
Jagtrejsefeber 

Foredrag med den eventyrlystne jæger, forfatter og fotograf Thomas Lindy Nissen. 
 

 

 
 

 

Thomas Lindy Nissen er forfatter til bøgerne: Jagtfugle på verdenstræk og Vildmarksfeber. 

Derudover skriver han også en del artikler for danske såvel som for udenlandske jagtmagasiner.  

I de sidste par år har han hjulpet med at guide jagtgæster efter moskusokser og vildrener i Grønland.  

 

Sideløbende med hans freelancebeskæftigelse i Grønland, rejser han selv på jagt ude i verden. Disse 

rejser giver ham materiale til hans bøger og artikler. 

 

På rejserne er det ikke altid skydevåben, han medbringer, kameraet er de senere år blevet et 

vigtigere våben for ham end krudt og kugler. De mange gode fotos og filmklip, han får i ”kassen” 



på rejserne, danner fundamentet i foredraget: Jagtrejsefeber – Med verden som jagtrevir. Thomas 

viser samtidig, med selvironi og humor, nogle af de situationer som gik lidt skævt! 

 

Foredraget er et rejseeventyr i filmklip og flotte fotos, og beskriver bl.a.: Bjergjagt i Kirgisistan, 

bjørnejagt i British Columbia og ørredfiskeri 50 kilometer inde i den grønlandske vildmark.  

 

Selv om Thomas skriver og holder foredrag, så er hans primære indtægtskilde et job som helt 

almindelig lønmodtager. De mange smutture ud i verden bliver derfor kun realiseret ved benhårde 

prioriteringer, kreative løsninger og gode kollegers hjælp. Eventyrene skal opleves på den billigst 

mulige måde – ganske enkelt! 

 

I foredraget tager han tilhørerne med på jagt og vildmarksture i andre lande, og han fortæller ved 

hver enkelt rejse, hvordan netop denne blev realiseret. 

 

Thomas medbringer begge sine bøger. Hvis du ønsker at købe et signeret eksemplar efter 

foredraget, anbefales det at medbringe ”gammeldags” kontanter. 

 

 

Onsdag den 17. marts afholder Skælskør og Omegns Jagtforening dette spændende foredrag 

på: 

 Harboes Bryggeri A/S 

 Spegerborgvej 34 

 4230 Skælskør 

 

Klubben/Harboes Bryggeri A/S er vært ved et mindre traktement med lidt godt at spise og noget 

godt at drikke til. 

 

Foredraget starter kl. 18:30 

 

Tilmelding kan ske senest 10. marts til: 

 

Tommy Jørgensen, formand, 20 94 38 10 / mail tbrj@stofanet.dk 

Søren Jensen, kasserer, 23 60 87 99 / mail simeanik@stofanet.dk 

 

Pris: kr. 100,00 
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