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menneskers oplevelser i de svenske fjelde. Uden mobil, wifi og Facebook. Men med telt, sovepose og mad på
ryggen. Det er en indre rejse i Europas sidste vildmark. Nord for polarcirklen.

Reimer Bo Christensen har vandret i Lapland siden starten af halvfemserne og altid sammen med sine børn,
som får lov at debutere, når de er fyldt 5 år.

Fjeldvandring er en ydre rejse i et oprindeligt landskab, hvor man kan lægge ruter, så man ikke nødvendigvis
møder mennesker hver dag. Men det er også en indre rejse, som fremmes af nærværet mellem børn og voksne.
I bogen filosoferer Reimer Bo Christensen over vandringens tilstand og om midnatssolen, som sørger for der

er lyst døgnet rundt i de sommeruger, han vandrer
I bogens dagbog fortæller han om oplevelserne på en tur med datteren Amalie. Om en spændende rute, som

mange vil kunne vandre. Ligesom der også er tips til udstyr og planlægning.
Bogen er illustreret med flotte billeder.

Reimer Bo Christensen
Er journalist og har arbejdet på DR og TV2 som vært for programmer som:

TV Avisen, Rigets Tilstand (debat på TV2), Debatprogrammet Reimer Bo, samtaleserien Reimer Bo møder,
talkshowet Reimers samt en række folketingsvalg.

Andre bøger af Reimer Bo Christensen:
Samtaler, 2001

På mestrenes Asfalt, 2013, en cykelbog sammen med Niels Chr. Jung.
Fra dagbogen:

Vi begynder opstigningen kl. 11.30. 440 meters stigning, hvor hænderne hele tiden må i brug, og hvor
rygsækken skal sidde i en helt præcis balance.

Amalie går på med krum hals, mens jeg forsøger at holde et tempo, hvor jeg ikke bliver forpustet.
Disciplineret holder hun pauser på gode hvilesten. Vi kigger bagud over Mårmasdalen, gletcheren og alle de

sneklædte toppe.
I hemmelighed spekulerer jeg over nødplaner. Skal jeg fortælle Amalie, hvad hun skal gøre, hvis jeg vrikker
rundt og brækker foden? Hun skal gå 4-5 timer frem mod Vistashytten, hvorfra de kan tilkalde en helicopter
via kortbølge-nødtelefonen. Nej, selvfølgelig skal jeg ikke fortælle hende det. Min værste tanke er, at der
skulle ske hende noget ved et uheld. Det går op for mig, at det måske er endnu værre, hvis der sker mig

noget.
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