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Har vi Raad til at ofre saa lidt paa T urist-Reklamen J
Al Direkter Thorell Meller. 

Der kan vel ikke vrere Tvivl om, at vi i et lille 
Land som Danmark i langt h0jere Grad end andre 
Stetler burde vrere interesseret i at afsrette vore Pro
dukter til Udlandet. Ganske vist er Hjemmemarkedet 
den nresten uundvrerlige Basis for enhver Eksportvirk
sombed, men Hjemmemarkedet alene giver ikke Plads 
for mange Storvirksomheder i et Land med 3 ½ Mill. 
Indbyggere. Selv om nu en for0get Eksport naturn0d
vendigt maa drage en for0get Import med sig f. Eks. 
af Raamaterialer, saa siger det sig selv, at U dbyttet af 
denne Virksomhed kommer Landet tilgode og for
h0jer den samlede Velstand i Landet i meget betydelig 
Grad, ligesom et lille Lands Anseelse netop betinges 
af og maales ved denne Vekselvirkning: Samlzandel og 
Samkvem med andre Nationer. 

Nu kan man vist godt sige uden at overvurdere sit 
eget, at vi Danske altid har haft 0jet aabent for Eks
portmulighederne i Form af Afsretning af vore Pro
dukter paa fremmede Pladser. Foruden Landbruget er 
der jo et meget stort Antal Virksomheder inden for 
Handel, Industri og Skibsfart, der paa denne Maade 
tjener store Penge til Landet, og ingen kan vel vrere 
blind for, hvilket Fond af Anseelse Landbruget eller 
en Virksomhed som 0. K. har bragt os. 

I al Beskedenhed arbejdes der ogsaa indenfor Kunst
industrien energisk for at sprede vore K valitetsvarer 
over bele J ordkloden; saaledes kan blot nrevnes, at 
baade Porcellrenet og Georg Jensen S0lvet srelges fra 
egne U dsalg i de fl.este store Hovedstreder. 

Men der er ogsaa en an den Form for Eksport, hvor 
vi mrerkeligt nok staar langt tilbage. Jeg t.enker her 
paa Eksporten til Turister. Hver 0re, en Turist I.eg
ger her i Landet, det vrere sig for Hotelophold, F0de, 
Klreder, Museumsbes0g, Befordring eller Indk0b af 
hvilkensombelst Art, er jo at sidestille med Eksport, og 
medens Eksporten til fremmede Pladser nresten altid 
opbygges med store Ofre af den enkelte Virksomhed 
uden anden Hjrelp end Energi og Udholdenbed, har 
vi den mest vidunderlige Hjrelp til Turist-Eksporten 
i vort dejlige Land og <lets Sevrerdigheder. Men vi er 
taabelige nok til ikke at benytte Hjrelpen og ved pas
sende 0konomiske Ofre benlede Verdens 0jne paa 
al <let sk0nne og interessante, man kan se og faa i 
Danmark. 

Vi er i den Henseende stillet som den Forretnings
mand, der har en fortrinlig Vare, men ikke har faaet 
fortalt Publikum det, fordi ban ikke bar Raad til at 
gennemfore den rigtige Reklame-Kampagne. 

Lad os engang se, bvorledes en Forretningsmand 
vilde gaa frem. Han vilde sprede Plakater i Tusindvis 
blandt Rejsebureauerne og de store Liner Rederier 
Verden over, dog ikke forestillende nogle gamle Huse 
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i K0ge, men f. Eks. Kronborg eller Udsigten fra Lol
likhus over Fures0en, fordi saadanne Sevrerdigbeder 
er karakteristiske for Landet og vrekker enhver Udlren
dings Begejstring. Plakaterne vilde ban ledsage i Hun
dredetusindvis af smaa letlreselige Folders - naturlig
vis i paaga:ldende Lands Sprog med Billeder af Turist
attraktioner, vel at ma:rke ikke pra:get af en eller an den 
lille K0bstads Lokalpatriotisme, men af de store V a:r
dier af denne Art, der findes i Hovedstaden og na:r- · 
meste Omegn. 

Det er nemlig af allerst0rste Betydning, at en Turist 
i L0bet af et Par Dage kan naa at se meget af det, der 
anbefales. Det er saaledes fuldkommen misforstaaet, 
naar der trykkes en Plakat med et Billede af Herre-· 
gaarden Sp0ttrup, da en Udla:nding ikke bar Tid og 
Lyst til en Rejse til Salling for at se dette Sted og 
derfor med Rette beklager sig over, at vi reklamerer 
med en Vare, vi ikke bar ved Haanden. 

Brochuren ska! foruden Jernbanekort over Dan
mark (Hovedlinier) med Priser for Rejser ti! K0ben
bavn og Gadekort over K0benhavn, bl. a. indeholde 
kortfattede Oplysninger om de vigtigste Seva:rdig
heder, der bar verdensma:ssig Interesse saasom Tbor
valdsens Museum og Rosenborg Slot, Glyptotheket, 
Grundtvigskirken og ikke mindst Nationalmuseet, 
naar det bliver frerdigt. I Omegnen naturligvis Fre
deriksborg Slot og Kronborg; ligeledes kan na:vnes, 
at der er et H. C. Andersen Hus i Odense, men ikke 
at Mariager ligger smukt ved Mariager Fjord. Dern.est 
nogle Hotelier og Hotelpriser, Landets M0nt, Muse
umstider, Oplysning om de vigtigste Kvalitetsvarer, 
Landet frembringer, men i¢vrigt ikke en eneste Annonce. 

Det er fuldkommen 0delreggende for en Tryksag, 
der ska! virke som Landsagitation at fylde den med 
Ra:kker af mere eller mindre rredselsfulde Annoncer, 
og det g0res jo ogsaa kun for at skaffe Penge til Tryk
ningen. Det vilde sikkert vrere bedre at skaffe de 
samme Penge uden at 0delregge Tryksagen og dermed 
Hensigten med de paag.eldende Annoncer. Derimod 
vilde nogle Danmarks Annoncer anbragt i nogle af 
de store udenlandske Blade paa de rigtige Aarstider 
sikkert vrere af god Virkning. 

Vi gaar nu ud fra, at vi er naaet saa vidt i en vel 
tilrettelagt Danmarks Reklamekampagne, at vi bar 
faaet Kunden, Udlrendingen interesseret - han bar 
bestemt sig til at gaa ind i Butiken og se paa Varerne, 
maaske k0be d. v. s. rejse til Danmark. Som sidste 
Led i Kampagnen maa vi da s0rge for, at Kunden 
bliver ordentlig betjent og foler sig tilfreds, saaledes 
at ban kommet igen og anbefaler os til andre. 

Her maa vi alle bjrelpe til, forst og fremmest Ho
teller og Restauranter ved den bedst mulige Betjening 



af Turisterne. Men vi kan g0re meget mere. Vi kan 
i Forretningerne vrere pinligt rerlige og redelige; 
vi kan g0re vort yderste for at lrere de fremmede 
Sprog; vi maa s0rge for, at vore Turistforere, Betjente, 
Chaufforer og alle, der har srerlig meget med Turister 
at g0r.e, er de bedst mulige Folk, og at de forstaar, 
at Hovedopgaven er Kundernes Tilfredshed. Ingen 
Chikanerier eller U dnytten. Vi maa ogsaa lrere de 
vigtigste fremmede Pengesorter at kende og folge med 
i Valutakurser, saaledes at vi kan veksle Turisternes 
Penge til en fair Kurs. Intet rergrer en Turist mere, 
end at blive snydt paa Kursen. 

Endelig maa vi s0rge for, at Turisterne ikke keder 
sig om Aftenen, naar vi lokker dem til at blive her 
i flere Dage. Ganske vist er Tivoli og maaske nogle 
Danseetablissementer meget s0gt, men <let vilde sik
kert ikke skadt> vort Ry som Kulturstat ogsaa at byde 
paa en l0digere Underholdning, og her er vi jo i den 
heldige Situation at have en glimrende Opera og 
Ballet, hvis Krrefter lrenges efter at forkorte den 3 
Maaneder lange Sommerferie. 

Hvad om man pr0vede en Sreson fra 20. Juli til 
IO. August - <let Tidsrum lwor der er flest Turister 
her. Billetterne kunde jo srelges til de sredvanlige h0je 
internationale Priser for Parket og Balk on og billigere 
i Resten af Theatret til Glrede for de mange, der ikke 
har Sommerferie paa denne Tid. 

Hvis alt dette gaar Haand i Haand vil Kampagnen 
lykkes, men <let koster Penge. Har vi nu Raad til ikke 
at ofre disse Penge? 

Regnes der meget lavt med at hver Turist gennem
snitlig anvender IO0 Kr. ialt til Befordring, Hotel
ophold, Indk0b o. s. v. bliver <let henved IO Millioner 
Kroner med et Turistbes0g paa IOo.ooo, hvilket Tal 
passeredes sidste Aar. 

Dette Tai kan vi uden Tvivl fordable, hvis vi ofrer 
nok derpaa. Nu ska! indr0mmes, at noget g0res der. 
Vor Turistforening har ifolge sin sidste Beretning for 
1932 rendret Signaler og er begyndt et mere plan
mressigt Arbejde, der da ogsaa har givet Resultat paa 
et begrrenset Felt; men vor Turistforening bar ogsaa 
til Opgave at fremme Turistlivet indenfor Danmarks 
Grrenser, altsaa noget der intet har med Eksport at 
g0re, og da en stor Del af Foreningens Indtregter 
stammer fra de lokale Foreninger og fra Medlemmer 
rundt om i Landet, der ikke venter udenlandske Tu
rister, er <let jo meget naturligt, at alle Pengene ikke 
anvendes til udenlandsk Propaganda. 

Maaske kunde Turistforeningen anvende de for
haandenvrerende Midler endnu bedre ved at alliere 
sig mere med sagkyndige Folk saasom Reklamefor
eningen, Rejsebureauer, Turistforere, Hoteller, For
retningfolk i de Brancl1er, Turisterne srerlig s0ger 
o. s. v., men forst og fremmest maa Budgettet for0ges
til dette specielle Formaal.

Da der er saa mange interesse.re<le - for blot at 
nrevne nogle: Hoteller, ( ogsaa Badehoteller), visse 
st0rre Restauranter, Bryggerierne, Spritfabrikkerne, 
Carlsbergfondet (Glyptotheket, Rosenborg) D. F. D.S., 
Statsbanerne, samt en Rrekke Handlende navnlig kon
centreret om »Str0get« burde det ikke vrere uover
kommeligt at skaffe i hvert Fald 50.000 Kr., d. v. s. 
¼ 0/o af Salget. Men bedst vilde <let vrere om Stat og 
Kommune kunde formaaes til at for0ge deres Tilskud, 
naar en virkelig veludarbejdet Plan forelagdes dem. 
Pengene giver jo gode Renter i Form af de store 
Skatter, der for Tiden opkrreves. 

Naturligvis er en Reklamekampagne ikke <let eneste, 
der kan g0res·for at lede Turiststr0mmen om ad Dan
mark. Ogsaa vore Udstillinger i Udlandet har stor Be
tydning, naar de paa vrerdig og virkningsfuld Maade 
viser, lwad Danmark formaar. Ligeledes b0r vore 
Landsmrends Arbejde i Udlandet gaaende ud paa at 
lrere de Fremmede noget om Danmark nyde den 
st0rst mulige Anerkendelse og St0tte. 

Men den direkte Reklame i Forbindelse med den 
for dette Formaal meget gunstige lave Krone er og 
bliver <let mest virkningsfulde, og vi b0r derfor netop 
nu udnytte den til det yderste. 

Til Slut ska! jeg anfore, !wad en Turist for ganske 
nylig udtalte til mig. Hans Ord er kim en Variation 
af mangfoldige Udtalelser, men da de var srerlig kraf
tige og karakteristiske, har jeg valgt at gengive dem. 
Han sagde: » What a beautiful city you have. I have 
travelled all over the world and never saw such a 
beautiful place as this city and I am damned mad at 
myself that this is the last place I got to; it is loaded 
with interesting culture, but why the devil don't you 
people advertise.« 

Stentc,j 
Af Nathalie Krebs. 

Kineserne, vore store Leremestre paa Keramikens 
Omraade, havde deres mest straalende Epoke fra ca. 
900-1200 e. Kr. Flere Tusind Aar for var de frem
ragende Pottemagere, og uendelig langsomt udviklede
deres Teknik sig til <let H0jdepunkt, lwor endnu ingen
har· naaet dem. I de 300 Aar, deres Glansperiode va
rede, og i0vrigt lige siden, arbejdede de paa mange
forskellige Steder i Kina med den samme halve Snes
Glasurer, der er blevet klassiske under Navnene Okse
blod, Celadon, Harepels, Clair de lune o. s. v.

I Europa er Fremstillingen af glaseret Stent0j ca. 
40 Aar gammel og de fleste Steder drevet urationelt, 
saa <let er i sig selv en Uretfrerdighed at sammenligne 
Resultaterne. Europreerne er slaaet ind paa 2 forskel
lige Veje; i <let ene Tilfrelde har de fors0gt at lave 
noget kunstnerisk, helst lidt mystiskt og tilfreldigt og 
gennemgaaende med Former, som svarede dertil, i 
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