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Nyere madinitiativer 

• Økologi

• Distribution direkte til slutbruger – Årstiderne

• Torvehaller og madmarkeder

• Saml selv din mad – apps og arrangementer

• Dyrk selv din mad – taghaver, fælleshaver, kolonihaver

• Fødevarefællesskaber
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Fire klassiske sociologer 
byen og landet 

• Tarde – ’Hysterisk’/ energisk diffusion vs. 
konservativt patriarkalsk absorbering

• Durkheim – Organisk vs. mekanisk fællesskab

• Tönnies – Formelle vs. uformelle relationer

• Simmel – Mentalt vs. emotionelt individ
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Nyere madinitiativer i et Tarde
by - land perspektiv

• Det er in hos alle dem jeg kender, at vi går efter det 
sunde, giftfrie og naturlige, man kan sige vi stræber 
efter en følelse af en mere ’autentisk’ hverdag med 
mad, det som får os til at føle og tættere på det 
oprindelige.

• Det kan godt være, at nogle siger det er sundt med 
noget grønt. Men vi spiser nu det, vi altid har spist. 
Sovs og kartofler – og ’kød’ på bordet, så ved man 
hvem man(d) er, og det er sådan det skal være. 
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Nyere madinitiativer i et Durkheim
by-land perspektiv

• Vi er enige om, at fællesskaberne er defineret gennem 
den måde vi handler på, og det som vi køber, og den 
holdning vi har til maden, og til den måde maden er 
dyrket på, og den måde den distribueres.

• Fælleskabet er der bare, uanset om vi deler personlige 
holdninger og værdier til den mad vi spiser. Faktisk vil 
vi helst ikke have, at dine holdninger til mad forstyrrer 
fællesskabet.
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Nyere madinitiativer i et Tönnies
land- by perspektiv I

’Vagtplaner er der, hvor man kan se, hvornår man har 
sin næste vagt. På denne wikiside finder du links til alle 
lokale og fælles vagtplaner…. Næsten alle links 
herunder er til teamoversigter. En teamoversigt er en 
vagtplan og en medlemsliste i et og samme dokument. 
Afdelinger med teamstruktur har teamoversigter. Xx
har ikke teamstruktur men laugstruktur. Med 
laugstruktur er medlemslisten separat fra vagtplanen.’

(Kbhff.dk)
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Nyere madinitiativer i et Tönnies
land - by perspektiv II

’Vi mødes tirsdag formiddag kl. 10 til en kop kaffe, og 
starter derefter fremstillingen af måltidet, som nydes 
ca. kl. 12. Overskydende middagsrester fordeles i 
medbragt emballage. Maden fremstilles til meget 
rimelig pris. Interesserede kan henvende sig til 
Rosemarie eller i forsamlingshuset.’ 

(Egebjergonline.com)
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Nyere madinitiativer i et Simmel
land – by perspektiv

Det er vigtigt for mig at spise økologisk og meget 
grønt. Økologi er godt for miljøet og sundheden. 
Det er også vigtigt for dyrevelfærden, og så vil jeg 
gerne støtte de små landbrug, som kæmper mod 
det industrialiserede landbrug.

Maden skal smage godt. Lidt lige som noget min 
mor eller mormor lavede den. Det er godt hvis det 
er sundt, men jeg skal føle mig mæt og tilfreds og 
også helst lidt lykkelig, mens jeg spiser.
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Et Deleuze territorialiseringsblik
på mødet mellem land og by.

Gårdbutikken og stadepladsen – to kulturmødearenaer for tre 
magtmekanismer:

Vertikal og horisontal konfiguration af fem sanser. (Sansesociologien og 
dennes kobling til vidensteori samt til emotionssociologien.)

Konstruering af det uformelle. (Symbolsk interaktionisme og 
læringsteori.)

Konfiguration af lineære og cykliske rytmer. (Lefebvre’s rytmer og 
konstruktion af rum) 
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Et ynglingscitat

’If a revolt is to come, it will have to come
from the five senses!’

Serres, Michel, 1985. The five senses – a philosophy of 
the mingled bodies. Introduction by Steven Connors

Pia Heike Johansen 10


