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Fotokunst: Tågen ligger tæt 
over Vestfyn, da jeg drejer 
ned ad vejen mod Sarup, 
og det er kun fire grader. På 
toppen af en bakke dukker 
en mærkelig, lidt uformelig 
skikkelse pludselig op ud af 
det grå og står af cyklen: Det 
er Luca Berti, italiensk kunst-
fotograf, og det uformelige 
er hans fastkamera på stativ, 
som stikker op af rygsækken.

Den måde at møde Luca 
Berti på er ikke usædvanlig. 
Måske har du også set ham 
på små, fynske veje - og må-
ske er du ligefrem selv ble-
vet fotograferet af ham. Luca 
Berti har nemlig et projekt: 
Han cykler rundt og fotodo-
kumenterer mennesker, kul-
turlandskaber og traditionel 
arkitektur i de udkantsom-
råder, der langsomt er ved at 
ændre karakter eller måske 
ligefrem forsvinde. Som han 
tidligere har gjort det på Ærø, 
Læsø og Samsø, i Norge, Est-
land og Letland. Og nu altså 
på Fyn, hvor hans ture mun-
der ud i en udstilling i Den 
Fynske Landsby til sommer.

Natten før vores møde har 
Luca Berti overnattet i sit telt 
på en primitiv overnatnings-
plads hos Tina Valbjørn i 
landsbyen Sarup, der, efter-
hånden som tågen letter, lig-
ger som hyllet i et eventyr-
spind. Der er smukt.

- Og du må da gerne skrive, 
at der er mange huse til salg 
her, siger Tina Valbjørn, som 
laver kaffe, så Luca Berti kan 
få noget at varme sig på efter 
en kold nat.

Det er nu ikke for at frem-
me salget, at jeg citerer hende 
for det, men fordi det er sel-
ve kernen i Luca Bertis arbej-
de: De små samfund på lan-
det affolkes, det er svært at få 
nye til at flytte til. Landsbyer-
ne ændrer karakter, og noget 
væsentligt går tabt. Traditio-
ner, livsførelse, landskab, alt 
sammen noget, han gerne vil 
fastholde og skildre i sine bil-
leder, før det forsvinder.

Han tager 
sort-hvide 
fotos af et 
Fyn, der 
forsvinder
Den italienske kuntfotograf Luca 
Berti dokumenterer landbokulturen 
gennem en fotografisk cykelrejse.

- Før i tiden havde hver 
landsby for eksempel sin 
egen identitet, siger han.

- Jeg drømmer om den 
verden - det var ikke para-
dis, men det rummede nog-
le værdier, vi har mistet, og 
som jeg idealistisk set sav-
ner. I Norge er der stadig folk, 
der bor på deres slægtsgård 
og bærer gårdens navn, men 
det findes stort set ikke mere 
i Danmark.

Da industrialiseringen 
gjorde sit indtog i slutningen 
af 1800-tallet, rejste fotogra-
fer også rundt på landet for at 
dokumentere en kultur, der 
var ved at forsvinde, og det er 
deres arbejde, han fortsætter.

- De var nationalroman-
tikere, men de indså, at der 
var større autenticitet i tra-
ditionerne på landet - her 
blev den nationale kultur og 
identitet bevaret længere. Og 
sådan er det stadig: Huse, 
gårde, bindingsværk rum-
mer stadig en stærk identi-
tet for Danmark. 

tidløse ansigter
Luca Berti fotograferer om-
givelserne og landskaberne - 
men først og fremmest por-
trætterer han mennesker i 
deres omgivelser. Menne-
sker, som han møder på sin 
vej eller finder ved simpelt-
hen at banke på hos folk. 
Gerne nogle med det, han 
kalder tidløse ansigter, men-
nesker, som kunne leve i al-
le tidsaldre. Sådan en mødte 
han for nylig:

- Det var en flot, gammel 
mand med en personlig-
hed, der kom frem, uden at 
han behøver at sige noget, og 
jeg spurgte tre gange, om jeg 
måtte fotografere ham. Det 
var som at se en mand fra et 
andet århundrede. Som at 
finde en gammel guldring 
på en mark. Men han sagde 
nej ... 

Folks reaktioner er me-
get blandede, når Luca Berti 
spørger, om han må portæt-
tere dem, og det har vist sig at 
være lidt sværere på Fyn end 
f.eks. i Norge, hvor man må-

ske i højere grad stadig har 
traditionen med omrejsen-
de fotografer.

Følelsen af melankoli
- Især ældre mennesker på 
Fyn er venlige og imødekom-
mende - men siger alligevel 
nej, siger Luca Berti, som dog 
får ja'er nok til sit projekt, 
som har den overordnede ti-
tel "Fyn i det 21. århundrede" 

Luca Berti kommer fra Fi-
renze, hvor der kommer 
mange turister fra Norden, 
og nordiske menneskers 
mentalitet og samfund har 
altid fascineret ham:

- Som teenager følte jeg 
mig måske lidt mere intro-
vert end italienere generelt. 
Lidt mere melankolsk. Ikke i 
betydningen trist - det er me-
re en eksistentiel følelse, og 

jeg bliver fascineret, når jeg 
genkender den i mennesker 
eller landskaber. Mine bille-
der er en måde at udtrykke 
mine følelser.

Luca Berti har fået varmen, 
og Tina Valbjørn har skaffet 
ham en fotoaftale med sin 
nabo. Siden er det op på cyk-
len og ud på de fynske veje - 
foreløbig til Assens, Faaborg, 
Lyø, Svendborg, Nyborg. Med 

kameraet på ryggen og teltet 
på bagagebæreren. Praktisk, 
blandt andet fordi hans pro-
jekt oftest ikke er støttet af 
fonde, men baseret på hans 
egen økonomi, simpelthen 
fordi projekter som "Fyn i 
det 21. århundrede" er vigti-
ge for ham som kunstner.

- Og så kan jeg godt lide at 
cykle og have telt med. Til 
daglig lever jeg et moderne 

Kunstfotografen tæller ”tre, to, en”,  og billedet er taget. Lidt 
kortere ventetid end gamle dages kameraer - men traditionen 
er den samme.

i denne type kamera ser fotografen sit motiv på hovedet, og 
det skærper blikket for detaljer, forklarer både Luca Berti og 
avisens fotograf. 
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Vind noget mere
Lene Kryger  
kryger@fyens.dk

Op gen-
nem 
1960’erne 
og 70’erne 
satte Tril-
le ord og 
musik til 
det dan-
ske dag-
ligliv. Selv 
om hun aldrig meldte sig un-
der kvindebevægelsens fa-
ner, fik "Min lille sol", "Ken-
der du det" og "Et lille lys i 
mørket" status af slagsange.

Trille døde i efteråret 2016. 
Men allerede flere år tidlige-
re havde skuespilleren Mette 
Marckmann taget over efter 
hende og tilmed akkompag-
neret af Trilles egne musike-
re. I januar 2017 udkom live-
albummet "Trilles uforglem-
melige sange", hvor Metter 
Markmann & Trilleband 
fortolker 11 af Trilles bedst 
kendte sange.

Om cd'en skrev avisens an-
melder, Mikael Krarup, bl.a.: 
"Mette Marckmann, som sy-
nes i symbiose med det sær-
deles velspillende band på 
denne liveindspilning, for-
tolker teksterne med inder-
lighed, ærlighed og humor", 
og så roser han skuespille-
ren for hendes forbilledlige 
tekstudtale.

I samarbejde med plade-
selskabet Exlibris udlodder 
avisens kulturredaktion fem 
eksemplarer af albummmet 
blandt de læsere, der kan sva-
re rigtigt på dette spørgsmål:

Hvad var Trilles  
rigtige navn?

A. AugustA LArsen
B. soniA sAnder
C. BodiL nieLsen

Mail dit rigtige svar til kon-
kurrence@fyens.dk - og kald 
din mail "Trille". 

Vi skal have dit svar ons-
dag 12. april kl. 10. Gevinster-
ne bliver sendt til vinderne 
med posten.

Vind en 
cd med 
Trille 

det generer ikke Luca Berti at cykle 100 km på en dag. Her 
er han ved Porten i sarup. Foto: Peter Leth-Larsen

daniel Johannsen er klar til at blive fotograferet, men bliver sendt ind efter en sweater, der er 
knap så lys. Foto: Peter Leth-Larsen

byliv i København, men jeg 
kan godt lide den mere pri-
mitive hverdag - den pas-
ser til det, jeg gerne vil foto-
grafere.

Tågen er næsten væk, fug-
lene forårsfløjter og land-
skabet er begyndt at lyse fint 
i gult og grønt. Man får lyst 
til at flytte til Sarup. Jeg for-

står, hvad Luca Berti mener, 
når han siger:

- Jeg er bymenneske, men 
der er noget i mig, der træk-
ker mig ud.

den italienske kunstfotograf Luca Berti overnatter primitivt, 
når han er på farten: han medbringer telt, også selv om 
forårstemperaturerne er i mistænkelig nærhed af frysepunktet.  
Foto: Peter Leth-Larsen

38 år, vokset op i Firenze.

Uddannet på istituto Italiano di Fotografia i Milano. 

Har boet i København i mange år og har en søn på 14 år.

Ærø var første sted, han valgte til sit projekt, som skal skildre 
kulturen i danske landområder i det 21. århundrede.

Har lavet tilsvarende skildringer og udstillinger på Læsø, 
Samsø, i Norge, Finland, Estland og Letland.

Bruger et gammeldags storformat-kamera på stativ og med 
sort-hvid-fotoplader.

til juni kan han seneste billeder ses i Den Fynske Landsby.

fAktA
om LuCA Berti

Kulturlandskaber fascinerer også Luca Berti.

��   
Før i tiden havde hver 
landsby For eksempel 
sin egen identitet. Jeg 
drømmer om den verden 
- det var ikke paradis, 
men det rummede nogle 
værdier, vi har mistet,  
og som Jeg idealistisk  
set savner.
LUca Berti, KUnstFotograF

Povl Carstensen blev kendt 
som den ene halvdel af 
komikerduoen John og 
Aage. Det vidste disse 
vindere: Irene Fløe, Tinas 
Alle 13, Odense SV. Ole 
Madsen, Borgvænget 1, 
Middelfart. Bente Svensson, 
Louisenlund 11, Svendborg.

fAktA
de VAndt

Mette 
Marckmann.
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