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Depresjonens by
Lenge var Las Vegas et eldorado for
arbeidsledige med flust av stillinger for
ufaglærte. Finanskrisen har nå rammet
hardt og byen har en av USAs høyeste
selvmordsrater. Et gjennomprivatisert
bysamfunn skaper heller ikke mye
fellesskap og solidaritet. Bakenfor
kitschen er byen et talende bilde på
dagens amerikanske samfunn.
Allan Popelard og Paul Vannier
Geografer.

D

en berømte the Strip går fra nord
til sør tvers gjennom Las Vegas.
Langs den sju kilometer lange
avenyen ligger alle de største
kasinoene, hotellene og underholdningsstedene. Å gå ned hele veien er som å
reise jorda rundt på 80 minutter. Overfor
det pyramideformede Hotel Luxor står
den svære festningen Excalibur. Like ved
spilles Vivaldis De fire årstider kontinuerlig på plassen foran luksushotellet The
Venetian. I bassenget mellom replikaer av
Dogepalasset og Kampanilen jobber et par
gondolførere. Forelskede par kysser og tar
bilder av hverandre, mens andre stopper
oppe på Rialtobroen og stirrer drømmende
på utsikten. Et par skritt lenger framme
vender hotellet Paris Las Vegas ut mot
Seinen mellom miniutgaver av Eiffeltårnet
og Triumfbuen. Plutselig beveger det rolige
elvevannet seg med bølgeskvulp og sprutende vannstråler. Et stykke lenger unna
spyr et vulkankrater ut ildsøyler og lava til
gisp og applaus fra tilskuerne.
Players Anonymous

Som hovedgatene i tidligere tiders koloniutstillinger, der paviljonger i innfødt stil sto
på rekke og rad, er the Strip en feiring av et
slags imperie. Natt og dag er det stappfullt
av turister og biler. Veien er som en lang
korridor med gangbroer og avstikkere ut til
sidene. Mellom spillehaller og andre attraksjoner suges du inn i et kretsløp av neonlys
og blinkende skilt, gjennom endeløse tunneler av butikker. Luften er sprøytet full av
syntetisk parfyme. Små høyttalere på husveggene eller skjult blant trestammer spiller
kontinuerlig tåpelig pludring og patriotiske
sanger som «God bless America». Bare glem
å ta pause fra alt maset på en bar, for bardisken er garantert fylt opp av enarmede
banditter. Ingen steder, ingen tid på døgnet,
er det mulig å få litt ro i sjelen. Dette totale
skuespillsamfunnet distraherer og fanger
deg, desorienterer alle sanser. Utformingen

av byen sperrer deg inne og dikterer dine
fysiske bevegelser, drukner deg i en anonym masse.
Attraksjonene fjerner ikke inntrykket av ensomhet. Kasinoet er et sted
som atskiller og isolerer. Rundt bordene
gjemmer pokerspillerne seg bak hetter og
mørke briller med lyden fra mp3-spillerne
i ørene. Noen få skritt unna fortaper
gamblere seg i utringningen til et kvinnelig hologram som deler ut virtuelle kort i
en verden av høyteknologisk simulering.
Kasinoet framstår som en allegori over en
verden hvor ethvert fellesskap og enhver
solidaritet har forduftet og antagonistisk
ensomhet er alt som er igjen. Her er hver
spiller fange av sine egne diffuse begjær,
uten andre partnere eller motstandere enn
flaks og sannsynlighet.
«I delstaten Nevada er spillavhengigheten seks prosent. Det er tre ganger
over landsgjennomsnittet,» forteller Carol
O’Hare, leder for Nevada Council on Problem Gambling, en privat organisasjon som
samarbeider med delstaten. Når nattemørket faller, samler tjue kvinner og menn
seg utenfor et lite, stille lokale langt unna
folkemassene. Inne står noen bord oppstilt
i hestesko og et kjøleskap. Ritualet er det
samme som i de femten andre møtene
som holdes samtidig over hele byen. Først
andektig høytlesing fra det lille heftet med
foreningens påbud. Deretter en rask gjennomgang av reglene: alle deltakere skal
ha like mye taletid. Så kan bekjennelsene
begynne. Fortellinger om økonomisk ruin
og familiefeider, om krangler og separasjon,
knuste skjebner og personlige tragedier. Til
slutt kommer støtten de finner blant forståelsesfulle tilhørere. Etter møtet samler
medlemmene av Players Anonymous seg
utenfor. Det kan virke som om de har skapt
noe som ligner på et samfunn. I bakgrunnen skimter vi de grelle lysene fra the Strip.
En siste sigarett, så går deltakerne hver til
sitt.

Selvmordsbeltet

Spillavhengigheten er ikke det eneste statistiske avviket i Las Vegas. Tilfeldig eller
ikke har byen også en av de høyeste selvmordsratene i USA. Statistikken står i skarp
kontrast til byens feststemte image, som et
tegn på forfall. Måten byrommet er utformet på kan godt være en avgjørende faktor,
ikke bare et bakteppe.
Fattige strømmer til disse luksuriøse
plastikksavannene og raffinerte gipspalassene. Bak dekoren finner de lite av velstanden og prakten fra Hollywood. Her finnes
verken lettkledde skjønnheter eller strøkne
smokinger, verken Steven Soderberghs helter fra Ocean’s Eleven eller Martin Scorseses glattslikket hovedpersoner i Casino.
Derimot finnes det nok av baseballcapser,
store t-skjorter i nasjonalfargene, halvlange
shorts som viser bare ankler. Og lukten av
gammel tobakk.
På mange måter ligner Las Vegas på en
samlebåndsfabrikk: rader med maskiner og
rasjonell romutnyttelse. Lyden fra de små
høyttalerne og pengeklirringen minner om
hamring på jern og sveisefresing. Spillerne er på sine arbeidsstasjoner. Med stive
ansikter, mekaniske bevegelser og bestemte
reaksjoner prøver de å fylle opp lønningsposen med flaks. Hendene er koblet til
tastaturet, blikket stivt festet til tallene på
skjermen. Kroppen går i ett med maskinen.
Arbeidsformannen, her forkledd som sikkerhetsvakt, sørger for orden i fabrikkhallen. Med hundrevis av overvåkningskameraer ser han til at farten holdes oppe, at
automatene fungerer og at gjestene strømmer gjennom.
Selvmordene har naturligvis mange
årsaker. Linda Flatt fra Nevadas kontor
for selvmordsforebygging trekker fram et
typisk trekk ved det amerikanske samfunnet: «vanskelig adgang til helsetjenester,
spesielt for de med psykiatriske lidelser,
noe som er blitt forverret av budsjettkutt,
og lett tilgang til våpen». Hun beskriver

også selvmordenes geografiske fordeling,
der delstatene med rater over gjennomsnittet streker seg i en bue fra Alaska ned langs
Rocky Mountains og til New Mexico. I dette
«selvmordsbeltet» inntar Las Vegas en spesiell plass. «I flere år har vi vært blant de
fem byene i USA hvor flest tar livet av seg,»
forteller Mikael Murphy, rettsmedisiner i
Clark County (fylket Las Vegas ligger i).
Kontoret hans er som hentet fra en tv-serie
– FBI-diplom på veggen og bilder av barna
på pc-skjermen. Murphy er en trivelig og
munter 50-åring som fyller rollen perfekt.
Fylkets mange dødsofre havner på hans
bord. «Folk tror det først og fremst er turister og gamblere som begår selvmord. Men
det store flertallet er faktisk fastboende.»
Preget av boligkrakket

Framstillingene av Las Vegas viser lite av
denne morbide realiteten. Glansbildene som
svever over byen lokker hvert år til seg
mange nye innbyggere. De siste 20 åra har
Nevada hatt den største tilflyttingen i USA,
og de fleste slår seg ned i Las Vegas. Fra 2001
til 2010 steg byens innbyggertall fra halvannen million til to millioner.1 Arbeidsmarkedet
her oppmuntrer også til befolkningsvekst,
med uvanlig mange ufaglærte stillinger
innen hotellfag og bygg. Dette gjør gamblingbyen til et eldorado for arbeidsløse.
«Folk flytter hit mer enn andre steder for
å få en ny start,» mener Murphy. «Men det
tar ikke lang tid før de innser at tilværelsen
er like vanskelig her.» I tillegg har mange fått
drømmen sin knust av boligkrakket som har
rystet byens økonomi. Stephen Brown, professor i økonomi ved Universitetet i Nevada,
forteller om at «med en arbeidsledighet på
13,5 prosent, innehar Las Vegas rekorden for
en by av denne størrelsen».
Tenketanken Brookings Institution
bemerker at i de hundre største byene i
USA, har arbeidsledigheten økt mest i Las
Vegas de siste tre årene.2 Denne forverring
ser rettsmedisineren på sin måte: «De to

