
Den jyske vestkyst tiltrækker mange sommerturister. Foto: Svend Tougaard.
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Fra badegæster og landliggere til masseturisme
Oversigt over kystturismens udvikling i Sydvestjylland

Af Morten Hahn-Pedersen

Frem til de sidste årtier i 1800-tallet havde den sydvestjy-
ske befolkning både klit, strand og hav nogenlunde for sig 
selv. Så begyndte de første fremmede badegæster og landlig-
gere fra hovedstad og købstæder at finde vej til klitbønder, 
fiskerlejer og skipperbyer. I starten boede turisterne hos lo-
kale beboere, men snart begyndte egentlige badehoteller at 
opstå, og særligt velstillede landliggere opførte egne huse 
specielt til brug i familiens ferietid. I løbet af 1900-tallet 
bredte sommerhusene sig længere ud langs kysterne, og sine 
steder opstod der egentlige sommerhuskolonier. Også cam-
pingpladser stødte til blandt de ferietilbud, der ikke mindst 
i århundredets anden halvdel forvandlede mange af kystens 
små samfund til centre for en ny turismeindustri. Men træ-
erne voksede ikke ind i himlen, og i årene omkring år 2000 
satte nye udfordringer kystturismen i Danmark under pres. 
 
Indledning
I 2014 rundede Fiskeri- og Søfartsmuseet gæst nummer syv 
million siden åbningen i 1968. Omregnet i årlige besøgende 
gav det et gennemsnit på godt 150.000 gæster pr. år. I en by 
af Esbjergs størrelse ville et sådant besøgstal næppe kunne 
realiseres uden en betydelig mængde turister i oplandet. Og 
turister, det var der, mange endda. Det kunne man overbevi-
se sig om ved en biltur omkring Varde en hvilken som helst 
sommerlørdag, når der var skiftedag i de store sommerhus-
områder ved Blåvand, Vejers og Henne. Af samme årsag 
gav sommerlørdage også tæt trafik såvel længere nordpå 
ved Holmslands Klit og Søndervig som ved Fanø-færgen og 
dæmningen til Rømø. Også andre egne af Danmark havde 
store koncentrationer af sommerhuse. Det var f.eks. tilfæl-

det i Nord- og Vestsjælland, på Falster, Djursland og i Vend-
syssel, men frekvensen af udlejningsuger i sommerhusene 
var suverænt størst i Vest- og Sydvestjylland1.
 Sammen med campingpladser, feriecentre og badehotel-
ler var udlejningshusene omdrejningspunkt for en massetu-
risme, som talrige sydvestjyske aktører – og herunder altså 
også Fiskeri- og Søfartsmuseet – nød godt af. Den fælles 
betegnelse for denne type virksomhed var kystturisme. På 
baggrund af eksempler hentet fra det sydvestjyske område 
behandles i nærværende artikel kystturismens udvikling fra 
starten i 1800-tallet og frem til 2010’erne. Undersøgelsens 
primære formål har været at belyse, hvilke faktorer der i 
udgangspunktet katalyserede opkomsten af turisme langs 
kysterne, hvilke lovgivningsmæssige rammer der bar ud-
viklingen videre, hvilke markeder der åbnede sig, og hvilke 
udfordringer kystturismen i 2010’erne stod over for. 

Baggrunden for kystturismen
Endnu i 1800-tallet var ferie – forstået som en række sam-
menhængende rekreative fridage – et ukendt begreb for stør-
steparten af befolkningen. Selve betegnelsen ferie kommer 
af latinsk feriae, som oprindeligt blot betød helligdage, hvor 
der ikke blev arbejdet, men bedt til guderne2. For det arbej-
dende folk var sådanne dage den eneste ferie, man havde. 
Det krævede økonomi at holde ferie i vor tids forstand, og 
derfor var den form for frihed forbeholdt kongelige, adel og 
det højere borgerskab, som havde råd til at rejse eller holde 
slotte, landstæder eller palæer i drift uden for byerne. 
 I løbet af 1800-tallet skete der imidlertid en række ting, 
som satte gang i udviklingen af det, der i dag kendes som 
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kystturisme. De udløsende faktorer var bl.a. kunstnernes 
”opdagelse” af den danske kyst, sundhedsforhold, forbedret 
infrastruktur og industrialisering.
 I århundreder havde kunsten haft fokus på den hersken-
de klasse, men ikke mindst 1800-tallets nationalromantiske 
strømninger satte landskabet og folkelivet på dagsordenen. 
I Danmark slog guldaldermalere som f.eks. Th. Lundbye, 
Jørgen Sonne og Martinus Rørbye tonen an med billeder fra 
henholdsvis Nordsjælland og Skagen i tiden op mod århund-
redets midte, og de blev siden fulgt af bl.a. Michael Ancher, 

Holger Drachmann og Peder S. Krøyer. Det var imidlertid 
ikke kun de nordsjællandske og nordjyske kyster, som blev 
besøgt af kunstnerne. Københavner-maleren Lauritz Tuxen 
etablerede i årene omkring 1880 en koloni af kunstnere ved 
Nymindegab, og nogenlunde samtidig begyndte maleren Ju-
lius Exner at forlægge sin sommerresidens fra hovedstaden 
til Sønderho på Fanø, hvor han hver sommer gennem 32 
år frem til 1909 boede og malede sine folkelivsbilleder af 
sønderhoningerne3. Kunstnernes skildringer af landskab og 
folkeliv øgede det københavnske borgerskabs kendskab til 

Sønderho på Fanø. Foto: Brian Kristensen.
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disse fjerne afkroge af landet, og snart begyndte borgerska-
bet at følge i kunsternes fodspor.
  Det var imidlertid ikke alene lysten til at opdage lan-
dets afkroge, som lokkede borgerskabet ud fra byerne. En 
generelt dårlig hygiejne med elendig kloakering (om over-
hovedet nogen) og tvivlsom drikkevandsforsyning gjorde li-
vet i byerne til en temmelig risikabel affære, hvor gentagne 
epidemier medførte stor dødelighed blandt befolkningen. 
Det havde man senest set under koleraepidemien i Køben-
havn i 1853, og selv om forholdene blev forbedret i løbet af 
anden halvdel af 1800-tallet, herskede synspunkter om, at 
man ikke mindst i sommervarmens stank blev syg af luften i 
byerne.  Da det samtidig blev fremført af lægevidenskaben, 
at havbade var genvej til helbredelse og forebyggelse af al-
verdens sygdomme, fik borgerskabet dobbelt incitament til 
at følge kunstnerne ud til flækkerne på kysten eller til de 
havbade, som man allerede i 1800-tallets begyndelse havde 
set skyde frem i Tyskland, og som nu også begyndte at opstå 
i Danmark4.
 I løbet af 1800-tallet blev det desuden stadig lettere at nå 
frem til selv fjerne egne af landet, idet der – siden damperen 
CALEDONIA som landets første dampskib blev sat i fart i 
1819 – blev føjet rute på rute til et stadig mere fintmasket 
net af dampskibsruter mellem de danske landsdele. På til-
svarende vis blev transporten over land lettet via det jern-
banenet, der efter åbningen af banen mellem København og 
Roskilde i 1847 ligeledes bredte sig ud over landet i de føl-
gende årtier. Med den moderne dampteknologi kunne man 
hurtigt bevæge sig fra hovedstad eller købstæder til fjernere 
egne af landet, hvorfra den videre transport kunne besørges 
med hestevogn5. 
 Endelig betød den begyndende industrialisering af Dan-
mark også en bedret økonomi, som efterhånden tillod blandt 
andet fabrikanter, folk fra liberale erhverv og visse embeds-
mandsgrupper at holde ferie. I 1891 indførtes forbud mod 
søndagsarbejde, hvilket førte til udvikling af kolonihavebe-
vægelsen, der særlig for arbejdere og håndværkere blev en 
yndet rekreationsform. Vel var en søndag ikke ferie, men 
man var på vej mod industrialiseringens opdeling af tilvæ-
relsen i arbejde og fritid, og det skulle få betydning i det næ-

ste århundrede. Foreløbig var det fortsat borgerskabet, som 
havde mulighed for at nyde ferieprivilegiet, og det skete 
blandt andet gennem udviklingen af en bade- og landligger-
kultur, hvis scene bl.a. blev henlagt til en række af de pletter, 
som kunstnerne havde fundet langs de danske kyster6.

Badehoteller og strandvillaer
I det sydvestjyske område blev Fanø det sted, hvor turis-
men først spirede og slog rod. Allerede i 1851 etablerede 
ditmarskeren Peter Duysen en søbadeanstalt ved færgelejet i 
Nordby. Selv om forholdene var primitive, fik den nye bade-
anstalt så megen tilstrømning, at Duysen også kunne opføre 
et badehotel i Nordby, hvor han kunne modtage gæsterne, 
der efterhånden også søgte ud til Fanø Vesterstrand for at 
bade fra den åbne strand. Den lokale læge, Jørgen Heinrich 
Lorck, som virkede i Nordby fra 1853-1868, arbejdede også 
for udviklingen af turisme på Fanø gennem en række artik-
ler i bl.a. Hospitalstidende om nordsøvandets særegne, store 
saltholdighed, friskhed og helsebringende virkning. Det vir-
kede i forhold til fremmede turister, men de lokale faldt ikke 
for denne snak. Søulke foretrak at være på og ikke i vandet, 
men derfor kunne man jo godt investere i foretagendet. Det 
skulle man snart se flere eksempler på.

Efter Duysens død i 1868 blev hotel og badeanstalt en 
kort overgang ført videre af Duysens enke, som dog snart 
afhændede aktiverne til skibsfører A.N. Ankersen. Han 
byggede en ekstra fløj til hotellet og sørgede sammen med 
yderligere et par skibsførere i 1873 også for forbedrede ba-
defaciliteter ved havnen i Nordby. I 1879 stod den samme 
personkreds bag anlæggelsen af en badeanstalt med fire 
vogne og en pavillon med restauration ved Vesterstrand. 
Jernbanen var i 1874 ført frem til Esbjerg, og sejlbåden mel-
lem Esbjerg og Fanø erstattet af en lille dampfærge. Den 
bedrede infrastruktur påvirkede optimismen, og planerne 
var mange. Det helt store projekt kom dog først, da aktører 
uden for Fanø blandede sig i udviklingen7. 

I sommeren 1888 havde Den Nordiske Industri-, Land-
brugs- og Kunstudstilling trukket titusinder af udenlandske 
gæster til København og omegn. Det åbnede driftige er-
hvervsfolks øjne for turismens muligheder og førte i januar 
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1889 til stiftelsen af Den Danske Turistforening, som i de 
næstfølgende tiår fik selskab af stadig flere lokale turistfor-
eninger. 

Den første formand for Den Danske Turistforening var 
lensgreve F. Raben-Levetzau til Ålholm Slot på Lolland. 
Den nye forening havde fokus på hoteller og kystturisme, 
og lensgreven rejste sammen med andre interesserede her-
rer rundt i landet for at se på mulighederne. Under et be-
søg på Fanø kom Raben-Levetzau i kontakt med skibsfører 
Hans Rødgaard, og mødet mellem de to katalyserede planen 
om udvikling af Fanø til et internationalt badested gennem 
etablering af selskabet Fanø Nordsøbad. Det nye selskab var 
organiseret som aktieselskab, og meningen var, at en tredje-
del af aktiekapitalen skulle rejses af lokale Fanøfolk, mens 
Den Danske Turistforening skulle sørge for de resterende 
to tredjedele af kapitaltilskuddet. Fanøfolkene klarede deres 
forpligtelser, men da turistforeningen kun klarede halvde-
len af sin andel, gjorde Rødgaard brug af Fanø-skibsfartens 

gode forbindelser til Hamborg, hvorfra Fanø-folkene ikke 
mindst i 1880’erne hentede betydelig kapital til udbygning 
af Fanø-flåden. Strategien virkede, men resultatet var, at den 
stiftende generalforsamling i 1892 blev holdt i Hamburg – 
og at tysk kapital kom til at udgøre en stadig større andel af 
de fortsat stigende investeringer i arealopkøb og byggeri af 
infrastruktur og hoteller. Kurhotellet og Strandhotellet blev 
indviet samme år, mens hotel Kongen af Danmark startede 
året efter. Omkring hotellerne skød statelige strandvillaer 
op med enten Fanø Nordsøbad eller private matadorer som 
bygherrer. Gæsterne var talrige, og pengene flød i en lind 
strøm i kassen på Fanøs nye bademekka8.

Der var bare det lille ”aber dabei”, at pengene, gæsterne 
og interessenterne hovedsagelig var tyske, hvilket kun tre 
årtier efter tabet af Sønderjylland ikke ligefrem var velset 
i dansksindede kredse. Det var flagningen på forstrandens 
mange sandborge, som i sidste ende fik konflikten til at 
bryde ud i lys lue. Trods hotellernes patruljerende vagter 

Sandborge på stranden ved Fanø Bad omkring 1900. Flagreglerne synes overholdt. Postkort: Nordby Sognearkiv.
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blev flagreglerne om dansk flag over eventuelle udenlandske 
ikke altid overholdt, og det fik i 1896 en dansk sommergæst 
til at se rødt. Han angreb en sandborg med det tyske flag 
øverst, nedlagde stangen og trampede på nationalsymbolet. 
Eftersom den pågældende gæst var den internationalt kendte 
brygger og kunstmæcen Carl Jacobsen fra København, vakte 
sagen behørig opsigt, da den blev kendt blandt de udenland-
ske sommergæster på Fanø og siden i den tysksprogede pres-
se. Tyskere og østrigere lagde øjeblikkeligt Fanø Nordsøbad 
på is. Da den nationalt betonede arktiske kulde fortsatte i 
de følgende år, resulterede dårlig økonomi i flere ejerskifter, 
indtil man i 1904 fik selskabet rekonstrueret og videreført 
af danske ejere med skibsreder Ditlev Lauritzen i bestyrel-
sen for det nye aktieselskab Fanø Vesterhavsbad. Der blev 
nu gydt olie på de oprørte nationale vande, og efterhånden 
vendte det tyske publikum tilbage til Fanøs bademekka9. 

Helt så hektisk som på Fanø gik det ikke i Blåvand og 
Vejers. Jernbanen var i 1874 ført frem til Varde og blev året 
efter ført videre til Holstebro via Skjern og Ringkøbing. 

Hermed blev Vestjylland mere tilgængelig, og forholdene i 
det sydvestjyske område blev yderligere lettet med anlæg-
gelsen af linjer fra Varde til Oksbøl i 1902 og til Nr. Nebel 
i 1903. Allerede i 1880’erne nåede de første landliggere til 
Blåvand, hvor den lokale kro havde 40 værelser til rådighed 
for liggende gæster. Var behovet for sengepladser større, 

Kurhotellet ved Fanø Bad. Foto: Nordby Sognearkiv.

De hestetrukne badevogne var et fast indslag i Fanøs badeliv. 
Postkort: Nordby Sognearkiv.
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klarede man indlogeringen på værelser hos lokale gårdejere 
i omegnen. Blåvand fik snart sin egen fanskare blandt de 
kredse i det københavnske borgerskab, som foretrak stedets 
stilhed, luft og store natur frem for det mere hektiske bade- 
og selskabsliv på Fanø, og da de første strandvillaer skød op 
i Blåvand i 1907, var det da også folk fra det københavnske 
borgerskab og ikke udenlandske matadorer, der på denne vis 
skaffede sig et fristed væk fra byens røg og larm. I Vejers 
lidt længere mod nord blev det første sommerhus opført i 
1910, og her var det en lokal, stationsforstander L.P. Ander-
sen ved Varde-Nr. Nebelbanen i Varde, som opførte huset.

Allerede i kystturismens tidlige fase i Sydvestjylland så 
man således flere af de karakteristika, som siden har kende-
tegnet denne branche. På Fanø satsede man på et højt antal 
udenlandske turister, som kunne generere en betydelig om-
sætning, men som også hurtigt kunne søge andre steder hen. 

Oksbøl Station i starten af 1900-tallet. Postkort: Blåvandshuk 
Lokalhistorisk Arkiv.

Blaavand Kro omkring 1900. Postkort: Blåvandshuk Lokalhistorisk Arkiv.
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I Blåvand var det københavnske borgerskab omdrejnings-
punkt for en mere beskeden turisme med en begrænset sæ-
son, når ejerne opholdt sig i husene, der ellers stod tomme. 
I Vejers blev det første sommerhus opført af en bygherre fra 
nærområdet, og det mønster skulle siden komme til at do-
minere dette område. Det kom også til at betyde, at husene 
i Vejers oftere blev brugt, fordi ejerne boede tættere på10. 

Ferielov og folkeferie
Hvad angik badehoteller og strandvillaer var årene fra starten 
af 1900-tallet og frem til 1950’erne præget af en rolig udvik-
ling. De to verdenskrige satte midlertidigt kystturismen på 
stand by, men set hen over hele perioden udviklede tingene 
sig fortsat – om end i beskedent tempo. Der var dog fortsat 
aktivitet, og antallet af feriehuse steg hvert eneste år. I Blå-
vand kom der frem til 1940 gennemsnitligt et par huse til om 
året, og lokale gårde og helårshuse blev også opkøbt til fe-
rieboliger af folk udefra. I Vejers fik stationsforstanderen fra 
Varde frem til 1926 selskab af yderligere 44 nye grundejere, 
hvoraf to tredjedele havde deres faste bopæl og arbejdsliv i 
forholdsvis kort afstand fra sommerhuset. På Fanø prøvede 

man ikke mindst i 1920’erne at ophjælpe badeturismen med 
spektakulære motorløb og andre lignende tiltag. Mellem-
krigsårenes kriser medførte imidlertid svigtende tysk besøg, 
og så ændrede man eksistensgrundlaget for Fanøs turisme. 
Badehotellerne blev nu for alvor suppleret med danskejede 
feriehuse. Det mindskede stedets afhængighed af udenland-
ske forhold, fordi de danske feriehusejere kom tilbage år 
efter år. Til gengæld gik lidt af det mondæne af Fanø. Beteg-
nelsen ”negerhytter” indikerer tydeligt, hvad man mente om 
en del småhuse i kolonihavestil, som i 1930’erne opførtes 
ved Vesterhavsbadet og Rindby Strand11.
 De små huse på Fanø var udtryk for en tiltagende demo-
kratisering af feriebegrebet. Ferie blev et gode, som ikke læn-
gere alene omfattende borgerskabet og samfundets top. Siden 
1890’erne var arbejderklassens søndagsfrihed blevet udvidet. 
Sine steder var det britisk inspirerede weekendbegreb blevet 
introduceret, og kortere egentlige ferier vandt udbredelse. 
Omkring 1920 holdt ca. 20 % af de organiserede arbejdere 
ferie, og allerede inden den første danske ferielov om to ugers 
betalt ferie til alle blev vedtaget i 1938, var ferie en kendsger-
ning for knap halvdelen af alle organiserede arbejdere i Dan-

Sommerhuse i Vejers omkring 1930. Postkort: Blåvandshuk Lokalhistorisk Arkiv.
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Legoland blev straks fra åbningen i slutningen af 1960’erne en stor attraktion for turister i det jyske ferieland. Foto: ©2015, The LEGO 
Group. All rights reserved.
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mark. Denne udvikling medførte ikke blot fremvæksten af de 
første primitive og oftest selvbyggede ferie- og sommerhus-
bebyggelser, men resulterede undervejs også i en række nye 
– og økonomisk mere overkommelige – ferieformer. I 1926 
stiftedes Lejrklubben for Danmark (nu Danmarks Camping 
Union, DCU), og i 1930 oprettedes det første vandrerhjem 
i Danmark under Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem 
(nu Danhostel). Den stigende organisering af feriemulighe-
derne kom også til udtryk gennem fagbevægelsens oprettelse 
af Dansk Folke-Ferie i 1938. Dansk Folke-Ferie stod bag 
etableringen af egentlige feriebyer, hvoraf den første blev op-
ført i Esbjerg i 1939, og man tilbød herudover blandt andet 
organiserede selskabsrejser med tog eller bus eller i form af 
cykelferie rundt omkring i Danmark12. 

Turismen eksploderer
Krigsforholdene i Europa, rationeringer, benzinrestriktioner 
og indskrænkninger i tog og færgetrafik hensatte den danske 
kystturisme i dvale under den tyske besættelse af Danmark i 
årene fra 1940-1945. Også de første efterkrigsår var præget 
af stilstand, men i 1950’erne begyndte samfundshjulene igen 
at snurre, og i løbet af 1960’erne og 1970’erne tog udvik-
lingen for alvor fart. Den økonomiske situation blev bedre 
– ikke bare i Danmark, men også i nabolandene, hvor ikke 
mindst det vesttyske Wirtschaftswunder efter krigen var be-
mærkelsesværdigt. Velfærden voksede. Det samme gjorde 
privatbilismen, som i samspil med en stadig bedret infra-
struktur øgede den generelle mobilitet. De danske skolebørn 
fik lørdagsfri i 1970, og weekendfrihed slog for alvor igen-
nem i Danmark. Ferien blev også længere. Danske lønmod-
tagers ferietid blev øget til først tre uger i 1952, så fire uger i 
1972 og endelig fem uger i 1979. Selv om introduktionen af 
charterrejser til udlandet gjorde folk som Eilif Krogager og 
Simon Spies til feriegrossister i den helt store skala, var der 
rigeligt med kunder og økonomi på markedet til udvikling 
af den danske kystturisme. Den var jo ikke alene afhængig 
af et dansk publikum, men stod også åben for udlændinge 
– og her fik det ikke mindst betydning, at adgangen til det 
store vesttyske marked i 1954 blev lettet ved ophævelsen af 
efterkrigstidens tyske visumtvang til Danmark. Resultatet af 

alle disse ting i forening blev en eksplosionsagtig ekspan-
sion af ferietilbud og -muligheder langs de danske kyster.
 I slutningen af 1940’erne blev antallet af sommerhuse i 
Danmark anslået til under 10.000. Det tal var i slutningen 
af 1970’erne øget til omkring 175.000 og lå ved udgangen 
af 2000’erne på ca. 215.000 huse. Hertil kom et større antal 
feriecentre og omkring 500 campingpladser foruden bade-
hoteller og vandrerhjem samt en lang række store børneat-
traktioner, der som f.eks. Legoland og Fårup Sommerland 
var begyndt at skyde frem som turisttilbud i 1960’erne og 
1970’erne13. 

Som på landsplan således også i Sydvestjylland, hvor en 
tidlig start på organiseret sommerhusudlejning hjalp tingene 
yderligere på vej. I Blåvand steg antallet af feriehuse fra un-
der 100 i 1955 til omkring 2.000 i slutningen af 1980’erne, 
og for Fanøs vedkommende skrev forfatterpræsten Erik Aal-
bæk Jensen i 1987 følgende:
 ... Hvad der begyndte som rekreation for nervesvækkede 
samfundsspidser, er endt som folkebevægelse.
 I dag står der syv hoteller på Fanø med en samlet ka-
pacitet på mere end elve hundrede sengepladser. Der er ti 
campinglejre med godt tre hundrede tusinde personovernat-
ninger om året, konstaterede Danmarks Turistråds konsu-
lenttjeneste i 1983, og der er bygget to tusinde og tre hun-

Danland ved Fanø Bad, ca. 1980. Postkort: Nordby Sognearkiv.
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drede og tres feriehuse med lige så mange overnatninger 
som campingpladsernes. Konsulenttjenesten skønnede, at 
Fanø i 1983 havde haft alt i alt 726.550 overnattende tu-
rister, der tilsammen lagde et hundrede og atten millioner 
kroner på øen ved siden af éndagsgæsternes fire millioner14. 
 Det var klart for enhver, at der var både muligheder og 
risici i den temmelig vildtvoksende turismeindustri. Da ud-
viklingen i 1950’erne begyndte at tage fart, var indtægts-
mulighederne ved de traditionelle erhverv som fiskeri, land-
brug, håndværk og handel ikke mindst i de små kystsamfund 
relativt begrænsede, så muligheden for at sælge sommer-
husgrunde og engagere sig i turisterhvervet fandt støtte hos 
mange kommunalbestyrelser. Den kommunale planlægning 
stod imidlertid ikke altid mål med iveren efter at udnytte 
mulighederne, og resultatet blev flere steder noget ”Klondy-
ke-agtige” tilstande. Samtidig kunne man konstatere, at der 
begyndte at komme tyske sommerhusejere ved de danske 
strande – og det faldt hos mange danske ikke i god jord kun 
godt et tiår efter besættelsen. 

Omkring 1960 tog staten hånd om begge disse problem-
komplekser. I december 1959 vedtog folketinget at sikre 
de danske strandgrunde for den danske befolkning ved at 
forbyde udlændinge at købe fast ejendom i Danmark, med 
mindre de havde været fast bosiddende her i landet i mindst 
fem år. Og planlægningen tog staten hånd om gennem 
Landsbyggeloven, som trådte i kraft i 1961. Den nye lov 
flyttede byggemyndigheden fra kommuner eller sogneråd til 
amterne, så gårdejeres ønske om at udstykke sommerhus-
grunde ikke længere kunne godkendes lokalt. Siden fulgte 
By- og Landzoneloven i 1969, som yderligere satte rammer 
for udviklingen af sommerhusområder, men det forhindrede 
ikke protester mod udviklingen. I en rapport fra 1970 for-
søgte Fonden for Bygnings- og Landskabskultur at gøre op-
mærksom på vigtigheden af at beskytte vestkystens særegne 
kulturlandskab. Heri hed det om Blåvand: …Blåvand er en 
tragedie, fordi landskabet nu ødelægges af den her fejlagtigt 
tilladte feriehusbebyggelse, som vil myldre frem og kvæle 
det djærve landskab med de spredt liggende huse15. 

På et mere overordnet plan skulle denne diskussion – 
både med henseende til kultur- og naturværdier – fortsætte 

mange år endnu. Først i 1992 blev arbejdet med lands-, re-
gional-, kommunal- og lokalplanlægning samlet i Lov om 
planlægning, men den gang i årene omkring 1970 gjorde 
protesterne nok endnu ikke det store indtryk på hverken 
lodsejere eller lokale politikere. Her var de turistmæssige 
muligheder i højsædet. Også på det landspolitiske niveau 
støttede man bestræbelser på at fremme turismen i Danmark. 
I 1967 oprettedes Danmarks Turistråd (nu Visit Denmark) 
som en selvejende institution under Handelsministeriet for 
at fremme udenlandske turistbesøg i landet, og i 1986 fulgte 
en turistpolitisk handlingsplan, der indebar, at statsmidler 
blev afsat til fremme af den indenlandske turisme. Året efter 
stiftede en række turismebrancheorganisationer Turismens 
Fællesråd, der fik afgørende betydning for at placere tu-
rismen på den politiske dagsorden i 1990’erne. Skønt tu-
rismen i mange år havde været et betydende erhverv, var 
det først nu, at man fik sat tal på de væsentligste faktorer i 
branchen. Siden 1978 havde man opgjort statistik over an-
tallet af overnatninger på danske campingpladser, men det 
var først i 1992, at man fik tilsvarende statistikker for over-
natninger i feriecentre og i udlejede feriehuse. Og tallene 
var overbevisende. Alle steder kunne man notere fremgang i 
overnatningstallene til et samlet tal for overnatninger i kyst-
turismesektoren på imponerende 35 millioner i 199516.

Krise på kysten?
Fra nogle få badegæster og landliggere havde kystturismen 
udviklet sig til et erhverv af stor betydning for dansk øko-
nomi. I begyndelsen af 1990’erne syntes udviklingsmu-
lighederne i kystturismen nærmest uden ende. Antallet af 
sommerhusovernatninger steg næsten eksponentielt, og de 
stadig flere gæster gav meromsætning i sommerlandet. Op-
timismen i turistbranchen var stor, og det samme var initia-
tivrigdommen. Rundt omkring i landets kystkommuner blev 
der tænkt i turistprojekter og nye attraktioner, som kunne 
tiltrække endnu flere turister. Planerne blev hjulpet på vej 
af gunstige støttemuligheder fra EU, som kunne lægge op 
til 50 % ekstra på toppen af de midler, som det var lykkedes 
folkene bag projekterne at tilvejebringe via offentlige eller 
private kanaler i Danmark.
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Vejers Strand Camping omkring 1980. Postkort: Blåvandshuk Lokalhistorisk Arkiv.
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 Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF – oprettet på basis af 
uafhentede feriepenge) blev en vigtig faktor i den videre ud-
vikling. Fonden, der var oprettet i 1974 som en fortsættelse 
af Feriefonden, havde oprindelig til formål at give støtte til 
feriecentre under bl.a. Dansk Folkeferie. En vedtægtsæn-
dring i 1993 satte imidlertid aktivitets- og oplevelsescentre 
som det primære for mål for brug af AFF-midler via lån og 
tilskud. Frem til en revision af AFF’s støttepolitik i 2010 
medvirkede pengestrømmen fra denne fond til etablering af 
et stort antal nye attraktioner overalt i Danmark. Blandt de 

kystnære attraktioner, som blev skabt med midler fra bl.a. 
AFF, kan f.eks. nævnes NaturBornholm, Middelaldercentret 
i Nykøbing Falster, GeoCenter Møns Klint, Fjord & Bælt i 
Kerteminde, Fregatten Jylland i Ebeltoft, Kattegatcentret i 
Grenaa, og i det syd- og vestjyske Fiskeriets Hus i Hvide 
Sande, Vadehavscentret i Vester Vedsted, Ribe Vikingecen-
ter og Hjemsted Oldtidspark – for blot at nævne nogle få17. 
 De mange ny attraktioner kom ind på et marked, hvor 
fortsat vækst var en betingelse for, at alle kunne overleve. 
I starten af 1990’erne understøttede turiststatistikkerne for-

Vadehavscentret i Vester Vedsted. Foto: Vadehavscentret.
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ventningen om fortsat vækst, men spørgsmålet var, hvorvidt 
grundlaget for de nye statistikker nu også var udtryk for den 
reelle markedssituation. Siden visumtvangen for tyskere var 
blevet ophævet i 1954, havde den danske kystturisme pri-
mært været båret af et tysk publikum. Med Berlinmurens 
fald i 1989 fik dansk turisme med et slag foræret yderli-
gere 20 millioner potentielle østtyske kunder, og allerede 
det følgende år kunne man på bl.a. Fiskeri- og Søfartsmu-
seets parkeringsplads se mange østtyske Trabi-biler. Hertil 
kom, at krigen i Eks-Jugoslavien fra 1991-1995 medførte, at 
mange Balkan-turister fra bl.a. Sydtyskland nu søgte mere 
fredelige feriemål – f.eks. i Danmark. Disse forhold med-
førte et boom i den danske kystturisme, som nok afspejlede 
sig, da f.eks. feriehusstatistikkerne blev introduceret i 1992, 
men som imidlertid hurtigt vendte, da østtyskerne fandt bil-
ligere alternativer til de danske sommerhuse andetsteds, og 
sydtyskerne returnerede til Balkan, da forholdene her blev 
roligere i anden halvdel af 1990’erne. I hvert fald udviser 
overnatningsstatistikkerne et markant knæk på dette tids-
punkt. Fra 1996 og frem til udgangen af 2011 forsvandt ikke 
mindre end 6 millioner tyske overnatninger i Danmark. Selv 
om tabet til dels blev kompenseret af øget tilgang af såvel 
danske som andre udenlandske turister, udgjorde nettotabet 
omkring 2½ million overnatninger i kystturismen, hvoraf 
feriehusene alene stod for 4/5 af nedgangen18.   
 Euforien i turismebranchen forsvandt i takt med de fal-
dende overnatningstal, som snart fik konsekvenser for en 
række af markedets aktører. Det mindre antal turister i som-
merlandet påvirkede besøgstallene negativt hos de kystnære 
attraktioner, hvis mindskede entréindtægter skabte en pres-
set driftsøkonomi, som for ikke mindst en række af de nye 
attraktioner betød en hurtig exit fra markedet19. Problemerne 
var i forskellig grad tydelige alle steder på markedet, og der 
var heller ikke tvivl om, at det var den faldende søgning fra 
de tyske turister, der var årsagen. Derimod var der megen 
tvivl om, hvad man kunne gøre ved problemet. Der blev si-
den gjort talrige forsøg på at finde råd til at løse denne knu-
de; mest markant vel i rapporten Den tyske udfordring, som 
blev offentliggjort i 2000. Her lød det, at Danmark set med 
tyske øjne var blevet en kedelig og dyr destination, hvor der 

var behov for produktudvikling, imagepleje og øget synlig-
hed (markedsføring), hvis udviklingen skulle vendes20. 
 Blandt hovedudfordringerne i kystturismen var det for-
hold, at produktet fortsat primært bestod af feriehuse, hvoraf 
hovedparten efterhånden havde en fire-fem årtier på bagen. 
Hvad der var kvalitet i forhold til et vesttysk publikum i 
1960-1980’erne og for et østtysk publikum i 1990’erne, holdt 
i 2010’erne ikke længere mål på et internationalt marked med 
mange lige så gode eller endda bedre – og sine steder også be-
tydeligt billigere – alternativer. Det samme gjaldt de såkaldte 
”poolhuse” med indbygget svømmebassin, som nok var en 
nyhed i 1990’erne, men som nu var et 20 år gammelt produkt. 
Selv om udlejningen af de danske feriehuse efterhånden var 
helt overtaget af professionelle bureauer, var husene fortsat 
privat ejede, og det satte naturlige grænser for en central ud-
vikling og kvalitetssikring af produktet, idet det i sidste ende 
var den enkelte ejer, som bestemte husets udseende. 

Det relativt største tab af tyske gæster lå hos feriecen-
trene, som i perioden 1996-2011 gik fra omkring 1 million 
til 100.000 tyske gæster årligt. En række kystnære danske 
feriecentre daterede sig også årtier tilbage. Siden havde reg-
lerne i henhold til kystnærhedszonen på tre km og Lov om 
Planlægning i praksis umuliggjort turismerelateret byggeri 

Ribe Vikingecenter. Foto: Ribe Vikingecenter.
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nærmere kysten, og nye feriecentre som f.eks. Dayz Seawest  
ved Lønne og Lalandia i Billund fra hhv. 2006 og 2009 var 
derfor at finde længere eller langt inde i landet. Blandt kon-
kurrenterne til de danske feriecentre var en række nye, kyst-
lokaliserede centre i det tidligere Østtyskland, Polen og Bal-
tikum, som ud fra parametre som f.eks. nærhed til kysten og 
produktets sammensætning, kvalitet og pris syntes at have 
et godt tag i et tysk publikum med hang til sol og strand 
og særlig veneration for disse områder langs Østersøkysten, 
der i flere tilfælde havde historisk tilknytning til Tyskland.

Campingpladserne var den mest konstante ferieform målt 
på antallet af overnatninger, idet man frem til udgangen af 
2011 kunne udvise en vækst på 10 % eller 1 million gæster, 
siden starten på campingstatistikkerne i 1978. Også her var 
der imidlertid udsving, og campingpladserne havde i lighed 
med feriehuse og -centre tabt tyske kunder – for camping-
pladsernes vedkommende ca. 1 million tyske overnatninger 
siden 1996. Nogle campingpladser som f.eks. Hvidbjerg 
Strand Camping ved Blåvand havde for at modgå denne ud-
vikling formået at udvikle og produktforbedre ganske bety-
deligt, men hovedparten af de kystnære campingpladser var 
relativt små og rådede ikke over de minimum 400 enheder, 
der skulle til for en rentabel forrentning og tilstrækkelig øko-
nomi til nødvendig produktforbedring og -fornyelse. Kæde-

samarbejde eller fusioner kunne være en vej ud af denne ud-
fordring, men det var et sjældent fænomen i kystturismen. 
Inden for camping-området fandtes således kun Dancamps 
med fem pladser, mens eksemplerne blandt feriecentre be-
grænsede sig til den privatejede Dayz Resorts-kæde med 
otte feriecentre, og Danland-kæden fra 1970’erne der sam-
men med feriehusudlejningsbureauet DanCenter blev delvis 
fusioneret, delvis opkøbt af Land & Leisure i 2000.
 Til ovennævnte forhold omkring kystturismens produkt-
udbud kom en række udfordringer af mere overordnet ka-
rakter. 

Dansk turisme skulle forholde sig til tre administrative ni-
veauer, nemlig et lokalt/kommunalt, et regionalt og et natio-
nalt niveau. Det var ikke befordrende for den samlede effekt 
af indsatsen, at der på de tre niveauer oftest blev arbejdet ud 
fra hver sin strategi. Allerede i 1992 forsøgte man med rap-
porten Fælles Fodslaw at skabe en masterplan for turismen, 
som åbnede for samarbejde på tværs af disse niveauer, men 
selv om en destinationstankegang efterhånden havde vundet 
et vist indpas, diskuterede man endnu i 2010’erne den over-
ordnede struktur i dansk turisme. Et resultat heraf var bl.a. en 
noget haltende markedsføringsindsats, som bl.a. bevirkede, 
at man ikke var tilstrækkeligt tydeligt til stede på de vigtig-
ste markeder. Én af årsagerne til dansk turismes problemer 
på det tyske marked var bl.a., at den totale danske markeds-
føring i Tyskland udgjorde mindre end 1 % af den samlede 
markedsføring af feriemuligheder for et tysk publikum.

... og feriehytter. Foto: Hvidbjerg Strand Feriepark.

Campingferie kan i dag både foregå i telte ...
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Den internationale finanskrise, som brød ud i 2008, 
blev også en udfordring for turismen. Afmatning i landenes 
økonomi og heraf følgende stigende arbejdsløshed – eller 
risiko herfor – skabte usikkerhed omkring folks privatøko-
nomi. Resultatet var et fald i privatforbruget, som i mange 
hjem også betød besparelser på feriekontoen. Udlandsrejser 
blev droppet eller reduceret. I Danmark betød det yderligere 
et betydeligt fald i antallet af tyske gæster, som kun delvis 
blev opvejet af, at flere danske familier nu holdt ferie ved 
de danske kyster. Med finanskrisen blev vigtigheden af en 
konkurrencedygtig pris understreget nok en gang, og set fra 
ikke mindst Tyskland faldt sammenligning af alternativer 
som oftest ikke ud til Danmarks fordel.  

En sidste generel udfordring var en ændring i feriemøn-
stret med tendens til flere, men kortere ferier. I 1970’erne 
og 1980’erne var to-tre ugers udlejning af et sommerhus til 
samme familie ikke unormal, men det begyndte i 2000’erne 
at høre til sjældenhederne. Tværtimod mødte man efterhån-
den stadig oftere forespørgsler på mindre end en uges leje, 
hvilket måske nok gav mulighed for at fylde huller ud og 
opnå sæsonforlængelse, men omvendt krævede større flek-
sibilitet hos udlejeren. Fleksibilitet var der også behov for i 
forhold til håndtering af sommerhusudlejningen i højsæso-
nen, idet internettet havde gjort kundernes beslutningshori-

sont betydeligt kortere. Et sommerhus på den jyske vestkyst 
blev i 2010’erne kun sjældent udlejet et halvt eller helt år i 
forvejen, som det tidligere var tilfældet. Det skete snarere 
få dage eller uger, før kunden skulle have nøglen udleveret. 
Den kortere beslutningshorisont gav populært sagt kunden 
”mulighed for at tjekke vejret” og vælge en anden destina-
tion, hvis det tydede på regn langs Jyllands vestkyst. Med 
fremkomsten af lavprisflyselskaber og stadig billigere flybil-
letter også til fjerne, oversøiske destinationer var konkurren-
cen blevet global. Selv om der også kom oversøiske turister 
til Danmark, havde dansk turisme og ikke mindst kystturis-
men foreløbig sat til i forhold til et globalt marked i vækst21. 

Turismen og samfundsøkonomien
Trods de faldende tal havde turismen fortsat en betydelig 
samfundsøkonomisk vægt i Danmark. 

I 2011 lå det samlede antal turistovernatninger i Dan-
mark på godt 44,6 millioner, og den samlede danske turist- 
omsætning blev opgjort til 82,4 milliarder kroner. Fordelt 
på regioner lå overnatningstallene på hhv. 4,1 millioner i 
Region Sjælland, 7,5 millioner i Region Nordjylland, 9,3 
millioner i Region Hovedstaden, 9,5 millioner i Region 
Midtjylland og 14,2 millioner i Region Syddanmark. Knap 
en tredjedel af samtlige turistovernatninger i Danmark lå 

Klassiske sommervillaer og yngre sommerhuse ved Fanø Bad omkring årtusindeskiftet. Foto: Nordby Sognearkiv.
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Fiskeri- og Søfartsmuseet som turistattraktion
Allerede fra museets åbning i 1968 blev Fiskeri- og Søfartsmu-
seet et besøgsmål for turister i det sydvestjyske sommerland, der 
den gang ikke rummede særlig mange attraktioner. I åbningsåret 
lagde 94.000 mennesker turen omkring museet, der i de følgende 
år havde omkring 100.000 gæster årligt. Med sælariets åbning i 
1976 steg besøgstallene yderligere til et niveau omkring 165.000 
årlige gæster. I 1989 indviede museet en ny frilandsudstilling, og 
de følgende fire år blev der sat nye publikumsrekorder frem mod et 
toppunkt på 211.000 gæster i 1993.

 Besøgsrekorderne faldt sammen med Berlinmurens fald og bor-
gerkrigen i det tidligere Jugoslavien, som en kort overgang sendte 
ekstraordinært mange turister til Danmark. Udviklingen i antallet 
af turister satte gang i etablering af nye attraktioner, hvilket skær-
pede konkurrencen på attraktionsmarkedet – ikke mindst da turist-
strømmen vendte i 1990’ernes anden halvdel. Indtil da udgjorde 
entréindtægter hovedparten af Fiskeri- og Søfartsmuseets egenfi-
nansiering, men da besøgstallene var stærkt vejrafhængige, og ud-
sigten til flere attraktioner forventelig ville intensivere kampen om 
kunderne, søgte museet i 1994 at sprede finansieringsgrundlaget 
gennem etablering af et forskningscenter. Herved kunne indtægter 
fra rekvireret forskning og andre eksternt finansierede projekter 
bidrage til at mindske afhængigheden af entréindtægterne. Det vi-

ste sig at være en god ide. I takt med faldende turisttal i sommer-
landet faldt også museets besøgstal i slutningen af 1990’erne og 
begyndelsen af 2000’erne tilbage til et niveau på omkring 165.000 
gæster årligt, inden den økonomiske krise fra 2008 gav besøget 
yderligere et tryk til 110-120.000 besøgende om året.

 I 2010’erne befandt Fiskeri- og Søfartsmuseet sig på et mar-
ked, hvor flere attraktioner skulle dele færre turister. Eftersom 
hovedparten af institutionens budget gik til at varetage opgaver 
som indsamling, registrering, bevaring og forskning i henhold til 
den danske museumslov, var kun et begrænset beløb til rådighed 
for markedsføring og udvikling af nye publikumstilbud. Det satte 
museet bagud i forhold til konkurrerende attraktioner uden tunge, 
lovbundne museale forpligtelser. Fiskeri- og Søfartsmuseet søgte 
at imødegå disse udfordringer ved hjælp af en trinvis udviklings-
strategi i forhold til husets fysiske rammer og formidlingsmæssige 
arbejde. I udviklingsarbejdet blev der lagt vægt på, at nye tiltag 
var fuldt finansierede inden realisering, og at driftsomkostningerne 
var rimeligt dækket ind, så en styrket konkurrenceevne ikke blev 
baseret på en urealistisk øgning af besøgsbehovet. Samtidig var der 
fokus på fortsat spredning af egenfinansieringen, så man ikke blev 
for afhængig af et enkelt marked. Nok gav rollen som turistattrak-
tion Fiskeri- og Søfartsmuseet en række muligheder, men udfor-
dringer var der bestemt også på attraktions- og turismemarkedet.

Fiskeri- og Søfartsmuseet set fra vest, sommeren 2014.
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altså i Region Syddanmark, der til gengæld kun kunne møn-
stre en turistomsætning på 17 milliarder kroner eller om-
kring en femtedel af landets samlede omsætning i relation 
til turismen. Den turismegenererede beskæftigelse i Region 
Syddanmark lå samlet set på knap 26.000 årsværk, hvilket 
ligeledes var godt en femtedel af de i alt knap 120.000 turis-
meskabte årsværk i Danmark. 

Inden for Region Syddanmark spillede turismen især 
i det sydvestjyske område en markant rolle. I 2011 lå den 
turismegenererede værditilvækst i Varde, Esbjerg, Fanø og 
Tønder kommuner med en andel på 4 % af den samlede 
værditilvækst pænt over de tilsvarende tal i såvel Region 
Syddanmark (2,8 %) som i Danmark som helhed (2,6 %). 
Det samme var tilfældet med antallet af turismeskabte års-
værk, hvis andel af den samlede beskæftigelse i de fire kom-
muner udgjorde 5,1 % mod 4,4 % i regionen og 4,3 % i 
landet som helhed. Tallene varierede imidlertid betragteligt 
mellem de fire kommuner. På Fanø lå den turismegenere-
rede værditilvækst på ikke mindre end 37,1 % af den samle-
de værditilvækst i kommunen, mens de tilsvarende værdier 
for Varde var 8,7 %, i Tønder 6,5 % og i Esbjerg blot 1,1 
%. Tilsvarende forhold var gældende for den turismegene-
rerede andel af al beskæftigelse i de fire kommuner. Ikke 
overraskende lå Esbjerg med denne kommunes store offsho-
resektor og i øvrigt bredt funderede erhvervsliv i bund med 
henseende til turismens samfundsøkonomiske betydning for 
kommunen som helhed. Til gengæld lå tallene i de øvrige 
tre kommuner betragteligt over de tilsvarende tal på såvel 
regionalt som nationalt niveau, og Fanø måtte siges at være 
helt afhængig af turismen22.

I betragtning af turismens betydning i det sydvestlige Jyl-
land kunne det ikke undre, at den fortsatte nedgang i turist-
tallene blev betragtet med stor alvor i de sydvestjyske kom-
muner og turistorganisationer. I starten af 2010’erne blev 
der udfoldet et stort arbejde på at udnytte Vadehavets status 
som først nationalpark og siden optagelse på UNESCOs  
liste over verdensarv som en hovedingrediens i en turisme-
mæssig markedsføring af det sydvestjyske område. Ligele-
des arbejdede turismeorganisationerne på opbygning af en 
særlig destination Vadehavet, der skulle fungere som en fæl-

les platform for turismen i de fire vadehavskommuner Es-
bjerg, Fanø, Tønder og Varde. Men der blev også trukket i 
andre retninger. For Vardes vedkommende var samarbejde 
med de øvrige vestkystkommuner et muligt alternativ eller 
supplement til Vadehavssamarbejdet, og for både Varde og 
Esbjergs vedkommende indgik desuden et potentielt samar-
bejde med den stærke destination omkring Billund med bl.a. 
Legoland og Lalandia i overvejelserne om, hvordan man på 
et organisatorisk niveau kunne blive bedre i stand til at hånd-
tere tidens turistmæssige udfordringer. I 2014 var tingene 
endnu kun i støbeskeen. Det eneste sikre var, at udfordrin-
gerne var mange, og at mulige løsninger fordrede engage-
ment, omstillingsparathed, initiativ og investeringslyst hos 
såvel de enkelte turismeaktører som turismeorganisationer 
og politikere på både lokalt, regionalt og nationalt niveau23.
  
Noter
1. Anne-Mette Hjalager: Udviklingsdynamikker i sommer-
hussektoren, Center for Bolig og Velfærd, 2009, p. 46ff samt 
Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 209, 23. april 2013 og Nyt 
fra Danmarks Statistik, nr. 213, 23. april 2014. Antallet af 
udlejede feriehus-uger var i 2012 højst i Ringkøbing-Skjern, 
Varde og Tønder kommuner, mens Fanø kom ind i grup-
pen med det næsthøjeste antal udlejninger. I 2013 havde 
Ringkøbing-Skjern og Varde fortsat det suverænt største an-
tal udlejningsuger, mens både Fanø og Tønder nu lå i næst 
bedste gruppe sammen med Hjørring, Jammerbugt, Thisted, 
Lemvig, Syddjurs og Bornholm.

Udlejning af feriehuse i Sydvestjylland, 2012

 I alt Esbjerg Fanø Tønder Varde

Feriehuse, antal 13.670        410 2.940    2.093 8.227

Udlejede husuger 139.503     4.612 21.245 27.103 86.543

Uger til rådighed 533.130 15.990 114.660 81.627 320.853

Udlejningsprocent    26,2      28,8    18,5    33,2  27,0

Kilde: Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland – Esbjerg, 
Fanø, Tønder og Varde kommuner, Visitdenmark, 2013, p. 21.
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2. Se f.eks. Den Store Danske Encyklopædi, bd. 6, Kbh. 
1996, p. 269f. Ligesom det danske ord ferie er det engelske 
ord holiday afledt af helligdag holy day.
3. Se f.eks. Den Store Danske Encyklopædi, bd. 11, Kbh. 
1998, p. 585f og bd. 14, Kbh. 1999, p. 47ff. Endvidere Claus 
Grymer: Den glemte malerkoloni i Vestjylland, Kristeligt 
Dagblad, 26-7-2011 og Niels Frederiksen: Sønderho – en 
skipperby i Vadehavet, 2. udg., Esbjerg 2013, p. 144ff. På 
Fanø virkede også kunstnere som Carl Frederik Sørensen 
(1818-1879), Carl Neumann (1833-1891) og Viggo Faur-
holdt (1832-1883).
4. Se f.eks. www.vimu.info/badeturisme, Kirsten Monrad 
Hansen: Tilbage til turismens rødder, Nordjyllands Amt 
2002, p. 13f,  N.M. Kromann: Fanøs historie, bd. 3, Esbjerg 
1934, p. 425ff.
5. Se f.eks. Holger Munchaus Petersen: Danske dampskibe 
indtil 1870, bd. 1-3, Esbjerg u.å.
6. Se. f.eks. Den Store Danske Encyklopædi, bd. 6, Kbh. 
1996, p. 269f.
7. N.M. Kromann: op. cit, bd. 3, Esbjerg 1934, p. 425ff, Olaf 
Lassen: Badestedet Fanø igennem 50 Aar 1890-1940, Fanø 
Vesterhavsbad 1950, 2. oplag Fanø Vesterhavsbad 1962, p. 
15ff,  Erik Aalbæk Jensen: Livet på øerne – Langs Jyllands 
vestkyst, Kbh. 1987, p. 70ff.
8. En grundig gennemgang af udviklingen omkring etable-
ringen af Fanø Nordsøbad er bragt i Olaf Lassen: Badeste-
det Fanø igennem 50 Aar 1890-1940, Fanø Vesterhavsbad 
1950, 2. oplag Fanø Vesterhavsbad 1962, p. 22ff. Endvidere 
er der hentet oplysninger fra N.M. Kromann: op. cit, bd. 
3, Esbjerg 1934, p. 425ff og Erik Aalbæk Jensen: Livet på 
øerne – Langs Jyllands vestkyst, Kbh. 1987, p. 71ff. I en 
rapport med titlen Kystturismen i Danmark  udarbejdet for 
Videncenter for Kystturisme i 2012 angiver forfatteren Jør-
gen Hansen (TexTour), at kystturismen allerede fra starten 
stod i centrum for de turistmæssige anstrengelser, og at de 
første lokale turistforeninger typisk blev oprettet i kystbyer 
som Vejle (1893), Faaborg (1895), Rønne (1895), Sæby 
(1902) og Skagen (1906). 
9. Som note 8.
10. Søren Byskov: Dansk kystkultur under forandring – 

Kystlandskab, kulturhistorie og naturforvaltning i det 20. 
århundrede, Esbjerg 2007, p. 105ff., Palle Uhd Jepsen & 
Mariann Ploug: Vejers, Varde 2006, p. 102ff.
11. Søren Byskov: op. cit., Esbjerg 2007, p. 105ff., Pal-
le Uhd Jepsen & Mariann Ploug: op. cit., Varde 2006, p. 
102ff., Horst Meesenburg: Fanø – bebyggelse og landska-
ber, Esbjerg 1978, p. 47.
12. Se f.eks. Den Store Danske Encyklopædi, bd. 4, Kbh. 
1996, p. 605, bd. 6, Kbh. 1996, p. 269f og bd. 20, Kbh. 
2001, p. 16.
13. Se f.eks. Den Store Danske Encyklopædi, bd. 6, Kbh. 
1996, p. 269f og bd. 19, Kbh. 2001, p. 326f samt Jørgen 
Hansen: op. cit., Videncenter for Kystturisme 2012, p. 1ff, 
Palle Uhd Jepsen & Mariann Ploug: op. cit., Varde 2006, p. 
110 
14. Søren Byskov: op. cit., Esbjerg 2007, p. 107ff, Palle Uhd 
Jepsen & Mariann Ploug: op. cit., Varde 2006, p. 107 og 
111, Erik Aalbæk Jensen: op.cit., Kbh. 1987, p. 71ff – citat 
hentet p. 76f. I Vejers var udlejning af private sommerhuse 
så småt startet allerede i 1930’erne, men tog for alvor fart i 
1950’erne, hvor der også begyndte at blive opført sommer-
huse specielt med udlejning for øje. I Blåvand begyndte lo-
kale forretningsdrivende i 1950’erne at organisere udlejning 
af sommerhuse i de perioder, hvor ejerne ikke selv brugte 
dem. I slutningen af 1960’erne viste en undersøgelse, at over 
halvdelen af sommerhusene i Blåvand var udlejet, og at det 
primært var de nye, lokalt ejede huse, der blev tilbudt på det-
te marked. Også her blev der bygget med udlejning for øje.  
15. Palle Uhd Jepsen & Mariann Ploug: op. cit., Varde 2006, 
p. 113 og 158f, Søren Byskov: op. cit., Esbjerg 2007, p. 
107ff – citatet hentet p. 111. 
16. Til de nævnte 35 millioner overnatninger i kystturisme-
sektoren kom i 1995 yderligere 8 millioner overnatninger i 
andre turistsektorer. Statistikbanken.dk, Palle Uhd Jepsen & 
Mariann Ploug: op. cit., Varde 2006, p. 157ff, Jørgen Han-
sen: op. cit., Videncenter for Kystturisme 2012, p. 2ff samt 
Den Store Danske Encyklopædi, bd. 19, Kbh. 2001, p. 326f. 
I en Natur- og Miljøpolitisk redegørelse fra Miljøministe-
riet opregnes fire punkter, som grundlag for bæredygtig tu-
risme: 1) turistudviklingen skal tage hensyn til naturen og 
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miljøet samt til den lokale kultur; 2) de rekreative værdier i 
sommerhusområderne og den danske sommerhuskultur skal 
bevares; 3) kystområderne skal friholdes fra bebyggelse og 
infrastruktur, som ikke er fuldstændig afhængig af nærhed 
til kysten; og 4) den kystnære turisme skal udvikles kvali-
tetsmæssigt inden for rammerne af eksisterende bygninger 
og infrastruktur (citeret efter Palle Uhd Jepsen & Mariann 
Ploug: op. cit., Varde 2006, p. 158).
17. Arbejdsmarkedets Feriefond, diverse årsberetninger 
samt Jørgen Hansen: op. cit., Videncenter for Kystturisme 
2012, p. 9f. Alene i årene 2000-2004 flød knap 330 millio-
ner kroner fra AFF ud til oplevelsescentre i form af tilskud 
og lån. Lånene skulle naturligvis afdrages, men det tog tid, 
og i 2004 udgjorde AFF’s tilgodehavende på lån til oplevel-
sescentre m.v. knap 414 mio. kr., hvoraf en del var lån fra 
1990’erne.
18. Danmarks Statistik – turisme – diverse årgange samt 
www.statistikbanken.dk. Desuden Jørgen Hansen: op. cit., 
Videncenter for Kystturisme 2012, p. 1ff. 
19. Brundtland Centret i Toftlund, der blev opført 1994-95 
og lukket 1998 er ét eksempel på en sådan attraktion. Et 
andet er Han Herred Naturcenter i Fjerritslev, der på basis 
af en samlet investering på 31 millioner kr. fra EU, AFF og 
Friluftsrådet, blev åbnet i 1998 og allerede året efter måtte 
have ekstra økonomisk tilskud fra Fjerritslev Kommune, 
fordi man i det første driftsår kun havde realiseret halvde-
len af det forventede besøgstal. Dette center blev lukket i 
2007 og for en pris på 4 millioner kr. afhændet til det lo-
kale menighedsråd til en fremtidig brug som kirkecenter 
(kilder: ing.dk/artikel/brundtland-centret-lukker/8-5-1998, 
TV2Nord.dk/artikel/Han-Herred-Naturcenter-bliver-kirke-
center/4-12-2007). I en artikel i Dansk Turisme, marts 2000, 
adresserede Fiskeri- og Søfartsmuseets direktør problemer-
ne på attraktionsmarkedet. Artiklen, der havde titlen "For 
mange tvivlsomme attraktioner – Et spørgsmål om fyrtårne 
eller lysbøjer – og rødraketter!" efterlyste en egentlig at-
traktionspolitik som grundlag for ikke mindst de hel- eller 
halvoffentlige investeringer på området via EU, AFF m.fl. 
20. Danmarks Turistråd: Den tyske udfordring – analysere-
sultater og anbefalinger, Kbh. 2000.

21. Jørgen Hansen: op. cit., Videncenter for Kystturisme 2012, 
p. 1ff. samt rapporterne Kystturismen i Danmark (2012) og 
Kystturisterne i Danmark (2013), som begge findes på hjem-
mesiden for Videncenter for Kystturisme www.ckt.dk. Ifølge 
en artikel under overskriften ”Fakta: Dansk turisme presset i 
bund” i dagbladet Børsen 26-9-2013 var Danmark det eneste 
EU-land med tilbagegang i antallet af udenlandske turister.
22. De opgivne tal er hentet fra www.visitdenmark.dk/over-
natningstal/2011 samt rapporten Turismens økonomiske be-
tydning i Sydvestjylland – Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde 
kommuner, Visitdenmark, 2013.
23. Afsnittet er skrevet på baggrund af indsigter bibragt 
ved forfatterens medlemskab af bestyrelsen for Esbjerg Er-
hvervsudvikling, som siden etableringen i 2007 har vareta-
get erhvervs- og turismearbejdet i Esbjerg kommune. 

Summary
It was the artists’ preoccupation with depicting landscape 
and daily life in even the most remote corners of Denmark 
that began to entice town dwellers to spend the summer in 
the country in the second half of the 1800s. The towns’ poor 
hygiene and the medical profession’s praise of clean air and 
sea bathing acted as a catalyst, and a steadily improving in-
frastructure eased the journey from the towns to the coun-
tryside, where people could enjoy a holiday, a luxury which 
was gaining in popularity in broader sections of the Danish 
population in the decades around 1900 in step with an im-
proved national economy.

In the southwest, Fanø was the place where tourism first 
sprouted and took root. Public baths and a seaside hotel 
were established on the island as early as around the mid-
1800s. More followed in the next decades, and in the 1890s 
Fanø grew – boosted by German capital – to the status of 
an international seaside resort. Guests from abroad gradu-
ally also came to Blåvand and Vejers. In Blåvand, Copen-
hageners built holiday homes which, apart from a brief 
summer season, were empty for most of the year. The new 
holiday homes were used more frequently in Vejers because 
the owners were often local people. From the beginning, it 
was thus possible in southwest Jutland to find some of the 
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characteristics which have since come to characterise Den-
mark’s coastal tourism: the mixture of both a Danish and an 
international public, with both exclusive and more down-to-
earth approaches to the holiday.

Apart from lulls during the two world wars, coastal tour-
ism developed steadily up to the 1950s. The number of holi-
day cottages grew slowly, and the variety of housing stand-
ards grew in step with an increased democratisation of the 
concept of holiday. For those less affluent, camping sites, 
youth hostels and the cooperative travel bureau Folke-Ferie’s 
holiday towns appeared as alternatives to seaside hotels and 
holiday cottages. A wide variety of choices was already avail-
able when, in 1938, the Danish parliament passed an actual 
holiday act which made two weeks’ holiday a legal right.

The Holidays Act subsequently extended the above pe-
riod to three weeks in 1952, four weeks in 1972 and five 
weeks in 1979. The weekend concept was also introduced. 
Danes gained more leisure time, and the same trend was seen 
in the neighbouring countries as trade and industry began 
to pick up again during the 1950s and 60s. Private motor-
ing and infrastructure increased mobility and made it easier 
to reach the Danish coasts. Despite increased competition 
from charter tourism, Denmark’s coastal tourism exploded. 

At the end of the 1940s, the number of holiday cottages in 
Denmark was estimated to be less than 10,000. A mere 30 
years later, the number had increased to about 175,000. To 
this must be added seaside hotels, camping sites, holiday 
centres and youth hostels in addition to an increasing num-
ber of attractions and other offers for holiday makers.

The small southwest Jutland coastal towns were one 
of the big growth areas, where engagement in tourism be-
came a welcome alternative to the more limited income to 
be made from traditional business on the coast. The wildly 
growing tourist industry offered, both here and elsewhere, 
good business possibilities, but also the risk of finishing up 
in Klondyke-like circumstances. The result was an increased 
organisation of the tourist business and regulation by law. 

Coastal tourism became an important element in a num-
ber of coastal towns’ business economies. At the end of the 
2000s, the number of holiday cottages was about 215,000. 
The cottages were distributed throughout the country, but 
there were marked differences in their uses. In 2011, a third 
of all tourist overnight stays in Denmark were in the South-
ern Denmark Region, where Varde and Fanø in particular 
helped to increase the tourist-generated growth in value and 
employment.

Hotel Kongen af Danmark ved Fanø Bad, 1970’erne. Foto: 
Nordby Sognearkiv.

Sommervillaer ved Fanø Bad omkring 1930. Postkort: Nordby 
Sognearkiv.
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The situation for Denmark’s coastal tourism was not, 
however, as good as it had been. The number of customers 
peaked in the early 1990s, when the Berlin Wall fell and the 
war in ex-Yugoslavia sent an extraordinarily large number 
of tourists to Denmark’s coasts. The result was new initia-
tives and more players in Danish coastal tourism. But the 
tourist flows have since turned again, and the big German 

market in particular looked elsewhere, where a gradually 
globalised tourist market was competitive in quality and 
price. The western world’s financial crisis from the end of 
the 2000s did not improve the situation. On the contrary, it 
was clear in Denmark’s coastal tourism that more players 
were sharing fewer tourists, and in the mid-2010s, the road 
out of this miserable situation had not yet been found.

Ferieliv på vestkysten, 1970’erne. Foto: Svend Tougaard.
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