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I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American 
dream that one day this nation will rise up and live out the true 
meaning of its creed - we hold these truths to be self evident, that 
all men are created equal. 

Martin Luther King 
Washington, 1963 

Også minoriteterne gik frem ved valget. Nogen vil måske finde en 
symbolsk betydning i, at den første indianer (indfødte amerikaner, 
hedder det i USA), Ben Nighthorse Campell i 500-året for Columbus 
rejse bliver medlem af USAs øverste lovgivende forsamling. 

Politiken, 5.11.1992 
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Columbus, Drømmen om Amerika 
og Den amerikanske; Drøm 
Indledning 

Ernst-Ullrich Pinkert 

I 
Drømmen om Amerika i Europa handler lige så meget om Amerika som om 
Europa. Den foreliggende bog fokuserer dog hovedsaglig på de billeder, som 
europæerne har dannet sig af Amerika. Disse billeder fortæller ikke så lidt om 
dem selv, deres behov og selvopfattelse. I sit forord til Cesare Paveses bog om 
Amerikas opdagelse har Italo Calvino kommenteret dette fænomen på følgende 
måde: 

"Amerika. I perioder med utilfredshed opstår ofte en litterær myte: Et 
fremmed land bliver opbygget som modbillede. Sådan skabte Tacitus 
sit Germanien og Mme de Staël sit Tyskland. Landet som bliver 
opdaget på denne måde er ofte en utopi, en samfundsmæssig allegori, 
som næsten ikke har noget til fælles med det fænomen af samme 
navn, som eksisterer i virkeligheden. Men derfor opfylder det sin 
funktion dog ikke mindre godt, idet man netop fremhæver de karak- 
tertræk, som man har behov for i den pågældende situation."1

På grund af disse "behov" har drømmen om Amerika flere dimensioner: en 
politisk, en social, en kulturel og ikke mindst en religiøs. Den sidste kommer 
til udtryk i en af de mest populære amerikanske betegnelser for USA, "God's 
own country", og den viser, at drømmen om Amerika er ældre end Amerika 
selv - ældre end europæernes Amerika. Drømmen om Amerika må således ses 
i forlængelse af Det gamle Testamentes vision og løfte om landet Kanaan, 
"landet, der flyder med mælk og honning" og som minder om den tabte paradi- 
sets have. - The Conquest of Paradise, Ridley Scotts Columbusfilm fra 1992 
med Gérard Depardieu som hovedperson, illustrerer at et "tabt paradis" for- 
svinder endegyldigt, når det indtages med vold og med magt. 

Drømmen om Amerika i Europa rummer mange aspekter, forskellige fra årti 
til årti og fra land til land, - herom vidner denne bogs bidrag om amerikanske 
drømmebilleder i Europa og deres historiske kontekst og sociale og kulturelle 
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funktion. Men de har en fællesnævner: håbet og drømmen om et bedre liv, et 
nyt liv i en bedre verden, Den nye Verden. 

Grundlaget for denne bog er foredragene fra konferencen Drømmen om 
Amerika i Europa, afholdt på Aalborg Universitetscenter, Institut for Sprog og 
Internationale Kulturstudier, 2.-3. november 1992 i anledning af 500-årsdagen 
for Columbus' ankomst i Amerika. 

II 
Columbus opdagede Amerika - dette er som bekendt en sandhed med modifika- 
tioner. "Amerikas opdagelse var", som Alexander Ewen, grundlæggeren for US- 
tidsskriftet Native Nations har påpeget, "i virkelighed en invasion, en fysisk, 
spirituel og intellektuel invasion, som piner os indianere indtil i dag." 2 Den nye 
Verden i vest var ikke "ny", der eksisterede jo ældgamle højkulturer, - og 
desuden havde der allerede før Columbus været europæere på det amerikanske 
kontinent: vikingerne. 

Om deres ophavsret til "opdagelsen af Amerika" kunne man få dage efter 
500-årsdagen læse en artikel med overskriften Vikinger kom først. En musling 
beviser Columbus ikke skal have æren {Politiken, 27.10.1992). Artiklen henviser 
til en opdagelse, gjort af danske geologer, som bekræfter sagaernes beretninger 
om Vinland, det nye land på den anden side af Atlanterhavet. Opdagelsen viser, 
"at vikingerne ikke blot provianterede hvede og vin, men også kødfulde mus- 
linger i Vinland. Muslingerne har kunnet holde sig levende i bunden af 
vikingeskibene - så levende, at de har haft kraft til at formere sig og leve videre 
ved de danske kyster, når vikingene har trukket bådene på land og renset 
skaldyrene ud." 

Ved Skagens Odde har man fundet amerikanske sandmuslinger som gennem 
nye kulstof-14 målinger "med sikkerhed kan dateres til år 1255-1295 - og endda 
i så store mængder, at muslingerne på dette tidspunkt må have levet på stedet 
i mange år." Derved mener man at have fundet "uomtvistelige beviser" for 
vikingernes færden i Amerika allerede 500 år før Columbus. 

Selv om man kan blive enige om, at Columbus "ikke skal have æren", så er 
der anledning nok til at mindes hin 12. oktober 1492, da han og hans mænd 
kom til Guanahani, en af Bahama-øerne. Det at der udgives et hav af bøger om 
Columbus understreger, hvor meget han optager sindene. 3 På bogmessen i 
Frankfurt am Main talte man i oktober 1992 mere end 150 nye udgivelser om 
Columbus og hans tid. En hel del af dem foreligger også på dansk: en anmelder 
afvejede ikke mindre end 8,2 kilo dansk Columbus-litteratur. 4

Columbus har i historiens løb fremkaldt de mest forskellige og modstridende 
tolkninger, - og gør det den dag i dag, hvilket bl.a. de højst forskelligartede 
aktiviteter i anledning af 500-årsdagen verden over viser: rejsning af nye 
mindesmærker, kongresser, udstillinger, protestdemonstrationer mm. Dagbladet 
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Politiken meddelte f.eks. den 11.10.1992, at colombianske bønder og indianere 
blokerede den panamerikanske motorvej med brændende bildæk: "Det skete i 
protest imod de mange fester i 500-året for Columbus' ankomst til Amerika." 
Og den 12.10.1992 skrev Aalborg Stiftstidende at dagen før havde været 
"præget af vold, bombeattentater og demonstrationer" i en lang række 
latinamerikanske lande, nemlig der, hvor der var vrede over festen i anledning 
af 500-året for en begivenhed, der førte til europæisk erobring af Latinamerika. 
I Perus hovedstad, Lima, f.eks. deltog op mod 100.000 mennesker i et storstilet 
karneval for "500-året for Andes-regionen modstandskamp" - demonstrativt blev 
Columbus' navn slet ikke nævnt her. 

I mere end 400 år er Columbus i Europa og det hvide Amerika blevet betrag- 
tet som en slags "messias", som en anden Prometheus, der har bragt lyset og 
kulturen til menneskene. Så sent som for 100 år siden forsøgte man sågar at få 
kirken til at erklære ham hellig... Idag er man noget mere tilbageholdende i vur- 
deringen af Columbus' bedrifter og af deres konsekvenser, selv om paven den 
12. oktober 1992 rejste til den Dominikanske Republik, for at fejre ham i for- 
bindelse med indvielsen af et kæmpe-fyrtårn, der samtidig skal tjene som 
Columbus-mindesmærke. 

Columbus-fyrtårnets symbolværdi må tolkes helt anderledes end dens byg- 
geherre, Den Dominikanske Republiks præsident, ønsker det. Bygningen 
fremstår nemlig som et symbol på den gamle magtelites ufortrødne hensynsløs- 
hed - idet tusinder af fattige menneskers hjem blev jævnet med jorden for at 
give plads til fyrtårnsbyggeriet. Byggeherrens brutalitet demonstrerer, at 
magtens sprog i dele af Syd- og Mellemamerika ikke har ændret sig grund- 
læggende siden Columbus' tid. En af præsterne, som repræsenterer disse fattige 
menneskers interesser, Padre Cela, sagde herom umisforståeligt: "Menneskene 
dør af sult. Det vi behøver er skoler og læger. Ikke et Columbus- 
mindesmærke".5

Symbolkraften i Columbus-navnet er tilsyneladende ubrudt, når det gælder 
navngivning i forbindelse med nye landvindinger og jagten efter "nye verdener": 
i videnskaben, i det ydre rum og ved lanceringen af Hollywoods imaginære 
rum: Columbia-university, Columbia-filmselskabet etc. - Columbus' skib hed 
Santa Maria, US-rumfærgen Columbia - begge navne viser, at skib og rumskib 
var og er andet end fartøjer: de skulle også bære en idé, en mission ud i 
verden. 6 Rumfærgen Columbia skal symbolisere fremskridt og udvikling, men 
netop fremskridt og udvikling er kommet i søgelyset, og den strålende helt 
Columbus er efterhånden begyndt at kaste skygger. 

Straks efter ankomsten på Guanahani omdøbte han øen til San Salvador og 
opkaldte den således efter "frelseren", Kristus; i hans navn fulgte snart Cortez' 
og Pizarros soldater og tog aztekernes og inkaernes riger i besiddelse. Som så 
ofte før og siden blev besiddelse også her identisk med ødelæggelse; og 
begreberne 'udvikling' og 'udslettelse' blev to sider af samme mønt, på samme 
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måde som 'Gud' og 'guld'. 
Columbus symboliserer således også et vestligt fremskridts- eller udviklings- 

begreb, som går tilbage til renæssancen og som gør blodig alvor af Første 
Mosebogs påbud: "Gør jer til herrer over jorden" - Den hvide mands under- 
kasten sig jorden og den vestlige kulturs 'fremskridt' fortsætter i 1992. Nu 
hjemsøger den f.eks. regnskovsområderne i Brasilien. Deres 'udvikling' vil føre 
til indianernes og deres kulturers 'afvikling', - og på lidt længere sigt måske til 
vores egen. Og dette udviklingsbegreb revolterer man imod, ikke mindst i 
forbindelse med 500-årsdagen. Som en bondeleder i Guatemala sagde det: "Vi 
ønsker af 500-året, at man i det mindste lytter til os, at man giver os lov til at 
tale og vise, hvordan vores virkelighed ser ud. Regeringerne siger, at mødet 
mellem de to verdener var startskuddet til fremskridt og udvikling - det er to 
ting, vi endnu ikke har set noget til." (Politiken, 16.11.1992). 

Da den chilenske forfatterinde Isabel Allende af Norsk TV blev spurgt, om 
hun fejrede Columbus i 500-året for "1492", svarede hun "Nej - fordi jeg er 
mestiz. Jeg er en blanding af europæer og indianer. 500-årsjubilæet er en fest- 
ligholdelse af noget spanierne satte i værk. Det var betydningsfuld, måske uund- 
gåeligt. Men set fra amerikanernes synsvinkel er der meget at begræde. 
Kulturer, sprog, hele folkeslag gik tabt. Hele folk begik selvmord for ikke at 
leve i slaveri. 500 år efter dette 'møde' knuser man fortsat de indfødte kulturer. 
500 års udbytning og imperialisme kan jeg ikke fejre." 

Den spanske præst og historiker Bartolomé de Las Casas påpege tidligt de 
forhold, som Isabel Allende taler om: de spanske conquistadorers, deres efter- 
følgeres og efterkommeres undertrykkelse og mishandling af indianerne. Las 
Casas gjorde faktisk opmærksom på, at der foregik et folkemord: i 1542 oplyste 
han i sin Kort rapport om ødelæggelsen af de vestindiske lande at mere end tolv 
millioner indianere allerede var blevet dræbt af de kristne, og han understregede 
at "de har behandlet dem værre end deres kvæg, ja værre en skidtet".7 

Bartolomé de Las Casas satte spørgsmålstegn ved en hensynsløs kristiani- 
seringspolitik, og han afviste med eftertryk at man skulle have lov til at tvinge 
andre mennesker til deres lykke. - Så sent som i 1960'erne var der mange i 
Spanien og Latinamerika, som foragtede Las Casas, fordi han angivelig havde 
krænket Spaniens ære. Historikeren Ramón Menédez Pidal offentligjorde i 1963 
i Madrid en bog, hvor han tog afstand fra Las Casas' "paranoid storhedsvanvid" 
samtidig med at han roste de kulturelle fremskridt, som Amerika har spanierne 
at takke for. 8

Verdensudstillingen Expo y92 byggede ufortrødent videre på den traditionelle 
Columbus-symbolik. Den fandt sted i Sevilla, hvor Columbus havde levet i en 
periode, dens eufemistiske motto var Opdagelsernes tidsalder - og den sluttede 
netop den 12. oktober 1992, på selve opdagelsens 500-årsdag. Ved hjælp af 
Expo '92 ville Spanien tydeligt demonstrere, at landet efter Francos død har ud- 
viklet sig til et moderne verdensåbent demokrati. - Hensigten er god nok, men 
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med en Columbus, som symbolsk trak i Expo-trådene lancerede man netop et 
billede af 'udvikling', som er et problematisk alternativ til Franco-styrets retar- 
derethed. 

Ikke mindst genbruget af Columbus-skikkelsen i Sevilla viser, i hvor høj grad 
den er fast inventar i den vestlige verdens kultur siden 1500-tallet. Der findes 
utallige romaner, skuespil, operaer, film, tegneserier m.m. om Columbus - og 
de handler som regel om 'kulturmødets' drømme - eller traumer. Også Danmark 
fandtes der i 1992 forskellige Columbus-projekter, f.eks. et stort amatørprojekt 
i Silkeborg, en slags Columbus-musical. Instruktøren sagde om den i dagbladet 
Politiken: "Columbus bliver bestemt ikke behandlet med respekt i denne fore- 
stilling. Vi præsenterer Columbus som en antihelt. Han bliver søsyg, han falder 
over bord, han er bigamist og meget andet, så der bliver pillet lidt ved glorien." 

Også Bådteatrets musikal Kys mig, Columbus pillede ved glorien. Set med en 
anmelders øjne så forestillingen sådan ud: "Alt balancerer perfekt på kanten af 
det spejl, der gensidigt lader 1492 og Columbus spejle 1992 og os. Mens tiden 
er Spanien 1492 (så) åbner sprog, spil, drift og komik mod os (...) Intet 
fremmed er mig menneskeligt, siger Columbus med fortalelse, der som et 
banner spænder fra hans 1492 til vores nutid. (...Han) sejler sig selv uafvidende 
direkte ind i drømmen - og vores verden: the dream of Amerika, frihedsgudin- 
nens land, hvor (...) alt, selv guld- og driftdrukne drømmere, kan management- 
udsættes og sælges som T-shirts".9

Vores nutid behandledes også i et Columbus-stykke under Århus Festuge 
1992, hvis tema var "Det ny Europa". Teatergruppen Metropole's forestilling 
The Conqueror tog netop "udgangspunkt i mødet mellem forskellige kulturer og 
er tænkt som en advarsel til vore dages Europa-arkitekter, der atter nyder den 
europæiske kulturs udbredelse. Efter Metropole-folkenes opfattelse skal 
fejringen af 500-året tages med et gran salt. Dengang - som nu - sker kultur- 
mødet på Vestens præmisser. De handlinger, der i inkvisitionens tid trak blodige 
spor efter sig, udføres i vor tid blot med 90'er forklædning." 10

Den mexikanske forfatter Carlos Fuentes så dog anderledes på 500-årsdagen 
end Isabel Allende og alle de andre velmenende kritikere af Columbus & Co. 
Fuentes har på forskellig vis tilkendetgivet, at han ville bruge "1992" til en mar- 
kering af latinamerikansk identitet og selvbevidsthed. Herom sagde han: 
"Latinamerika har skabt sig en identitet igennem femhundrede år. Vi har skabt 
vores identitet gennem kulturen, i romaner, poesi og musik. Vi har virkelig 
noget at fejre i 1992.”11 - Og netop med en roman forberedte Carlos Fuentes 
selv året 1992, da han i 1987 fremlagde det vældige værk Kristoffer Ufødt. Det 
er et fosters beretning fra undfangelsesøjeblikket til fødslen, der af forældrene 
planlægges til at finde sted netop på 500-årsdagen for Columbus' ankomst i 
Amerika. - Artiklen om Fuentes er den eneste i denne bog, der behandler 
drømmen om Amerika ud fra et (latin)amerikansk perspektiv.12
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III 
Den amerikanske drøm er et billede, der udtrykker håbet om at nå til tops, - fra 
skopudser til millionær, fra Hollywoodglimmer til Det hvide Hus' aura. I tiden 
omkring og lige efter 500-årsdagen for Columbus' historiske Amerika-rejse blev 
denne "amerikanske drøm" besværget utallige gange i USA - valgkampen var 
nemlig ved at nå sit højdepunkt. De tre kandidater til præsidentembedet, Bush, 
Clinton og Perot, havde alle gjort sig til talsmænd for den amerikanske drøm og 
dens realisering. De mente nok ikke helt det samme med "the american dream" 
i deres programmer og visioner om USA's fremtid, - men i ét punkt var de 
enige: at blive valgt til amerikansk præsident, det er kulminationen på den 
amerikanske drøm. 

Da valget var overstået, blev den brede generelle snak om den amerikanske 
drøm ekstremt personaliseret og anvendt i beskrivelsen og vurderingen af 
udfordreren Bill Clintons valgsucces. Det skete overalt i den vestlige verden - 
her kun nogle få danske eksempler. - Aalborg Stiftstidende havde den 
4.11.1992, dagen efter Clintons sejr, en helsidesartikel med overskriften Den 
amerikanske drøm. I Politiken kunne man læse at "USAs 42. præsident, den 46- 
årige demokratiske guvernør fra Arkansas, Bill Clinton, på mange måder (er) 
virkeliggørelsen af den amerikanske drøm: manden, der vokser op i små kår og 
ved egen hjælp når samfundets højeste poster. Og den højeste af alle poster i det 
amerikanske samfund er det job, som Clinton overtager den 20. januar 1993." 
Derefter får Clintons sejr en nærmest mytisk dimension: "Bill Clinton er et 
produkt af den lavere middelklasse i lillebyen Hope i USAs fattigste stat, 
Arkansas. (...) Allerede som 14-årig knægt sagde han, at han ville være 
præsident. (...) Myten om Clinton fejler intet. Den er gjort af det stof, som in- 
spirerer filmanagere og forfattere." 13

Til 'stoffet' hører helt oplagt også myten omkring John F. Kennedy, som er 
Clintons politiske forebillede og som i manges øjne nærmest står som 
inkarnation af den amerikanske drøm. - I en kommentar til en TV-serie om 
Kennedy-klanen og den amerikanske drøm kunne man således læse: "Kennedy- 
klanen opnåede rigdom, magt ære og blev indbegrebet af den amerikanske 
drøm. (...) John F. Kennedy (repræsenterede) en drøm, som en hel generation 
var fælles om." 14 Den sidstnævnte "drøm" er dog ikke helt identisk med "den 
amerikanske drøm", de adskiller sig på samme måde som begreberne velfærd 
og velstand. Den amerikanske drøm har præg af utopi, men den fokuserer ikke 
så meget på samfundsudviklingen som helhed og på social fremskridt for alle, 
men især på individuel fremgang. Den handler derved mindre om social velfærd 
end om personlig velstand. 

Valgkampens løfter fra 1992 om at ville sørge for, at den amerikanske drøm 
fortsat skal kunne blive til virkelighed formuleredes hos Clinton udfra en viden 
om, at det materielle grundlag for drømmens virkeliggørelse er ved at smuldre, 
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som forfatteren Arthur Miller påpegede i et interview i dagbladet Politiken den 
26.4.1992: "Amerika (...) blev to samfund for millioner af mennesker - et 
dementi af den såkaldte Amerikanske Drøm". Få dage før valget sagde Clinton: 
"Vores børn skal ikke være den første generation, for hvem den amerikanske 
drøm IKKE kan realiseres." Clinton ser i den her citerede sætning dog bort fra, 
at der også tidligere har været millioner af amerikanere, for hvem den ameri- 
kanske drøms virkeliggørelse var en by i Rusland. 

Martin Luther King Jr. havde nævnt disse millioner - de sorte, indianerne - 
da han i 1964 hold sin berømte "I-have-a-dream"-tale. 15 Her pegede han på, 
at den amerikanske drøm er forvrænget, når den glemmer eller ser bort fra for- 
fatningens centrale sætning: "All men are created equal". Martin Luther King 
drømte bl.a. om, at hans "fire små børn en dag vil leve i et land, hvor de ikke 
dømmes ud fra deres hudfarve, men ud fra deres karakter." - Opstanden i Los 
Angeles' og andre amerikanske byers sorte ghettoer i foråret 1992 mere end 
antyder, at Martin Luther King's børn endnu ikke lever i et sådant land. Bill 
Clintons sejr og de sortes og indianernes fremgang og succes i valgkampen, 
tyder dog på, at Det Demokratiske Parti vil gøre noget ved det. I Dagbladet 
Informations leder kommenterede man dette den 5.11.1992 netop under ind- 
dragelse af den amerikanske drøm: "Vietnam-krigen var den altoverskyggende 
begivenhed for generationen, som Clinton tilhører. Den ændrede mange unges 
livsbane, fordi de blev tvunget ud i et fundamentalt brud med 'systemet'. I USA 
var de vokset op med en drøm, som lovede dem hidtil uset velstand og hyldede 
nationens idealistiske mission i verden, men de fandt en ganske anden virke- 
lighed. Nogle besluttede, at de ville forandre verden. En af dem var Bill 
Clinton." 

Der er tilsyneladende en mulighed for at den amerikanske drøm demokrati- 
seres, valgresultaterne fra november 1992 og de efterfølgende første politiske 
handlinger Clintons peger i denne retning. Og det er der sandelig behov for, 
som Politikens chefredaktør resumerede kort tid efter valget: "Bush-perioden har 
efterladt USA i en tilstand af ængstelse og tvivl. (...) Den amerikanske drøm 
om, at enhver kan komme til tops, blot han er dygtig og arbejdsom, er nu 
suppleret med et mareridt. Frygten for at ende på fortovet, uden arbejde, uden 
sygeforsikring og uden tag over hoved. Virksomheder lukker, arbejdsgiverne 
trykker lønningerne. Den amerikanske mellemklasses levestandard er dalende. 
Fremskridtstroen og optimismen, der har produceret den energi, der var forud- 
sætningen for det amerikanske samfunds fremdrift, vakler nu under pres fra den 
voksende modløshed. (...) nogle af de vigtigste amerikanske institutioner, som 
flertallet kan samles om i fælleskab, er i dag undermineret af mistillid: 
Præsidentens embede, højesteret og Kongressen. Clintons valg udløste lettelse 
i brede kredse." 16 Denne lettelse er blevet beskrevet i en karikatur, af Bo 
Bojesen, hvor Clinton fremstår som en anden frihedsstatue (Politiken, 16.11.92). 

Den amerikanske drøms territorium er ikke begrænset til USA. Territoriet 
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vokser, og det sker vist i samme takt som satellit-TV's udbredelse. Hver eneste 
dag bliver vi udsat for drømmen i dens forskellige kommercielle udtryksformer: 
i medierne, i reklamen - og her måske specielt i cigaretreklamen: Marlboro-manden  
manden realiserer her sin drøm om det gode liv i Gods own Country, og Camel- 
manden har efter forskellige ørkenvandringer sit Paradise lost inden for 
umiddelbar rækkevidde. 

Som få andre emner behersker massekulturelle fortolkninger af den 
amerikanske drøm TV-skærmen. Utallige gange afbrydes spillefilm, der temati- 
serer denne drøm, af reklamer, der ligeledes benytter sig af den, dog i en mere 
håndgribelig variant: seerne får at vide, at drømmenes realisering bare venter 
på dem lige om hjørnet - i butikkerne, hos bilforhandlerne... og at den kan kan 
fås på afbetaling. 

Man behøver dog i "det amerikanske århundrede" (Henry Luce) ikke at være 
amerikaner for at realisere den amerikanske drøm. Da jeg i 1991 havde bedt det 
tyske flyselskab Lufthansa om informationsmateriale vedr. rejser til 
Nordamerika, modtog jeg sammen med brochurerne et brev, der indeholdt den 
følgende opfordring: "Machen Sie Ihren amerikanischen Traum wahr - und ge- 
niessen Sie dabei den umfassenden Lufthansa Service von der ersten bis zur 
letzten Minute Ihrer Reise." Jeg ville bare informere mig om rejsemuligheder, 
priser mm., mens brevet ville suggerere mig, at jeg havde "min egen 
amerikansk drøm". 

Også frihedsstatuen i New York og de fleste af dens kommercielle kopier og 
varianter er blevet til udtryk for den amerikanske drøm. I hænderne på PR- 
strateger forvandles frihedsgudinden dog nærmest til de frie markedskræfters 
skytshelgen. I stedet for frihedens lys holder hun således Schweppes-flasker, 
mikrofoner, CD'er, telefoner og mønter i hånden. Faklen kan også erstattes med 
en tube tysk UHU-lim eller med en Lufthansa-flybillet... 

Et spændende eksempel på frihedstatuens anvendelse i reklamen kunne man 
se i en Lucky Strike-PR-kampagne. Den 25.10.1992 rejstes i dagbladet Politiken 
ved siden af en stor artikel om Bill Clinton og hans familie en mægtig friheds- 
statue. Den skulle virke som om den var blevet revet ud af en Lucky-Strike-ci- 
garet-pakke. Den ledsagende tekst er fåmælt, men ord behøves ikke, Lucky 
Strike og frihedsstatuen er tydeligvis synonymer, de har samme profil og 
indhold. Og frihedsgudinden viser format: king-size-format. Bemærkelsesværdig 
er avisredaktionens sammenkobling af Lucky-Strike-reklamen og Clinton- 
artiklen: sammen fylder de en side og fremstår derved som en helhed. Denne 
helhed understreger, at artiklen og reklamen illustrerer hinanden. Artiklen med 
titlen Bill Clintons største fan er hans mor handler netop om den amerikanske 
drøm og om at almindelige mennesker pludselig kan få king-size-format. Bl.a. 
siges der her om Clintons mor, at hun "har haft et hårdt liv (...) - men at hun 
nu er på vej til at blive USAs First Mum - mor til en præsident." 

Lucky-Strike-reklamen er et af mange mulige eksempler på, at den ameri- 
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kanske drøm - som den amerikanske designer Raymond Loewy har påpeget - 
har fået fodfæste i massekulturen. Den har også infiltreret nutidens ung- 
domskultur, der på samme måde er international som MTV, McDonald og 
Coca-Cola - og som igen påvirker drømmen om Amerika i Europa. 

Den amerikanske drøm og dens tekstlige udgangspunkt, den amerikanske for- 
fatning fra 1776, har også infiltreret reklamesproget og fører i Europa til 
sproglig miskmask og udhuler samtidig demokratiets centralbegreber og 
sproglige nervecenter. I en tysk AEG-reklame17 holder frihedsstatuen en trådløs 
telefon i hånden; i den ledsagende tekst forekommer mange begreber, der kunne 
være hentet fra den amerikanske forfatning: uafhængighed, frihed, bevæ- 
gelsesfrihed, talefrihed. Derfor er det bare konsekvent, at den tyske trådløse 
telefon hedder Das neue Liberty S! Reklameteksten roser teknikken for at have 
sørget for "den bedste sprogkvalitet", men dette er en snedig uforskammethed, 
når man ser, hvordan PR-strategerne voldtager det tyske sprog ("Das neue 
Liberty"!) og skamferer den amerikanske forfatnings og menneskerettighedernes 
frihedssprog. 

Der findes dog i karikaturer og i kunsten også mange eksempler på en kritisk 
eller parodisk anvendelse af frihedsstatuen som peger på, at der er noget galt 
med samfundets tilstand og dets forvaltning af den amerikanske drøm: friheds- 
statuen blev f.eks. tegnet som symbol for et hvidt mandchauvinistisk samfund, - 
eller som soldat med et dødningehoved, 18. - eller med en indianer i sin højre 
hånd, som om han var et jagtbytte. 19

Frihedsstatuen er dog ikke så ærkeamerikansk som den fremstår i politiske 
brochurer og i reklamer, den indeholder historisk set mere end én europæisk 
dimension. Den blev støbt af en fransk billedhugger, F. A. Bartholdi og rejst 
på Bedloe Island ved indsejlingen til New York som en gave af den franske stat 
i 1886, 100 år efter den amerikanske uafhængighedserklæring. Statuen står helt 
i den europæiske frihedssymboltradition, som startede med den romerske 
gudinde Libertas, som ofte har en frihedshue i sin højre hånd. Den må samtidig 
også anses for en slags lillesøster til Delacroix' berømte, storslåede revolutions- 
allegori Friheden leder folket fra 1830. - Men New Yorks frihedsgudinde er 
ikonokrafisk dog også i samme familie som Germania- og Mor Danmark- 
skikkelserne og regionale skønheder som den royale Bavaria-figur med kronen 
i hånden. 

IV 
Den amerikanske Drøm er nært beslægtet med Drømmen om Amerika i Europa. 
Dette drømmebillede siger ikke nødvendigvis ret meget om Den nye Verden - 
som Amerika også blev kaldt siden begyndelsen af det 16. årh. -, men kan 
afsløre en del om forholdene i Europa. Drømmebilledet Amerika kan altså 
udmærket anvendes som en slags guide ved opdagelsen af Europa og dets 




