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Friske undersøgelser dokumenterer, at vi befinder os midt i en ny guldalder for gå- og 
vandreture. Omkring 90 procent af alle danskere, på tværs af landet og på tværs af alder, går 
ture i fritiden. Denne bog er en hyldest til fodturen i alle dens afskygninger – men også en guide 
til vandringens kunst. 
 
Vi går som aldrig før. For mange er det blevet en del af hverdagen at søge ud på vejene, ud på 
stierne og ud i naturen. Samtidig er vi i fuld gang med at genopdage vores egen nation som 
geografi og natur. Vi flokkes i skove og ved strande, vi indtager heden igen, vi går på byvandringer, 
og vi genopdager øerne over hele landet – til fods! Camønoen, Amarminoen og Hærvejen trækker 
os væk fra det hjemlige og stillesiddende liv bag skærmene. 
 
I GÅ – En hyldest til vandringen tager en række danske skribenter os med ud på tur – og udlægger 
nogle af de centrale historiske, eksistentielle og æstetiske sider af vandringens vilde verden. Og de 
kommer vidt omkring: Fra den daglige spadseretur på Strøget til den æstetiske flaneren i 
storbyerne, fra den raske gåtur ud i landskabet til den systematiske opmåling af egetræer i 
Dyrehaven, fra den langstrakte dannelsesrejse til den eksistentielle vandringsmand. 
 
Ambitionen er enkel: At stimulere lysten til at komme ud og være på farten – og teksterne 
kan med udbytte nydes før, under og efter gå- og vandreture. 
 

Bogen er redigeret af Karsten Wind Meyhoff. Med bidrag af Stig Olesen, Bente Klarlund Pedersen, 
Jens Meulengracht-Madsen, Nanna Simonsen, Rune Engelbreth Larsen, Henry D. Thoreau, Per 
Lindsø Larsen, Martin Gylling, Dan Turèll, Jens Peter Munk, Martin Zerlang og Thomas Boberg.  
 
En anden udgave af denne bog med titlen Fodnoter har tidligere været udgivet på 
Informations Forlag i 2005. GÅ – En hyldest til vandringen er en ny og revideret udgave af værket, 
inklusive et par nye bidrag fra Stig Olesen og Rune Engelbreth Larsen. 
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