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[arkitektur] For femti år siden var det ikke en 
eneste betongbygning i det som i dag er Dubai. 
Nå er dette verdens nest største byggeplass et-
ter Shanghai, som er ti ganger så stor. Historien 
om hvordan denne bygge-bonanzaen i ørkenen 
kom i stand er både fascinerende, lærerik, gro-
tesk og blant de mest interessante i antologien 
Evil Paradises. Dreamworlds of Neoliberalism, som 
Planet of Slums-forfatter Mike Davis har redigert 
sammen med Daniel Bertrand Monk.

Gunstig beliggenhet
Dubai By er hovedstad i emiratet ved samme 
navn, som igjen er én av syv provinser i De for-
ente arabiske emirater. Denne staten ble dannet 
i 1971, rett etter at britene trakk seg ut av Suez-
regionen. Området er oljerikt, med 
unntak av Dubai, som i stedet har 
landets viktigste havn. Dette er imid-
lertid ingen tilstrekkelig forklaring på 
hvorfor verdens to høyeste bygninger 
er under oppføring akkurat her, eller 
hvorfor David Beckham og Rod Ste-
wart har funnet det nødvendig å kjøpe 
en strand og en øy i nærheten.

Dubai har kunnet hoppe bukk over alle stadiene 
mellom teltleir og skyskraperluksus, og årsakene 
til dette er både tilfeldigheter og opportunisme. 

Emiratet består kun av sand og saltvann, men lig-
ger likevel gunstig til for fl ere enn rike iranere. Her 
samarbeides det tilsynelatende med USA i krigen 
mot terror, samtidig som byens bankvesen trolig 
hvitvasker penger for islamistiske terrornettverk. 
Dubai har også tatt imot den beryktede indiske 
gangsteren Dawood Ibrahim med åpne armer. 
Her settes det med andre ord pris på alle som 
kan betale for seg.

Urban merkevarebygging
De forente arabiske emirater har siden statsdan-
nelsen vært et opplyst føydalt despoti. For øyeblik-
ket styres landet av en av verdens rikeste menn, 
sjeik Mohammed al-Maktoum, som også er emir 
av Dubai. Under hans visjonære ledelse har byen 

forbigått både Las Vegas og Singapore og 
blitt et ikon for urban merkevarebygging. 
En byutvikler sa det slik til Financial Ti-
mes: «Hvem ville snakket om Dubai i dag 
om det ikke hadde vært for Burj Dubai, 
Palm og World? En burde ikke se på disse 
prosjektene som sporadiske galmannsverk, 
for til sammen utgjør de en bevisst bran-
ding.»

Emiren selv framstår i mange sammenhenger 
som en sjenerøs fi lantrop, og han arbeider hardt 
for å fremme arabisk kultur. Men det er verken 
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Food Molecular Gastronomy
Thomas Strønen er en av 
landets mest karakteristiske 
trommeslagere – det kan 
vanskelig være andre enn 
ham som dasker så tilforla-

telig på skinn og elektronikk. Stilen er hypnotisk 
og på grensen til det dovne, men samtidig mål-
rettet og nesten narrativ. Hans improjazzgruppe 
Food er nå tynnet ut i rekkene, og på deres 
femte album er bare Strønen og saksofonist Iain 
Ballamy igjen. Arve Henriksens alpine melodier 
savnes, men ellers høres Food svært inspirerte 
og rytme� kserte ut.  RUNE GRAMMOFON

Offonoff Clash
Når vi snakker om tromme-
slagere med signatur: Ingen 
tvil om hvem som smadrer 
settet som en villmann på 
denne plata. Joa, det er 
Paal Nilssen-Love! Spiller 

han på cymbalene med en rivningskule, mon 
tro? Nå teamer han opp med den italienske 
bassisten Massimo Pupillo og gitaristen Terrie 
fra den myteomspunne hollandske frirockgrup-
pa The Ex. Resultatet er en brutal og bekmørk 
blanding av hissig pønk, seig støy og vanvittig 
frijazz. SMALLTOWN SUPERJAZZ

Daft Punk Alive
Konsertalbum virker fjerne 
og oppstilte. «Put your 
hands up in the air!», og så 
sitter du der alene i stua 
med en kjip plastskive 

i spilleren. Men nettopp fordi den franske 
houseduoen Daft Punk fokuserer på å lage 
dansegulv ut av et idrettstadion, framfor å 
herje med pyroeffekter og publikumsfrieri, fun-
ker Alive fordømt godt i en trang stue. Jeg har 
i alle fall ikke latt meg rive så voldsomt med 
av en liveplate siden jeg for første gang hørte 
AC/DCs If You Want Blood. VIRGIN/EMI
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Hvordan ønsker folk egentlig å leve ettersom de blir rikere? 
Dubai er ikke den eneste muligheten, men blant de mest 
ondskapsfulle.
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pressefrihet, organisasjonsfrihet eller streikerett i 
Dubai. Faktisk har 99 prosent av den importerte 
og underbetalte arbeidskraften i privat sektor ingen 
rettigheter i det hele tatt, og kan følgelig deporteres 
på dagen. I tillegg er Dubai full av skotsk sprit, afg-
hansk narkotika og russiske prostituerte.

Onde paradiser
Denne beskrivelsen er gitt i et av 19 kapitler med 
ganske forskjellige eksempler på urbane drøm-
meverdener i Evil Paradises. En av trendene er 
opprettelsen av stadig større adgangsbegrensede 
bofellesskap, som først og fremst skal være trygge, 
men også eksklusive og velpleide.

Fenomenet er ikke kun et rikmannsprosjekt, 
men stadig oftere også en middelklasse drøm. 

Og den er global: i boka fortelles det blant an-
net fra byer som Hong Kong, Kairo, Johan-
nesburg og Managua. Den nye arkitekturen i 
Afghanistan karakteriseres som «krigsherre-
kitsch»: «Hinsides spørsmålet om smak reiser 
den ekstravagante og brutale estetikken som 
nå dominerer de nye konstruksjonene i Kabul 
kritiske spørsmål om hvordan arkitektur sym-
boliserer makt, rikdom, og – viktigst – frihet 
fra kontroll og regulering». Parallelt bidrar både 
okkupasjonsmaktene og frivillige organisasjo-
ner til ytterligere segregasjon, fordi de, på grunn 
av sine behov for sikkerhet og komfort, ser seg 
nødt til helt å stenge av deler av byen for dens 
egne innbyggere.

Sprikende ambisjoner
Mike Davis har tidligere skrevet godt og helhetlig 
om medaljens bakside i Planet of Slums, og hans 
bidrag om den hjerteløse luksusen i Dubai er 
også denne bokens beste. Evil Paradises lider el-
lers under en del av antologiens kjente svakheter: 
De mange bidragsyterne vil litt forskjellige ting, 
og de mangler et felles teoretisk rammeverk og 
en sentral hypotese. De fl este kapitlene er god 
lesning, men de kunne gjort seg vel så godt hver 
for seg. ■ 

Anmeldt av Fredrik Giertsen

ANMELDT
MIKE DAVIS OG DANIEL 
BERTRAND MONK (RED.)
Evil Paradises
Dreamworlds of Neolibe-
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Variert om nyliberale arkitekturdrømmer.

Lenkeløst
Frihet i en liten bok.
[forskning] Culcom, senteret for forskning 
på kulturell kompleksitet i det nye Norge, 
har alt Kvalitetsformen ønsket seg. Navnet 
er hipt, studiene tverrfaglige og kontakten 
med off entligheten stor. Men redigert av de 
to reformkritiske professorene � omas Hyl-
land Eriksen og Arne Johan Vetlesen er Fri-
het ikke en antologi som slikker hånden som 
forer den. Tekstene er kritiske, varierte og 
innbyrdes uenige. Boken er resultatet av et 
seminar som ble holdt i februar. Det er den 
tredje i rekken etter Trygghet og Normalitet, 
som begge kom ut i � or. 

Innfallsvinklene er mange. Professor i 
biologi, Dag O. Hessens, skriver om for-
holdet mellom rasjonalitet og frihet og gir 
noen gode argumenter både mot metafysisk 
- og biologisk determinisme. Forfatter Dag 
Skogheim refl ekterer på sin side over syke-
hustilværelsen på 1940-tallet og de språkløse 
samene og kvenene han møtte der. Professor 
i idéhistorie Espen Schaaning tar opp noe 
av den samme dobbelte ufriheten i sin tekst 
om fengselssystemet. 

Slike paralleller mellom tekstene, som i 
utgangspunktet har høyst forskjellig inn-
hold, dukker ofte opp i denne boken. Dette 
vitaliserer temaet og stimulerer til refl eksjon 
rundt begrepet «frihet», som jo tas til inntekt 
for både krig og askese. Leder i Unge Høyre, 
Torbjørn Røe Isaksen, bidrar også, men skriver 
ikke noen neoliberalt kampskrift, snarere en 
litterært inspirert tekst om frykten for frihe-
ten. SVer Ingrid Fiskaas innlegg blir til sam-
menligning en mer programmessig idealistisk 
tale uten intellektuelle overraskelser.

Spennet i denne boken blir dens forse og 
fi ende, og ønsker man dybde, får man gå til 
de gode litteraturlistene. Frihet stimulerer 
uansett både til refl eksjon og diskusjon. ■ 

Anmeldt av Erle Marie Sørheim
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Aktuelt og åpent om frihet.

URBAN DRØM: Skyskrapere skyter til værs rundt Dubais havneområde. 
Historien om Dubais utvikling fra ørken til hjerteløs høyhusluksus er 
blant de mest interessante i Mike Davis’ nye bok om urbane drømme-
verdener. FOTO: STEVE CRISP, REUTERS/SCANPIX
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