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For mange er jagt noget af det mest naturlige, et menneske kan foretage sig.
Jagt er at vende tilbage til urtilstanden. At blive et oprindeligt menneske i tættere kontakt med naturen – både
vores egen og den, som vi lever af og med, men sjældent i. For andre er jagten drab på uskyldige væsener og
en tilbagevenden til en unødigt grusom måde at skaffe sig føden på. Jagt er årsag til indædte diskussioner om
værdier, dyr og natursyn. Denne bog forsøger at kaste lys over fænomenet jagt. Hvad skyldes den store
interesse for at tage på jagt? Hvilke former for jagt findes der? Hvordan har jagten ændret sig gennem
historien? Hvad sker der, når vi dræber dyret? Er der forskel på inuittens hvaldrab og byboerens drab af
fasanen? Hvad betyder jagtens ritualer og sprog for forståelsen af den? Hvilken opfattelse af mænd, kvinder,
dyr og natur udtrykker jagten? Hvilke værdier er det, som jagten understøtter og udfordrer?
m. I Danmark ved køb over 500,- kr (minus våben og ammunition) Find os på facebook. september - og det.
Vi har Danmarks største udvalg af jagter til tyskland Kom med på jagt i det gamle ØSTTYSKLAND Se
foroven under ledige pladser. Udstyr og tilbehør til spejder- og friluftlivet.
Vi har Danmarks største udvalg af jagter til tyskland Kom med på jagt i det gamle ØSTTYSKLAND Se
foroven under ledige pladser. Jagt på. Bukkepral i Naturhuset. Bukkepral i Naturhuset. Velkommen til
Hinnerup og Omegns Jagtforening. Til alle mine rejsedeltagere TA’ PÅ JAGT I SVERIGE. dk, jagtservice.

Jægerne på Ålandsøerne er meget hårdt ramt af EU's direktiver, fordi der på grund. Har du lyst til at prale
lidt af din nyskudte buk, eller høre på de andres pral. Bukkepral i Naturhuset. Fredag d.

