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Med dagbog i jagttasken Aage Weitemeyer Hent PDF "Med dagbog i jagttasken" er en skildring i

dagbogsform af skytte Aage Weitemeyers ture til de pragtfulde lollandske skovarealer på jagt efter rovvildt,
navnlig ræv og grævling. Læseren stifter bekendtskab med de mange interessante mennesker, Aage

Weitemeyer har truffet under jagterne, prægtige gamle skovfogeder, stovte kernekarle på 70 år, der skyder
ræve i spring som rene ynglinge, morsomme typer fra kupeer og gæstgivergårde. Et afsnit behandler de

storslåede inddæmmede arealer ved Lungholm med alle Danmarks svømme- og vadefugle, et rent Eldorado
for ornitologer og andre naturvenner. Bogen henvender sig ikke blot til jægere, men til alle, der elsker
naturen. Aage Weitemeyer er en dansk forfatter kendt for sit store bidrag inden for litteratur om jagt.

Weitemeyer har blandt andet udgivet bøgerne "Når vildtet er skudt" (1984), "Skytten fortæller" (1942) og
"Råvildt: biologi og jagt" (1975).
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