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– Der har jeg mange bøker, både 
på nattbordet og deromkring. 
Nå er jeg jo en ordentlig nerd, 
det slår meg at igår leste jeg høyt 
for kjæresten min fra «Encyclo-
pedia of World Boundaries». 

– Cooch-Beharområdet, ja. Der 
har de rekord i antall enklaver 
og eksklaver, og til og med 
enklaver inne i enklaver. Jeg 
leser også litt dårlig amerikansk 
rettsmedisinerkrim. Det 
fungerer som quiz med 
kjæresten min, hvor mange ben 
er det i et håndledd og slike ting.

– Og så holder jeg på med «Folke-
mordenes svarte bok», som jo er 
fascinerende og veldig mørk. 
Tjah, hva leser jeg ellers? Jo! 
Designbøker, særlig Edward 
Tufte.

– Ja, mente han ikke at det var 
PowerPoint som var skyld i at en 
romferge styrtet? 

– Og særlig når han skriver om 
ekstremt komprimert grafikk.

– Den kjenner jeg ikke! Som du 
merker, går det altså i historie, 
geografi og design for min del, 
Det blir ikke så mye skjønn-
litteratur.

– «Historien om ...»-bøkene, og 
jeg leste mye geografiting som 
liten også, ungdomsbøker fra 
Afrika og slikt. Og «Store 
norske». Hm. Jeg ser at her har 
vi selve historien om hvordan en 
nerd blir skapt.

– Knepet er å glemme det man 
selv ikke synes er noe gøy.  

– «Don Quijote». Da den vant 
kåringen som «tidenes beste» 
var jeg så dum at jeg kjøpte den 
komplette, uforkortede utgaven. 
Det har gått trått.

store rimelige hus og enorme 
parkeringsarealer, til fordel for 
Boston, som er ufremkommelig 
med privatbil, trang og avsindig 
dyr. Årsaken var ganske enkel; 
de ansatte og de potensielle 
ansatte ville ikke bo i en by uten 
liv, de ville være der kulturlivet 
sydet og der de klassiske urbane 
dyder gjennomsyret dagliglivet.

Dette budskapet slo an 
hinsides alle prognoser, og i 
løpet av en måned etter lanse-
ring var han på alle bestselger-
lister og annethvert flysete. 
Suksessen kan tilskrives 
Floridas evne til å etablere et 
nytt begrepsapparat som umid-
delbart fenget, og som åpenbart 
traff tidens behov for en 
samfunnsanalyse. I tillegg prak-
tiserer Florida en prosa som 
ligger nærmere Stephen King 
enn Theodor Adorno. Dessuten 

er han også i muntlig tapning 
usedvanlig karismatisk, og vet 
hvordan man tenner en forsam-
ling.

Selvsagt er det ikke alle som 
har falt ham om halsen. Innen 
akademia har han blitt møtt 
med mye kritikk, som kan deles 
i to. Den ene går ut på at han 
ikke sier noe nytt, men kun det 
samme gamle på en ny måte. 
Den andre kritikken går ut på 
at han ikke kan belegge sine 
påstander med annet enn 
korrelasjoner, Florida har for 
eksempel store problemer med 
å vise at det er en direkte 
årsakssammenheng mellom 
økonomisk vekst og de tre t-ene.

I hans bok av året, «Who’s 
Your City?», er det åpenbart at 
han henvender seg mer til den 
jevnt interesserte leser enn en 
engere krets av akademikere. 

Undertittelen «How the Crea-
tive Economy Is Making Where 
to Live the Most Important 
Decision of Your Life» lar ikke 
tvilen komme tiltalte til gode. 
Her polerer han sine vante 
argumenter, men interessant 
nok begynner han etterhvert 
også å få en del empiri som gjør 
at han kan imøtegå kritikken 
om at han opererer uten årsaks-
sammenhenger.

Florida er et fenomen. Hans 
innflytelse hos mennesker som 
ikke vil lese tung akademisk 
litteratur, men som samtidig 
har makt til å forandre byene, 
er betydelig. Hans gjennom-
slagskraft hos politikere, utbyg-
gere og innbyggere er få forunt. 
For alle som har opplevd ham i 
live – og dem blir det flere av 
denne uken – er det åpenbart at 
han fremstår som en vekkelses-

predikant. Hans religion er 
byens vekst gjennom toleranse 
og kultur, gjennom å ta vare på 
fotgjengere og fortausliv.

Det er lett å avfeie Florida 
fordi hans evner som folkefor-
fører er så store. Men det bør 
ikke underslås at hans effekt 
ikke minst er av moralsk 
karakter. Han taler varmt for 
mangfold og kjærlighet til den 
fremmede. Richard Florida er 
slik sett mer en ideolog enn en 
akademiker, og til en viss grad 
også en ideolog som leverer 
selvoppfyllende profetier. Det 
gjør ham ikke mindre interes-
sant.

Erling Dokk Holm er stipendiat 
ved Arkitektur- og design-
høgskolen i Oslo og skriver om 
arkitektur og byutvikling for 
Dagens Næringsliv.
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