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Byen i centrum                    

Byen udkommer den 5. november 2018

60 sider

           Pris:  49,95 kr.

Byen er centrum for de fleste mennesker. Det er her, vi lever vores liv og håber på at realisere vores fremtids-

drømme. Det gjorde Søren Kierkegaard, da han i 1800-tallet svømmede gennem Københavns gader og stræ-

der som en fisk. Han nød sit daglige menneskebad og forvandlede sine daglige indtryk til store filosofiske 

tanker om hin enkelte over for den ansigtsløse masse, som også samler sig i byen. Vi andre går nok helt galt i 

byen, hvis vi prøver at gå i Kierkegaards fodspor, så vi må nok nøjes med at male den rød i weekenden. Byen 

er med andre ord også blevet så meget en del af vores sprog, at det er på tide med en Tænkepause om den.  

Mikkel Thelle

Lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet og leder af Dansk 

Center for Byhistorie, der er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Den Gamle 

By.

ForFaTTeren kan konTakTes på:

iksmikkel@cas.au.dk eller 21702790

Byen er nr. 63 i serien Tænke-

pauser. Alle bøger i serien fås 

også som lyd- og e-bøger og 

kan købes i abonnement på 

forlagets hjemmeside.

”Hvis vi forestiller os, at hele planeten er blevet til by, hvad vil 

næste skridt så være? Byen er blevet det sted, hvor vi overskrider 

vores egne grænser og afprøver nye, socialt og kulturelt. Byen er 

dermed også ofte det sted, hvor fremtiden viser sig først.” 

”Man taler om kultur og teknologi som ’anden natur’, som men-

nesket har lagt hen over den første, originale natur. Hvis man ser 

nærmere på byen og naturen, ser det mere og mere ud, som om de 

to er sammenvævede i en ny, tredje natur.” 

”Når man som jeg har en virkelig dårlig stedsans, er en storby et 

meget fascinerende rum.”

Den 5. november opfører Nørrebro Teater Tænkepausen LIVE. 
Komiker og journalist Sebastian Dorset er vært for monolog og levende talkshow.


