Toppen af Nordjylland

Fra bænken ved Knøsen kan man opleve en af Nordjyllands fineste udsigter

BJERGVANDRING: Ny sti kæder seks af Nordjyllands højeste bakker
sammen til Nordjyllands første officielle bjergrute
NORDJYLLAND: Nordjylland har fået sin første bjergrute. Sådan da. I hvert fald
er en seks kilometer lang vandrerute i Dronninglund Storskov i den østlige del
af Jyske Ås nu kommet med i projektet "Bestig Bjerge", der på kort tid er
blevet en uventet stor succes i det midtjyske Søhøjland. Både blandt lokale og
turister.
Fra fjern og nær flokkes naturglade vandrere i dag ved de midtjyske bakker,
som er over 100 meter, og dermed udnævnt til bjerge. Nogle kommer blot for
udsigternes og naturens skyld, men der er også mange, som vandrer fra top til
top, fordi det med "Bestig Bjerge" er gjort til en sport. Når man er registeret
deltager i "Bestig Bjerge" kan man nemlig få registreret sine højdemeter - og
de, som har besteget alle bjergtoppe og dermed vundet flest højdemetre, kan
komme i "Hall of Fame".
Jyske Ås huser de højeste bakker i Jylland nord for det midtjyske Søhøjland, så
det synes naturligt, at den første udvidelse af det midtjyske koncept sker
netop her. Også selv om Brønderslevs borgmester Lene Hansen i sin tale

indrømmede, at hun var blevet noget forundret over at opdage, at der var
bjerge i Brønderslev Kommune.
Nye ord for gamle begreber kan imidlertid være en afgørende forskel. Også for
vandrestien som attraktion. Det er jo lidt mere sejt at tage på bjergvandring
på Nordjyllands Tag end på en slentretur mellem bakkerne i Jyske Ås.
232 højdemeter
Bjergruten i Dronninglund Storskov kan tage pusten fra de fleste. Ikke blot
fordi der undervejs er adskillige bjergtagende udsigter, men også fordi den
efter danske forhold er ualmindelig kuperet. Undervejs på den godt seks
kilometer lange tur vinder man ialt 232 højdemeter.
Ruten er lagt, så man kommer forbi seks bakker på over 100 meter, der er
grænsen for, hvornår en bakketop kan regnes for en bjergtop i "Bestig
Bjerge"-konceptet. Den højeste bakke er naturligvis Knøsen, der med sine 136
meter er Nordjyllands højeste punkt - men den fineste udsigt har man fra en
bænk et halvt hundrede meter fra selve Knøsen. Her kan man sidde i 130
meters højde og kigge ned på det flade land nordøst for åsen, der ligger 110
meter længere nede. Udover Knøsen er det kun nogle ganske få steder, at
man herhjemme kan opleve lignende højdeforskelle - bl.a. ved Himmelbjerget,
der ligger omkring 120 meter over de omgivende søer samt på Møns Klint,
hvor der flere steder er godt 100 meter fra kanten af klinten og ned til
Østersøen.
Man bør give sig tid til også at nyde naturen på ruten. Dronninglund Storskov
er en af Nordjyllands fineste skove. Lige nu er anemonerne ved at titte frem,
og med lidt opmærksomhed kan man opleve ravne, rådyr og musvåger, mens
man går.
For vild på Åsen
Inspirationen til "Bestig Bjerge"-koncepten kommer fra Norge. Eller helt
præcist fra den underfundige nordmand Roger Pihl, som ganske vist til dagligt
bor i Oslo, men som har rejst Danmark tyndt og er en stor elsker af Danmark,
danskerne og ikke mindst den danske natur. Han er forfatter til den norske bog
"Guide til det danske høyfjell", der blev en stor succes og herhjemme er
udgivet under navnet "Guide til Danmarks bjerge". Her er den foreløbig

udgivet i to oplag, og senere i år vil den også komme i en svensk udgave.
I forhold til de vilde norske fjelde er naturen i Danmark unægteligt noget mere
tam. Alligevel er her et enkelt naturområde, der byder på så megen vild og
storslået natur, at selv en erfaren norsk fjeldvandrer som Roger Pihl, der har
papir på, at han er blandt Norges ti bedste natorienteringsløbere, kan gå vild.
Nemlig Jyske ås, fortalte den norske forfatter, da han talte ved åbningen af
den nye bjergrute i Dronninglund Storskov.
Første gang Roger Pihl besøgte Jyske ås, blev han så begejstret for naturen på
åsen, at han som gammel orienteringsløber naturligvis stak i løb. Men da han
havde løbet nogle kilometer ad de kuperede stier på åsen, lød der pludselig et
knæk fra den ene fod - omtrent som når man træder på en gammel tør kvist i
skovbunden.
- Jeg rullede ned af en brat skråning - og da jeg omsider holdt op med at falde,
lå jeg der med en fod, som jeg næsten ikke kunne støtte på. Og da det var
meningen, at det skulle have været en kort tur, havde jeg ikke fulgt ordentligt
med på kortet, så jeg vidste ikke, hvor jeg var - og der var heller ikke nogen,
som viste, at jeg var her, fortalte Roger Pihl.
Trods den forvredne fod begyndte han stille og roligt at humpe tilbage. Men
snart blev det mørkt. Og det begyndte at regne.
- Det var en voldsom styrtregn, som man næsten kun kan opleve det om
sommeren i Danmark. Et regnvejr så stygt, at man kan drukne, hvis man er
udendørs på en flad mark, husker Roger Pihl.
Efter regnen kom myggene. Ikke bare en enkelt myg i ny og næ, men hele
skyer af myg, som alle synes at ville mæske sig i norsk blod.
For at finde ud af, hvor han var, endte det med, at Roger Pihl måtte kravle op i
toppen af et grantræ. Her fik han øje på en vindmølle med lys, som gjorde det
muligt for ham at orientere sig. Klokken to om natten nåede en meget træt og
våd Roger Pihl omsider frem til sin bil.
- Da jeg nåede bilen og var helt gennemblødt og overdænget af grannåle, tog
jeg alt tøjet af undtagen underbukserne og kørte til mit hotel i Brønderslev.

Undervejs blev han imidlertid stoppet af politiet, der undrede sig over, hvad en
våd og forkommen nordmænd, der var nøgen bortset fra underbukserne,
lavede i en bil på vej mod Brønderslev.
På trods af det noget utraditionelle førstehåndsindtryk af Jyske Ås er Roger Pihl
vendt tilbage til åsen og dens natur mange gange siden. Den 30 kilometer
lange ås er med sine mange bakker og øde vidder nemlig noget helt særligt i
den danske natur. Og med den nye bjergrute er et af de fineste områder på
Jyske Ås - nemlig Dronninglund Storskov - blevet nemmere at opleve. Også for
alle os fladlandsdanskere, der hverken er vant til fjelde eller til
natorienteringsløb.
Man kan læse mere om Bestig Bjerge og downloade et kort over vandreruten
på internetadressen: http://www.bestigbjerge.dk/

