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Den 17. januar 2014 var det 125 år siden, at Tu-
ristforeningen for Danmark blev etableret. I 
den anledning udgives denne bog. Bogen fo-
kuserer på udviklingen i de sidste 25 år, hvor 
der er sket en stigende professionalisering og 
globalisering af dansk turisme. Bogen peger 
endvidere fremad mod nogle af de afgørende 
udviklingsveje for dansk turismes succes i de 
kommende år.

Bogen er blevet til i tæt samarbejde mellem 
en række turismeforskere og VisitDenmark. På 
denne måde illustrerer bogen også, hvad der 
er sket i de sidste 25 år. Forskere i Danmark er 
med udgangspunkt i forskellige fagligheder 
blevet turismeforskere. Og VisitDenmark er, 

ud over at være et nationalt turistråd, blevet 
et turismevidensmiljø med fokus på analyser 
og marketing. Sigtet er, at bogen kan inspirere 
alle, der arbejder med turisme: Ledere og med-
arbejdere i virksomheder, brancheorganisatio-
ner, turismeorganisationer, kommuner, regio-
ner og stat. Og bogen må naturligvis meget 
gerne læses af andre, der enten interesserer 
sig for turismen som kulturelt fænomen, tu-
rismen som erhverv eller som ønsker at dykke 
dybere ned i kendskabet til og attraktiviteten 
af Danmark som besøgsmål i verden. 

Juni 2014, Henrik Halkier & Lars Erik Jønsson
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