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Danmarks bjerge Roger Pihl Hent PDF Forlaget skriver: 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.). Produceres i stort (højt)

format og gennemillustreres 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
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