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Sejlernes ø-himmerige
Bogen »Danmarks
dejligste øer«
er et smukt,
symbiotisk samarbejde mellem
forfatter og
fotograf – lige til
at vække alle de
gode sejlerminder
og give
ny inspiration
til ø-besøg

AF ERIK SVARRE

S

ejlere er et privilegeret
folkefærd. Om foråret,
sommeren og efteråret
lever de i en tæt pagt
med naturen – med den indre ro og tilfredstillelse ved
livet som den nære naturforbindelse giver. Om vinteren drømmer de så om den
kommende sejlsæsons store eventyr på de store have
– med den forventningens
glæde, som det giver.
Danske sejlere har i særlig grad et privilegium. De
har alle de små og store danske øer tæt ved hånden. Lige meget hvor i landet man
beﬁnder sig, er der altid en
eller ﬂere øer i nærheden –
med den tiltrækningskraft,
som de har, når man står på
land og spejder ud over havet og kan se de fjerne konturer af land i horisonten.
Landkrabber må nøjes
med den store fascinationskraft, som de små øer udstråler på afstand. Men de
privilegerede sejlere kan bare begive sig af sted – enten
med sejlene sat eller motoren på fuld kraft frem. Og efter kortere eller lidt længere
tids sejlads kan de så – som
en anden Robinson Crusoe –
vade i land på en strandbred
og tage nyt land i besiddelse.

Lyø Havn med færgen i baggrunden. Mere idyllisk kan det vel næppe blive, men sådan ser der ifølge
bogen ud på mange øer, selv om der er stor forskel på idyllen.

Symbiotisk samarbejde
En af landets store sejlsportsskribenter, Bent Lyman, har haft kærligheden
til øer lige siden barndommen, hvor han som lille

Anholt med havnefyret om styrbord. Bent Lyman fortæller i bogen om de vanskelige tilsejlingsforhold til
Anholt – med sandbanker nord for øen og ofte dårlig sigtbarhed. Fænomener, som mange sejlere sikkert kan nikke genkendende til.

dreng i det sydfynske øhav
indtog nyt land med sin lille
sejljolle. Fascinationen har
holdt livet igennem, hvilket læsere af sejlsportsblade gennem mange år har
kunnet glæde sig over. Med
sit ﬂotte tomastede fartøj
»Ghoster« har han besøgt et
utal af øer og med sin letﬂydende pen berettet om stort
og småt på de danske øer og
på den måde været guide for
andre sejlere.
Med denne enestående
baggrundsviden om den helt
unikke, danske geograﬁ har
han nu – med til lejligheden
opdateret og nyt materiale –
sendt en bog på gaden med
titlen »Danmarks dejligste
øer«. Det er sket i samarbejde med den mangeårige
partner, pressefotograf Arne Magnussen, der har taget
helt fantastiske luftfotograﬁer af de beskrevne øer, lige
som Bent Lyman selv har leveret ﬂotte kvalitetsbilleder
fra øerne.
Danske øer er historisk et
velbeskrevet område i den
danske litteratur med forfatteren og tegneren Acton Friis og maleren Johannes Larsens »De Danske Øer« som
klassikeren. Forfatteren og
præsten Erik Aalbæk Jensen (far til ﬁlmmanden Peter Aalbæk Jensen) har siden fulgt op med en anden
klassiker »Livet på øerne«,
hvor han kommer tæt på det
stridbare ø-liv – og bagsiden
af dette liv: Ø-kulleren.
Bent Lyman giver stor cadeau til de to store forfattere
og refererer i sin bog lidt til
dem. Men ellers lever »Dan-
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Læsø i lidt skysløret udseende
set fra luften
i Arne Magnussens linse.

D
Danmarks
k
dejligste øer
Christians Ø
er Østersøens
lille ø-perle med
sin fantastiske
historie og specielle
klima, der
giver grobund for
eksotiske planter.
Her ses Bent Lymans
tomastede
»Ghoster« forrest
i den tætpakkede
havn med yachtflag
i mesanmasten.
marks dejligste øer« helt sit
eget liv – sejlerliv. For det er
sejlernes vidunderlige danske ø-himmerrige, som Bent
Lyman og Arne Magnussen
giver deres helt egen personlige indtryksmættede,
impresionistiske billede af i
deres ﬂotte bog.
Et langt livs samarbejde mellem forfatter og fotograf – med den samme
kærlighed til de danske øer
– lyser ud af siderne, som tilmed er sat op i Bent Lymans
eget graﬁske tegnestue og
udgivet på eget forlag, Lyman Maritim. Denne symbiotiske kærlighed mellem
to ældre »Gentlemen of the
Press« gør bogen absolut
læseværdig – og seværdig –
for det skal ikke være nogen
hemmelighed, at billedmaterialet er fortrinligt.

Sejlerminder vækkes
Overtegnede skribent er ikke helt uvildig, da han allerede fra barndommen havde samme fascination af øer
som Bent Lyman. Og det var
ikke engang i det sydfynske
øhav med alle dens skønne

øer, men i Køge Bugt – af alle
steder. Findes der øer i denne oprørte bugt, som sejlere
helst vil passere i en rasende
fart? Ja, da, Staunings Ø, få
sømil fra Køge Havn, hvor
den 12-årige bror og lillebror
på 9 år som drenge gik i land
fra deres egenindkøbte Juniorbåd, J 12, og legede Robinson Crusoe.
Bent Lyman og Arne
Magnussens bog vil utvivlsomt vække masser af gode
sejlerminder hos læseren.
På den måde er »Danmarks
dejligste øer« en vidunderlig færd på sommersejladsernes »Memory Lane«,
hvor vi desværre ikke kommer til Staunings Ø i Køge
Bugt, men til mange andre
smukke øer, som Bent Lyman og Arne Magnussen
har udvalgt med stor omhu og skyldigt hensyn til, at
vi kommer pænt rundt i det
ganske land.
Bent Lyman bor selv på
Thurø og her siger man –
som forfatteren fortæller
med det skipperglimt i øjet,
der gennemsyrer bogen –
»at den dejligste ø i landet er
Tåsinge, for dér har de Dan-

Årets bådhandel!

Af Bent Lyman (tekst)
og Arne Magnussen (foto).
246 billeder,
heraf 86 luftfotografier.
168 sider.
Vejl. pris: 398 kr.
Bent Lyman optræder på Fredericia Boat Show 25.-27. februar &
3.-6. marts 2011, hvor han fortæller om sine mange maritime oplevelser med sit fartøj »Ghoster«.

marks smukkeste udsigt –
til Thurø!«

Godt opslagsværk
Øerne præsenteres i alfabetisk rækkefølge, som selfølgelig er en god ide, da bogen formentlig vil få plads i
det begrænsede skibsbibliotek, hvor den kommer til at
tjene som opslagsværk. Men
på overtegnede skribent virkede det lidt forvirrende på
den måde at springe rundt i
landet – fra Smålandhavet til
Limfjorden og tilbage igen.
Denne anke er dog blot
en lille inferiør skønhedsplet på Bent Lyman og Arne
Magnussens på alle måder
gennemarbejede og ﬂotte
bog, som kun kan anbefales
på det varmeste til de lange
vinteraftener. Der er virkelig
materiale og god inspiration
til sejlervinterens dagdrømme om nye eventyr til havs i
den kommende sæson. Og
undervejs i læsningen af bogen kan man som sejler slet
ikke lade være med at føle
sig endnu mere privilegeret.
erik.svarre@borsen.dk

Øresund bådservice

Mangler I transport af folk og lignede på vandet er det os I skal ringe til.
Vi er det ældste og en af de største firmaer i verden der sejler på vindmøller. Det være sig England Sverige og Danmark.
Vi er også eksperter i sejlads på brobygning har været
med på Storebælt og Øresundsbroen.
Telefon: 0045-20118255 eller 0045-20128255

GØR ET JULE-KUP - ÅRETS BÅDHANDEL !
Ring på 62 22 89 11 og hør nærmere!

CAMPION 825 - 27 fods cruiser. Importørens egen demobåd sejlet 40 t. Motor: Volvo diesel 260 hk og med meget udstyr
Båden har markedets bedste design.
NYPRIS kr. 1.050.000 sælges for kun kr. 650.000

Kontakt aut. forhandler Leif Larsen Marine, Svendborg tlf. 62 22 89 11

Yamarin 59HT kr. 159.800,-

Sea Ray 315 SDA kr. 550.000,-

Ørnvik 540 Cruiser kr. 139.800,-

ALTID OVER 100 BÅDE PÅ LAGER !

Rinker 300 kr. 289.000,-

