
20

BØGER

 L igesom man siger ’de stolte 
skibe’ og mener mandskabet 
om bord, betyder denne bogs 
titel „Rasende Ruinen” den til-

stand af oprør, mange af Detroits beboere 
befinder sig i. Forfatteren og journali-
sten Katja Kullmann satte sig for i efter-
året 2011 gennem et 4-ugers ophold at 
portrættere Detroit. Ærindet var ikke så 
meget at producere „Ruin-Porno” (selv 
om forfaldet dårligt kan ignoreres), men 
mere at efterprøve livsstilsteoretikernes 
udsagn om, at ’kreativøkonomien’ stille 
og roligt flytter ind i og omdanner ilde 
stedte byer og bykvarterer à la det øst-
lige Berlin. 

På forhånd har hun erfaret, at det både 
er farligt, ekstremt besværligt og dyrt at 
bevæge sig rundt i Detroit uden egen bil. 
Derfor stiger hun ud af en ramponeret 
lufthavnsbus ved en brugtvognsforret-
ning, hvor hun via internettet har lejet en 
billig ubeset bil. Hun får en „metallic-lilla 
én, en sportsvognskarrikatur, der ser ud, 
som om den er dumpet ned fra en børne-
karussel. Og det værste: Det er ikke en 
Ford, Chevy eller Dodge – det er en Hun-
dai”. Parallelt med billeje-historien oply-
ses vi fx om, at gadenettet er på 5150 km, 
og at FSR-indekset (feet of street per resi-
dent) for Detroit er 22 fod/6,7 meter, mens 
det for New York er 4,8 fod/1,5 meter.

I denne „rullende rustning af metal 
og plexiglas” drager hun derpå rundt i 
Detroit. I den mentale bagage befinder 
sig developeren Tony Goldmans udsagn 
fra 2011: Jeg vil helt enkelt „oversvømme 
byen [Detroit] med 100.000 kunstnere fra 
hele verden”. Tidligere har han med held 
udviklet SoHo og Upper West Side i N.Y. 

og omskabt den luvslidte South Beach i 
Miami/Florida til en amerikansk riviera. 
Midlerne er især kunst og gode restau-
ranter. Efter et møde med borgmesteren 
fastslår Goldman, at „Detroit kan blive 
avantgardens hovedstad […] Betingel-
serne her er så dårlige, at mulighederne 
er storartede”. Også Kullmann opsøger 
borgmesteren, der mener, at Detroit kan 
trække sig op ved hårene, som Berlin 
har gjort det, selv om han afslører et ret 
ringe kendskab til den tyske hovedstad. 

Når hun har indvendinger, vrisser han, at 
hun forekommer ham lige lovlig negativ. 

I en dokumentarfilm om byen opfor-
dres man til at glemme ruinerne og i 
stedet finde de ’hippe klubber’. Katja 
Kullmann gør sit bedste, men det mest 
iøjnefaldende er bydele på kanten af 8 
Mile Road, hvor man på et flertal af huse 
kan iagttage forskellige grader af forladt-
hed. Første grad er tilskodning og over-
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groede haver, anden grad er fjernelse af 
døre, vinduer, vaske, wc, skabe etc. og vild 
natur, tredje grad er tegn på nedbrænding 
(især populært under Halloween), mens 
fjerde grad er ingenting som et hul i en 
tandrække. Cirka 60.000 forladte boliger 
findes der i Detroit, foruden nedlagte sko-
ler og tilskoddede højhuse overalt med 
et For Sale-skilt. I adskillige kvarterer er 
arbejdsløsheden helt oppe over 75 pct. 

For ikke så mange år siden boede der 
et par millioner i „bilbyen Detroit”, nu er 
der omkring 700.000 tilbage. Mere end 
en fjerdedel af byens areal anses for at 
være „urban prærie”. Busselskaberne er 
nødlidende, og det er næsten at føje spot 
til skade, når et privat transportselskab 
planlægger en letbane, hvis stoppesteder 
er supermarkeder, biografer og spillekasi-
noer, men ikke skolerne.

Der er selvfølgelig lyspunkter i form af  
et uautoriseret musikliv, urban gardening 
og ikke mindst Humble Design, hvis leder 
Sarah Treger Strasberg bistår hjemløse 
med at finde og møblere nye boliger. Den 
mest navnkundige er designeren Vero-
nika Scott, der bruger en stor del af sit 
overskud på en slags parkacoat, hjem-
løse kan forvandle til en termosovepose. 
Men en egentlig invasion i Detroit af den 
’kreative klasse’ synes ikke nærtstående.

Katja Kullmann kan noget, som er de fær-
reste kulturjournalister forundt: At forene 
engageret reportage og præcise inter-
views med komprimeret statistik, sam-
tidsteori og anden baggrund. Desværre 
er der ikke udsigt til en engelsk udgave 
af den velskrevne bog, som heldigvis kan 
læses uden en tysk embedseksamen.  ln
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