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EN FOTOGRAFISK HYLDEST 
TIL FYN OG FYNBOERNE

Eventyrøen Fyn – fotografiske stemninger og øjeblikke tager dig med 
på en oplevelsesrig og farvestrålende rundtur i det fynske land, hvor 
du møder, og forhåbentlig vil nyde, de underskønne fynske køb-
stæder og de seværdige fynske landskaber. Kerteminde, Nyborg, 
Svendborg, Faaborg, Assens, Middelfart og Bogense ligger der 
som ægte perler på en snor og stråler om kap, rundt langs med den 
fynske kyststrækning med Odense centralt placeret på det fynske 
landkort. Og købstæderne, sammen med de fynske landskaber, vil 
rent billedligt fortælle bogens historier i kompositioner og billedse-
kvenser, hvor indtryk bliver omgjort til fotografiske udtryk.

Jeg ønsker, at det er fotografierne, der er det bærende element i den-
ne bog, og at det er dem, som taler deres eget tydelige koloristiske og 
visuelle sprog. Og ikke mindst det faktum, at et enkelt billede måske 
fortæller og beskriver mere end 1000 ord. Og med de mange billeder 
og collager vil jeg overlade det til beskueren og hans/hendes fantasi at 
digte videre på disse fotografiske udtryk. Så åbn gerne bogen, blad i 
den, og lad eventyret, og ikke mindst stemningerne, komme til dig.

EVENTYRØEN FYN I MIDTEN AF KONGERIGET DANMARK
Der var engang, og det er der for så vidt stadigvæk, et veritabelt, 
eventyrligt potpourri af blandt andet storslået natur – favnende 
bøgeskove – både kuperet og fladt terræn – vandløb – søer – den 
lange fynske kyststrækning, som er et sandt eldorado af badestrande 



6

med dejligt rent og afsvalende badevand, hvor der er masser af mu-
lighed for både friske vindpust, våde og liflige skumsprøjt og med rig 
mulighed for at få det fineste kridhvide sand mellem tæerne – svøm-
mehaller – stynede popler – stokroser – rig landbrugsjord – større og 
mindre landbrug – små landsbyer - større byer – købstæder – kirker 
– veludbygget infrastruktur, lige fra de smalleste naturstier til brede 
motorveje og ikke mindst helsebringende cykelstier – smukke broer 
– massevis af sejlskibe, gamle som nye – motorbåde – handelsskibe 
– syngende fynboer – caféer – restauranter – kroer – museer – bio-
grafer – kulturbegivenheder – spændende gallerier og steder med 
kunsthåndværk – større og mindre virksomheder – mange slags ud-
dannelsesinstitutioner – Syddansk Universitet – mange udfordrende 
golfbaner, og for de lidt mere mageligt anlagte er der også et dejligt 
alternativ, nemlig minigolfbaner – bowlinghaller – gokartbaner – 
speedwaybaner – motocrossbaner – stribevis af sommerhuse – kyst-
fiskeri og put and take-søer – alle hånde inden- og udendørs koncer-
ter – kolonihaver – boghvedegrød – rygeost – brunsviger – rødgrød 
med fløde – stegt flæsk og persillesovs – de lækreste hjemmelavede 
isvafler – Dannebrog vajende mange steder – fynboer, der altid har 
tid til en omgang kaffeslabberas eller en afsvalet høkerbajer med 
hyggen i højsædet – Albani – fynske piger, der forstår at gøre nat-
ten til deres egen – Fyn Rundt – idylliske bondegårdsmiljøer og ro-
mantiske gamle bindingsværksmiljøer – endvidere er Fyn med rund 
hånd overstrøet med et væld af fascinerede og aristokratiske slotte 
og herregårde – og så selvfølgelig med en masse sprudlende og for-
førende eventyrlige eventyr overalt på Fyn, og naturligvis altid med 
H.C. Andersen i spidsen, og det er ganske vist …

EN FOTOGRAFISK SELFIE
I 7. klasse får jeg stolt mit første fotografiapparat (et lille og ikke 
mindst selvfølgelig idiotsikret et af slagsen), da jeg skal til Born-




