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Denne Bog består af to Sektioner 
 Afhandlingens umiddelbare genstand er som nævnt markedsøkonomi, 
dvs. en økonomi med vareudveksling. Den første opgave er at identifi-
cere denne økonomis grundliggende existensbetingelser, hvilket sker i 
Kapitel 1. Ud over de indholdsmæssige forudsætninger er dette en be-
stemt social institution, privatejendommen. 
 Denne analyseres så nærmere i Kapitel 2. Privatejendom kan forekom-
me at være et simpelt fænomen, men en nærmere analyse afslører katego-
rien som særdeles kompliceret. Det er her afgørende at udskille de ikke-
essentielle bestemmelser, dvs. de der kan bortabstraheres uden at privat-
ejendommen samtidig forsvinder. Dette er indholdet i Sektion A. 
 Sektion B beskæftiger sig med forskellige teorier, herunder normative, 
om privatejendommen. Kapitel 3 giver en oversigt over den ældre teori-
historie, fra Platon til utilitaristerne. Kapitel 4 analyserer og kritiserer tre 
forskellige typer af begrundelser for privatejendommen: At denne er ret-
færdig, at den øger nytten og at den inkarnerer frihed. Kapitel 5 beskæf-
tiger sig med Hayek's funktionalistiske institutionsteori, hvilket giver 
anledning til en kort diskussion af funktionalismen. Sektionen - og Bog 1 
- afsluttes med Kapitel 6, hvor jeg samler og systematiserer noget materi-
ale om privatejendommens historiske oprindelse. Konklusionen er at 
hverken udvidelsen af behovene eller af arbejdsdelingen er tilstrækkelig 
for at forklare institutionens opkomst; vi må også inddrage specifikt 
sociale forhold, nemlig den politisk genererede opløsning af sociale 
fællesskaber. 
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Sektion A. Privatejendommens begreb 
 

Kapitel 1. Fra markedsøkonomi til privatejendom 
 
1.1. Byttets forudsætninger 
Ligegyldigt hvilken form markedsøkonomien i øvrigt antager (vare, 
penge eller kapital), og ligegyldigt hvilke områder den omfatter (fx fær-
digvarer eller produktionsfaktorer), er den baseret på udveksling mellem 
to selvstændige agenter; i sin enkleste eller mest abstrakte form er denne 
udveksling det simple bytte af to goder. 
 Det er indbegrebet i byttet at der er tale om en social relation mellem to 
godebesiddere, og at denne relation er karakteriseret ved gensidighed; 
begge både afgiver og modtager et gode. Gave-givning er ikke bytte.1 
 Et gode, der kan byttes, har bytteværdi; et sådant gode kaldes en vare.  
 Der er rimelig bred enighed om at starte analysen af markedsøkono-
mien med analysen af varen. Marx begynder med varen eller den enkle 
værdiform (kapitalismens celleform, kalder han det), og subjektivisterne 
begyndte ligeledes analysen af markedsøkonomien med det simple bytte 
(at de forud herfor diskuterede Robinson's økonomi og nytteteori generelt 
er en anden sag). 
 Hvilke er nu forudsætningerne eller existensbetingelserne for byttet i 
sin mest enkle form, altså for byttet som sådant? Hvilke betingelser skal 
være opfyldt for at et gode antager vareform, altså har bytteværdi? 
 Godet skal være ikke-brugsværdi for besidderen og brugsværdi for 
ikke-besidderen, thi besidderen vil ikke afhænde et gode som hun selv 
har brug for, og udvekslingspartneren ønsker ikke at tilegne sig et gode 
som han ikke har brug for. Det gælder at agenterne ikke vil eller ikke kan 
bytte, hvis denne betingelse ikke er opfyldt. Dette er byttets, dermed 
varens, indholdsmæssige forudsætning. 
 Hertil kommer den specifikke sociale forudsætning for byttet, nemlig 
at begge skal anerkende besidderens private ejendomsret, altså besidde-
rens uafhængighed og suveræne dispositionsret over godet. Hvis den ind-
holdsmæssige forudsætning er opfyldt, men parterne ikke anerkender en 
sådan ejendomsret, får vi ikke bytte, men en anden form for fordeling: 
 a) Goderne kan fordeles gennem kamp, evt. krig, hvor parterne ikke 
anerkender nogen form for ejendomsret, hverken besiddernes private 
ejendomsret eller fælles ejendomsret.2 



 22 

 b) Eller parterne kan i stedet for at bytte aftale godernes fordeling uden 
at anerkende hinandens privatejendom, altså uden at goderne er forudsat 
som 'mine' og 'dine'; denne form kendes fx mellem ægtefæller, der har 
fællesejendom. Begge agenterne har her ejendomsret til begge goder, 
dvs. ingen af dem er suveræn ejer af et af dem. 
 Vi kan konkludere: Byttet - og dermed varen - forudsætter en gensi-
dig relation, hvor godet er brugsværdi for ikke-besidderen og ikke-
brugsværdi for besidderen (indholdsmæssige forudsætning), samt at 
godet anerkendes som privatejendom (sociale forudsætning). 
 Hver for sig er forudsætningerne blot nødvendige, tilsammen er de 
både nødvendige og tilstrækkelige; er de begge opfyldt bliver resultatet 
altså nødvendigvis en vare. 
 
1.2. Afhandlingens særtræk i forhold til subjektivisterne og  Marx 

I denne afhandling tages udgangspunkt i byttets (markedets) sociale 
forudsætning, altså privatejendommen. 
 I modsætning hertil byggede subjektivisterne på byttets indholdsmæs-
sige forudsætning. Det ledte dem til brugsværdien, og dermed nytten, 
som teoriens grundbegreb; herudfra bestemte de bytteforholdet kvantita-
tivt. 
 Subjektivisternes genstand er økonomi som sådan - Robinson, mar-
kedsøkonomi, planøkonomi - og derfor er det følgerigtigt at de ser på de 
forskellige systemers fællestræk, mens deres særtræk først senere kom-
mer ind i billedet som komplikationer og specificeringer. I modsætning 
hertil anlægges der i denne afhandling en social (institutionel) synsvin-
kel; derfor focuserer jeg i analysen af byttets forudsætninger på det, der 
adskiller byttet (markedet) fra andre former af social-økonomiske inter-
aktion. 
 Genstanden i denne afhandling er ikke økonomi, men markeds-
økonomi; dette kan man finde uinteressant eller unødvendigt indsnæv-
rende - og i så tilfælde bør man stoppe læsningen her - men det er nu 
engang mit valg. Af dette valg følger imidlertid at analysen må focusere 
på markedsøkonomiens særtræk - dens 'differentia specifica' - i forhold til 
andre økonomiske systemer, altså tage udgangspunkt i privatejendommen 
og benytte denne som struktureringsprincip gennem afhandlingen. 
 Parallel: Hvis genstanden for afhandlingen havde været elefanter burde 
vi grundliggende interessere os for det, der adskiller elefanter fra andre 
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dyrearter, ikke det fælles; hvis vi focuserede på fællesnævneren ville det 
ikke være 'elefanter', men 'dyr', vi studerede. 
 
Dernæst forholdet til Marx. 
 I begyndelsen af Das Kapital slutter han direkte fra bytteværdi til 
arbejdsværdi (kommensurabilitetsargumentet). Dette argument er ugyl-
digt, som allerede Böhm-Bawerk påviste;3 goder, der ikke indeholder 
arbejde, ikke er producerede, kan udmærkes byttes. Hele Marx's analyse 
handler derfor ikke om det, han hævder, nemlig varen som sådan eller 
vareformen (dvs. et gode med bytteværdi), men om en særlig type vare, 
en vare med et særligt indhold (nemlig af arbejde). Derfor kan vi aldrig 
vide om Marx's resultater udspringer af varens almene form eller af dens 
særlige arbejdsindhold. Marx nævner i øvrigt et enkelt sted at ikke-
arbejdsprodukter såsom samvittighed og ære - man kunne let finde min-
dre exotiske exempler - til tider sælges "und so durch ihren Preis die 
Warenform erhalten" (Marx, 1867: 117), men han hævder at de nævnte 
fænomener "an und für sich keine Waren ist" og at prisen her er 'imagi-
nær'. 
 Marx reducerer varens sociale side - at den er bytteværdi - til arbejdet 
(godt nok socialt fattet, som abstrakt socialt arbejde); dermed bliver 
arbejdsværdien det grundbegreb, der strukturerer hele hans fremstilling. 
Han ser ikke at det er privatejendommen og kun privatejendommen, der 
udgør byttets særtræk i forhold til andre sociale distributionsformer. 
Marx nævner (1867: 57) at varen forudsætter privatarbejde, dermed pri-
vatejendom, men dette forhold spiller ingen central rolle i hans analyse. 
 Der kan måske anføres solide materialistiske grunde til at opbygge 
kritikken af den politiske økonomi på arbejdsværdiens grundlag, men 
Marx's grund - bytteværdien - holder ikke. Der er en modstrid mellem 
Marx's formanalytiske metode og så hans udgangspunkt. 
 
Ingen betvivler for så vidt at markedet og byttet forudsætter privatejen-
dom. 
 Men både hos Marx og subjektivisterne (østrigere og neoklassikere) 
optræder privatejendommen som ydre institutionel forudsætning. Man 
skal huske at nævne den, når - for subjektivisternes vedkommende - 
analysen zoomer ind på markedsøkonomi, men den indgår ikke i selve 
den systematiske fremstilling. 
 Hos subjektivisterne er nytten, hos Marx arbejdsværdien grundbegre-
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bet. Herfra går deres teoretiske verden. Her har vi de to principper, der 
strukturerer de to verdener, de kategorier, der - for at parafrasere Marx - 
giver alle andre kategorier deres specifikke vægt, eller udgør den æter 
gennem hvilken alt ses. 
 I denne afhandling er det privatejendommen, der udfylder denne rolle. 
Deraf forskellen i forhold til både subjektivisternes og Marx' teori. 
 
1.3. Arbejdsdeling og privatejendom hos Smith og Marx 

Byttet er muligt uden at de udvekslede goder er producerede; en diamant 
fundet på vejen kan godt udveksles. Produktion er ikke en nødvendig 
betingelse for byttet, ikke en existensbestemmelse; det er en accidentiel 
egenskab, på linie med godernes farve. Derfor må vi i første omgang se 
bort fra produktionen. Det gør subjektivisterne da også, men ikke Marx. 
 Men teorihistorisk har sammenhængen mellem bytte og produktion 
spillet en stor rolle. 
 Adam Smith er kendt for at begribe arbejdsdelingen, med dennes pro-
duktivitetsfremmende effekter, som fundamental i den økonomiske ana-
lyse. Dette er ret beset en misforståelse. Smith (1776: 117f og 121) så 
udvekslingen som en for mennesket - men ikke for dyrene - naturlig 
aktivitet, altså evigt økonomisk grundvilkår. Han opfattede arbejdsdelin-
gen som en konsekvens af denne trang til at udveksle, og han understre-
ger på linie hermed at arbejdsdelingen er begrænset af markedets om-
fang. Smith ser altså en klar differens mellem markedsudveksling, der er 
årsagen, og arbejdsdeling, der er virkningen;4 da markedsudveksling for-
udsætter privatejendom, indebærer dette at privatejendom er det første og 
arbejdsdeling det andet.  
 Den unge Marx betragtede arbejdsdelingen og privatejendommen som 
den aktive og passive side af samme sag:  

 "Übrigens sind Teilung der Arbeit und Privateigentum identische Aus-
drücke - in dem einen wird in Beziehung auf die Tätigkeit dasselbe 
ausgesagt, was in dem Andern in bezug auf das Produkt der Tätigkeit 
ausgesagt wird" (Marx, 1846: 32; smlgn. også s.22). 

 Fællesnævneren er menneskets fremmedgørelse, fra sig selv og fra an-
dre. Privatejendom og vareudveksling er udtryk for denne fremmedgørel-
se, men det er arbejdsdelingen også (Marx lægger specielt vægt på den 
forkrøblende effekt af delingen mellem håndens og åndens arbejde). 
   Heri ligger at kommunismen, forstået som privatejendommens ophæ-
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velse, samtidig må indebære en afskaffelse af arbejdsdelingen, således at 
vi går på jagt om morgenen, fisker om eftermiddagen og 'kritiserer' om 
aftenen (Marx, 1846: 33f). Dermed afvises muligheden for arbejdsdeling 
uden privatejendom, altså fællesejendom med bevidst reguleret arbejds-
deling.5 
 Den senere Marx, derimod, ser arbejdsdeling og privatejendom som to 
klart adskilte kategorier. I den historiske materialisme er arbejdsdelingen 
qua produktivkraft det første og privatejendommen qua produktions-
forhold det andet (altså præcis den omvendte kategorirækkefølge af 
Smith's). For den unge Marx er privatejendommen det adækvate udtryk 
for arbejdsdelingen, mens den for den senere Marx er en inadækvat 
social form, fordi den er i konflikt med arbejdsdelingens krav om social 
samordning; denne konflikt leder til privatejendommens ophævelse og 
indførelse af kommunisme, forstået som planlagt arbejdsdeling.6 
 
NOTER  

1. Fra primitive økonomier kendes til 'reciprok udveksling'. A afgiver et gode, uden at få 
noget til gengæld. Men den sociale norm er at gaven på et senere tidspunkt gengældes. 
Dette er en blandingsform mellem gave-givning og bytte: Isoleret set er transaktionerne 
gave-givning, men samlet er der tale om gensidighed. 

2. Betegnelsen 'røveri' for dette forhold er problematisk, fordi vi dermed forudsætter en 
almen anerkendelse af privatejendomsretten (som røveren derefter krænker). 

3. Jvf. Böhm-Bawerk, 1896. Se også kritikken af kommensurabilitetsargumentet hos 
Albertsen, 1981, og Lundkvist, 1981: Kap.9. 

4. Jeg kan derfor ikke tilslutte mig Colletti's vurdering (1972: 164), at Smith identificerer 
arbejdsdeling og udveksling; noget andet er at Smith ikke kan forestille sig andre måde at 
koordinere arbejdet på end gennem markedet. 

5. Derfor er det uklart, hvad der ligger i at 'die Gesellschaft die allgemeine Produktion 
regelt' (Marx, 1846: 33). - Den unge Marx mente i øvrigt også, at kommunismen forud-
satte at knapheden var overvundet. 

6. Jvf. Marx, 1867: 56f. Sayer har ikke ret i (1995: 38 og 57) at også den senere Marx - og 
marxismen generelt - forudser en ophævelse af arbejdsdelingen, dermed af det almene 
koordineringsproblem. 


