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litteratur, journalistik og rapporter, der afdækkede slumområderne. Den litteratur, som Jacob A. Riis selv
bidrog til. Vi bevæger os dybere ind i lejekasernen, ind i gaderne og gyderne. Vi vil nærmere os det

spørgsmål, der naturligt meldte sig med slummens tilsynekomst: Hvem boede i slummen? Ligesom Jacob A.
Riis selv, var beboerne i New York City kommet fra landområderne til de store industribyer eller ankommet

med båd til USAs håbefulde kyster. Indtil nu havde de fleste levet en usynlig tilværelse for den mere
velstillede klasse. Og i takt med, at storbyens sande ånd kom til syne, begyndte visse ængstelser og
bekymringer også at opstå i storbyen - især hos de mere velstillede klasser. En af dem var frygten for

epidemier med udspring i de dele af byen, hvor de arbejdende klasser, de fattige og vagabonderne havde
deres daglige gang. En anden kilde til de velstillede klassers frygt og bekymring om slumkvartererne var
volden - og frygten for, at volden blev organiseret som man havde set det i Frankrig under Den Franske

Revolution i slutningen af det 18. århundrede.

Kasper Jacek er uddannet idéhistoriker og analytisk journalist fra Aarhus Universitet. Han er
freelanceskribent, medstarter af Baggrund.com, og så er han interesseret i at forstå, hvordan vi forstår byen og

dens underside - slummen og ghettoerne.

 

I dette afsnit driver vi med strømmen af litteratur, journalistik og
rapporter, der afdækkede slumområderne. Den litteratur, som Jacob
A. Riis selv bidrog til. Vi bevæger os dybere ind i lejekasernen, ind i
gaderne og gyderne. Vi vil nærmere os det spørgsmål, der naturligt
meldte sig med slummens tilsynekomst: Hvem boede i slummen?
Ligesom Jacob A. Riis selv, var beboerne i New York City kommet
fra landområderne til de store industribyer eller ankommet med båd
til USAs håbefulde kyster. Indtil nu havde de fleste levet en usynlig
tilværelse for den mere velstillede klasse. Og i takt med, at storbyens
sande ånd kom til syne, begyndte visse ængstelser og bekymringer
også at opstå i storbyen - især hos de mere velstillede klasser. En af
dem var frygten for epidemier med udspring i de dele af byen, hvor
de arbejdende klasser, de fattige og vagabonderne havde deres
daglige gang. En anden kilde til de velstillede klassers frygt og

bekymring om slumkvartererne var volden - og frygten for, at volden
blev organiseret som man havde set det i Frankrig under Den

Franske Revolution i slutningen af det 18. århundrede.

Kasper Jacek er uddannet idéhistoriker og analytisk journalist fra
Aarhus Universitet. Han er freelanceskribent, medstarter af

Baggrund.com, og så er han interesseret i at forstå, hvordan vi forstår
byen og dens underside - slummen og ghettoerne.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Jacobs slum III - Manden med kniven&s=dkbooks

