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Kapitel 4. Begrundelser af privatejendommen 
 
4.1. Indledende 
I dette kapitel skal vi nærmere undersøge de tre typer af begrundelser, 
idet vi ved 'begrundelse' dels forstår normativ begrundelse, altså legitime-
ring, dels forsøg på nøgternt analytisk at bestemme grundene til privat-
ejendom (og andre ejendomsretlige regimer). 
 I de fleste af de politisk-økonomiske systemer, der existerer i vore 
dage, er privatejendom en juridisk ret, men det betyder ikke automatisk 
at den er retfærdig. Magt er ikke nødvendigvis ret(færdig). Hvorfor der 
er en sådan ret, og om den er retfærdig, er to adskilte spørgsmål. 
 Locke (4.2.1) levede før Hume og værdirelativismen, så for ham var 
der intet principielt skel mellem 'positiv' og normativ teori; for naturret-
ten vokser det retfærdige ud af det faktiske eller naturlige. 
 Dette retfærdighedsargument har Nozick (4.2.2) givet en moderne 
udformning. Hans politiske filosofi er libertær, og han søger at begrunde 
ejendomsrettens ukrænkelighed. Hans teori ligger klart i forlængelse af 
Locke's tænkemåde - og derfor diskuteres han straks efter denne - men 
den er udtrykkeligt vendt imod Rawls' (4.2.3) mere socialliberale - for 
ikke at sige Keynesiansk/socialdemokratiske - opfattelse, der argumen-
terer for en vis omfordeling af privatejendommen. 
 Rawls' politiske teori er udtrykkeligt en kontraktteori, og vendt imod 
utilitarismen, men ikke desto mindre er behovshensynet centralt i hans 
fordelingspolitiske opfattelse. Han udgør derfor en passende overgang til 
den nytteteori, der behandles i 4.3. Som vi har set har denne teori rødder 
helt tilbage til Aristoteles og via Bentham og Stuart Mill møder vi den 
igen i den neoklassiske Ejendomsretsskole. Denne diskuteres indgåen-
de. 
 Videre omtales (i 4.4) den tredje type begrundelse for privatejendom-
men, nemlig at den er ukrænkelig, fordi den er udtryk for frihed. Dette 
synspunkt er klarest udtrykt hos Buchanan. 
 Afsnit 4.5 konkluderer. 
 
4.2. Retfærdighed 

4.2.1. Locke 
For det moderne menneske, der gerne associerer arbejdsværdilæren med 
Marx og hans teser om kapitalistisk udbytning, er det umiddelbart 
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overraskende at møde denne lære som argument for privatejendom. Men 
arbejdsmoralen ligger dybt, ikke blot i borgerlige idealer om ret og pligt, 
men også i ældgammel kristen tankegang om at tjene sit brød i sit ansigts 
sved. 
 Det umiddelbare problem i Locke's arbejdsværditeori er det samme 
som i Marx's, nemlig at privatejendom - om den så udveksles eller ej - 
ikke nødvendigvis er resultat af arbejde og produktion, fx kan jomfruelig 
jord udmærket være privatejendom. 
 Der er naturligvis intet galt i at indsnævre undersøgelsesgenstanden til 
private arbejdsprodukter. Hvis sigtet er empirisk vil dette måske være det 
rigtige, eftersom langt den meste privatejendom er knyttet til produktion. 
 Men arbejde er ikke existensbetingelse for privatejendom og er derfor 
irrelevant i den almene analyse og begrundelse. Hvis vi forudsætter 
produktion, får vi ikke en analyse af privatejendom som sådan, men en 
analyse af en særlig type privatejendom. Dette betyder umiddelbart at 
undersøgelsen vil blive af begrænset generalitet. Dette er til at leve med. 
Hvad en logisk - modsat en empirisk-beskrivende - analyse ikke kan leve 
med er, at vi aldrig kan vide om et eller andet analytisk resultat beror på 
at fænomenet er privatejendom eller på at det er arbejdsprodukt. For at 
udtale sig herom må man først have uddestilleret den rene privatejendom, 
så man kan begribe hvad der følger alene af dette fænomen. 
 Det er på dette metodiske nivo at den basale fejl i Locke's arbejdsvær-
diteoretiske begrundelse for privatejendommen ligger. Hans valgte 
undersøgelsesgenstand er privatejendommen, altså ikke en særlig type 
privatejendom. Han søgte at begrunde (deducere) denne ud fra arbejdet, 
men det kan man altså ikke. 
 Derfor indvikledes han i absurditeter. Locke (1690: 338) søger at 
overbevise os om at op mod 99% af godernes værdi (hvorved han forstår 
brugsværdi) stammer fra arbejde, og kun 1% fra naturen. Men en sådan 
sammenligning er for det første meningsløs (hvordan skal man veje og 
måle arbejdets og naturens bidrag til produktets brugsværdi?), og for det 
andet er den ene procent nok til at diskvalificere analysen som en logisk 
analyse; én sort svane er nok til at falsificere en nødvendig sammenhæng 
mellem svaner og 'hvidhed'. Locke får derfor ikke begrundet/legitimeret 
privatejendom som sådan. 
 Imidlertid kan man vende sagen om og sige, at i samme udstrækning 
som arbejdsværdiargumentet accepteres, i præcis samme grad fremstår 
privatejendom til fx jomfruelig jord ubegrundet. Således forstået er 
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Locke's teori ikke en legitimering af privatejendom, men snarere et 
angreb på passiv privatejendom, hvilket som nævnt kunne være ganske 
hensigtsmæssigt i borgerskabets opgør med den gamle herskende klasse. 
 Der er et andet problem i Locke's argument (jvf. Becker, 1977: 36ff). 
Han går ud fra at Gud oprindeligt har givet jorden og alt hvad der er på 
den til menneskene i fællesskab (Locke 1690: 327f); en sådan tese om 
urkommunisme er i god overensstemmelse med gammel kristen tanke-
gang. Præmisserne er dermed at det enkelte menneske ejer sig selv, mens 
at alt andet er ejet i fællesskab. Arbejdsproduktet er en 'blanding' af 
menneske og natur, og man kan nu spørge hvorfor menneskets ret her 
skal veje tungere end fællesskabets ret? hvorfor mister mennesket ikke sit 
arbejde og dets resultat til fællesskabet? Dette helt centrale spørgsmål 
besvarer Locke ikke; han forudsætter - men begrunder ikke - hvad vi 
kan kalde normativ individualisme. 
 Lad os endelig se på Locke's to kvalifikationer af sit argument.  
 Den første begrænsning består i at man kun må tilegne sig så megen 
ejendom at man kan forbruge den (Locke, 1690: 332); det er altså ikke 
legitimt at tilegne sig så meget kød, at det rådner op før man kan over-
komme at spise det. 
 Den anden begrænsning kaldes Locke's Proviso. Det består i, at man 
ikke må tilegne sig så megen ejendom at der ikke er nok til andre (Locke, 
1690: 329); igen kvalificeres det oprindelige argument med et behovskri-
terium, denne gang de andres behov. 
 Dermed skifter teorien gear; eller Locke trækker i nødbremsen, for nu 
at blive i den samme billedverden. Vi er ovre i en helt anden logik, hvor 
retfærdighed ikke er baseret på historisk oprindelse, men på aktuelle 
behov.1 I forskellige udformninger og sammenhænge møder vi Locke's 
Proviso hos såvel Nozick som Rawls; i nytteteorien, som diskuteres i 
afsnit 4.3. er det denne anden logik, der lægges til grund. 

4.2.2. Nozick 
De libertære er utilfredse med den herskende blandingsøkonomi. Overfor 
de liberales mere pragmatiske holdning, således som vi fx vil møde den 
hos Rawls, hævder de privatejendommens ukrænkelighed, og det tvinger 
dem til at gå til roden, dvs. til privatejendommen som sådan: Hvordan 
kan den begrundes og forsvares? 
 Ligesom for Locke er retfærdighed for Nozick (1974) et proceduralt 
og historisk fænomen, der vedrører hvordan vi er kommet i besiddelse af 
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det pågældende gode. Det er uretfærdigt, hvis A har stjålet 100 kr fra B, 
men ikke at A's indkomst er 5 gange så stor som B's.  
 Nozick's argumentation for privatejendom bygger på begrebet om 
selveje ('selfownership').2 Ethvert menneske har en ret til sin egen 
person; i modsat fald får vi slaveri. Mennesket ejer sig selv, derfor også 
sine evner, derfor også produktet af disse evner; skønt han kritiserer 
arbejdsværdiargumentet, er den Locke'ske tankegang åbenbar.  
 Der er imidlertid et alvorligt problem allerede i denne præmis, thi 
forskellen på slaveri og ikke-slaveri ligger ikke i, hvem der ejer menne-
sket, en anden eller det selv. Hvis jeg ejer mig selv på samme måde som 
en slaveejer kan eje mig, så har jeg ret til at sælge mig selv, altså vælge at 
blive slave. Slaveri ophæves ikke ved at 'flytte' ejendomsretten, men ved 
at benægte - og forbyde - at nogen kan eje et menneske, altså ved at løfte 
mennesket ud af ejendomsrelationerne, ved at afvise at mennesket kan 
være objekt for ejendomsret.  
 Lad os imidlertid gå videre i Nozick's tankegang. Hans præmis begrun-
der ikke at jeg har ret til (fx) stolen, kun til den del af stolen, der beror på 
mine evner (som snedker); selve træet har jeg jo ikke skabt, jvf. Kym-
licka (1990: 105). Det, det gælder om at vise, er derfor at jeg også har ret 
til træet. Dermed kommer vi til Nozick's teori om historisk adkomst eller 
'entitlement' (som han stiller op overfor Rawls' a-historiske kriterium for 
retfærdig fordeling). A har ret til stolen, hvis hun har erhvervet den 
retfærdigt (gennem vareudveksling eller som gave) fra B, såfremt B 
tilsvarende erhvervede stolen retfærdigt; hvis B stjal den er A bevidst 
eller ubevidst hæler. 
 Problemet i dette argument er at det forudsætter, hvad der skulle 
bevises. Hvorfor er erhvervelse gennem vareudveksling eller gavegivning 
retfærdig? Fordi det er retfærdigt, at parterne anerkender hinanden som 
privatejere. Men det var netop dette sidste, der skulle bevises. 
 Imidlertid leder Nozick's tankegang os tilbage i historien til den 
centrale test for om stolen er A's legitime private ejendom, nemlig Z's 
oprindelige erhvervelse, dvs. erhvervelsen af stolen - rettere: træet til 
stolen - da dette træ endnu var 'unheld', dvs. ikke undergivet ejendomsret. 
Retfærdig adkomst begrundes således bredere - og mere formelt - end i 
Locke's arbejde, således at Nozick umiddelbart undgår problemerne i 
arbejdsværdiargumentet; specielt omfatter Nozick's argument også 
privatejendom til jomfruelig jord. 
 Eftersom privatejendommen nu ikke står over for en modret, synes det 
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udelukket at erhvervelsen kan være uretfærdig; Nozick opererer altså 
ikke med en oprindelig fællesejendom, dvs. goderne er oprindeligt frie i 
social forstand. Men det er ikke sikkert at de er frie i økonomisk for-
stand: de kan være knappe. Det, som Z tager, kan være noget, som Y 
ønsker og måske endog har mere brug for end Z. Derfor er Z's erhvervel-
se alligevel ikke retfærdig, med mindre i) den efterlader 'enough and as 
good' - Locke's formulering - til Y, altså hvis der ikke er knaphed, eller ii) 
den er ledsaget af foranstaltninger eller processer som medfører at Y i 
sidste ende ikke lider skade. Imidlertid vil den anden betingelse som 
hovedregel være opfyldt, eftersom privatejendom og marked i alminde-
lighed - stadig iflg. Nozick - øger den almene produktion og velfærd; Z 
bruger måske træet til at igangsætte en stoleproduktion, som også Y får 
glæde af. 
 Der er flere problemer med argumentationen3: 
 a) Er teorien relevant? Tankegangen bærer præg af at være konciperet 
for mere end 25 år siden. Begribelsen af naturen som blot genstand for 
privatinteresser skurrer fælt i ørerne, hvis man anlægger en økologisk 
betragtning. Og den moderne bekymring for markedsgenererede externa-
liteter sætter nogle spørgsmålstegn ved Nozick's optimistiske billede af 
markedsøkonomien som ubetinget velfærdsfremmende. 
 b) Kan Z's tilegnelse af træet retfærdiggøres med tilbagevirkende kraft 
af diverse kompensationer? Dette forekommer suspekt ud fra en moralsk 
betragtning (og Nozick's teori er af moralsk karakter). Jeg retfærdiggør 
ikke overfaldet på et andet menneske ved at betale sygehusregningen og 
forære ofret en jordomrejse, selvom vedkommende måtte være tilfreds 
med denne 'handel'. Denne tankegang må forkastes, hvilket - iflg. No-
zick's logik - indebærer at den oprindelige tilegnelse kun er retfærdig, 
såfremt ingen andre er interesseret i træet, dvs. i en tilstand uden knap-
hed, fx et nybyggersamfund, hvor der er nok af jord og anden natur. 
 c) Endelig kan man stille spørgsmålstegn ved konsistensen i Nozick's 
teori. Hvordan kan han først afvise at relatere retfærdighed til behov og 
dog i sidste instans anvende præcis dette retfærdighedsbegreb? 
 Alt i alt finder jeg altså ikke at Nozick's argumentation formår at 
retfærdiggøre den oprindelige tilegnelse, derfor heller ikke - iflg. No-
zick's egen historiske legitimeringstankegang - aktuel privatejendom. 

4.2.3. Rawls 
Rawls argumenterer for en ret egalitær fordeling. Det interessante er ikke 
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så meget denne særlige fordeling, men at han - modsat Nozick - advoke-
rer en bevidst, politisk fordeling af ejendommen.4 Indgreb i den private 
ejendomsret er forenelig med retfærdighed. 
 Hvorfor skal jeg have en større privatejendom end naboen? Den eneste 
etisk holdbare begrundelse herfor er at den kan tilskrives mig og kun 
mig, dvs. er en følge af mine egne suveræne valg. I den udstrækning 
uligheden kan føres tilbage til omstændigheder, som jeg ikke har/havde 
indflydelse på, er den uberettiget: Hvorfor skal jeg præmieres, fordi jeg 
er født af rige forældre, har undgået medfødte handicap etc.? Dette er 
Rawls' intuitive argument for en egalitær fordeling. 
 Men han går dybere. I sit opgør med utilitarismen søger Rawls at 
fundere den retfærdige fordeling af goderne i en kontraktteori. Ligesom 
i klassisk borgerlige kontraktteori - fra Locke og fremefter - tænkes 
denne aftale som en kontrakt mellem a- eller før-sociale individer, og for 
så vidt er teorien individualistisk. Men kontrakten som sådan er naturlig-
vis af social karakter, og det er først i kraft af denne at retfærdigheden 
konstitueres; dette i modsætning til Nozick for hvem retfærdigheden - 
retten til privatejendom - begrundes direkte i det enkelte menneskes 
rettigheder. 
 Hvorfor vil indholdet i en sådan kontrakt blive en egalitær fordeling? 
For at besvare dette spørgsmål tænker han sig at vi er hyllet i et 'veil of 
ignorance', der indebærer at vi ikke kan sammenligne os selv med andre 
og derfor ikke kender vor relative klogskab, styrke etc. Hans svar er at 
dette præsociale (men rationelle) individ vil votere for en fordeling, der 
ikke er afhængig af klogskab, rigdom osv, altså en egalitær fordeling; den 
rationelle vil 'play it safe', altså ikke risikere at blive underforsynet med 
ressourcer.5 
 Rawls knytter her an til Kant (se Sandel, 1984), der argumenterede for 
at det frie valg - den suveræne vilje - var den grundlæggende forudsæt-
ning for at en handling kan være god/  retfærdig/moralsk; er den baseret 
på følelser eller på anden vis hæmmet, er den ikke fri og kan derfor ikke 
gøres til genstand for moralsk vurdering. 'Bag sløret' - en tilstand der må 
forstås som et teoretisk experiment - er vi afskåret fra alle disse påvirk-
ninger. Vi er her frie til at vælge den rigtige kontrakt, den sociale retfær-
dighed. 
 Hans 'forskelsprincip' muliggør imidlertid en betinget ulighed. Tanken 
er at A kan tillades at udnytte sin faktiske større styrke, klogskab etc. til 
at få større indkomst end andre, såfremt den øgede velfærd, som A 
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skaber, også kommer de dårligst stillede til gavns. Princippet svarer 
ganske til Locke's og Nozick's klausuler, men hvor disse brugte princip-
pet til at sætte grænser for den ulighed, som privatejendommen kan 
indebære, tjener det hos Rawls til at begrunde afvigelser fra ligheden. 
 Rawls' teori harmonerer så fuldstændigt med neoklassisk økonomisk 
teori, at den bedst kan ses som den politiske overbygning på denne. 
Neoklassikerne skelner mellem den 'positive' teori, der vedrører de 
objektive økonomiske sammenhænge, og velfærdsteorien, der handler om 
fordelingen af værdierne (indkomstfordelingen). Om dette sidste spørgs-
mål kan den værdineutrale økonom ikke udtale sig; det er et rent politisk 
spørgsmål. Økonomen kan altså ikke tage stilling til et økonomisk 
indgreb, en omfordeling af ressourcer, såfremt A stilles bedre, mens 
andres vilkår forringes. Han kan blot sige, at hvis A's indkomst øges uden 
at andres indkomst mindskes, da vil det være en forbedring (effektivi-
sering). Denne tese stammer fra Pareto. Senere velfærdsøkonomer har 
argumenteret for et kompensationsprincip, iflg. hvilket der også forelig-
ger en samlet velfærdsgevinst, såfremt forbedringen for A er så stor at 
han kan kompensere de, der har lidt tab, og stadig have noget til overs; 
andre har her understreget at det er nødvendigt at kompensationen faktisk 
udbetales. Neoklassikerne kan ikke positivt argumentere for en egalitær 
indkomstfordeling, men de rydder vejen for Rawls's argumenter herfor; 
og deres kompensationsprincip, med faktisk udbetaling, svarer præcist til 
Rawls' forskelsprincip. 
 Med dette princip accepterer Rawls, trods sin fundamentale afvisning 
af utilitarismen, en vis rolle for behovskriteriet i sin teori om retfærdig-
hed. I næste afsnit skal vi se, hvordan neoklassikerne søger at forklare 
den private ejendomsret ud fra nytteteorien. Dermed forlader vi den 
udtrykkelige normative tilgang; i stedet for moral får vi nu omkostninger 
som privatejendommens grund. 
 
4.3. Nytte 

4.3.1. Ejendomsretsskolen 
Som vi netop har set, kan neoklassiske økonomer ikke normativt argu-
mentere for den ene eller anden fordeling af privatejendommen. Men de 
har en teori, der søger at forklare privatejendommen som sådan, dvs. 
som social institution. 
 Dette er en relativt ny bestræbelse. Traditionelt har neoklassikerne 
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taget markedsøkonomien som paradigme for økonomien og derfor ikke 
set markedet og dets kategorier (herunder den private ejendomsret) som 
særlige sociale former, med forklaring behov; byttet voksede naturligt ud 
af individets situation. Tidligere institutioner - fx i primitive økonomier - 
er set som rudimentære markedsfænomener, og planøkonomien er blevet 
tolket i markedets kategorier. Markedet og dets menneske - Homo 
Økonomicus - tenderer mod at blive universalhistorisk grundvilkår, 
hvorved skellet mellem den sociale form (fx kapitalen) og dens indhold 
(fx en lastbil) bliver usynligt. Institutionen forsvinder fra horisonten.6 
 Dette blev kritiseret af marxister og den gamle institutionalisme 
(specielt Veblen), men det var først i 60erne at neoklassikerne tog 
udfordringen op. Resultatet blev den såkaldte Ejendomsretsskole 
(Property Rights school), der tæller navne som Coase, Alchian, Demsetz, 
Cheung og Williamson.7 
 Skolen søger at forklare de forskellige typer af ejendomsretlige regler 
ud fra begrebet om transaktionsomkostninger. Hvert ejendomsretligt 
system har sine fordele og ulemper, gevinster og omkostninger, og det 
system, der minimerer nettoomkostningerne, vælges. De fleste økonomer 
indenfor Ejendomsretsskolen er nået frem til at privatejendom er det 
mest 'økonomiske' system, især fordi fravær af privatejendom formenes 
at lede til en 'Tragedy of the Commons', med externaliteter i form af 
overudnyttelse; men metoden hævdes principielt at være åben overfor 
privatejendommens og fællesejendommens forskellige fordele og ulem-
per. 
 Denne betragtningsmåde eller metodologi er ny. Traditionelt har man 
begrebet sikringen af privatejendommen som en fællesopgave, der blev 
varetaget af staten; systemets 'driftomkostninger' var kollektive. Sikrin-
gen af privatejendommen blev set som en politisk forudsætning for 
økonomien, altså ikke selv genstand for økonomisk analyse. 
 Ejendomsretsskolen vender dette på hovedet ved at subsumere politik-
ken under økonomien, ved at betragte institutioner som hjælpemidler for 
det økonomiske kredsløb, - på linie med penge, der også søges forklaret 
ved at vise at de reducerer transaktionsomkostningerne (mindsker 
'friktionerne'). 
 Furubotn og Pejovich har i deres introduktion til en række af skolens 
artikler fremhævet, hvordan de ejendomsretlige regler nu ses som 
endogene variabler (snarere end som exogene forudsætninger): 
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 ".. generalization of traditional microeconomic theory is both feasible 
and necessary; by making appropriate adjustments for different prop-
erty rights configurations, the applicability of classical marginalism can 
be extended greatly. .. In general, the property rights approach reflects 
the perspectives of methodological individualism, and considers both 
the individual's and the organization's position in the choice process" 
(Furubotn og Pejovich, 1974: 1). 

Politiske institutioner er nu ikke længere så at sige 'født' som sociale; de 
lader sig begribe som resultatet af individuelle og rationelle valg. 

4.3.2. Privatejendom, kaos og fællesejendom 
De fleste af Ejendomsretsskolens konkrete analyser har været variationer 
over temaet: 'Tragedy of the Commons'. 
 Tragedien refererer til en påstået tendens til overgræsning af landsby-
ens fælled og mere generelt til at fællesområder overudnyttes, således at 
der opstår externaliteter. Cheung (1970) beskæftiger sig med overfisk-
ning, Demsetz (1967) med etableringen af privatejendom til jorden 
blandt Nordamerikanske indianere efter at efterspørgslen på bæverskin 
steg, mens andre har undersøgt guldgraversamfund i forrige århundredes 
Amerika og opløsningen af landsbyfællesskaberne i Europa ('enclosure'), 
jvf. Raaschou-Nielsen, 1988. 
 I disse undersøgelser forklares den iagttagne overgang til privatejen-
dom ved at dette er økonomisk, altså mindsker systemomkostninger, idet 
de nævnte externaliteter undgås når omkostningerne 'internaliseres' 
(privatiseres); når en bestemt person er eneansvarlig for et bestemt stykke 
land, vil vedkommende tage vare på det. 
 Lad os undersøge sagen. Når der opstår knaphed, således at fx et stykke 
land kommer under pres, opstår der samtidig et økonomisk koordine-
ringsproblem; det bliver nødvendigt at økonomisere på en eller anden 
måde. De nævnte undersøgelser viser, at uden regler overhovedet for 
rationering af det knappe gode bliver resultatet skadeligt. Men ejendoms-
regler kan enten være af privat eller fælles karakter. Alternativet til 
anarki kan være at fællesskabet regulerer brugen af jorden, hvilket lige 
præcist var hvad landsbyfællesskabet gjorde på særdeles effektiv vis i 
hundreder af år; 'The Tragedy of the Commons' er ikke et historisk 
fænomen, men en neoklassisk fiktion. Valget mellem privatejendom og 
totalt kaos - ingen regler - er simpelt, men det Ejendomsretsskolen burde 
gøre var at sætte omkostninger og gevinster ved privatejendom og 
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fællesejendom op overfor hinanden. 
 Men gør de ikke det? Sturn (1993) nævner ikke fællesejendom som en 
mulighed; valget står mellem Locke's privatejendom, Hobbes's naturtil-
stand med alles krig mod alle og endelig Hobbes's Leviathan, hvorefter 
det argumenteres at de sidste to alternativer - kaos og diktatur - indebærer 
meget store omkostninger; ingen vil formentlig være uenig. Derimod 
nævner såvel Cheung som Demsetz fællesejendom - eller 'communal 
ownership' - som en mulighed, men Demsetz forklarer denne ejendoms-
form på denne måde: 

 "Suppose that land is communally owned. Every person has a right to 
hunt, till, or mine the land. This form of ownership fails to concen-
trate the cost associated with any person's exercise of his communal 
right on that person. If a person seeks to maximize the value of his 
communal rights, he will tend to overhunt and overwork the land be-
cause some of the costs of his doing so are borne by others. The stock 
of game and the richness of the soil will be diminished too quickly" 
(Demsetz, 1967: 38; min fremhævelse). 

For Demsetz indebærer fællesejendom altså at alle har fri adgang til 
godet (her jorden), altså fri brugsret. I Kapitel 2.8 kritiserede jeg mere 
indgående denne begrebsbestemmelser - og hævdede i stedet fælles 
beslutningsret som karakteristisk for fællesejendom - og vi ser nu at den 
indebærer anarki, fravær af regulering og derfor ikke et seriøst alternativ 
til privatejendom.8 
 Videre antager Demsetz at fællesejendommens menneske maximerer 
sin fordel, uden hensyn til andres interesser; fx mener han at det vil sløse 
ressourcerne bort på bekostning af fremtidige generationer, eftersom 'he 
would not gain anything of value' ved at økonomisere (Demsetz, 1967: 
40f). På linie hermed skriver Furubotn og Pejovich at Ejendomsretssko-
len helt alment - altså uanset om genstanden er privatejendom eller 
fællesejendom - forudsætter at agenterne er selviske og nyttemaximerer 
(Furubotn og Pejovich, 1974: 1ff). Sammesteds skriver de imidlertid at  

 "individuals respond to economic incentives, and the pattern of incen-
tives present at any time is influenced by the prevailing property rights 
structure." 

   Jeg er enig i det sidste. Ret beset er det vel en plausibel hypotese at den 
sociale institution påtvinger menneskene en bestemt adfærd, som interna-
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liseres som en bestemt motivation. En fange handler og tænker anderle-
des end en overlæge på et sygehus, og en privatejer anderledes end 
medlemmet af et fællesskab. I Kapitel 11 søger jeg at vise at privatejen-
dom indbegriber selviskhed. Dette indebærer ikke - modsætningsvist - et 
idylliseret billede af et 'naturligt menneske', ej heller at det menneske, der 
indgår i et fællesskab, er altruistisk: Det indebærer blot, at ligegyldigt 
hvordan dette 'naturlige menneske' er indrettet, bliver en énsidig focuse-
ring på egeninteressen upraktisabel i et system med fællesejendom; dette 
er formentlig baggrunden for at landsbyfællesskaberne kunne trives i 
århundreder. 
 Når Demsetz, Furubotn og Pejovich forudsætter at mennesket er 
'possessive' - Macpherson's udtryk (1962) - kan det ikke undre, at de 
finder frem til at privatejendom er det mest effektive ejendomssystem. 
Mange af de omtalte undersøgelser viser ikke at fællesejendom i sig selv 
er mindre effektiv end privatejendom, snarere at et fællesskab, der 
domineres af mennesker der har privatejerens motivationer, er ustabilt. 
Det er ikke mærkeligt at landsbyfællesskaberne i Europa brød sammen, 
da de blev konfronteret med og derefter gennemsyret af en 'acquisitive 
mentality', ej heller at opkøbere og andre udefrakommende kræfter kan 
nedbryde Demsetz's indianersamfund9 eller - mere aktuelt - produktions-
fællesskaberne i den tredje verden. Tilsvarende giver det næsten sig selv 
at Californiske guldgravere anno 1848 - sindbilledet på individuel 
grådighed - dårligt kan skabe andet end et privatretligt økonomisk 
system. 
 Hvis dette er rigtigt udspringer 'Fælledens Tragedie' ikke af fælleden, 
men af de uhæmmede privatinteresser, der raserer den. 

4.3.3. Magt, omkostninger og information 
Umiddelbart er ejendomsretlige systemer et sæt af sociale regler og som 
sådan af juridisk-politisk karakter. Når disse regler underkastes neoklas-
sisk mikroteori reduceres politik til økonomi. 
 Dette er blevet kritiseret (Raaschou-Nielsen, 1988: 144f og 1989) med 
henvisning til at politikkens særlige medium, nemlig magten, forsvinder 
fra synsvinklen. Da de danske landsbyfællesskaber blev opløst, høstede 
nogle fordelene mens andre bar byrderne, og det er vel sandsynligt at 
privatiseringen blev gennemført, fordi de potentielle vindere var mere 
magtfulde end de potentielle tabere. Mændene bag Landbrugsreformerne 
(bl.a. Rewentlow) ønskede givetvis at reducere transaktionsomkostnin-
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gerne, men iflg. moderne nytteteori kunne de ikke - selvom de måtte have 
ønsket det - objektivt afveje tabernes omkostninger med vindernes 
gevinster; en rent økonomisk vurdering er uladsiggørlig. 
 Sammenhængen mellem magt (politik) og transaktionsomkostninger 
kan anskues fra en anden synsvinkel.  
 Carl Dahlman har argumenteret for at alle disse omkostninger kan 
reduceres til ressourcetab grundet mangel på information.10 Hvis 
parterne i en kontrakt véd alt, herunder alt om hinanden, bliver der ingen 
forhandlingsomkostninger; der bliver heller ikke kontrol- og udførelses-
omkostninger, for hvis A præcist kender graden af B's pålidelighed, kan 
der tages højde for dette i kontrakten (evt. kan A undlade at indgå nogen 
kontrakt, hvis B er kendt for at være helt upålidelig). Tilsvarende søger 
Pejovich at forklare institutioner ud fra usikkerhed: 

 "Given their subjective perceptions of reality, individuals develop 
institutions or 'rules of the game' to reduce the uncertainties involved in 
human interaction" (Pejovich, 1995: 30). 

Hvis verden er sikker og fuldt oplyst er der ikke brug for institutioner, 
herunder privatejendom. Denne tilgang harmonerer med utilitarismens 
forklaring af privatejendom ud fra behovet for sikkerhed, jvf. Kapitel 3.6. 
 Information og usikkerhed er ikke blot nøglebegreber i Ejendomsrets-
skolen, men generelt i neoklassisk økonomiteori. Det fundamentale 
koordineringsproblem (jvf. Kapitel 12) ses som et informationsproblem, 
fx ville der ikke være arbejdsløshed, hvis blot udbyderne og efterspør-
gerne af arbejdskraft kendte hinandens planer; økonomiske problemer er 
væsentligst subjektive, bevidsthedsmæssige problemer: mangel på 
oplysning. Vi stræber mod at overvinde denne usikkerhed, og hjælpes her 
af penge, privatejendom og andre af markedets institutioner, men der 
bliver altid en rest af principiel usikkerhed tilbage (Knight, 1923). 
Specielt i de sidste 20-30 år har en betydelig del af den økonomiske 
litteratur handlet om usikkerhed, menneskets mangel på rationalitet, 
fremtidens uforudsigelighed og lignende emner. 
 Emnet er ubetvivleligt vigtigt, men neoklassikernes behandling af det 
kan kritiseres. Den metodologiske individualisme indebærer at informa-
tionsproblemet tænkes ud fra den enkelte aktørs synsvinkel: hvilket 
erkendelsesapparat kan vi tilskrive individet? hvad kan det vide og hvad 
kan det lære? Og set fra individets vinkel er der ikke nogen væsentlig 
forskel mellem de forskellige kilder til usikkerhed, - om denne udsprin-
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ger af en usikker vejrudsigt eller en usikker kursudvikling. Infor-
mationsproblemet begribes dermed grundlæggende som et psykologisk 
eller filosofisk problem. 
 Jeg finder at det er mere frugtbart at anskue det som et socialt problem; 
en nærmere argumentation vil føre for vidt på dette sted, så jeg ind-
skrænker mig til at skitsere denne alternative tilgang. Overvejelser over 
det isolerede menneskes erkendelsesmuligheder fjernes nu fra dagsorde-
nen; det samme gælder de naturligt betingede kilder til usikkerhed (regn 
eller ikke-regn i morgen?). Disse subjektive og objektive faktorer har 
naturligvis økonomiske konsekvenser, men er ikke selv genstand for 
økonomisk analyse; de er exogene forudsætninger for analysen, på linie 
med jordens bonitet. Økonomi er hverken psykologi eller teknologi. 
 En socialt-økonomisk tilgang kan udmærket opfatte det fundamentale 
koordineringsproblem som et informationsproblem, men dette antager nu 
forskellig karakter alt efter økonomisk system. 
 En økonomi baseret på privatejendom har et specifikt informations-
problem, der består i at koordinere de mange agenter, der qua private er 
uafhængige af hinanden, såvel i handling som tanke. Agenterne udformer 
suverænt deres økonomiske planer, dvs. deres økonomiske bevidsthed er 
i udgangspunktet ikke social, ikke et led i en social plan. Hvordan kan de 
overvinde denne socialt betingede usikkerhed? Dette er Adam Smith's 
gamle spørgsmål (som behandles i Kapitlerne 12 og 13). 
 En økonomi baseret på fællesejendom har ikke dette informations-
problem, denne usikkerhed, eftersom det her er forudsat at alle agenterne 
deltager i beslutningsprocessen; de samarbejder bevidst, altså ud fra en 
social plan. Den idealtypiske plan er den for koordineringen nødvendige 
sociale bevidsthed. Denne abstrakte konstatering indebærer ikke en 
idyllisering af planøkonomien: måske er bevidst koordinering upraktisa-
bel i et samfund med en vis kompleksitet, måske - formentlig - har 
planøkonomien sine specifikke motivationsproblemer. Pointen er blot at 
informationsproblemet er anderledes. 
 Denne social-økonomiske tilgang indebærer videre at vidensproblemet 
ikke relateres til mennesket som sådan, men til de forskellige økonomi-
ske roller indenfor markedsøkonomi, fx karaktermaskerne som privatejer, 
vareefterspørger eller sælger. Hvilken viden kan den pågældende agent 
have, og hvilken har hun en interesse i at tilegne sig? Hvordan tilsiger 
agentens interesser at denne viden håndteres? Skal den distribueres frit 
(reklame), sælges som en vare, hemmeligholdes, patenteres? Indebærer 
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markedsøkonomi (kapitalisme) en polarisering mellem informationsfatti-
ge og informationsrige agenter? 
 I et privatøkonomisk system må udgangspunktet være at viden er et 
privat gode og dens anvendelse underlagt privatinteressen. I takt med 
markedsøkonomiens udbredelse synes virkeligheden at nærme sig dette 
idealtypiske forhold, jvf. fx bestræbelserne for at privatisere informatio-
nerne på Internettet, eller forhandlingerne indenfor WTO hvor de vestli-
ge landes krav om, at privatejendomsretten til viden (patenter, copyright) 
bliver håndhævet, spiller en central rolle (jvf. Kapitel 32.2). 
 Neoklassikernes individualistiske metodologi blænder for disse sam-
menhænge; derfor kan de begå den fejl at forudsætte Allwissenheit (jvf. 
Kapitel 12.7.2), skønt det er i umiddelbar modstrid med et privatøkono-
misk system at betragte viden som et frit gode. I stedet må vi her gå ud 
fra at fx en producents konkurrenter holder deres informationer for sig 
selv. Det specifikke markedsøkonomiske koordineringsproblem består 
ikke blot i, at fraværet af en social plan udelukker at agenterne kan vide 
alt: privatiseringen af viden indebærer at agenterne har en interesse i at 
de andre ikke kender vedkommendes økonomiske ressourcer og planer. 
Fællesejendom, derimod, er også fælles eje af informationer. Hayek's 
teori om den 'nære viden' overser ganske denne sociale dimension i 
informationsproblemet. 
 Lad os nu vende tilbage til forklaringen af ejendomsstrukturen ud fra 
transaktionsomkostninger, forstået som informationsproblemer. Oven-
nævnte almene betragtninger tilsiger at disse omkostninger og problemer 
er af kvalitativt forskellig karakter i forskellige systemer og derfor ikke 
umiddelbart sammenlignelige. Det ignorerer Demsetz, fordi han i sin 
omtale af 'communal property' ikke inddrager planøkonomiens specifikke 
'driftomkostninger', nemlig de ubetvivlelige problemer ved ex ante 
koordinering; disse er simpelthen af en anden karakter end søgeomkost-
ningerne på markedet. 
 Disse betragtninger antyder nogle begrænsninger i anvendeligheden af 
transaktionsomkostningsanalysen, når denne anvendes til at sammenligne 
forskellige ejendomsretlige systemer. 
 På nogle felter kan Ejendomsretsskolens mikroanalyse imidlertid være 
nyttig som et led i en mere omfattende politisk-økonomisk analyse. 
Således er det givet at forskellige fysiske vilkår indebærer meget forskel-
lige omkostninger for de forskellige ejendomsretlige regimer, og at dette 
kan være en væsentlig del af forklaringen på at et givet regime vælges. 
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Fx vil det af fysiske grunde være ualmindelig dyrt at håndhæve privat-
ejendom til havets fisk, - men ikke til østersbanker (Cheung, 1970). 
 
4.4. Frihed 

4.4.1. Buchanan: Back to basics 
Frihed er den liberale grundværdi, - mere fundamental end retfærdighed 
og lighed, for slet ikke at nævne nytte. Og som vi så i forrige kapitel 
betragtede det revolutionære borgerskab retten til privatejendom som 
essentiel for denne frihed. 
 Buchanan holder fast i dette. Han er skeptisk overfor Ejendomsretssko-
len, dels fordi han generelt afviser neoklassicismen, dels fordi dens 
effektivitets- og nytteargumenter bortleder opmærksomheden fra det 
centrale, nemlig friheden:  

 "Liberty, rather than efficiency, assumes critical importance, although 
these two objectives are complementary in most applications" (Bu-
chanan, 1993: 1).11 

   Ligesom Rawls er Buchanan dermed kritisk overfor utilitaristiske 
begrundelser, og ligesom denne vil han fundere teorien om privatejen-
dommen i kontraktsynspunktet. Men hvor den socialliberale Rawls 
afkobler forsvaret for politisk liberalisme fra privatejendommen, dermed 
fra økonomisk liberalisme (jvf. Mouffe, 1993: 42), er forsvaret af den 
ukrænkelige privatejendom helt central for den libertære Buchanan. 

4.4.2. Buchanan's teori 
Med kontraktsynspunktet er vi tilbage hos Hobbes og Locke, mere 
præcist i naturtilstanden, der stort set beskrives i overensstemmelse med 
Hobbes og som skal forstås logisk, ikke historisk. 
 Konflikterne om de knappe goder leder her til en 'naturlig fordeling', 
især baseret på parternes styrkeforhold. Gennem en kontrakt kodificeres 
denne fordeling - dvs. den ophøjes til privatejendomsret - fordi alle parter 
(også de forfordelte) derved sparer omkostninger til krig og forsvar 
(Buchanan, 1975: 25). Trods reservationer overfor Ejendomsretsskolen 
(s.23) - fordi den ikke kan forklare den 'naturlige fordeling' - accepteres 
denne skoles forklaringsmodel altså i 1975. Nok så interessant er det 
imidlertid at Buchanan åbent udtaler at magten er fundamentet for 
(privat)retten. 
 I 1993 har Buchanan udformet en mere omfattende model, hvor 
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effektivitetsbetragtninger er skubbet i baggrunden. Udgangspunktet er 
stadig den Hobbes'ske naturtilstand. Problemet er at denne absolutte 
frihed er selvdestruktiv og leder til politisk og økonomisk katastrofe, 
nemlig alles krig mod alle og Fælledens Tragedie. Privatisering løser 
dette problem, men hvordan kommer privatiseringen i stand? Her deler 
vandene sig. Ejendomsretsskolen er tavs om hvordan Fælleden deles op 
og er derfor forenelig med den Hobbes'ske løsning, hvor det er staten - 
Leviathan - der definerer ejendomsretten. Dermed glemmer skolen det 
centrale, nemlig friheden. Buchanan insisterer på at det er agenterne selv, 
der gennem kontrakter etablerer retten til privatejendom. 
 Buchanan forestiller sig nu to etaper. I den første er de således etable-
rede privatejere materielt selvforsynende, i stil med forrige århundredes 
amerikanske nybyggere; her er agenterne maximalt uafhængige. I den 
anden etape udveksler de og indgår i en arbejdsdeling; her opgives - men 
frivilligt - noget af denne uafhængighed til fordel for større effektivitet, 
mere nytte (Buchanan, 1993: 14). 
 Liberale tænker ofte privatejendommen og markedet som to sider af 
samme sag, men der er en modsætning - 'a trade-off' -  mellem privat-
ejendom qua uafhængighed og markedet qua afhængighed. Det gør 
Buchanan opmærksom på, og da han insisterer på frihed og uafhængig-
hed som højeste værdi har han visse reservationer overfor markedet, fx er 
det vigtigt at agenten som sikkerhed mod det uberegnelige marked 
bevarer noget privatejendom, som hun selv har brug for: 

 "To forestall such a worst case outcome /dvs. dårligt bytteforhold/, the 
farmer may dedicate a share of his resources to producing potatoes on 
his own. ... Private property ownership allows for specialization and 
trade, hence for capture of some share in efficiency gains, but equally 
important, private property allows for some protection and insulation 
against the market's 'blind forces', regardless of their ultimate sources" 
(Buchanan, 1993: 19; smlgn. ss. 16 og 57). 

Privatejendom giver altså også frihed overfor markedet. 

4.4.3. Kritik 
Der er to problemer i Buchanan's teori, begge af rent analytisk - ikke 
politisk - karakter. 
 Det første problem er det samme som vi mødte ved Ejendoms-
retsskolen, nemlig at han forudsætter selvstændige eller uafhængige 
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agenter; Hobbes' og Locke's agenter er ikke 'mennesker', men private 
eller asociale 'borgere', således som Macpherson (1962) detailleret har 
vist, men desværre synes Buchanan ikke at kende denne kritik. Når denne 
privathed trues i naturtilstanden, kan agenterne dårligt 'vælge' andet end 
en sikring af privatheden, altså privatejendomsretten. 
 Privatejendom er økonomisk uafhængighed af de andre, af samfundet. 
Da begrundelsen skal ligge udenfor det begrundede, er det ret beset 
meningsløst at tale om at begrunde privatejendommen i frihed. Bucha-
nan's teori må snarere ses som en explicitering af, hvad privatejendom 
(eller økonomisk uafhængighed) er, i stil med hvad jeg selv forsøgte i 
Kapitel 2. Det kan imidlertid kun gøres ved at sætte den op overfor andre 
ejendomsregimer; kun derved kan privatejendommens særtræk identifi-
ceres. Det gør Buchanan ikke. Fælledens Tragedie ligger i at 'private 
choice is combined with common access', som han særdeles præcist for-
mulerer den neoklassiske begribelse af Tragedien (Buchanan, 1993: 5), 
men han ser ikke at denne modstrid mellem det private og sociale har to 
mulige løsninger. Den ene er privatisering af det fælles, den anden 
socialisering af det private. 
 For at begrunde privatejendomsret måtte Buchanan vise at dette 
alternativ er normativt utiltalende og/eller upraktisabelt; han burde 
forklare hvorfor det sociale menneske er mindre værdifuldt end det 
private12 og hvorfor Fælledens bønder ikke i samarbejde kan regulere 
brugen af den fælles jord. I stedet diskuterer han det i denne sammen-
hæng sekundære spørgsmål, om den nærmere bestemmelse af privatejen-
dommen bør foretages af Leviathan eller af agenterne selv. 
 Buchanan synes ude af stand til at forestille sig en social beslutnings-
proces: 

 "... it is impossible for any imputation of rights to be completely 
equalitarian even in a conceptually idealized sense. A single footbridge 
exists; either Robin Hood or Little John must be granted some right of 
priority in its usage. Both men cannot simultaneously possess such a 
right, which would, of course, be equivalent to the abolition of all 
rights, from which the Hobbesian conflict emerges once again" (Bu-
chanan, 1975: 10). 

Det er fysisk udelukket at Robin Hood og Little John samtidig kan 
passere den snævre bro, men heraf følger ikke at én af dem må monopoli-
sere brugsretten. De kan udmærket være lige i beslutningsprocessen; da 
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de kun er to vil en demokratisk afstemning i dette tilfælde ikke producere 
et anvendeligt resultat, men de kunne jo trække lod eller på anden vis i 
fællesskab regulere brugen (fx en rotationsordning, så Little John passe-
rer først i dag og Robin Hood i morgen). 
 Det andet problem ligger i Buchanan's identifikation af privatejendom 
med individets økonomiske frihed. Dette er en analytisk fejl, eftersom 
privatejeren udmærket kan være en flerhed af mennesker, fx en familie. 
Om det enkelte menneske er økonomisk fri afhænger da af beslutnings-
processen indenfor familien, og her er det tænkeligt at konen intet har at 
skulle have sagt. Privatejendom kan højst være den nødvendige forud-
sætning for (individuel) økonomisk selvstændighed; den er ikke den til-
strækkelige forudsætning. Halvdelen af den nødvendige argumentation 
mangler, eftersom det jo ikke er privatejendommens, men menneskets 
frihed, der er Buchanan's anliggende. Måske vil man indvende at det 
centrale er at alle individer, herunder den nævnte kone, har en formel ret 
til at tilegne sig privatejendom, men Buchanan's teori er i høj grad 
substantiel (jvf. fx overvejelserne om selvforsyning). 
 Men dette må skærpes. Buchanan er erklæret individualist, normativt 
og metodologisk. Derfor burde han argumentere imod familieejendom og 
aktieselskaber, thi disse særlige former af privatejendom er en hæmsko 
for den enkeltes økonomiske frihed. Det gør han ikke. Tværtimod 
paralleliserer han individets rettigheder med familiens og stammens, som 
om det kan komme ud på ét! (Buchanan, 1975: 23). 
 
4.5. Konklusion 

Privatejendommen synes vanskelig at begrunde. 
 Hvis man som Locke og Nozick tager udgangspunkt i retfærdighed, 
forstået som historisk adkomst, ender man i et Proviso, der handler om 
den retfærdige fordeling af goderne. Men med et sådant retfærdighedsbe-
greb i hånden føres man snarere - med Rawls - til en egalitær fordeling, 
altså en krænkelse af den private ejendomsret. Retfærdighed leder til 
lighed, men retten til privatejendom er retten til forskellighed og ulighed; 
dette er da også sjældent blevet betvivlet i de principielle diskussioner 
mellem liberale og socialister (der gerne beskyldes for at ville gøre alle 
ens ved at gøre alle lige). 
 Privatejendom må snarere begrundes i den anden store grundværdi, 
nemlig frihed. Det er her ubetvivleligt at privatejendom indbegriber 
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frihed og uafhængighed. Spørgsmålet er for hvem? For mennesket, lyder 
svaret. Men dette svar kan kritiseres. For det først er det langt fra givet at 
det er det enkelte menneske, der indehaver ejendomsretten. For det andet 
er dette menneske ikke mennesket som sådan, men den asociale 'borger', 
som socialister vil mene er et forkrøblet menneske: Det menneske, der 
har en ret overfor samfundet, må stå udenfor samfundet, men udenfor 
samfundet er mennesket reduceret til et dyr, hvis frihed på ingen måde er 
et ideal, tværtimod. Der er måske gode liberale argumenter imod den 
socialistiske opfattelse af forholdet mellem menneske og samfund, men 
Buchanan giver dem ikke, fordi han ikke er opmærksom på alternativet 
til det liberale menneske, dermed til privatejendommen. Den første 
forudsætning for at kunne begrunde privatejendommen normativt må 
være at individualismen begrundes, hvilket vi vender tilbage til i Kapitel 
11. 
 Endelig har vi undersøgt Ejendomsretsskolens mere pragmatiske og 
formodet ikke-normative begrundelse, hvor det søges godtgjort at 
privatejendom i højere grad end andre systemer fremmer effektivitet og 
nytte. Manglen i denne tilgang var den samme som i Buchanan's, nemlig 
at skolens fortalere ikke formår at tænke udenfor det private menneskes 
og den private økonomis rammer; og når alternativet til privatejendom, 
altså fællesejendom, ikke forstås, giver det ikke mening at erklære 
privatejendom for det mest effektive system. I stedet sammenlignes den 
private økonomi med diverse åbenbart håbløse systemer (ingen ejen-
domsregler eller fællesejendom administreret af private agenter). 
 
NOTER 
 
1. Trods disse to begrænsninger slutter Locke med at velsigne den ubegrænsede tilegnelse af 
ejendom. Er det ikke en modsigelse?  
Macpherson (1962: 197ff) svarer 'nej'. Locke forudsætter nemlig stiltiende en penge-
økonomi, og når ejendom akkumuleres i pengeform kan spild undgås. Og mht. Proviso'et får 
vi kun en modstrid - og en ægte begrænsning - såfremt ubegrænset akkumulation leder til tab 
for andre. Om dette er tilfældet er også centralt for Nozick og Rawls. 

2. Desuden anfører Nozick det mere intuitive 'Walt Chamberling' argument, som jeg ikke 
skal komme ind på. 

3. Kymlicka, 1990: 108ff, anfører andre kritikpunkter. 

4. Rawls bruger kun sjældent selve termen 'privatejendom', men det er dette fænomen, der er 
til diskussion. Dette underafsnit omtaler kun de aspekter af Rawls' teori, der har direkte 
  



 70 

  
relevans for vor problemstilling. 
Det er mig iøvrigt ubegribeligt at Hayek, endog 'after careful consideration', kan nå frem til at 
der ikke er nogen afgørende modsætning mellem ham og Rawls (Hayek, 1976: xiif og 100). 
Rawls's kontraktteori og hans egalitære tendenser inkarnerer lige præcis den kon-
struktivistiske tænkning, som er anatema for Hayek. 

5. Bl.a. Kymlicka (1990: 65f) har kritiseret dette argument: Hvorfor er det irrationelt at have 
en præference for lidt gambling? 

6. Dette billede er malet med en bred pensel. Der er undtagelser. Men det er rigtigt at sige, at 
juridisk-politiske institutioner traditionelt har spillet en perifér rolle i neoklassisk teori. 

7. Til tider beskrives skolen som en retning indenfor den såkaldte nyinstitutionalisme, men 
de fleste fortalere for denne retning definerer sig i modsætning til neoklassikerne. Ejen-
domsretsskolen omtales af Hodgson (1988), og den diskuteres indgående og kritisk af 
Raaschou-Nielsen (1988 og 1989); jvf. også kritikken hos Furniss, 1978.  
Raaschou-Nielsen (1988: 111) vurderer at skolen havde sin storhedstid i 60erne og 70erne, 
men derefter har været på retur. Måske gælder dette de teoretiske tidsskrifter, men selve 
tankemåden har i dag relevans som ingensinde før, jvf. at privatisering og udlicitering gerne 
ses som alene et 'teknisk' spørgsmål om hvilket ejendomsregime der minimerer omkost-
ningerne. 

8. For Demsetz betyder fællesejendom altså i princippet fri brugsret, men han åbner dog for 
den mulighed at medlemmerne rationerer brugen. Dette kræver imidlertid besværlige for-
handlinger - dermed høje transaktionsomkostninger - for når udgangspunktet er, at enhver 
har en suveræn brugsret, skal alle indvilge i denne regulering, dvs. sagen kan ikke afgøres 
gennem demokratiske afstemninger. Den suveræne brugsret indebærer at agenten qua bruger 
er privatagent, hvilket kommer til udtryk i at han/hun må betale de andre for ikke at blive 
generet (Demsetz, 1967: 40). Demsetz har i øvrigt fået Nobelprisen i økonomi, og hans 
artikel regnes for en klassiker indenfor Ejendomsretsskolen. 
- Pejovich (1995: 70) bestemmer først fællesejendom formelt eller proceduralt (alle deltager i 
beslutningen om godets anvendelse), men går derefter ud fra at indholdet i denne beslutning 
er at alle har fri adgang. 

9. "At a 1885 conference addressed to Indian problems, Senator Henry Dawes of Massachu-
setts, a leading reformer, told of a visit to one of the Five Civilized Tribes in what later 
became eastern Oklahoma. He had found no paupers, the tribe did not owe a dime to anyone, 
it had its own schools and hospitals. 'Yet', he concluded, 'the defect of the system was 
apparent. They have got as far as they can go, because they own their land in common. ... 
There is no selfishness, which is at the bottom of civilization" (The World of the American 
Indian: 357f). 
To år senere får denne civilisationens forkæmper vedtaget sin 'Dawes Act', hvor stammernes 
fællesland blev opdelt på husholdninger og individer (8.568 acres), mens 'overskudsjord' 
(207.174 acres) blev opkøbt af regeringen og åbnet for hvide. 

10. Jvf. referatet i Raaschou-Nielsen, 1988: 106f. 
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11. I Kapitel 38.2 præsenteres Buchanan i forbindelse med en diskussion af hans demokra-
tiopfattelse. 
Kritikken af den neoklassiske skole formuleres skarpt i 1986 (Buchanan, 1986: 20, smlgn. 
92ff), hvor han taler om at vi skal 'stop worrying so much about the allocation of resources 
and the efficiency thereof', men han er dog ikke mere kategorisk end at han til tider accep-
terer effektivitetsbetragtninger som subsidiært argument for privatejendommen (Buchanan, 
1993: 1f). 

12. Iflg. Buchanan overser moderne økonomer "that man cannot be 'free', in any normatively 
meaningful sense, unless he is constrained within the limits of mutual advantage. Unchained 
man is a beast; this is a simple and elementary fact that must be acknowledged by us all" 
(Buchanan, 1986: 32). 
Dette er ment som en kritik af Hobbes' naturmenneske. Buchanan synes dermed at være enig 
med socialister, thi også for dem reduceres mennesket til et dyr, når det sættes - eller tænkes - 
udenfor samfundet. Men hvor Buchanan opfatter samfundsrelationen som en 'lænke', ser 
socialister den som en virkeliggørelse af mennesket. Og hvordan kan det være anderledes, 
hvis det accepteres at det asociale menneske er et dyr? Og hvordan kan det forsvares 
normativt at den 'naturlige fordeling', som disse 'dyr' kæmper sig frem til, skal tjene som 
norm for fordelingen af ejendomsretten? 


