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Arbejds-lyst eller Back to the 

Visuelle studier i Reagan-Amerika 

Reagan-maen går på hzld. Det der tegnede til at blive en nyindspilning i 
farver af USAs storhedstid, 1950erne, med grandpa Reagan i rollen som John 
Wayne, tegner nu mere og mere til at blive et studie i leverplettet alderdoms- 
svzkkelse og traumernes genkomst. Efter Watergates aktive skurkeri kom- 
mer Irangate som udtryk for den aldrende skuespillers passive medvirken i en 
dilettantisk B-film. Forsaget på at genskabe efterkrigstidens globale akono- 
miske dominans fmte til, at USA omkring 1985 for farste gang siden 1. ver- 
denskrig blev en debitornation. Forsaget på at genoplive månelandingseuforien 
forte til Challenger-katastrofen. Intet er dog så symbolsk for the Amevican 
way oflife som Detroit-dollargrinet, der nu er en daende art - dét kom szrlig 
symbolsk til udtryk, da GM, i et dcspcrat forsag på at forbedre imaget for 
årtiers amerikanske dram, Cadillac'en, lod italienere designe og producere en 
serie karosserier i bedste euro-sfyling; de bliver nu flajet til Detroit, hvor de 
forsynes med motor og indmad (herunder formodentlig benzinindsprajtnings- 
systemer og blokeringsfri bremser fra Bosch). Ingen amerikansk dram er p.t. 
stzrkere end at tjene tilstr~kkeligt med dollars til en Mercedes eller en BMW. 
I cn TV-reklame for Nova, et GM-produkt i den billigere ende, vises i lidt 
sloret fotografering en bilfabrik, hvor arbejderne arbejder efter 'japansk re- 
cept' med indledende kollektiv gymnastik og kvalitetscirkler; også underlzg- 
ningsmusikken er japansk, så seeren må tro, at man bevidner en japansk pro- 
duktion af billig kvalitet, indtil det afslares, at det faktisk er en GM-fabrik i 
Californien, der med amerikanske arbejdere laver lige så gode og billige pro- 
dukter som japanerne. Reaganoprustningen tog flere og flere aldrende krigs- 
skibe ud af mdposen for at sende dem ud på de syv verdenshave og vise Stars 
and Stripes. Når de stzvner ud gennem Golden Gates evige oceangus, kan de 
made en hnjsoflåde for indadgående: tungtlastede civile transportskibe, hvorpå 
der med kaimpebogstaver står TOYOTA. HONDA, NISSAN, MAZDA og 
I-IUONDAI, eller Maersk Lines containerskibe lastede med sydostasiatisk elek- 
tronik, fra chips til walkmen og fjernsyn. 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.

Elektronisk version af artikel i Ind i Filmen, ISBN 87-7332-107-9, Forlaget Medusa 1995



Mange forskere har set Hollywood-filmen og dens efterfdgere inden for 
fjernsynsfiktionen som udstillingsvinduer for en integreret US-imperialisme. 
hvor reklamen for the American way of life var en platform for salg af ameri- 
kanske produkter (Cola-kulturen) og integreret hermed et forsvar for USAs 
militzre herredumme. I det tidsrum mellem l. verdenskrig og indtil slutnin- 
gen af 1960erne, hvor USA var den ubestridte altdominerende leder af ver- 
dens moderniseringsproces, var det vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at 
skelne mellem modernisering og amerikanisering. Derfor var samtidig in- 
ternationalisering primzrt identisk med 'amerikanisering', forestået af de 
amerikanskc multinationale foretagender og via USA's leadership i de over- 
nationale organisationer, fra NATO til en rzkke FN-organisationer. 

Men firserne, Reagan-zraen, har for alvor betydet et gennembrud for en 
centrumslus internationalisering og modernisering. Om man korer i ameri- 
kanske eller udenlandske biler i serier som Dallas og Dyrzasv afhznger af, 
hvilken bilfabrik der på det givne tidspunkt betaler mest til TV-producenten 
for product placeinent. I TV-reklamerne udspilles en daglig kamp mellem 
alverdens produkter. Mens amerikanske biler, som vi så, bl.a. sælges til ja- 
pansk musik, szlges japanske biler, f.eks. inden for fritidsbilsmarkedet, med 
en hyper-mytologisk-amerikansk indpakning. Gammelamerikansk udscende 
blondiner opfordrer til at kube amerikansk, og i nzste spot zippes lynlåscn 
med zrefrygt og lyst ned på en tqjindhyllet BMW. På vejene dukker de furste 
forsigtige skilte med km-angivelser op under miles-angivelscrne, og små sve- 
dige amerikanske burn kamper med at regne med cm, kg og gram. 

Den konservative Reagan-rus var baseret på forestillingernc om en genop- 
livning af de gode gamle amerikanske vzrdier, af the entrepreneureal spirit, 
ivcerksztterånden, den lille selvstzndiges foretagsomhed, hvor små high /ech- 
firmaer havde erstattet familiebruget som rammen om en fri individualisme. 
Smal1 is Benutifttl. Silicon Valley blev en ny amerikansk myte: det hyper- 
intellektuelle husmandsbrug i vzkst; og indbegrebet af denne myte var Apple 
Computers' Davidskamp med Goliath'en IBM. Med introduktionen af den 
lille, personlige computer, hvis logo er det regnbuefarvede arble, hvoraf der er 
taget en bid, og hvis karakteristikon er den lille grå 'mus' til styringen af 
operationerne, rettedes et alvorligt stud mod de storindustrielle mninframe- 
coiqniters, der var beregnet til store, hierarkiske arbejdspladser og processer. 
En ny, menneskelig, d.v.s. småborgerlig teknik - der dog som sin forudsxt- 
ning havde de milliarder af dollars, som den amerikanske stat og krigsindustri 
havde investeret i udviklingen af microchip'en ti1 brug i raketter og rumfartu- 
jer: ivarrksztterånden szttes hele tiden i relief på en baggrund af stor- 
foretagender. 

Den teknologiske innovation gav også arbejde til håndens arbejdere, men 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.

Elektronisk version af artikel i Ind i Filmen, ISBN 87-7332-107-9, Forlaget Medusa 1995



mest i Sydastasien, hvor orientalske kvindeajne overvågede chipsproduktionen 
for en slik. Mens de nye veluddannede grupper kunne vejre morgenlufi og 
ekspandere, betnd udviklingen for de traditionelle blue collar-grupper, at de 
tendentielt blev inddraget i en konkurrence med alverdens andre ikke-fag- 
lierte. Og de kunne ikke, som tidligere generationer af håndens arbejdere, gå 
mod vest og realisere den småborgerlige dram ved at inddrage ny ogjoinfrue- 
lig-jord, ef'tcrsom det nu var i 'himlen', i åndens verden, og ikke på jorden, at 
de jomfruelige, småborgerlige territorier var beliggende. 

I en verden, hvor verdens intellekter kiemper med og mod hinanden, og 
hvor hvede og oksckad rådner op på overskudslagre, er westernmytologiens 
dyrkelse af -lorden og griensen, the fiontier, en tyndslidt metafor. Fra cii 
n~arginalposition er science fiction-genren kommet ind i det ideologiske cen- 
trum iiied George Lucas' Star Wars. I et grznselast rum, befolket af personer 
med sxre, uangelsaksiske navne, udkiempes kampe på lasersvxrd, westcrn- 
pistolen er udskif'tet med et teknisk opdateret samuraisvzrd. Vor tids 'hus- 
mandsbrug' lejer sig ind i nicher i glasfunklende, himmelstrzbende skattely i 
Boston, Tokyo og Milano. Helikopter- og jet-ruter, satellitter og kabler for- 
binder disse centre med langt stzrkere bånd end den tilfzldige geografiske 
nxrhed mellem et slumkvarter og et kontortårn. Tilsvarende er tiden (histo- 
rien og evolutionen) i de moderne rumeposer blevet til rum, space, hvori man 
kan pendle mellem hajtudviklede samfund afbrudt af turistikke afstikkere til 
territoriebundne sociale urformer. De nye intellektuelle husmxnd - designe- 
ren, computereksperten, biotechtroldmanden - er niermere at ligne med vand- 
rende riddere, der med jrevne mellemrum udskifter deres lensherrer, de mul- 
tinationale. Jorden og nationalismen cr for bander og fattiglemmer; lensherrer 
og vasaller rejser og dyster i det internationale rum. 

Pessimistiske versioner af denne udvikling kan man se i film som Ridley 
Scotts Blade Runner (1982) og Carpenters Flugtaktion New York (1981), hvor 
pjalteproletarisering og high tech indgår i et mere eller mindre tvangsmzessigt 
samliv. Vi ser ikke flertallet, forstadsamerika, for hvem robotfabrikkerne be- 
tyder mere konsum, men kun storbyghettoer. I Scott-filmen huser isolerede 
arkaisk-futuristiske pyramider og tårne den kontrollerende tekniske intclli- 
gens vis-a-vis det omgivende hav af pjalteproletarer og robotter (lies frem- 
medgjorte lonarbejdere), teknikken er kun overvågning. I Carpenterfilmen er 
storbyghettoen - New York - helt konkret afspzrret fra omverdenen. Den 
måde, hvorpå underudviklingen vil leve i porerne af det rige samfund, tegner 
imidlertid til at blive langt mindre spektakulrer. Det kriever forblaffende lidt 
direkte magt at adskille det velhavende flertal fra de store lommer af underud- 
vikling og fattigdom. 
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Magtud0velse, (post) industri og voldsfiktion 

Reaganismens konservative dram om retableringen af et småborgerligt, Iore- 
tagsomt Amerika er både blevet en succes og en fiasko. DC store forctagcnder 
er ikke så meget blevet svzkket af konkurrenccn med de små, nye, som af 
konkurrencen med udenlandske storforetagender. Grundlaget for at styrke 
småborgerligheden på bekostning af storforetagender og Iwnarbejde er  yderli- 
gere blevet svzkket ved den blanding af succes og liasko, som den småbor- 
gerlige konservatisme har haft i forhold til dens erklzrede mål om at fa staten 
til at visne bort. Reagan blev bl.a. valgt på et antiwashington-program: ned 
med de offentlige udgifter. Når man ser Porscherne rulle hen over hullede 
veje, ser de forfaldne og overfjddte skoler, elimineringen af ansatserne til et 
socialt velfzrdssystem o.s.v., må man sige, at kampen har vzret en succes. 
De offentlige udgifter har dog ikke vzret  faldende, fordi oprustningen har 
taget, hvad nedskzringen i de civile programmer har frisat. Oprustningen har 
kraftigt styrket 'militzrsocialismen', den militzr-industrielle kzmpesektor af 
storforetagender, hvor markedskrzfterne delvis er sat ud af spil. Her foregår 
over halvdelen af landets forskning, hvorved der frembringes ny og avanceret 
teknologi, som japanere og europzere derefter kan benytte til civile formål. 
De mest konkurrencedygtige dele af den amerikanske industri - fly- og 
computerindustri - er opstået i randen af 'militzrsocialismen'. Forfaldet i den 
civile del af staten medfwrer en dekvalificering og marginalisering af store 
dele af den potentielle arbe-jdsstyrke der så kan få stolthed og  identitet ved at 
identificere sig med imperiets, nationens evne til at fwre Star Wars. I en rzkke 
henseender er science fiction-genren i den amerikanske udgave en ideolo- 
gisk-fantasimzssig overbygning på det militzr-industrielle kompleks. Ironisk 
nok har en indzdt kritiker af dette, Stanley Kubrick, ved sin parodiske bear- 
bejdning af Air-Force-krigsfilm i Dr. Strangelove og ved sin 2001 - A Space 
Odyssey, medvirket til den moderne udformning af genren. 

I en science fiction-gyserfilm som Alien II (1986) får man et uskwnt billede 
af, hvorledes taberne, de dårligt uddannede amerikanere, integreres som Icje- 
soldater i et hajteknologisk USAs krig mod en diffus kosmisk 'fjende'. Uskwn- 
heden er imidlertid moralsk, for intetsteds dyrkes det visuelt sublime mere 
end i SF-filmene. En af denne genres sublime klichéer er billedet af et kzinpe- 
rumskib, fotograferet nedefra, således at det, når dct tyst se.jler fremad mod 
fjerne mål. fremviser en teknik, et produkt af social kooperation, der overvzlder 
enkeltindividet. Kun i det himmelske giver USAs oprustning mening, selv 
med begrznset viden og fantasi er det evident, at denne jord kun for den 
selvmorderiske har dimensioner til at udkzmpe en sublim krig mod et Evil 
Empire. Og kun i det himmelske kan man forsvare at foretage den totale mo- 
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