Vi skal ændre vores arv,
inden vi giver den videre
Det er på tide at komme ud over vores privatøkonomiske blufærdighed og
hensyn til nærmeste og tage livtag med lidt af et tabu. Vi skal tale om arv.
For arv og vores indstilling til den er årsag til mange alvorlige udfordringer.
Lad os bare nævne tre: Vi har overtaget – og videreudviklet – fortidens
tankesæt og forbrugsmønstre og skabt en klimakrise, der gør det usikkert,
om kommende generationer vil arve en beboelig planet. Arvet rigdom er
også en kilde til økonomisk ulighed, da større og større formuer samler sig
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på få hænder. Vi risikerer dermed at genindføre en form for aristokrati, hvilket

af Jakob Ladegaard

jo strider mod vores stolte grundfortælling om, at demokratiske samfund
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giver alle lige muligheder og belønner flid og talent. Selvmodsigelsen bliver
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ikke mindre af, at moderne demokratier netop blev grundlagt i kamp mod
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enevælde og aristokrati, der baserede magt og privilegier på – arv. De
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moderne demokratiers ambition om at bryde social arv og frisætte individet
er heller ikke nogen udpræget succeshistorie. Æblet falder stadig ikke langt
fra stammen i Frejas have. Det danske velfærdssystem sørger bare for, at
forældres uddannelse, værdier, indkomst og færdigheder ikke skaber så
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store forskelle som i USA og andre lande med mindre omfordeling. Derfor
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gør februars Tænkepause det, som alle vi andre burde gøre, men ikke kan
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finde ud af. Sætter arv på dagsordenen, så vi kan gøre noget ved den, inden
vi giver den videre.
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”En forsker må forene mange faglige perspektiver fra kulturhistorie til økonomi for at formidle de dilemmaer, arv skaber
for den enkelte og de moderne samfund. Den udfordring var
drivkraften i mit arbejde med denne Tænkepause.”
– Jakob Ladegaard

ARV er nr. 96 i serien Tænkepauser. Alle
bøger i serien fås også som lyd- og
e-bøger og kan købes i abonnement på
forlagets hjemmeside
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Jakob Ladegaard er lektor i litteraturhistorie på Aarhus Universitet. Han er
særligt optaget af forbindelserne mellem europæisk litteratur og samfund
i perioden 15-1800 og har de sidste fire år ledet et større forskningsprojekt
om arvens litteraturhistorie.

DEN 7. FEBRUAR OPFØRER NØRREBRO TEATER TÆNKEPAUSEN
LIVE. KOMIKER OG JOURNALIST SEBASTIAN DORSET ER VÆRT
FOR MONOLOG OG LEVENDE TALKSHOW. OPLEV OGSÅ
TÆNKEPAUSEN LIVE PÅ KULTURHUSET SØTTRUP DEN 8. FEBRUAR
OG MUSIKHUSET ESBJERG DEN 21. FEBRUAR.

