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Danmarks Dejligste øer tager læseren med på en odyssé på 56 dejlige øer i Danmark fra Christiansø i øst til
Fanø og Rømø i vest, Læsø i nord og Det Sydfynske øhav i syd.

Næsten alle øer kan besøges via færge- eller broforbindelse, men da forfatteren er en særdeles kendt dansk
lystsejler, kan det ikke forundre, at der er sat fokus på sejlerens univers.

Alle øerne kan i princippet ´udforskes´ på én dag, men da de fleste øer er så spændende og byder på en
interessant historie, kan man godt blive adskillige dage, hvis man er blevet inspireret af Arne Magnussens

fabelagtige luftfotografier og Bent Lymans landfotos og finurlige pen.

Forfatteren og udgiveren Bent Lyman, skipper på ikonet 10mR-båden ´Ghoster´ fra 1927, er et særdeles
kendt navn i sejlsportskredse via foredrag, artikler og bøger. Bent Lyman, som har sejlet 100.000 sømil med

´Ghoster´, har skrevet om lystsejlads siden 1978, hvor han og hustruen Ulla-Britt var de første danske
lystsejlere, der sejlede langs hele Norges vestkyst og rundede Nordkap.

Den sejltur resulterede i en artikelserie i det daværende bådblad ´Båden i Dag´, og Bent Lyman blev herefter
og er stadig en efterspurgt skribent og foredragsholder, som tidligere var tilknyttet Arte.

Bent Lyman har samarbejdet med pressefotograf Arne Magnussen gennem 20 år.
Arne Magnussen er kendt for sine pragtfulde luftfotografier, og sammen har de udgivet artikler om havne og

ankerpladser i Danmark, Norge, Sverige og Nordtyskland. I en årrække publicerede Bent Lyman en
artikelserie ´Danmarks Dejligste øer´ i bådbladet ´Sejlsport´, og det er dem, der har været inspirationen til

dette fotojournalistiske bogværk.
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