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Interview med to studerende fra Århus. der er taget til Nye

part 2

Malh-as Vestefgaard er Delfmens
Nfl'W Yori korrespondent

Marianne og den gode historie
Hvad er del, der får en dans~ studme til at forlade faml"
Ie og venner for at bo l en beskIdt og larmende storby,
hvor mall !tial arbelde timer om dagen til en Ion, der
knapl kan betale den tårnhoJe husleje '1

• Det er el godt $porgsm~lI" mdrommpr Mariann,.

Gadeberg, som arbejder for en storytelhng organIsalion
kaldel The MOlh

"Alle arbejder hårdl herovre, og Jeg tror bare, det er
en del af del ..

Mens Yl snakker, kommef chelen Ind og sporge~ hvad
de skal slllle op med aftenens personalemiddag En af
medarbejderne var blevet syg og var gået tidligt hjem,
og da der fortsat var uavlt og alle var pressede, VIlle
chefen hore om der ...ar stemn ng for at (lytte middagen
t I en anden dag, Så allE" kunne være med. Selvom fol~

var trætte og mas~e Ikke lige l humof til m.ddag og
efterfolgende bytur, var der lOgen der ønskede at aflyse
Ane Vidste, al hVIS de Ikke gik ud at spise, Ville de blive
og arbejde til kl nll sledet. Så var del alligevel bedle al
g~ ud og "'Plse sammen

"Ok hvad så med al VI flytter middagen til en anden
dag, men at VI alle sammen gar hjem kl syv'·

lod del optlmlstlsk. fra chefen Det var ment som el
SerlQSI larslag, men da hun havde sagt del, kunne hun
og~ godt selv hOle at det var ren utOpi, og lSItualianen
var det sil kom 5-k. al alle f ~ sIg el godt g"n

Mananne fansætter
Jeg tror det er fordi Jeg ~an gore nogle Mg her,

som leg Ikke lige ~an andre steder Del er en lille olga
OIsallOn, så man får hurtlgllndflydelse på hvad der sker,
og samtidig har den bdlla~1 no~ tIl al jeg fOler, at det
'llrkelig ~an udrellE'S noget·

Et af dE' artangemtnter, somThe MOlh alholder. er de
SålaldlP StorySLAMS, h....or ti almlndeltge menne~~ef l,lr
lov,)t fonællt' E'n hl~lorlP fra defe~ II ... p Ifm mlnul1fr

-DpI PI' vllkehg noqle q p h. lallet ImE'lIem, og det

er ofte megel In~pirerende

Dtl er dog Ik~e d~se l"Venls. Marianne br, oder me...t

fOl

•Del, som jeg gelne VII lave nCKJet mele af, er dpt
VI lalder corporalP tralnlng, hVal VII 'rel vuhomhedel
om, hvordan man kan fonælle en god h!sIO'le og p
den måde omme Igennem med Sit bud ab Ofl er dog
fortsat et lel nyt MIaliv IorgaMallOl1en. rnE'n del (Ir en
god måde at finanSIere molngE' af d andre a 1..... ll{'(t>r
p~, og leg blænder VIrkelIg for det Jeg syn ~ del er
fantastisk, at man kan lage en velk('ndt hl~lofleslruktur

og bruge den akhvt III at qore et bud~~ ab nf'mmere al
hus~e Jeg tror, del er derfoljeg er her endnu!·

"Skaf 50,000 kr. pa en time!"
VI er I Arhus, klok len er Ol om morgenen, og arkltekl
studerende Martin Roald skal af !lttd 111 New York og
arbejde med arkllektur Item PI l'lfdt'f - habtr han

SAS Me SK909 skal flyve ham due~ le fra Kobenhavn
III New York Han har ~ogl om al lA et forld:ngel lu
nSlVlsum ved den amenkamke ambassade !J han lan
bhve I byen l op III seks måneder, men har endnu Ikke
f~et endehgt svar Turen er planlagt fl~brllellen er kobt
og belalt Kufferten er pdklet Men !filet er Sl len De
tre m.)neders tUflstvlsum som man ka., få vtd normal
mdreJsf, kan han nemlig I~ke få, hYls hans ansognlOg
om forlænget visum bliver afvIst Det er altse'l enten/eller
- der er Ingen mellemvej Klokken lidt Over Ol fIngel de
fra ambassaden og meddelt!r at Manm desværre Ikke
kan godkendes, da de Ik~e har noget bl>vrs for dt han PI

økonomIsk uafhæng g, såle<les,at hanvlt kunne ~lare StQ
selv under SIT ophold ~ Jeg spurgte dem hvad JPg ~ unne
gore, og de svarede, al hVl'j JPg ~unne skaffe SO 000 ~r ,
~ vlUe de genovervele min insøgntng • Men tiden er
knap lor bUi 888 korer om ca en tlmt'

En time senert._
Vha kontoudtog, en kVIlIeung på kommend lonud
b<'ldhng og lidi hJ~lp fra Idffulten lynes dE't M.trlln al
\kdlfe de SO 000 kr og kopter al alt matlr Ilt l I t I

ambaualitn HrIf'h er M..,1ln ol"" I hl k I l!'n l

Årh"" og ,.!It' m<d bu,..•• ''''''''' udo. Ul ~dt om
han VII .. I IP nodllll al reluf1'l re t.1 Århus mm ..lien
piler om d{'l går f('m manrdrl D M.l' Moh Il 9QN
111 vl'd Oddpn fmQ"f dr Iqpn Ira ambaSSddl'n og rnf'd
deler dl hans. ""sum er blevt'1 godll'ndl Nu ~~ I h.lII

bare lomme fOl 09 hentE' d('t AmbdSSCl n 1111 kj

I~ I~ og Man,., bus ,. pJ Valby SUl lH~

Med hl l lp Ir,) hOJrrc mdglN (og rn vrnhg tall,)(hdUffOl'I
n,'H Martm til ambd Sddrn 1SOS. modtager p pUf'rn(l
og fortS.t>UN vldf're mod Kastrup Han n r ligf' ,II kurdt
it st Ue ) g I kø III the(i In. Iwor('!Ipr (>n IT\dnd lukk r
h,en bag ham font dit MArM \KIdft I f1YPl g r rj,.1 op
fa. ham hvor utroltgt dpt PI, ,)1 han Hartd~ dl.'!

Brooklyn
Nu hdr Manm 'V,f'lfl her l tie månedN Han bor 181001
lVn. rn lejl9hed ~m han d er mtd tl(' danske alk.
tr ~udtlf'nde som han I odte I forvejen M n hVOI CIf

lige New 'f'orl1 .. Jeg havde aldrig V. r('l l Il Yorl

lor, så 1l"9 Vtdsu~ fakti~~ H~ hf'lt, hVcJd Jt'9 gl~ md 'II,
men Jeg kom her for al oplt"ve byen og h~stlll'n OQ lor
at Id noget pra~td erfanng ml"d allil Hur PI andpt
~ted end ~I and na tn - ~drltn fr tydfUgoM helt vild
med bYMl -Jeg et.: I, r den m.\de. hyorp b't~n h I.. Il
den ~.lhE'l ,,~ala man ~'9ger r,~ al flflh A... nue og
kan ~e flere krtomelt'1 mE'd 'Jr,1 rdbere l hOIlSOnlf'n, og
når m,)n drejelom del n<~"ll" hlornfO ef fTldn plud... IJQ

I en le hygge g gad og all 'olf.'S yn t" Det tf do9
I le '/ byen e tf' livSSt Itn hvor man - , l r I
arbeJde- som ar ovprra:.let Mel I", rn t Mt r d
menne...ktr, der bor t byen

-Da VI flyttedp lOd I leJligheden, \Om er plJerrrt midi I

('1 kvaner, hvor der storl sN udp u.lpndf' ri 'TI • ,In r
var VI faktJ!ok lår bange for om dl" •ommt' tf r

mo. o~., 90"' Ofl lid ''''cl« "",. d \ h
og Imødekomne folk r. og del' r l t. t n
oplMlSt for m'g Folk t'1 b fP l('tl~~. fodam fuJ

dt'l kunnt' VII r megel f IOnmIl! l




