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En meditativ og rolig bog med budskab til alle der ønsker at vandre invortes eller udvortes.
Allerhelst begge dele.
At man finder ro ved at gå eller bevæge sig i naturen, er vist ikke nogen hemmelighed.
At man har direkte mulighed for åndeligt og intellektuelt også at bevæge sig fra ét sted til et
andet, det er en lidt større udfordring, men til at overse. Særligt når man får lov til at læse
skønne, lærerige og inspirerende bøger som denne.

Den indeholder megen smuk lærdom, ikke bare om vandring men om deciderede fodture, hvor
Ludvig Feilberg i bogen benævnes som en af de helt store fodturs-psykologer. Og hvor en af
bogens mange forfattere, Per Lindsø Larsen, stiller spørgsmålstegn ved om motionsløb,
vandring, , kondiløb, marchture osv. er ved at fortrænge fodturen, hvor man er ude på de små
skovstier og ubefærdede markveje for bare at være sig selv med sin krop og sine tanker. At
finde en lille afsides plet for sig selv.

På en hyggelig spadsertur med andre mennesker, kan man være i nok så godt et selskab, men
at være på fodtur med sig selv kan være en decideret sjælelig renselse. 

Bogen er ganske morsom og indeholder Feilberg-citater som:
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Gå - en hyldest til vandringen

Da jeg på hin fodtur kom forbi et opslået forbud: "Al gennemkørsel er forbudt og straffes
efter loven",  kom jeg til at le. Der ligger de og
rager med deres goder, faldt det mig ind. Man følte det næsten som en befrielse ikke at eje
noget.

Bogens mange kapitler lægger op til at koble fodtur, natur og vandring til en personlig
udviklings- og sjælelig proces. Gid man forstod at leve! Mens Tid er. Skulle vi ikke gaa en
Fodtur imorgen?

Udover det åndelige og filosofiske indeholder bogen vildt mange oplysninger om træer, bær og
buske og dyr i naturen og har kapitler med så forskellige forfattere som Bente Klarlund
Pedersen, Jens Meulengracht-Madsen, Henry David Thureau, Dan Turéll, Stig Olesen og
Thomas Boberg, og i kraft af den alsidige forfatterskare får vi et meget alsidigt portræt af
naturen og flotte beskrivelser lige fra kystens vindblæste klitter og skrænter - til vandrere fra Det
Hellige Land og til en beskrivelse af vi vandrere som forsagte korsfarere.

At gå, opleve naturen, at vandre og at gå fodtur bliver beskrevet med en grundighed og ægthed,
som står man foran sit livs oplevelse. Det kan man nemt komme til, næste gang, man vandrer,
og næste gang igen, hvis man læser denne bog. For så er hver vandring en ny vandring ud i
sjælens krinkelkroge.

Dejligt let sprog.

Og fyldt med humor. Læs om en af bidragyderne i bogen, Nanna Simonsen, der ikke bryder sig
om at gå og vandre, men alligevel oplever et helt liv på sine små ture. Og læs i et essay af
Rune Engelbrecht Larsen om, hvor trængt naturen er, og at vi er på vej mod 6.
masseudryddelse. 

Et alvorsord får vi således også med på vejen. Det giver en dejlig helhed.
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