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Solcreme og sommerlæsning
Sommeren er over os, og vi vil af sted! Hvis vi altså må. Myndighedernes vaccineplan følges i spænding, og kun tiden vil vise, om
der skal shoppes på 5th Avenue, sippes cocktails i Palma, eller spilles
strandtennis ved Vesterhavet. Men ud skal vi, for at rejse er at leve.
I 1830 tog makkerparret H.C. Andersen og Martinus Rørbye på rundtur i Jylland. Med dampskib, hestevogn og til fods beså de hovedlandet, mens de søgte efter kunstnerisk inspiration i disse eksotiske
egne. Med tiden blev cykel-, camping- og bilferier en folkesport, og
mens vi rejste ud, fløj turisterne hertil. Bindingsværk, stokroser og
havfruer betog de berejste blikke, og idéen om eventyrlandet højt
mod nord er stadig big business. Men er rejsefeberen spændende
kulturmøde, oplevelsesøkonomi og mersalg eller ubudne gæster og
skrald i havet? Diskussionen er næsten lige så gammel som den første
turist i Danmark. Og historien fortælles i den nye bog, Turistlandet.
Spis, læs, og vær glad!

Forfatteren siger:

AA RHU S U NI V ERS I TE TS FO RLAG

”Turismen i Danmark indeholder skjulte historier om borgerskabets
‘tourister’, der i 1800-tallet tog på opdagelse i det nationale landskab, og
som bragte både selskabsliv og en friere kropskultur til kysterne. Historien
er vigtig at fortælle – særligt her i sommervarmen – fordi turismen engang
indeholdt et mellemfolkeligt ideal om åbenhed og forandring i mødet med
det fremmede.”
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Turistlandet er 45. bog i forlagets serie 100 danmarks
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Dyst!, materiale på danmarkshistorien.dk og kronikker i
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