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For 100 år siden spilte arvet
rikdom en helt avgjørende
rolle for de bedrestiltes

levestandard. Trolig utgjorde arv 
hele 90 prosent av formuen til de
ti prosent rikeste. Uten arv 
hadde en ingen sjanse i det gode
selskap. De ambisiøse måtte da 
gifte seg til penger.

Mye av politikken etter Annen
verdenskrig har gått ut på å 
bryte sammenhengen mellom
foreldres inntekt og barns mulig-
heter. Parolen har vært at
arbeidsinnsats, ikke klassebak-
grunn skal avgjøre. Forholdene
ble lagt til rette for utdannelse
for alle. Nye penger i form av 
løpende arbeidsinntekter skulle
bestemme folks velstand, ikke
gamle penger i form av nedarvet
formue. Slik var iallfall ambisjo-
nene. Hvordan gikk det? 

Lenge gikk det bra. Foreldres
inntekt og formue betydde
mindre og mindre. Den høye
økonomiske veksten må få noe
av æren. Når inntektene stadig
vokser, blir det vanskeligere for
borgere i øvre middelklasse å gi
barna samme arv relativt til

inntekten som den de selv fikk 
fra sine foreldre. Når veksten er 
høy, må de spare mye mer for å 
holde tritt med inntektsutvik-
lingen. Resultatet ble at samlet 
arv som andel nasjonalinn-
tekten gikk nedover. Arbeids-
linjen seiret. 

Dette kan vi blant annet se av 
tallene til den franske
økonomen Thomas Piketty. Han
har dokumentert hvordan 
samlet arv i Frankrike, målt 
som andel av nasjonalinn-
tekten, har fulgt et U-formet 
forløp fra 1820 og frem til i dag. 
Fra et nokså konstant nivå på 
1800-tallet, begynte denne
andelen å falle fra 1910 til 1970. 
I de siste 30 årene har den imid-
lertid igjen økt kraftig, nesten 
til sitt gamle høye nivå. 

Den økende betydningen av 
arv gjelder trolig de fleste euro-
peiske land, også Norge. En 
grunn er at eiendomsretten til 
gamle penger er bedre sikret mot
skattlegging enn eiendomsretten
til nye arbeidsinntekter. Mens 
arbeidsinntekter skattes hardt,
blir det borgerlig opprør mot 
formuesskatt, arveavgift og bolig-
skatt. Dette gjelder ikke bare 
Norge. De fleste land beskytter 
eksisterende formuer på bekost-
ning av folks muligheter til å 
skaffe seg ny individuell rikdom 
ved egne arbeidsinntekter. 

Tradisjonelt har høyresiden
vært de politiske forsvarerne av 
gamle penger, mens sosialde-
mokratiet har vært forsvarerne 
av de nye. Oppslutningen om 
partiene varierer da også med
formue og trolig også med 

forventet arv. Når sosialdemo-
krater mister den politiske
makten, som i Norge nå, leter
mediene etter hva de har gjort
dårlig som kan forklare stem-
meflukten. Kanskje de i stedet
skulle se på muligheten for at
sosialdemokratiet er offer for
egen suksess.

En tanke kan være denne: 
Når sosialdemokratiet lykkes,
blir folk flest rikere. Da 
begynner de å bry seg om gamle
penger som barna deres skal
arve. Derfor stemmer de på 
partiene som forsvarer de gamle
pengene og ikke bare de nye.
Slik kan et vellykket sosialde-
mokrati skape de nye høyrevel-
gerne.

Arv betyr som sagt mer når den 
økonomiske veksten blir lav, slik 
den må ventes å bli de neste ti
årene. Med lav vekst trenger ikke
hver generasjon å spare så mye
for at den neste generasjonen
skal arve en like stor andel av sin
livsinntekt. Arv betyr dessuten
mer når mange eier egen bolig i
et uregulert boligmarked. Norge
har som kjent en rekordhøy selv-
eierandel i boligmarkedet, mye
høyere enn andre land i Europa.
Derfor er det ikke bare klasse,
men også geografi, som
bestemmer hva folk arver.

Kombinasjonen av geografi og

klasse kommer til å prege Norge i 
tiden fremover. En ung mann 
som arver bestemors hus får 
noen hundre tusen dersom 
bestemor bodde i Finnmark, men 
ti millioner dersom hun bodde på 
vestkanten i Oslo. Med slike lotto-
pregete ulikheter blir det selvsagt 
vanskelig å ta millimeterrettfer-
digheten ved lønnsoppgjørene på 
alvor. 

Mer alvorlig er trolig de lang-
siktige konsekvensene for sosial 
og økonomisk segregering. Bare 
de som har arvet, kan skaffe seg 
bolig på beste vestkant. Bare de 
kan gi barna sine en arv som gjør 
det mulig å fortsette å bo der. De 
rike vestkantbarna kommer til å 
treffe hverandre og danne nye 
par med doble formuer.

Foreløpig er det høy sosial
mobilitet i Norge, men mobili-
teten kan bli betydelig mindre 
etterhvert som tilgangen på 
gamle penger betyr mer og mer 
for de unges muligheter. Mennes-
kene er vår viktigste formue og 
det skal lønne seg å arbeide, heter 
det i begrunnelsen for arbeids-
linjen. Den burde kanskje legge 
til at det skal lønne seg å leve av 
eget arbeid og ikke av arv.

Kalle Moene, professor, 
Økonomisk institutt,  
Universitetet i Oslo
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LOTTOPREGET ULIKHET. En ung mann som arver bestemors hus får noen hundre tusen dersom bestemor bodde i Nord-Norge, men ti millioner
dersom hun bodde på vestkanten i Oslo. Her fra Nusfjord i Lofoten. Foto: Øyvind Elvsborg

Det er bare hvis jeg skriver noe
på Twitter, at hun blir sint.
Ektemann Sindre Finnes
forteller Dagbladet om
samlivet med Erna Solberg.

Olje- og energidepartementet er 
en av de postene vi virkelig har
lyst på.
Fremskrittsparti-nestleder
Ketil Solvik-Olsen leverer sin
jobbsøknad via Stavanger
Aftenblad.

Jeg kan ikke stoppe drifta med
jordbruk og sauedrift på grunn
av at folk sitter i skogen og slår
på trommer.
Grunneier Tor Erik Lind
forsvarer på salangen-nyheter.
com at det ble spredt grise-
møkk på jordene samtidig 
med at en sjamanfestival ble
holdt like ved siden av.

Vi har sagt at det er viktig for
oss å få satt et ordentlig fotav-
trykk på den plattformen.
Partileder Siv Jensen gjør det 
klart på valgnatten at Frem-
skrittspartiet vil tråkke på 
regjeringsplattformen.

Sejrskvinde i dildo-kjole
Det danske Ekstra Bladet 
rapporterer fra det norske
valget.

Det er noe med Senterpartiet
som verken er fugl eller fisk. Det
kan ha ført dem inn i skyggen.
Nyhetsredaktør Stein Bjønte-
gård i NRK forteller Bergens
Tidende om Sps problemer
med å synes i valgkampen.

De eneste som vet hvordan
Erna vil forandre seg som leder 
fremover, er Kjell Terje Ringdal
og Trond Blindheim.
Høyres Torbjørn Røe Isaksen
forteller til VG at han venter
på svar fra oraklene for pr og 
ledelse.

Dagsavisen bør skjelve i
buksene.
Fremskrittspartiets kulturpo-
litiske talsmann Ib Thomsen
snakker om pressestøtten i
Dagens Næringsliv.

Ib Thomsen (Frp) mener Dagsa-
visen bør skjelve i buksene. Får 
skaffe meg et skjørt.
Dagsavisens sjefredaktør Arne
Strand tvitrer om fornyelse i
garderoben.

Reinsdyrkjøtt er blitt trendy
Landbruks- og matdeparte-
mentet melder at de unge i
alderen 15–25 år gjør reint 
bord.

KRAGERØ: Verken i Kragerø
eller Drangedal stemte folk 
særlig forskjellig fra landet for
øvrig.
KV–Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no

Alt stoff som le ve res til Da gens
Næ rings liv, må pro du se res i 
hen hold   til Vær Var som-pla ka ten.

Da gens Næ rings liv be tin ger
seg ret ten til å lag re og utgi alt 

stoff i avi sen i elek tro nisk form, 
også gjen nom sam ar beids part ne re.

Re dak sjo nen for be hol der seg ret-
ten  til å for kor te inn send te ma nu-
skrip ter .

De batt inn legg ho no re res ikke.
De batt an svar lig:
Vidar Ivarsen,
tlf. 22 00 10 59 – 932 56 059
debatt@dn.no

E-post: debatt@dn.no Telefaks: 22 00 11 10
Hovedinnlegg/kronikk: Maks 4500 tegn
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