
Hej Niels Aage!

Jeg har lige siddet og kigget billeder fra sid-
ste års sæson, og guess what: Der er tre ting 
der dukker op: Havørred, tørflue og Niels 
Aage med havørred, fanget på tørflue..;-)

Vedhæfter lige et par stykker, så du kan 
fornemme den lune sommerbrise hen over 
de høje siv i ådalen. 

Læg mærke til Bo’s ansigtsudtryk. Så 
dyb koncentration får man kun bag de po-
lariserede glas, hvis man er klar over, at 
ringene på den lille idylliske å kan være la-
vet af en havørred på 60 cm… 

Det var en fed sæson. Bo og jeg har igen 
og igen snakket om, hvor tankevækkende 
den var. Den ene dag gik store, trinde hav-
ørreder lystigt og knasende til biddet i fe-
de døgnfluer, mens de den næste dag kun 
kunne trylles op ved at smække en stor saf-
tig skumbille på overfladen i et overraskel-
sesangreb. Det med skumbillefiskeriet var 
en overraskelse for os alle, tror jeg. Det er 
tankevækkende, at man kan snige sig af-
sted med en skumbille for enden af forfan-
get langs himmerlandske åer og have en re-
el chance for at fange op til flere ørreder 
over 50 cm på en dag. Ikke dårligt på en 
klasse 4’er;-)

Sportsfiskeren har taget pulsen på tørfluefiske-

riet gennem en snak med Niels Aage Skovbo fra 

Århus – han er en af nutidens mest entusiastiske 

tørfluefiskere. I gamle dage udvekslede de mest 

ambitiøse tørfluefiskere deres erfaringer og tan-

ker gennem sirlig brevkorrespondance – særligt i 

vinterhalvåret. Vi har valgt at følge stilen – blot i 

en 2010 udgave via e-mail

Fra: Niels Åge Skovbo 
Til: Thomas Weiergang 
Emne: Tørfluetosserier

Hej Thomas,

Mange tak for dejlig brev med masser af 
lækre minder, og flotte fotos :-)

Hvad er mest spændende at kigge på: en 
orm, fisket på en lille prop, eller en stang, 
der fisker et stykke synk dybt?

PROP vil de fleste sige, og allerede dér 

har vi kimen til noget i tørfluefiskeriet. 
PROP! Altså at fiskeriet bliver visuelt. Vi 
kan se, der er fisk. At der sker noget lige 
der under proppen. Erindringer fra vores 
barndom, vil nogle mene!

Jeg startede med at fiske med prop og 
orm, og jeg vil æde min gamle hat på, at 
ikke én tørfluefisker ikke har en vis kærlig-
hed til en lille rød korkprop og en krog, ag-
net med en sprællevende orm og så lige en 
lille mose med flotte rødfinnede skaller .

Tørfluefiskere er nogle elitære lystfiske-

re. De er kommet ud over det der med at 
fange mange og store fisk, de vil fange de 
rigtige fisk på den rigtige måde (og er de 
store, er det bare totalt vildt).

Kun en tørfluefisker kan i den grad glæ-
de sig over at fange en lille bækørred el-
ler stalling på 30 cm. Blive suget ind i be-
gejstringen over at kunne overliste sådan 
en lille “pjevs” af en fisk på sådan en lille, 
let krog. Mærke suget, når fluen nærmer 
sig det sted, hvor fisken sidst har ringet på 
overfladen, vide at fluen er den rigtige imi-
tation af det insekt, som fisken æder, vide 
at fluen driver frit og uden »drag«, at kun-
ne tælle ned  “tre-to-en”  nu -  NU skal fi-
sken tage. Tørfluefiskeren mærker den bru-
sende lykke over, at NU tog fisken den lille 
imitation. Fighten er hurtigt overstået, og 
den lille fisk er  tæt på fiskeren, som fug-
ter sin hånd og ganske forsigtigt lander den 
smukke fisk. Kortvarigt beundre farverne, 
de små fine skæl, øjnene og finnerne som 
bevæger sig i lyset og vide at når den lille 
modhageløse krog bliver fjernet fra fiskens 
mund, så kan den svømme tilbage til sin 
standplads uden mén og umiddelbart her-
efter begynde at æde igen.

Tørfluefiskeren kan nu sætte sig tilba-
ge i græsset. Mærke en stille ro i sindet. En 
dyb glæde over at have fanget en fisk på 
fiskens præmisser, at have gjort alt rigtigt. 
Intet var tilfældigt eller held. Fisken åd ik-
ke noget lyserødt “power bait” med glim-
mer, fangede ikke fisken på et stort stykke 
metal med en kæmpe stor trekrog, der kun 
kan lemlæste en lille fiskemund. Fangede 
fisken på noget, som fisken var sikker på 
var et lille insekt!

En tørfluefisker er ikke heldig. En god 
tørfluefisker er dygtig og har erfaring. Han 
ved, hvor fisken står. Kender sin å. Kender 
sine fisk, kender sine insekter, og ved hvor-
når de klækkes, og hvordan de imiteres . 
Og så kan han kaste sin flue præcist. Ikke 
nødvendigvis langt, men præcist. Han kan 
kaste sin flue så tæt på modsatte bred, at 
fluen smyger sig op ad de siv, hvor fisken 
står og “sipper” på insekter. Han ved, hvor 
stor betydning et forfangsskift fra 0,15 til 
0,11 kan have på udfaldet at fiasko eller 
succes. Tørfluefiskeren kaster ikke med sin 
stang. Han kaster med sin flue, sit forfang, 
sin line, sin arm… En tørfluefisker tænker 
I helheder, at tankerne skal lede fluen hen 
til fiskens “vindue”. 

Den dygtige tørfluefisker er hysterisk 
perfektionist, og grejet skal være perfekt 
sammensat. Korken på den nye stang bli-
ver nøje undersøgt. Er der fyldningshuller? 
Flere stænger bliver prøvet. Ved åen natur-
ligvis. Med korte kast, lange kast med sto-
re og små fluer. Det skal passe, og så skal 
udstyret være smukt. Det skal være æste-
tisk (hvilke andre fiskere gider at fiske med 
splitcanestænger fra forrige århundrede ?). 
Tørfluefiskeren bruger også mange pen-
ge på sin hobby. Ekstremt mange pen-

Fra: Thomas Weiergang 
[mailto:tw@sportsfiskeren.dk] 
Til: Niels Åge Skovbo

Emne: Tørfluetosserier

»

Tørflue til havørred i åen.

Lykkelig Niels Åge Skovbo med sin første havørred på tørflue.

Men det er ikke derfor, jeg skriver. Det 
gør jeg på grund af fiskeriet med imitations-
fluer. Da vi startede på tørfluefiskeriet efter 
havørred, fiskede Bo og jeg med vores sinds-

sygt dygtige ven og tørflue-ekspert Morten 
Øland. Han lærte os de grundlæggende trin, 
men vi var slet ikke tørre nok bag vores flue-
ører  til at fatte alle detaljerne. 

Men sidste sæson med dig som tørflue-
nørdemakker viste os for alvor, at hvis vi 
får styr på det der tørflue-gejl, så kan vi 
virkelig nakke de havørreder, som er for 
kræsne til skumbiller. Vi så, hvad forskel-
len på 3 og 5 meter forfang eller størrel-
se 13 og 17 kan gøre. Ooog… Det er her, 
du kommer ind i billedet. Ja, undskyld den 
lange floromvundne indledning. Det, jeg 
vil spørge om, er:

Jeg kigger på dig og tænker: Ham der 
Niels Aage, han er sagorasme en hårdkogt 
tørfluefisker. Tænk at være omringet af 
havørred på 50 cm, og så er man simpelt-
hen kodet til kun at kaste, hvis fiskene ta-
ger insekter på overfladen. Og her kommer 
spørgsmålet (næsten):

Hvad i alverden er det, der gør, at du 
absolut SKAL fiske med tørflue? Hvordan 
får man den ”bug”? Jeg vil gerne være bed-
re til det der imitationsvanvid, men det vir-
ker helt uoverskueligt. Kan du hjælpe mig 
i gang?

Stram snøre

Lige i øjet. Så meget koncentration får man, 
når havørreder på over 50 cm tager duns fra 
overfladen.
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ge. Kun det dyreste forfang dur. De bed-
ste kroge, og de mest kostbare hackler. Det 
betyder givet, vis ikke meget for fiskeriet 
og fangsterne, vil nogle mene, men for tør-
fluefiskeren betyder det noget. Det er en 
del af det hele, at der er en perfektionistisk 
sammenhæng. En harmoni.

Som at spille musik. En tørfluefisker er 
“inde i musikken”. Han kan sit instrument. 
Har øvet sig i mange år. Prøvet sig frem. 
Været igennem mange fiaskoer. Men har 
øvet sig. Igen og igen. Ikke på græsplænen 
eller til DM i længdekast, men ved åen. I 
nul højde, imellem siv og træer, med lange 
tynde forfang og modvind. Praktisk fiskeri 
på fiskens og fiskeriets præmisser

Ved åen kaster han ikke meget. Bruger 
det meste af tiden på at observere. Hvad 
flyver der af insekter. Hvad er det for en 
type å. Er det en hurtig og iltrig å, er den 
langsomt flydende og dyb? Han ved ofte, 
hvad der klækkes, før klækningen star-
ter. Tørfluefiskeren er familiær med vejrets 
indflydelse på klækningerne, ved at fugtigt 
vejr give døgnfluerne en lang “tørringstid”, 
før de letter fra overfladen, ved også at fi-
skene tager nogle insekter, lige før de klæk-
ker til et flydende insekt, at nogle af dem 
bliver fanget i overfladefilmen, “trapped” 
som det hedder på engelsk. 

Og så taler tørfluefiskeren ofte latin, ik-
ke fordi det er fint og fornemt, men fordi 
det er praktisk. Han ved, at når han for-
tæller sin bedste fiskekammerat, at der var 
en god klækning ved åen af Baetis rhoda-
ni sub-imago, så ved kammeraten, at det 
er en bestemt døgnflue dun, som er “dark 
dun”-farvet og ca. str. 13. Og det er et in-
sekt, som netop er klækket fra nymfe sta-
diet og nu sider på overfladen, og drivende 
med strømmen tørrer de små vinger, så det 
kan blive flyvende, før det skifter hud og 

senere bliver til imago stadiet – spinner.
Den dygtige tørfluefisker taler aldrig 

om fluemønstrer, men taler om klæknin-
ger. Hvad er der på overfladen af insekter? 
Hvordan klækkes de? Tørfluefiskeren er 
entomolog. Interesserer sig for insekterne 
og deres livsform. Når han binder fluer, så 
binder han insekter. Han synes, det er ba-
nalt at tale om Blue Dun eller Wickham's 
Fancy. Synes det er banalt at tale om tør-
fluer som åbenlyst ikke ligner en skid, og 
slet ikke det rigtige insekt. 

Tørfluefiskeren sider de lange vinteraft-
ner og binder klækkende insekter, æglæg-
gende insekter, døde, insekter og fluer der 
imiterer netop lige det insekt som han hu-
sker fra sidste forår. Han kender det træ, 
hvor den store bækørred står, ved at van-
det her flyder langsomt og netop dén flue, 
der nu bindes, skal bindes sparsomt, fordi 
fisken har god tid til at se fluen og let vil 
blive skræmt af for meget hackle og mate-
riale. Han er den lystfisker, der sidder ved 
åen med sin kikkert. Ikke for at kigge fug-
le, men insekter. Han er den, der kigger op 
for at få øje på spinnere som sværmer I luf-
ten, han kigger under træernes blade for at 
kigge efter døgnfluer, som sidder og venter 
på tørvejr, så de kan læge æg.

Tørfluefiskeren ved, at han midt i en stor 
BVO klækning skal sørge for at finde et par 
vårfluer frem fra æsken, sætte dem i lam-
meskindet, så han er klar til at skifte flue til 
fisk, som skifter menu fra døgnflue til vår-
flue på fem minutter, og det sker, når det er 
blevet mørkt, han tænker frem og er parat!

En dygtig tørfluefisker vil fange sine 
fisk under de helt rigtige forhold og på det 
helt rigtige insekt.

Min gode fiskekammerat Peter, som er 
landets ubetingede mest vidende og dygtig-
ste tørfluefisker, var jeg for et par år siden 
på fisketur med.

Vi mødtes ved åen i et dejligt sving, 

hvor vi siddende på bredden kunne holde 
øje med et stort stykke vand, og især hvad 
der kom drivende af insekter. Da vi mød-
tes, var der ikke klækninger i gang, men ef-
ter en lille times tids venten, skete der no-
get. Ved modsatte bred, der hvor åen kan-
ter sig op ad en række siv, begyndte et par 
fisk at ringe. Stallinger, mente vi begge, og 
vi kunne også se, at det var et spinnefald 
på en mindre, mørk døgnflue. Den lå lige 
til højrebenet. Fiskene åd lystigt. Vi kun-
ne se, hvad de åd. Vi havde imitationerne. 
Og så var det, at Peter foreslog, om ikke vi 
skulle vente lidt  med fiskene, fordi det jo 
var Heptagenia sulphurea-tid, og der sik-
kert var mulighed for, at der kom en sådan 
klækning i gang senere på dagen.  Vi lod fi-
skene være, og gik videre opstrøms.

Nogle timer senere begyndte der så at 
klækkes “sulf”, og vi gik tilbage til vore 
sving og fiskene, og ganske rigtigt, så åd 
de nu de flotte og eksotiske, smukke gu-
le døgnfluer. Det var et smukt syn at sidde 
og se disse ekstremt flotte insekter komme 
drivende ned i fiskens “vindue” for deref-
ter at bliver suget ind i munden af fiskene. 
Vi fangede begge de to fisk. Stallinger over 
fyrre centimeter, og vi var lykkelige…

en æstetiker.

-
fiskeren er til dåseøl.

-
nefiskeren er til pop.

strimler, spinnefiskeren i skiver.

Fra: Thomas Weiergang 
Til: Niels Åge Skovbo
Emne: Tørfluetosserier

Hej Niels Aage,
 
FANTASTISK!

Da jeg læste om din beskrivelse af, hvordan 
tørfluefiskeren smelter sammen med ele-
menterne, forstår jeg, hvad du mener. Jeg 
kender det fra de gange, hvor jeg selv har 
været helt indhyllet i åens rytme og musik. 
Ind i fiskeriet som ind i musikken - ja - jeg 
ved hvad du mener. Det er et stadie af fuld-
stændig koncentration, det er flow med ele-
menterne og en føling med vandet. De bed-
ste fiskere, jeg kender, bruger og udnytter 
deres evne til denne metamorfose med ele-
menterne. Du kan også kalde det at kom-

me i kontakt med dine instinkter og din in-
tuition.

Lad mig give dig et eksempel: I går af-
tes var jeg på sandartfiskeri i nattemørket. 
Sandarterne var sky og svære at lokke, for-
di fuldmånen blæste koldt lys ned over sø-
en. Min fiskemakker og jeg har fanget fine 
sandarter op til 4,5 kg på denne bestem-
te plads i sidste uge. I går aftes var de bare 
helt umulige. Men jeg vidste bare, at de var 
der. Jeg kunne nærmest fornemme det. Så 
jeg ville ikke give op, selvom det var biden-
de frost. Derfor lagde vi os for anker for at 
kastefiske med jigs. Det må være den abso-
lutte modsætning til tørfluefiskeri – for al-
ting foregår i mørke og din synssans er helt 
sat ud af spillet. Men det er som med blin-
de – deres andre sanser skærpes til det eks-
treme. Derfor var det også en helt vidun-
derlig fornemmelse, at mærke jiggen blive 

« Emne Tørfluetosserier

Klækning. Det rette øjeblik er kommet. Insekterne sværmer. Alt er i fokus.

taget i et hårdt rusk, lige da den dunkede 
mod bunden i et af de første kast. 

 Du vil måske sige, at det er noget kom-
plet andet end tørfluefiskeri, men fornem-
melsen af at bevæge sig ind i fiskeriet på et 
andet, et mystisk, plan, er det samme for 
mig, selvom jigs ikke har latinske navne. 
Min yndlingsjig hedder faktisk det samme 
som mit gamle yndlingsband: Slayer. Tør-

det samme som et Thrash-metalband. Er 
der en sammenhæng? Æstetikken er for-
skellig, men begge dele og begge musikgen-
rer er komplekse og uforståelige for andre. 
Tror du, vi søger det sære, det særprægede 
og eksotiske, fordi vi føler os elitære eller 
er det noget andet?

 
Stramt kabel  
Thomas

Fra: Niels Åge Skovbo 
Til: Thomas Weiergang 
Emne: Tørfluetosserier

Hej min ven,

Fandt lige din mail i min spambox :-) Dra-
ger på juleferie, men skal fluks svare på den 
i det nye år   Skål :-)

Hej fra
Niels ÅgeFiskeren er i centrum af universet - al energi samler sig om ham i ringe.

Niels Åge Skovbo med pragtørred Efter flere 
flueskift steg den roligt op til en ganske lille 
tørflue med ”anderumpefjer” og sugede fluen 
ind. Alt var visuelt og tæt på.
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Fra: Thomas Weiergang 
Til: Niels Åge Skovbo
Emne: Tørfluetosserier

Hej Niels Aage.

Det bliver et fantastisk år, jeg kan næsten 
heller ikke vente. Når jeg tænker tilbage på 
dengang Bo og jeg første gang så en havør-
red stige til min hugindikator. Hvor var det 
dog godt, at vi idéudviklede på de første 
eksperimenter og var stædige. Vi VILLE 
bare fange havørred på tørflue, og vi gjor-
de det.  Tænk engang hvilke muligheder vi 
har, og hvilken eksplosion det har skabt i 
vores og andres fiskeri.

Skål min ven, vi ses i det nye år til nye 
eventyr!

Thomas

Fra: Niels Åge Skovbo 
Til: Thomas Weiergang 
Emne: Tørfluetosserier

Så er jeg tilbage og klar til en omgang tør-
fluemani #2. 

Du har ganske ret, Thomas: Vi er elitæ-
re. Nogle er elitære akademikere, og andre 
er elitære bonderøve 

Men vi har alle sans for det æstetiske, 
fordybelsen og det fuldkomne. Kan ikke 
nævne én af mine tørfluevenner, der ikke er 
feinschmecker  på den ene eller anden må-
de. De er ølentusiaster, vinkendere, interes-

litteratur, The Doors (Bo Frier), og de er de-
dikerede til det, de interesserer sig for. 

Tænk bare på tørfluetosserne. Hvilke 
andre fiskere ville interesse sig for at bygge 
splitcanestænger, avle høns til én bestemt 
flue, fiske med silkeflueliner til 1500 kro-
ner stykket... føj selv flere til. Det handler 
om at dykke ind i noget. Dykke ind i no-
get sublimt, massen af noget koncentreret, 
en intens fordybelse i detaljen for til sidst 
at opnå den store forløsning: at fange den 
smukkeste fisk, det smukkeste sted på den 
smukkeste måde. Det er sgu' da bare ulti-
mativt smukt  

Bare for at det ikke skal være alt for høj-
travende, så kan jeg fuldstændigt genkende 
din beskrivelse af fisketuren efter sandart 
på søen. At man kommer ind i den verden, 
hvor det er ens instinkter som en symbiose 
af dufte, lyde, fornemmelse, urgamle jagt-

gener og noget 6.-sans gør, at man ”for-
nemmer” at tingene sker. At man instink-
tivt bare ved, hvad der sker i øjeblikket, før 
det sker. Man bare ved det. 

Kan du huske ved åen sidste sommer, at 
jeg råbte til dig, at nu tager den. Bang, det 
gjorde den, og jeg vidste det bare: Alt var 
perfekt! Den rigtige flue, forfang, fiskens 

”bane”, kastet, og instinktet. Tilslaget var 
også let, jeg vidste jo, at det ville ske. Men 
Thomas, det tror jeg altså bare ikke, der 
er ret mange, der forstår, udover os tosser 
der har prøvet det. Det er det, der er for-
skel på maskinfiskeri, hyggefiskeri og bare 
det at fiske for sjovt. Fred være med dem, 
som hygger sig med det. De har min største 
forståelse, og jeg glædes sammen med dem, 
når de har nogle gode ture og fanger fine 
fisk. Det er bare ikke samme oplevelse, og 
det kommer de aldrig til at forstå, før de 
har været der. 

Og det gælder ikke nødvendigvis kun 
tørfluefiskeri. De helt dygtige havørred- og 
laksefiskere har det i sig også. De ved, at 
der´ skal der stå en fisk. De har set en skyg-
ge, vandet er rigtigt, fluen er rigtig, kastet. 
BANG! De ved, at hugget kommer. Som 
en udløsning – en fantastisk en af slagsen   
Karpefiskeren har det også. Flere dage ved 
søen, forfodringen, boblerne, der nærme-
re sig agnen. Pling – og der er lyd på bid-
melderen (syntetisk og elektronisk pop pis). 
Men oplevelsen er sikkert lidt det samme.

Har det faktisk sådan, at jeg glædes 
utroligt meget ved at kunne fiske alene og-

så. At man pürscher sin fisk. Det er dig 
mod fisken, naturen, udfordringen, jagten, 
som en indianer, der forfølger sit bytte, sni-
ger sig ind på det, passer på med de små 
kviste i skovbunden, der ikke skal larme, at 
vinden er rigtig, at man kommer ind i sine 
instinkter, sine gamle urinstinkter. Noget 
gammelt DNA som ikke er blevet udvan-
det af pc, pop, ligestilling, dåsemad og an-
det kulturforurening...!

Men som noget helt elementært, så tror 
jeg, at det er de færreste, der bliver rigtige 
fiskere, hvis de ikke er startet med en orm 
og en prop. Har gået inde i hønsegården 
blandt brændenælder og gravet små røde 
orm. Nøjsomt og med en barnehånds små 
usikre fingre, sat den sprællende orm på 
krogen, kastet proppen ud til sivkanten og 
mærket hjertet stå stille, når proppen be-
gynde at hoppe, for til sidst at gå helt un-
der. 

At ligge på broen og kigge på små ør-
reder, vårfluer i deres hus og nydt, at ind-
ånde luften over den kolde og klare lille 
bæk. At lukke øjnene og forestille sig den 

store bækørred, der helt sikkert gemmer 
sig inde i mørket under broen, mon vil la-
de sig glide tilbage med strømmen, netop 
så langt ud af broens skygge, at man kan 
se de smukke røde pletter på dens flanker 
i sollyset... Fantasien, fornemmelsen, in-
stinktet...

Starter man for sent med at fiske, og 
har man det ikke som noget urinstinkt, 
men synes det er ”sjovt” (sjovt udtryk for 
at fange fisk for øvrigt), så har man ikke 
en chance for at komme ind i den verden, 
som jeg skitserer. Så er det, at man bli-
ver hyggefisker, køber sig det rigtige ud-
styr, melder sig ind i de flotte foreninger 

Så er det at fiskeriet handler om noget an-
det, noget helt andet end det, jeg synes, det 
handler om. At komme tilbage til sit urin-
stinkt på en æstetisk og smuk måde.

For øvrigt Thomas, så fisker jeg jo alt 
muligt på flue (og orm og prop med unger-
ne), men når jeg f.eks fisker nymfe, så gør 
jeg det bare lige som med tørflue, jeg gør 
det bare under overfladen.  

Fra: Thomas Weiergang 
Til: Niels Åge Skovbo
Emne: Tørfluetosserier

Hej Niels Aage

Nu du siger nymfe, skal vi så ikke til at 
eksperimentere med lidt nymfe til havørre-
derne. Du ved, i starten eksperimenterede 
vi med  nymfe og indikator. Jeg tror, op-
strømsfiskeriet kan udvikles meget mere, 
end vi forestiller os…

Er det ikke vores mission til den kom-
mende sommer? At upgrade vores nymfe-
stade til havørredniveau? 

Bo og har snakket om det, og du skal 
være så hjertelig velkommen ved åen sam-

-
stand, mens vores orangerøde strikeindika-
torer dykker i et slowmotion PLOP…

PLOP…

Fra: Niels Åge Skovbo 
Til: Thomas Weiergang 
Emne: Tørfluetosserier

Kære Thomas,

Jeg er bare så meget med. PLOP! Vi ses ved 
åen til sommer. 

Hej fra Niels Åge

PS! Bruger du skum eller garn som strik-
eindikator, og er du til gummiben på dine 
havørrednymfer? 

Fra: Thomas Weiergang 
Til: Niels Åge Skovbo
Emne: Tørfluetosserier

Hej Niels Aage,

Ved du hvad? Det med nymfer, gummiben 
og strikeindikator er jeg lige ved at lave en 
artikel om til Sportsfiskeren, så det må vi 
snakke mere om senere. 

Og ja: Vi SKAL ses ved åen til sommer :-)

« Emne Tørfluetosserier

Proppen. Symbolet på indgangen til fiskeglæde.

Er det mig eller er himmerlandske majfluer bare særligt smukke og cremegule?

Kender du det? Du ved bare, det bliver en god aften. Man kan næsten høre insekterne kravle gennem overfladen, mens man går over engen...
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