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Om regressive træk i amerikansk politik - og film 

A f Torben Grodal

Under optakten til den anden Irak-krig i 
januar 2003 udtalte forsvarsminister 
Rumsfeld de berømte eller berygtede ord 
om “det gamle Europa” - Tyskland og 
Frankrig - i forhold til det nye Europa, 
f.eks. Polen, der selvfølgelig var af samme 
mening om krigen som den ‘unge nation’ 
par excellence, USA. Europa er gammelt 
og træt, præget af al for megen blødsøden

velfærd. USA er ungt og initiativrigt.
Sådan så Rumsfeld det.

Og sådan ses det også i mange ameri
kanske mainstreamfilm, hvor europæere 
ofte er skurke, den affekterede englænder i 
John Badhams Blue Thunder (1983), ty
skeren Hans fra John McTiernans Die 
Hard (1988), den østrigske nynazist i Phil 
Alden Robinsons The Sum of All Fears
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(2002), den upålidelige fransktalende ter
rorist i Clark Johnsons S.W.A.T. (2003) 
osv. Når Europa fremstilles positivt i am e
rikanske film, er det som et romantisk-op- 
rindeligt sted, jf. Lasse Hallstroms sødlad
ne Chocolat (2000) om  kærlighedsskæbner 
i en fransk landsby, eller Lawrence Kas- 
dans French Kiss (1995), hvor helten 
erobrer heltinden ved sine sunde rødder i 
et vinslot. Den filmamerikanske forestil
ling om Europa har ikke rigtigt løsrevet 
sig fra den forestilling om folkelivet på 
Sicilien, der præsenteres i Francis Cop- 
polas The Godfather (1972).

Set med europæiske øjne vil de værdier, 
der bærer Rumsfelds og andre nykonser
vatives USA forekomme gamle og skræm
mende, og for en europæer er mellem
krigstidens Europa den bedste sammenlig
ning for den nykonservative dyrkelse af 
nationen, hæren, patriotism en, flaget, og 
Gud garanterer, at den amerikanske nati
on  er særligt udvalgt. Det USA, der udgik 
fra 50’ernes og 60’ernes urbane frigørelse
- lighed, demokrati, kulturel eksperimen- 
teren, økologisk bevidsthed osv., er for ti
den blevet fortrængt til tilskuerbænken, 
om end det på det seneste mobiliserer til 
en konfrontation med neokonservatis- 
m en. Men i den konservative ideologi er 
the drill sergeant den nye helt.

Rekrutterne skal lære blind lydighed og 
kærlighed til flaget og nationen, og det 
kan de kun ved at blive udskældt ved at 
blive kaldt bøsser og svæklinge, ved at bli
ve mishandlet og slæbt gennem søle. Selv 
svage kvinder som Demi Moore i Ridley 
Scotts G.l. Jane (1997) kan lære at nyde 
drabets, lydighedens og mishandlingens 
fornøjelser. Den brutale eksercits under
trykker heldigvis hendes krop så meget, at 
hun  holder op med at menstruere, så hun 
også på det punkt kan få en maskulin kri
gerkrop.

Det gammelmodige Amerika. Den efter
følgende artikel er bevidst enøjet ved kun 
at fremhæve de gammelmodige træk i det 
amerikanske samfund og omtaler kun 
sporadisk de film, der sætter en mere m o
derne dagsorden. Amerikansk fiktion 
udøver en voldsom indflydelse på den m å
de, hvorpå verden opleves og formes. I 
den første efterkrigstid var denne indfly
delse i en række henseender positiv i en 
tid, hvor store dele af verden skulle løsri
ves fra autoritære samfundsstrukturer.
Men på det seneste er en række af de mere 
skræmmende aspekter af det amerikanske 
samfund blevet mere udtalt. Af speciel be
tydning for andre lande er den måde, 
hvorpå USA har udviklet sig til et im peri
um, der i kraft af sin militære styrke 
kræver suveræn magt over resten af ver
den. Særlig skræmmende er det, at USA 
konsekvent har støttet Israels imperialisti
ske politik og derved på afgørende vis 
medvirket til at forsinke Mellemøstens 
modernisering. De talløse krigs- og- 
actionfilm, der udspinder sig omkring 
USA’s implementering af sin militære ind
flydelse indgår som et vigtigt element i 
såvel legitimeringen af USA’s adfærd ind
adtil som i formningen af dets m odstan
deres verdensforståelse.

Det er nærliggende at tro, at al-Qaeda- 
terroristerne er blevet inspireret til deres 
handlinger ved et stort forbrug af am eri
kanske actionfilm, hvor de blot har identi
ficeret sig med de østeuropæiske og arabi
ske skurke. De demokratiske kræfter i 
USA er blevet svækket, også af det for
hold, at netop de demokratiske kræfter of
te har vanskeligt ved at tage afstand fra 
Israels og USA’s medansvar for konfronta
tionen med den islamiske verden. Kon
frontationen med den arabiske verden har 
i de sidste 30 år været en hovedleverandør 
til temaer for actionfilm af enhver afskyg- 2 5
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ning, og disse kan vinde genklang såvel i 
det bibelkristne højre som det israelvenli- 
ge venstre. USA var således mentalt forbe
redt på den voldsomme indskrænkning af 
de borgerlige rettigheder begrundet i ter
rorisme der blev konsekvensen af 9/11.

Såvel 90’ernes nykonservatisme som 
den nye patriotisme i kølvandet på 9/11 
nødvendiggør en skarpere problematise
ring af dele af den amerikanske kultureks
port. Europa er genrejst efter Anden 
Verdenskrig, og store dele af Asien er inde 
i en moderniseringsproces. For tiden fore
stiller nykonservative sig, at den fremtidi
ge verdensorden skal etableres med USA 
som enevældig supermagt, og kun et sam
arbejde mellem det nye Europa og det nye 
Asien kan danne en demokratisk m od
vægt hertil.

Hvad der gør nykonservatismen yderli
gere farlig er, at globaliseringen kan skabe 
voldsomme spændinger i USA mellem det 
mindretal, der selv i konkurrence med det 
nye Asien kan fastholde velbetalte job, og 
det flertal der trues af proletarisering ved, 
at deres jobs forsvinder til Asien. Ved hef
tig låntagning er de fulde konsekvenser af, 
at USA i de sidste 40 år har forandret sig 
fra at være en kreditornation til at være et 
land med en bundløs gæld til Europa og 
især til Det nye Asien, holdt skjult for fler
tallet. Men når regningen skal betales, vil 
det sikkert ikke ske uden voldsomme soci
ale spændinger. USA er ikke Weimar- 
republikken, men nykonservatismen er et 
symptom på en potentielt eksplosiv sam
fundsmæssig krise.

Lars von Trier vakte betydelig uvilje i 
USA såvel med Dancer in the Dark (2000) 
som med Dogville (2003). I nogle hense
ender er dette vel forståeligt, for det er ik
ke et flatterende billede af USA, der frem
manes. Filmene er i mange henseender 

2 6  mere karikaturer end portrætter, endda af

et fortidigt Amerika - Dancer in the Dark 
med sin skildring af amerikansk retsvæsen 
og dødsstraf, Dogville med sin morsomme 
syntese af klicheer fra amerikansk film og 
tv fiktion, der er Triers og mange andres 
hovedkilde til viden om USA. M en samti
dig viser den amerikanske reaktions vold
somhed en upassende øm skindethed ved 
at blive genstand for den karikerende 
fremstilling, som amerikansk film selv i 
årtier har benyttet over for ikke-ameri- 
kanske samfund, og endda ofte m ed en 
betydeligt m indre kunstnerisk dækning 
for karikaturerne. Når Trier lader Dogville 
ende med en række fotografier af fattig
dommens Amerika, opleves det måske 
særligt voldsomt i USA, fordi m an nu  ser 
sig behandlet som et uland. En am erika
ner kan tillade sig at påpege bagsider af 
fattigdom i rigdommens baggårde. Men at 
en udlænding kan skildre USA blot som et 
fattigt og uudviklet land, hvor kun nogle 
få gangstere har rigdom, er sårende, selv 
om der blot er tale om en kunstnerisk ka
rikatur.

Et m oderne demokrati? Det nykonservati
ve gamle Amerika udspringer ikke af de 
mest m oderne dele af USA, men har deri
m od delvis rod i de mere gammelmodige 
om råder af USA, syden og midtvesten.
Det er ikke forestillinger om parlam enta
risk demokrati, der er bærende, m en deri
mod forestillinger om et organisk 
Amerika under en stærk ledelse.

Film, der som Frank Capras klassiske 
Mr. Smith Goes to Washington (1939, Mr. 
Smith kommer til Washington) beskriver li
vet i Kongressen, er ikke på mode i n u ti
dens amerikanske film. Der er ganske vist 
komedier, der skildrer præsidenten i sam
menhæng med forskellige civile problem 
stillinger såsom sygeforsikring og arbejds
løshed - som Ivan Reitmans Dave (1993) -
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om en menneskekærlig fyr, der træder i 
stedet for den pludseligt døde præsident - 
eller det ganske interessante C linton-por- 
træt i Mike Nichols’ Primary Colors (1998, 
Præsidentkandidaten). Men filmene fore
trækker at fremstille verden som en mili
tær kampplads mellem det gode og det 
onde med præsidenten som den centrale, 
stærke person, der skal vise leadership, 
være ‘fører’ og leder af de væbnede styrker 
i kamp mod indre og ydre fjender, og der
med tilfredsstille prim itive maskuline dis
positioner, der endda er universelle. 
Svaghed kan være fatal, som i begyndelsen 
af Roland Emmerichs Independence Day
(1996), hvor præsidenten tror, at han kan 
tale rumvæsnerne til fornuft. Den kolde 
krig vænnede amerikanerne til at definere 
sig i konfrontation m ed en fjendtlig om 
verden, og efter den kolde krigs ophør har 
kampen mod terrorister (eller rumvæse
ner) erstattet kampen m od russerne. 
Således i Wolfgang Petersens Air Force One
(1997), hvor præsidenten (Harrison Ford) 
kæmper mod terrorister på sit fly. Det er 
film, der hengiver sig til glæden ved et im 
periums og en stærk leders militære ud
foldelser. Film og tv har, i deres personfik
sering, forstærket tendensen til at under
strege præsidentens betydning. Barry 
Levinsons Wag the Dog (1997) er en m or
som fremstilling af, hvorledes en præsi
dent kan forsøge at fastholde eller vinde 
magt ved at fremstille imaginære krige og 
ljendebilleder, men Irak-krigens medie- 
bårne opfindelse af et trusselsbillede (og 
den forløjede fremstilling af en kvindelig 
amerikansk soldats skæbne) har gjort fil
men uhyggelig sandfærdig, dens fiktioner 
overhales af virkeligheden.

Det amerikanske dem okrati blev 
grundlagt i 1700-tallet, og det ses på den 
mængde magt, der er lagt i præsident
kongens hånd. Og samtidig har en række

faktorer fjernet det folkelige engagement i 
kongressens arbejde. Kongressen er i sti
gende grad et organ, der kun interesserer 
de rige (og hvis medlemmer er personligt 
rige). Kun ca. en tredjedel af USA’s stem
meberettigede afgiver stemme til valg til 
Senatet og Repræsentanternes Hus, mod 
halvdelen til præsidentvalget. Yderligere er 
der ofte ikke reelle valg til Kongressen, 
fordi der sker en udemokratisk kontinuer
lig opdeling og omlægning af valgdistrkter 
efter principper, der er til fordel for dem, 
der allerede er ved magten, hvilket ude
lukker muligheder for en reel m odkandi
dat. Politik er i USA blevet de meget riges 
område, hvadenten de som Schwarzeneg
ger har tjent penge i medierne eller som 
Bush-familien ved business. Modsat Euro
pa, hvor partierne repræsenterer de for
skellige befolkningsgruppers holdninger 
og interesser, og hvor folk med mange for
skellige sociale baggrunde er repræsente
ret, så er politikerne i USA først og frem
mest rige, for ellers ville de ikke være i 
stand til at finansiere en valgkamp. De 
meget fattige er endda i USA berøvet 
stemmeret, fordi folk i fængsler eller på 
prøveløsladelse ikke har stemmeret, og 
dette er ofte de fattige, særligt afroameri- 
kanske unge. I Georgia er således 5 % af 
det mulige vælgerkorps afskåret fra at 
stemme af denne grund, i Californien ca.
1,5%.

I det nye Europa er stemmeprocenterne 
langt højere end i USA, ofte op m od 90%, 
og statsledernes magt er i langt højere 
grad underkastet parlamenternes kontrol. 
Mangepartisystemet vil ofte give en langt 
bedre demokratisk repræsentation af be
folkningen. Men skulle man tro den do
minerende fremstilling i amerikanske 
film, er det amerikanske demokrati så ab
solut verdens bedste, mens europæiske de
m okratier ikke er værd at tale om. 2 7
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We Were Soldiers

28

Når der til tider fremvises udem okrati
ske sider af systemet, sker det som regel 
samtidig med at kritikken ses som udtryk 
for, at det amerikanske system er andre 
overlegne på grund af dets evne til selvkri
tik. I Michael M anns The Insider (1999) 
rettes der en sønderlemmende kritik mod 
tobaksindustrien og mod mediernes svag
hed i forhold til kapitalen. Men samtidig 
er der en ’forfilm’ til hovedhistorien, der 
viser, hvorledes de amerikanske journali
ster heroisk interviewer arabiske terrori
ster i uhyggelige arabiske omgivelser.

Meningen m ed denne forfilm må være at 
understrege at trods dens mangler er 
USA’s presse verdens frieste. I Steven 
Spielbergs Amistad  (1997) er der en kritik 
af USA’s behandling af slaver, men samti
dig udvikler filmen sig til en helt ulidelig 
dyrkelse af den særlige amerikanske rets
opfattelse og konstitution og dens ophavs- 
mænd, til trods for at filmen i øvrigt selv 
bærer vidnesbyrd om, at England, på et 
tidspunkt hvor USA stadig accepterede 
slaveri, førte en skånselsløs krig mod sla
vehandel. USA’s konstitution er inspireret
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af nordeuropæisk oplysningstankegang, 
m en i Nordeuropa satte denne sig hurtige
re igennem i forhold til slaveri end i USA 
(slaveri blev totalforbudt i Det engelske 
Imperium i 1833). Ved at modstille USA 
og Spanien kan Spielberg score nogle billi
ge points, mens en sammenligning med 
Nordeuropa ville havde fået USA til at se 
langt mere gammelmodigt ud, et land der 
m ed forsinkelse følger Nordeuropa.

We Were Soldiers: den fascistoide dyrkelse 
a f hæren. Centralt for nykonservatismen 
er en genfødt militarisme og patriotisme, 
fordi nationens storhed og guddommelige 
udvalgthed kommer til udtryk i dets mili
tære overlegenhed, især i Golfkrigen, hvor 
USA, modsat Vietnamkrigen, kunne de
monstrere en frygtindgydende militær og

militærteknologisk overlegenhed. 
Militariseringen ses endda i dagliglivet. En 
af de store visuelle tv-oplevelser under 
Golfkrigen var synet af en stort, meget 
fladt militærkøretøj, en Humvee, og snart 
efter krigen blev den i let ændret form sat 
i m asseproduktion til et civilt publikum 
under navnet Hummer. Den blev snart et 
meget populært køretøj i nypatriotiske 
kredse (det første eksemplar blev købt af 
Arnold Schwarzenegger). Japanske og eu
ropæiske energirigtige biler er i disse kred
se erstattet af benzinslugende militærlig
nende køretøjer (omend miljøaktivister 
ofte afbrænder Hum m er køretøjer).

Hovedparten af de filmiske fremstillin
ger af amerikansk militarisme, der kom i 
kølvandet på Vietnamkrigen, var kritiske 
som Michael Ciminos The Deer Hunter

Black H aw k D ow n
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(1978) eller Stanley Kubricks Full Metal 
Jacket (1987). Men tiderne er skiftet, en 
patriotisme der kræver blind lydighed 
over for USA er igen blevet salonfähig. En 
af de mere skræmmende film i denne 
boldgade er Randall Wallaces We Were 
Soldiers (2002). I optakten til filmen får vi 
præsenteret nogle af de gode amerikanske 
værdier. Filmens helt, Mel Gibson, beder 
en katolsk bøn sammen med sine (fem) 
børn. Filmen skildrer med fornøjet ind
forståethed et kaserneliv, hvor hustruer fø
der børn, og m ænd forbereder sig til ædel 
kamp for fædrelandet, mens de underka
ster sig gud og flag. M ændene er, som fil
men siger, soldater, ægtemænd og brødre, 
krigerlivet er den perfekte realisering af 
familieværdierne. Da tropperne skal forla
de kasernen for at tage til Vietnam holder 
Gibson en tale, hvor han fremhæver, at 
soldaterne ikke forlader hjemmet, men 
drager mod deres sande hjem, slagmarken 
i dødens skygge. Netop udsigten til døden 
muliggør realiseringen af de amerikanske 
værdier om trosfrihed og racelighed, for 
over for døden er alle lige.

En sådan dødsdrukken krigeretos skal 
man til Wagner og Det tredje Rige for at 
finde magen til. Et særligt element i film
en er Gibsons centrale løfter til soldaterne
- for det første at være den første til at an
gribe og den sidste til at forlade valplad
sen, for det andet at føre alle hjem igen, 
enten i live eller som lig. I samklang med 
filmens øvrige hentydninger til indianer
krigene giver disse løfter en særlig rituali
stisk prægning af krigen som stammens 
rite de passage. Derved er der også givet 
grønt lys for at understrege omfanget af 
de amerikanske tab, at dvæle ved de døde 
og sårede og at føle stolthed, hver gang en 
helikopter er i stand til at føre døde og 
sårede ud fra slagmarken. Slagscenerne er 

3 0  udført som store testosteron-symfonier,

hvor lyden af helikoptere, skudsalver, 
brændende skovområder osv. i forbindelse 
med hæsblæsende action pisker spændin
gen op. Som en amerikansk kritiker, Tom 
Doherty, har fremført, har filmen gjort 
skildringer af USA’s deltagelse i Vietnam
krigen stuerene og rykket denne nærmere 
til at få samme status som  Anden Verdens
krig, den ‘gode krig’. Et aspekt af filmen, 
der adskiller den fra mange andre ameri
kanske krigs- og actionfilm, er, at der på 
sæt og vis gives et ganske neutralt og 
udæmonisk billede af fjenden. Vietcong- 
soldaterne og vietcong-lederen er som 
amerikanerne tapre og rådsnare riddere, 
der nyder de krigeriske turneringer og for
søger at fungere professionelt.

I den anden ende af skalaen finder man 
Ridley Scotts Black Hawk Down (2001), 
der i nogle henseender kan ses som en 
prototype for den amerikanske verdens
opfattelse efter Sovjetunionens sam m en
brud. På den ene side står civilisationen 
og dem okratiet, dvs. USA, på den anden 
side er der krigslystne og primitive ulande, 
i dette tilfælde Somalia. Som oftest er det 
de arabiske lande, der skal være den legiti
merende Anden i forhold til USA: USA er 
frihed, dem okrati og lighed, mens den 
arabiske (eller den sydamerikanske) ver
den er diktatur; USA er rigdom og teknisk 
kunnen, de andre er fattigdom og udue
lighed. Amerikas gudsdyrkelse er god og 
legitim, de andres er en slags satans værk.

Men Black Hawk Down går planken ud: 
Afrikanerne i Mogadishu er en masse af 
primitive og ondskabsfulde dyr, eller 
’skinnies’ som de kaldes i filmen, og de 
fortjener den regn af kugler, der hagler 
ned over m æ nd, kvinder og børn. Der er 
intet forsøg på at skelne eller skabe fors
tåelse for konfliktens baggrund (f.eks. at 
beskrive hvorledes USA og Sovjetunionen 
havde fyldt regionen m ed våben). Filmen
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er for så vidt dristig ved at lade amerika
nernes m odmennesker være afrikanere, 
for få kan lade være m ed at forbinde 
Mogadishu med de sorte amerikanske 
ghettoer, og de fleste af soldaterne er p in
ligt hvide og lyshårede (inklusive danske
ren Nikolaj Coster W aldau). Det er således 
vanskeligt helt at frigøre sig for den tanke, 
at angsten for og hadet til ulandskaoset 
har forbindelse med angsten for ghetto- 
Amerika.

Også på andre m åder udspringer Black 
Hawk Down af stærke konservative fore
stillinger. De amerikanske konservative 
hader FN, USA skal gå enegang fordi lan
det af gud er udvalgt til at udføre særlige 
missioner. Selv om Somalia operationen 
er en FN-operation, er selve operationen 
fremstillet som et am erikansk foretagende, 
og FN er kun en klods om  benet, f.eks. i 
en af de første scener, hvor en kamphelik
opter kunne beskytte Røde Kors’ fødeud- 
deling mod banditter, men forhindres af 
et FN-regulativ. Det historiske faktum at 
amerikanerne bliver reddet af pakistanske 
FN-soldater fremstilles på en sådan måde, 
at pakistanerne kom m er til at fremstå som 
inkompetente, dels ved at der praktisk ta
get ingen fremstilling er af deres medvir
ken, dels ved at skildre de få pakistanere 
som  bornerte og gammeldags. Dette ligger 
helt i tråd m ed den fremstilling af interna
tionale organisationer, man finder i andre 
nyere film. I John M oores Behind Enemy 
Lines (2001) kontrasteres amerikansk hel
temod, initiativ og fleksibilitet m od en 
fransk NATO-officer. Denne forsøger på 
inkompetent og forræderisk vis at forhin
dre Gene Hackman i at få ‘sin dreng hjem’, 
dvs. at undsætte en navigatør der har m åt
tet springe ud  af sit fly bag de serbiske lin
jer under Bosnien-konflikten.

Heroiseringen af Amerika sker således 
ikke blot direkte, men også ved udeladelse:

Den øvrige industrialiserede verden eksi
sterer praktisk taget ikke, og når dens eksi
stens antydes, som i Independence Day, er 
det kun som baggrundsdekoration for 
USA’s lederrolle. Black Hawk Down er i 
øvrigt misvisende ved at fremstille Røde 
Kors-hjælpen som en typisk amerikansk 
aktivitet (Stars and Stripes-farvede sæk
ke). Men USA’s civile ulandshjælp og 
nødhjælp er meget begrænset (dets civile 
ulandshjælp har samme størrelsesorden 
som Nordens). Intet sted kontrasteres for
skellen mellem USA og Europa klarere 
end på Vestbredden, hvor europæerne for
søger at give nødhjælp, mens USA finansi
erer Israels destruktion af området. Men 
hvis man gennemser amerikanske film, 
måtte man tro, at Europa kun eksisterede 
som antikverede benspændere.

Populismen. USA er, m odsat egen selvfor
ståelse, et meget klassedelt og hierarkisk 
samfund. De fleste amerikanere arbejder i 
hierarkisk opbyggede kæmpevirksomhe
der med meget ringe indflydelse for de en
kelte medarbejdere (selv om m an i 80’er- 
ne forsøgte at lære af japanernes m indre 
hierarkiske, mere teamwork-prægede virk
somhedsopbygning). Der er en række 
film, der kritiserer arbejdsdisciplinen in
den for big business eller film, der er kriti
ske over for dets virkemåde, som f.eks. 
den tidligere omtalte The Insider, der ud
stiller tobaksindustriens magtmisbrug, el
ler Steven Soderberghs Erin Brockovich 
(2000), der skildrer industriel forurening 
og en almindelig kvindes kamp mod en 
industrigigant. Men af letforståelige grun
de er skildringen af det sociale hierarki of
te henlagt til militærets eller politiets og 
efterretningsvæsenets verden. I deres 
egenskab af offentlige institutioner vil en 
kritik af det sociale hierarki samtidig kun
ne beskrives som en kritik af offentlig 31
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virksomhed. Modsat Europa, der i efter
krigstiden har opbygget en ofte meget ef
fektiv offentlig sektor, blev 30’ernes ansat
ser til opbygningen af et amerikansk 
velfærdssamfund ved en styrkelse af den 
offentlige indsats i økonomien aldrig 
særlig stærk i USA. Det nykonservative 
establishment har endda med stor heftig
hed kritiseret Europa i 90’erne og hævdet, 
at IT revolutionen var det endegyldige be
vis på, at USA’s samfundsform var de eu
ropæiske velfærdsstater overlegen.

De meget store klasseforskelle og den 
hårde, hierarkiske styring, der som sit ulti
mative udtryk har ’the chain gang’, de 
lænkede fanger, der for tiden har en re- 
naissance, frembringer meget stærke klas
semodsætninger. Populisme er udbredt 
overalt i verden, men er særligt udbredt i 
USA, hvor det er film- og tv industriens 
foretrukne måde at tematisere disse kon
flikter på. Kernen i de populistiske hold
ninger består i at hævde, at den jævne 
borger er indbegrebet af fornuft, hvori
mod de overordnede bestandig korrum 
peres og/eller er inkompetente (eventuelt 
med undtagelse af lederen). Men da over
menneskenes korruption og uduelighed er 
et universelt træk ved verden og sam fun
det, er der ikke nogen grund til at tænke 
på mulige ændringer af samfundet, der 
kan skabe mere retfærdighed. Et nyt sy
stem vil være lige så korrupt og ineffektivt 
som det gamle. Man kan derfor kun frem
stille og heroisere hin enkelte almindelige 
og retfærdige borger, der mod alle odds 
gør sin pligt. I Tony Scotts Enemy o f the 
State (1998) forsøger højtstående embeds- 
mænd i en sikkerhedsorganisation at 
fremme udviklingen af ekstra avanceret 
overvågningsudstyr ved at dræbe den po
litiker, der som form and for en kongre
skomite vil modsætte sig dette. Kun takket 
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mindelig afroamerikansk borger (Will 
Smith) og en teknisk genial outsider 
(Gene Hackm an) lykkes det at forhindre 
den onde em bedsmand i hans forehaven
de. Filmen legitimerer sig som en let ven
streorienteret film, men ender hurtigt i en 
populistisk dyrkelse af hverdagsheroisme, 
Middle America mod systemet. Æ ldre 
films tro på enten at appellere til offentlig
heden eller til de gode dele af det politiske 
system som hos Capra er helt fraværende.

Populismens karakter af sikkerhedsven
til er endnu mere udpræget i film som 
James Cam erons Terminator 2: Judgment 
Day (1991). H er er en film, hvor rige in
vestorer har investeret mange millioner 
dollars i en film, hvor hovedrollen indeha
ves af den personligt rige Schwarzenegger. 
Filmen skildrer -  dog ved hjælp af sci-fi 
m um bo-jum bo -  hvorledes store industri
koncerner ved deres uetiske omgang med 
militær teknik truer planetens overlevelse. 
Midlet herim od er Schwarzeneggers heroi
ske indsats m ed diverse skydevåben. Hvis 
man kan tale om , at filmen skaber rolle
modeller, så er Schwarzenegger god til at 
skabe forbilleder for terrorrister, ikke sam
fundsreformatorer. Populismen giver sig 
udtryk i vigilantisme, selvtægt, hvadenten 
man som Clint Eastwood i Don Siegels 
Dirty Harry (1972, med flere sequels) ren
ser ud i San Francisco, eller som diverse 
term inatorer spreder død og ulykke om 
kring sig.

Et særligt populistisk kunststykke består 
i at lave film, der på én gang giver luft for 
antiautoritære følelser og samtidig inte
grerer disse i en autoritær kom m ando
struktur. De klassiske hovedværker inden 
for en sådan populisme er de to første 
Rambo-film (Ted Kotcheffs First Biood, 
1982, og George P. Cosmatos’ Rambo, 
1985), hvor Rambo på den ene side har et 
faderligt bånd til sin oberst, der har trænet
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ham  til blind lydighed, og på den anden 
side er i en dødelig konflikt med alle de 
myndigheder og jakkesæt, der kommer 
ham  på tværs. 1 en film som Ridley Scotts 
Black Rain (1989), der ligeledes markerer 
et stærkt, populistisk had til ‘jakkesættene’ 
og en stærk følelse af, at USA er ved at bli
ve overhalet af Japan, bl.a. fordi den indi
vidualistiske moral er den japanske evne 
til team work underlegen. Selvom filmen 
lader den rebelske, amerikanske populis
me sejre, er der, modsat senere Scott-film 
som  Black Hawk Down, en vis tvivl om ik
ke det amerikanske sam fund er inde i en 
problematisk udvikling. Diagnosen er 
dog, som i Coppolas The Godfather (1972) 
nostalgisk: Kapitalistisk individualisme 
har ødelagt den gode, gamle, menneskeli
ge feudale patriarkalisme.

Et af de mest skræmmende nyere ud
tryk for denne kadaverdisciplin finder 
m an i Rod Luries The Last Castle (2001). 
Robert Redford er en general, der døm 
mes til militærfængsel, fordi han ved ikke 
at adlyde præsidentens ordre har forårsa
get otte soldaters død (om end hans motiv 
var et ædelt ønske om  at redde folk i den 
tredje verden). Fængslet bliver styret på 
fascistoid vis af fængselsdirektøren. 
Redford er en krigshelt, som alle de ind
satte soldater har næsegrus respekt for, og 
snart tvinges han til at sætte sig i spidsen 
for fangernes modstand mod den onde 
direktør (der, selvfølgelig, aldrig har set en 
slagmark, hans ondskabsfuldhed må ses 
som  udtryk for, at han  er en slags civilist, 
og i øvrigt lidt kvindagtig). Men oprøret 
består samtidig i, at de endnu mere un 
derkaster sig hierarkisk lydighed under 
Redford, der i fangegruppen retablerer he
le den hierarkiske militære kom m ando
struktur. Oprøret m od direktøren bliver 
således på den ene side en borgerkrigslig
nende aktivitet, men på den anden side

den totale underkastelse. Særlig ‘patetisk’ i 
Leni Riefenstahls forstand er slutscenen, 
hvor Redford har fremtvunget fængselsdi
rektørens fald, men samtidig dør mens 
han hejser det amerikanske flag.

Religiøsiteten. En afgørende forskel mel
lem USA og Europa er den rolle som reli
gionen spiller selv i mainstreamfilm. I 
Europa er religion næsten udelukkende 
noget, der bruges som gimmick i kunst
film, jf. Bergman, Tarkovskij og Trier. Men 
selv i amerikanske mainstreamfilm er reli
gionen allestedsnærværende. Det kan være 
i direkte form, som når personer ofte be
der gud om hjælp i afgørende situationer, 
men også i allegorisk form, som når 
Stallone f.eks. i Rambo-film imiterer den 
lidende, korsfæstede Jesus, (i Rambo III 
udskiftet med budhisme og Allah, idet 
Stallone er i koalition med m ujahediner 
m od de ugudelige kom m unism er), eller 
når selv den menneskelignende cyborg i 
Ridley Scotts Blade Runner lader sig ‘kors
fæste’.

Helt patetisk bliver det, når Spielberg i 
Amistad lader de afrikanere, der er blevet 
ført til USA på et slaveskib, ’omvendes’ fra 
deres hedenskab til en glødende interesse 
for Jesu lidelseshistorie. Man må tro, at 
kristendom m en altid har stået på slave
modstandens side til trods for, at slaveri, 
livegenhed, feudalfæste osv. har karakteri
seret hovedparten af de kristne samfund i 
de sidste 2000 år. Ofte er der på film også 
tale om en mere diffus åndelighed, f.eks. i 
den svulstige form, som man finder i nog
le af Spielbergs film eller i Robert 
Zemeckis’ Contact (1997), hvor Jodie 
Foster får en stor religiøs oplevelse ved at 
komme i kontakt med sære kosmiske 
kræfter og sin døde far. M ainstream-acti- 
on som Simon Wests Con Air (1997) 
påberåber sig hyppigt gud. Den dødsdruk- 33
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ne katolicisme, der er omtalt ovenfor i We 
Were Soldiers, er således kun et særligt 
ekstremt udtryk for, at hovedparten af 
USA’s befolkning er langt mere religiøse 
end Europas, hvorfor alt fra westerns til 
science fiction gennemvædes af religiøsi
tet.

Selv når det kom m er til forsøget på at 
foretage en samfundsmæssig kritik, dan
ner religiøse forestillinger ofte klangbun
den for denne kritik. Et grelt eksempel er 
Paul Thomas Andersons Magnolia (1999). 
Filmen præsenterer sig tilsyneladende som 
en postmoderne, selvbevidst film, der har 
indsigt i, hvorledes fiktioner skaber pseu- 
dokausaliteter. Men dette ’selvbevidste’ 
metalag forvandles gennem filmen til en 
irrationelt funderet forhåbning om for
løsning på trods af fornuft, hvor metalaget 
skal gøre miraklerne spiselige. Filmen gi
ver en firkantet fremstilling af en ’foræl- 
dre-og-autoritetsverden’, der er syg af 
kræft (symbol på følelsesløshed og egois
me), men har afsat traum er i børnegene- 
rationen. Men da alle handlingstrådene 
peger m od tragedie, sker miraklet: Som i 
biblen, hvor guds udvalgte folk lever un 
der faraonernes undertrykkelse, men frel
ses ved at gud sender plager, f.eks. frøer, så 
rammes også Los Angeles af en frøregn. 
Filmens helt er den enfoldige, men gode 
betjent, med et kors over sin seng, men 
også en incestramt narkoman, en enfoldig 
mandlig sygeplejerske, og en hustru hvis 
beregning forandres til medlidenhed, 
hører til hverdagsheltene, der med deres 
medfølelse gør op med det nye Sodoma, 
Los Angeles. Ja, selv en ung mand, der 
prædiker fallos’ herredøm m e over kvin
derne, omvendes, og forsoner sig med sin 
stedmoder. At 60’ernes metafiktionelle 
kneb her bruges til at legitimere en gum 
petung symbolik og en traditionalistisk 
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det traditionaliseringspres, der hviler over 
store dele af det amerikanske åndsliv. 
Tilsyneladende står den krigeriske kristen
dom i We Were Soldiers i modsætning til 
Magnolias dyrkelse af svaghed og offersta
tus. Men begge forenes i, at menneskelivet 
styres af højere magter, hvorfor troen, ikke 
fornuften, bø r styre de enkelte og samfun
det.

Konstitueringen af nationen i krigen og 
katastrofen. I de amerikanske film konsti
tueres sam fundet hyppigst i den voldelige 
konfrontation med omverdenen og i kata
strofen. Særligt efter Vietnamkrigens op
hør har film efter film visualiseret, hvorle
des bysam fund eller hele USA destrueres 
af truende kræfter. Disse kræfter kan være 
naturkatastrofer som jordskælv, vulka
nudbrud, meteorer, hajer, eller kam p mod 
fremmede civilisationer. Der kan også 
være tale om, at katastrofen er fremkaldt 
af civilisatorisk hybris, som når m an laver 
dårligt konstruerede skyskrabere, der ud
vikler sig a la John Guillermins The 
Towering Inferno (1974, Det tårnhøje hel
vede).

Der fremstilles i katastrofefilmen ofte et 
forløb, hvor mange forskellige mennesker 
har problem er med deres partnere og 
øvrige familie eller med liv og sam fund i 
al almindelighed. Men under truslen fra 
katatrofen genfinder de fleste deres sande 
menneskelighed. Omend nogle mennesker 
i katastrofen viser deres sande asociale 
væren ved plyndring og panik, vil en lige 
så væsentlig del af befolkningen retablere 
deres sociale netværk og samtidig fungere 
som ansvarsbevidste borgere. 1 M im i 
Leders Deep Impact (1998) ofrer nogle 
heltemodigt deres liv for at formindske fa
ren ved, at jorden rammes af en kæm pe
meteor. En far og en datter går i døden 
sammen. Store dele af USA’s befolkning
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omkommer, men dels lykkes det astronau
ter at formindske katastrofen ved at borts
prænge dele af meteoren, dels har den rare 
præsident sørget for, at særligt værdifulde 
(avls)mennesker er blevet udvalgt til at 
overleve i underjordiske grotter, for senere 
at kunne vende tilbage til jorden. I Stanley 
Kubricks Dr. Strangelove (1964) fremstille
des en lignende plan som  udtryk for dr. 
Strangeloves nazistiske, racehygiejniske 
ideer, men i Deep Impact glider den ind 
som  en relativt acceptabel plan B.

Og selv i film, der forstår sig selv som 
progressive, skinner der ofte en for euro
pæere uforståelig fornægtelse af, hvorledes 
et lovsamfund er konstitueret. I Joel 
Schumachers A Time to Kill (1996), f.eks., 
sammensættes selvtægt, sentimental og 
svulstig retssalsretorik med en idealisering 
af kombinationen af privat sagfører og de 
på bunden gode og fornuftige og retfærdi
ge jury medlemmer. H istorien handler om 
en afro-afrikansk far, der dræber de 
mænd, der har voldtaget og mishandlet 
hans 10-årige datter. Filmen har en på 
mange måder ubehagelig afstandstagen fra 
al organiseret retfærdighed. Filmens helt 
er den hvide, idealistiske mand, der både 
frigør sig fra højre-organisationer som Ku 
Klux Klan og venstre-organisationer som 
NAACP og netop som god, retskaffen og 
uafhængig amerikaner kan tale til de ret
skafne jury-medlemmer. Dermed bliver 
filmen en fortaler for en radikal individu
alisme, såvel i dyrkelsen af selvtægten som 
i en individualistisk retorik, således at kri
tikken af afro amerikanernes lidelser un 
der et slet retsvæsen og et slet politi og et 
normalt helt utilregneligt jury-vælde 
næsten forsvinder. Filmen fremstiller en 
stat med dødsstraf, og overhovedet funge
rer det amerikanske retsvæsen ofte i sam
klang med muligheden for dødsdom (som 
i Europa er totalt afskaffet), og i samklang

med et politi og et fængselsvæsen, der ef
ter europæiske forhold er barbarisk og 
middelalderligt. Vigilante-film fra Dirty 
Harry og fremefter har langsomt gjort to r
tu r og selvtægt legitimtsåledes at behoved 
for et retfærdigt offentligt retsvæsen druk
ner i mange films dyrkelse af to rtur og 
selvtægt.

Der findes hæderlige undtagelser, der 
som Tim Robbins’ Dead M an Walking
(1995) forsøger at tegne et realistisk bille
de af, hvorledes mordere på death row ik
ke blot er dyr, men også ofre. Men ho
vedstrømmen inden for nyere amerikan
ske film legitimerer et middelalderligt 
fængselsvæsen ved at dæmonisere de kri
minelle. Europæere blev derfor chokeret 
over Guantanamo, fordi de ikke havde 
fantasi til at forestille sig, at hvad de så på 
amerikanske film, også blev udført i prak
sis.

Con Air kan ses som et eksempel på, 
hvorledes fængselssystemet legitimeres ved 
at skildre de mest psykopatiske fanger, og 
også på, hvorledes film forsøger at indfan
ge forskellige tilskuergrupper i en verden 
af beherskelse. Filmen indledes med en ul- 
tradynamisk billedsekvens fra forskellige 
af USA’s slagmarker, mens lydsporet be
skriver, hvorledes US rangers altid har 
ydet det ypperste for fædrelandet. Og vor 
helt, Nicolas Cage, er netop en sådan ran
ger, et rigtigt mandfolk, der lydigt udfører 
moralens og fædrelandets bud. Da han 
hjemme i Louisiana forsvarer sin yndige, 
gravide kone m od nogle skumle typer, 
kommer han til at dræbe en af disse. Og 
takket være en inkompetent sagfører 
idømmes han 7-10 års fængsel. Men han 
underkaster sig fromt, lærer spansk mm., 
mens resten af fænglet er et kaos af vold.
Da han bliver hjemsendt, kom m er han 
desværre til at flyve med et flyvende fæng
sel sammen med nogle af de værste for- 35
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brydere i USA, og disse hijacker flyet. På 
landjorden er der samtidig en kamp mel
lem en lidt mere højresnoet politim and og 
en lidt mere venstresnoet repræsentant for 
fængselsvæsenet. Trods otte år i fængsel er 
Cage frisk på at udsætte genforeningen 
med kone og barn for at redde en kam m e
rat (en fuldstændigt medicinsk umulig h i
storie om insulinmangel) og en kvindelig 
fængselsbetjent, der udsættes for en per
vers fange. Da fangerne snart en efter en 
dør enten ved Cages eller den økologiske 
politimands indsats, spares fængelsvæse- 
net for nogle udgifter, fangernes adfærd 
har legitimeret bure, lænker osv. i hele 
fængselsvæsenet, og efter heroisk indsats 
kan venstresnoet og højresnoet forenes i 
glad maskulin sejrsrus, for Cages vedkom
mende forhøjet ved sentimental forening 
med kone og barn. Cage har samtidig vist, 
at han ikke -  som en af de skumle typer i 
indledningen hævder -  er en af de tøsed
renge, der førte til at USA tabte i Vietnam. 
Cage er den perfekte autoritære person, 
der bøjer sig ydmygt for myndighederne 
og gud, der beskytter kvinder og børn, og 
som er skånselsløs over for fjender. Netop 
denne cocktail af brutalitet, hæsblæsende 
action og den religiøse ydmyghed sam 
menblandet med militær lydighed, som 
også en Stallone i Rambo eller en Redford 
i The Last Castle fremviser, er skræmmende.

Den mytiske konstruktion af Amerika. I
modsætning til de fleste europæiske stater 
er USA ligesom tidligere Sovjetunionen en 
konceptstat, dvs. en stat der ikke blot defi
nerer sig geografisk, men også ved at den 
står for nogle bestemte værdier. USA’s 
værdier konstitueres ofte på grundlag af 
nogle myter. Der er mindst fem centrale 
undermyter. Den ene er myten om den 
europæiske ufrihed, karakteriseret ved feu-
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gionsudøvelse og manglende frihed for 
skatter, der førte til udvandring og til uaf
hængighedskrig. Den anden er myten om 
USA som pionerlandet, en befolkning der 
frugtbargør vesten. Den tredje myte er 
USA som racernes og nationaliteternes 
smeltedigel, det klasseløse samfund, hvor 
alle har lige chancer. Den fjerde myte er 
USA som moderniseringens hjemsted. Og 
den femte myte fremstiller USA som eneste 
garant for frihed og fred i verden, hvorfor 
USA må påtage sig rollen som verdens ue
gennyttige politibetjent.

Filmmediet er centralt for formidlingen 
af de amerikanske myter, der ofte ikke har 
nogen særlig bund i den historiske virke
lighed. På grund  af skolesystem og medie
struktur (og USA’s geografisk isolerede be
liggenhed) vil den amerikanske gennem 
snitsborger kun have ringe viden om  ver
den uden for USA, og mediernes verdens
fremstilling og Amerikafremstilling må 
antages at have en betydelig indflydelse på 
befolkningens holdninger.

De amerikanske myter er på ingen må
de dækkende for alle amerikaneres selv
forståelse, tværtimod er der også i USA 
skarpe kritikere af dele eller alle disse my
ter. Men alligevel vil bl.a. de filmiske frem
stillinger af disse myter i kraft af deres 
primitive ideologiske kraft ofte definere 
store gruppers forståelse af såvel USA som 
resten af verden.

Roland Emmerichs The Patriot (2000), 
der har manuskriptforfatter fælles med 
Spielbergs Saving Private Ryan (1998), 
fremstiller på forbilledlig vis myten om 
USA som frihedens rige over for euro
pæisk gammelmod. Den engelske konge er 
en tyran, der vil brandskatte kolonierne. 
Sandheden var, at kolonierne havde været 
helt skattefrie, men da England skulle fi
nansiere regningen for syvårskrigen, der 
bl.a. drev Frankrig ud a f det senere USA
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The Patriot

og Canada, en kæmpefordel for kolonier
ne, m ente den engelske regering, at kolo
nierne skulle betale en del af regningen. I 
The Patriot er de engelske tropper onde og 
arrogante, og foretager systematiske drab 
på kvinder og børn. At kolonierne var op
bygget ved stadig imperialistisk udrydning 
af indianerne, forties, og konflikten med 
indianerne skyldes kun onde franskmænd. 
Filmens helt, Mel Gibson, har i syvårskri
gen kæm pet mod franskmændene, der 
havde allieret sig med indianerne, og den
ne grum m e fransk-indianske koalition 
havde udført så bestialske overgreb på fre
delige civilister, at Gibson må sætte sig 
grusomt til modværge. USA’s rigdomme 
er således ifølge filmen ikke et produkt af 
folkedrab, det er indianerne der er gru

somme, men dog er de forledt hertil af 
rigtige europæere (franskmænd). Filmen 
har også en ‘sort’ vinkel. Til trods for at 
dele af kolonierne selvfølgelig havde sla
veøkonomi (og at oprøret iøvrigt hoved
sageligt var ledet af storborgerskab og 
plantageejere), skildrer filmen, hvorledes 
befrielseskrigen også er et opgør med ra
cediskrimination (slaverne kan købe sig 
fri ved krigstjeneste!). Selv om Mel Gibson 
er plantageejer, fremstilles han i filmen 
som en folkets mand, modsat den euro
pæiske aristokratisme og europæisk 
manglende social lighed.

Nu er den amerikanske frigørelse sket for 
langt over to hundrede år siden. Men den 
spiller stadig en rolle for den stereotype 
opfattelse af Europa i amerikanske film. 37
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Franske grever, tyske junkere eller affekte
rede, snobbede og udemokratiske englæn
dere optræder stadig som filmiske fjende
billeder.

USA som pioneråndens sted. Gennem 
hundreder af westerns er det blevet hæv
det, at USA er pioneråndens sted. Mens 
fremstillingen af USA som et land af im 
migranter, der bliver selvej erbønder på 
den jord, som indianerudryddelsen frisæt
ter, kan have en vis repræsentativitet indtil 
anden halvdel af 1800-tallet, hvor im m i
grationen for alvor kom i gang, så er 
westernfilmenes fremstilling af USA som 
beboet af individualister og iværksættere, 
der stadig går mod vest, stærkt misvisende 
fra og med den anden halvdel af 1800-tal
let. Den typiske europæiske imm igrant 
blev i stigende grad en lønarbejder i de 
kæmpekoncerner, der voksede frem i den
ne periode i det nordøstlige USA. De pol
ske landarbejdere og unge mennesker, der 
udvandrede til USA, blev f.eks. slagteriar
bejdere i Chicago eller kulminearbejdere 
osv. Men disse livsformer er kun sjældent 
blevet fremstillet filmisk. Når Terrence 
Malick i den ultrasmukke Days o f Heaven 
(1978, Himlen på jorden) i slipstrømmen 
fra 60’er-radikalismen fortæller en histo
rie, der som udgangspunkt har livet som 
arbejder i Chicagos jernstøberier og som 
daglejer i midvestens kæmpefarme i tiden 
op m od Første Verdenskrig, bliver dette 
sociale udgangspunkt snart blot en bag
grundsdekoration for et kærlighedsme- 
lodrama.

Samlebåndsarbejderens liv i den efter
følgende periode huskes mest fra Chaplins 
Modern Times (1935, Moderne tider) eller 
Walt Disneys Santa’s Workshop (1932, 
Julemandens værksted). Den typiske ame
rikanske tilskuer til en westernfilm fra 
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mere personligt kendskab til western-ver- 
denen end den typiske danske lønm odta
ger i den samme periode. Men de typiske 
amerikanere, som er lønarbejdere i kæm
pefirmaer, er blevet forsynet m ed en myte 
om at de, modsat europæere, h a r deres 
rødder i vestens pionerliv.

Samtidig er den type pionerindsats, der 
udøvedes i USA’s vestregioner, en relativt 
primitiv udfoldelse, sammenlignet med 
den pionerindsats, der samtidig blev fore
taget af mange små og store entrepenører 
særlig i Europa, og lidt i New England. 
Flertallet af de væsentlige opfindelser og 
teknologiske landvindinger, fra biler og 
film til moderne kem iproduktion, den 
teknologiske udnyttelse af elektricitet, ja 
senere endda fjernsyn, skete i Europa, m ed 
Edisons New England laboratorium  som 
undtagelsen, der bekræfter reglen. USA’s 
væsentligste bidrag i perioden var som a n 
tydet skalaen i produktionen. Den dygtige 
tycoon havde evnen til at udkonkurrere og 
opkøbe alle små iværksætteres firmaer for 
at indlemme dem i store hierarkiske kon
glomerater. I den mytiske fremstilling er 
der derim od en lige linje mellem den vest
vendte pionerindsats og rumteknologiens 
eller computerteknologiens pionerånd.

USA som m oderniseringens sted.
Hollywoods globale hegemoni fødtes o m 
trent samtidig med, at USA under og efter 
Første Verdenskrig fremstod som  verdens 
ledende magt såvel militært som  økono
misk. Denne position blev for alvor stabi
liseret under Anden Verdenskrig. Modsat 
fremstillingen af Amerika som  et land a f 
pionerer, der mest er en m ytisk konstruk
tion, så er fremstillingen af USA (og 
Hollywood) som moderniseringsproces
sens spydspids i perioden 1920-70 langt 
mere dækkende. The American Way m ed 
supermarkeder, fastfood, motorveje, for-
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stæder osv. var udtryk for en livsstil og en 
levestandard, som resten af verden kun 
kunne nyde via Hollywoods fremstillinger. 
Klassesamfundet var her tilsyneladende 
om dannet til et middelklassesamfund, 
forstærket a f det forhold at de fleste ame
rikanske film selvfølgelig udspilles i Holly
woods nærområde, Californien, der i 
mange henseender har en velstand langt 
over det amerikanske gennemsnit. På fil
m en som i virkeligheden bugnede super
markederne af varer, som  en Jerry Lewis 
kunne bade sig i, f.eks. i Frank Tashlins 
The Disorderly Orderly (1964 Hjælp, Jerry 
kommer!), og bilerne hobede sig op på gi
gantiske motorveje, der dannede den per
fekte baggrund for biljagter - f.eks. i 
Stanley Kramers It’s a M ad Mad Mad Mad 
World (1963, Hopla, vi lever).

Resten af verden oplevede rigdom og 
modernitet gennem Hollywoods Amerika, 
hvadenten der var tale om  en europæer i 
Europas beskedne efterkrigsverden, eller 
der var tale om en tilskuer omgivet af det 
tredje verdens afgrundsdybe fattigdom. 
Amerikanske firmaer og livsstilsprodukter 
som MacDonald og Coca-Cola gik deres 
sejrsgang over kloden.

Amerikas økonomiske hegemoni eksiste
rede i samklang med dets militære hege
moni. Mens Europa efter Anden Verdens
krig og afviklingen af im perierne (der var 
fuldført i begyndelsen af 60’erne) bevæge
de sig i en stadig mere pacifistisk retning, 
har USA, m ed afbræk i slutningen af 
60’erne og slutningen af 90’erne, opbygget 
et stadigt mere globalt imperium. Opbyg
ningen var i meget høj grad motiveret af 
den kolde krig, men efter at USA er blevet 
den eneste supermagt, er baseudbygnin
gen fortsat, dels ved erobringen af Afgha
nistan og Irak, dels ved opbygning af ba
ser i tidligere sovjetrepublikker. Europas 
og Japans m odernisering fra 50’erne og

fremefter blev drevet frem af den civile 
produktion, og amerikanere lærte snart at 
forbinde europæiske produkter med sofi- 
stikering. Dette gjorde dem dog ikke ven
ligere stemt over for omverdenen, som vi 
ser i John McTiernans Die Hard (1988), 
hvor Bruce Willis står over for de to m od
standere fra Anden Verdenskrig, japaner
ne, der ud over at opkøbe Amerika også 
’opkøber’ hans kone, og tyskerne, der sta
dig har bevaret deres nazikynisme.

Fra og med Anden Verdenskrig blev Los 
Angeles såvel USA’s største baseområde 
som dets største producent af krigsmateri
el. Anden Verdenskrig blev samtidig den 
periode, hvor krigsfilm fra at være en 
mindre genre voksede sig stadig mere be
tydningsfuld, og endda afsatte undergen
rer (flyfilm, flådefilm, ubådsfilm, infante- 
ri-film). Anden Verdenskrig, den kolde 
krig (og dens varme indslag såsom 
Koreakrigen og Vietnamkrigen) ændrede 
USA fra at være et land, hvor magtudøvel
se prim æ rt blev fremstillet som et indre 
fænomen (westerns, gangsterfilm, politi
film og borgerkrigsfilm), til et land, der - 
som den frie verdens leder - kæmpede 
globalt og endda måtte kæmpe mod (fik
tive) invasioner fra rum m et. Krigsindu
strien har fået en stadig stigende betyd
ning for USA’s økonomi, både direkte og 
indirekte ved de store militære forsknings
ressourcer. Udviklingen af computere, 
kom m unikationsstrukturer som satellitter 
mm. er blevet drevet frem af militære 
forskningsprogrammer, og Hollywoods 
action-, krigs- og science fiction-film har 
været den vehikel, der har fremstillet sam
menblandingen af hi tech og beherskelse.
Specielt krigsfilm vil ofte kun kunne opta
ges med hjælp fra USA’s væbnede styrker.

Mens USA’s militære hegemoni således 
støt har udviklet sig til, at USA efter Sov
jetimperiets opløsning er blevet verdens 3 9
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eneste supermagt, er dets økonomiske he
gemoni ved at gå i opløsning. Gennem år
tier har opsparing og vækst været lav i 
USA (med undtagelse af nogle år under 
IT-bølgen i 90’erne). Den enorm e gæld, 
som resten af verden i årtier havde opbyg
get i forhold til USA, blev brugt op, og 
med udgangen af Reagan-æraen startede 
den gældsætning af USA, der nu har nået 
et omfang, der får mange økonom er til at 
sammenligne landet med Argentina og til
svarende gældsplagede tredjeverdenslande. 
I starten var det især Europa og Japan, der 
finansierede de amerikanske underskud, 
men nu er også Korea, Taiwan og Kina 
trådt til. Alene i 2003 havde det før så fat
tige Kina et handelsoverskud i forhold til 
USA på det ufattelige beløb af 750 milliar
der kroner, halvanden gang om kostnin
gerne ved Irak-krigen. Kina finansierede 
næsten en tredjedel af USA’s 2500 milliar
der kroner store budgetunderskud. EU 
har nu overhalet USA i rigdom, og inden 
for en overskuelig fremtid vil Kina, og 
måske også Indien, overhale USA. Allerede 
nu er der flere IT-ingeniører i Indiens IT- 
mekka, Bangalore, end i Silicon Valley I 
kølvandet på denne udvikling er også asi
atisk kulturproduktion i fremgang. Man 
kan således finde det symbolsk, at Zhang 
Yimous Hero i Danmark fik premiere i 
Hollywoodfilmenes mekka, Imperial-bio- 
grafen. Asiatiske film er ikke kun begiven
heder for kunstbiograferne, såvel Kina 
som Bollywood vil snart være på banen 
med udstyrs- og actionfilm til mainstre- 
ampublikummet. I Asien laves der stribe
vis af film om en m oderne asiatisk hver
dag - som Anh Hung Trans vietnamesiske 
Cyclo (1995), Sylvia Changs taiwanesiske 
20: 30: 40 (2004) eller Eon-hie Lees kore
anske ...ing (2003)

USA’s relative økonomiske deroute i 
4 0  forhold til den øvrige verden er sket sam 

tidigt med nogle ganske markante æ n
dringer af det amerikanske samfunds 
struktur. Mens USA i den første efter
krigstid bevægede sig hen imod at være et 
middelklassesamfund, hvor fagforeninger 
og beskatning skar toppen af tidligere ti
ders krasse uligheder, og hvor store dele af 
den amerikanske befolkning havde velbe
talte jobs, er udviklingen siden 70’erne 
gået den m odsatte vej m ed stadig vold
sommere ophobning a f rigdomme hos et 
lille m indretal, mens reallønnen for store 
dele af befolkningen har været stagneren
de i årtier. Dels på grund af den massive 
overførsel af velbetalte industrijobs til 
Europa og især til Asien, dels på grund af 
beskatningsregler, der i stigende grad gør 
det muligt for de mest velhavende at und
lade at betale skat. Økonomen Paul Krug- 
m an har således påpeget, at indkomstulig
heden i USA nu  er vendt tilbage til tilstan
den i 1920’erne.

Om nødvendigheden a f  at bryde USA’s 
fiktionshegemoni. Mens Europa i årtier 
har excelleret i kunstfilm, har det i vidt 
omfang overladt mainstreamfilmene til 
Hollywood. Den store undtagelse er James 
Bond-filmene, og det er ofte sært forfri
skende at se en europæisk vinklet action
film. Et handicap for europæisk filmpro
duktion består i, at den fredelighed, der 
har karakteriseret EU-Europa hverken gi
ver meget stof til krigsfilm, gangsterfilm 
eller fremstillinger af politi i bevæbnet 
konflikt. Europæiske succesfilm har været 
bløde, fra Four Weddings and a Funeral til 
Breaking the Waves. Filmindustrien kunne 
tage ved lære af tv industrien. Mens tv-fik- 
tion helt blev dom ineret af amerikanske 
produkter indtil midten af 90’erne, har al
le europæiske lande gjort en energisk ind
sats for at skabe en mainstream fiktions
produktion. Og indsatsen har båret frugt.
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Overalt i Europa er de nationale fiktio
ner de mest populære, og de amerikanske 
fjernsynsfiktioner reduceret til sekundava
rer på programfladen, som i Danmark, 
hvor Dallas og Dynasty (Dollars) engang 
var hovedretten, m en hvor det nu er Taxa, 
Rejseholdet og Krøniken, der rydder gader
ne. Avedøre har produceret en række 
kunstfilm, men det kunne være interes
sant at se et bud på en mainstreamfilm. I 
mellemtiden kan tv og biografer være m e
re large m ed at vise underholdende 
Bollywoodfilm og film fra Østasien. 
Hollywood laver stadig mange gode film,

men mange af filmbyens nyere produkter 
har et betændt og slidt præg. Innovation 
er ikke vejen til en Oscar, her kræves det 
enten, at filmen er en gammeldags feel
good movie a la Barry Levinsons Rain 
Man (1988) eller en ultrakostbar trilogi 
som Peter Jacksons The Lord o f the Rings 
(2002-2003, Ringenes herre), der både ud
trykker en tåget religiøs åndelighed og 
nogle håndfaste krigeriske dyder.

Det nye Europa og det nye Asien har 
behov for at vise deres mange forskellige 
ansigter på en bred front i konkurrence 
med de gamle Hollywood masker.
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