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et helt fantastisk lakseår ved Storå. I nyere tid er der aldrig fanget så mange laks i løbet af én sæson som i

denne. Set gennem brillerne på en ny laksefisker tages man i bogen med til den vestjyske å, hvor beretninger
om fangede laks og den skønne natur flettes sammen til flere fortællinger om en sæson, der sent vil blive

glemt. Historierne er skrevet i dagbogsform og er udsprunget fra forfatterens fascination for laksene, men så
sandelig også for alt det liv, der er ved Storå. Kameraet var på hver tur med i fisketasken, og det blev til lige
så mange klik på kameraet som kast med spinneren. Bogen er en hyldest til det danske laksefiskeri og specielt
til Storå og alle de folk, der har gjort det muligt, at man kan få så gode fiskeoplevelser i Danmark.             

Uddrag af bogen  
Jeg sætter mig op på bredden. Min fiskestang ligger i sivene – der, hvor jeg lagde den, da jeg efter fighten
kunne håndlande laksen. Spinneren ligger i den mudrede vandkant, som en træt kriger efter et stort slag. Det
er helt stille ved åen. Jeg har lige fanget min største, danske laks til dato og har ingen at dele det med. Men
det gør ikke noget. Det er en oplevelse, som Storå og jeg har for os selv. Jeg har det, som om åen har skænket
mig en speciel gave for at gøre denne skønne aften unik. Jeg læner mig tilbage i græsset med et sagligt smil

på læberne.             

Om forfatteren 
Karsten Bangsgaard er født i 1976 og vokset op i Gråsten. I 2005 blev han cand.scient. i biologi og arbejdede

i tre år med naturvidenskabelig didaktik. Siden 2008 har han arbejdet på Fyns Laksefisk, der er et
havørredopdræt og en del af Elsesminde, Odense Produktions-Højskole.
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