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Pejlinger Poul Blak Hent PDF "Jagterne i Svens bakker har gennem årene været rige på situationer, hvor vi

har kunnet tage hjem og fortælle alle, der gad høre på det – og resten med for resten – hvordan vi var lige ved
at kunne have nedlagt en flot råbuk. Og alle har de været seks-endere – tror vi nok, vi har kunnet se i farten
hver eneste gang. Men bukke med seks spidser på opsatsen løber hurtigt, og som sagt er underskoven tæt, så
vi kan jo have taget fejl." Poul Blak deler ud af sine bedste jagt- og naturoplevelser. Han starter helt tilbage i
barndommen, hvor han løb ud i naturen med mælkemandens dreng for at skyde "grossere" – det, de fleste

ville kalde gråspurve. Poul Blak er en dansk journalist og forfatter, der blandt andet har arbejdet på Jyllands-
Posten. Han har i mange år beskæftiget sig med jagt og fiskeri og har skrevet flere bøger om naturen, rejser og

udendørsaktiviteter.

 

"Jagterne i Svens bakker har gennem årene været rige på situationer,
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og resten med for resten – hvordan vi var lige ved at kunne have

nedlagt en flot råbuk. Og alle har de været seks-endere – tror vi nok,
vi har kunnet se i farten hver eneste gang. Men bukke med seks

spidser på opsatsen løber hurtigt, og som sagt er underskoven tæt, så
vi kan jo have taget fejl." Poul Blak deler ud af sine bedste jagt- og
naturoplevelser. Han starter helt tilbage i barndommen, hvor han løb
ud i naturen med mælkemandens dreng for at skyde "grossere" – det,
de fleste ville kalde gråspurve. Poul Blak er en dansk journalist og
forfatter, der blandt andet har arbejdet på Jyllands-Posten. Han har i
mange år beskæftiget sig med jagt og fiskeri og har skrevet flere
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