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EN JÆGER GIK AT JAGE Karsten Andersen Hent PDF Da jeg som dreng læste Torry Gredsteds vidunderlige
fortælling om indianerdrengen Paw, som var strandet i Danmark, ønskede jeg af hele mit hjerte at leve et liv i
pagt med naturen, som Paw gjorde. Jeg strejfede omkring i min barndoms Floes Skov, byggede huler og skød
med bue og pil, uden dog på noget tidspunkt at gøre skade på noget levende. Senere, da jeg som fjortenårig

fik min første lille træpram, blev skoven udvidet med livet på den store fjord. Jeg havde igennem min
drengetid en drøm om at blive herregårdsskytte. Men ikke alle drømme bliver opfyldt her i livet. En dag
befandt jeg mig i lære i en herretøjsforretning i Randers, så langt væk fra naturen som man næsten kunne

komme. Alligevel blev mine barndomsdrømme, som Torry Gredsteds bog var med til at skabe, en realitet. Når
arbejdsdagen var slut, habitten hængt på bøjle, var jeg derude.

Uddrag af bogen

Mit hjerte hamrede, så jeg troede, det ville springe ud af brystet på mig. Jeg fik med rystende hænder riflen
op på skydestokken, tog et par dybe indåndinger, inden jeg fik rettet våbnet ind på hinden. Jeg rystede!

Fandens også. Jeg havde aldrig skudt til kronvildt før. Jeg tog et par dybe indåndinger igen. Hinden stod der
stadig. Nu havde hun bare hævet hovedet og stod og kiggede på et punkt på den anden side af lysningen. Jeg

fik ro på åndedrættet, fandt bladet på hinden. Jeg rystede stadig en smule. Jeg trak af. Skuddet rungede,
hinden satte af og forsvandt som et lyn imellem mosens træer. Så blev det hele levende! Hinder og kalve for

på kryds og tværs rundt i mosen.

Om forfatteren

Karsten Andersen er født og opvokset i den lille by Uggelhuse ved Randers Fjord. Han har lige siden sine
første drengeår næret en stærk interesse for naturen. Karsten Andersen udgav sin første bog Fjordjæger i

1994. Udgivelsen er siden blevet fulgt af yderligere fire bøger, hvor naturen har en central rolle.
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