Bogen der bør have plads i enhver geddefiskers reol
Jens Bursell´s nye bog ”Gedde Feber” gør op med tidligere tiders måde at præsentere
fiskeriet på, og tager et gevaldigt internationalt kvantespring inden for litteraturen om
geddefiskeri. Det er den nye hellige bog for alle geddefiskere.
Opbygningen er enkel og sender både den erfarne og nybegynderen ud til fiskevandet
belæsset med helt ny viden og en solid ballast. Intet er overladt til tilfældighederne. Alt i
bogen bliver gennemgået på en let forståelig måde.
Det hele er garneret med masser af flotte, dejlige og inspirerende fotos. Både som
illustrationer til forklaringer om metoder og ikke mindst som appetitvækkere. En stor del af
fotografierne er egne optagelser, der viser indgående kendskab til emnet.
Bogen gennemgår ikke alene alle kendte fiskemetoder, men ser også ud i fremtiden.
Afsnittet om ”de sidste 50 %” gør fuldstændig op med traditionel tankegang omkring
reduktion af antallet af mistede fisk og begrænsning af skader ved brug af mindre kroge.
Det er spændende læsning, som må være inspiration til enhver predatorfisker, der hæger
om at minimere skader på fiskene. Når man læser afsnittet, står det helt klart, at dette ikke
kun er teori. Det er gennemtænkt innovation udført i praksis med dokumentation for
indvundne erfaringer. Alt er nemlig gennemtestet.
Flere kendte eksperter bidrager til bogen. For eksempel er geddens biologi overdraget til
Theis Krag, mens flueekvilibristen Rasmus Ovesen tager med os ind i geddernes verden
af fluer.
Det er en bog, der både kan læses på en gang eller i små ”bidder”, alt efter hvilke områder
man ønsker at dyrke. Vil man for eksempel udvikle egne metoder indenfor agnfiskeriet,
kan man hente yderligere inspiration, ligesom man kan inspireres af metoder, man aldrig
før har benyttet. Alle tænkelige afkroge indenfor geddefiskeriet bliver gennemgået. Lige fra
svirvler til motorer.
Gedde Feber er den bog, man har sukket efter i flere år. Geddefiskeriet er nok det fiskeri,
der indenfor den seneste snes år har udviklet sig mest eksplosivt. Der er sket rigtig meget
indenfor grej og fiskemetoder, og det er blevet til et fiskeri, som kan dyrkes på rigtig mange
måder, og her er bogen, der fortæller hvordan. Hvis du ikke allerede har geddefeber, så
får du det med garanti, når først du har sat dig til rette og læst bogen.
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