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Hjem til Jante. 
 
Der består en forbløffende parallel mellem den beskrevne tvist ved Aarhus Universitets 
Institut for Æstetiske Fag og en generel holdning der gør sig gældende i noget som jeg vil 
tillade mig at kalde den danske attitude overfor dét som betragtes som nødvendigt (et tysk 
musikhistorisk professorat i det præcise enkelttilfælde og kvalificeret indvandring i det hele 
taget) og en subversiv sadistisk behandling – ofte ureflekteret – af de derved tilkaldte 
mennesker. 
 
Under min læsning af lederen Hjem til Aarhus var der noget der endegyldigt blev tydelig 
for mig. Danmark har brug for (også intellektuel) indvandring, men magter den ikke. 
Tonerne der vibrerer i sagen om Aarhus Universitets Institut for Æstetiske Fag i det 
specifikke enkelttilfælde og i den kakofoni der fylder det danske stemningsbillede i det hele 
taget lyder nogenlunde som følgende: 
 
Vi har brug for jer. Men tro endelig ikke I er nogen.  
 
Jante er tilbage. Måske den aldrig har været død. Den har ligget begravet for at genopstå  
i de fine kredse, som måske aldrig har set sig nødsaget til at slippe helt af med dens 
åndelige magt. Det var jo netop en formentlig ”jysk last” som Klaus Wivel skriver, og 
fænomenet og dens besluttede ophør blev uden tvivl betragtet som et provinsielt problem. 
Men er det sådan det forholder sig? Den litterære og regional bundne Jante har for længst 
forvandlet sig til et spøgelse der huserer i hoveder hele landet over. Det fylder ufortrødent 
det danske menneskesyn og er åbenbart på vej mod nye velmagtsdage. 
 
For mennesker som ikke kender til Janteloven (læs: indvandrer uanset herkomst, race, 
køn, uddannelsesbaggrund, osv.) er en behandling efter disse uskrevne love en voldsom 
hændelse. Påstanden ”Du skal ikke tro du er nogen” og de ofte sete dertilhørende 
handlinger (”Vi skal nok gør dig det forståeligt”) kan ikke andet end at såre og til tider 
destruere et sundt og voksent selvværd, som mildest talt ikke har været forberedt på 
denne slags social jalousi.  
 
På psykologisk plan er der tale om mental vold. Dens magt er som kendt ikke 
nødvendigvis reflekteret af de mennesker der udøver den. Alt imens dens magt ligger i, at 
udøveren af volden kan sætte en destruerende proces i gang som ganske hurtig passer 
sig selv. Et fantastisk våben. Især for dem, som ikke rigtig gider at melde sig ind i en 
kamp, en diskussion, en forhandling. Jantes bror hedder Mobning og de to overtager 
gerne fællesprojekter i dagens Danmark. Mobning er den lidt mere avancerede af de to 
størrelser. Specialisten for det finspundne og uformulerede. Jo højere en given værts 
intelligenskvotient er, jo bedre kan Mobning udføre sit dissekerende arbejde i jævnlig  
afstemning med Jante, som i ny og næ sendes ud for at tage sig af det grove, dvs. for at 
stampe de gode gamle grundsøjler der åbenbart definerer tilværelsesberettigelse i 
Danmark i jorden: ”Du skal ikke tro, at du er klogere end os.” Det mentale matrikel bliver 
gjort mindre og mindre. Søjlerne rykker tættere og tættere på mennesket der skal sættes 
på plads, eller ind i de danske spilleregler. 
 



Dette er anskueliggjort bl.a. dér, hvor en hel lærerstab og ledelse på et formentlig ”førende 
Europæisk Universitet” bliver enig om at bruge Jante og Mobning for at kurere et 
selvskaffet problem: et belæst og yderst selvstændigt menneske, som man har valgt at 
tilkalde netop for slig evner, men hvis evner man ikke vil bruge alligevel – måske endda  
bliver provokeret af – og begynder at hade for sit egen vovespils skyld.  
 
Når der i nutidens Danmark i bedste velgående køres traktoren frem for at pløje det 
fremmede og det nye og derved såvel fin- som bredkulturelt udfordrende under 
overfladen, ja, så graves gode gamle Jante op igen. Og igen. Og igen. Alt imens valkes en 
mangfoldig og paneuropæisk tilgang til den humanistiske forskning der tåler 
selvbevidsthed og dertilhørende mod på forskellighed nedad mod det danske sediment.  
 
Måske er det derfor, postmodernismens og dekonstruktivismens teorier falder i så god jord 
i Danmark. Fordi dele af disse teorier ved unuanceret brug har en tendens til at tippe over 
til at fungere som et Totschlagargument. Jantes spøgelse vil også gerne have de 
begavede og nuancerede mennesker til at tie stille. Jante vil åbenbart også have 
forholdene på Aarhus Universitet til at stå stille. Men måske forholder det sig også sådan 
at Jante bliver til en nyttig idiot, når en dygtig forsker som Koldau fremprovokerer en 
dulmende dårlig samvittighed overfor de egne faglige evner hos dem, som er gået i stå 
bag dekonstruktivismens og postmodernismens skjold. Dem som ikke tør stille sig ind i det 
øresusende vorteks som tillader et blik på de mange teoretiske og praktiske muligheder i 
de humanistiske fags fremtid og udfordringerne deri. 
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