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Hvordan kom dere på å lage turbok for Syden?
Vi har tidligere utgitt fem turbøker for Nordvestlandet og ville forsøke noe nytt. Vi hadde gått
litt tur i Syd Spania og det var derfor naturlig å starte her. I en uke gikk vi et titalls turer rundt
Malaga. Da var det gjort. Vi oppdaget at det var meget spennende å gå tur i et fremmed land.
Hvor lang tid har dere brukt for å lage boka?
Vi gikk de første turene i 2007, de siste gikk vi i vår.
Har dere gjort alt selv?
Ja, ut fra erfaring vet vi at det er særdeles viktig å gå turene selv. Mange forfattere benytter
annenhåndsopplysninger, og da går det lett galt. Vi har gått alle turene, tatt alle bildene og
laget alle beskrivelsene.
Trenger vi å dra til Syden – har vi ikke nok fjell her hjemme?
Norske fjell er flotte, men i syden finner vi en helt annerledes natur. Variasjonen er i seg selv
spennende. Og så opplever vi landene fra ”innsiden”. Vi kommer bort fra de store
turistsentrene, finner små landsbyer og lokale restauranter. – Og så er det deilig å gå tur i
finvær. For oss har sydentur nå også blitt fjelltur.
Er det alltid finvær i Syden?
Nei, det kan komme regnbyger og noen dager er det overskyet. Men ser på bildene i boka vil
en se at vi stort sett har hatt finvær på turene.
Når er beste tiden for turgåing?
For de varmeste områdene, Kreta, Mallorca og fastlandet i Spania er våren og høsten fin, i
mai og juni vil en kunne forvente en fantastisk blomsterprakt. Ut i juli og august er det
vanligvis for varmt til å gå tur her. I Dolomittene, derimot, er dette beste tiden. På Madeira og
Kanariøyene kan en gå tur hele året.

I andre land har de ikke den norske allmannaretten – er det er problem?
I boka har vi valgt turer som går i nasjonalparker og på offentlig område. Vi unngår derfor
problemet med at det ikke er fri ferdsel overalt.
For hvem egner turene seg?
Turene er for alle. Vi går på gode stier - som regel bedre enn i Norge. På noen få turer kan det
være litt ”luftig”. Da er dette angitt.
Kan det være farlig å gå tur i andre land?
Det er like trygt som hjemme. De turene vi har med går i kjente områder. En må selvfølgelig
ta høyde for at det kan komme dårlig vær, spesielt på de høyeste toppene. En fordel med
landene ved Middelhavet er at det er lite insekter. Bortsett fra Kreta der det finnes noen få
hoggormer, er det heller ikke slanger. For sikkerhets skyld bør en ta med vann. Og så må en
passe seg for solen.
Hvordan kommer en til turstarten?
Vi har brukt leiebil. I noen områder kan en også bruke taxi. Ofte kan en få en pris for hele
dagen. Da venter gjerne sjåføren til vi kommer tilbake. Da kan det bli like billig å ta taxi som
å leie bil.
Dere bruker bilder for å vise veien?
I fjellet er ikke ord presise nok. Ord som ”bratt”, ”stidele”, ”ta til venstre” kan være tvetydige.
Med et bilde blir det hele krystallklart. I boka vil en finne et bilde for enhver valgsituasjon,
med inntegnet pil som viser hvordan en skal gå.
Trenger en kart?
I boka er det en kartskisse for hver tur. Den dekker behovet. Men ofte kan det være kjekt å ha
med større kart. I Dolomittene og på Madeira var det greit å få tak i gode kart, ellers har det
vært svært problematisk å få kjøpt gode turkart. Oversiktskart får en overalt.
Har dere erfaringer med slike bildebaserte guider fra før?
Ja, dette er vår sjette bok basert på bildebeskrivelser. Tilbakemeldingene fra leserne har vært
entydige positive.
Hvordan produserer dere boka? Det må være vanskelig å holde orden på 1500 bilder.
Vi har laget et eget datasystem som hjelper oss. Det er klart at en slik bok ikke kunne vært
laget uten moderne hjelpemidler som digitalkamera, datasystemer og moderne trykkemetoder.
Med dette kan vi gjøre alt arbeidet selv, med unntak av trykking. Da kan vi også holde en
rimelig pris.

