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Peter Schultz Jørgensen: New York og kampen for byen. Frederiksberg, Bokforlaget Frydenlund 2013, 607 sider.
Anmeldt av Oddrun Kristine Sæter
I forbindelse med utstillingen ”Retten til byen” i Oslo Museum i september 2013
(Sæter, Aure og Bergaust, 2013)1, tok den danske arkitekt og byutvikler Peter
Schultz Jørgensen kontakt med meg. Det viste seg at vi hadde endel felles, både
forskning på byutvikling i New York, og et felles fokus på innbyggernes rett til
byen, eller i Jørgensens språk, kamp for byen. Vi hadde også en viktig fagperson i
New York felles, arkitekt og professor Tom Angotti ved Hunter College, en
uvurderlig faglig veileder og referanse for vårt forskningsarbeid i denne byen. Han
er, sammen med sine studenter og lokale aktivister, ansvarlig for flere alternative
byplaner i New York. Vi hadde invitert Angotti som innleder til fagseminaret vårt
knyttet til utstillingen (som besto av vitenskapelige tekster, en antologi, fotografier
og dokumentarer), og Jørgensen ønsket å komme fra Danmark for å overvære åpning og fagseminar, og ikke minst møte sin kollega Tom Angotti. Jørgensen ble
også invitert til å holde et innlegg på fagseminaret. Noen uker etter kom hans bok
New York og kampen for byen ut. Det er denne boken jeg vil skrive om her.
Boken er massiv, i ordets ulike betydninger. Den er på 607 sider, er trykt
på glanset papir og veier nesten to kilo, den består av 30 kapitler og en mengde
fotografier. Fotografiene må vi anta er tatt av forfatteren selv. Dette er det
ingen opplysninger om i boken, ei heller om hvordan Jørgensen har gått fram
for å skaffe så mye viten som han har i dette verket, selv om han i åpningskapitlet takker alle han har møtt, akademikere som aktivister, og har presentert
et bilde av hver av dem. Jeg savner en innledning som forteller litt mer om
dette omfattende arbeidet og de mange dataene som er samlet og brukt i
boken, utover at det hele startet med et kort besøk i New York i 2006. Hvert
kapittel følges av en liste med referanser. I innledningen skriver forfatteren at
boken kan leses i egen ønsket rekkefølge. Dette er riktig. Hvert kapittel utgjør
en egen liten fortelling. ”Det er sprekker i alt, og det er der lyset slipper inn”,
skriver forfatteren, og siterer Leonard Cohen, det er håpet og de sammenbindende kreftene Jørgensen er mest opptatt av. For å få dette til, må han bevege
seg rundt til ulike steder og mennesker, og det er imponerende hvor mye og
mange han har fått plass til, uten at vi mister interessen.
Et eksempel på hva Jørgensen tar opp, er de svartes kamp for å beholde
sin handels- og næringsgate Fulton street i Brooklyn. Tross kamper i mange
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år, er også dette byområdet nå totalt omskapt i tidligere borgermester Bloombergs ånd, en gate for de rike, med høyhus av luksusboliger, hoteller og eksklusive kjedebutikker. Her snakker vi om rå gentrifisering, ikke bare
middelklassens livsstilsbaserte invasjon av arbeiderklassebydeler, men politisk
initiert omdanning av bydeler, i stor skala, og med store konsekvenser for de
fattigste som bor i New York. Men Bloomberg har jo stadig gjentatt sitt mål
for byen; den skal være for de rike og vellykkede.
Eksempler på sprekker i det massive Bloombergske byggverket som
Jørgensen skriver om, er graffiti og street art. Byens vegger brukes som medier
for opprør gjennom slagord og forseggjorte malerier av mennesker i ulike roller
og situasjoner, med budskap som viser kamp og håp for bevaring av gater og
boligområder for beboere som har vært her i årtier. For en stor del gjelder dette
overlevelseskampen blant byens minoriteter. Graffitien fungerer som en type
uformell annektering av byområder, en motkraft til ”manhattaniseringen” som
eser ut i New York.
Andre sprekker kan være de grønne lungene hvor beboerne dyrker grønnsaker og urter, community gardens, dette får en relativt stor plass i boken. Her
anses den grønne bølgen i den store byen å være både matauk for folk med
dårlig råd og et alternativ for å beholde både egenart og egen plass i byen,
hagebruk hører til byens bruksverdi. Det bare antydes at også dette kan representere en trussel mot de fattigste, da ”økourbanitet” like gjerne kan bli en
middelklasselivsstil og tiltrekke seg folk som tar plassen fra de fattigste.
Jørgensen oppsummerer likevel med at dette representerer noe dypere, et
fellesskap mellom ulike beboere og mellom voksne og barn. Gjennom å så og
høste fra egen parsell har en også mulighet til å ha kontakt med årstidenes og
naturens skiftninger, som lyssprekker i en kompakt by.
Et eksempel på ”sprekker” er også sykkelbruken, og Bloombergs strategi
for copenhagenisation av New York, til glede for mange, men også til ergrelse
for andre, sykkelstiene tar opp mye plass, de offentlige rom omdannes til
sykkeltraseer, stoppestedene blir færre. Men også her oppsummerer Jørgensen,
selv en sykkeldanske formoder vi, at sykkel i store byer er et gode. I vår forskning i Williamsburg så vi at sykkelen også var et stridstema, den var ansett av
mange som middelklassens hensynsløse kjøretøy, og av den jødisk-ortodokse
hasidbefolkningen i Williamsburg også som et umoralsk medium, med lettkledde kvinner susende rundt på sykler i bydelens gater.
Andre lyspunkter er Mott Haven i Bronx, et sosialsenter og et kulturhus
for ungdom på kant med loven. Av tiltak for unge og voksne her er hagedyrk-
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ing, men også andre former for fellesskap, som felles møter og samtaler for
foreldre som har et barn i fengsel, eller møter med politi og ulike organisasjoner i bydelen. Her, som andre steder i boken, er det som samler mennesker
i felles interesser og felles aksjoner for et bedre liv i New York, det forfatteren
fokuserer på.
Det er ikke plass her til å fortelle om alle temaene som tas opp i boken,
men noen flere kan nevnes, som aktivistene i Wall Street, og kampen mot utstøting av innbyggere og næringsdrivende i Chinatown knyttet til oppryddingen etter 11. september, samt de mer kritiske delene, om byen organisert
som en bedrift, og de store soneplanenes utstøtende virkninger.
Jørgensen bruker mange sider på å presentere fakta rundt de ulike temaer
han tar opp, boken er rik på tallmateriale fra ulike tidsrom, smidig presentert
mellom god prosa, for eksempel når det gjelder andelen svarte, fordeling av
formue og inntekt i ulike bydeler i og utenfor Manhattan, samt boligkamper
og andre kamper som er tatt med myndighetene for å nå fram med ulike behov
og interesser. Boken er på mange måter et aktivistverk ved sitt fokus, godt støttet
av Tom Angotti, som mener byforskning og aktivisme må følges ad. Forfatteren
bruker også hyppig sitater og referanser til byforskere, som David Harvey,
Sharon Zukin, Neil Smith og Richard Sennett, som alle er eller har vært bosatt
i New York og har studert byens ulike prosesser med et sosiologisk og kapitalismekritisk blikk. Arkitekt Jørgensen viser seg stadig å være også en god
sosiologisk tenker, særlig der Bloombergs rå sonepolitikk er i fokus, hvor riving
av boligområder og utrensking av fattige foretas uten skam, tvert imot, ”New
York skal være for de rike”, som den tidligere borgermesteren stadig har gjentatt,
selv er han en av de rikeste personer i USA. Og han fikk det som han ville.
Mange av de som ikke lenger ”teller” i New York, blir fordrevet til periferiene.
Mot slutten av boka tar Schultz Jørgensen et større overblikk, hvor byutviklingen ses i lys av politiske og økonomiske prosesser, og New Yorks rolle
i et globalt perspektiv. Ved sitt fokus på merkevarebygging, talenter og
symbolsk økonomi inngår både universiteter og kulturinstitusjoner i et økonomisk vekstperspektiv. Det er mange som ikke teller i denne økonomien,
som minoriteter og lavinntektsgrupper generelt, men også deler av middelklassen, alle disse mister gradvis sin plass i New York.
Forfatteren har til sist en lengre diskusjon om Henri Lefebvres begrep
retten til byen, blant annet i lys av menneskerettigheter, og demokratisk deltakelse og medskaping av byen, som i radikal form vil innebære et systemskifte
når det gjelder videre utvikling av en by som New York.
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Tross sin tyngde, er boken lett å lese, språket flyter og innholdet fenger.
De mange fotografiene kan utgjøre egne fortellinger, men fungerer også som
illustrasjoner til teksten. For en byforsker var dette god mat, for de mange
som er glade i New York er dette en annen fortelling enn den vi finner i turisti
guidene, men like viktig for å søke byens sjel, eller dens sprekker.

Note
1. Ved feltopphold i 2010 og 2011, studerte vi gentrifiseringsprosesser i bydelen Williamsburg
i Brooklyn, hvor kunstnere og lavinntektsgrupper ble kastet ut fra sine bolig- og arbeidssteder på grunn av rehabilitering og nybygging for mer velstående beboergrupper.

