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En personlig beretning om en af de ting, der gør New York til noget helt særligt, og som en
lille by som Århus måske kunne lære noget af.
Math as Vestergaard er Delt nens New YOl'k korrespon·
dent, og han VI dette og de folgende IO numre af
Delfinen berette O'" r'lel ilorbyen
Den forste gang
Forste gang Jeg ankom III New York var Jeg elutatlsk
Gennem det massive bombardement af bøger, film og
l'Merter, der fotega' I New York. havde jeg Opbyggel
så mange forventninger Id alt del. Jeg skulle opleve, at
mn krop rent fysis, opforte sig helt anderledes Der var
bobler maven og komblnerel af let tran~yge ehef
flyveturen den stegende varme og de seks Urners jetlag
gjorde. al/eg var helt ved Siden af mIg selv Jeg vågnede
bdligtom morgenen og matte ud og o~e byen -Ikke
el sekund mane Spildes I dag har leg kun få konkrete
enndnnger fra den tur, og Jeg er USikker på, om den grad
af overvældelse, Jeg folie, havde mere at gore med mine
egne forestilImger og den fantasIVerden, leg havde bygget op mit hoved. end med hvad Jeg faktisk oplevede
Det grimme ansigt
T troas for at ~ he husker så meget fra mil forste beo
"9. er det afg ende, al byen gJ()(de et så stort lndtry~
Ild ro g. at leg nu er II bage for fjerde gang Men denne
gang er an~omslen anderledes Denne gang skal Jeg bo
hpr , tre maneder (og lk.ke bare en uges tefle) og selvom
Manhattans sky me og synet af de enorme skyskrabere
er lige lascmerende hver gang, så var der noget der
havde forandret sig l mig, og pludselig oplevede Jeg
byen heil anderledes Jeg folie mig meget alene, og Jeg
lagde pllidsellg mælke hl den varme stank fra affaldet
gadt'lne og l.'lflTM;!n fra b ler. \ubway og \lejar~Jde Jeg
sJ fattigdOmmen Bade de helt fattige hJfmlose- der e.
el p gadt' ,men OT de me emfat ge som bi chauf
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20 år. men Jeg tror Il;ke det var nogen ~mullghedernes
b( for ham. Han måtte albeJde mange limer hver dag
bare for at belale regOlngerne, huslejen og mad til faml'
lien. Han havde Ikke nogel SOCialt Sikkerhedsnet og Ikke
nogen mulighed for al komme pa fene, medmtndit' han
selv sparede penge op ved at arbejde endnu hardere Og
sådan er der mange der lever -lrælbundelut jobs. som
kun lige betaleludg.lterne Jeg trOI Ikke det hJælper al
have ondt af diSse mennesker, og leg tror egentlig hetler
Ikke de er mere ulykkelige end aUe andre, men det er en
megel slær~ IldmlOde~ om, hvor pr v(egeret man er
som dansker. med SU, b stand. sygf5lknng. bolIgsikring.
mdboforslknng og alle de andre former for slkllng og
stotte. som VI nogle gange lager for glvel
Restitution
Efter at vifre kommet mig over delle uventede mode
med New Yorks gumme ansigt, godt hjulpel p vej af
en vettavet Dry Manlnl på den nærmeste bat, fo~ne
Jeg min Jagt på del. der gor byen så særlig Fol det er
JO Ikke bare det ovt'rvældende udbud af barer cafeer
og restauranter, eUer mængden af museer og forty~teJ..
set' der star t I rad ghed det meste af døgnet, som gor
New Yor~ 111 en særllgl tnlereswnt storby - selvom det
afgJon er fale egenskaber Men hvad er del sti der gor.
dl ane mIllionel mennesker har valgt al bosæne 51g på
el omrade der kun el dobbelt Så ston som Arhus) Jeg
tror Ikke der kan gIVes noget enkell og entydigt Svar på
dene sporgsmål. men en vIgtIg del af svaret fandt Jeg
hos Jane Jacob~
Jane Jacobs
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I udv.~Ilf'lgen af New Yor~ ('her anden verdens~ lig Den
geneleile lendens pc) del tidspunkt var dl lave SIOIP by
fornyelsesp,ojektPf som mHude,ede tvangsflytningel,
nt'drfVnmg af gamle bygnmgt't og Juknmg af smJ blJll~
)""I Jane Jacobs f'Ygl~e. al deilP V11lt" ødt'1 t 9ge den
-hverdagens fonMbaI e -, som hun oplt"t~e. nJ( hlin
observE'tede folk I gaden, hvol hun botde Ud ha d'S',f>
observalJOner skrev hun bogt'n -The Oealn And lIff' Of
Great AmelIcan CIII~
New York og Arhus
Jane Jacobs formar vJlkehg dt mdfdngp noqel al dPI, /tg
,YnE." el sa .pe<lell vpd '>lorbyhvE'1. som d('l VI\P.f sIg j
New Yor~ del hv, d~( PI I gadpIf'le og den bldndl dtr
t'1 mpllem rIg og f.lI"g. ung og Qdmmel n IfOl fOf
~I-ell gt' elnl .kp grup I Jacobs ldenlll,c I r trt
t'gt'1'l ~ ber, 50m er \ r vel lor il mJn n f n god
\torby. ultur og ~m leg
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OQStæt ed er afgørende. hv s der ~kal ",ære
"Oi: t at det kan be~le sg at åbne sma but~·
ta ef:' og restauranter Befolkn ngstætheden Amus
e ca 5000 ndbyggereJkm2 Til sammen Ign og er
de gennemVl tl ge befo;kn ngstættled New Yor~ City
ca 0000 ndbyggere km2, mens selve Manhanan
er. beto knlngstæthed på 26000 Indbyggere1km2
)(' VOm Arhus er hlle. er det faktIsk Ikke befolk·
::'liftl'leden der forhindrer OS at have IV gaden
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l andet brug' betyder, at gaden skal kunne bruges td
lTlanq torSleUlge aktiViteter HVIS der kun er restauranter og b r(lr vil der kun være liv aftentimerne (tænk fx
JIQ fgade • Arhus). HVIS der kun er butikker. vII der
iJ ære v I dagtimerne (lænk på Suoget) HVIS der er
: ba j nI) af caleer restauranter, barer, butIkker og
se I der altid være nogen der har et ænnde I gax el gade 'Jrn Jægerg~rdsgade Der er både
tltn ger
~rer bare- bodegaer, <'I«)magere,
""'-" ..1•."-.• og Mt4 rar ter forske gE' pno;klasser
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3 'Nye og gamle bygninger' ger del mulIgt for forske
ge beto -enlngsgrupper at bo nærheden af h naOden,
og sell/Om de nærmeste gader om~nng Jægergårdsgade pnmært udgøres af små og ekstremt dyre byhuse,
skal man Ikke mangt blokkE> væk for der er almindelige
lej Igheder, som selv studerende kan haVf råd til Således kan både fattige studerende og nge erhveMfolk bo
I samme område, og fordI gaderne er korte, er der sWlre
mulighed for, at man moder nogen fra de omkringliggende gader Jeg VII Ikke p.lSla at Jægergtudsgade em·
mer af liv nele dognet, men l forhold til mange andre
gader I A,hus, sA fmder man Irods all et relalivt stabIlt
mylder henover dagen
Jane Jacobs' polnle er dog Ikke bare, al VI skal have
mylder for mylderet skyld - del afgørende er, at livet
gaden kommer alle til gode I form af el rigere udbud af
servICes og muligheder, bedre ,ndtægtsmuhgheder for
de erhvervsdnvende og stone Sikkerhed for beboerne,
tordl gaden aldrig b Iytr skummel og ode Hv SVI kan

kombinere nogle at drsse egens.~aber. som er med II al
gore New York s.\ \f)oPndeode. med alt del godE' VI al
lerede har I Århus, Wkan VI aHe ~mmen fA endnu mele
glæde at de muligheder, del glYfr al bo I en by

f næste nummer øf Delfinen bringes er
dobbeltinrerview med ro danske Huderende der er rager tI! New York. Læs om,
hvorfor de valg re New York, hvad de har
oplevet d~rovr~, og hvordrJn de' hver Især
har faet der ril ar ske I prakSIS

