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Urban songlines Gitte Marling Hent PDF Forlaget skriver: Urban Songlines - Hverdagslivets drømmespor
giver bud på, hvordan byen bruges og opleves i dag. Fortællingerne er hentet fra Aalborg, som er en stor

dansk provinsby.
Bogen antyder, at der ikke findes en stor og sammenhængende fortælling om byen; men at der derimod findes
mange og ofte vidt forskellige fortællinger om, hvordan byen fungerer som ramme om vores hverdagsliv. Det
vises, hvorledes beboerne har forskellige domæner eller territorium, at de bevæger sig forskelligt i byen, og at

de således har forskellige songlines, hvortil de knytter deres oplevelser af rum og byarkitektur.
Det er nettet af songlines på kryds og tværs i byen, der gør byen synlig og giver den sin identitet. I den

forbindelse er byens arkitektur, kollektive rum og forbindelseslinier vigtige byarkitektoniske og
betydningsmæssige elementer.
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