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Af Sonja Sabinsky

Ordet »ferie« var slet ikke opfundet, 
da de første byboere indtog 
sommerlandet i 1800-tallet. Man 

kaldte dem lystrejsende i modsætning til 
de, der rejste af nødvendighed.

At rive et par uger ud af kalenderen for 
at tanke sindet op med sol og sommer var 
en ekstravagance, der kun var forbeholdt 
samfundets øverste klasser.

I bogen »Sommerglæder« fortæller 
tidligere turistchef i Skagen, Bent Harder-
vig, i ord og billeder historien om dansker-
nes allerførste ferieoplevelser.

Billedsiden er helt unik, idet fotografi -
erne er indsamlet af Bent Hardervig selv 
gennem 25 år, hvor han har støvsuget 
loppemarkeder og kræmmerpladser for 
gamle familiefotografi er, som lidt hjerte-
løst er blevet smidt ud af efterkommerne. 
Men heldigvis kom Bent Hardervig forbi 
med jævne mellemrum og reddede disse 
skønne sort/hvide billeder fra glemslen, 
og vi andre kan nu få lov til at kigge med.

- Jeg er bevidst gået efter snapshots, 
hvor ganske almindelige mennesker 
fotograferer ganske almindelige men-
nesker. Man stiller sig ikke an, som når 
man bliver fotograferet af en professionel 
fotograf. Folk er afslappede, og de klovner 
en del.

Pikante afsløringer
Men det er ikke kun på billedsiden, bogen 
er enestående. Med henblik på at komme 
bag kulisserne i fortidens ferieland 
begyndte Bent Hardervig allerede i 
1970’erne, at opsøge gamle kvinder, som i 

deres ungdom havde arbejdet som 
stuepiger eller køkkenpiger på badehotel-
ler og sommerpensionater:

- Stuepigerne var alle steder - på 
værelserne og på gangene. Ofte mærkede 
gæsterne dem blot som en let luftning, når 
de med et smil gled forbi med rent linned. 
Men de så og hørte alt. Disse prægtige 
kvinder førte mig ind i en næsten glemt 
tidslomme - fyldt af et ekko fra mennesker 
og begivenheder.

Det hændte dog også, fortæller Harder-
vig, at de gamle damer bad ham om at 
slukke båndoptageren, for nu kom der 
nogle pikante afsløringer, som ikke skulle 
ud til en bredere kreds.

Af bogen »Sommerglæder« fremgår det 
da også, at både mænd og kvinder slog sig 
mere løs, når de var på lystrejse. Der blev 
danset forbudte danse bag nedrullede 
gardiner på badehotellerne, og nogle tillod 
sågar, at kaste sig skamløst ud i Vesterha-
vets salte bølger uden en trevl på kroppen, 
mens den hovedrystende lokalbefolkning 
stod skjult oppe bag klitterne og så til.

Strandvagter tager mål
Og mændene knipsede løs på deres 
mahognikameraer på stativ, når kvinderne 
løftede op i kjole og bukseben for at stikke 
en tå i bølgen blå. Etiketten lød, at 
kvinderne skulle bære badedragter, hvor 
kroppen var dækket fra halsen og ned til 
fødderne. Men ikke alle opførte sig så 
moralsk. De løsslupne typer kunne - til de 
mere bornertes store bestyrtelse - fi nde på 
at blotte både overarme og ben.

- Badedragterne og de unge pigers 
letsind var et konstant problem for 

sømmeligheden - ikke blot herhjemme, 
men også i udlandet. I England og Amerika 
indførte man strandvagter, som gik rundt 
med målebånd, for at tjekke om badeskør-
terne gik langt nok ned, fortæller Bent 
Hardervig.

Gamle penge lugter bedst
Det højere borgerskabs foretrukne 
feriesteder var Strandvejen, der løber nord 
for København langs Øresund, den 
sjællandske nordkyst, Fanø og Skagen. Det 
var her, man installerede sig på badehotel-
ler og senere byggede sin egen sommer-
residens. 
Her mødte man andre rige familier, som 
var et bekendtskab værd. Derfor gjaldt det 
om, at sende de rigtige signaler, så man 
ikke blev diskvalifi ceret allerede ved 
dørtrinnet. Var man ud af en gammel rig 
familie, ville man for guds skyld ikke 
forveksles med en af de nyrige.

- Når man ankom til badehotellet trådte 
man ind i et miljø med et klikepræget 
hierarki, der vurderede de nyankomne. 
Hele ens stil og adfærd skulle signalere, at 
man var et passende bekendtskab, 
fortæller Bent Hardervig.

Og her kom konens smykker ind i 
billedet som noget af det første, der blev 
udsat for bedømmelse. Skulle man være i 
tvivl om god etikette kunne man ty til 
Emma Gads bog »Takt og Tone«, hvor hun 
skriver: »Damer, der ejer smykker, bør ikke 
tage disse på om formiddagen, særlig ikke 
diamanter.«

Det signalerede nemlig, at man var 
nyrig, en social opkomling uden pli og 
almen dannelse - vigtige ingredienser, hvis 

man ville pleje omgang med det højere 
borgerskab. Vi skulle helt frem til 1938, før 
en ny ferielov blev vedtaget. Den gav alle 
ret til 12 betalte fridage hvert år, og talte 
man søndagene med, ville det give hele to 
ugers ferie.

Loven blev gennemført af den socialde-
mokratiske regering under ledelse af 
Thorvald Stauning. En enkelt gruppe blev 
dog ikke tilgodeset i første omgang. Der 
skulle gå yderligere et par år, før landarbej-
derne kunne stige på ferievognen.

Stauning forudså, at arbejderklassen 
skulle vænne sig til, at man ikke behøvede 
at holde ferie hjemme i gadedøren, så han 
tog initiativ til at stifte Dansk Folkeferie. 
Herefter fulgte Dansk Vandrelaug og 
Herbergsringen, der tog sig af etablerin-
gen af vandrehjem, trop.

Det bedste grunde snuppet
Det højere borgerskab fi k ganske vist 
snuppet en stor del af landets mest 
attraktive grunde i første klitrække 
allerede i 1800-tallet og begyndelsen af 
1900-tallet - prægtige ejendomme, som er 
gået i arv fra generation til generation, og 
hvor der stadig skeles skarpt til, om man er 
ud af en familie, der har været velhavende 
i generationer, eller man bare er en af de 
nyrige, som gerne vil være med i legen, 
men som ikke kender reglerne.

Men i et land som vores med en kyst-
strækning på 7314 km er der heldigvis 
plads til, at alle kan få en bid af kagen, og 
hvis der alligevel ikke skulle være plads på 
det hjemlige fl uepapir, så drager vi da bare 
om på den anden side af jorden og fi nder 
vores helt egen palmestrand.

ET MUNTERT TILBAGEBLIK
Gennem 25 år har den tidligere turistchef i Skagen, Bent Hardervig, 

støvsuget loppemarkeder og kræmmerpladser for private fotos taget 
på ferie. Det er der kommet en enestående bog ud af

Bent Hardervigs bog »Sommerglæder« bygger blandt andet på sam-
taler med tidligere ansatte på de gamle badehoteller. FOTO FRA BOGEN
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»SOMMER-
GLÆDER«

 ❚ Her fortæller Bent 
Hardervig om 
danskernes allerførste 
ferieoplevelser fra 
midten af 1800-tallet. 
Bogen er illustreret 
med et helt enestå-
ende billedmateriale, 
som forfatteren selv 
har samlet gennem 25 
år fra a� agte familieal-
bummer.
 ❚ Bogen er på 344 sider 
og udkommer den 
17. juni på forlaget 
Lindhardt og Ringhof.
 ❚ Forfatteren Bent 
Hardervig: er Født 
i 1935. Turistchef i 
Skagen fra 1970-1995.
 ❚ Forfatter til en hånd-
fuld bøger om danske 
badehoteller og nu 
aktuel med bogen 
»Sommerglæder.«

De private feriefotos er mere uformelle end billeder taget af en professionel 
fotograf. Der klovnes meget mere. FOTO FRA BOGEN

Det var en svær balancegang både at nyde vandet og holde på formerne. FOTO FRA BOGEN


