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»Bornholms bjerge« – en guidebog 		
i sin helt egen genre
Er der grævlinger på Bornholm? »Nej«, siger sagkundskaben.
»Jo da«, siger Roger Pihl, som på en af sine talrige vandreture på
solskinsøen så et eksemplar af det store dyr med sine egne øjne.
»Bornholms bjerge« er ikke som andre guidebøger. Det er en helt
personlig beskrivelse af Bornholms natur, skrevet af manden, der med
sin kultbog »Guide til Danmarks bjerge«, som blev genudgivet i ny og
udvidet udgave i 2015 med titlen »Danmarks bjerge«, gjorde Danmark
til et bjergland – på dets egne præmisser, javist, men alligevel!
Norske Roger Pihl, der i ti år har været fagredaktør på Store Norske
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Leksikon med ansvar for blandt andet Danmarks geografi, kender

BORNHOLMS BJERGE

Danmark bedre end de fleste danskere. Han har vandret Danmark tynd

For naturelskere med og 		

på talrige ferier og studeret naturen, floraen, faunaen og historien –

uden højdeskræk

altid på jagt efter den gode fortælling.
Som bjergdestination har Bornholm naturligvis en særlig plads i Pihls
hjerte. Øens klipper, grotter, sprækkedale, kæmpesten, vandfald, bauta
sten og bavnehøje har alle en historie at fortælle og gør det hjertens
gerne. Pihl har lagt øre til og krydrer sine bjergvandringer med sagn og
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myter. Og han indrømmer, at han mere end én gang har givet sig ud for
at være bornholmer.
På udgivelsesdagen den 6. juni 2018 holder Roger Pihl foredrag
og signerer bøger i Svanekegården kl. 19.30, Skippergade 2-8.
Der er gratis adgang.
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