
Made in USAMade in USA

Gennem tiderne er tonsvis af amerikanske ting, tanker og traditioner 
bruset hen over Atlanten: samlebånd, Coca-Cola, jazzmusik, fitness 
og halloween. Men vi har ikke bare slugt det råt. De amerikanske 
fortællinger og forestillinger om den lille mand med store drømme 
og ditto ego er blevet tilpasset i mødet med jantelov og velfærdsstat. 
Og måske vil vi fremover se endnu mere kritisk på den amerikanske 
kultureksport i en tid, hvor polariseringen i USA om abortrettigheder 
m.m. øges. 

Hvis der er noget, Guds eget land har lært os, er det (over)forbrug. Det 
hele går op i en højere enhed den 25. november med Black Friday- 
forbrugsfesten med de gode tilbud, som vi har fejret i Danmark siden 
2013. 
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Forfatteren siger: 

”Den form for masseforbrugssamfund a la americana, som vi siden 
1960’erne i stigende grad har taget som en selvfølge, er simpelthen ikke 
bæredygtigt. Det ved vi alle sammen godt – og det kan kun gå for langsomt 
med at lave Black Friday om til Green Friday, gerne 365 dage om året. Men 
måske kommer amerikanerne os igen til hjælp. Ligesom så meget andet, 
der præger vores hverdag, har miljøbevidstheden i høj grad amerikan-
ske rødder.”

Om forfatteren
Nils Arne Sørensen (født 1956) er professor i historie på Syddansk 
Universitet. Han forsker i amerikanisering og kriges sociale, 
politiske og økonomiske forandringer.

Om serien
Amerikanisering er 62. bog i serien 100 danmarkshistorier. Bøgerne 
udkommer hver måned i otte år og er centrale i projektet, der bl.a. 
omfatter kronikker og materiale på danmarkshistorien.dk.

Se mere på 100danmarkshistorier.dk


