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Politikens Forlag At verden vågnede op til en overraskelse - for nogen et chok -, da Donald
Trump blev valgt til USAs præsident, er ganske vist. David Trads skrev for et par år siden en
bog, hvor han analyserede på og kom med forklaringer på, hvordan det kunne lade sig gøre.
I den nye bog her fortæller han, hvad der er sket siden med det store land, som vi i generationer
har set op til, og hvad der er ved at ske med mentaliteten og polariseringerne. Han gør det i et
let sprog og med et varmt blik for, hvilke værdier, landet engang repræsenterede for ham, og
hvad der giver ham håbet om, at USA vil finde tilbage til en demokratiske homogenitet.
Den er skrevet meget specielt, idet den hele tiden krydsklipper mellem Johannes V. Jensens
historiske beskrivelser og så den hverdag, der møder David Trads i diverse stater idag.
Trods den nye og knap så flatterende hverdag i et land, der er præget af racisme,
skoleskyderier og terror, kipper forfatteren med det amerikanske flag og forsøger at holde fanen
højt for sin begejstring. Tydeligvis er det ikke et håb om, at ungdommens oplevelser må blive
udlevet påny. Man får tværtom et godt indblik i, og gode argumenter for, hvorfor og hvordan det
kan lykkes at få USA tilbage på rette spor. At Trads er glad for det store land mod vest, er
meget tydeligt. Men tydeligt er det også, at det kritiske blik bliver benyttet på turene rundt om i
mange, forskellige staters afkroge.   Hvor mange af
os i generationer har taget USAs sindbillede til os som forbillede, bliver det ifølge Trads nu mere
brugt som spejbillede på den vestlige verdens deroute. Hvor uligheder skærpes, tonen på de
sociale medier forrås, de multikulturelle samfund i en globaliseret verden fylder osv. osv.

Vi kommer også en tur tilbage til 1915, hvor Johannes V. Jensen, næsten metaforisk, ser en
død italiener på gaden og fantaserer om en fortid, hvor han i sit hjemland, Italien, ikke længere
kunne brødføde sig selv, og derfor tog til det forjættede land og altså gik en forfærdelig skæbne
i møde.

Mens de enorme skyskrabere dengang blev bygget på gaden, der støder op til det fortov, hvor
han ligger død.

Et billede på USA dengang, og et billede på USA idag: Hvor kontrasterne mødes slående og
ubamhjertigt, og den kontrast er det lykkes for trads at få frem i sin nye bog. Læs anmeldelsen
af David Trads´ forrige bog om USA her. 
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