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Midt i en surfertid
Den rekreative by mellem fast og flydende 
modernitet

Af Klaus Eskelund

Engang lå det fast, at græsset i parken ikke måtte betræ-

des. I dag er det med øget fokus på sundhed og pulse-

rende byliv blevet et ideal, ikke bare at græsset gerne må 

betrædes, men nærmest at det skal betrædes. Alle byens 

flader skal betrædes noget mere. Og nogle af dem, der 

lever op til idealet, er tidens parkourudøvere. De bevæ-

ger sig på byens mure, trapper og gelændere, som var 

byen et hav, der kan surfes på – og som sådan er de 

udtryk for en generel citysurfende tendens i tiden.

MIDT I EN SURFERTID er en modernitetshistorie 

fortalt med den rekreative by som omdrejningspunkt. 

Den handler om, hvordan by, bølger og bevægelse flyder 

sammen og kommer til udtryk i den surfertid, vi aktuelt 

befinder os midt i. Fra det lokale til det globale beskri-

ver bogen en rekreativ byudvikling fra ”græsset må ikke 

betrædes” til ”citysurfing” og fortæller om en nutidig 

flydende urban verden, hvor jagten på fitness – såvel 

som foragten for dem, der ikke kan følge med – synes 

intensiveret som aldrig før. I et historisk-sociologisk 

perspektiv tilbyder bogen en forklaringsramme for en 

moderne rekreativ byudvikling og giver også et bud på, 

hvor den rekreative by kan være på vej hen.
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