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Når man er på båtferie, er det viktig å være litt i bevegelse. Man bør ikke sitte stille i båten i to til
fire uker sammenhengende.

Men hvordan finne en aktivitet som inkluderer spennende historie og kultur,
naturopplevelser og nordmenns trang til å være førstemann «der fartøy seile kan» og når det
gjelder fysisk og psykisk utholdenhet?
Roger Pihl
vet svaret.

Du kan ikke bli nr. 1, men en god nr. 2, blant nordmenn, og muligens i verden!

Roger Pihl har vært der før deg, men ikke så mange andre, i hvert fall ikke på alle sammen.
Pihl gir deg boken som kan gjøre deg til én av de få som har klart det samme. Hva trenger du
for å klare dette?
-

god fysisk form
stø psykisk form, både for å tale påkjenningene og det du måtte møte av fordommer
gode sko og solid turutstyr, tilpasset årstiden
kart og kompass
båt/bil eller tålmodighet til å benytte offentlig transport
vannflaske/termos, matpakke, Kvikklunsj
eventuelt ski – her må du vurdere selv
fotografiapparat til å forevige det hele med

Fordelen med aktiviteten vi nå skal gi oss i kast med, er at den stort sett kan foregå i kystnære
strøk
, og sånn sett er
utmerket for seilere.

Den foregår i høyden, og som nordmenn er vi jo vant til den slags, og vil neppe bli mye plaget
av høydesyke (skjønt det er jo individuelt).

1/4

Boken for deg som vil noe!
Skrevet av Grete Karin Granholt
søndag 07. oktober 2012 00:00 - Sist oppdatert søndag 07. oktober 2012 06:21

Den kan foregå i all slags vær. Vi kan si: «Been there, done that in bad weather!»

Så hva skal vi: Jo, erobre det danske høyfjellet.

Pihl har vært på samtlige topper over 100 meter i Danmark, og den som tror at de kan telles
på en eller to hender, tar veldig feil. Det er, etter Pihls beregninger, 184 av dem. Danskene har
selv, merkelig nok, ikke tallene klart for seg. De er faktisk ikke helt enige om hvilken topp som er
høyest heller. Nei, slik er det, som vi nordmenn vet: Fjell er krevende!

Bare tull? Nei! Pihl har skrevet en morsom, engasjert og utrolig omfattende bok om Danmark,
dets høyder, geografisk som politisk, kulturelt som historisk.

Boken er full av nyttig og litt unyttig informasjon, og en fryd å lese selv om du
-

ikke har tenkt deg til Danmark
ikke liker fjellklatring
ikke tror at Danmark har fjell
får høydesyke på gardintrappen

Språket er godt, og den sprudlende humoren bærer boka på en sjeldent god måte. Jeg
begynte litt tvilende, men klarte ikke å legge den fra meg. Den er rett og slett
morsom og informativ
. Pihl har evnen til å beskrive steder slik at man får lyst til å dra dit for å se selv. Han kan mye
om
dansk historie
, politisk som naturvitenskapelig, og leverer
folkeopplysning av beste klasse
. Det minner litt om Richard Herrmann, det er så lettlest at det virker som du vet det fra før,
enda du vet at det gjør du ikke.
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Bildematerialet er godt, her er morsomme, vakre, gode bilder, noen virkelig flotte, de aller
fleste tatt av Pihl. Noen andre har bidratt, eller Pihl er usedvanlig god med selvutløseren (vi
heller til det første).
Ros til Lilja Neergaard for det flotte omslaget og
designet på det!

Vi må unne oss noen sitater:

«Du har ikke opplevd regnbyger før du har opplevd regnbygene på Ejer Bavnehøj – hvor du kan
nyte sommersolen i ett øyeblikk, for i det neste å svømme for livet. Det kan regne så kraftig at
jeg er overbevist om at det er mulig å drukne stående på fast grunn.»

«Det er fullstendig mulig å gå seg bort i Danmark…. Her finner du ingen røde t-er.»

«Personlig mener jeg at en fjellklatrer må tåle såpass som en middels brennesleskog…»

«… i enkelte retninger kan du skue hele 75 kilometer – og få bekreftet at jorden er rund.»

«Pass i tilfelle på å bestige toppen på et tidspunkt som ikke kommer i konflikt med landmannens
(bondens) gjøremål.»

«… luften blir aldri så tynn at du får pustebesvær…»

«Grantrærne står tett og gir ly til de danske høyfjellsmyggene.»

«Afgrunden … det nærmeste du kommer Grand Canyon i Danmark.»
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«… 85 nesten uvirkelige høydemeter.»

«Uansett, du har ikke vært i Danmark på ordentlig før du har vært i De fynske alper.»

«Selv om det kan synes uvirkelig for mange, er Danmark faktisk nær nok stjernene til at de kan
observeres.»

«ja, rejs til Bloksbjerg, hvem der vil!
Os hører Himmelbjerget til,
Og vi vil ikke bytte.»

Når du har lest denne boken
- kan du mye om dansk natur og naturforvaltning
- har du oversikt over de danske motbakkene, og vet at det er noen av dem
- har du gode turforslag i fleng
- vet du hva nasjonalsangen heter, hva den forrige het og hva den eventuelt neste vil hete
- kan du navnet på noen virkelig gode spisesteder jevnt fordelt utover Danmark
- kan du vurdere om de krevende opplevelsene som gjør deg til den andre nordmannen
(eller kvinnen) som har besteget det danske høyfjellet var verdt strevet.
Nei, det gjør du
ikke før du har prøvd det. Skriv og fortell i så fall!

Guide til det danske høyfjellet av Roger Pihl
Oslo : Imprintforlaget, 2005
ISBN 82-7981-031-5 348 s.
Et søk på nettet antyder en pris på rundt kr. 300,-.
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4/4

