
 

 

 
 

 
 

Nyrikes unnskyldning? Janteloven er blitt sugd opp fra 1930-tallets fabrikkgulv og 
funnet sin plass i nåtidens glansede magasiner og sladrespalter, der enhver forlanger 
lydhørhet for sine ymse prosjekter for selvrealisering, om det så dreier seg om jacuzzi på 
hytta eller neseoperasjoner, skriver innleggsforfatteren.  
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Proletarer i alle land – lær av Janteloven! 

 

Den bør ikke bli et påskudd for de nyrike til enda mer eksentrisk forbruk. 
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Går man til kilden, altså Aksel Sandemoses roman En flyktning krysser sitt spor fra 1933, er 

det ikke tvil om at Janteloven med sine 10 (senere 11) bud handler om hvordan arbeider-

klassen holdes nede ved hjelp av en form for sosial kontroll. Denne «loven» er tydelig 

begrenset til en bestemt klasse, men det er helt sentralt å påpeke at dette først og fremst er et 

våpen som proletariatet retter mot seg selv – dette er ren misunnelse på sitt mest destruktive. 

Klasse og nasjon 

Hvordan kan det være mulig at venner og familie som lever i fattigdom i en liten dansk by 

bruker så mye energi på å nekte hverandre suksess? Det er denne mekanismen Sandemose 

forsøker å avdekke i en roman som ved gjennomlesning i dag virker ganske springende og 

nærmest uferdig. Allikevel har forfatteren fått et nesten ufattelig gjennomslag for sin jantelov. 

Grunnen til det er at den er blitt fullstendig løsrevet fra sin klaustrofobiske tilværelse nederst 

på rangstigen, slik at den nå kan benyttes av enhver nyrik som ønsker å slippe unna med enda 

mer ekstravagant pengebruk, eller av enhver PR-kåt Robinson-deltaker som ønsker å rett-

ferdiggjøre sine ekshibisjonistiske tilbøyeligheter.  
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Men én tvangstrøye slipper ikke Janteloven så lett ut fra, og det er oppfatningen av at denne 

mentaliteten er typisk norsk (eller skandinavisk, tatt i betraktning at Sandemose brukte sin 

hjemby i Danmark som modell for Jante). I denne konteksten – altså den nasjonale eller 

regionale, og ikke den klassemessige – blir Janteloven brukt som et retorisk middel i angrepet 

på den nordiske likhetstanken, som impliserer at det til en viss grad er umoralsk å være rik, 

eller i hvert fall å vise fram sin rikdom uten dårlig samvittighet. 

 

En lov for alt 

Det er kun de aller eldste av våre nålevende landsmenn som har erfart en virkelighet som den 

Sandemose beskriver, og de vil ha opplevd en økning i levestandard som antakelig er større 

en noen annen generasjon har gjort noe sted i verdenshistorien. Det kan altså hevdes at 

Janteloven er blitt sugd opp fra 1930-tallets fabrikkgulv og funnet sin plass i nåtidens 

glansede magasiner og sladrespalter, der enhver forlanger lydhørhet for sine ymse prosjekter 

for selvrealisering, om det så dreier seg om jacuzzi på hytta eller neseoperasjoner: Ingen 

godtar lenger å ligge under for bud som «Du skal ikke tro at du er noe». 

 

Det er hverken opphavsmannen eller undertegnede som skal bestemme hva Janteloven kan 

brukes til, men det er lov å minne om hva den opprinnelig var satt til å beskrive, og at dette 

spriker fundamentalt fra hva den brukes til å rettferdiggjøre i dag. Det at den nå nærmest kan 

forsvare hva som helst er jo et tegn på en betydelig suksess, men det gjør samtidig at Jante-

loven selv er blitt utvannet: den har ikke lenger den samme brodden, og i den grad brodden 

fremdeles er der, rettes den som oftest i gal retning. Det sentrale spørsmålet er om Sande-

moses arv i dag brukes til noe konstruktivt, altså å avdekke destruktive hersketeknikker, eller 

om den bare er blitt en unnskyldning for en egoistisk livsstil som ytrer seg gjennom overdådig 

materialisme og narcissistiske skjønnhetsidealer. 

Innsikt, ikke påskudd 

Er den materielle virkeligheten som beskrives i En flyktning krysser sitt spor blitt utryddet fra 

Skandinavia? Nei, selvsagt ikke. Klassereisen er et tilbakevendende motiv i vår samtids-

litteratur, slik den svenske forfatteren Kristian Lundberg for eksempel beskriver det i sin 

kortroman Yarden fra 2009. I denne boken er det imidlertid ikke de svake som trykker 

hverandre ned – tvert i mot, her er det solidaritet og hjelpsomhet over etniske grenser – det er 

de overordnede som opptrer som perverse småkonger. I en slik situasjon kan Janteloven 

komme til sin anvendelse som læresetning: det er en plikt å behandle svakerestilte mennesker 

med respekt, for man kan selv bli en av dem, slik det skjer med hovedpersonen i Yarden. 

 

En kan også spørre seg om det er rett at dette blir betraktet som et utelukkende skandinavisk 

fenomen. Den amerikanske sosiologen William Foote Whyte utga i 1943 (altså kun et tiår 

etter at Janteloven ble publisert) sin banebrytende studie Street Corner Society, hvor han 

gjennom deltakende observasjon studerer fattige italienske innvandrere i Boston. En av de 

tingene Whyte beskriver er hvordan hierarkiet opprettholdes konsekvent. Han spiller blant 

annet bowling med en vennegjeng, men oppdager snart at alle justerer sine prestasjoner når 



 

 

gjenglederen – som slett ikke er den beste – deltar: de underpresterer og taper (bevisst eller 

ubevisst – om det handler studien). Verdien av en slik studie ligger jo i at den kan tilby 

overraskende innsikt for både undertrykkere og undertrykte i vår tid, både i familien, på 

arbeidsplassen og ikke minst blant kamerater. 

Psykologisk spill 

Dette kan suppleres med Ingjald Nissen sitt begrep «hersketeknikk» (Psykopatenes diktatur, 

1945, popularisert av Berit Ås i 1979)¸ som i vår samtid særlig er blitt et verktøy for kvinner 

til å oppnå likestilling. Det er også blitt argumentert for at kvinner selv er tvunget til å ta disse 

knepene i bruk for å nå opp, men det ville i så fall samtidig innebære at man selv blir en av 

drittsekkene, en av dem som leter etter motpartens svake punkter og stikker kniven inn. Her 

bør man være forsiktig, og i det minste forsikre seg om at man ikke sparker nedover. 

 

Hos disse bidragsyterne – altså Lundberg, Whyte og Nissen/Ås – trer man inn i en verden 

hvor undertrykking er et innfløkt psykologisk spill. Og det er her Janteloven har sin verdi, for 

hvis den ikke skal forvitre og bli til sin egen motsetning, så må den invitere til selvrefleksjon. 

Jeg våger å påstså at dette er i Aksel Sandemoses ånd, fordi det samtidig er i litteraturens ånd. 

Boklig lærdom skal brukes til å erverve innsikt, ikke minst om en selv, og ikke bare fungere 

som unnskyldning til å stikke seg fram. Det er alltid berikende å gå til kildene.  

 


