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Der er aldrig noget negersted, der har imponeret mig så meget. Det vrimlede med hvide mennesker i den sorte
by, med ruffere, ludere, sprutsælgere, med svindlere af enhver slags, med farverige personligheder og med
politibetjente og spiritustoldere. Negrene dansede som de aldrig havde gjort før eller siden." – Malcolm X
ved sit første glimt af Harlem i 1930‘erne. Niels Frid-Nielsen tager os med til New Yorks legendariske bydel
Harlem og fortæller om grundlæggelsen, da den første 11 sorte kom hertil som slaver i 1626 på et hollandsk

skib. Siden da er bydelen blevet et overflødighedshorn af mangfoldighed. Man møder rappere, ludere,
turister, bander og en ny veluddannet middelklasse. Bogen er samtidig en turistguide til den spændende og
enestående koloni nord for Central Park. Den danske forfatter Niels Frid-Nielsen (f. 1958) har i en lang

årrække været tilknyttet Danmarks Radio som kulturjournalist- og kommentator. Han har udgivet flere bøger
om kultur og subkulturer i både Danmark og udlandet. Niels Frid-Nielsen er oprindeligt uddannet exam.art. i

nordisk litteratur og sprog fra Københavns Universitet.

 

"Harlem var som en orientalsk basar i technicolor. Der er aldrig
noget negersted, der har imponeret mig så meget. Det vrimlede med
hvide mennesker i den sorte by, med ruffere, ludere, sprutsælgere,
med svindlere af enhver slags, med farverige personligheder og med
politibetjente og spiritustoldere. Negrene dansede som de aldrig
havde gjort før eller siden." – Malcolm X ved sit første glimt af

Harlem i 1930‘erne. Niels Frid-Nielsen tager os med til New Yorks
legendariske bydel Harlem og fortæller om grundlæggelsen, da den
første 11 sorte kom hertil som slaver i 1626 på et hollandsk skib.

Siden da er bydelen blevet et overflødighedshorn af mangfoldighed.
Man møder rappere, ludere, turister, bander og en ny veluddannet

middelklasse. Bogen er samtidig en turistguide til den spændende og
enestående koloni nord for Central Park. Den danske forfatter Niels

Frid-Nielsen (f. 1958) har i en lang årrække været tilknyttet
Danmarks Radio som kulturjournalist- og kommentator. Han har



udgivet flere bøger om kultur og subkulturer i både Danmark og
udlandet. Niels Frid-Nielsen er oprindeligt uddannet exam.art. i

nordisk litteratur og sprog fra Københavns Universitet.
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