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I Gordon P. Henriksens rigt illustrerede bog om lystfiskeri, Et liv i fisk, forenes oplevelser i naturen med 

velsmagende fiskeretter. Bogen handler ikke om hvordan man fanger fisk, men mere om hvorfor vi 

fanger dem: fællesskab, kammeratskab, mental sundhed, ro og fordybelse. Og ikke mindst muligheden 

for at få den friskeste råvare med hjem til spisebordet. 

”Jeg drømmer ikke blot om at give dig lyst til flere fisketure. Det skal være særligt dejlige, skønne og 

betydningsfulde fisketure. De skal nydes fuldt ud, i godt selskab – sammen med dine bedste venner og dine 

allernærmeste. Og de skal nydes i dit eget, ensomme selskab, og dermed måske give dig mulighed for at 

komme dine egne tanker og dit inderste væsen lidt nærmere. For det kan lystfiskeri nemlig også. Og så 

drømmer jeg om at give dine fisketure endnu mere mening ved også at inspirere til alle de vidunderlige ting 

du kan gøre med fisken når du kommer hjem med den.” 

Således opsummerer Gordon P. Henriksen hensigten med sin bog Et liv i fisk. I bogen finder man inspiration 

til fiskeeventyr rundtomkring i Danmark – ved fjorde og kyster, på søer og åer – såvel som en masse dejlige 

opskrifter der kan laves på fisketurene eller hjemme i køkkenet. Størstedelen af opskrifterne er Gordons, 

men flere af hans fiskekammerater, bl.a. kokkene Simon Jul, Thomas Rode og Francis Cardenau, byder også 

ind med deres lækkerier.  

Med Columbus Leths mange inspirerende og flotte fotos er bogen en hyldest til lystfiskerlivet og alt hvad 

det har at byde på – uanset om man er erfaren fisker eller nybegynder. 

 

Gordon P. Henriksen er Danmarks mest kendte lystfisker, og hans lystfiskerkarriere inkluderer et hav af 

radio- og tv-programmer, YouTube-serier, foredrag, events og artikler.   

Columbus Leth, f. 1971, er en af landets førende madfotografer og har modtaget flere priser for sine 

smukke kogebøger. Og så er han passioneret lystfisker. 
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