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Fotografier og data fra gåtur d. 12/4 2020 

Ruten ses på kortet herunder. Jeg har ikke tilføjet nogle regler, men valgte at gå den rute, jeg har gået mange gange denne påske og ugerne 

op til påskeferien. Jeg er altså blevet ret bekendt med den og er vant til, at det er de samme ting, der dukker op. En ret monoton og måske i 

nogens øjne kedelig tur. Selvom det måske virker åbenlyst, tænkte jeg, det kunne være sjovt at undersøge, om det bare er gentagelsen af 

selve turen eller gentagelserne og mønstrene, der dukker op på selve ruten, som gør den monoton.  

 



 

Boliger nær Holmevej, Billum, kl. 15.30. Kategori: ”Mønstre og gentagelser” 

Kopierede huse. De minder mig lidt om en tekstbid fra ”One Flew Over the Cuckoo’s Nest” af Ken Kesey, med de dersens carporte 

imellem hvert hus: 

”Or things like five thousand houses punched out identical by a machine and strung across the hills outside of town, so fresh from the 

factory they’re still linked together like sausages”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hjulspor på en mark ved Holmevej, Billum, kl. 15. 30. Kategori: ”Mønstre og Gentagelser” 

 



Fortov på Billumgårdevej, Billum, kl. 15.35. Kategori: ”Mønstre og gentagelser” 

 



Træer ved mødet ml. Billumgårdevej og Kirkebyvej, Billum, kl. 15.40. Kategori: ”Mønstre og gentagelser” 

 



Cykelspor i betonsti uden navn (den ligger lige overfor det sted, hvor Vadehavsvej og Kirkebyvej mødes), Billum, kl. 15.45. Kategori: 

”Mønstre og gentagelser” 

Lidt ærgerligt, at selve mønsteret fra dækket er så utydeligt her på foto. Men hele vejen langs betonstien kan man se, hvordan en eller 

anden på en cykel har kørt (og slingret) ned ad stien, mens den stadig tørrede. Lidt sjovt at tænke på, hvordan disse ”betonplader” på stien 

er relativt nye (stien eksisterede stadig før dem. Man kan stadig se det gamle underlag i starten og slutningen af stien), men stadig på en 

måde holder om noget fortidigt. Ligesom ”The walk of fame”. Et æresmærke til en tid, der var engang. 

 



En hæk på Tørvevej ved kirken, Billum Kirkeby, 15.52. Kategori: ”Mønstre og gentagelser”. 

Lidt besynderligt, hvordan man kan se at mennesker bruger noget så organisk som naturen selv, til at skabe noget præcist og gentagende. 

 

 



Mark på venstre side af Tørvevej (hvis man kommer fra kirken), Billum, kl. 15.55. Kategori: ”Mønstre og gentagelser” 

Det her er stort set synet på de mange marker i Billum-området lige nu. Jeg ville også gerne have lavet en anden kategori med ”åbne, 

tomme ’pladser’”, fordi der ligger så utroligt mange marker i området, som er absurd store. Der findes næsten ingen skov her i Billum, kun 

læhegn, der adskiller markerne. Desuden er det som om man nogen steder inde i byen har taget denne meget åbne og tomme æstetik til sig, 

da man lavede byen. Der er en ret stor parkeringsplads lige op af togstationen, hvor der ofte kun er 2-3 biler, og en legeplads med et 

kæmpestort græsareal i forhold til den egentlige legeplads. Med det faktum at man kan gå en ret lang tur i byen uden at møde et eneste 

menneske (kun biler, som på en eller anden måde virker som mekaniske rumvæsener. Man mærker ikke at der sidder nogen inden i dem, 

udover ved en mærkelig følelse af at blive dømt) i tankerne, er disse åbne rum virkelig med til at skabe en illusion af, at man er det eneste 

levende menneske. En slags spøgelsesby, med mekaniske rotter.  

 

 

 

 



Træer ved Tarphagevej (men taget fra Tørvevej), Billum, ca. kl. 15.57. Kategori: ”Mønstre og gentagelser”. 

Igen et eksempel på gentagelse af natur. Kontrol af natur (naturkontrol?). 

 

 

 

 

 

 

 



Uendelig lade. Billeder taget fra Tørvevej, Billum, ca. kl. 

15.57. Kategori: ”Mønstre og gentagelser” 

Både marken og laden er eksempler på gentagelser i 

landskabet. Og man skulle virkelig tro den lade var uendelig 

stor. Besynderligt sådan som alting landbrugsrelateret er så 

enormt.  



Rema 1000 ved rundkørslen på Vesterhavsvej, Billum (egentlig uden for byskiltet), kl. 16.10. Kategori: ”Mønstre og gentagelser”. 

 


