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Akademisk kvarter præsenterer her et ny call om temaet Gå/Walking.
Rudolf Zallingers berømte illustration af menneskets historie, 

”The March of Progress”, fra F. Clarke Howells Early Man (1965) 
gengiver vor arts fødsel og udvikling i form af 15 nøgne hankøns-
væsner (!) slentrende fra venstre mod højre. Zallingers billede og 
dets titel mere end antyder, at det er evnen til at gå oprejst, der er den 
centrale spiller i menneskets evolution. Denne antagelse genfinder 
man blandt evolutionsforskere, der er enige om, at det netop er ev-
nen til at bevæge sig på to ben, der ikke bare adskiller hominider fra 
pattedyr, men også betinger vores senere udspaltning fra menneske-
aberne. Den menneskelige krop er en krop i gang. På den baggrund 
er det ironisk, at der netop er en høj grad af modsigelsesfylde om-
kring det at gå i øjeblikket.  I hvert fald i den vestlige verden, hvor vi 
i løbet af ganske kort tid er holdt op med at gå. Apostlenes heste, der 
tjente os i titusinder af år, er ikke længere vores foretrukne befor-
dringsmiddel, når vi skal fra A til B. Busser, biler, flyvemaskiner, 
cykler, etc. har afløst gåbenene, for så vidt som ens førlighed tillader 
det. Omvendt er der samtidigt tale om en form for renæssance for 
det at gå for dem, der kan gå. Individuelt designede vandreferier 
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formgivet i forhold til fx sværhedsgrad, pengepung, alder, køn og 
seksuel præference (walkingwomen.com) blomstrer nær og fjern. 
Pilgrimsfærd (Caminoen) er kommet så meget på mode, at man kan 
lave tv-serier om det. Nye gangbroer (Millennium Bridge, London) 
og gågader skyder frem i storbyerne (Boulevard Saint Laurent, 
Montreal); mens flygtningestrømme bevæger sig til fods på vores 
motorveje, og dermed tematiserer etnicitet, fattigdom og forfølgelse. 

Amato (2004) og Solnit (2014) giver begge en oversigt over det, de 
på engelsk kalder walking, hvor man på dansk ikke har en tilsva-
rende bred overbetegnelse. Disse to kulturhistorier dækker fx forto-
vets udvikling og betydningen af at gå for marketing. Kirkelige 
processioner, militære parader og de romerske legioners høje 
marchhastighed var dele af magtudøvelse. Massedemonstrationer 
og deres byplanmæssige modtræk har været med til at forme en 
politisk udvikling. I et kapitel ”Women, Sex, and Public Space” rede-
gør Solnit historisk for kønsmæssig undertrykkelse for kvinder i for-
hold til at bevæge sig til fods. Den såkaldte Folkevandringstid og 
nutidens migration og flygtningekrise føjer geopolitiske betydnin-
ger og aspekter af etnicitet, fattigdom og forfølgelse til vandring. 
Inden for et kunstnerisk område blev naturvandring opfattet som 
poesis fx af William Wordsworth, og nattevandinger i storbyen af 
Charles Dickens. 

Dette temanummer af Akademisk Kvarter er dedikeret til artikler 
om litteratur, kunst, film og medier, computerspil, turisme, migration, 
mode, sport, oplevelsesdesign, køn, historie etc., der så at sige har 
genfundet bentøjet i relation til egen og andres praksis og iscenesæt-
ter det spadserende, promenerende, marcherende, flanerende, slen-
trende, omkringdaskende, drivende, defilerende, afskridtende, frem-
adskridende og vandrende menneske.
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Forslag til artikler
Korte abstracts på ca. 150 ord på dansk eller engelsk sendes senest d. 15. 
juni 2018 til Liza Pank (pank@cgs.aau.dk), og forfatterne får svar umiddel-
bar efter. Artikelsproget er dansk eller engelsk. Accepterede artikelforslag 
– der følger Chicago Sy stem Style Sheet - http://www.akademiskkvarter.
hum.aau.dk/pdf/AK_word_template.docx – sendes til redaktionen senest 
d. 15. september 2018, hvorefter de vil blive sendt til dobbelt, anonym 
fagfællebedøm melse. Forfatteren modtager deres review 30. oktober. Den 
endelige version af artiklerne skal indsendes senest d. 1. december 2018 til 
Liza Pank (pank@cgs.aau.dk). Artiklernes omfang skal være på 15.000-
25.000 tegn, inkl. mellemrum (ca. 3.500 ord). Tidsskriftet udkommer i 
februar 2019. 

Akademisk kvarter er optaget på Forsknings- og Innovationsstyrel-
sens autoritetsliste.

Akademisk kvarter er finansieret af Det Frie Forskningsråd med bevil-
lingen ID: DFF – 7013-00013. 15,000 - 25,000 tegn 

(cirka 3,000 - 3,500 ord) 
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