steder, men man må finde 
sig i rejsens unødvendige tilfælde, må forestille sig 
muligheden af adskillige ubehageligheder, regn, 
uvejr, slet herberg, dyr betaling, onde veje, mådelig 
beværtning, forkerte svar, kedsommelig selskab, 
rådden snak, spot, slet helbred, ja, også igen det 
modsatte af alt dette onde, alle behageligheder for 
sanserne […] – at nyde godt selskab, herlige dage, 
mange seværdigheder, blandt agtbare, ædle ven-
ner!”.

Wedel gav som begrundelse for sine ”rejseiagttagel-
ser”, at der var mange beskrivelser fra fremmede 
lande, mens de, som omhandlede Danmark, var få 
og upålidelige. Han ville derfor give en udtømmende 
beskrivelse af de egne, som han passerede. Rejse-
beskrivelsen var holdt i en tilstræbt objektiv og 
distanceret stil.

Købstæder, landsbyer og herregårde blev opreg-
net punkt for punkt. Når man nåede en købstad, 
fik læseren oplyst antallet af ejendomme og befolk-
ningstallet samt byens håndværk og produktion, 
kirker og institutioner. I landsbyerne beskrev han 
samtlige gårde og befolkningstallet, markernes 
størrelse og afgrøder samt en række ”oeconomiske” 
observationer om dyrkningsmetoder og kvæghold. 
Der var optegnelser om størrelsen på malkekvægets 
yvere til vurdering af, om der på egnen var ”god 
malkning”. Wedel beskrev omhyggeligt alle herre-
gårdene på vejen med omtale af deres placering i 

Giovanni Battista 
Piranesi (1720-1778) 
skabte omkring 1750 en 
række Vedute di Roma; 
kobberstukne motiver 
fra Rom, der blev solgt 
til byens turister som 
souvenirs. Under sit 
besøg i Rom i 1796 var 
greve Jørgen Scheel 
på en hæsblæsende 
sightseeing, der ifølge 
hans dagbog sluttede 
ved Marcus Aurelius-
søjlen, som har en 
indvendig trappe, og 
”som for nærværende 
tid en barber har i 
forpagtning, og hvortil 
opgangen er meget 
romersk, nemlig uren”. 
|| Piranesi/Bridgeman 
Art Library/Ritzau 
Scanpix
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det dyrkede landskab, deres marker og fæstegårde, 
ejerskab og bygningernes opførelsestidspunkt. Der-
imod beundrede han ikke de slotslignende hoved-
bygninger og storslåede parker. Sagn og dramatiske 
historier, som en senere tid lærte at forbinde med 
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herregårdene, fandt heller ikke vej til Wedels rejse-
beskrivelse. Naturen var til stede gennem nøgterne 
iagttagelser af skov, marker og kyster, om end der 
enkelte steder var ansatser til detaljerede land-
skabsbeskrivelser, hvor han fandt udsigten særligt 
betagende. 

For en senere tids læser, der er vant til turis-
mens mere maleriske og blomstrende sprogbrug, 
fremstår Wedels rejseberetning underligt uengage-
ret. De endeløse opremsninger gjorde Wedels rejse-
bøger til en topografisk kortlægning snarere end en 
beskrivelse af turens attraktioner, seværdigheder 
og højdepunkter. De objektive og statistisk funde-
rede rejsebeskrivelser var børn af oplysningstiden 
og holdt ved et stykke op i 1800-tallet. Sammen med 
lokale egnsbeskrivelser, de såkaldte sognetopogra-
fier, bidrog de til, at borgerlige og nationalt sindede 
eliter i hovedstaden opdagede områder af nationens 
periferi, som hidtil havde fremstået ukendte eller 
dunkle. Derfra var der ikke ret langt til, at turister 
begyndte selv at tage ud og opleve dem med egne 
øjne. Men der var også noget nyt på vej. Tidens smag 
var ved at skifte. Den kølige og rationelle observatør 
var på retræte, og på tærsklen til romantikkens 
gennembrud i Danmark fremstod Wedels distance-
rende rejsebeskrivelser allerede på udgivelsestids-
punktet gammeldags.

Mindre end ti år efter Wedel foretog den senere 
historiker, bibliotekar og filolog Christian Molbech 
(1783-1857) nogle rejser i Danmark, som han beskrev 
under titlen Ungdomsvandringer i mit fødeland. 
Molbech var 30 år yngre end Wedel og stærkt inspi-
reret af romantikkens følsomme lystrejse. Den nye 
mode var blevet introduceret til Danmark i 1806 i 
en lille artikel af Christen Pram (1756-1821) med den 
underfundige titel ”Noget om lystrejser, med anvis-
ning til en sådan”, som Molbech flere gange refere-
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rede til. I modsætning til Wedel vurderede Molbech 
ikke landet på grundlag af afgrøde eller produktion, 
men som et æstetisk landskab, der skulle opleves 
og nydes for dets skønhed. Oldtid og historie var 
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og rigets tysktalende provinser var bevidst udeladt. 
Molbech ønskede at finde ind til et nationalt land-
skab, og hans rejsebeskrivelser var, som den nye 
mode foreskrev, inderligt og følelsesfuldt registre-
rende. I løbet af blot ti år var den objektiverende, 
topografiske stil altså blevet afløst af sin diametrale 
modsætning: en subjektiv, æstetisk og personlig 
rejseforfatter, som beskrev humør og stemninger, 
der var nøje afstemt med omgivelsernes skiftende 
karakter.

Molbechs rejsebeskrivelser vandt udbredelse, og 
Ungdomsvandringer blev en særdeles indflydelses-
rig inspiration for guldalderens malere og forfatte-
re. Det danske landskab er skabt gennem rejser. 
De følsomme og romantiske lystrejsende opdagede 
en række nationale landskaber og seværdigheder, 
der blev grundelementer i forståelsen af Danmark 
og danskheden. Et turistland, der stadig eksisterer 
hos nutidens turister i deres vedblivende interesse 
for kyster, udsigtspunkter, historiske byer og den 
autentiske kultur som markører for danskhed. Tu-
risme er først og fremmest en måde at se verden på 
– ”turistens blik” kalder teoretikerne det – gennem 
æstetiske og kulturelle kategorier. Et turistblik, 
som først blev udviklet og udbredt i første halvdel af 
1800-tallet.  

Pittoreske og sublime landskaber
De følelsesfulde rejser var i høj grad båret af et for-
andret syn på naturen. Det pittoreske landskab blev 
et gennemgående tema. Betegnelsen var et andet 
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låneord fra fransk, pittoresque, og fra 1700-tallets 
landskabsmaleri, der dyrkede naturlighed og det 
irregulære. Rejseforfattere imiterede landskabsma-
leriet, når de fra højdedrag beskrev hele scenerier. 
Det pittoreske ideal var variation, kontraster og 
asymmetri. Hos Christian Molbech møder læse-
ren overalt bølgende bakker, skovpartier, kyster, 
vandløb, marker, landsbyer, bondegårde, kirketår-
ne, herregårde eller ruiner. De var tilsyneladende 
tilfældigt placeret på deres naturlige plads, men de 
enkelte elementer var i virkeligheden nøje arrange-
ret i en harmonisk helhed med maksimal æstetisk 
effekt. Romantikkens turister var særligt begejstre-
de for udsigtspunkter, hvor beskueren fra sin op-
højede position udøvede fuld kontrol og dominans 
over landskabet. 

I sommeren 1809 blev den kun 26-årige C.W. 
Eckersberg (1783-1853) inviteret til Møn af den 
nyslåede godsejer Christopher Schøller Bülow 
(1770-1830) for at forevige hans herregård Nordfelt 
samt de omkringliggende landskaber. Eckersberg 
havde forinden haft ophold på herregården San-
derumgaard på Fyn, hvor han havde malet motiver 
fra den nyanlagte og berømmede romantiske have. 
Med anbefalinger herfra tog han videre til Møn, 
hvor han ankom, kun nogle få uger efter at Christi-
an Molbech havde vandret øen rundt som en del af 
sine Ungdomsvandringer. Resultatet af Eckersbergs 
ophold på Møn var en serie af tolv malerier, der 
effektfuldt iscenesatte Møn i afvekslende stemnin-
ger. Eckersberg malede idylliske scener af et indby-
dende landskab med bøgeskove, veldyrkede marker, 
stråtækte bondegårde, grønne enge med græssende 
køer, velnærede bønder og med kysten og havet 
med hvide sejlskibe som stemningsfuld baggrund. 
Malerierne var en opvisning i det pittoreske og ide-
aliserede landskab overført til østdanske forhold. Et 

De dramatiske 
kridtformationer ved 
Møns Klint var et yndet 
motiv for 1800-tallets 
omrejsende malere, 
bl.a. C.W. Eckersberg 
på Udsigten til 
Sommerspiret. 
Kunsten var at 
indfange øjeblikket, 
hvor mennesket 
møder naturen, og 
følelserne svinger fra 
æstetisk nydelse til 
frygt for faldet i den 
svimlende afgrund. 
Det bjergtagende syn 
tiltrækker stadig 
turister fra verden 
over, og Møns Klint er i 
dag officiel kandidat til 
optagelse på UNESCOs 
Verdensarvsliste
inden for natur-
området. 
|| Fuglsang 
Kunstmuseum
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yndigt land med brede bøgetræer langs Østersøens 
kyster, sådan som Adam Oehlenschläger (1779-1850) 
skrev i 1819, da han omsatte det danske – eller sna-
rere det sjællandske – landskab til ord i vores senere 
nationalsang.  

Som kontrast til det pittoreske viste en række af 
Eckersbergs malerier også de dramatiske formatio-
ner ved Møns Klint, som tydeligt blev iscenesat som 
urovækkende med navne som Djævlekløften. I et 
forstudie har Eckersberg skildret sit motiv Udsigten 
til Sommerspiret med et rækværk og en tom bænk. 
I det færdige maleri har han tilføjet dynamik og 
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dramatik til scenen: En lille gruppe mennesker ses 
i forgrunden på udflugt til klinten. Måske ser man 
her de første turister i dansk billedkunst. En mand 
slår ud med armen for at udpege Sommerspiret, der 
ses i baggrunden tværs over en dyb kløft. Kvinden 
vender sig forfærdet bort fra den skrækindjagende 
afgrund. Hun beroliges af sin mandlige ledsager, 
men er overvældet af sine følelser i mødet med den 
vilde natur, skrænterne, der løfter sig mod himlen 
og det sugende dyb. På bænken sidder en ældre 
herre roligt og tilsyneladende upåvirket – solidt som 
det egetræ, der breder sig over ham. Eckersberg 
giver nærmest en instruktion til beskueren i, hvor-
dan mænd og kvinder skulle føle – og opføre sig – i 
mødet med den vældige natur.   

Hvor Italien i 1700-tallet havde været idealet og 
modellen for det pittoreske både i landskabsmale-
riet og i turismen, blev Schweiz idealet for 1800-tal-
lets nyvundne betagelse af klipper og bjerge. Her var 
det til gengæld det æstetiske begreb om det subli-
me, der blev anvendt til at beskrive naturens stor-
hed og voldsomhed, og som hensatte betragteren i 
en tilstand af ærefrygt. Bjergkæder, klippekyster, 
fjorde og slugter, brusende vandfald, dybe skove, 
vildnis og øde, ubeboede områder, hvor mennesket 
syntes underlagt naturens kræfter fik gennem det 
sublime en ny betydning. Det udløste en regulær 
klippefeber blandt de nye turister. Ludvig Holberg 
(1684-1754) havde været helt typisk for 1700-tallets 
rejsende, da han beklagede sig over det besværlige 
arbejde med at forcere Alperne. Bjergene stod mest 
af alt som en besværlig forhindring. 

Introduktionen af det sublime vendte sagen på 
hovedet. Hvor det pittoreske indeholdt et ideal om 
kontrol og dominans over naturen, handlede mødet 
med det sublime om det modsatte, nemlig at blive 
hensat i affekt og miste fodfæste i mødet med den 
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storslåede natur. Schweiz var gennem 1800-tallet 
en af Europas mest søgte destinationer for turister 
og forblev idealet for den ultimative oplevelse af 
bjerge. Men andre bjergrige regioner blev snart 
populære turistmål: Skotland og Norge var popu-
lære blandt engelske turister. Og helt typisk var 
det, at H.C. Andersens første rejse til Tyskland gik 
til de bjergrige egne i Harzen og Sachsen. De vilde 
sandstensformationer øst for Dresden havde da 
allerede fået tilnavnet Sachsisk Schweiz. Det var i 
dette område, at maleren Caspar David Friedrich i 
begyndelsen af 1800-tallet fandt sine motiver, der 
mere end noget andet satte nye standarder for det 
tyske, romantiske landskab, og Sachsisk Schweiz 
var gennem hele 1800-tallet det mest populære om-
råde for vandrere og turister i det tyske område. 

Danmark kunne slet ikke præstere storladne 
bjerglandskaber, men havde dog enkelte steder, 
hvor man kunne få kontrasten mellem det pittore-
ske og det sublime at føle. Møns hvide kridtklinter 
stod som et stykke vild natur uden for menneskets 
kontrol, der ifølge tidens beskrivelser kunne måle 
sig med bjerglandskaberne i udlandet. Møns Klint 
var et meget besøgt udflugtsmål, og populariteten 
steg til nye højder, da dampskibet Caledonia i 1819 
blev indsat i fast rutefart på ruten København-Kiel 
og med fast stop på Møn. Om sommeren fik Ca-
ledonia karakter af en decideret turistbåd, hvor 
adelige og borgerlige familier fra København stod af 
på turens første stop og derfra i hundredvis søgte 
videre mod Møns Klint. Danmarks første egentlige 
turistattraktion var født. 

Da maleren P.C. Skovgaard (1817-1875) i 1849 fik 
til opgave at udføre en serie landskabsmalerier på 
Møn, tog han naturligvis også med dampskib og 
skrev om den ikke kun behagelige oplevelse i et brev 
hjem til sin forlovede i København:

114147_turistlandet_.indd   27 12/05/2021   14.50



Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
28

”Det var ingen smuk turistrejse. Vejret var farligt, 
Møns Klint og Jungshoved så dog godt ud alligevel, 
[…] der må være ualmindelig malerisk, besynderlige 
rester af gammel stor skov og store flokke af kreatu-
rer, som i deres ensomhed er bleven så besynderlig 
tamme og nysgerrige, at når der kommer menne-
sker, så løber de efter dem for at se på dem”.

Fornøjelsen ved rejsen og den forventningsfulde 
spænding ved nye motiver boblede frem. Det var to 
sider af samme sag. Men man fornemmer også hos 
Skovgaard, at Møns Klint allerede var et velbesøgt 
udflugtsmål, som endog begyndte at vise tegn på at 
blive slidt af den store opmærksomhed, både som 

Længe før opfindelsen 
af fotografiapparatet 
anbefalede 1700-tallets 
turistguider at med-
bringe små, håndholdte 
landskabsspejle på 
rejsen. Det såkaldte 
Claude-glas var et 
ovalt spejl med farvet 
glas, der kunne 
hjælpe turisten med 
at indfange sceneriet 
som et maleri. Den 
æstetiske turist skulle 
stille sig med ryggen 
til landskabet og 
ved hjælp af spejlet 
bogstaveligt talt 
indramme den ønskede 
udsigt. Det farvede glas 
ville gengive motivet 
i en blødere og mere 
dæmpet farveholdning, 
der gav en optimal, 
pittoresk effekt. 
1700-tallets svar på et 
instagramfilter.
|| Science museum, 
London/Creative 
Commons
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turistattraktion og som motiv for landskabsmalere. 
Til en af sine kunstnervenner beskrev han udfor-
dringen ved at male de allerede velkendte landska-
ber:  

”[…] så kommer Høyen og vil have mig til Møn, til 
Møn, hvis klint ligner Paul Veroneses marmorpalad-
ser, og hvis strand ligner (i godt vejr) Middelhavet og 
uvilkårligt minder om Claude Lorrain, hvad skal jeg 
gøre, jeg arme menneske? Jeg ved hverken ud eller 
ind, skal jeg male som Titian eller Claude? eller som 
Paul eller Claude?”. 

Skovgaards udfordring var, at han for at male de 
mest spektakulære scenerier måtte benytte tiltram-
pede stier, hvor andre kunstnere havde malet før 
ham. Dertil kom, at han i rent fysisk forstand stødte 
ind i andre turister. Det var et problem i forhold til 
idealet om at være selvstændigt og selvbevidst til 
stede i mødet med naturen, og det var et dilemma, 
som han langtfra var ene om. Kritikken af de andre 
turisters opførsel, deres smagløshed og mangel 
på dannelse var helt almindelig. Det har været en 
standard beklagelse af turismen, lige siden Lord By-
ron (1788-1824) i 1816 med sine egne ord ”sparkede 
Englands jord af støvlerne” og drog på rejse gennem 
kontinentet. Under besøget i Schweiz mødte han 
”englændere overalt”, som med deres ”blotte tilste-
deværelse eller synet af dem, forgiftede hele scene-
riet”. Da han endelig nåede til Rom, den evige stad 
og målet for hans rejse, fandt han byen overrendt af 
sine irriterende landsmænd:

”En pestilens af englændere – hele flokke af suler, 
der går rundt og stirrer, og som ønsker sig alting på 
samme tid billigt og storslået”. 
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Turisterne var afhængige af velfungerende infra-
struktur, der kunne lette adgangen til de bedste 
seværdigheder. Den øgede komfort i form af lokale 
guider, skiltning, trapper, rækværk og bænke ved 
udsigtspunkter, rejseførere, souvenirsælgere og 
efterhånden også pakkerejser og egentlige turist-
hoteller var samtidig en konstant påmindelse om 
de andre rejsendes tilstedeværelse. Det forurenede 
destinationens autenticitet. Eftertidens opfattelse 
af guldaldermalernes romantiserede motiver både 
fra Italien og fra Danmark, der har stået som afbild-
ninger af en mere autentisk tilstand før turismen, 
er resultatet af den meget effektive iscenesættelse, 
hvor malerne systematisk rensede deres værker 
for tilstedeværelsen af andre turister. Eksempelvis 
hos maleren J.Th. Lundbye (1818-1848), der i skitser 
gengav det storslåede bjerglandskab i Schweiz helt 
uden mennesker, men som i sin dagbog beklagede 
sig over de andre turister på hotellet i Interlaken og 
den kommercielle udnyttelse blandt de lokale:

”Schweizerne, som jeg har fundet dem, er et afsky-
eligt folk, som jeg formoder, ødelagt af de mange 
rejsende. Det første ord de siger, er: Penge! Det næ-
ste: Navnet på et af deres himmelhøje bjerge. Derpå 
atter: Penge!”. 

Det romantiske landskab – pittoresk eller sublimt – 
der senere vandrede ind og blev en grundlæggende 
bestanddel i turistbrochurerne, var lige fra begyn-
delsen en illusion.

 
Sundheden ved havet
Turisme var tidligt knyttet til forestillinger om 
sundhed. Seværdigheder og sightseeing skulle 
udvide horisonten og styrke den åndelige udvikling 
med historie, kunst og kultur. Vandringer i naturen 
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hvor malerne systematisk rensede deres værker 
for tilstedeværelsen af andre turister. Eksempelvis 
hos maleren J.Th. Lundbye (1818-1848), der i skitser 
gengav det storslåede bjerglandskab i Schweiz helt 
uden mennesker, men som i sin dagbog beklagede 
sig over de andre turister på hotellet i Interlaken og 
den kommercielle udnyttelse blandt de lokale:

”Schweizerne, som jeg har fundet dem, er et afsky-
eligt folk, som jeg formoder, ødelagt af de mange 
rejsende. Det første ord de siger, er: Penge! Det næ-
ste: Navnet på et af deres himmelhøje bjerge. Derpå 
atter: Penge!”. 

Det romantiske landskab – pittoresk eller sublimt – 
der senere vandrede ind og blev en grundlæggende 
bestanddel i turistbrochurerne, var lige fra begyn-
delsen en illusion.

 
Sundheden ved havet
Turisme var tidligt knyttet til forestillinger om 
sundhed. Seværdigheder og sightseeing skulle 
udvide horisonten og styrke den åndelige udvikling 
med historie, kunst og kultur. Vandringer i naturen 

114147_turistlandet_.indd   30 12/05/2021   14.50

31

skulle styrke og udvikle den fysiske sundhed, og i 
løbet af 1800-tallet blev badning i havet en yderst 
populær aktivitet. Den kropslige frihed var også en 
del af turismens tillokkelser. 

Kurophold og badning som sundhedsfremmen-
de foranstaltninger havde ligesom dannelsesrejsen 
et forbillede i adelskulturen. Gamle kurbyer som 
Bath i England, Aix-les-Bains i Frankrig, Baden- 
Baden i Tyskland og Spa i Belgien, der havde 
været berømte for deres mineralske kilder siden 
Romerriget, oplevede i 1700-tallet en ny opblom-
string blandt adelige og andre eliter. Og mange nye 
kurbyer kom til. Under kyndig vejledning fra læger 
kunne kurgæsterne ”tage vandet” eller ”tage kuren”, 
hvilket bestod i at drikke vand fra mineralske kilder 
og tage varme og kolde bade på bestemte tidspunk-
ter af dagen. Vandet blev også tappet på flasker og 
solgt som helbredende mineralvand til de velhaven-
de klasser. 

Hvis man i slutningen af 1700-tallet ville være 
en del af tidens europæiske jetset, skulle man 
besøge kurbyen Bad Pyrmont ved Hannover. Om 
sommeren var det mødested for Europas kosmo-
politiske elite, og modebladene rapporterede fra 
”Pyrmontermoden” på lige fod med nyhederne fra 
Paris, London og Wien. Under kuropholdene blev 
dagene fyldt med selskabelighed, og den lille by var 
pakket med de magtfulde og de fornemme. Kvinder 
begyndte i stigende grad at rejse. Man rejste som 
ægtepar, som familier eller i større familiegrupper, 
sågar begyndte man at se mødre og døtre, søstre og 
veninder på kurophold eller kortere turistrejser 
kun i deres eget selskab. Blandt gæsterne i Pyrmont 
finder man da også to danske adelige søstre Sybille 
Reventlow (1753-1828) og Charlotte Schimmelmann 
(1757-1816), som besøgte kurbyen fire gange i perio-
den 1783-1794. 
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”Jeg må indrømme, at jeg ruinerer dig en smule 
ved denne rejse”, skrev Charlotte Schimmelmann 
hjem til sin mand, der var finansminister i Dan-
mark: ”Dette lille Pyrmont er frygtelig dyrt”.

Hendes dagbog beskriver et fashionabelt sel-
skabsliv med promenader, shopping og sightseeing, 
men også at både hun og hendes søster havde taget 
Pyrmonterkuren hos byens læge, Heinrich Matthias 
Marcard (1747-1817). Hvor de rige og fornemme holdt 
til, fulgte middelklassen snart efter, og minsandten 
om ikke vi også finder præsten L.M. Wedel, som 
beskrev sit ophold i byen i Baderejse til Pyrmont 
fra 1814. Da var ”den stortalende Marcard” endnu 
stedets læge, der kunne behandle alle lidelser:  

”hypokondriske pebersvende, ufrugtsommelige 
koner, hysteriske frøkener, podagraiske statsmænd, 
værkbrudne krigere; krøblinge af alle klasser tager 
herhen, for i det mindste at blive lettede; og alle 
spås derved lettelse, især på pungen”.

114147_turistlandet_.indd   32 12/05/2021   14.50



Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
32

”Jeg må indrømme, at jeg ruinerer dig en smule 
ved denne rejse”, skrev Charlotte Schimmelmann 
hjem til sin mand, der var finansminister i Dan-
mark: ”Dette lille Pyrmont er frygtelig dyrt”.

Hendes dagbog beskriver et fashionabelt sel-
skabsliv med promenader, shopping og sightseeing, 
men også at både hun og hendes søster havde taget 
Pyrmonterkuren hos byens læge, Heinrich Matthias 
Marcard (1747-1817). Hvor de rige og fornemme holdt 
til, fulgte middelklassen snart efter, og minsandten 
om ikke vi også finder præsten L.M. Wedel, som 
beskrev sit ophold i byen i Baderejse til Pyrmont 
fra 1814. Da var ”den stortalende Marcard” endnu 
stedets læge, der kunne behandle alle lidelser:  

”hypokondriske pebersvende, ufrugtsommelige 
koner, hysteriske frøkener, podagraiske statsmænd, 
værkbrudne krigere; krøblinge af alle klasser tager 
herhen, for i det mindste at blive lettede; og alle 
spås derved lettelse, især på pungen”.

114147_turistlandet_.indd   32 12/05/2021   14.50

33

Trods Wedels spydige skepsis forblev vandets 
helbredende virkninger et indgroet element i tidens 
medicinske videnskab. Badning i havet var en 
nyskabelse, der bredte sig fra England og Frankrig 
til de tyske kyster ved Vesterhavet og Østersøen og 
derfra til Danmark. 

I 1819 kom den nye mode til den vestlige ud-
kant af det danske område. Det første havbad i det 
danske rige blev oprettet på øen Før i den frisiske 
del af Slesvig, som dengang hørte under den danske 
krone. Havbadet opnåede en vis succes og tiltrak om 
sommeren nogle hundrede gæster, især fra hertug-
dømmerne og Hamborg. Der udgik også annoncer 
til Kjøbenhavnsposten, der reklamerede for badet i 
hovedstaden, og omkring 1840 blev Før et mondænt 
sommeropholdssted, da selveste Christian 8. (1786-
1848) gennem mange år havde øen som fast desti-
nation på sine sommerrejser rundt i det danske 
rige. Effekten udeblev ikke, og antallet af gæster til 
den lille ø boomede. Foruden havbadene, der blev 
tilbudt under opsyn af en badelæge og med vogne, 
der kunne køres ud i brændingen, var Før et frem-
medartet og ejendommeligt sted for de besøgende 
fra fastlandet. 

Øens træløse, flade og vindomsuste landskab, 
der til alle sider var omgivet af havet og befolket af 
frisiske sømænd, handelsfolk og fiskere, passede 
ikke til den idealiserede, pittoreske naturopfattelse, 
der endnu dominerede billedet af det typisk danske. 
Den vestlige kyst og Vadehavet blev derimod gene-
relt mødt med modvilje, og som modvægt søgte man 
at fremhæve de indbydende og civiliserede elemen-
ter ved badestedet. Førs landsbyer, huse og beboere 
blev beskrevet som velholdte, nydelige og renlige. 
Kun langsomt veg den indgroede modvilje mod det 
tyndt befolkede og uciviliserede kystlandskab for en 
påskønnelse af det vilde og storslåede. 

Hvert år i juli 
måned arrangerer 
byen Bad Pyrmont 
i Niedersachsen en 
historisk festival 
iscenesat om de 
berømtheder, som 
gennem århundreder 
har ”taget kuren” i Bad 
Pyrmont. Middage, 
dans og teater 
tiltrækker entusiaster 
fra hele Europa, som 
ikke kan få nok af 
parykker, balkjoler 
og metervis af silke. 
Levendegørelsen har 
omdrejningspunkt 
i den store 
”Fürstensommer” 
i 1681, hvor 34 
kongelige og fyrstelige 
berømtheder fra hele 
Europa besøgte stedet.
|| Kuttig Travel/Alamy 
Stock Photo
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Det var Christian Molbech, som var med til at 
udvide betragtningerne over det danske landskab. 
Undervejs på en Jyllandsrejse i 1829 skrev han om 
landskaberne i de forskellige dele af Danmark. Det 
sjællandske landskab var ”skønt”, præget af har-
monisk balance mellem skove, søer, bakker, dale, 
dyrkede marker og vild natur; det fynske landskab 
var ”pittoresk”, sammensat af samme elementer 
men med større variation og koncentration; det 
jyske landskab var ”sublimt”, præget af storhed og 
majestætisk ensomhed.   

Steen Steensen Blicher, den digter, som mere 
end nogen anden skabte stemninger og mentale 
billeder ud af det jyske landskab, skrev om Vester-
havet, at en turist fra København måtte nærme sig 
med ærefrygt og højtidelighed. Synet af det store 
hav var i stand til at vække en så voldsom sindsbe-
vægelse, at beskueren blev efterladt uden ord og i 
en foruroligende tilstand af svimmelhed. Og på sin 
Jyllandsrejse i 1830 forsøgte H.C. Andersen også at 
indfange havets sublime storhed i digtet ”Phantasie 
ved Vesterhavet”, der åbner med disse linjer:

 Er disse høje, sorte masser fjelde? 
 Nej! fremad styrte de med vælde, 
 og sneens masser på den høje tinde, 
 snart stige, snart forsvinde! 
 – Er det da skyer, som i dalen svæve, 
 og nu med et sig højt mod himlen hæve? 
 Nej, det er havet! hør dets dybe sang. 
 Ej hørte øret før slig orgelklang, 
 Den ryster sjæl og tanke, 
 Thi her er alting stort og uden skranke! 

I modsætning til sin rejsekammerat Martinus 
Rørbye nåede H.C. Andersen i 1830 aldrig længere 
vestpå end til Viborg, førend han vendte om og 
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rejste via Fyn tilbage til København. Han havde altså 
end ikke set Vesterhavet, da han skrev digtet. Der 
var virkelig tale om en fantasi. Til gengæld havde 
han læst den tyske digter Heinrich Heines (1797-
1856) rejsebeskrivelse ”Die Nordsee”, som han nu 
forsøgte at overføre til et dansk landskab. Uden den 
helt store kunstneriske succes, kunne man tilføje. 
Men sammenligningen med mørke fjelde og karak-
teristikken af Vesterhavet som en sjælsrystende 
oplevelse svarede ganske nøje til den kunstneriske 
fascination af det sublime, som Caspar David Frie-
drich også havde anvendt i sine motiver af kyster og 
det vældige hav. 

Omkring 1830 indvarslede danske kunstnere et 
nyt syn på Jyllands vestkyst som et sublimt land-
skab, der på én gang både var en variation af og 
en kontrast til det pittoreske Østdanmark. Efter 
nederlaget i Anden Slesvigske Krig mod Preussen 
og Østrig i 1864 mistede danske turister adgangen 
til vadehavsøerne i Slesvig. Fanø var derefter det 
eneste havbad ved Vesterhavet inden for Danmarks 
grænser, men efterhånden begyndte Skagen at gøre 
sig gældende og tog konkurrencen op med Fanø om 
at blive Jyllands mest fashionable badested. Mar-
tinus Rørbyes skildringer af Skagen i 1830’erne og 
1840’erne havde ikke umiddelbart haft nogen stor 
effekt, men i løbet af 1860’erne var landliggere og 
sommergæster så småt begyndt at tage på sommer-
ophold. Stedets berømmelse tog for alvor fart, da en 
koloni af kunstnere fulgte i 1880’erne. Med skagens-
malere som P.S. Krøyer (1851-1909), Anna Ancher 
(1859-1935) og Michael Ancher (1849-1927) kulmine-
rede 1800-tallets alliance mellem landskab, turisme 
og malerkunst. Skagensmalerne er i eftertiden 
blevet kendt for at male det barske klitlandskab, 
Vesterhavet og den lokale fiskerbefolkning. Ser man 
nærmere efter, finder man i lige så høj grad motiver 
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af et bade- og turistliv, såsom P.S. Krøyers Sommer-
aften på Skagen Sønderstrand eller J.F. Willumsens 
(1863-1958) Badende børn på Skagen Strand. 

Sommer og selskabsliv
Fra 1845 kunne københavnerne nyde havbadnin-
gen under fredeligere og mere hjemlige former og 
mindre end en times hestevognskørsel fra Kongens 
Nytorv. Klampenborg Vandkur-, Brønd- og Søba-
deanstalt blev anlagt efter udenlandsk forbillede 
og fik i daglig tale tilnavnet Cottageparken efter de 
enkeltstående småhuse – cottages på landet for de 
bedrestillede klasser. Det var arkitekten Gottlieb 
Bindesbøll (1800-1856), der opførte disse til gæster-
ne. Cottageparken var anlagt midt i en romantisk 
park på toppen af en stejl skrænt med udsigt over 
Øresund. Selve badningen foregik neden for skræn-
ten fra badehuse for enden af broer, der rakte langt 
ud i vandet. Naturligvis med behørig adskillelse 
mellem kvinder og mænd.    

Som sine udenlandske forbilleder var Cottage-
parken arrangeret, så arkitekturen gav de bedste 
muligheder for et rigt selskabsliv. For enden af 
promenaden ”Lange Linie” kom man til en stor 
flagstang og den store terrasse med udsigt over 
Øresund, der markerede et centrum i anlægget. Her 
fandt man også restaurant- og spisepavillonen og 
ikke mindst den monumentale festsal, hvor gæ-
sterne kunne mødes omkring koncerter, middage, 
musikaftener og dans. Festsalen var en stor kva-
dratisk bygning med et enormt stråtag, der øverst 
blev afsluttet af et pyramideformet ovenlysvindue af 
glas. Salen var i det indre udformet som et ottekan-
tet rum med træfigurer og ornamentik i nordisk stil 
samt bemalet med røde og hvide striber, der skulle 
give et festligt indtryk af, at man befandt sig inde i 
et stort telt. 
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Anlæggets særlige nyskabelse var Bindesbølls 
brug af landligt inspirerede beboelseshuse, hvor 
gæsterne kunne trække sig tilbage til mere private 
rammer. Idealet var et harmonisk liv i samklang 
med naturen, og inspirationen fandt Bindesbøll i 
den engelske cottage. Det pittoreske ideal kom også 
til udtryk i udformningen af badeanstaltens kupe-
rede og træbevoksede parklandskab. Her kunne 
gæsterne spadsere på slyngede stier i en park, 
der ganske vist efterlignede naturen, men som i 
virkeligheden var nøje tilrettelagt, således at det 
ene maleriske tableau – udsigter, snoede vandløb, 
småhuse, lysninger eller søer – åbenbarede sig, 
efterhånden som den gående bevægede sig gennem 
parken. 

Cottageparken i Klampenborg var et skifte fra 
de pompøse kurbade skabt til adelige saloner og re-
præsentation hen mod en tilpasning til en borgerlig 
kultur, der lagde større vægt på samvær i familien 
og det nære. Iscenesættelsen af en jævn og simpel 
livsudfoldelse var et ideologisk udtryk for en for-

Skagen Badehotel 
stod færdigt i 1902. 
Med dansesaloner, 
spillesale, billardsalon, 
bibliotek og adskillige 
værelser med eget bad 
og toilet henvendte 
hotellet sig til et 
eksklusivt publikum. 
Mod vandet var der 
en stor terrasse med 
udendørs servering, 
og lange gangbroer gik 
helt ned til vandkanten 
på den private strand, 
så gæsterne undgik 
at få sand i skoene. 
Hotellet var opført i en 
nordisk romantisk stil, 
og en samtidig iagttager 
mente, at det mindede 
om ”et strandet 
vikingeskib”.
|| Det Kgl. Bibliotek
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bundethed med naturen – som på næsten paradok-
sal vis samtidig skulle være en kulisse omkring et 
kultiveret, men uformelt og sommerligt, selskabsliv 
blandt ligesindede. Cottageparken skulle på den ene 
side være et sted, hvor man kunne fortsætte storby-
ens sociale liv, men på den anden side skulle dette 
foregå i naturlige rammer og under mere afslappede 
former. 

Den oprindelige plan var, at badegæsterne skulle 
tage ”Vandcuren” under lægelig vejledning for at 
blive helbredt for diverse dårligdomme. Disse sund-
hedsfremmende og medicinske bade var dog lidt 
gammeldags allerede ved indvielsen, men stedet 
blev alligevel populært, da ”der aldrig på Klampen-
borg har manglet den flirtation, der er uadskillelig 
fra et badested”. Parken, havbadningen og – måske 
især – et rigt selskabsliv gjorde Cottageparken til 
et velbesøgt og populært feriested for både danske 
og udenlandske gæster. I lang tid var badeanstalten 
den eneste af sin slags, og Cottageparken blev aldrig 
noget forbillede i den umiddelbare samtid. 

Der gik endnu 25 år inden den rekreative brug 
af det nordsjællandske sommerlandskab for alvor 
kom i gang. Men så gik det til gengæld stærkt i 
den sidste tredjedel af 1800-tallet. De fleste steder 
foregik det under beskedne former og på ad hoc-ba-
sis, hvor det bedre borgerskab fra byerne begyndte 
at ’ligge på landet’ om sommeren. I begyndelsen 
lejede landliggerne sig ind hos lokale beboere i 
eksisterende landsbyer eller fiskerlejer, men snart 
sprang pensionater, sommervillaer og badehoteller 
op. Hornbæk blev i 1870’erne højeste mode, både 
som nyt badested og med sin egen lille koloni af 
kunstnere. I 1910 havde byen hele 12 pensionater og 
badehoteller.

I 1858 var Marienlyst Slot i Helsingør åbnet som 
badehotel. Det gamle kongelige lystslot egnede sig 

114147_turistlandet_.indd   38 12/05/2021   14.50



Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
38

bundethed med naturen – som på næsten paradok-
sal vis samtidig skulle være en kulisse omkring et 
kultiveret, men uformelt og sommerligt, selskabsliv 
blandt ligesindede. Cottageparken skulle på den ene 
side være et sted, hvor man kunne fortsætte storby-
ens sociale liv, men på den anden side skulle dette 
foregå i naturlige rammer og under mere afslappede 
former. 

Den oprindelige plan var, at badegæsterne skulle 
tage ”Vandcuren” under lægelig vejledning for at 
blive helbredt for diverse dårligdomme. Disse sund-
hedsfremmende og medicinske bade var dog lidt 
gammeldags allerede ved indvielsen, men stedet 
blev alligevel populært, da ”der aldrig på Klampen-
borg har manglet den flirtation, der er uadskillelig 
fra et badested”. Parken, havbadningen og – måske 
især – et rigt selskabsliv gjorde Cottageparken til 
et velbesøgt og populært feriested for både danske 
og udenlandske gæster. I lang tid var badeanstalten 
den eneste af sin slags, og Cottageparken blev aldrig 
noget forbillede i den umiddelbare samtid. 

Der gik endnu 25 år inden den rekreative brug 
af det nordsjællandske sommerlandskab for alvor 
kom i gang. Men så gik det til gengæld stærkt i 
den sidste tredjedel af 1800-tallet. De fleste steder 
foregik det under beskedne former og på ad hoc-ba-
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ikke særligt godt som hotel, så kun tre år senere 
blev der opført et nyt hotel med nye kurfacilite-
ter. Efter en udbygning i 1880’erne etablerede 
Marienlyst sig som et af de foretrukne steder for 
den københavnske elites sommerophold, og i 1901 
byggede ejerne et nyt storslået hotel opført direkte 
på stranden og med udsigt over Øresund. Hotel-
let havde over 100 værelser, men gæsterne kunne 
også vælge at bo mere tilbagetrukket i små boliger, 
cottages, langs stranden. Marienlyst Strandhotel 
var i særlig grad indrettet til et rigt selskabsliv – og 
rigelig ”flirtation” må man formode. Hotellet kunne 
tilfredsstille elitens højeste krav om komfort og 
luksus med hele otte saloner samt flere koncert- og 
dansesale.  

Badehotellernes succes og den nye mode træng-
te også igennem til litteraturen, hvor forfattere 
begyndte at henlægge handlingsforløb eller hele ro-
maner til badehoteller. I romanen Den Gamle Adam 
af Henrik Pontoppidan (1857-1943) fra 1894 er den 
unge Ludvig Glob fra København taget på rekreation 
et ubestemt sted på Fyn, hvor han indkvarterer sig 
på ”et stort nyopført badehotel” for at dulme nerver-
ne. Det er vanskeligt, fordi han straks bliver optaget 
af de øvrige – især kvindelige – gæster, som trænger 
sig på gennem de tynde vægge: 

”Lige ved siden af mig – næsten som var det i min 
egen seng – lå således et par unge piger, der med 
den største letsindighed strakte sig i deres senge, 
klappede tæpperne til rette omkring sig, talte om 
dagens begivenheder og betroede hinanden hem-
meligheder […] Ved mine fødder havde jeg et par 
tamme turister, kedsommelige snakkemennesker, 
der beregnede vejlængder og kritiserede hotel-
takster. Og lige under mig – præcis som det kunne 
været i en til klædeskabet hørende skuffe – lå et 
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ægtepar, der endnu længe efter, at alle de andre 
endelig var faldne til ro, holdt mig vågen ved et 
hårdnakket skænderi”. 

Opdagelsen af Bornholm
Forskningen i turismens historie har til tider været 
optaget af at sætte årstal på, hvornår et givet land 
eller en destination blev opdaget som turistmål. 
Turisterne opfattes som efterfølgere til de første 
pionerer, især kunstnere og forfattere, men også 
videnskabsfolk, der udforskede bestemte lokalite-
ter og herigennem skabte interesse i bredere lag. 
Sådanne oprindelsesmyter reflekterer turismens 
egenforståelse, hvor rejseselskaber og guidebøger 
gør sig store anstrengelser for at tilbyde uopdagede 
rejsemål ’off the beaten track’, der endnu ikke er 
ødelagt af turister. Drømmen om den uberørte og 
autentiske destination har været en grundlæggende 
del af turismens mytologi siden begyndelsen. 

Der er imidlertid tale om en grov forsimpling. 
Med et banebrydende studie af dansk turismes 
tidlige historie gjorde historikeren Bente Jensen 
(1958-) klart, hvordan etableringen af Bornholm 
som et populært feriemål for danskere og tyskere 
var en langt mere sammensat proces. Turismens 
vækst skulle snarere anses som en integreret del af 
flere forskellige sociale og kulturelle processer, som 
i 1800-tallet var med til at udbrede idéen om det 
nationale, danske landskab. 

Opdagelsen af Bornholm skete tidligt efter 
danske forhold. De første rejsebeskrivelser fra 
øen i Østersøen stammer fra den første halvdel 
af 1800-tallet og var holdt i den topografiske eller 
videnskabelige tradition. Men Bornholm var endnu 
i 1855 ifølge en iagttager ”et terra incognita, et 
ukendt land,  hvor en turist var lige så sjælden som 
en tiger”. Senere på året udkom den første egentlige 
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turistguide til øen, men det er uvist, om det gjorde 
den helt store forskel for turiststrømmen. 

Flere forsøg på at etablere en dampskibsforbin-
delse slog fejl, men i 1866 lykkedes det at etablere 
en fast overfart mellem København og Bornholm, 
og tre år senere så de første pakkerejser dagens lys. 
Et rejseselskab i København tilbød fem dages rejse 
til Bornholm med transport, overnatninger, fuld 
forplejning, rejseleder og arrangerede udflugter. 
Konceptet var så populært, at flere andre fulgte, og 
selskabsrejserne blev et fast indslag i sommerens 
begivenheder på Bornholm, hvor de uge efter uge 
annoncerede i avisen. Grupperejsen var en nyska-
belse, der øgede komforten for de rejsende, der 
kunne læne sig tilbage, følge rejselederen og nyde de 
andre turisters selskab, så de var ”skånede for den 
ulempe og ulejlighed, som ellers mange, der ikke er 
i besiddelse af den fornødne lokalkendskab ofte kan 
være udsatte for”.

Rejseselskabet kunne følges ombord på båden 
til Bornholm, sammen opholde sig på hotellet og i 
fællesskab drage rundt til øens seværdigheder, før 
man i samlet flok returnerede til København. I løbet 
af kort tid opnåede pakkerejserne stor ensartethed 
og en nøje fastlagt form, der var med til at sikre 
turisterne de rigtige oplevelser på kortest mulig tid. 
Turisterne kunne også få hjælp i en stigende strøm 
af Bornholmsguider, der var med til at udvikle og 
fastlægge en forbløffende konsensus om, hvilke na-
turoplevelser og hvilke typer aktiviteter som hørte 
til et korrekt besøg på Bornholm. Komforten var i 
top, og med den begyndte de sædvanlige beklagel-
ser over de kedsommelige turister, der blot fulgte 
blindt i hælene på deres guide. 

De mest populære udflugtsmål var centreret på 
nordspidsen af øen, hvor både malere og turister 
fandt et fascinerende klippe- og kystlandskab, 
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der fra tid til anden blev betegnet som det danske 
Schweiz. Ifølge guidebøgerne kunne Bornholm 
fremkalde samme sublime associationer som Al-
perne med vilde klippesider, der tårnede højt over 
beskueren og gav en kildrende rædsel ved tanken 
om at styrte fra klipperne i havet. Et fast indslag var 
vandreture i klipperne, som det krævede stedkend-
te bornholmeres hjælp at færdes i. Nåede man helt 
op til Randkløveskåret, kunne guiderne fortælle 
drabelige historier om turister, der i dødsforagt 
havde vovet at springe hen over den 15 meter dybe 
klippespalte.  

Grotterne neden for klipperne var en anden 
attraktion, hvor det ikke var de svimlende højder, 
men det fugtige mørke og muligheden for at fare 
vild og blive opslugt i jordens indre, der fremkaldte 
det sublime gys. Ruinerne efter det store fæstnings-
værk på Hammershus Slot fra 1200-tallet fuldendte 
den stemningsfulde ramme. 

Bornholm var meget tidligt en attraktiv de-
stination, fordi øen tilbød en kontrast både til de 
hjemlige omgivelser i København og til det idylli-
serede sjællandske landskab. Gennem turismen 
blev Bornholm iscenesat som en udvidelse af det 
danske landskabs karakter, mens øen på samme tid 
fastholdt et særpræg og egen identitet. På en gang 
en del af helheden og samtidig helt sin egen.  

Velkomne og uvelkomne gæster
Det var oplagt, at Bornholms placering midt i Øster-
søen og nærheden til Tyskland måtte betyde, at øen 
også blev et feriemål for tyske turister. På den tyske 
ø Rügen og langs den tyske Østersøkyst var der tid-
ligt i 1800-tallet blevet tradition for et rigt badeliv. 
Derfra var der ikke langt til, at de mest eventyrlyst-
ne blandt de tyske turister søgte nye oplevelser på 
Bornholm. For de tyske turister kunne Bornholm 
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fremvise kyster og landskaber, der adskilte sig mar-
kant fra det flade land og lavbundede sandstran-
de på den tyske side af Østersøen. I 1878 blev det 
rapporteret fra Bornholm – ikke med udelt begej-
string – at tyskerne nu var i overtal blandt som-
mersæsonens besøgende. De tyske turister stillede 
krav om samme komfort og service, som de var vant 
til hjemmefra. Det første badehotel blev etableret 
tæt på Hammershus i 1886 på tysk initiativ. Knap 
10 år senere fulgte en kreds af bornholmere efter 
med anlæggelsen af en badeanstalt i Sandvig, som 
ligeledes var henvendt til det tyske publikum. Det 
fik navnet Ostseebad Bornholm. 

Lige fra starten gav den tyske tilstedeværelse 
på Bornholm anledning til et polariseret nationalt 
spændingsforhold mellem dansk og tysk, hvor 
potentialet for konflikt lå og ulmede under over-
fladen. Det kom bl.a. til udtryk ved modtagelsen af 
sommerens turistskibe i Rønne Havn. Fordi skibs-
farten var den eneste transportmulighed til øen, 
var der god mulighed for at tage imod de tilrejsende 
turister. Turistbådenes ankomst, danske og tyske, 
blev annonceret i avisen og var et tilløbsstykke, der 
blev mødt med hurraråb og flag, nogle gange endda 
med fuldt hornorkester. Ritualet på havnen i Rønne 
kunne dog også give anledning til nationale marke-
ringer og forhandlinger, der kunne gennemspilles 
over længere perioder. 

I 1875 følte Bornholms Avis sig kaldet til at 
markere sin uvilje imod strømmen af tyske turister. 
Anledningen syntes at være en historie om, at 300 
danske turister var blevet nægtet indrejse, da de 
ville besøge dansksindede på Als og i Flensborg. 
Afståelsen af hertugdømmerne til Preussen kun 11 
år tidligere efter nederlaget i Anden Slesvigske Krig 
1864 var endnu et åbent sår, der kunne give anled-
ning til konflikt og antityske følelser. På Bornholm 
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måtte de ”ærede tyske gæster” derfor bringes til at 
forstå, at de var højst uvelkomne. Det var ærgerligt, 
at et tysk rejseselskab ville begynde ugentlige over-
farter mellem Rønne og Stettin i sommerperioden, 
og avisen mente, at man nu igen:

”har i udsigt hele sommeren igennem at måtte døje 
gæster af den nation, imod hvilken vi ikke kunne 
nære virkelig gæstevenlige følelser, da må vi spørge 
os selv, om det er påtrængenhed fra de fremmedes 
side eller vor egen overdrevne imødekommenhed, 
vi skylder dette, og vi kunne da ikke ganske frikende 
os selv”.

Avisens anklage lød, at nogle bornholmere havde 
bestræbt sig på, at tyskerne skulle føle sig velkom-
ne og hjemligt til mode! Tyskerne kom igen, fordi 
man havde mødt dem, som om der var tale om gode 
venner. De tilfælde, hvor øboerne havde ladet tyske 
flag vaje over det danske, måtte ophøre. De tyske tu-
rister udviste en udpræget arrogance og opførte sig, 
som om deres danske værter skulle takke dem for 
de penge, som de bragte til øen. Avisen sluttede med 
en formaning om, at et skib, ”som fører tysk flag i 
vor havn slet ikke er noget lykkeligt eller glædeligt 
syn for os danske”. 

Denne svada nåede også frem til det tyske rej-
seselskab, som derpå forsøgte sig med en charme-
offensiv. 14 dage senere ankom skibet fra Tyskland 
med Dannebrog ved siden af det tyske flag. Ved 
afrejsen spillede rejseselskabets musikkorps 
melodien ”Danmark dejligst vang og vænge”. Lige 
lidt hjalp det. Bornholms Avis lod sig ikke formilde, 
men refererede med tilfredshed, at modtagelsen på 
kajen havde været kølig.

Gengældelsesaktionen i 1875 var blot en blandt 
mange episoder i en tilbagevendende diskussion om 
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de tyske turisters tilstedeværelse på øen. Modstan-
den fik næring af frygten for og modviljen mod den 
store nabo mod syd, men det var næppe de eneste 
årsager. Konflikten handlede i bund og grund 
om adgangen til at anvende Bornholms kyster og 
landskab til rekreation og oplevelser. Fordi land-
skabet blev knyttet nært til den nationale identitet, 
var det et følsomt spørgsmål, som Bornholms Avis 
stillede: Om tyskerne havde lov til at nyde Born-
holms ”ejendommelige og usædvanlige skønhed” 
på lige fod med turisterne fra det øvrige Danmark? 
Iværksættere, der tjente gode penge på de tyske 
turister, mente ja og omtalte tyskerne som ”vore 
gæster”, mens nationalt sindede aviser mente nej 
og bragte historier om de tyske turisters uheldige 

Bornholm blev en 
populær turist
destination i slutningen 
af 1800tallet. De 
markante granit
formationer talte til 
tidens begejstring 
for dramatiske 
bjerge og klipper. 
”Østersøens Perle” 
kunne også fremvise 
den monumentale 
Hammershus Slotsruin, 
der gav ferien et skær 
af eventyr og romantik.
|| Bornholms Museum 
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og larmende opførsel. Tyskerne var alt for mange. 
Indtægterne fra turisterne var i virkeligheden et 
problem, fordi det reelt betød et afhængighedsfor-
hold til de fremmede. Ja, advarede Bornholms Avis, 
tyskerne planlagde i virkeligheden at gøre Born-
holm til en tysk landsdel! Det blev forstærket, når 
tyske investorer byggede hoteller på øen, og det var 
også grunden til, at spørgsmålet om flagning kunne 
vække så stærke følelser. 

Diskussionerne fra Bornholm i de sidste årtier af 
1800-tallet er et tidligt og illustrativt eksempel på de 
forskellige vurderinger af turismen, som også i dag 
præsenterer et reelt dilemma for turistdestinatio-
ner og ikke kun i Danmark. Er turismen et gode, der 
kan bringe tiltrængt mammon og modernisering til 
underudviklede områder langt fra de urbane vækst-
centre? Eller er turismen tværtimod et ødelæg-
gende onde, hvor den hurtige gevinst tilsidesætter 
hensynet til den uberørte natur og lokalsamfunde-
nes sammenhængskraft? Og dermed på langt sigt 
ødelægger sit eget grundlag. Hvordan sikrer man en 
bæredygtig udvikling? Hvor mange turister er lige 
tilpas?   

Anders Jørgen Poulsen 
(1874-1938) var chef for 
Udenrigsministeriets 
Pressebureau, da han i 
1934 blev sat i spidsen 
for arbejdet med at 
sende dansk turisme 
i en ny retning. Den 
socialdemokratiske 
regering ønskede 
en forstærket 
markedsføring over 
for udlandet, som 
desuden kunne bidrage 
til at give Danmark 
et positivt image. Bag 
beslutningen om at 
overgive turismesagen 
til Udenrigsministeriet 
aner man muligvis 
tidens spændte 
udenrigspolitiske 
forhold til Tyskland, 
hvorfra Danmark fik 
hovedparten af sine 
turister. A.J. Poulsen 
var præsident for 
Turistforeningen for 
Danmark 1935-1938. 
|| Det Kgl. Bibliotek
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og larmende opførsel. Tyskerne var alt for mange. 
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I al sin  
beskedne 
ynde
En sensommerdag i 1913 bevægede en lille gruppe 
mænd sig langsomt mod promenaden på Langeli-
nie i København. Med sig bragte de en trækvogn, 
hvor der var monteret en skulptur i bronze. Den 
var vendt på hovedet, og som når en tryllekunstner 
begynder sin forestilling, kunne nysgerrige forbi-
passerende forvisse sig om, at den var hul indeni. 
Dagens varme solskin havde lokket mange spad-
serende ud til Langelinie efter flere dages kulde og 
regn. Arbejderne fra Lauritz Rasmussens bronze-
støberi på Nørrebro standsede ved den udvalgte 
placering mellem Kastellet og lystbådehavnen, lige 
der, hvor promenaden slog et knæk ud i havnebassi-
net. Her var i løbet af det foregående år opbygget et 
kunstigt rev, der var domineret af en stor, opretstå-
ende sten. Det var her, skulpturen skulle anbringes. 

Da alt var klart, ankom skulpturens giver, bryg-
ger Carl Jacobsen, sammen med sin 88-årige sviger-
mor. Han var klædt i hvidt tøj og havde en rød rose i 
hånden, der var blevet et kendetegn for Københavns 
excentriske kunstmæcen. Billedhugger Edvard 
Eriksen, der havde skabt skulpturen, og arkitekten 
Erik Erstad-Jørgensen (1871-1945), der havde tegnet 
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anlægget ved Lange linie for Københavns Kommune, 
tog imod. ”Endelig skal vi til det”, udbrød bryggeren. 

Den Lille Havfrue, for hende var det, blev løftet 
af trækvognen, båret ud til vandet og fandt sin plads 
på stenen. Nogle aviser morede sig over, hvordan en 
havfrue dog i alverden var i stand til at kravle så højt 
til vejrs, men det var blot venligt drilleri. Med stok 
og rose i hånden gik brygger Jacobsen over planker-
ne, der dannede en gangbro over de nyanlagte sten i 
vandkanten, og så beundrende på skulpturen. Solen 
spillede i bronzen og viste havfruens elegante og 
sensuelle linjer frem. I Politiken var konklusionen 
klar:

”Da sad hun dér i al sin beskedne ynde, og der gik en 
bifaldsmumlen igennem de mange tilskuere. Bryg-
ger Jacobsen tog sin rose i munden og kørte bort. Vi 
havde kastet blomsten for havfruens fod, men vi har 
jo heller ikke skænket hele historien, der er en pryd 
for Langelinje”.

Badning i havet var 
blevet populært i 
løbet af 1800-tallet 
og skulle afhjælpe 
sygdomme og lidelser. 
Det nye fænomen 
indvarslede også en 
ny, aktiv kropskultur 
og forvandlede 
kysterne til rekreative 
landskaber for 
solbadning, leg og 
sport. Stramtsiddende 
badetøj gjorde sit 
indtog omkring 1930, 
og den veltrænede 
og slanke krop i 
fysisk aktivitet blev 
genstand for de 
andre badegæsters 
blikke. Det tilførte en 
umiskendeligt erotisk 
dimension til strand- og 
turistlivet. 
|| Sven Türck/Det  
Kgl. Bibliotek
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Da balletten Den Lille Havfrue havde premiere i 
1909, var Jacobsen allerede grebet af intens interes-
se for Den Kongelige Ballet. Eller rettere ballettens 
danserinder, der for den aldrende brygger stod som 
indbegrebet af ungdom, skønhed og selve kunstens 
væsen. De blev inviteret til frokost på Carlsberg og 
kørt rundt i København i åben vogn. Billedhugger 
Edvard Eriksen deltog i en konkurrence om at ud-
forme en skulptur, der skulle hædre balletten. Hans 
forslag blev vraget, men han fik i stedet overdraget 
opgaven med at udforme en skulptur af Den Lille 
Havfrue som en hyldest til solodanserinde Ellen 
Price. Eriksens oprindelige forslag gik ud på at afbil-
de havfruen med ben, mens Jacobsen insisterede 
på en fiskehale. Resultatet blev et kompromis, hvor 
skulpturen meget passende fremviser selve for-
vandlingsøjeblikket. 

Afsløringen af skulpturen i 1913 tiltrak opmærk-
somhed fra et par hundrede forbipasserende. Så 
stort et publikum ville havfruen ikke få igen før 
mange, mange år senere, og ingen kunne ane, at 
dansk turisme netop havde fået opstillet sit mest 
folkekære og ikoniske vartegn. Måske var det 
skulpturens ”beskedne ynde”, der ramte en nerve 
i udlændingenes opfattelse af Danmark? Eller blot 
rene tilfældigheder? Under alle omstændigheder 
henlevede Den Lille Havfrue efter afsløringen en 
stille tilværelse på Langelinie og kunne være endt 
som endnu én af Københavns mange anonyme 
skulpturer og måske som et lidt pudsigt minde over 
brygger Jacobsens balletraptus. Der skulle gå endnu 
25-35 år, førend havfruen for alvor trådte ind på den 
sti, der førte mod verdensberømmelse. 

Dansk Touristforening 1888
Omkring år 1900 var turismen for alvor kommet til 
Danmark. Badehoteller sprang op ved kysterne over 
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hele landet. Efterspørgslen var stor, og der begynd-
te at opstå et differentieret marked med en social 
lagdeling, hvor også middelklassen kunne tage på 
rekreation og lade sig underholde på badehotel. 
Dansk Touristforening blev oprettet efter  Den nor-
diske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kø-
benhavn 1888, hvor det blev åbenbaret, at det stod 
sløjt til med både hoteller, jernbaner, hestevogne, 
rejseførere og guidebøger til de mange udenlandske 
besøgende. 

To år senere udgav foreningen sin første inter-
nationale guidebog om Danmark. Den var skrevet af 
Henrik Pontoppidan og blev udgivet i tysk oversæt-
telse med titlen Reisebilder aus Dänemark. Pontop-
pidan skrev sin turistguide i belles lettres-traditio-
nen fra 1800-tallets rejsebeskrivelser. Han mente, at 
turistguider var en litterær genre, der skulle oplyse 
og underholde læseren. Pontoppidan udpegede 
København, Møns Klint, Silkeborgsøerne og Skagen 
som de mest besøgte seværdigheder. 

”Nye billeder, nye landskaber, nye skønheder 
drager en uophørligt forbi. Snart lukker skovene 
sig over en med skygge og kølighed, snart breder 
bølgende agre og duftende kløvermarker sig på 
begge sider af vejen med landsbyer, møller og brø-
lende kvæg. Hist bader en lille sivomkranset sø sig 
indsmigrende i sollyset, omgivet af grønne skræn-
ter, der spejler sig i dens blanke flade”, hedder det i 
Pontoppidans danske forlæg for den tysksprogede 
guidebog. 

Det danske landskab var først og fremmest 
afvekslende. Det var smilende og præget af en ind-
bydende lethed, som dog også kunne åbne sig i en 
alvorstung storhed, når turisten befandt sig ”dybt 
i en mørk hede-ørkens tungsindige stille kløfter, 
hvorover kun en enlig lærkes himmelklokke kimer”. 
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Turismen i 1800-tallet havde handlet om at 
opdage, udforske og beskrive landet, men da århun-
dredet skiftede til 1900, bevægede turisterne sig 
allerede hjemmevant på kryds og tværs i et velkendt 
dansk landskab. Turistlandet bestod af en række 
fastlagte højdepunkter i form af naturattraktioner, 
historiske mindesmærker og andre seværdigheder. 
Turisterne havde opdaget Danmark, men nu var det 
tid til, at Danmark opdagede turisterne.

Oprettelsen af turistforeninger omkring år 
1900 var udtryk for, at udflugter og rejser var blevet 
tilgængelige for langt større dele af befolkningen. 
Nu ville flere byer og egne være med og sætte deres 
lokale præg på turismens danmarkskort. Turis-
mens organisering i lokalforeninger indvarslede en 
udvikling, hvor turismen fik retning og formål. Det 
var dog endnu et åbent spørgsmål, hvilket formål 
det skulle være. For nogle var turisme en mulighed 
for økonomisk udvikling, der skulle bestemmes af 
kommercielle interesser. Andre så turismen som 
en kulturel og social aktivitet, der kunne inddrage 
bredere befolkningslag i den nationale topografi og 
lære ungdommen om Danmark. Og måske var der 
slet ikke nogen modsætning derimellem? Dansk 
turisme udviklede sig over de næste årtier spændt 
ud mellem disse to poler.   

Lokalpatriotisme
Turismen organiserede sig. Vejle Turist- og 
Forskønnelsesforening blev som den første af sin 
slags dannet i 1893 og viste vejen for andre lokal-
foreninger. Ved den nationale forenings 10-års 
jubilæum i 1898 talte man 13 lokalforeninger landet 
over fra Rønne i øst til Ribe i vest og et samlet med-
lemstal på 2.500 personer. Derfra gik det stærkt: I 
1910 var der 37, i 1920 hele 51, og i 1930 var antallet 
af lokale turistforeninger oppe på 88. I 1930’erne 
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fortsatte væksten, og der blev stiftet nye lokale 
turistforeninger i Farum og Kalvehave, i Strib og på 
Tåsinge; Broager og Højer fik egne foreninger i Søn-
derjylland, og længere nordpå fik turismen et orga-
nisatorisk fodfæste i Hadsten, Aars og Nørresundby. 
Antallet toppede med mere end 100 lokalforeninger 
ved Anden Verdenskrigs udbrud og et samlet med-
lemstal i hele landet på knap 25.000. 

Den nationale turistforening havde fået en 
formålsparagraf i 1897 med en dobbelt målsætning 
for foreningernes virke: ”I fædrelandets interesse 
at udbrede kendskab om Danmark og det danske 
folk og derigennem befordre fremmedbesøget her i 
landet samt at fremme turistlivet i Danmark”. 

Der kunne være stor forskel på, hvor de lokale 
turistforeninger lagde vægten. På de store etab-
lerede turistdestinationer, der uden for Køben-
havn talte steder som Bornholm, Fanø, Silkeborg, 
Skagen, Nordsjælland og med tiden også større byer 
som Aarhus, Aalborg og Odense, kunne lokalfor-
eningerne opbygge slagkraftige organisationer, der 
efterhånden virkede på et internationalt marked og 
søgte at tiltrække udenlandske besøgende. 

Langt den overvejende del af turistforeninger-
ne havde dog blikket rettet mod et nationalt eller i 
mange tilfælde et rent lokalt publikum. Formålet 
var at tiltrække turister ved at gøre egnens sevær-
digheder tilgængelige både for egne borgere, for 
dagsudflugter fra de nærmeste nabobyer og for 
tilrejsende – gerne overnattende – besøgende fra 
andre dele af landet. De lokale turistforeningers op-
gaver kunne blive mange og varierede: beskyttelse 
af naturskønne områder, anlæggelse af stier, opstil-
ling af bænke ved udsigtspunkter og skraldespande 
på stranden. Bevaringsindsatser for gamle huse og 
kulturmiljøer i byerne, udsmykning af byen med 
kunst, opsætning af mindeplader, sten eller statuer 
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over berømte bysbørn eller begivenheder i byens 
historie og udsendelse af foldere og guidebøger var 
arbejdsfeltet for de fleste turistforeninger. 

Når en ny lokalforening var blevet dannet og  
havde udsendt sine første brochurer, blev oplys-
ningen bekendtgjort med fanfare i medlemsbladet 
Turisten: ”Nyt turistland. Kattegatøen Samsø er ved 
at blive opdaget”, hed det i en artikel fra 1928. 

I medlemsforeningernes turismeopfattelse var 
der ikke tale om større eller mindre seværdighe-
der, men alle udflugtsmål og destinationer havde i 
udgangspunktet samme værdi. Meningen med det 
hele var at gå på opdagelse i det ganske land. 

Foreningerne organiserede guidede ture og 
lokale udflugter, som både kunne være henvendt til 

Efter Genfor eningen i 
1920 blev der straks  
dannet turist fore
ninger i Sønderborg, 
Aabenraa, Haderslev 
og Tønder. Turisme 
blev et vigtigt element 
i bestræbelserne 
på at reintegrere 
Sønderjylland i det 
nationale fællesskab. 
Nu blev der endelig 
åbnet op for nysgerrige 
nordfra, og i mange 
tilfælde antog besøgene 
nærmest karakter af 
national pilgrimsfærd. 
Plakat af Sven 
Henriksen (18901935) 
fra 1935. 
|| Museum 
Sønderjylland
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på at reintegrere 
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Plakat af Sven 
Henriksen (18901935) 
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byens borgere og til besøgende. Nogle steder arran-
gerede turistforeningerne også længere ture til an-
dre dele af Danmark eller udlandsrejser, der kunne 
gå til Norge og Sverige, Tyskland, England, Holland 
eller Tjekkoslovakiet. Lokalforeningerne udsprang 
af initiativer på græsrodsniveau, men på de større 
destinationer kunne der blive tale om at etablere et 
bemandet informationskontor i sommersæsonen.

Da vandrebevægelsen for alvor fik fat i 1920’erne, 
var de lokale turistforeninger involveret i anlæggel-
sen af vandre- og cykelruter, lejrpladser, camping-
pladser og vandrerhjem. De kunne også arrangere 
kunstudstillinger, og der var ofte gengangere i 
personkredsen, når byens lokale museum blev 
grundlagt. Lokalhistoriske museer og turistforenin-
gerne havde et formål, der var to sider af samme 
sag, nemlig at formidle egnens natur, fortidsminder 
og historie. Museerne ved at fremvise genstandene 
for folk inde på museet, turistforeningerne ved at 
bringe folk ud i landskabet. Mange engagerede sig i 
turistforeningerne for at:  

”[…] henlede særlig vore egne landsmænds op-
mærksomhed på vort lands mange hidtil alt for 
upåagtede, smukke punkter, og bl.a. derigennem 
bidrage til at styrke ungdommens fædrelandskær-
lighed”. 

Hvor skåltalerne ved generalforsamlinger og 
jubilæer hyldede turismens nationale dannelsespo-
tentiale, var der dog også økonomiske interesser på 
spil i turistforeningernes daglige arbejde. Det viser 
en undersøgelse af tilblivelsen af Grenaa Turist-
forening i Jyllands østligste by i 1915. Den direkte 
anledning til oprettelsen af en turistforening i 
Grenaa var udgivelsen af de kortfattede turistguider 
Priors Små Rejsebøger, der året forinden var nået til 
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Djursland, og hvori man kunne læse, at i Grenaa ”er 
der ikke mange seværdigheder”. 

Det kunne ikke passe! En kreds af byens borgere 
mente tværtimod, at Grenaa havde meget at byde på 
for den besøgende. Her var både et nyt badehotel, 
en dejlig strand og smukke omgivelser. Der mang-
lede blot en indsats for at gøre opmærksom på her-
lighederne. Altså reklame, eller ”propaganda”, som 
det kaldtes i tidens sprogbrug. Foreningens første 
turistbrochure var allerede klar året efter og fik den 
ikke helt mundrette titel: Grenaa. Østjyllands bade-
sted. Djursland og dets naturskønheder. 

Grenaa blev beskrevet som et terra incognita. 
Det var altså underforstået, at man her endnu kun-
ne føle sig som opdagelsesrejsende i et hidtil ukendt 
turistland og få oplevelser, som andre var gået glip 
af. I Grenaa kunne man slippe væk fra de bedre 
kendte, men overfyldte turiststeder på Fanø, Ska-
gen, Bornholm og Hornbæk, hvor turisterne samle-
de sig i store flokke. Man kunne læse, at ”Djurslands 
hovedstad” var en hyggelig lille by med smukke 
bindingsværkshuse og et velholdt lystanlæg og 
spadserestier langs Grenåen. Omkring byen fandt 
man også udsigtspunkter som Baunehøj Møllebak-
ke og Jernhatten, der sagtens kunne måle sig med 
andre af Jyllands bedre kendte udflugtsmål som 
Himmelbjerget. Og her var renæssanceherregårde, 
der hørte til blandt landets ældste og smukkeste. 

Den vigtigste attraktion ved Grenaa var dog 
badestranden, der blev promoveret som Østjyllands 
bedste. Ja, i sammenligning med Vesterhavet var 
badningen ved Kattegats roligere kyster faktisk at 
foretrække:

”De berygtede revler og den voldsomme brænding 
mangler, men så er det til gengæld så meget mere 
ufarligt for de badende, strømmen suger ikke til 
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sig. Men for resten mangler her hverken saft eller 
kraft”.

I samme spor forsikrede brochuren de potentielle 
besøgende om, at Grenaa skam også kunne fremvise 
både hede og klitter – ligesom Vestjylland. 100 års 
turisme havde vendt det landskabelige hierarki på 
hovedet. Badegæsterne ved Før i begyndelsen af 
1800-tallet var meget omhyggeligt blevet forsikret 
om øens indbydende og civiliserede elementer, men 
i de første årtier af 1900-tallet så man tværtimod, at 
Vesterhavet og typiske vestjyske landskabselemen-
ter var et forbillede, som de østjyske destinationer 
lidt krampagtigt forsøgte at imitere og fremhæve. 
Vestkysten knyttede sig til sublime landskabsele-
menter som storhed og voldsomhed, der i turismen, 
også internationalt, blev anset som stærkere og 
finere.   

Borgerne grundlagde Grenaa Turistforening 
med et eksplicit formål om at fremme turistbe-
søget til byen. Det havde et indlysende lokalpatri-
otisk sigte, hvor man gerne ville vise byen frem i 
rækken af købstæder, der havde noget at byde på. 
Men man havde også øje for turismens potentiale 
som indtægtskilde, der kunne bidrage til byens 
moderne udvikling. Foreningens medlemmer var 
primært næringsdrivende i byen samt bankdirek-
tører, læger, sagførere, redaktører og andre af den 
borgerlige over- og middelklasse. Turistforeningen 
selv genererede sjældent store indtægter – men der 
var et påfaldende personsammenfald mellem den 
og det aktieselskab, som stod bag opførelsen byens 
badehotel året før! Turistforeningen fungerede til 
en vis grad som en kanal for politisk lobbyarbejde 
og praktiske opgaver, der skulle lette adgangen til 
byens (gratis) oplevelser som stranden, naturen og 
historiske stemninger. Oplevelser, som badehotellet 
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så kapitaliserede på gennem hotel- og restaurati-
onsvirksomhed. Ved 25-års jubilæet blev det da også 
bemærket, at foreningens virke hurtigt havde flyttet 
sig fra det idealistiske til det økonomiske.

Ideelle og kommercielle formål
De rekreative rejser var ikke længere forbeholdt den 
allerøverste del af eliten. Den organiserede turisme 
voksede frem som en græsrodsbevægelse, der lige 
fra begyndelsen var et tohovedet væsen. På den 
ene side blev turismen forbundet til et idealistisk 
nationalt dannelsesprojekt, der i udflugter og rejser 
udgjorde et potentiale for at udvide horisonten og 
løfte befolkningen. Internationalt var turisme en 
mulighed for at lære andre kulturer at kende og 
var knyttet til et mellemfolkeligt ideal om samar-
bejde, respekt og forsoning. Mange mente, at folk 
ville være mindre tilbøjelige til at gå i krig med et 
land, de holdt af at rejse i med deres familie. På den 
anden side betød turismens gennembrud stærkt 
stigende økonomiske interesser såvel for små lands-
byer og fiskerlejer ved kysterne som for et spirende 
turismeerhverv i byerne, der tiltrak udenlandske 
turister i titusindvis. Skulle turisme være idealisme 
eller business? Fællesskab eller professionalisme? 
Hjemstavnsturisme eller eksporterhverv?

Den folkelige del af turismen var nært forbundet 
til den spirende bevægelse for naturfredning og 
bygningsfredning, som voksede frem i de samme 
år. Danmarks Naturfredningsforening blev stiftet i 
1911, og den første lovgivning om fredede bygninger 
blev vedtaget i 1918. Turistforeningens formand 
Karl Larsen (1860-1931) gjorde i 1913 klart, at landets 
nationale værdier var truet.  Men uventet nok kom 
truslen indefra, fra turismen selv: 
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”Vi som har rejst – nogle af os kuglen rundt – har 
alt for ofte set store, ja uerstattelige værdier ødelagt 
i såkaldte turistinteressers navn, men i virkelig-
heden kun til fordel for kortsigtet pengejagt. ’Den 
danske Touristforening’ ønsker stærkeste hensyn 
til vor landskabelige og naturhistoriske og kunst-
neriske ejendommelighed. Vi vil være turistsagens 
samvittighed på disse områder”. 

Det var dog ikke en holdning, der stod uimodsagt i 
turistforeningen, og samme år knækkede forenin-
gen over, da der blev stiftet en konkurrerende for-
ening med navnet Foreningen til Fremme af Turist-
besøget i Danmark. Der var spændinger omkring de 
nationale natur- og kulturværdier, som handlede 
om forholdet mellem beskyttelse og anvendelse. 
Det var også en spænding mellem på den ene side 
de store turisterhverv som DSB, rederier, hoteller, 
restaurationer og rejseselskaber og på den anden 
side medlemsforeningerne og folkelige græsrodsbe-
vægelser; mellem København og provinsen; mellem 
udenlandske og indenlandske turister; mellem 
international markedsføring og foreningsliv med 
fællesudflugter.

Skillelinjerne var ikke altid stillet så skarpt op. 
Eksempelvis gik international turisme fint i spænd 
med en stærk europæisk fredsbevægelse, der ville 
skabe forbrødring mellem folkeslagene. Og den 
lokalt eller nationalt orienterede turisme kunne 
blive en endog meget vigtig brik i den lokale økono-
miske udvikling. Ja, måske var der i virkeligheden 
slet ikke tale om nogen modsætning, men snarere 
en alliance:

”Der er det ejendommelige ved turistbevægelsen, at 
den på lykkelig måde forener ideelle og økonomiske 
hensyn. […] I virkeligheden kan alle de, der arbejder 
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med bevægelsen sikkert nok være enige om, at både 
det, der indvindes ideelt set, og de penge, der gen-
nem turiststrømmen føres til landet, har betydning 
for samfundet”.

Denne programerklæring kunne man finde i det 
landsdækkende medlemsblad Turisten – Officielt 
Organ for den danske Turistbevægelse, der begynd-
te at udkomme i 1926. Bladet arbejdede for at gøre 
turismen til ”en folkesag”. Bladet indeholdt med-
delelser fra lokalforeningerne, beskrivelser fra alle 
egne af Danmark og invitationer til fællesudflugter. 
Det socialdemokratiske folketingsmedlem A.C. 
Meyer (1858-1938) fremturede stædigt med krav om 
arbejdernes ret til ferie og fritid. Han skrev også 
lejlighedssange og fik i bladet trykt ”Danske Turi-
sters Sang”, der kunne styrke den folkelig-ideelle 
turisme. Tanken var, at sangen kunne afsynges ved 
turistforeningens udflugter:

 Vi danske mænd og kvinder som turister
 har sat vor plov i fædrelandets jord,
 kan være fremmed storhed stundom frister,
 men her er landet dog, hvor sproget bor; 
 her vælter havets bølger imod stranden,
 som pigelæber smiler fjord og sund,
 og Danmarks kyst har bøgeløv om panden,
 og hedens land har frodig blomsterbund.

Turistforeningen for Danmark blev stiftet i 1923 
og var en ny begyndelse efter årelange konflikter 
mellem turismens stridende fraktioner. Første Ver-
denskrig havde sat en stopper for al international 
rejseaktivitet, og Bornholms Avis kunne berette om 
tumultagtige scener, da de tyske sommerturister 
afbrød deres ferie og skyndte sig hjem i august 1914. 
Til gengæld betød krigsudbruddet en styrkelse af 
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danskernes opdagelse af eget land, sådan som lokal-
foreningerne plæderede for. 

Den nye turistforening fra 1923 blev derfor et 
kompromis mellem to interesser i turismen: det 
ideelle og det kommercielle. ”Agitationsudvalget” rå-
dede over halvdelen af budgettet og sigtede mod de 
udenlandske turister og udsendte turistbrochurer 
og foldere, udarbejdede film, planlagde foredrag og 
radioudsendelser og stod for at tiltrække og mod-
tage udenlandske pressefolk og rejsearrangører. I 
løbet 1920’erne og 1930’erne så man et støt stigende 
antal udenlandske turister til København, mens 
historikere desværre må lede forgæves efter pålide-
lige statistikker over antallet af turister i resten af 
Danmark. 

Turistforeningen beskæftigede sig derudover 
med et væld af opgaver, der bl.a. omfattede forslag 
til lovgivning om drikkepenge, hoteller, skiltning, 
indførelse af sommerferie i skolen, initiativer til 
fredning samt et nordisk turistsamarbejde med 
Norge og Sverige. I 1933 fik foreningen gennemført 
en autorisationsordning for turistguider i Køben-
havn, der skulle sikre turister imod plattenslagere. 

I 1920’erne kunne Turistforeningen for Danmark 
se fremgang på alle fronter. Antallet af udenlandske 
besøgende steg, og medlemmerne strømmede til 
lokalforeningerne. Det tohovedede væsen begyndte 
dog at røre på sig, og spændinger mellem de ideelle 
og økonomiske interesser begyndte at finde vej til 
landets aviser. Ved budgetforhandlingerne i 1930 
gik bølgerne højt, da man skændtes om den rette 
fordeling af ressourcerne mellem ”Turistpropagan-
dacentral” og ”Turistforening”. Kort efter kunne 
man i Politiken læse, at turismen burde omlægges 
efter norsk og svensk forbillede med et langt større 
statsligt engagement, der først og fremmest skulle 
rettes mod de udenlandske turister: 
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”[…] i modsætningsforhold til den dobbeltsidig-
hed foreningens arbejde nu tilsigter […] at få dette 
forhold lagt an, således at den national-økonomiske 
opgave holdtes for sig, den kulturel-ideelle for sig”. 

I Turisten blev der på lederplads advaret mod 
”Københavneriet i turistforeningens ledelse”, men 
begge parter fik andet at tænke på, da den verdens-
omspændende økonomiske krise ramte turistsæso-
nen 1930 som en hammer. Depressionen var særligt 
hård i Tyskland, hvorfra dansk turisme fik de fleste 
af sine udenlandske besøgende. Med krisen for 
døren var det heller ikke tiden at spørge om flere 
midler fra regeringen. Sagen blev indtil videre gemt. 
Men ikke glemt.  

Turismens Danmarkskort
Guidebøger, brochurer, plakater og film flød i en 
lind strøm fra den nye, nationale turistforening. 
Mere end 100 års rejsebeskrivelser, reportageserier, 
billedkunstnere, rejseførere og guidebøger havde 
gennemlyst hele landet fra nord til syd og fra øst 
til vest. Af denne kompleksitet af geografi, natur, 
historie og kultur havde turismen udkrystallise-
ret en bestemt version af Danmark. ”Turistlandet 
Danmark” var på den ene side rigt og mangfoldigt, 
men skulle på den anden side holdes sammen af en 
homogen rammefortælling om det særligt danske 
uden indre modsætninger. Turistguidernes historie 
fortæller i lige så høj grad – nok mere – en historie 
om dansk selvforståelse, som de fortæller om turi-
sternes egentlige interesser.

I 1920’erne mødte de udenlandske turister 
først og fremmest Danmark som ensbetydende 
med landets hovedstad, der var tilpas stor til at 
kunne præsentere sig som en europæisk storby og 
tilpas lille til at beholde et præg af overskuelighed 
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Men ikke glemt.  
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lind strøm fra den nye, nationale turistforening. 
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billedkunstnere, rejseførere og guidebøger havde 
gennemlyst hele landet fra nord til syd og fra øst 
til vest. Af denne kompleksitet af geografi, natur, 
historie og kultur havde turismen udkrystallise-
ret en bestemt version af Danmark. ”Turistlandet 
Danmark” var på den ene side rigt og mangfoldigt, 
men skulle på den anden side holdes sammen af en 
homogen rammefortælling om det særligt danske 
uden indre modsætninger. Turistguidernes historie 
fortæller i lige så høj grad – nok mere – en historie 
om dansk selvforståelse, som de fortæller om turi-
sternes egentlige interesser.

I 1920’erne mødte de udenlandske turister 
først og fremmest Danmark som ensbetydende 
med landets hovedstad, der var tilpas stor til at 
kunne præsentere sig som en europæisk storby og 
tilpas lille til at beholde et præg af overskuelighed 
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og intimitet. Ifølge turistbrochurerne satte byen 
den klassiske dannelse i højsædet, og København 
præsenterede sine største seværdigheder som 
Thorvaldsens Museum, tæt fulgt af Glyptoteket, 
Rosenborg og Nationalmuseet. I det hele taget fyldte 
museer, kirker, slotte, bygninger og parker meget 
i brochurerne, men der blev også plads til at frem-
hæve Strøget og Tivoli. Og cyklerne, som mere end 
noget andet indkapslede København som en livlig, 
glad og smilende by. 

Smilende var også den danske natur – og i en 
særlig poetisk variant søgte brochurerne en parallel 
mellem cyklernes ringeklokker i hovedstaden og 
lærkesangen i de danske bøgeskove. Det typiske 
danske landskab var i brochurerne karakterise-
ret ved bølgende kornmarker, lyse bøgeskove og 
lavvandede kyster – altså det østdanske, idylliserede 
landskab langs Kattegat og Østersøen. De bølgende 
kornmarker inkarnerede på én gang Danmarks 
vigtigste natur-æstetiske kvaliteter og kilden til 
landets velstand og fremskridt. Andelsmejerier, 
andelsslagterier og højskoler trådte ind som oplagte 
besøgsmål for udenlandske turister. Alle vegne, i 
købstæder og i landsbyer, var der nydeligt og pænt 
og nyklippet. Især på Fyn – ”Danmarks smilende 
have”. Hvor det pittoreske ideal i romantikkens 
rejsebeskrivelser foreskrev en vis skødesløs og 
kunstnerisk uordentlighed i landskabet, var der i 
1900-tallets turistguider kun landskabelig velordnet 
regelmæssighed. Og i den danske nationalkarakter 
udelukkende regelret ordentlighed. 

Enkelte steder piblede en voldsommere natur 
frem: Klinterne på Møn og Stevns var de majestæti-
ske undtagelser i det ellers fredelige sydsjællandske 
landskab, mens Bornholm stod som en ejendomme-
lighed, der med sine fremstikkende klipper kunne 
knytte landskabelig forbindelse til de skandinaviske 
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søsterlande Sverige og Norge. Vestjylland derimod 
kunne byde på stærke og intense naturoplevelser, 
der på paradoksal vis fungerede både som et mod-
billede til det øvrige Danmark og som en særligt 
attraktiv landsdel at besøge. 

Denne store, øde natur havde også sat sig spor 
i kulturen og mentaliteten hos de lokale indbygge-
re. Plakatkunstneren Henrik Hansen (1902-1980) 
tegnede en række kendte turistplakater i 1930’erne 
og 1940’erne. På plakaten Hold ferie i Jylland er for-
grunden helt domineret af en alvorstung fisker, der 
med sit karakteristiske store skæg, pibe i munden 
og en sydvest trukket ned i nakken umiskendeligt 
refererede til Michael Anchers kendte portrætter 
af fiskere ved Skagen. Lokale fiskere blev endnu 
fremstillet som eksotiske fremmede, der levede 
et hårdt og nøjsomt liv langt fra civilisationen, og 
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fiskeren på Hansens plakat ænsede næppe de glade, 
legende turister, der nød et strålende solskin og 
lige akkurat kunne anes i vandkanten. Den lokale 
befolkning stod som kontrast til turisterne, også på 
Fanø, hvor de traditionelle folkedragter fastholdt 
turisternes interesse langt op i århundredet, men 
i en tiltagende fastfrosset og kitschet version. For 
udlændingene var Fanø ”one of Denmarks play
grounds”, og lignende beskrivelser fandt man alle de 
steder på vestkysten, hvor nye badehoteller sprang 
op nærmest på årlig basis. 

I guidebøgerne lagde man vægt på, at de uden
landske turister kunne nå at opleve så meget som 
muligt af landet i den afmålte tid, der var reserveret 
til besøget. Havde man fem dage til rådighed, kunne 
man fra København nå rundt på hele Sjælland: 
slottene og badestederne i Nordsjælland, Roskil
de, Sorø og Ringsted samt naturligvis Møns Klint. 
Måske kunne man endda nå til Odense, hvor H.C. 
Andersens verdensberømmelse udgjorde et træk
plaster for både danske og udenlandske besøgende. 
Skulle besøget også omfatte Jylland, krævede det 
længere tid, ti dage eller mere. Søhøjlandet omkring 
Silkeborg og besøg på Himmelbjerget var en ho
vedattraktion, og domkirkebyerne Ribe og Viborg 
fremstod med historisk tyngde som romantiske 
højdepunkter på turisternes rundrejse.  

Romantikken var også i højsædet i Odense, hvor 
det lige fra begyndelsen var byens berømte bysbarn, 
der overskyggede alle andre. I 1905 fejrede byen 
100året for H.C. Andersens fødsel, og kommunen 
overtog i den anledning det lille hus, hvor digteren 
efter traditionen var blevet født i 1805. Efter en 
omfattende restaurering blev huset åbnet som et 
H.C. Andersenmuseum i 1908. Allerede mens H.C. 
Andersen levede, havde huset dog fået status som 
et valfartssted for danske og udenlandske turister. 

Turistforeningen 
arbejdede for at 
højne kvaliteten 
af souvenirs til 
turisterne. I 1940 udgav 
de pjecen Turistvarer 
som en vejledning i 
kvalitetssouvenirs, 
og potentielle 
producenter kunne 
ansøge om en 
autorisation hos 
Udvalget for Bedre 
Turistvarer. Kay 
Bojesen (1886-1958) 
indsendte den ikoniske 
træfigur Aben til 
udvalget, men blev 
afvist med henvisning 
til, at der ikke levede 
aber i de danske skove.
Bojesen gav svar på 
tiltale og spurgte i et 
læserbrev, om udvalget 
kendte til havfruer i de 
danske farvande. 
|| Jacob Maarbjerg/
Ritzau Scanpix
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Berømmelsen tilførte autenticitet til de steder, som 
havde haft særlig betydning for digterens liv. Den 
aura, der stod omkring H.C. Andersens litterære 
værk, kunne overføres til bygninger, som skabte en 
konkret og fysisk forbindelse til den verdenskend-
te digter. Danmark havde fået sin egen litterære 
turisme.

Et af de tidligste eksempler på denne form for 
litterær turisme var et 200-års jubilæum for Wil-
liam Shakespeare (1564-1616), der blev holdt i 1769, 
og hvor besøgende begyndte at strømme til den lille 
by Stratford-on-Avon i tusindvis. De stoppede aldrig 
igen. Hovedattraktionen for turisterne var – og er – 
et treetagers hus i bindingsværk fra 1500-tallet, som 
måske/måske ikke var den store digters fødehjem. 
De historiske detaljer er dog mindre væsentlige i 
forhold til turisternes følelse af at kunne opleve og 
forbinde sig til Shakespeares verden. Noget lig-
nende gjorde sig gældende i spørgsmålet om H.C. 
Andersens Hus i Odense.    

Aarhus og Aalborg havde ikke verdenskendte 
digtere at præsentere, men arbejdede hver især for 
at blive stop på turisternes rute. Ud over at begge 
var historiske domkirkebyer, der kunne fremvise 
smukke, gamle bygninger, fortalte brochurerne i 
lige så høj grad om byernes vækst, nybyggerier og 
fremdrift. Netop i mellemkrigstiden var Jyllands to 
største byer inde i en hastig vækst, som medførte 
et ønske om at markere sig som moderne storbyer 
med en selvstændig profil i modvægt til København. 
Turistforeningerne i begge byer fik en central pla-
cering i indsatsen for at lufte ambitionerne over for 
omverdenen.

I turistbrochurer fra 1930’erne præsenterer 
Aarhus sig selvbevidst som Jyllands hovedstad, og 
blandt seværdighederne finder man Marselisborg 
Slot og Mindeparken, det nye universitet og Amts-
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sygehuset. Alt sammen var ambitiøse prestigepro-
jekter og institutioner med national betydning, som 
kunne fremhæve Aarhus som landets næststørste 
by. Det nye rådhus stod færdigt i 1941 og blev straks 
et nyt vartegn på byens turistplakater, der vidnede 
om byens fremdrift. Derudover fremhævede man 
”de nye flotte kvarterer på Frederiksberg [sic] med 
Læssøesgades skole og Lukaskirken” samt Aarhus 
Havn, der ”er et særligt besøg værd”. Byens største 
turistattraktion var dog uden sammenligning Den 
Gamle By, der var blevet oprettet efter Landsudstil-
lingen 1909 som et frilandsmuseum over den hastigt 
svindende købstadskultur. Romantikkens smag for 
nostalgi og ’gamle dage’ forblev en integreret del af 
turismen. 

I Aalborg var der til gengæld fart over feltet med  
øjnene stift rettet mod fremtiden. Det var den frem-
adstormende og moderne industriby, der indadtil 
gav byen identitet, og som turistmaterialet med 
stolthed projicerede udad til byens besøgende. Fx i 
denne turistbrochure fra 1913: ”Det er ikke med uret-
te, at Aalborg er blevet kaldt Danmarks Manche-
ster. I ingen af landets byer uden for København vil 
man finde så mange fabriksvirksomheder som her”. 

Byens egentlige seværdigheder var dog stadig 
de historiske vartegn, Budolfikirken og Jens Bangs 
Stenhus, men i 1933 var den nyindviede Limfjords-
bro på forsiden af årets turistbrochure. Det var 
samme år, som Nordjysk Udstilling blev præsente-
ret, og ligesom København i 1888 og Aarhus i 1909 
var det meningen, at Aalborg med en storstilet ud-
stilling skulle sætte et solidt aftryk på det nationale 
landkort. Denne gang ved at vise sig frem med ener-
gi, foretagsomhed og ligefrem ”amerikansk tempo”. 
Det gamle måtte vige for det nye og moderne:
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”Man kan strides om, hvorvidt de nye huse er køn-
ne.[…] Men at Vesterbro ved aften med flammende 
reklamer og neonlys, jagende biler og vrimlende, 
glade mennesker er et stykke storby, derom kan der 
ikke tvistes”.

Nordjysk Udstilling satte retningen for det, som 
gennem lang tid skulle blive grundfortællingen om 
Aalborg: den foretagsomme nordjyske hovedstad, 
der var præget af havnen og store industrivirksom-
heder. Og så var det ved samme lejlighed, at byen fik 
et af sine mest markante vartegn og turistattrakti-
oner: det 105 meter høje Aalborgtårn blev bygget af 
stålkonstruktionen fra den gamle Limfjordsbro.  

På den ene side var positionen som en af lan-
dets førende industribyer dybt indlejret i byens 
arbejderkultur og en kilde til stolthed i den lokale 
identitet. På den anden side mente Aalborg Tu-
ristforening, at tung industri og rygende skorstene 
ikke altid var lige hensigtsmæssigt til at tiltrække 
besøgende, og man arbejdede målbevidst for at præ-
sentere andre sider af byen. Kommunen begyndte 
i 1930’erne at sørge for gode forhold til at tiltrække 
kongresser og årsmøder til byen. Man udfoldede 
også et stærkt lobbyarbejde for at få anlagt en golf-
bane og væddeløbsbane til danske og udenlandske 
turisters underholdning. I 1935 åbnede Aalborg 
Zoo, og i 1947 forlystelsesparken Karolinelund.  

Udvalget for Turistpropaganda i Udlandet
I foråret 1934 blev det tid til et sporskifte i dansk 
turisme, da den socialdemokratiske regering for 
alvor meldte sig på banen og nedsatte Udvalget 
for Turistpropaganda i Udlandet. Udvalget var 
resultatet af en effektiv mobilisering blandt køben-
havnske turistkredse, hvor det gennem vinteren 
var lykkedes at rejse en debat om turistforeningens 
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arbejde og turismens samfundsmæssige betydning. 
Initiativet kom ikke mindst fra Thorolf Møller 
(1890-1951), som var svoger til sølvsmeden Georg 
Jensen (1866-1935). I 1925 solgte han sit gods på Fyn 
og skød penge i svogerens virksomhed, som han 
derefter var med til at udvikle til en af Danmarks 
mest succesfulde designvirksomheder. Møller sad 
også i turistforeningens hovedbestyrelse, hvor han 
kraftigt slog til lyd for, at de penge, som udenland-

Esperanto er et 
internationalt 
kunstsprog, der 
blev lanceret i 1887 
og opnåede en vis 
udbredelse i Europa 
i de følgende årtier. 
Esperantos popularitet 
var knyttet til den 
mellemfolkelige 
fredsbevægelse, hvor 
man mente, at sproglige 
barrierer var en af 
de vigtigste årsager 
til konflikt og krig. I 
manges øjne havde den 
internationale turisme 
samme vigtige rolle at 
spille i nedbrydningen 
af politiske og 
kulturelle barrierer 
mellem nationerne. 
Turistforeningen 
for Danmark udgav i 
1934 turistbrochuren 
Danlando på esperanto 
i 20.000 eksemplarer. 
|| Mikael Frausing/
Rigsarkivet Viborg
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ske turister brugte i Danmark, burde anses på linje 
med en hvilken som helst anden eksportindtægt fra 
udlandet.  Men for at udnytte det fulde potentiale 
måtte der flere penge til turismen, så man kunne 
skabe en moderne og effektiv reklamekampagne i 
udlandet. Markedsføringen skulle præsentere det, 
som interesserede udlændingene. Og kun det: ”[…] 
ikke præget af en eller anden lille købstads lokalpa-
triotisme, men vore værdier af denne art, der findes 
i hovedstaden og nærmeste omegn”.  

Ikke overraskende kunne man i næste nummer 
af Turisten læse, at den ”historiske linje” burde 
bevares. Turismens virkelige betydning lå i lokal-
foreningerne og den fremgangsrige folkebevægel-
se, der udbredte kendskabet til Danmark til hele 
befolkningen og byggede bro mellem by og land. 

Sammensætningen af udvalget viste, at regerin-
gen havde valgt side. Medlemmerne var ministeri-
elle embedsmænd og repræsentanter fra de største 
turisterhverv, og staten havde på forhånd stillet 
i udsigt at tidoble statstilskuddet fra 30.000 til 
300.000 kr. årligt, hvis turismens erhvervsinteres-
ser kunne tilvejebringe et tilsvarende beløb. Midler-
ne skulle især bruges på en forøget og professiona-
liseret markedsføringsindsats. Udvalget arbejdede 
hurtigt og fremlagde sin rapport i december 1934. 
Det centrale kapitel hed ”Danmarks muligheder 
som turistland”, og heri var der klare anbefalinger 
til den fremtidige retning for turismens ”propa-
ganda”: På det overordnede niveau var den danske 
natur præget af blide, fredelige landskaber, som 
med veldyrkede marker og en smilende ynde havde 
et særegent præg, der gjorde indtryk på udlændin-
ge. På den anden side kunne Danmark også byde 
på det grænseløse hav, der kunne vække samme 
beundring og betagelse som de mest storslåede 
bjerglandskaber. Som noget helt nyt introducerede 
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foreningerne og den fremgangsrige folkebevægel-
se, der udbredte kendskabet til Danmark til hele 
befolkningen og byggede bro mellem by og land. 

Sammensætningen af udvalget viste, at regerin-
gen havde valgt side. Medlemmerne var ministeri-
elle embedsmænd og repræsentanter fra de største 
turisterhverv, og staten havde på forhånd stillet 
i udsigt at tidoble statstilskuddet fra 30.000 til 
300.000 kr. årligt, hvis turismens erhvervsinteres-
ser kunne tilvejebringe et tilsvarende beløb. Midler-
ne skulle især bruges på en forøget og professiona-
liseret markedsføringsindsats. Udvalget arbejdede 
hurtigt og fremlagde sin rapport i december 1934. 
Det centrale kapitel hed ”Danmarks muligheder 
som turistland”, og heri var der klare anbefalinger 
til den fremtidige retning for turismens ”propa-
ganda”: På det overordnede niveau var den danske 
natur præget af blide, fredelige landskaber, som 
med veldyrkede marker og en smilende ynde havde 
et særegent præg, der gjorde indtryk på udlændin-
ge. På den anden side kunne Danmark også byde 
på det grænseløse hav, der kunne vække samme 
beundring og betagelse som de mest storslåede 
bjerglandskaber. Som noget helt nyt introducerede 
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udvalget selve det socialdemokratiske projekt som 
en af landets hovedattraktioner for udlændingene:

”Den danske samfundsorden interesserer og tiltaler 
i høj grad udlændinge. I de fremmede udtalelser går 
det atter og atter igen, at Danmark er et af de lande 
i verden, hvor de sociale foranstaltninger er nået 
videst frem. […] Der findes ikke nogen udpræget  
klasseforskel. Landet er gennemtrængt af sande, 
folkelige følelser og tanker. Al standsforskel synes 
bortvisket. Danmark er demokratisk, ikke blot i sin 
lovgivning, men i hele sit folkeliv, et virkeligt frit kon - 
gerige, et land uden de store sociale modsætninger”.

Anbefalingerne var tydeligvis en omvending i den 
nationale iscenesættelse fra Landbrugsdanmark til 
det moderne og urbane Danmark. Det nye image var 
foregrebet i turistreklamer for Aarhus og Aalborg, 
som i de foregående tiår havde betonet byernes 
moderne elementer. Det skulle nu indramme en 
ny grundfortælling om Danmark. København blev 
som hidtil markedsført som hovedattraktion for de 
udenlandske besøgende, men fortællingen om byen 
skulle støves af og tilføres nyt og mere begejstret 
indhold. Udvalget havde nemlig læst udenlandske 
rejsereportager, der gav et mere livligt billede af 
hovedstaden:

”Men det kan ikke nægtes, at turistartiklerne mere 
omtaler ’det levende liv’, og hvad der har forbindelse 
hermed, end museer og samlinger. Tivoli går foran 
Rosenborg, Thorvaldsens Museum og Glyptote-
ket. Langelinie og ’Den Lille Havfrue’ finder mere 
omtale end Nationalmuseet, dansk malerkunst eller 
arkitektur”. 
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Hvad var det? Indtil da havde Den Lille Havfrue ikke 
fundet nogen plads i de københavnske guidebøger. 
Overhovedet. På et turistkort over København fra 
1929 er skulpturen end ikke afmærket. Alligevel 
rangerede skulpturen allerøverst på rejsereporta-
gernes liste over byens attraktioner. 

Det er ikke helt ligetil at forklare, hvordan det 
gik sådan. En tradition beretter, at matroser, der lå 
med skibe i København, i tiden efter Første Ver-
denskrig lagde blomster ved skulpturen som et 
ønske om en sikker rejse og et snarligt gensyn. Det 
var måske her, at kendskabet til den lille skulptur 
begyndte at sive ud i verden. Eller måske var det 
snarere havfruens vovede og sensuelle skikkelse, 
som gjorde den til et populært postkortmotiv? Det 
kan forklare, hvorfor udenlandske turister på trods 
af guidebøgernes tavshed begyndte at se skulpturen 
som must-see under besøget i København. I midten 
af 1930’erne var den i hvert fald ikke længere til 
at komme uden om: Postkort, souvenirs og et utal 
af produkter fra småkager til gardiner blev solgt 
rundt omkring i København med Den Lille Havfrue 
som motiv. Kampen om ophavsret og de dertilhø-
rende royalties var begyndt, og i 1937 vandt kunst-
neren Edvard Eriksen en retssag mod et firma, der 
havde anvendt havfruen som forlæg for et stramaj-
broderi, som folk kunne brodere derhjemme.

I 1939 udgav den danskgifte forfatter Monica 
Redlich (1909-1963) et portræt af livet i København 
før Anden Verdenskrig med titlen Danish Delight. 
Bogens forside var prydet af Den Lille Havfrue. Med 
den særlige britiske sarkasme, og næsten som om 
der var tale om en rivalinde, lød Redlichs bedøm-
melse af skulpturen, at havfruen da ganske vist hav-
de ”et kønt ansigt, men ingen talje”! Og så undrede 
hun sig over, hvordan denne ”uanselige skulptur”, 
der repræsenterede en historie om ulykkelig kær-
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lighed, kunne blive nationalt ikon for et så uroman-
tisk, jævnt og praktisk folkefærd som det danske. 
Denne tilsyneladende overfladiske iagttagelse bar 
en dyb pointe. Turisternes interesse for Den Lille 
Havfrue var på ingen måde knyttet til det originale 
eventyr fra 1837. Det var H.C. Andersens verdensbe-
rømmelse, der i den figur, han havde skabt, smelte-
de sammen med et nyt billede af Danmark, der på 
samme tid var fredeligt, beskedent og yndefuldt. 
Det hyggelige eventyrland. I sin endelige anbefaling 
viste turistudvalget, at man tydeligt havde forstået 
pointen: 

”Rigtigt er det i hvert fald, at H.C. Andersen og 
Hamlets navne har bidraget uhyre meget til at gøre 
Danmarks navn kendt i udlandet. Og i det kommen-
de turistarbejde vil det sikkert ikke være uklogt 
ude omkring i verden, med smag, at bruge disse to 
navne i den danske propaganda”.

Traditionen med at lade danske forfattere skrive 
turistbrochurer ophørte. Arbejdet skulle professio-
naliseres og tilrettelægges efter moderne reklame-
metoder. Alt turistmateriale blev udgivet i danske, 
norske, svenske, tyske og engelske udgaver, mens en 
mindre del kom ud på fransk, hollandsk og tjek-
kisk. For første gang adskilte man også materialet 
henvendt til det engelske og amerikanske marked i 
forskellige udgivelser. I begge udgivelser var Dan-
marks plads i verden opsummeret kort og præcist: 
”Denmark is a happy country with the most advan-
ced social laws in the world”. 

Samme budskab var næppe gangbart i Sverige. 
I de svenske brochurer slog man til gengæld på, at 
svenske gæster i København kunne opleve en friere 
omgangstone og færre af de stive sociale konventio-
ner, end de var vant til hjemmefra. Dansk turisme-
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markedsføring lagde nye spor til fremtiden, hvor 
man i den internationale konkurrence placerede 
sig som det lille, smilende og hyggelige eventyrland, 
der på samme tid var socialt ansvarligt, moderne 
og effektivt, og som var på forkant med den nyeste 
mode inden for design, kultur og arkitektur. Men 
inden man rigtig nåede i gang, satte udbruddet af 
Anden Verdenskrig i 1939 en stopper for al europæ-
isk rejseaktivitet.

Folkets ferie
Vedtagelsen af Ferieloven i 1938 er ofte – og med 
rette – beskrevet som en af hjørnestenene i arbej-
derbevægelsens ’erobring af fritiden’, der ligger i 
forlængelse af andre milepæle som forbuddet mod 
søndagsarbejde i 1891 og gennemførelsen af 8-ti-
mers arbejdsdagen i 1919. Ferieloven skal dog også 
ses i sammenhæng med den store stigning i rejseak-
tiviteten, som først havde oplevet en mindre stagna-
tion under den økonomiske krise i 1930’erne for så 
igen at vokse kraftigt i årene før Anden Verdenskrig. 
Rejser var blevet et forbrugsgode, der var kommet 
for at blive. 

Arbejderne skulle have del i fritid og ferier. 
Foreninger som Arbejdernes Oplysningsforbund 
havde i årevis arrangeret rejser, der kombinerede 
studie- og ferieformål i Danmark og til udlandet. 
Friluftsbevægelserne, camping, vandrerhjem og 
cykelferier brød igennem i 1920’erne og tilbød 
billigere alternativer til de etablerede ferieformer. 
Begrænsningen lå derfor hovedsageligt i adgangen 
til ferie. Ferieloven fra 1938 gav alle arbejdere ret til 
ferie med løn i to uger om året. I bemærkningerne 
til loven understregede Socialdemokratiets ord-
fører Oluf Einer-Jensen (1889-1963), at der måtte 
være tale om ferie med løn, og at arbejdernes ferie 
og rekreation var nødvendig for at øge virksomhe-
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dernes produktivitet og derigennem komme hele 
samfundet til gode. 

Omtrent samtidig med lovens vedtagelse blev 
Dansk Folke-Ferie oprettet med det formål at orga-
nisere arbejdernes ferie. Mange arbejdere følte sig 
næppe fortrolige med den ferie- og rejsekultur, som 
var blevet opbygget gennem de foregående årtier i 
form af turistforeninger, fællesudflugter og badeho-
teller, der hvilede på borgerlige værdier og klassisk 
dannelse. Helt i fagbevægelsens ånd satsede man i 
stedet på at opbygge en helt ny parallel organisation. 
Den nye organisation skulle være tilpasset arbejder-
kulturen, og medlemsbladet Arbejderen udbredte 
målsætningen om at bruge ferie og rekreation til at 
udbrede demokratiske værdier og fædrelandskær-
lighed:

”En sådan organisation skal […] skabe betingelserne 
for, at arbejderne til overkommelig pris kan tilbrin-
ge ferien i nye og frie omgivelser og kan lære deres 
eget land og eventuelt også andre lande at kende og 
vende hjem med nye indtryk og ny arbejdsglæde”.

Der var selskabsrejser i Danmark, Norden og det 
øvrige Europa, der var cykelrejser og vandreture og 
en hel palet af forskellige overnatningsmuligheder 
fra camping og pensionater til feriehjem og hoteller. 
Hotellerne blev drevet af Dansk Folke-Ferie, og her 
gjaldt det om at etablere en ny social omgangstone 
for arbejdere. Afslappet, men ikke for afslappet:

 ”Naturligvis er der på dette sted ingen pligt til at 
skifte tøj til frokost og middag – men gæsterne mø-
der selvsagt heller ikke i badedragter”. 

Feriebyer for arbejderne var flagskibene i Dansk 
Folke-Feries ambition om at give gode rammer 
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omkring arbejdernes ferier. Den første ferieby blev 
bygget ved Esbjerg i 1939 og bestod af en fællesbyg-
ning og små træhuse på 28 kvadratmeter, hvor der 
dog blev plads til både køkken, opholdsstue og to 
værelser med køjesenge og fem sovepladser. Tre 
år senere stod yderligere fire feriebyer klar ved 
Gilleleje, Næstved, Marielyst og Middelfart, der var 
tegnet efter nogenlunde samme model med små 
beboelseshuse til en enkelt familie og fælles spise- 
og forsamlingshuse. Alle feriebyerne lå helt tæt på 
stranden, og feriens indhold var bestemt af bad-
ning, leg og boldspil, den frie natur samt det sociale 
samvær med ligesindede. Ferien handlede dog om 
meget mere end rekreation og hvile. Det var også et 
spørgsmål om demokratisk og nationalt ligeværd at 
kunne få ’fri tid’, noget, der tidligere havde været et 
særkende for landets eliter. I en reklame for ferieby-
en ved Middelfart bombastisk udbasuneret:

 ”Der var noget symbolsk i, at den jævne mand i dag 
ferierer på de marker, som i sin tid hørte under 
herresædet Hindsgavl. Danmark for folket”.

I 1960’erne fik arbejderne flere penge mellem hæn-
derne, og da Dansk Folke-Ferie begyndte opførelsen 
af nye feriebyer i Rødhus, Vigsø, Helsingør og ved 
Løjt i Sønderjylland, var husene større og indrettet 
til beboelse året rundt. Feriebyerne ville afspejle 
arbejderkulturen – også i ferierne – og var opbygget 
efter idealer, der både tilgodeså muligheden for at 
trække sig tilbage i private rammer og fælles aktivi-
teter. De populære feriecentre modstod udfordrin-
gen fra de nye, kollektive og fællesskabsorienterede 
sommerlejre og ølejre, der dukkede op i 1970’erne. 
Charterturismen var en anden – og stærkere – 
udfordring. Efterhånden løb tiden fra den tætte 
sammenhæng mellem arbejderferie, rejseselskab og 
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den organiserede fagbevægelse. Feriebyerne i Dan-
mark blev solgt fra i 1990’erne og derefter videreført 
som almindelige feriecentre, og organisationen blev 
omdannet til et charterselskab, der i dag opererer 
på markedsvilkår.    

Ferie og rekreative rejser havde siden begyndel-
sen af 1800-tallet været et forbrugsgode og status-
symbol. I velfærdssamfundet blev ferie og fritid 
tilgængeligt for næsten hele befolkningen, og det 
gav sig udtryk i en hidtil uhørt stigning i rejseakti-
viteten og en variation og differentiering af tilbud-
dene. ”Ferie for folket”, der engang var et idealistisk 
slagord for arbejderbevægelsen, udviklede sig til 
turistbranchens tag-selv-bord af muligheder: ba-
deferier, kør selv-ferie, backpackerrejse, skiferier, 
citybreaks, aktivferie, sportsrejser, kulturrejser, 
charterferie og krydstogt. Og så var der sommer-
husene, som bredte sig overalt i landet og blev en af 
danskernes foretrukne ferieformer.      

Sommerhusrevolution
Sommerhuse ved kysterne var langtfra nogen ny 
opfindelse. Den første planlagte sommerhusud-
stykning havde fundet sted i Hornbæk i 1893, og 
eksemplet blev fulgt op andre steder. I 1912 udskrev 
Politiken en arkitektkonkurrence under titlen 
”Sommerhuset”: 

”Først og fremmest ligger det i tidens demokratiske 
tendens, at de livsgoder, der tidligere forbeholdtes 
samfundets mest begunstigede, de meget rige, nu 
eftertragtes og også opnås af betydelig bredere lag. 
[…] Bevægelsen for at få et eget sommerhus er såle-
des ikke blot til stede; den breder sig til stadig nye 
samfundslag og er i stigning”.
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Mange af de indsendte forslag til et sommerhus var 
indrettet med særlige afdelinger for de medrejsende 
tjenestefolk, så det var så som så med den demokra-
tiske tendens. Efter Første Verdenskrigs afslutning 
begyndte små sommerhuse og hytter at dukke op 
ved kysterne – ofte i nærheden af de større byer. 
Der var som regel tale om uplanlagte udstykninger, 
hvor der blev opført enkle småhuse med få rum og 
uden sanitære installationer. Husene kunne kun be-
nyttes om sommeren, hvor familier fra arbejder- og 
middelklassen kunne slippe væk fra byen og bruge 
sparsomme fridage, weekender og ferier. De små 
sommerhuse var et frirum i naturen og ved vandet 
ikke ulig den samtidige etablering af kolonihaver i 
byernes udkant. 

Udbygningen af de egentlige badebyer ved 
kysterne fortsatte. Ved vestkysten var det stadig de 
etablerede steder som Skagen, Blokhus-Løkken, 
Søndervig og Fanø, der førte an. Rømø var kom-
met på danske hænder ved Genforeningen i 1920, 
og danskere begyndte at blande sig med tyskere 
på øen. Nye badesteder kom til. Det kunne anta-
ge en næsten Klondyke-agtig karakter, når et nyt 
badested voksede frem ved den jyske vestkyst. En 
forbipasserende journalist kunne i 1935 forbløffet 
rapportere om en ny badeby midt i et øde klit- og 
hedeområde sydvest for Ringkøbing Fjord, der var 
sprunget op ud af nærmest ingenting: 

”Henne er sikkert Danmarks yngste badested. For 
blot 3-4 år siden lå her højst 2-3 bosteder, spredt 
bag klitterne, nu tæller badebyen ca. 150 sommer-
huse […] Også kiosker og iskageboder skyder op med 
amerikansk hastighed. Købmanden følger med 
tiden. Hos ham kan man i år få alt, lige fra kaviar  
til ligtorneplastre og ufejlbarlige midler mod tand-
pine”.
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Foruden sommerhusene var der nu også to hoteller 
og tre pensionater i Henne Strand. Der kom livred-
derstation til, og antallet af sommergæster bare steg 
og steg. I slutningen af 1930’erne var der godt gang 
i turismen i Henne og langs hele den jyske vestkyst, 
ja, i hele landet. Den tyske besættelse i april 1940 
satte ikke straks en stopper for sommerlivet. Det 
var først, da arbejdet med at befæste vestkysten for 
alvor gik i gang i 1942, at hoteller og pensionater 
blev inddraget til militær indkvartering og strande-
ne forbudt område for turister. 

Da krigens afslutning i foråret 1945 var nært 
forestående, begyndte Turistforeningen for Dan-
mark at forberede modtagelsen af turister til den 
forestående sommersæson. Omfanget af de kolos-
sale ødelæggelser i det øvrige Europa stod dog snart 
klart for danskerne, og man endte i stedet med at 
dele folderne ud til franske, engelske og ameri-
kanske soldater. De danske hoteller blev hjulpet 

De første sommerhuse 
ved Jyllands vestkyst 
var ofte simple hytter 
med et eller to rum, 
hvor familien kunne 
slippe væk fra byens 
larm og nyde naturen, 
vandet og solen. Uden 
varme, el og indlagt 
vand kunne husene kun 
bruges om sommeren, 
men efter Anden 
Verdenskrig blev 
husene større og bedre 
udstyret, så de kunne 
bruges året rundt. Og 
udlejes til den voksende 
strøm af tyske turister. 
|| Tage Christensen/
Ritzau Scanpix
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af Marshallhjælpen, som fra 1948 bidrog med 
istandsættelse og modernisering på de eksisterende 
hoteller og til opførelsen af nye. Det gav et tiltrængt 
kvalitetsløft, som bragte hotellerne op til interna-
tionale standarder, så nu gjaldt det om at få gjort 
opmærksom på Danmark over for de udenlandske 
turister. 

Men hvilke turister? Tyskland havde altid 
leveret det største antal udenlandske turister til 
Danmark, men den tyske besættelse var endnu et 
åbent sår, og situationen i Tyskland var i det hele 
taget så desperat, at der under alle omstændigheder 
ikke var overskud til at tænke på turistrejser. Den 
københavnske ledelse i Turistforeningen for Dan-
mark ville i stedet satse på de populære englændere 
og amerikanere, som skulle blive fremtidens turi-
ster. Med delingen i et Vesttyskland og Østtyskland 
i 1949 ændrede situationen sig. Der kom nu et øget 
pres for at integrere det nye Vesttyskland økono-
misk og politisk i den vesteuropæiske udvikling, og 
man begyndte at ane, hvordan stabiliseringen i de 
første efterkrigsår langsomt gled over i fremgang 
og vækst. Det ville snart gøre spørgsmålet om tyske 
turister aktuelt. Det store naboland udgjorde et 
fremtidigt potentiale for turismens økonomiske 
udvikling, ikke mindst i Jylland. Turistforeningens 
københavnske ledelse mente, at de økonomiske 
hensyn ikke kunne stå alene, men at det også var 
vigtigt at tage hensyn til de mange danskere, som 
endnu huskede besættelsen.     

Fra Jylland krævede man tværtimod, at hindrin-
gerne for de tyske turister blev ophævet. Uanset 
hvad danskerne følte for tyskerne, mente de jyske 
lokalforeninger, med Esbjerg og Sønderborg i spid-
sen, at turismen måtte indrettes som en forretning! 
I 1952 hævede Vesttyskland tildelingerne af rejseva-
luta, og to år senere bortfaldt visumpligten. Det gav 
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nye muligheder for at tiltrække tyske turister. Først 
og fremmest båret frem af økonomiske motiver, 
men modtagelsen af de tyske turister kunne på 
det idealistiske plan ”fremme international forstå-
else” og medvirke til forsoning med den tidligere 
besættelsesmagt. Krigen trak dybe spor, og mange 
danskere følte mere end et stik af modvilje ved at se 
tyskere ved den jyske vestkyst. Modviljen steg med 
de tyske turisters såkaldte frie kropskultur og nø-
genbadning, der virkede både mærkelig og støden-
de. På en rejsemesse i Hannover blev formanden for 
Esbjergs Turistforening Ejgil Rasmussen (1913-1965) 
spurgt af en tysk journalist om holdningen til nø-
genbadning. Hans svar satte både krigserfaringerne 
og turismen i det rette perspektiv: ”Personligt vil jeg 
hellere se 100 nøgne tyskere end én i uniform!”.       

Udviklingen i Henne Strand afspejlede den 
nationale udvikling. Hoteller og pensionater blev 
genåbnet i de første år efter krigens afslutning, 
sommerhusenes antal steg og steg, og en ny cam-
pingplads åbnede. De nye sommerhuse var større og 
fik indlagt el og vand. Typehuse vandt frem, og den 
uplanlagte udbygning af et selvgroet sommerhus-
område forsvandt til fordel for planlagte udstyk-
ninger. De vidtstrakte klitarealer, der havde ligget 
ubenyttede hen i århundreder, forvandlede sig til 
en økonomisk ressource. Kommunen vedtog også –  
omsider, mente mange – en byplan for den turistby, 
Henne Strand, der var vokset frem, hvor landevejen 
endte på stranden. Vejen førte ikke andre steder 
hen end til vandet. Sommerhuse og turismen blev 
først et anliggende for den kommunale planlægning 
og regulering, og derfra flyttede det langsomt, men 
sikkert ind på en central plads i den kommunale 
erhvervsstrategi. Antallet af sommerhuse i Henne 
Strand var i slutningen af 1960’erne steget til over 
500.
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Velstandsstigningen og udbredelsen af biler 
som et alment fænomen betød et gennembrud for 
sommerhuset.  En ny ferieform – familieferien i 
sommerhus – voksede frem ved de danske kyster. 
De skarpe sociale skel, der havde præget eksempel-
vis badehotellerne, blev helt udvisket i sommerhus-
områderne, hvor små hytter, typehuse og luksus-
sommerhuse med pool kunne ligge side om side. 
Under feriens afslappede former kunne arbejdere 
blande sig med direktører. Sommerhuset var ferie 
for folket. 

Udlejningen af ferieophold i private sommerhu-
se udviklede sig snart til en uventet succes blandt 
tyske turister, men også hos nordmænd, svenskere 
og hollændere. De var tiltrukket af hjemligheden 
i husene og muligheden for selvhusholdning, der 
holdt feriebudgettet nede. I kraft af sommerhustu-
rismen distancerede Danmark de øvrige nordiske 
lande som den suverænt største turistdestination 
målt på overnatninger og omsætning. Udlejningen 
af private sommerhuse udgjorde i udlejningsbu-
reauernes øjne til tider et ”vanskeligt turistprodukt” 
på grund af forskelle i indretning og individuel smag 
i de privatejede sommerhuse. Udbredelsen af stan-
dardiserede typehuse med en mere harmoniseret 
indretning i 1960’erne blev derfor set som et klart 
fremskridt, der kunne sikre ensartethed og effektiv 
markedsføring på de udenlandske markeder. I hvert 
fald ifølge turismens professionelle og markedsori-
enterede organisationer. Kritikere talte derimod 
om en ”forslumning”, hvor sommerhusområderne 
udviste en uheldig udvikling, der havde erstattet det 
individuelle, eksperimenterende og selvgroede med 
en kedelig ensartethed, der efterlignede parcelhus-
kvartererne. Ifølge denne kritik kom de mest popu-
lære turistbyer i krise præcis på det tidspunkt, hvor 
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de mistede den eksotiske anderledeshed, der altid 
havde været en stærk del af turisternes motivation. 

’Turistlandet’ betegnede derfor omkring 1960 
omdannelsen af de danske kyster til rekreative 
landskaber. Sommergæster i hundredtusindvis 
kunne bade, lege på stranden, solbade i klitterne el-
ler cykle og vandre på anlagte stier. Familierne søg-
te også underholdning, og der blev investeret stort 
i akvarier, dyreparker, forlystelsesparker og golfba-
ner. Hvor sommerhusene var tilstrækkeligt mange, 
kom der rideskoler og windsurfing, foruden en hel 
underskov af småerhverv som issælgere, caféer og 
barer, cykeludlejning, souvenirsælgere, kunsthånd-
værk og gallerier. Tøjbutikker fik en blomstrende 
forretning, og detailhandlen kunne sikre sig et 
helt års omsætning på den korte, intense sommer-
sæson. Sammen med overnatningssteder lige fra 
campingpladser til luksushoteller blev service- og 
oplevelsesvirksomhederne lokalt og regionalt en 
væsentlig del af økonomien i kystkommunerne. Da 
man i 1960’erne i stigende grad begyndte at tale om 
”turistindustrien”, stod det klart, at økonomi og 
indtjening var rykket frem som det centrale fokus. 
Nogle steder erstattede turismen helt tidligere 
erhverv som fx fiskeriet. Men måske var forskellen 
alligevel ikke så stor, sådan som det lød i et moderne 
ordsprog i Skagen: 

”Rødspætter og turister – dem flår man”. 

Det hyggelige eventyrland
I 1952 var der premiere på musicalfilmen Hans 
Christian Andersen, der betød et imagemæssigt gen-
nembrud for Danmark i den engelsk-amerikanske 
offentlighed. Filmen gav København og Danmark 
et boost, der bekræftede turistorganisationerne i 
deres strategi om at satse på H.C. Andersens ver-
densberømmelse i turistreklamen. Filmen havde 
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komikeren Danny Kaye (1911-1987) i hovedrollen 
og var en opvisning i den særlige glade, sorgløse og 
optimistiske ånd, der strømmede ud af Hollywood 
i 1950’erne. At filmen til gengæld ikke var særligt 
nøjeregnende med detaljerne i gengivelsen af H.C. 
Andersens livshistorie, gav den i begyndelsen en 
skeptisk modtagelse i Danmark. Under en pro-
motionrejse i Danmark besøgte Danny Kaye H.C. 
Andersen-museet i Odense, lagde sig i digterens 
seng og prøvede hans støvler. Det udløste en storm 
af forargelse fra det kulturelle parnas. Da skandalen 
og billederne af den berømte skuespiller ramte for-
siderne af de internationale aviser, skiftede stem-
ningen i stedet til en begejstring – og måske også en 
vis benovelse over – den gratis reklame i udlandet. 
Sangen ”Wonderful Copenhagen” fra filmen blev en 
international ørehænger, der satte København på 
turismens verdenskort.

Til den efterfølgende turistsæson havde Køben-
havn taget mottoet ”Wonderful Copenhagen” til 
sig på årets nye turistplakat af Viggo Vagnby (1896-
1966). Plakaten viste en smilende politibetjent, der 
fulgte andemor og syv ællinger over gaden, og blev 
straks en klassiker. Den grundfortælling om Dan-
mark som turistland, der var blevet uddestilleret i 
1930’erne, stivnede nu i sin næsten endelige form. 
Med H.C. Andersen som genkendeligt ansigt kunne 
Danmark træde frem som eventyrets land. Men ikke 
som et land fuldt af pirrende spænding og farefulde 
oplevelser, næh, tværtimod som det idylliske rige, 
hvor farerne var overvundet: det lille, velhavende, 
ufarlige, smilende og socialdemokratiske kongeri-
ge langt mod nord, hvor alle gik rundt og hyggede 
sig og fulgte ællingerne over gaden – dette blev i 
turistreklamen effektivt fastslået som Danmarks 
internationale brand. 
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Som blikfang for denne fortælling voksede Den 
Lille Havfrue ud over de snævre rammer som var-
tegn for København. Den internationale berømmel-
se steg til uanede højder, og skulpturen blev et ikon 
for Danmark, selve inkarnationen af danskheden og 
hyggekulturens ypperstepræstinde. Berømmelsen 
var til gengæld helt og aldeles løsrevet fra det oprin-
delige eventyrs pointe om den flygtige og umulige 
drøm om forandring i mødet med det fremmede. 
Forfatteren og kommunisten Hans Scherfig (1905-
1979) havde et skarpt blik for udviklingen, da han i 
1955 gav den storstilede fejring af H.C. Andersens 
150-års fødselsdag en kras kommentar med på vejen:  

”I denne uværdige humbug, hvor vores gode land 
bliver udgivet for noget andet, end det er, og falbudt 
under falske forudsætninger, indgår den store 
danske digter som en ordinær turistvare. Grosse-

I 1925 dokumenterede 
en historiker, at H.C. 
Andersen næppe var 
født i det hus, som var 
indrettet til museum 
over digterens liv. Snart 
svirrede anklagerne 
over Storebælt. 
Københavnske aviser 
påstod hårdnakket, at 
der blev fiflet med den 
historiske sandhed, 
mens museet med 
odenseanske aviser i 
ryggen forsvarede sig 
med, at huset kunne 
være lige så godt som 
alle mulige andre, så 
længe et andet fødested 
ikke kunne påvises.
|| Ritzau Scanpix
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rerne har annammet ham. H.C. Andersen er blevet 
salgbar. Hans verdensberømmelse, som borgerne 
grinede så hjerteligt af i hans levetid, er blevet ren-
tabel som et oliefund i Danmarks undergrund”.  

Naturligvis kunne den nationale selvros og billedet 
af det lykkelige eventyrland ikke stå uimodsagt. Om 
morgenen den 25. april 1964 kunne aviserne bringe 
historien om, at Den Lille Havfrue i løbet af natten 
var blevet halshugget. Ukendte gerningsmænd hav-
de savet gennem bronzeskulpturen med en nedstry-
ger og fjernet hovedet. B.T. kunne med et glimt i øjet 
oplyse, at sagen var overgået til drabsafdelingen, 
fordi Afdeling A i Københavns Politi også efterfor-
skede vold og hærværk. Dermed opstod en vandre-
historie om, at sagen blev efterforsket som et rigtigt 
drab, og metaforen lå lige for: Hele nationens yndige 
og berømte datter var blevet angrebet og skændet. 

Den umiddelbare reaktion var dog præget af 
forvirring og rådvildhed, og turistchefen for Køben-
havn var ikke ubetinget glad for den gratis omtale: 
”Desværre er det en negativ propaganda”, udtalte 
han til Berlingske Tidende, men trøstede sig dog ved, 
at skulpturen kunne blive repareret, så den var klar 
igen til turistsæsonen. Det blev den, og i sommeren 
1964 var Den Lille Havfrue atter på plads på Langeli-
nie og klar til at tage imod turisterne. Så god som ny. 

Og så alligevel ikke. Noget var forandret. Den 
forunderlige udvikling fra historien om rejsens 
uanede muligheder og bristede illusioner til den 
lille skulpturs hyldest til Den Kongelige Ballet og 
den uventede opstigen til nationalt turistikon blev 
nu tilføjet et politisk lag. Kunstneren Jørgen Nash 
(1920-2004) proklamerede højlydt i offentligheden, 
at han kendte ”havfruemordernes” identitet, og 
at der var tale om en kunstnerisk happening, der 
indvarslede ungdomsoprørets protest mod samfun-
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dets autoriteter. Det ret ordinære hærværk krøb ind 
i den offentlige erindring som et symbolsk angreb 
på den nationale selvforståelse om det hyggelige 
eventyrland og hele det borgerlige samfund i videre 
forstand. 

Turisterhvervet
Turismens organisationer stod i et vadested. Tu-
ristforeningen for Danmark arbejdede endnu efter 
sit traditionelle og dobbelte formål om både uden-
landsk markedsføring og fremme af indenlandsk 
rejseliv, men fra alle sider lød det, at professionali-
sering måtte være tidens løsen. Turistforeningens 
bestyrelsesformand trådte tilbage i 1960 og forma-
nede om, at det kunne være vanskeligt at opretholde 
turismens dobbelte formål: 

”De statsmidler, som Turistforeningen for Dan-
marks forretningsudvalg er sat til at forvalte, må 
gives ud på udlandspropaganda […] medlemsmidler, 
kontingenter og private bidrag kommer den egn til 
gode, hvor disse midler er indsamlet […] Turistsa-
gen er en nationalsag”. 

Der gik dog ikke mange år, før turismens bånd mel-
lem ”udlandspropaganda” og ”nationalsagen” blev 
kappet. Turisterne, som nu strømmede til danske 
turistdestinationer i hundredtusindvis, efterspurg-
te underholdning og komfort snarere end de kede-
lige og langhårede afhandlinger om dannelse og det 
nationale, som man kunne finde i turistforeningens 
årbøger. 

I 1967 blev Turistforeningen for Danmark ned-
lagt. Turismens slagkraftige hovedorganisation blev 
det nyoprettede Danmarks Turistråd, senere Visit-
Denmark, der skulle fungere som et offentligt-privat 
samarbejde, hvor staten matchede de økonomiske 
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bidrag fra de private turismevirksomheder. Opga-
ven bestod i at få flere udenlandske turister gennem 
international markedsføring, men også at gennem-
føre markedsundersøgelser og rådgive de hjemlige 
turisterhverv samt at udvikle nye turistprodukter. 
Turismemarkedet blev efterhånden inddelt i tre 
større hovedområder: erhvervsturisme, kyst- og 
naturturisme samt storbyturisme. København 
udbyggede sin position som en af Europas attraktive 
hovedstæder for korte storbyferier kendt som city-
breaks. Byer som Aalborg, Fredericia og Herning 
satsede på at tilbyde gode forhold for konferencer 
og messer. Turisme var, helt og entydigt, blevet et 
erhverv. Efter 2000 blev afholdelsen af internatio-
nale sportsevents et vigtigt satsningsområde med 
prestigeprojektet om at få OL til København som 
juvelen i kronen. Det lykkedes som bekendt ikke, 
men det gav til gengæld uforudsete problemer, da 
Wonderful Copenhagen på grund af coronaepide-
mien pludselig stod med den udfordring, at begge 
de to megaevents EM i fodbold og Tour de France 
ville besøge København på samme tid i 2021. Det gik 
ikke, fordi den indbyrdes kamp om opmærksomhed 
og sponsorer ville forringe produktet.  

Turisterne var siden begyndelsen i 1800-tallet 
blevet beskyldt for overfladiskhed og nydelsessyge. 
Distanceringen til de udannede masser udtrykte en 
særlig forfaldsmyte, der trivedes blandt kulturelle 
og økonomiske eliter. De fandt stort ubehag ved 
tilstedeværelsen af grupper af rejsende, som søgte 
samme rejsemål som dem selv og derved i deres 
øjne devaluerede stedets værdi som exceptionelt. 
Oprettelsen af Danmarks Turistråd gjorde i den 
forstand en dyd ud af nødvendigheden og gjorde 
underholdningen, nydelsen og den kommercielle 
homogenisering til selve sagen. Politikere og turis-
mens ledelse var fast besluttet på at gøre fordom-
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mene til virkelighed. De kulturelle betydninger 
af turismen, der havde udviklet sig parallelt med 
de erhvervsmæssige i knap 150 år, blev fjernet fra 
organisationens formålsparagraf og arbejdsfelt. Det 
skete ikke på grund af uopmærksomhed, men som 
en bevidst politisk beslutning. Regeringens storsti-
lede kulturpolitiske redegørelse fra 1969 slog sagen 
fast, da turismens placering i kulturpolitikken var 
reduceret til en sarkastisk sidebemærkning:

”Man taler om kulturel turisme. Dette begreb skulle 
[…] nødig misforstås. Det er ikke tanken, at den 
såkaldte kulturelle turisme – og alene navnet kan 
skræmme enhver – skal afløse den nu almindelige 
turisme, hvis formål vel ofte er hvile og sol, men tan-

Charterturismen 
vandt frem i 1960’erne 
og blev snart en af 
danskernes foretrukne 
ferieformer. Simon 
Spies (1921-1984) var 
en af pionererne i den 
danske rejsebranche, 
der så et kæmpe 
potentiale i at sende 
nydelsessyge danskere 
til Middelhavets 
grisefester og sol-
beskinnede strande. 
Og han blev en af 
Danmarks rigeste 
mænd. I 1983 giftede 
Spies sig med Janni 
Brodersen (1962-), 
som arvede Spies-
koncernen ved hans  
død året efter. Charter - 
parrets bryllupsrejse 
gik til Venedig, 
turismens århundred-
gamle symbol på 
romantisk kærlighed. 
|| Jørgen Jessen/Ritzau 
Scanpix
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ken er, at man skulle kunne supplere disse formål 
med andre”. 

De næsten 150 lokale turistforeninger, der havde 
været grundstammen i den organiserede danske 
turisme siden forrige århundrede, blev med et slag 
hjemløse. Efter 1967 fandt de sammen i Samvir-
kende danske Turistforeninger, der fortsatte som 
hovedorganisation for lokalturismen. Udgivelsen 
af turistårbøgerne fortsatte, og endnu i 1988 havde 
Samvirkende danske Turistforeninger kræfter til at 
udgive et jubilæumsskrift i forbindelse med 100-års 
jubilæet for den organiserede turisme i Danmark.  
Uden offentlige tilskud i ryggen sygnede forenin-
gen hen i 1990’erne, og de lokale turistforeninger 
gik samme vej, efterhånden som de kommunale 
erhvervsråd overtog driften af turistkontorerne.

Idéen om turisme som et kulturelt dannelses-
projekt forsvandt dog aldrig helt. Det fandt plads i 
skolernes udflugter og lejrskoler, i rejseforeninger, 
folkelige oplysningsforbund, menighedsråd og i mu-
seernes venneforeninger, hvor man ikke rynkede 
på næsen ad den kulturelle turisme. Her fortsatte 
idéen om rejsen som et demokratisk og kulturelt 
møde, der kunne forandre og afsætte varige spor 
hos turisten.   

I 1999 lancerede 
Danmarks Turistråd en 
storstilet kampagne, 
der skulle føre dansk 
turisme sikkert ind i 
det nye århundrede. 
Det støvede image som 
et hyggeligt eventyrland 
måtte vige til fordel 
for nye fortællinger 
om et moderne og 
globaliseret Danmark. 
Slidte klicheer om 
vikinger med horn på 
hjelmen og Den Lille 
Havfrue skulle gemmes 
bort. Men i 2010 gjorde 
Den Lille Havfrue 
stort comeback på 
verdensudstillingen 
i Shanghai og 
symboliserede nu 
økologi, bæredygtighed 
og innovation. 
Wellfairytales hed det.
|| Christian Lindgren/
Ritzau Scanpix
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EXPO 2010  
i Shanghai
I 2010 stod Den Lille Havfrue igen igen i centrum for 
en ophedet diskussion om turisme, kommercielle 
interesser, internationalt image og national iden-
titet, da skulpturen blev valgt til at være hovedat-
traktion og trækplaster ved Danmarks bidrag til 
verdensudstillingen EXPO 2010 i Shanghai. Det var 
et scoop for de danske arrangører, som havde fået 
lov til at låne skulpturen af Københavns Kommu-
ne i seks måneder hen over sommeren. Den Lille 
Havfrue blev i marts løftet bort fra sin sten på Lan-
gelinie, fløjet til Shanghai og en lille måned senere 
genopstillet i et bassin med vand i midten af den 
danske pavillon. Fra bassinet snoede en trappe sig 
opad, hvor der med tekst, billeder, lyd og video blev 
fortalt om danskere, der var i stand til at kombine-
re vækst og livsstil med bæredygtighed og socialt 
ansvar. Danmark var et moderne velfærdseventyr. 
Wellfairy tales hed den danske pavillon, der bevidst 
spillede på kinesernes interesse for H.C. Andersen.

Den Lille Havfrue kunne tilsyneladende ganske 
uproblematisk repræsentere værdier tilpasset et 
nyt århundrede. Økologiske planløsninger og vel-
færdsteknologier var blevet konkrete eksportvarer, 
og arrangørerne kunne fortælle, at deltagelsen i ver-
densudstillingen var det ”største markedsførings-
fremstød i Kina med et budget på over 100 millioner 
kroner”. Da verdensudstillingen i Shanghai pakkede 
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sammen i oktober måned, konstaterede man med 
stolthed, at den danske pavillon havde været den 
næstmest besøgte efter den kinesiske, og at 5,5 
millioner gæster havde lagt vejen forbi. Det svarede 
til hele den danske befolkning. Hjemme i Danmark 
var det erhvervsminister Brian Mikkelsen (1966-), 
der tog imod:  

”Det glæder mig at se Den Lille Havfrue godt hjem-
me fra Shanghai. Men jeg glæder mig endnu mere 
over de flotte resultater, som hun har været med til 
at skabe i Kina”.  

Bronzeskulpturen var som altid omgærdet af 
personlighed og intimitet. Den Lille Havfrue havde 
”arbejdet for Danmark”, og ”hun” havde skabt flotte 
resultater. Når kritikere meldte sig, blev udlånet 
til Shanghai derimod forsvaret med, at der blot var 
tale om en ordinær skulptur og en helt almindelig 
udveksling af kunstgenstande. Juridisk var der ikke 

Da Corona lukkede 
Danmark ned, åbnede 
turistlandet sig 
op for danskerne. 
I VisitDenmarks 
kampagne ”Meget mere 
end #baredanmark” 
kunne man uploade 
sine egne feriebilleder 
til Instagram. Turist
blikket var lige så 
essentielt som altid. 
Udenlandske turister 
ville også være med, 
og her er det tyske 
@tilmann_123, der 
har bidraget med 
sin campingvogn på 
Vejers Strand Camping 
fra efterårets ferie i 
Danmark.
|| Tilmann Döring
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noget at komme efter. Og det vigtigste var de danske 
eksportinteresser. 

Ikke alle var dog lige begejstrede. Karin Nød-
gaard (1966-) fra Dansk Folkeparti kæmpede en 
hård kamp for at stoppe udlånet med den begrun-
delse, at skulpturen var et nationalt klenodie, som 
hørte til i København. Den Lille Havfrue inkar-
nerede danskheden i så høj grad, at der nærmest 
var tale om et overgreb. Fra den modsatte side af 
Folketinget lød det tværtimod fra Enhedslistens 
Frank Aaen (1951-), at skulpturen overhovedet ikke 
var en passende repræsentant for Danmark. Man 
skulle hellere opstille en vindmølle. Og måske som 
et muntert forsøg på at afmontere den hidsige debat 
mente Orla Hav (1952-) fra Socialdemokratiet med 
nordjysk lune, at det ville være godt for havfruen 
at komme ud og opleve verden: ”At rejse er at leve”, 
citerede han H.C. Andersen. Blandt alle debattø-
rer, var det kun Hans Christian Thoning (1952-) fra 
Venstre, der gik ind på selve eventyrets præmis om 
rejsen som et kulturmøde: 

”Eventyret om ’den lille havfrue’ er en fortælling om 
at forlade sin hjemlige verden for at møde en anden, 
om at forene to kulturer, og måske allermest hand-
ler eventyret om troen på, at man ved at give afkald 
på noget af sig selv får meget mere tilbage”. 

For arrangørerne bag den danske pavillon var 
skulpturen først og fremmest et kraftigt våben i 
kappestriden om kinesernes og verdenspressens 
opmærksomhed. Idéen om – igen – at skubbe Den 
Lille Havfrue foran sig som et kulturelt og nationalt 
ikon, der på en effektiv måde kunne fremme danske 
erhvervsinteresser, lå i logisk forlængelse af den 
strategi for oplevelsesøkonomi, som Brian Mikkel-
sen i sin tid som kulturminister havde været med 
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erhvervsinteresser, lå i logisk forlængelse af den 
strategi for oplevelsesøkonomi, som Brian Mikkel-
sen i sin tid som kulturminister havde været med 

114147_turistlandet_.indd   94 12/05/2021   14.52

95

til at formulere i årene forinden. Oplevelser var i 
begyndelsen af 2000’erne et nyt konkurrencepara-
meter for regeringen: 

”Ud af fusionen mellem kultur og erhverv er der 
vokset en ny form for økonomi. En økonomi, der er 
baseret på en stigende efterspørgsel efter oplevel-
ser, og som bygger på den merværdi, kreativitet 
skaber både i nye og mere traditionelle produkter 
og serviceydelser […]”  

Oplevelsesøkonomi var tidens løsen. Professio-
nalisering af kulturlivet betød kapitalisering af 
de værdier, som kunst og kultur frembragte. Kort 
fortalt var oplevelsesøkonomien en naturlig for-
længelse af den markedsøkonomiske udvikling, 
som turismen havde gennemgået i 1900-tallet, hvor 
rejsens ”oplevelser” i stigende grad optrådte som en 
forbrugsvare. Turisme var blevet et eksporterhverv 
i 1967, og nu skulle det øvrige kulturliv følge trop. 
Kulturen blev en (uudnyttet) vækstressource og ikke 
et mål i sig selv. Mange slog sig i tøjret, og kampen 
om fusionen mellem kulturliv og erhvervsliv bragte 
mindelser om 1920’ernes debat om turisme som  
en sammensmeltning af ideelle og økonomiske 
interesser. 

Meget mere end bare Danmark
Fra tid til anden hører man om nye initiativer, der 
skal sikre bæredygtig turisme. Klimakrisen har 
forstærket gamle fortællinger om den ødelæggen-
de masseturisme ved at pege på charterflyenes, 
krydstogtskibenes og feriecentrenes kolossale 
energiforbrug og medfølgende CO2-udledning. De 
mest populære destinationer fra Venedig til Den 
Kinesiske Mur og Taj Mahal overvældes af turister, 
ja, selv på Mount Everest indføres kvoter for at 
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klare turiststrømmen. Lige lidt hjælper det, for den 
globale turisme bare vokser og vokser. Og snart får 
alle kinesere råd til at rejse! Et fromt håb om en 
gylden fremtid for dem, der lever af turisterne, men 
en rendyrket dystopi for dem, som ser turismen 
som en ødelæggende kraft. Forhåbningerne til en 
bæredygtig udvikling i turismen har haft lidt af 
ønsketænkningens skær over sig.

Og så i foråret 2020 ramte coronakrisen og vend-
te op og ned på alting. Ikke mindst i turismen. Da 
statsminister Mette Frederiksen (1977-) meddelte, at 
den danske grænse ville være lukket med virkning 
fra den 14. marts 2020, stod det hurtigt klart, at man 
i al hast måtte omstille sig til en dansk turistsæ-
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son med langt færre udenlandske turister. Det var 
ligesom i 1914 og i 1940, hvor krige havde standset 
de internationale turister, men hvor danskerne var 
taget på ferie i deres eget land og havde fyldt bade-
hotellerne i udlændingenes sted. Men det var der 
ingen, der huskede længere. 

Dansk turisme var for længst blevet omdannet 
til et eksporterhverv. Det var derfor ikke over-
raskende, at VisitDenmark reagerede på krisen 
med lige dele panisk forbløffelse og professionel 
snarrådighed. I løbet af kort tid fik organisationen 
produceret en reklamevideo, der tog udgangspunkt 
i det utænkelige. Danskerne måtte bare holde ferie i 
Danmark. Med en perlerække af de mest indbyden-
de landskaber i Danmark som baggrund opfordrede 
skuespilleren Martin Brygmann (1963-) til at se 
Danmark med nye øjne: 

”Det er jo ikke, fordi du er holdt op med at elske 
Danmark, men måske er du bare begyndt at tage det 
for givet. […] Så rejs ud og genopdag dit eget land. 
For det her er meget mere end bare Danmark”.

Da danskerne i al hast gav sig til at omlægge deres 
ferieplaner, viste Bornholm sig hurtigt som et hit. 
Med sin fjerne beliggenhed og sine fremmedartede 
klipper kunne ”Østersøens Perle” genindtage sin 
traditionelle plads som et lidt eksotisk rejsemål, der 
dog stadig lå inden for landets grænser. Bornholm 
var en af de første destinationer til at melde ”alt 
udsolgt”, men snart fulgte sommerhusudlejere trop 
i hele landet. Langs den jyske vestkyst så man frem 
mod sommeren med bange anelser, men da græn-
sen igen blev åbnet for udenlandske turister i maj 
måned, var de danske familier allerede rykket ind 
og havde lejet sommerhusene. I vestkystens badeby-

Reklamekampagnen 
”Fra os i Thy” spiller 
humoristisk på 
den øde og vilde 
vestjyske natur som 
et modbillede til det 
fortravlede storbyliv. 
Kontrasten har været 
fast følgesvend i 
dansk turisme og 
dansk selvforståelse 
siden ’opdagelsen af 
Vestjylland’ i midten af 
1800-tallet. Surferne 
fandt i 1990’erne et 
fristed i Klitmøller 
og bragte caffe latte 
og skyr med ristede 
speltkerner til det 
søvnige fiskerleje. 
De er nu blevet en 
del af kommunens 
turismesatsning Cold 
Hawaii, der føjer sig 
uproblematisk til 
fortællingen om Thy, 
hvor der er højt til 
himlen og langt til det 
meste. 
|| Mette Johnsen
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er var der i sommeren 2020 helt usædvanligt flere 
danskere end tyskere.  

Danskernes ferie i eget land gav anledning til en 
ny opmærksomhed på landskab og historie. Ky-
ster, udsigtspunkter og vandreruter blev populære 
som aldrig før. Efter en sløv forsommer oplevede 
museerne en kæmpe publikumsfremgang. Måske 
var det et resultat af, at museerne med hjælp fra 
staten kunne tilbyde halv pris på entrebilletten. 
Støtten blev i oplevelsesøkonomiens ånd givet som 
en håndsrækning til de økonomisk trængte mu-
seumsattraktioner og ikke som en kulturel hånds-
rækning til danskerne. Resultatet blev,  at især de 
mindre museer og besøgssteder, der lå lidt af vejen 
fra de mest trådte turiststier, nærmest blev rendt 
over ende af danske besøgende. Det piblede frem 
med forslag om de mindre, de hemmelige og skjulte 
perler. Danskerne vendte hjem fra deres ferie og 
fortalte venner og familie – og alle, der så med på 
Facebook – om alle mulige dejlige steder i Danmark, 
som man slet ikke anede eksisterede. Sommeren 
2020 blev en uventet og givetvis kortvarig anledning 
til, at mange danskere brugte deres sommerferie på 
at genetablere en gemt, men ikke helt glemt, forbin-
delse til det nationale landskab. 

”Som så mange andre genopdager vi Danmark 
denne sommer”, skrev journalisten Pernille Steens-
gaard (1960-) om en udflugt til Als og fortsatte: 
”Mere præcist opdager vi det, for vi har aldrig været 
i Nørreskoven før. Hvor dumt”. I en artikelserie i 
Weekendavisen gav hun sig til udforske, hvordan 
tidligere kriser havde påvirket danskernes syn på 
landskabet. Hun tog guldaldermalernes landskabs-
billeder med ud i naturen og stillede sig på samme 
plet for at se, hvordan landskabet havde forandret 
sig over de sidste 150 år. I Turistforeningen for 
Danmarks årbøger fra 1950’erne fandt hun dybe 
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skildringer af et nationalt og litterært landskab, der 
virkede som noget fra ”en fjern tidsalder”. Hun gik 
på jagt efter de sidste rester af de storslåede, men 
for længst forsvundne hedearealer i Midtjylland. 

Det sidste lød som et fjernt ekko af H.C. An-
dersen, der knap 200 år tidligere var draget ud for 
at opleve de jyske heder og beskrive dem for dan-
skerne. Under Jyllandsrejsen i 1830 var det aldrig 
lykkedes ham at indfange den jyske natur i poetisk 
form. Det måtte vente næsten 30 år til ”Den store 
Jyllandsrejse” i 1859, hvor H.C. Andersen undervejs 
digtede ”Jylland mellem tvende have”, der lige siden 
har givet landsdelen sit ry for sublim, alvorstung 
storhed. Sangens to centrale strofer lyder:

 Jylland, du er hovedlandet, 
 højland med skov-ensomhed! 
 Vildt i vest med klittag sandet 
 løfter sig i bjerges sted. 
 Østersø og Nordhavs vand 
 favnes over Skagens sand.

 Heden, ja, man tror det næppe, 
 men kom selv, bese den lidt: 
 Lyngen er et pragtfuldt tæppe, 
 blomster myldre milevidt. 
 Skynd dig, kom! om føje år 
 heden som en kornmark – 
 som en kornmark står. 

Sangen var altid mere end blot en litterær naturbe-
skrivelse, der åbnede Jyllands landskab for dan-
skerne. Det var også en konkret opfordring til at 
rejse ud, opdage og opleve – sådan som H.C. Ander-
sen selv havde gjort det i 1830. Skynd dig, kom! Se 
det selv! Turistlandet Danmark.
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Videre læsning
Dahlkild, Nan (red.): Sommerlandets arkitektur. Drømmen 
om det gode liv. Museum Tusculanums Forlag 2018
Gennem syv kapitler fortæller bogen om sommerarkitektur 
fra 1700-tallets adelige lystslotte frem til feriebyer, camping-
pladser og nye eksperimenter i sommerhusarkitektur. Den 
historiske udvikling i arkitekturen afspejler skiftende tiders 
forestillinger om sommerens gode liv.

Grand, Karina Lykke: Dansk Guldalder. Rejsebilleder. 
Aarhus Universitetsforlag 2012
Bogen viser, hvordan de danske billedkunstnere, guldal-
dermalerne, på deres rejser i 1800-tallet også var turister. I 
dagbøger, breve og skitser forholdt de sig til jernbaner, damp-
skibe, turisthoteller og andre rejsende, men i deres kunst fra 
Italien og Danmark viste de et poleret og idyllisk billede i tråd 
med tidens smag.  

Jensen, Bente m.fl. (red.): Kyst, vand og borgerstand.  
Den jyske historiker, nr. 65, 1993
Dette temanummer om de danske kysters udvikling til rekre-
ative landskaber er fortsat den eneste udgivelse på dansk, der 
anlægger et helhedsperspektiv på den tidlige danske turisme 
fra ca. 1750-1900.  

Kolbe, Wiebke (red.): Turismhistoria i Norden. Uppsala 
2018
Med artikler på dansk, norsk og svensk giver denne antologi 
et bredt og fragmenteret billede af turismens meget forskel-
ligartede historiske udvikling i Danmark, Norge, Sverige og 
Finland.

Schultz, Hans Joakim: Dansk turisme i 100 år 1888-1988. 
Danmarks Turistråd 1988
Jubilæumsskriftet markerede stiftelsen af Dansk Touristfor-
ening og indeholder en veloplagt oversigt over udviklingen af 
organiseret turisme i Danmark, et rigt billedmateriale samt 
forfatterens gode og personlige anekdoter. 

På 100danmarkshistorier.dk findes den omfattende littera-
tur, som forfatteren har anvendt til at skrive bogen, ligesom 
der er noter til bogen.     

114147_turistlandet_.indd   100 12/05/2021   14.53



Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
100

Videre læsning
Dahlkild, Nan (red.): Sommerlandets arkitektur. Drømmen 
om det gode liv. Museum Tusculanums Forlag 2018
Gennem syv kapitler fortæller bogen om sommerarkitektur 
fra 1700-tallets adelige lystslotte frem til feriebyer, camping-
pladser og nye eksperimenter i sommerhusarkitektur. Den 
historiske udvikling i arkitekturen afspejler skiftende tiders 
forestillinger om sommerens gode liv.

Grand, Karina Lykke: Dansk Guldalder. Rejsebilleder. 
Aarhus Universitetsforlag 2012
Bogen viser, hvordan de danske billedkunstnere, guldal-
dermalerne, på deres rejser i 1800-tallet også var turister. I 
dagbøger, breve og skitser forholdt de sig til jernbaner, damp-
skibe, turisthoteller og andre rejsende, men i deres kunst fra 
Italien og Danmark viste de et poleret og idyllisk billede i tråd 
med tidens smag.  

Jensen, Bente m.fl. (red.): Kyst, vand og borgerstand.  
Den jyske historiker, nr. 65, 1993
Dette temanummer om de danske kysters udvikling til rekre-
ative landskaber er fortsat den eneste udgivelse på dansk, der 
anlægger et helhedsperspektiv på den tidlige danske turisme 
fra ca. 1750-1900.  

Kolbe, Wiebke (red.): Turismhistoria i Norden. Uppsala 
2018
Med artikler på dansk, norsk og svensk giver denne antologi 
et bredt og fragmenteret billede af turismens meget forskel-
ligartede historiske udvikling i Danmark, Norge, Sverige og 
Finland.

Schultz, Hans Joakim: Dansk turisme i 100 år 1888-1988. 
Danmarks Turistråd 1988
Jubilæumsskriftet markerede stiftelsen af Dansk Touristfor-
ening og indeholder en veloplagt oversigt over udviklingen af 
organiseret turisme i Danmark, et rigt billedmateriale samt 
forfatterens gode og personlige anekdoter. 

På 100danmarkshistorier.dk findes den omfattende littera-
tur, som forfatteren har anvendt til at skrive bogen, ligesom 
der er noter til bogen.     

114147_turistlandet_.indd   100 12/05/2021   14.53

101

I samme serie
Poul Duedahl Gudhjemtid
Bertel Nygaard Grundloven
Søren Hein Rasmussen Fri porno
Louise K. Skyggebjerg Industri på udstilling
Søren Mentz Den islandske revolution
Bo Lidegaard Danmark i krig
Johan Heinsen Det første fængsel
Ulrik Langen Struensee
Rasmus Rosenørn Beatlemania
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Kristine Kjærsgaard Danmark i FN
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Torben Kjersgaard Nielsen Dannebrog
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Anne Brædder Femø
Jakob Seerup Flåden
Thorsten Borring Olesen Kampen om Unionen 
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100 danmarkshistorier 
Danmarks historie serveret i små og over
kommelige bidder. 100 forskere fra landets 
universiteter, arkiver og museer tager i 100 
bøger a 100 sider fortiden under kærlig 
 behandling og fortæller med vid, humor og 
kløgt om det, der var. Og det, der er. 

100 danmarkshistorier finder du på en 
 række platforme:

Spil med i MegaNørds app Dyst!, og dyst  
med vennerne om Danmark og  dengang.

Besøg danmarkshistorien.dk, og oplev 
 for tiden gennem artikler, film og kilder. 

Kig forbi HistorieLab.dk, der arbejder med 
historiske temaer. Især for grundskolen.

Mød op på Folkeuniversitetet, og hør foredrag 
med forfatterne.

Læs med i Politiken.

A.P. Møller Fonden har støttet projektet og 
gjort det muligt at udgive og formidle de 100 
danmarkshistorier.

Find info på 100danmarkshistorier.dk 
Her kan man også tegne abonnement.
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I løbet af 1960’erne 
blev turisme for 
alle. Det kunne 
pressefotografen fra 
Bornholms Tidende 
konstatere ved selvsyn, 
da han en augustdag i 
1969 på sin tur rundt 
på øen mødte et umage 
par på klipperne. 
Nonnen var lærerinde 
på en katolsk pigeskole 
i Heidelberg, og pigen 
i lårkort hendes elev. 
Turen til Bornholm 
skulle naturligvis 
foreviges på et 
topmoderne 16 mm 
smalfilmskamera og 
fremvises hjemme  
– man er vel turist.  
Foto af Algot 
Rasmussen fra 1969. 
|| Bornholms Museum
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Kinesere med selfiestænger foran Den Lille Havfrue og 
tykke tyskere i strandtelte. Sådan er turister – lette at gøre 
grin med og svære at holde af. Og altid andre end os selv. 
I 1830’erne tog de første turister på udflugt til Møns Klint 
og Himmelbjerget med hat og spadserestok. Ja, helt til 
Vestjylland, hvis øde klitlandskab senere blev fyldt op med 
badehoteller og sommerhuse. Små lokalpatriotiske byer 
som Broager og Farsø satsede også på at vise sig frem på 
turismens Danmarkskort og tjene en skilling. For turisme 
handler også om dannelse og national identitet. Men idealet 
om det kulturmøde, der kan føre til forståelse og broderskab 
mellem turister og alle os andre, bliver skubbet til side af 
flyskam, krydstogtskibenes forurening og charterturisters 
elendige opførsel.

Turen går til det danske turistland. Og Deres rejsefører 
undervejs hedder Mikael Frausing, historiker ved Dansk 
Center for Byhistorie. 
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