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Norsk fjeldabe skriver om Danmarks bjerge
Over 5500 danske stednavne rummer ordet bjerg. Alligevel betragter
mange danskere deres land som fladt. Men den opfattelse gør nord
manden Roger Pihl nu noget ved med bogen ”Danmarks bjerge”.
Det kan synes mærkværdigt, at en nordmand kortlægger de danske bjerge,
men selv mener Roger Pihl, at det ikke kunne være anderledes. »En dansker
ville være blevet til grin, og han ville være blevet beskyldt for storhedsvanvid.
Men det kan man ikke beskylde mig for med denne bog. Tværtimod.«
Roger Pihl har de sidste 25 år vandret i de danske bjerglandskaber, som han
finder meget smukke. Og så har danske bjerge en fordel frem for norske fjelde:
Pihl lider at en mild form for højdeskræk, som kun sjældent kommer i udbrud
hertillands. Der er dog også en tredje grund:
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»I en tid, hvor vi skandinaver rejser Jorden rundt for at udforske de højeste,
dybeste, koldeste, varmeste eller mest øde områder, er det påfaldende, at stort
set ingen har opdaget de danske bjerge lige uden for deres egen dør. Hvor
mange har snøret deres støvler og besteget de danske bjergtoppe? Hvorfor
skulle horderne af vandrefugle og bjergbestigere ikke søge til Danmark for at
opleve bjergtoppe og udsigter,« spørger Roger Pihl.
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»Danmarks bjerge – fra det laveste til det højeste« inddeler i alt 117 danske
bjerge i fire kategorier efter størrelse: Lilleputterne, vætterne, kæmperne og
titanerne. Værket rummer et væld af historier, sagn og myter om de danske
bjerglandskaber. Roger Pihl skriver desuden med en Fjällræv bag øret, med
lune og vid, og han har ikke det fjerneste imod at blive kaldt en fjeldabe.

Yderligere oplysninger: redaktionschef Mette Viking 3314 4175, mv@haase.dk
Roger Pihl: roger.pihl@duggveien.no
Roger Pihl (født 1954) er forfatter, reklamemand, litteraturkonsulent og fagredaktør på
Store Norske Leksikon. Han har skrevet en lang række fag- og skønlitterære bøger. I
Danmark blev han landskendt i 2005, da han udgav bogen “Guide til Danmarks bjerge”
om Danmarks højeste punkter, hvori han plæderede for, at området omkring Ejer Bavnehøj og Yding Skovhøj burde kaldes Ejer Bjerge. Det skete i 2011!
Roger Pihl indleder en lille Danmarksturné i Schæffergården den 11. juni i Gentofte kl.
20.00 med diverse bjergtaler og musikindslag, Ejer Bavnehøj (13.6), Kulturhuset Skanderborg (17.6), Høgebjerg og Asserballe (19.6) samt Jordløse Bakker (20.6).
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