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Forfatteren og nordmanden Roger Pihl – som tidligere har skrevet bestselleren GUIDE TIL DANMARKS
BJERGE og desuden lider af højdeskræk – har en vision om at udvide begrebet ’danske bjerge’.
For som han siger: »Sandheden er jo, at udsigt, natur og kultur ikke er forbeholdt de topografiske punkter på
over 100 meter. DANMARKS BJERGE er en guide til alle interessante ’bjerge’ i Danmark. Det, der er så
særligt ved dansk bjergklatring, er, at den er inkluderende. Alle kan klatre i danske bjerge.« Roger Pihls nye
bog beskriver 117 markante toppe i det danske højland – fra lilleputten ’Danmarks laveste høje punkt',
Harehøj på Saltholm (3,0 m.
o.h.), til titanen Møllehøj (170,86 m.o.h.). Produceret i stort (højt) format og gennemillustreret med knap 500
fotos. Anmelderne skrev bl.a. om GUIDE TIL DANMARKS BJERGE: »Det er vidunderlig reklame for den
danske natur. Det er meget oplysende og illustrativt. Og så er det – hvilket er aldeles nyt i denne genre –
hylende morsomt! Med et mylder af historiske oplysninger, lokale anekdoter og hyggelige fakta.« – Søren
Ryge Petersen »Prikken over i’et er bogens mange fotos. Ofte fandt jeg mig selv tvivlende: Er der her virkelig
fra Danmark? Er der manipuleret med billedet? Men nej, Danmark er bare et sindssygt smukt land, hvad
enhver kan og bør forvisse sig om, når han undslipper alfarvej.« – Lauge Larsen, LitteraturNu

Se billeder fra området. Ruten omfatter 6 toppe i Dronninglund Storskov, og følger i et vist omfang
etablerede stier, men også gamle, næsten tilgroede veje, og enkelte steder er der korte strækninger gennem
terræn uden stier. 6 km nord for Gørlev og ca. Der er ingen tvivl om, at Mols Bjerge er et af Danmarks mest
iøjnefaldende landskaber. For dig på cykel eller racercykel.
dk: Et højt beliggende eller kuperet område med adskillige stigninger, som opfylder kriterierne for bakker.
Definition af højdedrag: En sammenhængende række af bakker eller bjerge. Her kan du opleve en af
Danmarks mest markante landskabstyper, som er dannet under sidste istid. dk: Et højt beliggende eller kuperet
område med adskillige stigninger, som opfylder kriterierne for bakker. Læs mere om cookies. Søg gratis
blandt store mængder kilder online for at finde dine forfædre og lave dit stamtræ. dk er Danmarks store
rejseportal med rejsetips og gratis tv-klip fra den populære tv-serie. Om Danmarks Nationalparker; Om
Nationalpark Mols Bjerge; Nyheder; Presse; Kontakt Her kan du finde et arrangement fra lokalafdelingerne i
Danmarks Naturfredningsforening. Læs mere om cookies. Nationalpark Mols Bjerge. Vi benytter cookies til
at forbedre brugeroplevelsen. Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Svanninge Bjerge ligger
på Sydfyn og udgør en del af de såkaldte Fynske Alper.

