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Vejen - en massiv petriskål! 

The road, more than simply a system 
of regulations and designs, is a place 
where many millions of us, with only 
loose parameters for how to behave, 
are thrown together daily in a kind of 
massive petri dish in which all kinds 
of uncharted, little-understood 
dynamics are at work. There is no 
other place where so many people of 
different walks of life – different ages, 
races, classes, religions, genders, 
political preferences, life style choices, 
levels of psychological stability – 
mingle so freely (Vanderbilt 2008:6) 

 



Byen som et æg: 1000 års byudvikling på 45 sek. 



Mobilitet er nutidens puls 

1. ”Netværksbyen”, den 
”Grænseløse by”, 
”Metapolis” … byen er 
faldet ud over 
kommunegrænsen! 
2. Relationelle bymønstre 
3. Grundpulsen i denne 
nutidige urbanitet er en 
omfattende mobilitet! 



Mobilitet er ”mere end A til B” 

Transport: A -> B 
Mobilitet: A -> B + de 
sociale, kulturelle og 
identitetsmæssige effekter 
af bevægelse (fysisk som 
virtuel) … mao. ”mere end 
A til B” for vi er jo ikke 
”slået fra” undervejs! 



Man må lære sig 100 km byens sprog! 

‘… the language of design, architecture, 
and urbanism in Los Angeles is the 
language of movement. Mobility 
outweighs monumentality there to a 
unique degree … the city will never be 
fully understood by those who cannot 
move fluently through its diffuse urban 
texture, cannot go with the flow of its 
unprecedented life. So, like earlier 
generations of English intellectuals who 
taught themselves Italian in order to 
read Dante in the original, I learned to 
drive in order to read Los Angeles in the 
original’ (Banham 1971/2009:5) 



Den Usynlige Verden 

I sin bog Den usynlige verden viser 
sociologen Henrik Dahl (2008), hvordan 
der eksisterer en “agtværdighedens 
geografi”. Det vil sige et sæt normer og 
koder for, hvilke steder og lokaliteter der 
er attråværdige, såvel som hvilke der anses 
for uinteressante eller direkte 
problematiske. Dahl viser, at der bl.a. 
findes et ringeagtet “Transportdanmark”, 
hvor anonyme infrastrukturer anses for at 
være uinteressante. Det liv vi lever i disse, 
med andre ord den dagligdags mobilitet, 
bliver på samme måde opfattet som 
uinteressant og spild af tid. Dahl påpeger, 
at vi mangler begreber til bearbejdning af 
denne type almindelige erfaringer i 
almindelige, upåagtede fysiske omgivelser.  

 



… men infrastruktur er ikke længere kun et skjult 
lag af byfunktioner 

Infrastruktur er mere end blot fysisk 
infrastruktur. Den er en nøgle til at 
forstå urbanisering: At tale om 
urbanisering, at planlægge udvikling, 
at skabe tilgængelighed, at skabe 
mobilitet, at stimulere integration. 
Infrastruktur er en ny 
offentlighedssfære, i hvilken vi møder 
det fremmede, det anderledes og det 
andet. Infrastruktur forbinder folk til 
steder. Infrastruktur muliggør, 
afspejler strategisk tænkning, er 
politisk og giver moment (Farsøe & 
Tomlinson 2010:178) 



Mobilitetens Iscenesættelse 



Jensen, O. B. (2013) Staging Mobilities, London: Routledge, p. 6 



Hverdagslivet i 100 km byen 



Frøken Smillas fornemmelser for sne 

Vi skal med andre ord have et nyt og 
mere fintmasket sprog for hverdagslivet 
i 100 km byen. Ligesom Inuit kulturen 
beskrevet i Peter Høegs roman ”Frk. 
Smillas fornemmelse for sne”. En 
gennemsnitlig dansker har måske 
begreber for tre slags sne (hård, tø og 
sjap) men en Inuit har et sofistikeret 
begrebsapparat for sne med adskillige 
kategorier og underbegreber …  det 
handler om menneskets indpasning i sit 
miljø og sit habitat. Som Inuitten lever i 
polar økologier, lever nutidens 
menneske i netværksbyens 
mobilitetslandskaber og disse 
infrastrukturlandskaber er vores 
habitat! 

 



Arrh … hvorfor nu det??? 

Dels for bedre at forstå hvordan borgere 
oplever byen og det bebyggede miljø, 
dels for bedre at kunne tale om at ændre 
det – man skal have et sprog for at pege 
på problemer og potentialer og dermed 
at kunne forandre verden. Husk på at vi 
ikke oplever verden i hverken akademiske 
discipliner eller forvaltningsmæssige 
ressort områder. Vi lever i den mobile 
situation. Derfor skal vi lave situationel 
og etnografisk viden i øjenhøjde med det 
mobile menneske til supplement af den 
aggregerede og kvantitative modelviden 
som styrer det meste af dagens politik og 
planlægning!  

 



Hverdagens små dramaer 

Vi skal med andre ord blive bedre til at 
forstå den upåagtede betydning af 
hverdagsmobilitet i den grænseløse bys 
mobilitetslandskaber. Studiet af 
hverdagslivet i ”100 km byen” viser at en 
motorvej, der ofte kaldes et ”ikke-sted” 
uden væsentlig æstetisk og social værdi, 
faktisk er et rigt interaktionsrum. 
Hverdagslivet på motorvejen i 100 km byen 
er en lige så væsentlig dimension som 
byernes torve og pladser. Vi mangler en 
byplanlægning der er sensitiv overfor det 
mobile og levede hverdagsliv og de mange 
”små situationer” som tilsammen danner de 
offentlige interaktionsrum. 

 



SLUT! 
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