Køb fotobog med Emil Andresens
Kertemindebilleder med tekst af Svend Novrup

Kertemindes centrum set fra FAF-siloen på havnen - fra Emil Andresens kommende fotobog Foto: Emil
Andresen

Den 13. december 2013 udkom ’Kertemindebilleder’ med knap 100 billeder af Emil Andresen og tekst af
Svend Novrup. Den ledsages af en CD med yderligere 800 billeder og kan bestilles hos Kjerteminde Avis
Emil Andresens dejlige fotos af Kerteminde og forskellige vigtige lejligheder og begivenheder i byen er ved
at være kendt af alle. De dukker op såvel hos kommunen som i institutioner og private hjem, og intet under.
Andresen var desuden byens officielle fotograf ved det royale besøg i 2013.
Andresen er perfektionist og overlader intet til tilfældet. Han har fløjet i helikopter over byen og har besteget
FAF-siloen og vandtårnene, ofte i det tidligste morgengry, for at få de bedste billeder. Desuden har han
forsøgt altid at være til stede på de tidspunkter, hvor der skete noget vigtigt.
En bog med hans fotos var en logisk udgivelse ved 600 års-jubilæet, og problemet har ikke været at vælge,
men at fravælge, fotos, fordi der er så mange, som alle bør med. Bogen har 72 sider, og en række af de fotos,
der ikke er plads til, kommer på en ledsagende CD.
Billederne er valgt ud fra, at de skal nydes som billeder – de skal ikke fortælle historien om byens historie,
væsentlige personer eller begivenheder. Naturligvis er der alligevel billeder med fra de fast tilbagevendende
begivenheder (Kirsebærfestival, Havnefest, Art Festival, etc.) eller meget væsentlige enkeltbegivenheder i
de seneste år (350 års-jubilæet for Svenskekrigen, Dronning Margrethes besøg i år etc.).
Desuden vil store dele af Kertemindes historie dukke op i de tekster, Svend Novrup skriver til hvert af
bogens opslag.
Billedet, der ledsager denne tekst, er det typiske af ’de røde tages by’. Det er taget fra FAF-siloen ud over
centrum, og man skal især lægge mærke til Trollegården. Alt for mange får aldrig løftet blikket nok til at se,

hvor smuk en bygning der er tale om med tag og tårne.
Bogen koster kr. 150 for avisens abonnenter. Man kan maile til ntm@kjavis.dk eller
novrup@post4.tele.dk for at få bogen, der kan betales med mobile pay eller i kontanter ved afhentning.

