
Ingeniøren
Første henvendelse til ugebladet “Ingeniøren” ( som Niels i kraft af medlemskab har 
modtaget og læst - specielt den meget humoristiske “Bagsiden” - siden 1963 ) var 
foranlediget af megen presseomtale omkring nordmanden Roger Pihl ved udgivelsen af sin 
bog “Guide til Danmarks Bjerge”.
Følgende mail afsendes.

Kære Lynch
Genmæle.
For tiden  fører en hvis nordmand sig frem  i såvel æter-  som landbårne medier med 
påstande om danske højdepunkter, som han ene og alene har besejret.

Ganske vist har Roger Pihl en herlig oplysende og humoristisk facon, men det nager og 
ærgrer nu alligevel lidt det der med en nordmand.

I hans første udgivelser af to små hefter for et par år siden  fremgik det, at han havde 
besteget alle højdepunkter over 100 m i Danmark, og det drejede sig dengang om 40 - 50 
stykker.

Jeg kan fremlægge en fortegnelse over 519,  dels 360 navngivne og dels 157 unavngivne 
højdepunkter. Og der findes mange flere.

I hans nyligt udkomne bog er der en  fortegnelse over 184 navngivne punkter og ingen 
garanti  for,  at de alle er besteget. 
Så det der med alle punkter over 100 m .....

I min egenskab af selvbestaltet formand for et sammenrend af ærede medlemmer i 
“Sammenslutningen af Danske Postamentsøgere” skal jeg ikke undlade at gøre opmærksom 
på vore bedrifter i  form  af  en systematisk opsøgning af højdepunkter, såkaldte 
trigonometriske stationer,  som alle har et postament af sædvanligvis granit.
Vi har gennem intense kortstudier og lidt hjælp fra KMS  fundet  frem til, at der findes 327 af 
slagsen stående i et elegant trekantnetværk, der dækker hele landet.
Indtil nu har har vi opsøgt og fotograferet 237 postamenter.
En særdeles interessant og lærerig fritidsbeskæftigelse.
Mange af disse postamenter dukker da også op på nordmandens billeder i bogen. 
Se venligst vor hjemmeside,  www.postamenter.dk  og bliv meget klogere.

I et sluttede afsnit afslører Roger Pihl,  hvilke 10 bestigninger, han finder mest krævende. 
Jeg kender selv de 7 af dem, men har en lidt anden rækkefølge, idet Sukkertoppen ved 
Gl.Rye indtager en absolut  førsteplads hos mig.

Med venlig hilsen
Niels Gundersen
Hobro

Bagsidens muntre redaktør Lynch sender mit genmæle videre til forlaget og forfatteren.
Efter et par udvekslinger “bilægges” i bedste forståelse og fordragelighed.

http://www.postamenter.dk
http://www.postamenter.dk


Men i et par lidt senere numre viser det sig, at jeg har ramt et af Lynch’s yndlingsemner, 
idet følgende artikler fremkommer.  



I forbindelse med sejltur til Enehøje i Nakskov Fjord og beretning om vore kvaler med at få 
adgang til Fænø, bringes følgende artikel.


