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eller holdt ferie på én af de små. Idylliske øer i farvandet syd for Fyn, er uden tvivl blevet slået af den stilhed

og ro, der hersker på øerne. Man rejser derfra med et indtryk af, at de fastboende er pragmatiske, og at
tempoet er velovervejet. Antagelig ud fra en betragtning om, at man alligevel ikke kan komme til fastlandet,
før færgen sejler. Det er også den normaltilstand, der gælder for øen Strynø, der med sit areal på cirka 4,5
kvadratkilometer og cirka 200 beboere ligger i øhavet mellem Langeland og Ærø. Mange af beboerne har
selv båd, men samtidig er der forbindelse til ‘‘fastlandet‘‘, nemlig til Rudkøbing på Langeland via en færge,
der sejler til og fra øen hver anden time i dagtimerne. For Strynøboerne er havnen, hvor færgen lægger til, det

naturlige mødested. Ikke mindst i sommeren 2007, hvor der foregik renovering af havnen, men også
udbygningen af Smakkecenteret var et emne, der optog øens indbyggere.
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