
Sommerglæder. En billedkrønike om
danskernes første feriedage

Hent bøger PDF

Bent Hardervig

Sommerglæder. En billedkrønike om danskernes første feriedage Bent Hardervig Hent PDF
SOMMERGLÆDER er en munter og underholdende fortælling i ord og billeder om danskernes allerførste
ferieoplevelser. Om badehoteller, kurbade, udflugter og svagbørnskolonier. Om badegæster, landliggere og
gullaschbaroner. Om kærlighedslivet, kvindefrigørelsen, sommerrevyerne og badedragterne. Om transport i

hestevogn, med damplokomotiv, færge over Storebælt og meget, meget mere.

At holde ferie var i årene omkring år 1900 en sjælden foreteelse og især forbeholdt det bedre borgerskab, som
ankom til de nyetablerede badehoteller i hestevogn og med det meste af garderoben i kolossale
kurvekufferter. Først i 1938 blev ferieloven vedtaget, hvorved også den brede befolkning fik del i

sommerlivets glæder.

Bent Hardervig er tidligere turistchef i Skagen og forfatter til flere bøger om lokalhistoriske emner. Igennem
flere år har han på utallige loppemarkeder og hos marskandisere indsamlet nostalgiske og kuriøse fotografier

fra forrige århundrede, der har resulteret i et omfattende billedarkiv, antiquephotos.dk

OBS. Denne e-bog er udgivet i fixed layout. Læs mere på www.lrdigital.dk/guide/
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