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Forord
Tidsskriftet  JdG#  oø  F77.Æ6/  har  utkommet  i  papirutgave  i  tyve  år  og  har  trykket
hundrevis  av  artikler.  Mange  av  disse  har  vært  kommentarer  til  aktuelle  begiven-
heter, mens  andre kan leses med like stort utbytte i dag,  og sannsynligvis  også om
tyve år. I denne boken har vi samlet noen av de siste.

Utvalget er gjort av redaktøren på helt subjektivt grunnlag. Den observante leser
vil se at redaktøren selv er overrepresentert blant bidragene. En slik favorisering er
nå en gang en redaktørs privilegium!

God lesning.

Oslo, november 2001

]an Arild Snoen



La ideene spres
Lars Peder Nordbakken

Den foreliggende publikasjon er det første nummer av IDEER OM FRIHET. Som
undertittelen sier, vil vi utkomme en gang hvert kvartal. Initiativet og utgivelsen av
IDEER OM FRIHET gjenspeiler fra utgivemes  side et dypt Ønske om å skape et
kontaktpunkt mellom frhetselskende mennesker i vårt land.

Hvorfor er dette så viktig? Svaret burde være ganske åpenbart. Dersom vi Ønsker
å frernme de tanker og ideer som viser veien henimot et fritt samfunn er det ikke
nok at vi selv, hver for oss, ef overbevist om at de libertarianske ideer og prinsipper
er riktige.  Ideen må spres, både til mennesker som aldri har blitt konfrontert med
våre ideer, men like viktig er det at ideene spres og sifkuleres blant de av oss som i
flere år har væft meget opptatt av nettopp disse ideene. Det siste kan neppe under-
strekes sterkt nok. Grunnen er at dette fokuserer vår oppmerksomhet omkring den
kanskje  viktigste  forutsetningen  for  å  overbevise  andre  mennesker,  nemlig  selv-
forbedring.  Bare ved en slik "streben efter eksellense", for å bruke ett av Leonard
Reads yndlingsuttrykk,  kan vi håpe  å  skape  en id6basert magnetisme  omkring de
idealer vi  forfekter.  Denne idestrategien har også  det vesenthge  fortrinn  over aue
andre  strategier  i  det  den  er  best  istand  til  å  tiltrekke  seg  den  mektigste  av  alle
sosiale krefter; menneskelig sympati.

Mulighetene for å oppnå suksess i våre bestrebelser burde avgjort være tilstede. I
det vi går inn i et nytt decenium kan vi med glede konstatere at vi har tilbakelagt et
tiår der den klassiske hberalismen og dens arvtager ~ libertarianismen - har vunnet
innpass i stadig flere kretser.

Blant  de  intenektuell  har  vi  i  70-årene  vært  vitne  til  at ]ohn  Maynard  Keynes
endelig  synes  å  ha  blitt  detronisert.  Nobelprisutdelingen  til  Friedrich  A.  Hayek  i
1974  og  Milton  Friedman  i   1976  har  dessuten  vakt  oppsikt  og  vekket  en  ny
interesse for det teoretiske grunnlaget for den frie markedsøkonomien. Politikere i
Storbritannia  og  Frankrike  har  begynt  å  synge  enkelte  frimarkedsstrofer,  selv  om
forsøkene i begge tilfeller dessverre synes å være halvhjertede. I USA har enkelte av
Ludwig  von  Mises'   tidligere   elever,   som  Murray  Rothbard  og  lsrael  Kirzner,
sprunget ut i fuu blomst, og har demed stimulert en renessanse for Den Østerrik-
ske  Skole innen  den  sosialøkonomiske vitenskap.  I  USA  har  også  siste halvdel av
70-årene  vært  en  take-off for  den  Libertai:ianske  Bevegelse.  En  Økt  interesse  for
hbertarianisme ffa alle kanter, kombinert med en oppsiktsvekkende sterk fmansiell
støtte, har muliggjort en rekke prosjekter og aktiviteter som lover meget godt for
fremtiden.

Videre har vi vært vitne til at tidhgere  aktive i studentopprøret i Paris  har sagt
definitivt farvel til Karl Marx. Solzhenitsyns bøker har videre fått manges Øyne opp
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for hva et statstyranni i virkeligheten kan bety.  Sosialister av forskjelligeT denomina-
sjoner  har  blitt  desillusjonert  efter  hendelsene  i  Vietnam  og  Cambodsja.  Skatte-
betalerne  i  Norge,  Danmark  og  California  reiste  seg  i  protest.   Inflasjonen  og
stagflasjonen i 70-årene har også  fått mange mennesker til å  tvile i sin  tro  på  den
allmektige "velferdsstat".

Kort sagt, gamle guder står for fall og "nye" ideer har fått vind i seilene.  Det er
derfor med optimisme vi kan ta fatt på vår oppgave, nemlig å spre frihetens ideer.
Det gjenstår derfor bare å Ønske alle velkommen til en fruktbar meningsutveksling.

Godt nytt år!

IOF  1/1980.  Lars  Peder  Nordbakken  var  redaktør  for  Jde€r oø  F7z.Å€/ fra  1980  til
1982.



Hvordan begynner det?
Sigmund ltiag

En personlig beretning om hvordan noen unge mennesker i Bergen gikk hen og
Gjorde Noe, nedtegnet av en som Var Med.

En av mine yndlingstitler er J/ Uføø/J Begz.øf #z.ZÅ j4L/Ø Røøc7./7/ I denne  fascinerende
og ikke  minst  lattervekkende  boken  beretter  forfatteren, Terome  Tuccille,  om  sin
odyss6 gjennom det amerikanske politiske landskap i 60-og 70-årene; fra å være en
meget  konservativ  Goldwater-republikaner  i  1964,  videre  til  oppdagelsen  av  Ayn
Rands  bøker,  til aktivitet i den ultrakonservative «Young Americans  for Freedom»
Q7AF), til diskusjoner med Ayn Rand, Murray Rothbard med frue, og Nathaniel og
Barbara  Branden  i  New  York,  til  1ibertarianernes  utmarsj   fra  det  militaristiske
flertallet i YAF i 1969 etter Rothbards eggende artikkel (djisten, YAF! » i hans per-
sonlige newsletter Lz.Geøø#.czø Fo7z/zØ som fremdeles utkommer, til desillusjonen i det
randske  miljø   («Where  wurr  you  lazt  night?»)   -  med  den  bisarre  sekterismen  i
enkelte 'individualistiske' miljøer ('galambosianeme' hvis ekstreme tolkning av eien-
domsretten  forbød  dem  å  gjøre  andre   delaktige  i  det  nærmere  innhold  i  sin
doktrifle) - med tilstrømningen av interesserte hippies  («Say, man, where do we sign
up  for this outasight new philosophy of yours?»), til deltagelsen i det nye L.¢6'#ø#.Øø
Pczry,  og videre  frem  til  avklaring  og målrettet yrkeskarriere  og intellektuell  aktiv-
isme i  70-årene,  etter  at  støvet  fra  60-årene  hadde  lagt  seg.  Med mindre Tuccilles
dikteriske  fantasi har fått overtaket enkelte steder  (galambosianeme virker for sprø
til å være sanne) vil jeg kalle dette et utmerket eksempel på Samtidshistorie for Al-
muen.

Kan en lignende historie skrives om de hjemlige forhold? Anledningen er jo der i
disse  dager da Jølw oø F#.Æø fi711er  sitt  femte  år.  Vel, parallellene  er der.  For å  om-
skrive lbsen: «Randianere har vort Norge nok av, galambosianere har vi og en flok
av ... » 0g visst har den inteuektuelle debatten vært intens og livhg, enten det dreide
seg  om  spørsmålet  om  hvorvidt  der  fantes  et  objektivt  grunnlag  for  å  felle  en
estetisk  dom  over  et  mønstret  tapet  qevdet  med  stor  styrke  av  meg,  men  med
skuffende  oppslutning  av  de  tilstedeværende)  eller  debatt  i  Farmands  brevspalter
om hvorvidt Ayn Rand kunne sies å være en av de vakreste kvinner i verden.

Men paraueuene er flere. Liksom de mange burleske opptrinnene i Tuccilles bok
aldri   kunne   ha   funnet   sted   om   der   ikke   fantes   et   bakteppe   av   alvorligere
anliggender,  slik vme heuer ikke  de  stedhge krumspring ha vært mulige uten  at en
stor  kraft  -  en  mektig id6  -  satte  det  hele  i  gang.  Ideen  kan  beskrives  på  mange
måter; som «det er ikke riktig, det de sier» eller «ingen har rett til å tvinge meg til å

gjøre  noe  jeg ikke  har valgb>  eller «det  som  er mitt,  er mitt.» Det er  en  følelse  av
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opprør,  av  å være  bhtt lurt,  og av  en våknende  sqrrke  og visshet.  Innlærte  tanker
forkastes, og ens egne tanker bygges opp og tar deres plass.

Teg ser stjerner
For min  del begynte  det  faktisk med Ayn Rand.  Etter  en  sommerdag i  1973  å ha
stirret  tankefut  ut  i  luften  over  side  15  i  hennes  Cczj)z./ø/z.tÅø,  Z4G  UØÆØoz2w  Jd6Ø/ (2)

(der hun sier at inteuektueues oppfatning av 'samfunnet' er som innstimngen hos en
astronom  som  stirrer  på  himmelen,  men  nekter  å  feste  blikket  på  de  enkelte
stjemer, planeter og satellitter) leste jeg videre,1ik den oppdagelsesreisende som har
sett en  fortykniflg i skylaget i horisonten,  som Æøø være land.  Midt i boken  syntes

jeg at jeg hadde  forstått det hele,  og begynte  å  fortelle  det  d min  far,  den  gamle
bysqrrerepresentant for kommunisq)artiet.  Da han ikke vine snakke mer med meg,
trengte jeg min mor opp i et hjøme i kjøkkenet, inntil jeg av barmhjertighetsgrunner
heller gikk hen og vekket rii søster fra sin slummer i fluktstolen på terrassen. Hun
var heller ikke særlig lydhør. Min eneste suksess var min bror, som faktisk fattet det
hele mye raskere enn meg. Men han er en uavhengig sjel og ville skjønt det før eller
siden hkevel.

Individualist-gruppen
For Lars Peder Nordbakken, Handelshøyskolestudenten som startet JdG€r oø F#.Æef,
begynte  det,  etter  hva  han  har  fortalt,  med  studiet  av  von  Mises  og  de  andre
Østerrikske Økonomene, samt en tur til USA der han møtte Leonard Read og Henry
Hazlitt.   I  de  diskusjonene  som  fant  sted  i  den  lille  gruppen  som  jevnlig  kom
sanmen for å drøfte objektivistisk og libertariansk teori hjemme hos medlemmene i
Bergen, hevdet han stadig at forsvaret fof det frie samfunn måtte være utilitaristisk,
altså  betone  hensiktsmessigheten  av  det.  Det  objektivistiske  -  randske  -  forsvar,
med   sri   betoning   av   objektive   verdier   mente   han   var   en   slags   ideologisk
absolutisme som kunne (eller tilmed ville)  føre ut i totalitarianisme. Han møtte ofte
motbør, men gradvis måtte gruppen (som nå omfattet den nåværende redaktør lan
Sommerfelt  Pettersen)  motvillig  innse  at  der  fantes  andre  fasetter  i  frihetsid6ene
enn de objektivistiske, og at man kanskje burde lese andre bøker enn Rands. Teg var
og er uenig med Nordbakken på det nevnte punkt, men jeg begynte da å utvide min
lesning.  Gruppen som litt senere  skulle bli redaksjonen i JJGer oø F77.ÆGZ trakk til seg
flere  interesserte,  til  vi  var  circa  et  dusin,  og  fokuset  skiftet  fra  objektivisme  tfl
libertarisme. Fra gruppens første og spede begynnelse hadde ett spørsmål meldt seg
i diskusjonen med jevne mellomrom: Hva bør vi gjøre?

'Et tidsskrift'

Når  man   for   niende   gang   hadde   slått   fast,   etter   en  interessant   diskusjon,   at
eiendomsrett er en Bra Ting, var det ikke på tide å gjøre noe med det? Mange ideer
hviwlet gjennom luften  og havnet  til  slutt på gulvet.  Skrive  'brev  tfl redaktøren'  -
lage et politisk debattforum -  avertere i pressen om vår eksistens  -  få inn penger -
bli en Bevegelse. Tidsskrift-ideen ble stående. Spiller min forfengelighet meg et puss
når jeg mener det var jeg  som gikk  sterkest inn  for  den? ]eg hadde  to  klare  fore-
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stillinger  om  tidsskriftet:  Det  skulle  være  fullt  av  viktige  id6er,  og  det  skulle  hete
Tc7ØÆ.  Mens  utviklingen  av prosjektet  slepte  seg  fremover  -  mer  enn  ett møte  gikk
med  tfl  å  drøfte  utformingen  av  tittelhodet,  for  eksempel  -  oppdaget  vi  at  Lars
Peder var i ferd med å lage  ferdig et første nummer.  Han kunne ikke vente,  signe
ham. Navnet på bladets forside var JdGGr oø F7z.Æ6/.  (Er det noen som er interessert i
å  kjøpe,  for  en  rimelig penge,  1000  fortrykte  brevark  og  konvolutter  med  navnet
TGØÆ elegant utført i en smukk rødfarve?)

0g slik sluttet begynnelsen.

Fotnoter
/J Tuccille, J. JZ UJøø/J BGgz.ør øJz.ZÅ z4yø Rjzøc7.  NY:  Stein & Day,  /972, pb,  7j?2j>, USD
2.95.

2) TX2irLd, A. Caijitalim, the U nk=nown ldeal. NY: S;ignet,1967 , 3 50ij, US;D  1.50.

IOF 1 /1985. Sigmund Knag var redaktør for JdG6'r oø F#.ÅG/ fra 1982 til 1984.





Ideer om Frihet i ti år
-noen pefsonlige refleksjoner!

Hans Chr. Gamann ]ohnsen

Når  en  tenker  tilbake,  virker  samfunnsdebatten  på  70-tallet  nesten  uvifkelig.  Jeg
husker at da noen av oss på kurset i samfunnsøkonomi ved NHH rakk hånden i
væfet  og  forsiktig  foreslo  at  man  kanskje  for  å  løse  noen  av  velferdsproblemene
burde prøve det frie markedet,  fikk vi klar forståelse av at man ikke burde  spøke
med så alvorlige emner. Polens nye fmansminister ville ikke ha blitt tatt alvoflig på
Handelshøyskolen i Bergen på slutten av 70-tallet.

]eg husker da jeg selv skulle  skrive hovedoppgave ved NHH i  1979. Jeg  foreslo
overfor  veflederen  min  å  bl.a.  bruke  Milton  Friedmans  monetære  teori  (som  for
Øvrig er helt nøytral i forhold til politiske  systemer)  og fikk da opplyst at jeg måtte
være  klar  over  at  man  i  Norge  betraktet  Milton  Friedman   som  en  crackpot
qomplett  idiot).  Norske  sosialøkonomer  var  ikke  de  eneste  som  gjorde  det,  det
samme gjorde bl.a.  de  daværende myndighetene i Tsjekkoslovakia.  Så  sprø  mente
man der at Friedmans teorier var at man ikke en gang gadd å svarteliste hans bøker

(de  ble  klassifisert  som  eventyr).  En  av  de  som leste  disse  eventyrene  var Vaclav
laaus.  Han ble så fascinert at han i 1978 fikk utreiseti]latelse for å besøke Chicago
Universitetet  qan  trodde  Friedman  fremdeles  var  der).  Han  måtte  da  stille  sin
familie i pant. I dag er lqaus fmansminister i Tsjekkoslovakia og har bl.a.  foreslått å
oppløse COMECON.

Det var forbausende få sorn så sammenbruddet for keynesianismen i den norske

pris  og  lønnsstoppen  i  1978.  Min  egen  opplevelse  av  sØppelbergene  i  London
høsten  1979,  ble  en  endelig bekreftelse på  at  sosialdemokratiet var kommet til en
skillevei.  Den  skulle  gå  enda  en  lang  stund  før  dette  gikk  opp  for  den  gjennom-
snittlige sosialdemokrat i Norge.

Det  var  ikke  bare  denne  mangelen  på  framsynthet  og  ideologiske  feighet  jeg
reagerte  på under  studiene  på  NHH.  Det  slo  meg  at når  norske  Økonomer  (som
stort sett var keynesianere)  i så liten grad forutså planleggingsideologiens sammen-
brudd, skyldtes det også deres faghge sneverhet.

Da Gudmund Hernes la fram Maktutredningens  foreløpige resultater på et stort
møte  på  NHH,  ¢eg  tror  det  var  i  1978)  virket  Økonomiprofessorene  temmelig
uforberedt  på  hvilke  implikasjoner  forhandlingsøkonomien  og  blandingsadmini-
strasjonen hadde for deres anvendte teorier. Fremdeles levde Økonomer i et keynes-
iansk lykkeland der staten var en framsynt, uavhengig og allvitende planlegger.

Min interesse for Hayek var sterkt stimulert av Hayeks interdisiphnære synsvinkel.
Fremdeles  mener  jeg  at  anvendt  teori  ikke  er  relevant  innenfor  snevre  faglige
rammer.   Men   slike   tankef  var   det  ikke  fom   for  ved  NHH,   så  jeg  søkte   til
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Universitetet i Bergen og tok opp studier i Sammenlignende Pohtikk, Stein Rokkans
institutt, hvor jeg fant større faglig ausidighet.

Det er mulig vi trodde vi kunne forandre vefden  (det tror de fleste i en bestemt

periode av sitt liv) men det var ikke det viktigste motivet bak dannelsen av ldeer om
Frhet.  Selvfølgelig var det et poeng å spre id6er, men det var like mye for meg et
spørsmål om å ha et felles kontaktpunkt etter at Bergensperioden var slutt.

Lars var den ubestridte drivkraft i arbeidet, men jeg mener at jeg selv har æren fof
tittelen(!).   Ideen   til  tittelen   fikk  jeg   fra  tidsskriftet   T4G  Frj7c7øc7ø.   Det  hadde   en
undertittel som het JdGc7J oø lj;.4øg/.  Men bak denne diskusjonen om tittel, lå det en

prrisipiell debatt om hva slags  tidsskrift vi skulle lage.  Lafs  og jeg var helt på linje
med  at  det ikke  var  et  politisk  tidsskrift vi  Ønsket,  og  slettes  ikke  et  partipolitisk
tidsskrift. Vi Ønsket et forum for utvikling av id6er om et fritt samfunn.

I hele studieperioden hadde jeg insistert på å skille mellom liberahsme som en id6-
ftadisjon og partipolitiske standpunkt. For meg har det alltid vært likegyldig hvilket
parti folk steinmer på, bare de er liberalister. ]eg mente  da,  og mener fremdeles  at
de aller fleste partier kan bli liberalistiske. jeg har ofte sett for meg partipolitikk som
en slags boksekamp som foregår på planet av en lastebil. Politikerne er opptatt med
kampen i ringen,  mens  det  er  helt andre  som  sqrfer bilen. Teg tror  at id6utvikling
ofte ligger til gfunn for hvilken vei bilen kjører.  Den viktigste kampen om et fritt
samfunn er derfor en id6kamp.

Det  som  senere  skjedde  gjennom  80-årene  tror  jeg  ingen  kunne  forutsi.  Den
sosialistiske id6 brøt fullstendig sammen, symbolisert i episoden på den Himmelske
Freds Plass i juni 1989 da Folkets Frigjøringshær valset ned folket. Men det under-
lige  er  at på  tross  av  at  sosialismen  id6messig  har  spflt  fauitt,  er  staten  fremdeles
stor.  Statens andel av BNP er større i dag enn den var i 1979 i de aller fleste land.
Revurderingen   av   statsplanlegging  har   i   de   fleste   land   skjedd   uten   de   store
ideologiske  oppgjør.  Sosialdemokratiet har tilpasset  seg til markedsøkonomien,  og
har  åpnet  seg  i  forhold  til  friere  forbrukervalg  innenfor  rammen  av  sin  egen
tradisjon. Det beqrr at statssqrringen er blitt mindre "stalinistisk", og tildels delegert
ned på et lavere fonraltningsnivå. Forhandlingssamfunnet, blandingsadministrasj on-
en og den institusjonelle Økonomi er den nye virkeligheten vi må forholde oss til.

Et liberalt samfunn betinger to forhold som begge er nødvendige betingelser. Det
ene  er  en  samfunnsstruktur  som  tillater  at individet  kan  utfolde  seg innenfor  en
fredelig  sosial rarnme.  Det andre  er  det jeg vfl kalle  en liberal  "holdning"  eller  en
hberal kultur som innebærer at individene er tolerante, åpne, respekterer pluralisme,
osv.  Dette  "kulturelle"  aspektet  av  et  liberalt  samfunn  er  i  for  liten  grad  blitt
fokusert på. Popper og Hayek har sterkt betonet den kulturelle dimensjonen, mens
den  er  lite  fokusert  på  i  en  endel  Økonomisk/teoretisk  htteratur.  Jeg  tror  vi  vil
oppleve  noen  interessante  eksperimenter  i  Øst-Europa  nå,  hvor  den  kulturelle
dimensjonen vfl være utslagsgivende for hvorvidt markedsøkonomien vil lykkes.

Da jeg besøkte USA høsten  1981, traff jeg en rekke  av de hberalistiske miljøene
der. Leonard Liggio var en  slags bindeledd mellom alle disse miljøene.  Han hadde

jeg invitert til Norge tidligere på året. Inntrykkene fra USA var mange, men et av de
var ulikhetene i toleranse og ideologisk innsikt mellom de ulike miljøene. Jeg husker
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spesielt  en  dag  da  jeg  på  fofrniddagen  hadde  hatt  en  lengre  samtale  med  lsrael
Kirzner hvor vi hadde beveget oss  dypt ned i filosofiske  spørsmål, hvorpå jeg om
ettermiddagen besøkte Manhatten  lnstitute  og  fikk et times  foredrag om at Østef-
rikeme ved New York Universiqr var helt livsfjeme. Det styrket meg i det rninste i
tfoen på  at man måtte velge mellom en  teoretisk  eller  en pfaktisk angrepsvinkel i
sitt arbeid for et fritt samfunn, men det fortalte meg også at et samfunn aldri blir
mer tolerant enn den toleranse de enkelte individer har.

Min  respekt  for  den  ideologiske  toleranse  og  de  krav  som  stilles  til  å  ha  en
begrunnet innsikt i sosiale prosesser, ble ytterligere skjerpet etter møte med Hayek i
hans  hjem  i  Freiburg  1982.  For  meg  ble  samtalen  med  Hayek  en  bekreftelse  på
kompleksiteten  i  de   teoretiske   spørsmål  vi   står   overfor  i  analysen   av  et   fritt
samfunn.

Det var også andre valg som måtte gjøres, og de fleste i ldeer om Frihet-gjengen
valgte jobb og familie framfor barrikadestorming. Vi er blitt ti år eldre, vi har ikke
forandret verden men vi vunnet mer livskunnskap.  For meg har ldeer  om Frihet
innfridd forutsetningene, det er blitt et brideledd mellom liberale personer og har
sørget  for  at  "Bergensgjengen"  ikke  har  gått  i  oppløsning  selv  om  vi  er  spredt
omkring  i  landet.  Vi  på  vår  side,  tror  jeg  er  blitt  mer  liberale  personer,  et  ikke
uviktig bidrag til et liberalt samfunn.

IOF  1/1990.





Liberalismens historie i Norge -
noen hovedlinjer
Øystein Sørensen

I  1814 fik.k.  liberalismen  et inf titufjonelt  gjerinombn4dd 7med g]rumlouen. Imidlertid demomførte

]obann  Friedrlcb   Struerifee,   fom   lluleg!e  for   den   g/ale   k.ong  Cbristian   7,   et   Storl   og>  halfløft
refoi'.7mprog!ram  basert  i)å  opplyf ningf tidem   ideer.   Oiji)lyf te,   llberalif tisk  orlenterte   embetfmem

Jtyrte  i realiteten  Jtaten f/ør  1814  ...  og efter  1814. I  1884  ble  ermbedsftyret  i Norge  ftyrtet  og> et

houedtema  de   fifte  100   årerie  ble   en  fterkere  og  Sterhere  uekft  i  ftcii;enf  makt  og uirk.eområde.

Ilberalif7mens   come-back  er  et   nytt  fenomen   med  Høyre-bølg/e   og  nye   interyiasjonale   trender  i

1980-årene. Det fimef  kun  ynne  tråder bak.oi)er til  den  liberaliftif ke  bouedftrømmen På  1700-

og 1800-tallet.

Det  er  naturlig,  når man  skal trekke  opp  noen  hovedlinjer i liberalismens  historie i
Norge, å begynne med året  1814.  I dette året fikk liberahsmen et slags institusjonelt

gjennombrudd med den norske grunnloven av 17. mai. Det er også først fra dette året
vi kan snakke om "Norge"  som en selvstendig statsdannelse i modeme tid. Før 1814
var Noi.ge bare en del av et dansk-norsk dobbeltmonarki, med sentnm i København
og med den norske delen som avsidesliggende og på alle måter perifer. Forfatningen i
denne helstaten var ganske  fjemt  fra  det man idag  forbrider med liberal tenkring:
regimet var et enevelde, med all lovgivende og utøvende myndighet hos monarken.
Formelt sett var det ingen institusjoner i statsapparatet som kunne motstå monarkens
myndighetsutøvelse,  det  dansk-norske  eneveldet  fra  1660  til  1814  hadde  Euopas
mest konsekveiit gj ennomførte absoluttistiske forfatring.

Friheten i gave
Likevel  kan  det være  av  interesse  å  legge  vekt  også  på  perioden  før  1814.  Denne

perioden er mildt sagt lite kjent. Men i vår hjemlige historie er de femti årene eller så
før  1814  en  høyst  interessant  og  ikke  så  rent  lite  eksotisk  tid.  Dessuten  er  denne

perioden helt avgjørende  for utformingen av  særtrekkene i den norske liberalismen.
Den skapte tradisjoner og trakk opp sterke rammer for tenkemåte og pohtisk praksis.

La oss  derfor begynne i Danmark, med eneveldet og særlig med en tysker. Annen
halvdel  av  1700-tallet var  opplysningsideenes  tidsalder.  På  b.egge  sider  av  Atlanter-
havet blomstret nye, radikale id6er om individenes frheter og rettigheter, om Økono-
misk  og  politisk  fremskritt.  De  teoredske  stjemene  i  perioden  var  Locke,  Montes-

quieu, Voltaire og Adam Smith. Det politiske dobbeltklimakset var Den amerikanske
uavhengighetserklæringen i 1776 og Den franske revolusjon i 1789.
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På  våre  hjem]ige  trakter  var  Norge  som  sagt  underlagt  Danmark  og  underlagt
Europas   strengeste   enevelde.   Men   den  politiske   situasjonen  i   det   dansk-norske
eneveldet fra ca.  1770 var meget spesieu. Den eneveldige monarken, Christian 7., var
neinlig klinisk gal. Forrnelt hadde han au lovgivende og utøvende makt. Reelt sett var
han helt i hendene på sine nære omdvelser, det være seg fomelle regjeringer, slekt-
ninger eller andre ufomelle rådgivere. I de siste tredve årene av 1700-tallet opplevde
det dansk-norske monarkiet flere statskupp. De foredkk ved at noen fikk kongen til å
skrive under på at rådrivere var avsatt.

Samtidig  s6g  de  nye,  radikale  frihetsid6ene  inn  i  den  dansk-norske  staten.  Den
intellektuelle  eliten  i  København  hadde  god  kontakt  med  og  god  oversikt  over
åndshvet  i  Europa.  Det  fantes  også  et  viktig  hjemlig  grunnlag  for  disse  id6ene.
Naturrettsid6er  hadde  spilt  en  sentral  roue  i  dansk-norsk  politisk  tenkning  anerede
midt på  1600-tallet.  De ble brukt tfl å leritimere  eneveldet -men  det  er ikke  desto
mindre  viktig  at  de   eksisterte   som  en  del  av  åndstradisjonen.   Eksempelvis  var
bergenseren Ludvig Holberg, ellers kjent som komediedikter, en av de mest sentrale
naturrettsteoretikere  og  eneveldetilhengere  i  Danmark-Norge  i  første  halvdel  av
1700-tallet.   Midt  på   1700-tallet  ble   det   ført   en  heftig   debatt  blant   de   lærde  i
København om Montesquieus ideef.

En annen hjem]ig tradisjon var også viktig: I det dansk-norske eneve|det hersket det
en relativt stor rettssikkerhet, med skrevne lover og med domstoler mer uavhengig av
statsmakten enn i de fleste andre land.

Med denne bakgrunnen var det en tyskef grep  avgjørende inn og ga vår hjemlige
liberalisdske tradisjon en brutal start. ]ohann Friedrich Struensee  (1737-1772)  var en
lege fra dobbeltmonarkiets tyske besittelser. Han svingte seg opp som livlege for den

gale kong Chrisdan 7.; samtidig var han dronningens  elsker.  Han hadde  også  sterke
politiske  ambisjoner.  I  en  periode  på  halvannet  år,  i  1770  og  1771,  var  han  den
faktiske enevoldshersker i den dansk-norske staten.

Struensee  var  fanatisk  opptatt  av  de  nye  opplysningsid6ene.  Da  han  hadde  den
faktiske  makten  i  staten,  satte  han  igang  et  stort  og  halsløst  reformprogram.  Mest
bemerkelsesverdig i vår sammenheng er hans trykkefrihetslov av 17. september 1770.
Inntil  denne  datoen  hadde  det  vært  en  streng  forhåndssensu  av  trykte  skrifter  i
Damark-Norge. Struensees lov ikke bare opphevet sensuren. Den var og er verdens
mest vidtgående lov om trykkefrihet. Aue kunne ganske enkelt skrive det de ville, uten
sensur, uten begrensninger, uten noen ansvarsparagraf.

Noen måneder senere ble loven riktignok strarnmet htt til med en ansvarsparagraf;
først og fremst fordi den utløste et ras av pamfletter med krasse angrep på Struensee
og med klare antydninger om hans usømmeligheter med dronningen.

Struensees trykkefrihetslov er et eksempel på at friheten ble skjenket i gave ovenffa.
Det var ikke noe merkbart press fra undersåttene som førte til at trykkefrihet ble inn-
ført. Det var ganske enkelt statssjefens frihetsid6er som var avgjørende. Begrunnelsen
for loven var helt i  opplysningstidens  ånd:  innskrenkninger i ytringsffiheten  hindret
folk i å finne sannheten, i å avdekke fordommer, i å angripe misbruk.  Ikke minst er
det  viktig   at   friheten   eksplisitt   ble   koblet   til   åndelig,   Økonornisk   og   materielt
fremskritt.
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Struensee led en trist skjebne. Han ble avsatt i et statskupp tidlig i 1772 og offentlig
henrettet på en bestialsk måte. Mange av hans refomer ble opphevet. Men ikke alle.
Til tross  for at det fiilgte en reaksjonsperiode i Danmark-Norge, ble forhåndssensu
aldri gj eninnført.

Urliberalismen
I  1784  kom  reformvennlige  krefter  til  makten  etter  et  nytt  statskupp.  De  fortsatte
Struensees arbeid, på en bredere front, på en sindigere måte, og med et videre sosialt

grunnlag. Tiden etter 1784 er en av de store reformperioder i vår historie. Refomene
ble  iverksatt  av  menn  som  var  sterkt  preget  av  de  liberahstiske  ideene.  Blant  de
fremste   makthaverne  i   denne  perioden  var   nordmannen   Christian   Colbjømsen
(1749-1814).

Et  av  høydepunktene  i  reforrnvirksomheten   er   de   såkalte  landboreformene  i
Danmark i 1787-88. I store trekk kan vi si at disse reformene avskaffet føydalismen på
den danske landsbygden og la grunnen for et moderne landbruk i Danmark, basert på
den private eiendomsrett.

Eiendomsrettsprinsippet ble forfektet i like høy grad da enevoldsregimet dkk løs på
odelsretten i Norge. En forordning av 5. april 1811 var ment som et første skritt mot
en   endelig   avskaffelse   av   odelsretten.   Hovedmannen   bak   dette   fremstøtet  var
Colbjømsen. Men denne delen av enevoldsregimets reformvirksomhet var mislykket.
Odelsretten ble gjeninnført, i grunnlovs fom, av Eidsvollsforsamlingen i 1814.

Det mest kjente  eksemplet på at tankegods  fra  den  Økonomiske  liberalismen  fikk
innpass  i  enevoldsregimet,  er  touforordningen  av  1797.  Historikere  har  diskutert  i
hvor stor grad denne forordningen kan kalles et gjennombrudd for frihandelsid6ene, i
hvor stor grad den innebar et brudd med eneveldets til da merkanti]istiske orientering.
Noen har innvendt at siden loven i så stor grad tok sikte på å Øke  statens inntekter,
kan den ikke kanes noe gjennombrudd for liberalismen.

Men et slikt argument baserer seg på en misforståelse av ffihandelsid6ene. Et viktig

poeng med  forordningen var å  Øke  statens  inntekter.  Men inntektsøkningen,  og en
genereu  velstandsøkning  i  samfunnet,  skulle  oppnås  ved  å  fjeme  merkantilistiske
reguleringer, ved å frigjøre handelen med utlandet. I våre dager kalles dette dynamisk
skatte-og avgiftspolitikk. Tollforordningen av 1797 var slik sett helt i tråd med Adain
Smiths id6er.

Det var ikke tilfeldig.  Smiths  17:Gc7/ZÅ o/Nø/z.oør ble  oversatt til dansk allerede i  1779.
Dette  var  et  klart  uttrykk  for  at  den  intellektuelle  eliten  i  dobbeltmonarkiet  fiilgte
intei:essert med i tidens politiske  og ideologiske litteratur.  Den ideolodske  debatten
skjøt fart etter 1784. Det reformvennlige enevoldsregimet var også påfallende tolerant
når det gjaldt ytringsfrihet.  I annen halvdel av  1780-årene  og første halvdel av  1790-
årene flornmet København over av ideologisk orienterte tidsskrifter og publikasjoner.
Den  franske  revolusjon ble inngående  diskutert, i  1793  og  1794 ble  det  til  og med
utgitt et tidsskrift som ga fiill støtte til den jakobinske terroren.

I  det hele  tatt var  det intellektuene  klimaet i København usedvanlig åpent  og  sti-
mulerende.  Hovedstaden var også Norges intellektuelle  senter, norske  studenter dro
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til København for å studere.  Ikke minst mottok det vi kan kalle  1814-generasjonen i
norsk historie sine ritellektuelle og ideologiske inntrykk i dette miljøet.

Man snakker gjeme om det opplyste enevelde i annen halvdel av  1700-tallet.  Etter
alle  parametre  var  det  dansk-norske  enevoldsstyret  fra  1784  det  mest  opplyste  i
Europa.  Det  var  naturligvis  6n  viktig  begrensning  ved  refomvirksomheten:   den
inkluderte ikke forsøk på å myke opp  eneveldet som statsform. Men i vår sammen-
heng kan vi blinke ut hovedlinjene i en hjemlig liberalistisk tradisjon som vokste ut av
1700-tanets siste tiår:

Tradisjonen  la  sterk  vekt  på  ytringsfrihet,  på  id6er  om  fri  meningsdannelse  og
debatt, på utstrakt toleranse overfor ytringer. Den var videre opptatt av prinsipper om

privat eiendomsrett,  om rettssikkerhet og personlig  frihet.  Spesielt var den  orientert
mot frihandel. Men samtidig var den preget av en tankegang om elitesqrre. Den åpnet
ikke  for en utvikling i retnrig av et politisk demokrati.  Dessuten la den vekt på  en
sterk stat; effektiv, handlekraffig og med et utstrakt virkeområde i samfimnet.

Dette elitesqrret og denne sterke staten var nødvendige redskaper for å gjennomføre
reformer  i  hberalistisk  og  moderniserende  retning.  Det  var  ingen  sterk  motstand  i
tradisjonen mot staten som sådan. Tvert om:  statens Øverste makthavere var de som
var sterkest fanget inn av nye liberalistiske frihetsid6er.

Vi kan  snakke  om en byråkratisk,  elitistisk liberalisme.  Frankrike,  Storbritanrria  og
særlig USA  i  den  sarnme  perioden  utgjør  påfallende  sterke  kontraster. ]eg vfl  kalle
denne perioden før 1814 den ø#/z.¢c?rj7/z.j:/z.j:ÆG epoken i vår hjemlige historie.

Den klassiske liberalismen
Gjennom   de   nye   frihetsideene   ble   naturligvis   eneveldet  ideolorisk  undergravet
innenfra.  Dette  ble  spesielt påtagelig  etter  1800,  da  Danmark-Norge  ble  rotet inn i
Napoleonskrigene, og da regimet ikke hadde overskudd til å være fiillt så tolerant eller
fiillt så reformvennlig lenger.

I  1814 ble Norge revet løs  fra Danmark.  Samtidig brøt den norske politiske eliten
med eneveldet.  Gmnnloven av  17.  mai,  senere erstattet av en lett revidert utgave 4.
november, hadde sterke liberahstiske innslag også på det politiske plan.

Den la vekt på maktfordeling i statsapparatet.  Makten i staten ble  delt mellom  et
utøvende  organ  qonge  og  regjerin9  og  et  lovrivende  og  bevilgende  organ  (stor-
tinget).  For  sin  tid var grunnloven videre  svært  demokratisk.  Stortinget  fikk relativt
stor   makt,   kongen   hadde   eksempelvis   bare   utsettende   veto   i   lovsaker.   Alle
eiendomsbesittende  menn  fikk  stemmerett  til  stortinget,  i  praksis  innebar  det  at
nærmere halvparten av alle voksne menn i Norge  fikk stemmerett.  Kontrasten med
land som Storbritannia og Frankrike er på dette feltet meget sterk.

Samtidig   videreførte   grunnloven   viktige   trekk   fta   det   sene   enevoldsregimet.
Ytringsfrihet,  rettsikkerhet  og  privat  eiendomsrett  ble  kodifisert.  Næringsffihet  og
rehgionsfrihet også, selv om fomuleringene på disse områdene var mer forbeholdne
og uklare.

På denne måten kan vi fastslå at det liberalistiske tankegodset slo konstitusjonell rot
i Norge i 1814. Det var et avgjørende gjennombrudd. Men i en hberahstisk sammen-
heng hadde grunnloven også sine begrensnriger.
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Den   norske   grunnloven   rineholdt   ingen   prinsipiell   rettighetserklæring,   som
eksempelvis den franske menneskerettighetserklæringen av 1789. Den var som nevnt
noe  forbeholden  med  enkelte  rettigheter,  det  som  skulle  være  en  religionsfrihets-

paragraf ble eksempelvis  sterkt skjemmet av et forbud mot jøder, munkeordener og
jesuitter. Videre  fikk den  faktiske eliten i Norge,  embetsstanden,  en  særstilling i for-
fatningen. 0g som nevnt ble den private eiendomsretten svekket, da Eidsvollsforsam-
lingen i en stemning av viderekommen bonderomantikk gj eninnførte odelsretten.

Perioden  1814-1884  er  den  klassiske  liberahsmens  epoke  i  Norge.  Blant  norske
historikere  er perioden kjent som  "Embetsstaten",  et uttrykk som  stammer  fra Tens
Arup  Seip.  Politisk sett var perioden preget av at embetsmennene grep  den faktiske
makten i staten og beholdt den.  Det norske  samfunnet hadde ingen annen naturhg
elite, og embetsstanden hadde på sin side ingen id6er om demokratisering.

Enkelte  historikere,  først  og  fremst  Francis  Sejersted,  har  også  understreket  at

perioden er preget av borgerlige rettsstatsid6er å la Hayek.  I  større ener mindre grad
var  det  overordnede  forestillingei.  i  den  politiske  eliten  om  at  statens  fiinksjon  i
samf`mnet  skulle  være  begrenset  og  at  statens  avgjørelser  skulle  være  bundet  til
overordnede normer som forutsigbarhet og likebehandling.

I denne klassisk hberalistiske perioden i norsk historie hadde liberalismen - i vid og
løs  forstand - et ideologisk hegemoni.  Innenfor denne vide ideologiske rammen, kan
man  peke på  ulike  strømninger  og ulike politiske retninger.  Man kan  også peke på
andre  ikke-liberalisdske  id6elementer.  Men  det  overordnede  er  at  de  hberalistiske
ideene hadde så stor autoritet og gjennomslagskraft at de snek seg inn i og preget all

politisk debatt og argumentasjon.
Hovedstrømmen  i  norsk politikk  1814-1884  må  oppfattes  som  en  fortsettelse  av

urliberalismen under det sene eneveldet. Opplyste, 1iberalistisk orienterte embetsmenn
styrte  i  realiteten  staten  før  1814.  De  fortsatte  å  styre  staten  i  reahteten  også  etter
1814. I'olitisk sett var Norge i union med Sverige. Men denne unionen var meget løs,
Norge hadde stort sett fullt ridre selvstyre. Båndene til København og Danmark ble
klippet  av  i   1814.   Men  eliten  hadde   fortsatt  nær  kontakt  med  europeiske  id6-
strømninger.

Den  norske  klassiske  hberahsmens  glanstid  var  perioden  1840-1870.  Fra  1814  d
1840 var det nye embetsregimet preget av politisk konsolidering og rivninger med den
svenske  kongen.  Etter  1870  begynte  regimet  å  vakle  og  havnet  i  en  ren  forsvars-

posisjon. Men i glanstiden utfoldet regimet seg med moderniserende og reformerende
virksomhet, d]:evet av en aktiv, effektiv, autoritær, men samtidig begrenset, statsmakt.

Dels var reformvirksomheten vinklet inn mot å skape en stadig friere Økonomi ved
å  rydde  unna  gamle  stengsler  og  Økonomiske  privilegier.  Statens  ledere  tok bevisst
sikte  på  å  skape  et  ridre  marked  i  Norge.  Enda  viktigere  og  mer  påfallende  var
fremstøtene for å rive ned og avskaffe tollmurer mot utlandet.

Modemiseringsfremstøt
Det er spesielt to  felter moderniseringsfremstøtene var innsiktet på.  Dels  dreide det
seg  om  å  bygge  ut  korimunikasjonef:  veier,  kanaler,  jembaner  og  telegraf.  Staten
engasjerte  seg aktivt i kommunikasjonsutbyggingen, i tråd med Adam  Smiths  ideer.
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Dels var det tale om å legge forholdene til rette for å utbygge skipsfarten, den store,
kraffig ekspanderende næringsveien i Norge rridt på 1800-tallet. I den norske embets-
eliten fantes det ideer om Norge som verdens befrakter, om norske seflskuter på alle
verdenshav og om norske rederier og skipsbyggerier i hver havn og vik langs kysten.

Disse   ideene   var   igjen   forankret   i   en   prinsipiell   kosmopohtisme   preget   av
fremskrittstro  og  utviklingsoptimisme.  Perspektivet  var  en  verden  dominert  av  fii-
handel,  fred,  jevn  Økonornisk  vekst  og  velstand,  en  verden  der  grensene  mellom
nasjonene ble stadig mindre viktig.

Vi  finner  eksempelvis  slike  id6er  hos  de  to  sentrale  statsmennene  og  politiske
tenkeme  i Norge  i perioden  1840-1870:  Anton  Martin  Schweigaard  (1808-1870)  og
Frederik Stang (1808-1884). Begge tilhørte den såkalte lntelligenskretsen i 1830-årene,
de markerte  seg blant annet som sterke motstandere av dikteren Henrik Wergeland.
Schweigaard var utdannet jurist og den første norske professor i sosialøkonomi, vel
bevandret i klassisk Økonomisk teori og i hberahstisk ideologi.  Også Stang var juist.
Mens Schweigaard ikke ville være annet enn stortingsmann i sine politisk aktive år, var
Stang statsråd, i en årrekke statsminister. Satt på spissen - men ikke så mye på spissen
- var det disse to som sqrrte Norge i den liberalistiske glanstiden.

Samtidig var  både  Schweigaard  og  Stang  tilhengere  av  et gammeldags,  autoritært
elitesqrre.  Det  var  en  selvfølge  for  dem  at  de  beste  skulle  sqrre,  det  var  også  en
selvfølge  å  bruke  politisk  tvang  om  nødvendig.  De  var  tvert  awisende  til  pohtisk
demokratiserrig.

Parallelt med denne autoritære og elitistiske hovedstrømmen, kan vi snakke om en
altemativ og opposisjonen liberalistisk strømning i Norge under embetsstatens tid. Fra
1830-årene av hadde  den såkalte bondeopposisjonen vært en politisk maktfaktor på
Stortinget. I utgangspunktet hadde de norske bondepolitikeme ikke noe Ønske om et
politisk systemskifte. De førte en sterk interessepolitikk med et visst anti-stathg preg.
Et primært Ønske var å  få være mest mulig i fred for den sentralisefte  og autoritære
statsmakten.   Bondepolitikk  gikk  i  stor  grad  ut  på  å   slippe  å  betale   skatt  og  å
motarbeide   statlige   ringrep.   En   tidlig   politisk   triumf   for   bondepolitikken   var
innføringen av det lokale selvsqrre i Norge -Formannskapslovene -i 1837. En annen
triumf var  at  direkte  statsskatt  ble  avskaffet  omtrent  samtidig.  Begge  refomene
skjedde dog under ledelse av de toneangivende embetsmennene.

Bondepolitikken var som sagt først og fremst interessepolitikk. Men det var langt på
vei   et   sammenfall   mellom   den   Økonomiske   liberahsmens   id6er   og   det   bonde-

politikeme  oppfattet  som  sine  interesser.  Det  daldt  id6en  om  en  hten  og  billig
statsmakt,  det  gjaldt  også  et  reformprosjekt  som  det  å  frigjøre  handelen  på  lands-
bygden.

Et allment poeng i denne  forbindelse er at interesser alltid må uttrykkes  gjennom
id6er.   Midt   på   1800-tallet   hadde   liberalismens   id6er   et   så   sterkt   hegemoni   at
bonderiteresser j evnlig ble leritimert gj ennom hberalistiske argumenter.

Når  dette  først  er  sagt,  må  det  også  understrekes  at  den  dominerende  bonde-

politikken  var  utpreget  opportunistisk.  Bøndene  på  Stortinget  var  tilhengere  og
motstandere av tollmuer der det passet. Det vil næmere bestemt si: avhengig av hva
de produserte.  Gjennomgående var komproduserende  Østlandsbønder  for en  streng
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komtoll, mens vestlandsbønder var mot. Det omvendte var tilfelle  for smørtou. De
mer  teoretisk  orienterte  embetsmennene  på  Stortinget måtte  foreta  mange  taktiske
disposisjoner for å kunne sette igjennom sine id6er i et slikt politisk terreng.

I åndsfrihetsspørsmål var de fleste bondepohtikeme lite tolerante. De klarte også å
forhindre at odelsretten ble avskaffet: da liberalistiske embetsmenn med Schweigaard i
spissen  forsøkte  å  fortsette  enevoldsregimets  reformvirksomhet på  dette  omådet i
1850-årene,  klarte  de  ikke  å  oppnå  grunnlovsmessig  flertau  på  Stortinget.  Det  var
imidlertid et simpelt flertall for å avskaffe  odelsretten i  1857,  og en  slik oppslutning
om den private eiendomsrett på landsbygden har man ikke akkurat sett i våre dager.

Blant   bondepolitikeme   fantes   det   riktignok   enkelte   som   fremsto   som   mer
konsekvent liberalistisk orienterte.  Det sentrale navnet er Søren Taabæk  (1814-1894),
storiingsmann fra 1845 til 1890. Jaabæk var en selvlært, grundig belest, overbevist og

ytterliggående liberahst. Han stemte imot nær sagt aue forsøk på å Øke statens utdfter,
hva enten det dreide seg om jernbaneutbygging, kunsterlønn til Bjømstjerne Bjørnson
eller  landsbruksskoler.  Forfatflrigsmessig  sett  var  |aabæk  en  radikaler,  med  skarp
brodd mot embetssqrret. Han beveget seg i stadig mer demokratisk lei, han var endog
erklært  repubhkaner.  |aabæks  glanstid  var  1860-  og  1870-åi:ene.  I  denne  perioden
bidro han til en kraffig radikalisering av bondepolitikken.

Nå var heller ikke ]aabæk helt konsekvent i sine doktriner. Også han var i noen grad

preget av riteressepolitikk,  eksempelvis var han  tilhenger av  en  fast,  lav rente.  Men
dette   var   et   unntak.   Hovedperspektivet   er   at   Taabæk   mer   enn   noen   annen
representerte   en   altemativ  liberalistisk  utfoming,   sammenlignet  med  den  hege-
moniske, elitistiske embetsmannshberahsmen.

Liberalismens nedtur
I   1884   ble   embetsstyret  i   Norge   styrtet   og   -   for   å   si   det   meget   forenklet   -

parlamentarismen  innført.  Det  var  en  bredt  sarnmensatt  koahsjon  som  sq7rtet  det
gamle  regimet,  en  koalisjon  bestående  av  ulike  politisk  radikale  retninger.   Søren
Taabæk tilhørte denne koalisjonen. Men hans tid var ute, hans liberalistiske altemativ
fikk aldri noe politisk gjennomslag.

Isteden  ble  liberalismen  trengt  tilbake.   Det  politiske  hegemoniet  gkk  tapt.   Et
hovedtema de siste 100 årene har vært en sterkere og sterkere vekst i statens makt og
virkeområde.

De   radikale   elementene   i   bondeopposisjonen   ble   utviklet   i   retning  av   sosial
radikalisme, en radikalisme som Ønsket å bruke staten aktivt til å løse Økonomiske og
sosiale problemer i samfunnet. En helt ny oppgave for staten ble mer og mer domine-
rende i den pohtiske tenkningen: å skape sosial utjevning ved direkte og systematiske
overføringer av verdier meuom  samfunnsmedlernrnene.  Forestillmger om et politisk
og sosialt demokrati ble hos mange aktører og på mange felter overordnet forestimn-
ger om den enkeltes rettigheter. Samtidig - og dette er ikke uviktig - overlevde viktige
elementer i hberahsdsk tenkemåte fra 1700-og 1800-tallet: ideer om ytringsfrihet, om
organisasionsffihet, om religionsfii:ihet, om rettssikkerhet.  Også forestillingen om den

private   eiendomsrett  fortsatte   å  være   sentral.   I   den   nye   historiske   og  pohtiske
konteksten ble disse id6ene utviklet, utvannet og tilpasset, det er eksempelvis opplagt
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for eiendomsrettens vedkommende.  Men de ble ikke desto mindre en viktig del av
den ideologiske og politiske kultur i Norge.

Den gamle hberalistiske hovedstrømmen overlevde i noen grad og tilpasset seg den
nye situasjonen i perioden 1884-1914. På sosialøkonomiens område ble den klassiske
Økonomiens læresetninger stadig forfektet.  Vi finner sterke liberalistiske elementer på
høyre side i politikken, i partiene Høyre  (fi:a  1884)  og Frisinnede Venstre  (fra  1909).
Spesielt  mfljøet  rundt  Frisinnede  Venstre  ble   forbundet  med  åndsffihet,  indivi-
dualisme  og sterk motvilje mot autoritære  demokratiske holdninger,  eksemplifisert i
de dominerende "saker" på denne tiden: avholdssak og målsak. Det er i dette miljøet
vi finner tidens store politiske "høvdinger": Christian Michelsen og Fridtjof Nansen.

I  dette miljøet finner vi også forsvar for frihandel  (eksempelvis hos  en mann som
Høyres statsmjnister Francis Hagerup), mens den toneangivende politiske tendensen

gikk i en helt annen retnrig.  Kontinuiteten  fra  den  sæpregede norske liberalistiske
tradisjonen  ligger  spesielt  i  at  de  individualistiske  holdningene  og  de  hberalistiske
id6elementene ble forbundet med elitetenkning og Ønske om et sterkt, autoritært og
effektivt  statsstyre.  Men  noe  vesenthg  var  borte:   de  moderniserende  og  radikale
impulsene manglet hos Schweigaards og Stangs arvtagere. Isteden ble det tale om en
defensiv  kamp  for  den  bestående  sosiale  orden,  en  kamp  mot  trusselen  fra  demo-
kratiet og, i stadig større grad, fra den fremvoksende sosialismen.

Mellomkrigstiden
1   tiden   etter   første   verdenskrig   og   den   russiske   revolusjon   fikk   trusselen   fra
sosialismen deler av den liberalistisk pregede høyresiden tfl å flørte med nye autoritære
regimer  som vokste  frem  i  Euopa.  Det daldt  spesielt  Mussolinis  fascistiske  ltalia.
Denne dobbeltheten, svingpingen meuom en individualistisk grunnholdning og drag-
ning mot autoritæfe regimer,  kommer til uttrykk i tilspisset  form hos  dikteren Nils
Kjær.  På den ene  side kunne han utilslørt hyue Musso]inis  autoritære  og kollektivis-
dske  stat.  "Et folk kan ikke og skal ikke styre.  [...]  1ad en Øø#J styre os",  skrev han i
1923.

På den annen side demonstrerte Kjær en så konsekvent individualisme at han nektet
å delta i folkeavstemnrigen om brennevinsfofbud.  "Hvad jeg skal drikke eller hvad
jeg   skal   tro,   det  rager  intet   flertal.   [...]   Det  rager  ingen   andre   end   mig   selv",
proklamerte  han.  Motstandeme  av  forbud  som aksepterte  en  folkeavstemning kriti-
serte   han  på   prinsipielt  grunnlag:   "de   svigtede  id6en   om  personlig   frihed.   De
indrømmede et flertals ret til at bestemme noget, der ikke vedkommer flertallet; hvad
den enkelte borger skal faa lov til at drikke".

Denne  flørten  med  autoritære  regimer  ble  bare  en  flørt.  Det  liberahstiske  tanke-

godset, de individualistiske holdningene, var for sterke. Men denne spenningen i dden
etter første verdenskrig er samtidig meget karakteristisk for hovedstrømmen i norsk
hberalistisk  tradisjon.  I  et langt perspektiv  fremstår  norsk hberalisme  på  1800-tanet
som zøØ f/ø/røzw/zg enn i mange andre land.  På den annen side  :  i mellomkrigstiden
kan det virke som om norsk høyreside var zøz.øc7# mottagelig for autoritært og fascis-
tisk tankegods enn i mange andre land.
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1930-årene var liberalismens mørkeste tid i Norge, i Euopa og i verden forøvrig.
Statlige løsninger dominerte på høyre  og på venstre  side.  Totalitære id6er var på
voldsom fremmarsj. Dette tiåret var også den store krisetiden for kapitalismen og
for den klassiske Økonomien. Krisen ga seg først og fremst utslag i en omfattende
arbeidsløshet.   Det  kapitahstiske  systemet  så  ikke  ut  til  å  fimgere  lenger,  den
klassiske   Økonomiske  teorien   så  ikke  ut  til  å  kunne  ri  svar  på  problemene.
LØsningen så ut til å ligge i omfattende statlig styring og kontron. Planøkonomi ble
et  moteord i  brede  politiske  kretser.  Stalins  Sovjet,  Hiders  Tyskland,  Mussolinis
ltalia var tilsynelatende suksesser i sammenligning med pohtiske demokratier. I noe
mer moderat form ga Tohn M. Keynes en teoretisk begrunnelse for stathg interven-
sjon i Økonomien.

I  Norge  ble  liberahsmen  trengt  mer  og  mer  tilbake.  Blant  sosialøkonomer  var
keynesiansk  og  planøkonomisk  tenkning  på  fremmars).   Fedrelandslaget,  en  slags
fortsettelse  av miljøet rundt Frisinnede Venstre,  erklærte  at hberahsmen var død og
tok  til  orde  for  planøkonomiske  og  koporative  løsninger.   Fremtredende  repre-
sentanter for næringshvet gled vekk fra liberalistiske posisjoner og aksepterte i større
og større grad statlige inngrep.

Ijiberalisme som begrep ble først og fremst forbundet med partiet Venstre, og da
særlig med den fløyen av partiet som følte tilknytning tfl avisen Dagbladet. Men denne
liberahsmen  var  fiillstendig  utvannet  og  sto  meget  langt  unna  klassiske  posisjoner.
Id6messig sett forsvarte den åndsfrihet og politisk demokrati,  forøvrig åpnet den for
statlige løsninger på nær sagt alle felter av samfimnslivet.

En rendyrket, klassisk hberalisme kan vi finne bare i små miljøer, pohtisk sett med
ren outsiderstatus. Et ideologisk sentrum var tidsskriftet Farmand, fra 1935 av redigert
av Trygve ].8.  Hoff (1895-1982).  Farmand var et næringslivstidsskrift med frihet for
nærrigslivet på programmet. Men først da Hoff overtok, ble det preget av en bred og
konsekvent liberalistisk tenkemåte.

Hoff var  utdannet  sosialøkonom.  Hans  doktoravhandling  ØÆoøozøz.j`Æ  Æø/Æø/øy.oø  z.
j`oø.ø/z.j`/z.j.Æe jt2z77/z#d (1938) ga en prinsipiell kritikk av sosiahstisk planøkonomi og skflte
seg skafpt fra hovedti:enden i norsk sosialøkonomi mot slutten av 30-årene. Med sin
teoretiske  bakgrunn  og  med  sin  politiske  outsiderstatus  var  Trygve  Hoff  relativt
ubundet  av  den  tunge  hjem]ige  liberahsdske  tradisjonen.  Den  byråkratiske,  ikke  så
rent lite  statsvennlige liberalismen  fra  det sene  1700-tau og  fta  1800-tallet satte ikke
spesielt merkbare spor hos ham.

Hoffs  perspektiv  for  Farmand  var  å  holde  den  hberalistiske  fanen  høyt  i  en
anti-liberalistisk tid.  "Her er spørsmål om et livssyn og det slåss man for enten man
tror  det vinner  frem i  Øieblikket  eller  ei",  skrev  han  i  1936.  Hoff hadde  også  god
kontakt  med  meningsfeller  i  utlandet.   Denne   kontakten  ble   forsterket   da   han
oppholdt seg i USA under Den annen verdenskrig.

Etterkrigstiden
Hener ikke etterkrigstiden, i det minste frem til rundt 1980, kan kalles noen utpreget

glanstid  for liberalismen i Norge.  Den  samfmnsmessige hovedtendensen etter  1945
har vært en eksplosiv vekst i statens myndighetsområde og statens utdfter. Det er blitt
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bygget opp en velferdsstat med to eksplisitte siktemål: dels å gi alle innbyggere sosial
trygghet på et relativt høyt nivå,  og dels  å  sørge  for sosial og Økonomisk utjevning.
Det samfimnsøkonomiske idealet hai vært en politisk styrt og organisert kapitalisme,
med sterke inngrep i den private eiendomsrett. På sosialøkonomiens område har den
keynesianske  og planøkonomisk  orienterte  tendensen hatt  et  sterkt hegemoni,  med
Ragnar Frisch, Trygve Haa+elmo  og Leif ]ohansen som de  store navnene.  Samtidig
har det vært nær forbindelse meuom toneangivende sosialøkonomer og det styrende
DNA.

På den annen side ble ikke~demokratiske og totalitære løsninger grundig diskreditert
av  Hitlers  nasjonalsosiahsme,  og  i  noen  grad  av  Stalins  kommunisme.  Det  norske
samfunn  etter  1945  har  vært  preget  av  en  relativt  stor  åndsffihet  og  ytringsfrihet.
Proteksjonistiske stfømninger har dessuten stått svakere enn i 1930-årene.

Liberalistiske miljøer
Når det gjelder liberalistiske miljøer, fortsatte Hoff der han slapp i 1940. Famand var
stadig  et liberahstisk ideolodsk  senter.  I  boken  Fr?c7 og/7i?ÅØZz.d -/z.Z7emÆ/jz/z.e/r  #ez.  (1945)

pubhserte Hoff et mer utførlig manifest.
I   det  borgerlige   politiske   miljø  var   det   en  viss   motstand  mot  DNAs   plan-

Økonomiske  id6er.  Det  fantes  stadig  liberahstiske  innslag  i  Høyre,  selv  om  disse
innslagene ofte var tilstede i vag og utvannet fom. Dette kom ikke minst til uttrykk i
striden om de såkalte Fullmaktslovene tidlig i 1950-årene.

Rundt og innenfor partiet Høyre ble liberalistiske id6er studeft og dyrket i organisa-
sjonen Libertas.  Denne organisasjonen ble stiftet i 1947.  Den fikk en noe skjev start.
Stiftelsen  fofegikk  i  hemmehghet,  og  i  1948  kunne  arbeidepfessen  med  brask  og
bram  avsløre  at  det  eksisterte  en  hemmelig  interesseorganisasjon  for  næringslivet  i
Norge.

Etterhvert  etablerte  Libertas  et  studiesenter  og  utga  en  rekke  bøker  og  brosjyrer
med  liberalistisk  rinhold.   Om  denne   organisasjonen  hadde   en   klar   affinitet  til
liberahsmen,  fikk  den  i  konservativ  sammenheng  et  slags  ideologisk  motstykke  i
kretsen  rundt  tidsskriftet  Minerva.  Rundt  1960  gikk  Minerva-kretsen  til  ideologisk
offensiv mot liberalismen, og det var lite som qrdet på at hberalistisk tenkning skulle
få noe pohtisk comeback.

Liberalismens comeback
1 begynnelsen av  1970-årene, nærmere bestemt i  1972, kunne en i og for seg meget
skarpskodd iakttager,  statsviteren  Øyvrid  Østerud,  beskrive  hberalismens  skjebne  i
følgende sarkastiske vendinger:

"Men næringsliberalisme og prinsipieu motstand mot statsintervensjon frister i dag

en   temmehg  gjenglemt   tilværelse   på   Morgenbladets   kulturside,   i  l.ibertas   og  i
forretningsorganet Farmand. 0g hener ikke her uten forbehold."

Tyve  år  senere  kan vi konstatere  at tidene  skifter.  Liberahsmen  er ikke  gjenglemt
lenger.

Om Farmand og Libertas må betraktes som politiske outsidemiljøer, gjelder dette i
enda større grad en aktør som Anders Lange i 1950-og 1960-årene. Lange hadde vært
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et  aktivt  medlem  av  Fedrelandslaget  i  1930-årene.  Før  1940  hadde  også  han  vært
sterkt preget av planøkonomiske og korporative id6er. Men i etterkrigstiden ble han
mer opptatt av liberalistiske ideelementer. Han diev sin egen pohtiske og ideologiske
butikk,  med  publikasjonen  Hundeavisen  -  senere  Anders  Langes  Avis  -  og  flere
organisasjoner.

I  1973  opplevde  han  en  pohtisk triumf som kom mildt  sagt  overraskende  på  det
norske politiske niiljø. Han stiftet Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter,
avgifter og offentlige inngrep, og seilte inn på stortinget med fire mandater og vel fem
prosent av de avritte stemmene.

ALI' var først og fremst en populistisk protest mot den stadig mer omseggripende
statsmakten.  Shk sett har partiet visse likhetstrekk med bondeopposisjonen midt på
1800-tallet.  Ser man på partiet i startfasen,  kan man  finne klaj:e liberalistiske innslag.
Men   slett  ikke   noen  avklaret  og  konsekvent  hberalistisk  plattform.   Partiets,   og

partilederens,   ideologiske   og   politiske   grunnlag   var   meget   sammensatt,   sterkt
høyreautoritære  elementer var  tilstede  side  om  side  med liberalistiske  id6elementer.
ALP  kunne  by  på  tilhengere   av  Friedrich  Hayek,   tilhengere   av  Ayn  Rand  og
tilhengere av Sør-Afrika.

ALP kunne blitt en politisk episode. Når partiet etterhvert utviklet seg til noe mer
enn det, skyldes dette en rekke ulike årsaksfaktorer. Blant disse faktorer er utvflsomt

pohtiske  tilfeldigheter  og usedvanlig dyktig politisk håndverk.  I  vår  samrnenheng  er
følgende spesielt viktig:

Den riternasjonale utviklrigen fra midten av 1970-årene, og spesielt i 1980-årene, er

på  mange  måter  den  stikk  motsatte  av  1930-årene.  Tredveårene  var  den  klassiske
Økononriens  og  kapitalismens  krise.  Åttiårene  har  vært  planøkonomiens  og  sosial-
ismens  krise,  med utvikhgen  i  Øst-Euopa  høsten  1989  som  klimaks  og  som  en
d]:amatisk bekreftelse. Åttiårene har også vært velferdsstatens krise: problemene med å
løse alle oppgaver velferdsstaten har påtatt seg ser ut til å bli stadig mer påtrengende.
Endelig  har  1980-årene  vært  keynesianismens  teoredske  krise  i  sosialøkonomien.
Keynes' intervensj onistiske løsninger fungerte ikke lenger.

1980-årene   har  vært  preget  av   en   sterk  renessanse   for  libefalistisk  tankegods.
Liberalistiske id6er er iferd med å konkurrere seriøst om det ideologiske hegemoniet.
Dette er ikke bare tydelig om man ser på liberalistiske innslag hos de pomske seier-
herrene  i   1980-årene:  hos  Reagans  ti]hengere  i  USA,  hos  Thatchers  tilhengere  i
Storbritannia. Minst like tydelig er tidsskiftet om vi ser på motstandeme. Man kan for
eksempel   sammenligne   det  ideolodske  innholdet  i  Michael  Dukakis'   president-
kampanje i 1988 med Tohnsons og Humphreys ideologiske perspektiver i 1960-årene.
E11er det bridske Labous nye plattforrn under Nefl Kinnock i 1990 med samrne partis
sosiahseringsiver tyve og tredve år ddligere.

I Norge var det klare liberalistiske innslag i den såkalte Høyrebølgen i begynnelsen
av  1980-årene.  DNA har på sin side tydehg vært på en ideolodsk defensiv.  Det var
ikke bare partiets  "Frihetskampanje" midt i dåret som bar preg av det.  Standpunkter
som ble tatt for gitt på DNA-hold i 1980 -et eksempel er NRK-monopolet -er helt
utenkelige i dag.
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Det er i dette historiske og ideologiske perspektivet vi må plassere mer rendyrkede
og konsekvente liberalistiske  krefter i  1980-årene.  Det gjelder  først og fremst i  den
store pohtiske sammenheng, som de påfallende sterke hberalistiske innslagene i Frem-
skrittspartiet,  spesielt  FpU.  Det gjelder  også  små,  intellektuelle  hberalistiske  miljøer
utenfor pariet, som kretsen rundt tidsskriftet JdG€r oø F#.Æc?/.

Ser man på den norske liberalismen i dag, er det vanskelig å finne annet enn tynne
tråder bakover til den liberalistiske  hovedstrømmen på  1700-og  1800-tallet.  Det  er
vanskelig å se noen ubrutt tradisjon fra Colbjømsen og Schweigaard til Carl 1. Hagen
og Tor Mikkel Wara. I noe større grad aner man slektskap mellom den opposisjonelle
bondepohtikken på 1800-tallet og enkelte elementer i Fremskrittsparriet. Det er mulig
man kan se en egen norsk tradisjon i blandingen av populisme og hberalisme. Men det
historiske hovedperspektivet må bh følgende: Ijiberalismen utgjorde en bfed, til tider
storslått og mekdg, gammel idetradisjon i Norge. Fra slutten av 1800-tallet av så den
ut tfl å sykne hen og dø ut. Men i de siste ti-femten årene, i en gunstig ritemasjonal
konjunktur, har en fomyet liberalisme blitt satt på den politiske dagsorden igjen.

IOF 1&2/1991.  Øystein Sørensen er historiker ved Universitet i Oslo. Han har bl. a.
Tit*ii boh€n ldeer om f ihet. (Ostio.. C;appc:ti€ri, T986), Amton Mørtin  S cbweigaards PolitiSke
/gÆØz.øg. (Oslo: Universitetsforlaget, 1988) og Frzz J\4ri /z./£øz.f/z.Øg.



Slo hberalismen rot i Norge?
Hans Chr. Garmann ]ohnsen

Huilk:e  nordmem  bcw  ftått i)å barrikadene  os kjemi)et for  de  liberale  ideer? Huor  lang!t  kom  de
medfittforebauende?         .

Det spørsmålet jeg er bedt om å gjøre rede  for  (1),  om hberahsmen har slått rot i
Norge,  er  ikke  lett  å  besvare.  På  den  ene  siden  er  hberalisme  i  seg  selv  et  så
mangfoldig fenomen, slik Hart (2) og Liggio (3) har vist, at man må spesifisere nøye
hva man mener når man anvender det. På den andre siden kan man si at Norge de
siste par hundre år stort sett har vært et humant og liberalt land sammenhgnet med
resten  av  verden.  Skal vi  betiakte  oss  selv,  vil vi vel  kunne  si  at vi  er  et  relativt
fredehg folk som ikke har vært så opptatt av statsmakt.

Nordmenn levde i flere hundrede år under fremmed enevoldsq7re uten å bry seg
synderlig om det. Det hlle tilløp vi hadde td opprør ble aldri noen massebevegelser.
Selv Lofthus, bondeopprøreren på midten av syttenhundietallet, klarte bare å samle
en  forholdsvis  liten  skare  bak  seg,  selv  om bøndene  led under  undertrykkelse  fra
eneveldet.  (4) Vi må vel si i det store og hele at vi ikke er noe ideologisk folk med
sans fof massebevegelser.

0g  det  er  kansk)e  her  kontrastene  tfl  andre  lands  historie  kornmer  inn.  USAs
konstitusjon vokste  ut  av  et  opprør,  en  fokebevegelse,  som  klart rettet  seg mot
statsmakten.  Hadde Christian Lofthus vært en norsk Patrick Henry, og hadde han
hatt en George Washington d å føre krig mot danskene og en Thomas Tefferson tfl
å formulere det ideologiske grunnlag for den frie stat, så ville kanskje Eidsvoll 1814
vært hkt I'ennsylvania  1776.  Men  shk var ikke vår historie,  og derfor ble  også  det
fundament som ble lagt på Eidsvon 1814 anderledes enn det man fikk i USA.

Vi feiier i år en rekke jubileer. Det er 100 år siden parlamentarismen ble innført
og Venstre ble dannet. Høyre vil også snart feire sin 100 års dag. Det er også 100 år
siden  Statsøkonomisk  forening  ble  stiftet.  Disse  jubileene  gjør  alle  at  oppmerk-
somheten rettes mot siste halvdel av forrige århundredet da liberahsmen var inne i
en  brytningstid.  De  har  bidratt  tfl  en  fornyet  mteresse  for  liberalismen.  Det  er
derfor naturlig å begynne med å trekke noen linjer gjennom norsk konstitusjonen
historie sett i et liberalistisk perspektiv.  Men jeg vil også se litt på den Økonomiske

pohtikk gjennom de siste 150 år og si noe om det akademiske miljø og de politiske
partiers holdning tfl liberalismen.

Rettsstatens tre ansikter
Noe  av  det  mest  fundamentale  i  et  hberalistisk  samfunn  er  at  konstitusjonen  gir
borgerne  garantier  mot  statsmakten  -  vi  uttrykker  det  gjerne  ved  ordet  rettsstat.
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Men vi fmner ordet rettsstat brukt i forskjellige betydninger -  særlig tre  er vanlige.
Den ene er om en stat hvor retten er basert på naturietten,  en  slik stat er bundet
absolutt  overfor  borgeme.  Den  andre  måten  å  defmere  en  rettsstat  på,  er ved  å
kreve  at lovene  er  forutsigbare,  at individet er vernet mot tilfeldige  overgrep.  En
slik statsmakt er ikke bundet absolutt, men all handling må skje innenfor lover og
lovene  kan  bare  endres  langsomt.  Det  tredje  synet  på  rettsstat  går  ut  på  at  et
demokrati automatisk er en rettsstat, fordi folket sqrrer seg selv. Ideen er at flertallet
alltid  er  en  garantist  for  mindretauet.  Alle  disse  synene  er  representert  i  norsk
konstitusj onell debatt.

Innenfor  hvilken  av  disse  gruppene  faller  Eidsvollsgrunnloven?  Det  var  noen

ganske  få som hevdet rene naturrettsideer på Eidsvoll.  Det kom til debatt uten  at
disse nådde frem. Den generelle holdning synes å ha vært at man ikke skulle lage en
grunnlov  basert  på  absolutte  rettigheter  for  individet.  Slik  utfauet  ble,  var  ikke
grenseoppgangen mellom individ og stat det viktigste i Grunnloven.  Behandlingen
av dette ble vag og gitt en mindre vesentlig plass bakerst i loven (5). Hvorfor denne
uklarhet, vaghet? Ja, noe skyldtes den historiske bakgrunn, det var ikke noe opprør
mot  staten  som  sådan  som  skapte  Eidsvoll-sam]ingen.  En  annen viktig grunn vaf
nok  at  de  som  skulle  komme  tfl  å  utgjøre  statsstyret  i  årene  fremover,  embeds-
standen, ikke Ønsket å få sin potensielle makt for mye beskåret. For det tredje, viue
en  for  skafp  markering  av  naturrett  skape  et  rettsbrudd  og  få  sosiale  følger  som
flertallet ikke Ønsket.  Derfor ble  fx ikke privilegiene avskaffet i loven, men på den
andre side fikk den private eiendomsrett heller ingen absolutt beskyttelse. (6)

Mange  av  de  som  møtte  på  Eidsvoll,  levde  i  den  merkantilistiske  og  til  dels
føydalistiske  verden.   (7)   Derfor   ble   det   på   Eidsvoll   snakket  både   om   statlig
næringsvirksomhet og statlig kontroll av utenrikshandel og næringsutvikling.  En av
de ledende menn, ]akob Aall, gikk imot full næringsfrihet fordi han mente det ville
skade jordbruket. Vår fremste akademiker og landets eneste professor i 1814, Niels
Treschow (1751 -1833) var en gjennomført merkantilist (8). ]eg nevner dette fordi
det nok har betydd  en god  del  for  den  tradisjon vi etterhveft har  fått innen vårt
statssqrre.  Grunnloven ble vag og uklar når det gjaldt forholdet mellom borger  og
stat. Den overlot i stor grad d den vanlige lovgivning å trekke grensene.

Schweigaard og 'Det Norske System'
Når vi likevel mot midten av det forrige århundredet fikk en meget hberal utvikhng
i Norge, skyldes det først og fremst at den utøvende makt, i praksis embedsstanden,
var hberalt innstilt. Innflytelsen kom særlig fra England og hadde sammenheng med
at  Norge  hadde  nære  handelsforbindelser  med  England  og  at vår  Økonomi  ville
profittere  på  en  mer  liberal  verdenshandel.  Den  mest  sentrale  person  blant  de
liberale  embedssmenn var Anton  Martin  Schweigaard.  Schweigaards  mest liberal-
istiske  bidrag  var  kampen  for  en  åpnere  utenrikshandel,  han  var  en  slags  norsk
Cobden.  Også næringslivslovene var han med på å gjøre mer liberale.  Men i likhet
med tradisjonene fra Eidsvoll, avviste han konsekvent naturretten. Hans holdninger
var langt på vei i tråd med den engelske empiriske tradisjon fra Adam Smith (9).
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Heller  ikke  Schweigaard  var  uq?reget  ideologisk,  så  hans  liberahsme  ble  ikke
konsekvent. Han støttet etterhvert den tyske Økonomen Frantz Lists argument mot
absolutt frihandel, og gikk bl a inn for toll for å beskytte nye næringer (10). Kanskje
enda  viktigere  var  den  praksis   han  var  med   å  utvikle   når   det  gjaldt   statens
engasjement i næringslivet.  Histofikeren ]ens Arup  Seip har kalt det c7G/ 77orJ`ÆG rj/T/gø
selv om det visstnok hadde sterke paralleller i bi a Frankrike

Det norske  system var den måten  staten gikk aktivt inn næringer  eller
bedrifter på.  Poenget er.  at selv i den meget hberale periode vi hadde i inidten  av
forrige århundrede,  engasjerte  staten  seg i næringsvirksomhet på  en måte  som har
sterke paralleller til dagens Økonomiske politikk.

Det var  fire  faser  i  det  norske  system.  Initiativet  tfl  en  ny  industri  eller  inves-
teringer i samferdsel kom fra privat hold. Men staten gikk gjerne inn med garantier
eller  Økonomisk  støtte.  Etterhvert  som  oppbyggingen  av  industrien  eller  utbyg-

gingen av kommunikasjonene var i gang, gikk staten inn i ledelsen eller driften av
det  nye  selskapet.  Det var  likevel  en  forutsetning  at  driften  av  selskapet  skjedde
etter  private  former,  fortrinnsvis  som  et  aksjeselskap  drevet  etter  vanlige  Økono-
miske kriterief (12).

La oss foreta en liten sammenligning mellom jembaneutbyggingen på 1800-tallet
og oljeviiksomheten  de  siste  tyve  år. Ternbanene  kom i stand  etter privat initiativ,
men disse private kreftene hadde hverken teknisk kunnskap  eller nok kapital.  Det
ble  derfor  tatt  kontakt  med  Stephenson  i  England  som  dekket  halvparten  av
investeringsbeløpet,  og  det  ble  bedt  om  statlig  støtte  til  prosjektet.  Initiativet  til
oljeboringen  på  Ekkofisk  kom  i  sin  helhet  utenfra.  0ljeselskapet  Phillips  var  de
første  som  hadde  påvist  mulige  oljefofekomster  der.  De  fikk  gå  i  gang  på  egen
risiko   og   med   egen   kapital.  ]ernbanene   ble   utbygget   til   dels   gjennom   stats-
kontfouerte  selskaper  og  til  dels  gjennom  private  selskaper.  De  statskontrollerte
selskapene var de dominerende. Først senere kom kravet fra regjeringen om å samle
alle  banene  i  et  stathg  selskap.  Utbyggingen  hadde  vært  ledet  av  en  jembane-
komrisjon, og det var denne som rundt 1880 ville overta driften og kontrollen av

jernbanene.  Men  det var  først  senere  dette  ble  gjort  ved  opprettelsen  av  Norges
Statsbaner.  Da  det viste  seg  at  Phillips  fant  olje,  kom  kravet  fra  regjeringen  om
statlig deltagelse i driften og kontroll med utbyggingen.  Dette kravet ble lagt frem
av  en  borgerhg  regjering.  Resultatet  ble  Statoil  som  ble  etablei:t  som  selvstendig
aksjeselskap, hvor staten eide 100°/o av aksjene.(13) Staten kjøpte også opp aksjene i
Norsk Hydro slik at de i dag har kontroll der. Disse statsselskapene har rundt seg en
rekke pfivate selskaper som de i noen grad må konkurrere med.

Dette  stathge  engasjement i  næringsvirksomhet  som  går  tilbake  til  den  liberale

periode  i  forrige  århundredet,  tilfredsstilte  i  hvertfall  en  av  de  betingelser  Adam
Smith hadde  satt for  statlig næringsvirksomhet,  at de ikke  skulle være monopoler,
men   konkurrere   med   private   foretak.   Statsmonopoler   oppstod   under   første
verdenskrig,  og  Venstre  begrunnet  opprettelsen  av  kornmonopolet  med  rasjon-
eringshensyn.  Når disse monopolene ikke ble awiklet etter krigen,  skyldtes vel det
at Venstre var begynt å bli glad i statsmakt. Høyre Ønsket primært å avvikle mono-

polet  og  klarte  det i  1927,  men  måtte  da  gå  med  på  kravet  fra  Bondepartiet  om
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komtoll  og  komtrygd.  Kommonopolet  ble  gjeninnført  av  Venstre  og  Arbeider-
partiet i  1928.  Det  som gjorde  statsmonopolene  mer  permanente,  var  den  krisen
jordbruket og  fisket kom i mot slutten  av 20  årene.  Fra Bondepartiet kom kravet
om kooperativer  som ble  en  slags  statsmonopoler  der bukken  bokstavelig talt ble
satt til å passe havresekken.  Nesten aldri i vår historie har kravet om statskontroll
vært så sterkt som i krisen i slutten av 20-årene. Årsaken til krisen var ikke først og
fremst  børskrakket  i  USA,   men   den   sæmorske   pengepolitikk   som  ble   ført  i
tyveårene; paripohtikken.

Jeg skal ikke gå i detalj  når det gjelder paripolitikken, men uten tvil er  den ved
siden av verdenskrigene  det  som  har gjort mest  skade i  Økonomien  her i landet i
dette  århundredet.  Paripohtikken  er  historien  om  hva  som  skjer  når  politikere
begynner å  tukle  med pengeverdien  og inflatere  Økonomien,  Men vi lar  det hgge.
Poenget mitt her er at selv om  stathg næringsvirksomhet idag både  er langt større
og til dels av en annen art enn på 1800-tallet, er der en sammenheng menom deler
av næringspolitikken dengang og idag. Paradokset er at tradisjonen fra den hberale
epoke innebar akseptering av  store  statsbedrifter.  Bjørnstjeme Bjømson illustferer
dette  paradokset når han  sier:  «Schweigaards  ideal var  et  folk,  der  til  en viss  grad
nød  næringsfrihed  og  almen  oplysning,  men  var  under  sterk  administrasjon.»(14)
Jens Arup Seip sier om det samne at Schweigaards liberalisme bestod i å begrense
stortingets makt, ikke regjeringens (15).

Aschehaug og høyesteretts 'prøvingsfunksjon'
Den  politiske  makt  hadde  etter  1814  vært  todelt.  Grunnloven  skilte  mellom  den
lovgivende  og den utøvende makt.  Grunnloven snakket også om den  dømmende
makt,   men   uten   å   gi   den   noen   politisk   funksjon.   (13)   Ved   innføringen   av
parlamentarismen i 1884 ble i praksis den maktfordelingen fjernet. Fra konservativt
hold,   og   særlig   fra   noen   fremtredende   embedsmenn   med   høyresidens   leder
professor Aschehaug, som var Schweigaards etterfølger, i spissen, ble det i de neste
tyve-tredve  år  forsøkt  å  etablere  Høyesterett  som  en  politisk  maktfaktor  for  å
oppveie virkningen  av maktkonsentrasjonen i Stortinget.  Det man  Ønsket var å gi
Høyesterett  en  såkalt  pføvingsfunksjon  hvor  den  kunne  underkjenne  lover  som
kom fra Stortinget hvis de stred mot Grunnloven.

Få  ting  har  skapt  så  mye  strid  blant  historikere  som  tolkningen  av  deme
hendelsen.  Jens Arup Seip mener at prøvingsretten var i strid med Grunnloven,
at den ikke imebar noen styrking av rettsstaten, men var et reaksjonært forsøk på
å bremse demokratiseringsprosessen.  (14) Johs Andenæs hevder at det allerede i
1814  Grunnloven var gitt en konstitusjonell  funksjon til  domstolene,  og  at  det
ikke var noe brudd med denne tradisjonen etter 1884 (18).

Nylig har Francis Sejersted som er i ferd med å skrive Høyres historie, satt frem
en  teori  som  gir  et  mer  akseptabelt  bilde  av  partiet  Høyres  pohtikk  i  denne

perioden.  (16)  I  følge  Seiersted  ble  det  ved  Gmnnloven  innført  en  rettsstatstra-
disjon i betydningen  at lover  og  statsstyre  heretter ikke  skulle være  tilfeldige, men
forutsigbare   og   stabile.   Denne   forutsigbarheten   var   frem   tfl   1884   skapt  ved
todehngen  av  makten,  som  sikret  at  ingen  av  de  to,  Stortinget  euer  regjeringen,
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kunne handle eneveldig. Ved parlamentarismens innførelse mistet vi den konstitu-
sjoneue garanti som lå i maktfordelingen Forsøket på å gi Høyesterett en prøvrigs-
funksjon var  derfor ifølge  Sejersted  et  forsøk på  å  redde  rettsstaten.  At dette var
overflet,  at  demokratiet,  i  følge  Sejersted,  viste  seg  ikke  å være  noen  trussel mot
rettsstaten, er en annen sak. Sejersteds poeng er at motivet bak prøvingsretten var å
redde rettsstaten.

Her  har vi  to  diametralt  motsatte  syn,  det  ene  gjør  Høyre  til  liberalismens  og
rettsstatens ypperste forsvarer, det andre gjør partiet til hberalismens verste fiende.
Hva mente man så i Venstre blant de som innførte parlamentarismen?

Jaabæk og «Bondevennene»
Venstre var  egentlig  en  koalisjon  av  en rekke  grupper  og bevegelser.  En  av  disse

gruppene var Boøc7Gøeøø€øe,  og deres leder var  Søren ]aabæk. ]aabæk var den  eneste
konsekvente  liberahstiske  agitator vi har hatt her i landet.  Han var  en  slags  norsk
Thomas  Paine.  Han  forsvarte  hberahstiske  ideer  konsekvent  selv  når  disse  ikke
direkte var  d  fordel  for bøndene.  (17)  Det het bl a i Bondevennenes  formål:  «at
befordre den materielle Udvikling og andet Fremskridt ved Bortryddelse af unød-
vendige  Tvangslove  og  Andet,  der  er  til  Hrider  for  Selwirksomheden  og  Du-
viklingen.» (21) Det som betydde mest av alt forTaabæk var å begrense statsmakten.

Der var  altså  sterke  liberalistiske  strømninger  innenfor  venstrebevegelsen.  Hva
var det som gjorde at disse  forsvant da Taabæk og de  andre gikk inn under Johan
Sverdrups  paraply?  Den  viktigste  grunn  er  nok  det  synet  at  når  folket  gjennom
flertauet  kontrollerte  staten,  når  foket  sqrrer  seg  selv,   så  opphører  konflikten
mellom borger  og  stat.  Rettsstaten var ifølge Venstrelederen  Sverdrup  sikret i  og
med at flertallet hadde makten, og flertallet var mindretallets garantist (22).

Knutsens 'sosialliberalisme'
En annen ting ar at den  såkalte  sosialhberalismen hadde begynt å  få  sitt fotfeste i
Norge. Sosialliberalismens opphavsmann er vel den eldre ]ohn Stuart Miu. I Norge
var det Venstrelederen Gunnar Knutsen som særlig representerte denne lrijen.  (20)
Utgangspunktet  er  individualisme  og  individuen  frihet.  Men  hos  Min  var  dette
koblet med et sterkt moralsk engasjement. Idealet hos han var den selvstendige men
sterkt moralsk forpliktede person.  Feilen er at denne moralske holdning etterhvert
overføres på staten. Staten blir det instrument def vår moralske fopliktelse settes ut
i hvet.  Bak  dette  ligger  en  id6  om  staten  som  en  slags  syntese  av  enkeldndivider.
Men sosialliberalismen kornmer opp i flere paradokser. Det ene er dette fullstendig
naive forholdet til staten. Det andre er det at når det moralske initiativ ikke kommer
fra den enkelte, men fra det monopoliserte maktorganet staten,  så  er det lite igjen
av den opprinnelige individualismen og friheten.

Det var kanskje ikke lett å  se dette perspektivet i  1880 årene  da  staten tross  alt
var liten. Det er lettere å se det idag. Det viktigste i denne sarnmenheng er at både
den  sosialliberale  rinsti]]ing  og  det  synet  at  demokratiet i  seg  selv  er  en  rettsstat,

gjorde at Venstre ikke var opptatt av å  sette grenser  for  statsmakten eller  sterkere
klarg)Øre forholdet meuom individ og stat.  Som nevnt var Venstre en koahsjon av
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en rekke grupper, Bondevennene, avholdsgrupper, målfolk, arbeiderforeninger, osv.
Da  disse  kom  til makten  etter  1884,  begynte  det  en  slags  politisk handel mellom
disse gruppene, en tradisjon som har fortsatt til i dag.

Den politiske byttehandel gikk ut på at hvis målfolket ville støtte avholdsfolket,
så skulle avholdsfolket i neste omgang støtte målfolket. Setter man dette i system, er
det  lett  å  se  at  man  ender  opp  med  et  samfunn  dominert  av  særinteresser  hvor
rigen av særinteressene representerer et flertan i folket. Det er gjennom slik politisk
handel de ridre  særinteressene i sentrum av politikken  etterhvert har  fått domi-
nere den pohtiske utvikling i Norge og hvis mest synlige resultater er reguleringen
av jordbruk  og  fiske,  samt  alkoholpolitikken.  Dette var  en  tradisjon  som ble inn-
ledet  av  Venstre,  og  som  ble  muliggjort  av  at  demokratiet  ikke  hadde  noen  be-
grensninger.

Castberg og 'naturretten'
Vi  har  altså  tre  syn  som  alle  hevder  å  representere  rettsstaten  og  den  liberale
tradisjon.   Naturrettstradisjonen   fiikk   aldri   noe   skikkelig   fotfeste   i   Norge   på
1800-tallet.  Etter  andre  verdenskrig  dukket  den  imidlertid  opp.  Erfaringene  fra
Hitler-Tyskland  hadde  vist  at  en  demokratisk  valgt  forsamling  ikke  representerte
noen  garanti  for  mindretallet.  Etter  krigen  lette  man  etter  et  nytt  fundament  for
lovene og søkte tilbake d naturretten. Frede Castberg kom tfl å spille en stor roue i
dette arbeidet både i Norge og intemasjonalt. Men selv ikke Frede Castberg kunne
akseptere  en konsekvent bruk av naturretten.  Det ville bl a  ført tfl konflikter med
det sosialdemokratiske Norge hvis fx den private eiendomsretten skulle gis absolutt
lovbeskyttelse (24).

Keilhau og prisloven
Sosialdemokratiet innførte de særkalte fullrnaktslovene, som betydde at makten ble
forskjøvet fra Stortinget over i byråkratiet.  Dermed var Venstres ide om an makt i
denne sal forlatt. Fullmaktslovene, særlig P#.f/oøGø skapte strid. En av de som deltok,
Økonomiprofessor  WiJheh  Keilhau,  gav  denne  kai:akteristikken  av  forslaget  d
prislov: «Forslaget vfl i realiteten overlate det tfl noen akademikere uten selvstendig
erfaring  fra  produksjonslivet,  uten  kunnskap   d  arbeidsvilkårene,  uten  bransje-
kyndighet  og  uten  Økonornisk  ansvar  å  skalte  og  valte  med  au  Økonomisk  virk-
somhet  i  landet.  Etter  «skjønn».  Et  mer  pervei:st  samfunnssystem  har  aldri  vært
utpønsket.» (25)

Dette er vel en av de sterkeste uttalelser som er kommet fra en norsk akademiker
og et av de få tilfellene da kritikken av en lov skjer med henvisning tfl naturretten.

]on Lyng som behandlet det  samme i boken  T/eÆf/c'# z. J/ø/eør MØÆ/ så  den  sarnme
faren  som lå i  fullmaktslovene,  men hans  avstand  fra  dem var mer begrunnet av
hensiktsmessighetsbetraktninger (26).

T ] B Hoff og Farmand
Hele  den  positivistiske  rettstradisjon,   som  ef  den  betegnelsen  vi  bruker  på  et
rettssystem som betrakter enhver gyldig vedtatt lov  for rett,  kom tidlig tfl Norge.
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Innflytelsen kom fra den historiske skole i Tyskland. Den historiske skole fikk også
innflytelse på det Økonomiske miljø, men her utviklet det seg parallelt en Østerriksk
tradisjon. I de første 30 år av dette århundredet stod ideene til Carl Menger og hans
skole  sterkt ved  det  Sosialøkonomiske  lnstitutt.  W Keilhau var  en  av  de  som var
under innflytelse  av  Østerrikeme.  Han  kom  tfl å  stå  som  en  av  de  få liberalistiske
tenkere i mellomkrigstiden. ]eg vet ikke om det skyldtes innflytelsen fra ham, men
Trygve  ]  8  Hoff  skrev  sri  doktoravhandling  i  Økonomi  ved  Sosialøkonomisk
lnstitutt  om  et  emne  som  opptok  Østerrikeme  sterkt;  Økonomisk  kalkulasjon  i
sosialistiske  land.  Få  har vel  som  Hoff systematisk  foret  Norge  med  liberalistiske
ideer utenfra.  Gjennom  årene  har både Ludvig von  Mises,  Friedrich von  Hayek,
Milton Friedman og mange andre liberalere Slt spaltene /. Fø7wøøc7.

Høyre - liberalisme eller konservatisme?
Men  om  de  liberalistiske  tankene  har  vært  der,  betyr  det  ikke  at  de  hadde  noen
innflytelse.   Høyre   fremstod  i  mellomkrigstiden   som   forsvarer   av   den   liberale
tradisjon. Men deres  sparepolitikk og motstand mot sosialisering var aldri fundert i
noen   dypere   liberal   fflosofi.   Da   Høyre   skuue   lage   et  ideologisk   fundament  i
60-årene, et arbeid som ble ledet av Lars Roaf Langslet, ble det tatt sterk avstand fra
den  klassiske  Økonomiske  liberalismen.  Verdikonservative  har  frem  til  i  dag  følt
behov for å distansere seg fra liberalismen.

Høyre-historikeren  Francis  Sejersted  har  derimot  prøvd  å  dempe  ned  noe  av
konflikten.   (24)   Sejersted  mener  det  alltid  har  vært  Høyres  politikk  å  føre  en
moderat  linje.  Derfor  støttet  man  både  en  moderat  liberalisme  og  en  moderat
statskontrou i 30-årene. Høyres formann i 60 årene, Sjur Lindebrække, gikk inn for
blandingsøkonomi som svar på Arbeidepartiets statsdirigering i 50-årene.

Både  Langslet  og  Sejersted  Ønsker  å  ta  det  de  liker  av  liberalismen  og  kane  det
konservatisme.   Det   de   liker   er   rettsstatstradisjonen,   det   de   misliker   er   den
liberalistiske Økonomi (28).  Det de likevel ikke klarer, er å gi et overbevisende svar

på hvordan rettsstaten kan sikres når samfunnets Økonomi er statsdirigert. Begrepet
moderat  gir  ingen  holdepunkter  for  hvor  langt  statskontrollen  kan  gå.  Før  eller
senere må det settes en grense mellom individ og stat, og da gir konservatismen få
holdepunkter, er jeg redd.

Vi   skal  ikke   dvele  ved   disse   grenseoppgangene.   Vi   kan   konstatere   at   noe
sarrmenhengende innflytelsesrikt hberalistisk miljø har vi ikke hatt her i landet.  0g
da er vi tilbake til det egentlige spørsmålet; j`/o /z.GGrø/z.j`zøeø /o/ z. Norge? La meg få svare
ved å  sette det hele litt på spissen og vel vitende  om alle de  forbehold man må ta
når man  svarer på  et  shkt  spørsmål:  Vi  Æør z.øgGø  fczzøzøøÆeøg€Øc7e  Zrøc7z.y.oø  foø  ÆoøfGÆ-

uent  bar f/orfuart  de  liberaliStif k3e  ideer i Norge  buerken  i i)oljtikken  eller i  det  akcidemif k.e  mil|ø,

men  det  er  mye  lll]eralfime  i  norfk  hiStorie  de  sifte  150  år.  Utgangpunhtet  er  de¢or Po:itiyt_,  -

liberalifmen burde  ha  et  g/odt  rennoyme  i Norge  når  den ikk.e  k>an  ftillef  til  anfuar for Politikken

de  fifte  1 00  år.
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Liberaleren fra Lista
Et nytt blikk på Søren ]aabæk (1814-1894)

Petter Bech Pettersen

En ting ui nordmem ik,k,e uant til er liberallftif h innftille |jolitik#e  os intellekluelle. I  fiftneunte
kategorl fimef der uel nei)Pe noen au beydning Ogpolltif k Sett ril man måtte finSikte g/amle liJter

ouer  JtortingSrei)remtanter før  man  finner  folk  med  den  hlasfisk.e   lll}erale  holdning  -  folkJ  au

Cobdenf  tyije.  Men  en  flik. finfikting til  g!i  refultat  -  den  gamlefibetfuem  oå tingmann  Søren

Jaabæk fra  Sørlandet  uil gjenopi)dag/ef  og bli  fett |)å  i  nytt  lys.  I  motfetnins til  de fleJte  au  bfnJ

yrkef meJJig!e  kJ)lleg/er uar ban  lang!ffia  noen farueløs  establif hmenti)olitik:er,  men iJå  de fleJte felt  en
radik.aler au befte  merhe.  Om  noen i norf k. biStorle fortjener å bli  kalt  opi)rører for fibeten,  må

det  ucere  nettopp  Jaabcek;  banf  mang/e  fortrlnn  og> tildelf  ftrålende  arbeide  tilfier  at  enbuer  fom

føher åyde retfirdig!bet  lett uil bære  ouer med de feil ban unehtellg> badde.

Søren Taabæk  var  født  i  Holum  i  det  sydligste  av  Norge  som  sønn  av  en  fattig
Listerbonde.  Som den eldste av ni søsken måtte han naturlig nok ta  sin fille del i
det  strevsomme  gårdsarbeidet;  men  allerede  tidhg  viste  han   stor  begavelse  og
leselyst og slukte all litteratur han kom over - alt som tolvåring hadde han gjennom-

pløyd  Bibelen.  På  egenhånd  leste  han  matematikk,  astronomi,  filosofi,  Økonomi
m.m„ og 16 år gammel bestemte han seg for å bli skolelærer.

I   1845   trådte  Søren  ]aabæk  inn  på  den  nasjonale   scene  ved  å  bli  valgt  til
stortingsrepresentant for Lister & Mandals amt.  De neste 46  år skulle han kornme
til å tilbringe i kamp  for sine id6er i nasjonalforsamlingen,  tildels under sterk mot-
stand.

«Han syntes at have gjort det til sin oppgave at representere «sparetanken» bon-
depolitikens materialistiske og egoistiske tendenser i den krasseste form, paa den
mest kynisk utilhyllede maade...»

Hiftorihem ]. R. Sars

Søren  ]aabæk  markerte  seg  etterhvert  som  en  konsekvent  sparepolitiker,  og  på
sekstitallet begynte  han  også  å  få  en viss  innflydelse.  Dette  tiår var  merket  av  en
Økonomisk  krise  i  jordbruket  som  bidfo  til  å  skute ]aabæk  frem  i  første  rekke  i
bondebevegelsen, som i den tid på mange områder så seg spesielt rammet av utidige
stathge reguleringer og hårde skattebyrder. Derfor var man der generelt for å gjeme
barri6rene og kaste avgiftsåket av sine skuldre.

I  et  par  decennier  skulle  slike  ideer  fra  disse  kretser  for  første  og  hittil  eneste

gang hos  oss  Øve  stor innflydelse  og utgjøre  et betydelig element i  den  offentlige
debatt. Pefioden 1860-80 er det som her til lands kornmer nærmest en liberalismens
«guualder».
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Virkelig  fart  skjøt  bevegelsen  etter  1865,  det  år  da  Boøc7G4GøøgG/rGø  ble  stiftet  og

]aabæk begynte å utgi sitt blad, Fo/ÆG/z.c76'ØdG.  I nr. 2 for 19.7.1865  sto programmet for
«Selskabet Bondevennerne» i Mandal prestegjeld, fra hvilket § 1  skal gjengis:

Selskabets Formaal er fomemmehg:
I   at vifke til at styrke, klafgjøre og fremme den offentlige Mening, som gaar i den

Retning,  at  de  offentlige  Udgifter  og Byrder  ikke  bør  yderhgere  forøge,  men
derimod søges forminskede.

2    at  bidrage  til  at  klargjøre  den  Mening,  at  Landets  store  Forgjældelse,  saavel
hjemme som ude, fører til Fordærvelse.

3   at paavise det Nødvendige og Ønskelig i:  a)  Handelens  Frigivelse overalt saavel

paa  Landet  som  i  Byeme;  b)  Arbeidets  Frigivelse  hvor  der  nu  er  Ufrihet;  c)
Hjelpsomhedens  Frigivelse  ved  Ophievelse  af de  Bestemmelser  der  hindrer  at
hjælpe  i  Sygdom  og  Skadetilælde;  d)  Frigivelse  af  den  Virksomhed,  som  ved
Sagførerlovgivningen ikke er tilbørlig fri.

4  I  det hete  taget at befordre  den materielle  Udvikhng  og andet Fremskridt ved
Bortryddelse  af  unødige  Tvangslove  og,  Andet,  der  er  til  Hinder  for  Selv-
virksomheden og Udviklingen. »

Bevegelsen  spredte  seg som ild i tørt gress  over  landet og talte på  det meste  300
foreninger  med  ca.  20.000  -  enkelte  mener  30.000  -  medlemmer,  hovedsakelig
rekruttert blant småbønder  og «bestillingsmenn» på landet.  Folketidende hadde  en
stund et femsifret opplagstan og fantes i forbløffende grad rundt om i småkårsfolks
hjem landet over.

«]aabæks blad Folketidende bliver for tiden utbrædt i vide kredse, og de menin-

ger, det forfekter, hvor besynderlige og tildels latterhge de end kunde være, fride
talsmænd,  der arbeide af alle krefter på dannelse av såkalte bondevenneforenin-

ger.  Ved  disse mænds virksomhed  er det allerede vakt et liv  og en  bevægelse  i
folket, som man ikke har set siden hr. Thranes agitationer.»

Tmdbjemf Adref seauif , mars,1868

]aabæks ld6grunnlag
«Han hadde ikkje sans for det nasjonale, han var fastlåst i sparetanker og liberati-
stiske dogme, tankar som nok kunne vinne fram i krisetider, men som ikkje var i
pakt med det nye som braut fram. Han og rørsla hans var ein anomali - eit avvik
- i høve til «fremskridtets brede strøm», som også bøndene var komne med i.»

Dastim S letten ogllanf Ty i bohen 'T3ondeuenerie".

«Hans  ideal var  at hver mann  skulde  greie  sig mest mulig  selv,  rå  for  sin  egen
skjebne,1eve ef.ter sin egen overbevisning og på eget ansvar. ]aabæk var frihets-
mann tvers igjennom».

W'. Ksilbau, hif torik,er
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Det  har  ikke  vært  foretatt  noen  inngående  studium  av Jaabæks  personlige  og
politiske  filosofi  -  hvilket  kanskje  ikke  er  å  undres  over;  hans  ideer  har muhgens
vært lite interessante  for våre universitetslærere  og -studenter, preget som de er av
forskjellige varianter av  sosialismen.  Men  noe  kan man  allikevel plukke  frem,  selv
om  resultatet  nødvendigvis  må  bil  et  «lappeteppe»,  hvis  bestanddeler  er  skrapet
sammen htt her og litt derfra.

Anerede   fra  ungdomstiden  var  han  grepet  av   frihetsbevegelsen;  idealet  var
engelsk liberalisme  og  parlamentarisme,  i  det  hele  tatt  engelsk  ånd  og  pohtikk.  I
første  nurnmer  av  Fo/Æe/z.¢Øc7e  skrev  han:  «England  -  England  er  et  navn  der  har
sådan klang utover i verden  som  aldri noe  ord har hatt.  » Avisen  hans viste i det
hele tatt meget stor interesse for Storbritannia og USA, og blant hans skrifter finnes
Eøg/øøc7f Æz.f/o#.€ og c7ø wfÆ€/o/Æ z. 6 hefter utgitt fra 1870 tfl -79, hvor han skildret de
norske   samfunnsproblemer   i   lys   av   den   pohtiske   og   Økonomiske   utvikling   i
England.

0g det England han så sterkt beundret var den Økonomiske frhets England, der
den  første  og senere  den andre industrieue revolusjon gjorde  nasjonen til verdens
rikeste - det England, som blant de europeiske land kom det liberale ideal næmest.

Naturlig  nok  var  han  ivrig  tilhenger  av  den  engelske  klassiske  sosialøkonomi.
Som han selv sa: «]eg regner meg selv til A. Srniths og Fr. Bastiats lærlinger.» Adam
Snrith er det vel unødvendig å introdusere; Frederic Bastiat (1801-50) var en fransk
Økonom som hentet sin inspirasjon fra bl.a.  Smith -  og som  for Øvrig er opphavs-
mann tfl den treffende bemerkning at «Staten er den fiktive enhet, hvorved enhver
søker å leve på alle andres bekostning.» I  den lille boken (djoven» polemiserer han
rett og slett enestående eksenent mot sosialismen og andre ideologier som søker å
bruke Loven for å skaffe seg makt.

Også på ]ohn Stuart Mill,  stort sett en forkjemper for den klassiske Økonorniske
lære, støttet han seg teoretisk.

Fra  disse  kilder  ervervet  han  seg  sin  grunnleggende  (qrtterliggående»  liberale
holdning.  Dessuten  fikk  han  sterke  impulser  fra  den  franske  opplysningslitteratur
fra  det  18.  århundre  -av  Voltaires,  ikke  Rousseaus  linje  må  man  formode  -og
dennes  fortsettelse i radikal republikansk litteratur i det nittende; Taabæk var repu-
blikaner av hele sitt hjerte.

Om hans personhge forhold til religion kan nevnes at han nok var kristen, men
en meget hberal sådan og dessuten tfl dels rasjonahstisk overfor troslæren. Dagfmn
Sletten sier i boken om Boøc76'¢GØGøø at «Ved fleire høve gav Jaabæk uttrykk for at han
var open for rasjonalistiske straumdrag. Mange fekk inntrykk av at han ikkje godtok
treeininghetslære   og   dermed   heller   ikkje  |esu   guddom.»   «Opplysningstida   sin
kristendom  var  meir  etter  hans  hovud»  -   og  med  det  menes  vel  c7Gz.JzøGø,   som
Voltaire m.fl. bekjente seg til.  Denne religiøse ideologi går ut på at Gud nok er til,
men at han ikke griper inn i verdensutviklingen; han  er verdens  skaper, men ikke
dens  styrer.  Deismen  regnes  på  mange vis  som  et  forsøk på  å  forene  rehgion  og
rasjonalitet.
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Søren Taabæks politiske virksomhet
«Hans politik er altfor materiahstisk, hans blad altfor besudlet av uchristelig snak.»

AN.rse;n Fædrelandet,18] 1

«(1  denne Bevægelse  er der ikke)  tilstede nogen Begeistringens Løftning,  nogen
Tanke  om  at  arbeidet  til  Løc7G/J  Gavn,  det  er  kun  den  smaalige,  personhge
Egennytte der bæver Hovedet og vfl virke z. j`z.ø lnteresse.»

StiftJauifen,1868

I  1862  kom han med i  Stortingets  gasje-og pensjonskomit6,  der han  konsekvent

gikk imot pensjon  tfl  embedsmennene;  de  burde  sørge  for  denslags  selv.  1  et lite-sq:lrie Orn Fattigondet .i Folk.etidende rL€Nru€i bm .ude2Lri€+.  «1 Amerlka f tr ing!en  udtraadt

EÅø¢cdj`øøøc7 PØ57.oø,. der er Lighet For Loven.»
I «Sag in.  33»,  et av de 42 rundskriv Sentralstyrelsen sendte rundt til de for-

skjellige bondevennsforeninger, hadde han med som en del av sin kritikk av den
daværende regjering disse ord:  «Idelig og altid foreslaar Regjeringen alle mulige
Understøttelser,  hvorved  den  riktignok  vinder  Vemer;  men  Folket  maa  bære
Byrden; det maa altid bære hva der paalægges, enten det er til Nytte eller Skade
for det.

Jaabæk betraktet  altså  det  som i  dag kalles  twelferdsydelser»  som  en  privatsak;
dekkende for hans syn er kanskje §9 i programmet for Klingen Bondevennforening
qver  avde]ing  hadde  i  tillegg  til  det  generene  program  også  et  eget.  Der  stod:
«Pensjonsvæsenet ophører at være en Statssag, men bør være private lndrætninger,
kun med Tilskud af Statskassen indtfl saadanne Foreninger kunne bære sig selv. »

Dette med foreninger av ymse slag var i sterk fremgang på 1800-tallet og stemte

godt overens med hberal ideologi;  foruten å ha humanitære, religiøse,  faghge  eller
andre formål, kunne de f.eks. etablere frivillige spare-, syke- eller begravelseskasser.
Som ivrig liberaler gikk |aabæk naturlig nok inn for tanken. På Stortinget og via sin
avis  og organisasjon Øvet han et betydehg press på det her diskuterte  felt,  spesielt
for  å  få  hans   arvefiende   embedsmennenes   pensjon,   (og  gasjer)   ned.   En  viss
reduksjon ble også foretatt.

Når  emnet  først  er  «sosialpolitikk»  er  det  naturlig  å  komme  inn  på  Bonde-
vennenes  formålsparagrafs punkt 3-c:  «Hjælpsomhedens  Frigivelse ved  Ophævelsc
af de  Bestemmelser  der  hindrer  at  hjælpe  i  Sygdom  og  Skadetilfælde.»  Blant  de
hindrende  bestemmelser   det  her  ble   siktet  til  var  i   første  rekke   den   såkalte
«Kvaksalverlov>> etter hvilken man ikke kunne drive legevirksomhet uten en konge-
1ig  bevilhng  som  man  måtte  ha  medisinsk  embetseksamen  for  å  få.  Men Taabæk
hevdet næringsfrihet også  for «kvaksalvere» - ikke minst  fordi han  hadde  en kjent
legekone fra Mandalskanten,  Lrø/¢org T7ø/øøc7, i tankene.

Han ville altså ha funt fri legevirksomhet - det ville også bli langt billigere for de
brede lag - og agiterte lidenskapelig mot statsinngrepet:

«Medens  kvinden Kollet  (Camilla  Collett, min anm.)  skriver romaner om Amt-
mandens døtre» for det herskende embedsparti gives hun en årlig belønning i skat -
for  største  delen  taget  fra  «de  simple»,  og  medens  U.  Motsfeldts  enke  får  en
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nådelønn fordi hun er Motsfeldts  enke - så forfølges,  dømmes  og straffes Valborg
Valand just fordi hun er menneskekjærlig og hjelper «de simple».  Det tåles ikke at
en «simpeb) kvinde kaster sig ind i stormandsvældets privilegier, c7c/ c7r JøgG#. »

I  Stortinget  foreslo  han  og hans  bondevenner  samt  Sverdrup  at «kvakksalver»-
virksomheten skulle frigis - all straff for shkt skulle oppheves.  Forslaget falt såpass
knepent  som  37-40;  av  de  37  var  alle  utenom  6n  landrepresentanter,  hvorav  33

gårdsbrukere.  Dog  fikk man  igjennom mnskrenkninger i  straffene  og  at Kongen
kunne  gi  bevillmg  tfl  å  drive  legevirksomhet  tfl  folk  uten  medisinsk  embeds-
eksamen.

Foruten  å  frigi legevirksomheten ville |aabæk også  ha  bort alle  offentlige  lege-
embeder; det ville bevirke mange penger i besparelser.

Religion og skole
Som så mange andre av sytten- og attenhundretallets klassiske liberalere var |aabæk
dessverre  ikke  konsekvent  når  det  gjaldt  statlig  skolevesen  -  han  viue  beholde
bevflgningene  td almueskolene  og «folkeopplysning».  Dog betraktet han «de lærde
skoler» - med hvilket vel menes latinskolene - som overklasseskoler som staten ikke
skulle ha noe med å gjøre; statstilskudd tfl slike  skune avskaffes.  I programmet for
Klingen  Bondevenforening  står  det  i  §5:  «Statens  Bidrag  tfl  de  lærde  Skoler  bør
ophøre,  medens  den  lærde  Dannelse  bør  være  en  privat  Sag.  Universitetet  og
Krigsskolen opretholdes av Staten.»

Sannsynligvis - kildemangel gjør det vanskelig å si det sikkert - er dette stort Sett
tilsvarende ]aabæks syn på saken.

De  offenthge  amtslandbrugsskoler  viue  han  ha  bort,  og  i  1869  foreslo  han  å
avvikle statsbidraget tfl shke. 1 samarbeide med srie venner klarte han å få igjennom
en  reduksjon  i  antan  fra  atten  tfl  seks.  Da  Hedemarken  Landbrugsskole  ble  be-
sluttet nedlagt,  stod der bl.a.  i Folketidende:  «Man  saa nemlig,  at Landbfugsskole-

gaardene var blandt alle Amternes  Gaarde  dem,  der gav det ringeste Udbytte,  og
derefter dømte man saa, idet man spurgte:  Hvad nytter aue de Theorier naar man
saa alhgevel bliver Fant ved dem?»

Taabæk  kunne  tåle  de  kortvarige  lærerskolene,  mens  seminarene,  der  teologene
hersket, var verre:  «Paa  serninarierne blir lærlingene  for en væsenthg del skakkjørt
og det i to  aar i  slag,  hvorimod  de på lærerskolene i blot  1  aar ikke  er  saa meget
utsatte herfor»

Selv  hva  almueskolene  angikk,  hadde  han  reformforslag:  bort  med  rehgions-
undervisningen; ikke mer I'ontoppidan og hensiktsløst pugg - ting han hadde lært å
forakte i sin tid som lærer.  Naturhg nok bidro  dette  standpunkt tfl å gjøre han til
skyteskive  for  hårde  angrep  fra  datidens  høykristelig  gjennomsyrede  samfiinn.  I
Geiranger uttalte endog et 4o77dG#6øøj`ØØ/g mistilht tfl Taabæk «paa Grund af hans Rin-

geagt for Christendommen og hans Udtalelse,  om at Religion ikke er nødvendig i
Almueskolen.»
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Neibæk
«Den  sparepolitik Jaabæk stillet op, kunde umulig bh en virkelig folkepolitikk...

(Det dreide  seg)  om trangsynt klassepolitikk euer  stortenkt folkepohtikk skulde
ta styret i framgangstida.

Hif torlkeren Haludan Kobt

«Skilhngsknibefi» - «den simpleste Listerske smaahghet. »
Mo7genbladet

]aabæk   krevde   ofte   navneopprop   i   bevflgningssaker   -   og   hans   konsekvente
øGz.-j`/gøø€ gav ham raskt tilnavnet «Neibæk».  Sparsommelighet i statshusholdningen
og  (warsemd  heime  i  herada»  var  uhyre  viktig  fof  ham.  Han  vflle  kutte  ned  de
offentlige utgifter og fremmet en rekke  forslag til dette meget prisverdige  formål.
Her  skal  ikke  gåes  i  detalj,  men  nevnes   at  de   foreslåtte  budsjettnedskjæringer
nærmest gikk over hele spekteret - veistell og folkeopplysning unntatt.

Jaabæk utgjorde således alle embedsmenns  store skrekk - deres gasjer (og antall)
skulle reduseres, og ingen pensjoner eller gratialer gis til dem eller deres pårørende.
Statstilskuddene til lærde  skoler og landbruksskoler  skulle avvikles.  Tilskuddene  til
kongen måtte reduseres  og militærbudsjettet ]ikeså.  Skoledirektøfembedene  og alle
offentlige legeembeder skulle nedlegges.

Hele landbruksbudsjettet vme han rett og slett stryke  fullstendig:  i sin polemikk
mot disse bevflgningene kunne han bli særdeles  syrlig:  Etter statlig initiativ var der
satt iverk en rekke tiltak for å sqrrke husdyravlen, deriblant fesjå'er,  som gjeme ble
til  folkeforlystelser.  Om  et  dyrskue  i  Holum  rapporterte ]aabæk  at  særlig  Øldrikk-
ingen hadde  «god  fremgang»;  det ble  konsumert  1200  flaskers  innhold.  «Derimot
skjedde ingen handel med kjyre».

Da det Norske Teater kort  etter opprettelsen i  1851  sendte inn  ansøkning,  om
statsbidrag, fikk ]aabæk flertallet med seg mot sogneprest Niels Dahls  forslag om å
bevflge  1000  spd.  Han stemte videre mot å gi diktergasje til Bjømson og lbsen  og
ville  stryke bevilgningene  til lvar Aasens  forskningsarbeide;  slikt hadde ikke  staten
noe med.

Jo,  ingen  hånte  mer  enn ]aabæk  statstilskudd  til  (wisedigtere,  romanforfattere,
saueoppdrættere, digegravere og bløddyrsamlere. »

Ikke  nok med  at han ville  sette  staten på  en  tiltrengt  slankekur  -han ville  også
omlegge  skattesystemet;  det  var  viktig  å  komme  mest  mulig  bort  fra  indirekte
skatter, idet folk da ville bli mer oppmerksomme på hvor meget de i virkehgheten
måtte punge ut med.

Søren Jaabæk gjorde i sannhet hårde anslag mot /Æ€ Ej`/ø¢/z.J.ÆØGø/ - men al]ikevel
var det mer av andre årsaker at embedsmenn og andre profitører på status quo anså
ham som en trusel mot alle «de bestaaende Værdier.» Hans grunntone var jo tfl tider
av revolusjonær art.
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Den radikale Taabæk
«Da det kring i landet vart halde store talar tfl 1000 årsjubileet for Harald Hårfagres
samling  av  Norge,  var laabæks  bidrag  fleire  artiklar  der  kongane  opp  gjennom
historia vart skildra som utsugarar og blodSrstar. »

Dastimsletten

«Jaabæk  søger  at nedbryde  ltiistentroen  blandt vort  Folk  og  derved  ogsaa  undr-

grave  dets  Agtelse  for  Kirke  og  Øvrigbed.   0g  derved  arbeider  han  efter  min
Mening  paa  at  ryste  Statens  Grundpillarer,  og  paa  at  sprænge  dens  Hægn  og
botltzLge dc:rB v t£rru»                                                                                 ] uliuf Riddervo ld, Pre f t

«Det var  (Søren Taabæk)  sine  id6ar  som var  fårlege,  og  samfunnsnedbrytande. Ta,
somtid vart dei framstilte som beint fram revolusjonære og smitta av intemasjonal
kommunisme. Folk måtte åtvarast mot å slutte opp om ei slik rørsle. »

Dafim S letten

Søren ]aabæk var republikaner,  1angt  fra noen  kirkeslave  og  dessuten  åpen  for  de
tendenser i datidens venstrradikahsme som konsentrerte seg om politisk liberalisme
og generen anti-autoritarisme. Det er da ikke å undres over at hans konservative og
«etablerte» samtidige raste over hans «nedbrytende» virksomhet.

«Han likte  å  spøke med  at han var  født «dengang Norge var republikk»,  og nu
vflde han ha repubhkken igjen; han forkynte dette i selve Stortinget i 1880», står der
å lese i Norsk Biografisk Leksikon. Man kan bare tenke seg hvor uhørt det dengang
ble  sett på  at  en  JÆ?øz.øgJ%¢æJeø/øØZ i  selve  øøy.oøøyor+øzø/z.øgGø  snakket  om  å  avskaffe
monarkiet. Taabæk hadde  forresten  allerede  syv  år  tidligere  brutt  diamentralt med
det dengang høyt aktede  motto  «Frygter  Gud  og ærer  Kongen»,  da  han  kaldt  og
rohg foreslo å nedsette kongelønnen som et ledd i svarebestrebelsene.

Folketidende  agiterte  fra  første  stund  mot  kongedømmet  som  institusjon,  og  i
det siste nurnmer av bladet uttrykte laabæk glede over at «den republikanske Tanke
har vindet lndgang hos mange. »

Nært knyttet tfl det monarkiske system var en autoritær ånd som gav seg utslag i
militarisme.  Jaabæk  sa  nei  til  det  hele.  Ifølge  historikeren  Keilhau  var  det  «ikke
minst fordi han i kongen så den Øverste krigsheffe  (at)  han tok avgjort standpunkt
for den republikanske statsforfatning.» 0g - hvilket er vidunderlig befriende å høre i
vår  bakvendte  verden  der  «høyresiden»  er  for  og  twenstresiden»  mot  tvungen
militærtjeneste -Taabæk var,  som «frhetsmann tvers igjennom...  også mot tvungen
verneplikt.»  Hans  anti-militaristiske  innstilling  gjorde  at  han  og  en  venn  som  de
eneste stemte i mot enhver krigsbevilgning i 1864, under den qrsk-danske krig.

«Vi forstaa ikke, hvorledes en Christen kan forsvare i Længden at staa som Med-
lem i en Forening, hvis offentlige Organ er gjennomsyret at Nutidens oprørske
Vantio og hylder slige for Kirke, Skole og Stat fordervelige Anskuelser».

Fedrelandet,18;]1
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Det er ikke lå undres over at ]aabæk ble heftig angrepet; og som Hans Try sier i
Boø47GyGØGØG,  «gjekk  det  klart  fram  av  åtaka  på  ]aabæk  at  motstandarane  såg  hans
republikanske og antikyrkjelige holdning som to sider av samme sak. »

Søren Jaabæk var nemlig frisinnet også på det rehgiøse plan  og s]ikt kunne ikke
tolereres.  En skisse er anerede gitt av hans  syn på religion; men det bør nevnes  at
han også kom med konkrete  forslag om liberalisering.  Blant annet foreslo  han av-
skaffelse av kristendomsundervisning i almueskolen, at der skulle være ffi religions-
utøvelse for embedsmenn, friviHig konfirmasjon samt rett til å inngå borgerlige ek-
teskap.  I  1872 erklærte han seg (q)rinsipielt imod en Statskirke» og sa at «Fromhed,
Tro  og  Dyd  vil  vinde  meget  ved  Religionens  Frigivelse  fra  Lænkerne  gjennom
Staten ».

Dette var ikke populært, og sarnme år begynte angrepene på ham for alvor. Han
skulle stå fadder for bamebama, men prestene Lasson i Lyngdal - som hadde omtalt
Folketidende  som «det gemene Smudsblad» -  og Hansteen i Halse nektet ham det
under  henvisning  til  at  han  ikke,  slik  reglene  krevde,  var  en  (uberygtet»  mann.
]aabæk saksøkte Lasson for æreskrenkelse, men tapte.

Riddervold-saken
Kort etter kom den berømte Riddervoldsaken. En prest ved Navn Jø/z.øJ Rz.dJGØo/4
en   «framståande   leiar   i   lndremisjonsrørsla,   sekretær   i   Lutherstiftelsen   og   ein
framifrå predikant», hadde  skrevet en trykksak som het «]aabæks Angreb paa ltii-
stendommen», der han gikk hardt ut mot den standhaftige liberaler. ]aabæk mente
at  noen  av  uttrykkene  var  meget  sårende  og  gikk  til  sak.  I  Kristiania  byrett  ble
Riddervold  først dømt for injurier; men i  1876  kom  saken  opp  i Høyesterett,  der
Riddervolds  advokat, ]ohannes  Bergh,  fremstilte  den virkehge  striden  slik:  «@ette
er) en kamp meuom dem der holder Herrens ord og kristentroen i ære og dem der
spotter  og  forakter  dem,  en  kamp  mellom  dem  der  drager  all lovlig myndighet i
smusset og dem der er den borgerhge orden lydige.»

Prestens  bevisføring  for  å  vise  hvor  kristendomsfientlig Taabæk  var  og  «hvilke
fordærvelige  Løgne  den  Mand  bærer  i  sit  Skjød,  som  dog  staar  som  Leder  for
Tusinder», var delt i tre.  For  det  første hadde  fritenkeren vært sleivete med  Guds
ord. I Folketidende nr. 38,1869, hadde han f.eks. skrevet:

«Dersom Hr.  Vinje med  sin  Skrivemaade  kan  faa  omvendt  de  morgenbladiske
Syndere, da kan hans Dølehjerte synge som saa: «Men hvilken Glæde hgner vel den
Fryd  at have  frelst en  Sjæl?»: Ieg vil  da  optage  saameget,  jeg kan,  at Theologenes
Doktrin: «Den mest vfldfame Sau er mig den dyrebareste, jo større Synden er, desto
større  er  Naaden.»  Maatte  nu  bare  de  morgenbladiske  Arbeidere  ikke  forsømme
Naadens Tid.»

Det andre punktet gjaldt forakt for kirken, læreskriftene og prestestanden. ]aabæk
sammenhgnet nemlig prestegjemingen med et hvilket som helst annet yrke, og for
leseme skev han «de smudsigste Historier og Anekdotef, der ere vel skikkede til at
vække Foragt mot Præstestanden. »
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For det tredje gav Taabæk støtte til kristendommens  fiender idet han hadde gitt
rosende  omtale  av  lntemasjonalen  og bl.a.  skriftene  til  den venstreradikale  Olaus
Fjørtoft.

Riddervold  konkluderte  med  å  si  at ]aabæk var  en  fiende  av  all  kristentro  og
fepresenterte  «den  Løgners   Aand,   der,   som  vi  har   seet,   taler   d  os  i   qans)
«Folketidende». Riddervold ble frifunnet.

Men Høyesterett nøyde seg ikke med å frifinne presten - det ble uttrykkehg slått
fast at han hadde rett i alt han hadde sagt om |aabæk.  Hva første punkt angår, ble
det  fastslått at der  forelå «bespottehg Anvendelse»  av  Guds  ord.  Om  de  to  andre

punktenes behandling forteller Dagfmn Sletten:
«Dommeren)  gjekk  i  elt  20  sidar  langt  personleg  engasjert  innlegg  minst  like

hardt ut mot Taabæk som Riddervold  qadde gjort).  0g han gjekk mye lenger når
det gjaldt å peike på at |aabæk synte rmgeakt for an «Øvrighet>) og dermed avviste
Bibelens lære om at dei ef innsette av Gud. »

Ikke  nok  med  at  den  frekke  Sr  hadde  hånet Pæf/æ/øøc7Gø,  også  c7ozØØ6imG  hadde
fått sitt pass påskrevet.

Det kunne således ikke betviles, mente dommeren, at det dreide seg om «eit vel

planlagt felttog mot alt lovleg styre» (Sletten). «Under rettsaka blei det og peika på i
denne samanhengen den anti-militaristiske holdninga som Jaabæk hadde synt. »

Dessuten,  uttalte  advokat Bergh  -  formodentlig med avsky i  stemmen - at «  ...
det  er  ikke  til  at  miskjende  at  han  qar)  f`ilgt  flittigst  med  i  Studiet  af den  rent
materiahstiske  og  atheistiske  Literatur,  der  i  de  siste  Decennier  har  oversvørnmet
Europa.

Taabæk  hadde  nemlig  ofte  talt  rosende  om  rene  ateister  og  holdt  seg  generelt
mest  til  kirke-  og  bibelkritiske  teologer  og  filosofer.  I  sistnevnte  kategori var  der
f.eks. tyskeren Ludwig Feuerbach, som i følge mitt leksikon er spesielt kjent for sitt
verk  Døf  Wrej`Gø  c7æ  CÅ#.j`/€Ø/zzzøf  fra  1841,  der  han  ville  påvise  at  gudsbegrepet  er
skapt av menneskene selv, uten grunnlag i den objektive virkehghet.

Som  den  tapende  part  i  saken  ble |aabeek  pålagt  å  betale  saksomkostningene.
Avisen Verdens  Gang  startet en landsrinsamling  for å  dekke  disse,  og det at hele
6600 kr kom inn - en stor sum dengang, spesielt fordi pengene i stor grad kom fra
lite velbemidlede kretser, viser at dommen vakte stor harme hos mange.

«Dornmen  i  1876  var  klimaks  i  det  lange  felttoget  som  kristeleg-konservative
krinser  starta  mot Taabæk  før  1870.  For  ein  lesar i  dag kan  dommen  synast  klart

politisk»,   hevder   Sletten.   0g  det   er  utvilsomt  at  «å   få   stempla  laaback   som
kristendomsfiende  var...  eit  godt  politisk  våpen.  Det  kunne  slå  ham  i  hel  som
toppolitikar og bh eit avgjørande slag mot den fokerørsla han var leiar for. Våpenet
vart altså bruka, og det er ingen tvil om at det råka.»

Taabæk og kommunismen
«Medan  åtaka  på ]aabæk  er  på  det hardaste,  får  ein  mest inntrykk  at  at  mot-
standarane vil ha det til at han er ein forkledd sosialist, kan hende i amanse med
Intemasjonalen.»

Daffimslefferi
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«Jaabæk er selv beslægtet med lnternationalen og derfor udbreder han saadanne
Lærdomme i sit Fædreland. »

]uliuSpridderuold

I   1872  kom  en  statsrevisor  Tohnsen  med  følgende  beskyldning:  «Det  er  lnter-
nasjonales  frygtelige  Lærdomme,  som ]aabæk  søger  at udbrede  i  sitt  Fædreland.»
Anklagen  ble  smadret  fullstendig  av  en  forbitret  ]aabæk  i  Folketidende  nr.   13
sarme år:

«]eg ved meget vel hvad der tjener til din Undskyldning: nemlig din grundig Uvi-
denhet i Slutningslæren; jeg veed, at du er det Exemplar, der mest omfattende har
sværtet  det  hvide  Papir  med  noget  tullet  sludder,  der  inneholder  langt  mindfe
Sandhet end det rene Papir førend det blev klusset d med din sorte sværte. »

At /Øø4ØÆ  skulle  bli  angrepet  for  å  ha  «sosiahstiske»  sympatier  kan  vel  synes
nesten  utrolig,  men  årsakene  hgger  sannsynligvis  blant  annet  i  en  slags  underlig
klassifisering  etter  regelen  «enten  konservativ  eller  radikal».  0g  da Taabæk var  ra-
dikal, uansett om det var i hberal eller frisinnet retning, ble hans plassert i  samme
bås  som «Internasjonalens  folk».  Han arbeidet mot det bestående,  det gjorde  også
kommunistene; ergo var de al]ierte.  En sideeffekt av slike påstander,  som man må
kunne  formode  var  tilsiktet,  var  at  identifiseringen  av  ham  med  kommunistiske
tendenser bidro tfl å sverte denne påholdne frihetsforkjemper og til å skremme folk
bort fra ham.

En  annen  årsak  til  all  hetsen  hadde  i  det  minste  overfladisk  sett  bakgrunn  i
virkeligheten: mange sosialister så opp til ham og var til tider hans eneste forsvarere.
0laus Fjørtoft skrev f.eks. i 1871 i sitt blad Frøzø at «Søren Taabæk er vor Carl Marx,
som stend jamsies mæ ham og vaar Bondereising e  original.» Men  -  og det ef her
det essensiene - i disse tilfellene var det sosialistene som delte enkelte av Jaabæks li-
berale synspunkter, ikke vice versa.  Han klargjør bl.a. i dette sitat forskjeuen på en
meget  interessant  måte:   en   prest  hadde   påstått  at  Bondevennene  ville   ha  lik
eiendomsdeling og derfor ikke var bra. ]aabæks svar:

«Imidlertid vil jeg peke paa Ap.Gj.4;34,35, hvor det hedder:  «thi saamange  som
ejede  Agre  eller  Huse,  solgte  dem  og  frembar  Værdien  av  det  Solgte»,  og  det
("ddeltes til Enhver, eftersom Nogen havde behov». «End ikke een sagde noget af
sit Gods  at være  hans  eget, men alle  ting var dem tilfælles»,  4:32.  Her er «Broder-
skabet})  fremstiuet  i  højeste  Mon  ~  Kommunismen  og  Sosiahsmen.  Præsten  kan
altsaa  ikke  fra  sin  Læres  Standpunkt  angribe  Dehngen,  men  det  kan  og  det  gjør
Statshusholdningslærerne,  til  disse  slutte  Bondevennene  sig,  og vil Præsten  afvige
fra Læren i den Bog han især paaberoper sig, nu vel, saa er vi i Tilfældet enige ... »

I  den tidligere  omtalte «Sag nr.  33» hevdet han at Regjeringen i visse Retninger
var korrmunistisk, og brukte pensjonspolitikken  som eksempel,  foruten støtten til
tdjatindyrkelsen», som særlig regjerrigens folk tjente på: «de høster hvor de ikke har
arbejdet -et Kjendemerke af Kommunismen.» |aabæk var z.ÆÆe kommunist.
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Inkonsekvenser
Denne artikkel har søkt å gi et innblikk i den interessante einstøing Søren Jaabæks
liv  og virke  og vist  hans  klare  liberalistiske  grunnholdninger.  Men  det  må  gjøres
oppmerksom på at dette ikke er ment tfl å være noen fullstendig gjennomgåelse av
hans  filosofi.  ]eg  har  med  vflje  presentert  kun  de  sider  som  jeg  i  egenskap  av
libefahst er interessert i.

Et eksempel på dette er den minimale  spalteplass jeg vil vie ]aabæks  faste Ønske
om  lovfestet maksimumsrente;  han  viue  ha  4°/o  mot  den  rådende  5°/o,  og  denne
lavrentepolitikken  var  ÅØGgG/  sentral   for  ham.   Dog,   for   18-   og   19-hundretallets
liberalere var dette et ofte inntatt standpunkt; delt av bl.a. Adam Srnith, helt til han
ble omvendt av ]eremy Benthans Jø D¢øJe o/ UJøoJ.

Dessuten  forteuer  Norsk  Biografisk  Leksikon  at  han  i  arbeidefkommisjonens
første innstilling av desember 1887 sluttet seg tfl den fraksjon som foreslo lovfestet
normalarbeidsdag. Hva var hendt med ham? Kildemangel gjør svar vanskelig, og jeg
skal ikke her komme med noen spekuleringer.

Hvorom  allting er,  i  1894  døde  Søren ]aabæk.  Da  hadde  allerede  den linje  tatt
over for alvor, som haf ført til dagens gigantstat.

IOF 2/1982.





'Østerrikeme' i Norge

Hans Christian Gamann ]ohnsen

Huem   brag!te   den   `Østerrikf k.e'    shole   til  Norge   og  brilk.en  inriflytelse   l]cir  den   batt   i   norf h

fofia/øk.onomi3

Dø  Øj`/c'm.Æj`ÆG  JÆo/G  er  navnet på  den  retning innenfor  Økonomisk  tenkning  som
utviklet  seg  etter  Carl  Mengers   (1840   -   1921)   epokegjørende  nyorientering  av
sosialøkonomien   gjennom   marginalnytteteorien.   To   av   Mengers   elever   gjorde
skolen ytterligere kjent, Eugen von Bøhm-Bawerk (1851  -1914) og Friedrich Wieser

(1851   -   1926).  Deres  elever  igjen  var  bl  a  Ludwig  von  Mises   (1881   -   1973)   og
Friedrich  August von  Hayek  (1899  -)  som  begge  har  stått  sentralt  i  Økonomisk
debatt i dette århundre. Selv om både Mises og Hayek er mest kjent for sin rinsats
for  liberalismen,  er  ikke  den  'Østerrikske'  skole  noen  normativ  retning  innenfor
Økonomi. Politiske og normative holdninger følger ikke direkte av det som er sko-
lens  teoretiske  fundament.  Likevel må det sies  at den 'Østerrikske'  skole bygger sin
teori på det subjektive og individuelle element i Økonoinien, og derfor vanskelig vil
kunne underbygge politiske systemer som eliminerer enkeltindividet.

Denne artikkelen trekker noen linjer i den innflytelse den 'Østerrikske'  skole har
hatt i Norge. Den er ufuustendig og overfladisk, men angir noen hovedlinjer. Dette
er bare en begynnende analyse av temaet, og forfattefen er interessert i bidrag som
kaster mer lys over emnet.

Sosialøkonomi i Norge
Økonomisk  vitenskap  er  i  Norge  ikke  eldre  enn  150  år.  I  denne  perioden  har
enkeltpersoner til tidef sterkt dominert den Økonomiske tenkning.

j4ø/m MØ#/z.ø JCÆØJezgøøfid (1808  -1870)  var  Norges  første  beqrdelige  fagøkonom.
Han var påvirket av Adam Smith og David Ricardo.  Schweigaard dominerte både
den Økonomiske tenkning og det politiske liv i perioden 1840 til 1860. Han er en av
dem  som  har  æren  for  at  Norge  i  denne  perioden  fikk  en  av  de  mest  hberale
lovgivninger og åpne Økonomier i Europa.

Schweigaards  etterfølger som professor i Økonomi var  To#Æc/ Hø/awTØ z4JCÆ6Æoøg

(1822 -1909). Han var også en ledende person i politikken og var den konservative
fløyens talsmann i tiden før 1884. Aschehoug hentet mye av sin inspirasjon fra den
'historiske  skole'  i  Tyskland.  Han  var  også  påvirket  av  den  engelske  Økonomen

Alfred Marshall.  Hans politiske  og teoretiske  orientering,  og sæflig innflytelsen  fra
den tyske konservative refomisten Adolf Wagner - hovedarkitekten bak Bismafcks
velferdsstat - kan bidra til å forklare hvorfor Norge så tidlig utviklet sosiallovgivning
og innførte progressiv beskatning. (1)
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I  perioden  1935  til  1970  var  det  Røgøør  F7z.j.cÅ  (1895  -   1973)   som  dominerte
Økonomisk  tenkning  i  Norge.  Frisch  hadde  rundt  1930  gjort  sine  pionerarbeider
innenfor Økonometrien, et arbeid han i 1969  mottok Nobels rninnepris i Økonomi
for.  I  1931  opprettet  staten  et personhg professorat  for  Frisch,  og han  begynte  å
arbeide   med   nasjonalbudsjettmodeller   som   han   og   hans   elever,   den   såkalte
'Oslo-skolen', kom til å utvikle til et aktivt styringsmiddel i den Økonomiske politikk

og  som  ble  et  a+  fundamentene  i  oppbyggingen  av  sosialdemokratiet  og  plan-
Økonomien  i Norge  etter  krigen.  Frischs  dominans  var  så  sterk  at |ohn  Maynard
Keynes aldri vant noen stor anerkjennelse i Norge, selv om Keynes i 1938 ble gjort
til  æresdoktor  ved  Universitetet  i  Oslo.  I  Norge  anså  man  Frischs  arbeider  som
langt mer grunnleggende og banebrytende enn Keynes'. (2)

Den eneste gangen vi har hatt reell meningsbrytning innen Økonomisk tenkning i
denne perioden, var i tidsrornmet fra århundreskiftet og frem tfl 1930. Det var også
i denne perioden vi hadde et 'Østerriksk' miljø i Norge.  Den som brakte  de 'Øster-
rikske' tankene tfl Norge, var OfÆør/cgger (1863 -1933).

'Østerrikernes' introduksjon i Norge

Hvorledes  Oskar ]æger kom i kontakt med 'Østerrikerne' er uklart, men som nevnt
var  den  'historiske  skole'  i  Tyskland  sterkt  representert  i  Norge  gjennom  Asche-
houg,  og  'metodestriden'  og  Carl  Mengers  arbeider  var  av  den  grunn  kjent.  Den
unge Jæger må ha latt seg fascinere av Menger i en viss  opposisjon tfl Aschehoug.
Aschehougs   innflytelse   var   likevel   så   sterk   at   på   grunn   av   hans   manglende
nyorientering, kom marginalnytteteorien meget sent til Norge. Det var først i 1892,
ved   publiseringen   av   Oskar   Tægers   doktoravhandling   om   Adam   Smith,   at
marginalnytteteorien ble behandlet. (3)

I en avhandling, trykt i 1901, gjennomgikk læger Eugen von Bøhm-Bawerks ka-

pitalteori som  etter |ægers  mening løste  ane  de  paradokser  den  klassiske  teori var
kornmet opp  i.  Gjennom  disse  to  arbeidene var  den  'Østerrikske'  teori introdusert
og sikret en fremtredende posisjon i Økonomisk tenkning i Norge.(4)

Et av Tægers hovedargumenter i sin avhandling om Adam Smith var at i motset-
ning  til  hvordan  ettertiden  har  tolket  ham,   så  hadde  Adam  Smith  lansert  en
subjektiv verditeori. Jæger hevdet videre at Smiths verditeori ikke ledet til de samme

paradokser  som  f  ex  Ricardos   forenkling  av  Smiths  teori.  Jæger  kritiserte  bl  a
Friedrich  Wieser  for  å  tillegge  Adam  Smith  den  versjonen  av  verditeorien  som
Ricardo hadde utviklet. (5)

Tægers avhandling om Bøhm-Bawerk
Jæger  anså  Eugen  von  Bøhm-Bawerk  for  å være  den  virkelig  store  fomyeren  av
Økonomisk teori. Som Bøhm-Bawerk, skilte ]æger meget skarpt mellom Økonoinisk
teori (ren teori)  og anvendt Økonomisk teori.  Han var alltid tilbakeholdende med å
viske ut denne grensen.

Bøhm-Bawerks  største bidrag til Økonomisk teori var, ifølge Tæger,  hans  løsning
av kapitalrenteproblemet. Kapitalrente er den r7ø€ avkastning en kapital gir.  I et par
tusen år har Økonomer filosofert over riktigheten av at en person mottar avkastning
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av det å eie kapital - uten selv å yte noe arbeid. Religiøse tenkefe har kalt det ukrist-
elig; sosialister har kalt det utbytting. Felles for dem ane er at de ikke har kunnet gi
noe riktig svar på c3/TØÆGØ til kapitahenten.

Ifølge Bøhm-Bawerk fantes det tre ulike forklaringer på kapitalrenter: Produktivi-
tetsteorien, benyttelsesteorien og abstinensteorien.

Produktivitetsteorien prøver å  forklare kapitalrenten med kapitalens  utnyttelse i
produksjonen.  Dette kan imidlertid bare  forklare kapitalens bruttoavkastning, ikke
den nettoverdien som kapitalrenten er.

Benyttelsesteorien forklarer denne nettoavkastning med en slags betaling de som
bruker kapital gir til kapitaleiere for å kunne benytte kapitalen. Men som den andre
forklaringen,  så  vil  også  denne  vise  seg  å  kun  forklare  fordehngen  av  kapitalens
bruttoavkastning - ikke fenomenet kapitalrente som er et rent nettoprodukt.

Abstinensteorien  søker å  se kapitalrenten  som en  slags lønn tfl kapitaleieren  for
ikke å konsumere kapitalen, men låne den ut, ofre den til investering. Denne teorien
fauer for den urimelige påstand at kapitalinvestering skulle innebære noe offer.

Kapitalfenten kan først forstås nåi man haf forstått hva kapital er. Kapital er an
anstrengelse og produksjon en foretar som ikke leder direkte til konsumgoder, men
skaper grunnlaget for et høyere fremtidig konsum  (med andre ord; all produksjon
av rnaskinkapital, halvfabrikata osv.) Kapitalen inngår i en produksjonsprosess som
strekker seg over tid.  Sagt på en annen måte,  så vfl enkeltmenneskets vurdering av
om  de  skal konsumere  sine  Økonomiske  midler  med  en  gang,  eller investere  i  en

produksjonsprosess, være  avhengig av produksjonsprosessens  lengde  og mengden
av   konsumgoder   etter  investeringer  i   forhold   tfl  tidligere.   En   beslutning   om
disponering av ens kapital avhenger altså av hvorledes en verdsetter fremtiden.  Nå
sier Eugen von Bøhm-Bawerk at de fleste mennesker verdsetter et gode idag høyere
enn i fremtiden.  I dette ligger nøkkelen til å forstå kapitalrenten.  Hvis vi skal godta
et  fremtidsgode  som  alternav  tfl  et nåtidsgode,  må  fremtidsgodet være  større  enn
nåtidsgodet.  Betalingen  for  å  ¢GøZG  -  utsatt  konsum  -  er  det  samme  som  kapital-
renten;  det  nettoprodukt  som  kapitalen  avkaster  ener  en  slags  neddiskonterings-
faktor for fremtidig konsum.

Kapitalrente har med andre ord intet med utbytting å gjøre.  Når Bøhm-Bawerk
så dette  som ingen hadde  sett før ham, var det fordi han bragte  tidsaspektet inn i
Økonomisk teori - han gjorde Økonomien dynamisk, mens klassisk teori (som også
Marx bygget på) hadde vært statisk..

Selv om Bøhm-Bawerk, etter |ægers mening, hadde løst problemet med å forklare
kapitalrenten,   og   på   en   shk   måte   at   det   sparket   benene   under   sosialistenes
utbyttingsteori, så var det ikke dermed sagt at ikke det sosiale spørsmål, spørsmålet
om rettferdig inntektsfordeling i samfunnet, var aktuelt og berettiget.  Som sagt så
satte Jæger, i likhet med Bøhm-Bawerk,  et skapt skille mellom den rene  teori og
anvendt teori. Spørsmålet om rettferdig fordeling av samfunnets goder var for ham
normativt, og dermed utenfor den rene økonomiske teori.
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]æger om progresjonsskatten
1 hkhet med Friedrich Wieser mente ]æger at klassisk teori hadde kommet til kort
når  det  gjaldt  å  hanskes  med  de  sosiale  problemene  som  oppstod  i  industrial-
iseringens  kjølvann. ]ægers  statsteori  kan  synes  inspireft av  Carl  Menger idet  han
betraktet staten  som en sosial institusjon  som har manifestert seg og utviklet seg i
samfunnet.  Han mente  derfor  at  staten verken  har  noen  naturlige  oppgaver  eller
naturhge  skranker.  Så  selv  om han personlig gjeme  så  at  staten  rundt  1900  i  noe
st.erkere grad engasjerte seg i sosiale spørsmål, var dette for ]æger et praktisk snafere
enn prinsipielt spørsmål.

Hans  holdning  kom  bl  a  til  uttrykk  i  spørsmålet  om  progresjonsskatten.  Både
Wieser  og ]æger  avviste  å  begrunne  skattepolitikken  med  sosialpolitiske  målset-
ninger  som  fx inntektsutjevning.  Friedrich Wieser tok utgangspunkt i teorien  om
likt  offer  ved  beskatning  når  han  støttet  progresjonsskatt.  Ettersom  grensenytten
også  av penger  er  avtagende,  må  skattesatsen være  progressiv  for  at  hver  enkelts
skattebidrag skal representere et likt offer. (6)

Jæger, som i synet på dette var helt på linje med Wieser, gjorde oppmerksom på
at en konsekvent gjennomføring av denne 'likt offer teorien', rinebar at selv de med
inntekt under eksistensminimum, måtte betale  skatt samtidig saom der  for et eller
annet  inntektsnivå  ville  være  en  progresjonsskatt  på   100  prosent.  ]æger  mente
derfor at ved siden av prinsippet om ']ikt offer', måtte  skattesatsen vurderes ut fra
dens  totale  virkning  på  samfunnets  Økonomi  og  den  Økonomiske  vekst.  Derfor
viue, ifølge Tæger, beskatning av inntekter på eksistensminimum være meningsløst,
fordi det  overhodet ikke ville gi noen bidrag til  staten i forhold til  den  skade  den
ville volde den enkelte. På sarnme måte ville en marginalskatt være meningsløs hvis
den var så høy at den innebar redusert incentiv til å arbeide og tjene penger, og der-
med redusert Økonomisk vekst i samfunnet.

Tæger om Carl Menger
1  en  artikkel ]æger  skrev  i  1921  i  forbindelse  med  Carl  Mengers  død,  gav  han
uttrykk for dyp personlig beundring for Menger. ]æger hadde besøkt Menger i Wien
i 1899, og besøket hadde gjort dypt inntrykk. ]æger skrev ettepå: «Personlig var ....
Menger  en  yderst  elskværdig  mand .....  |eg  mindes  endnu  med  taknemlighet  og
vemod  den  berømte  forskers  venlighet  og  elskverdighet  mot  en  ung  og  ukjendt
kollega.»(8)

Naturligvis var det grensenytteteorien, som Jæger fremhevet som Mengers største
bidrag til Økonomisk  tenkning,  og  særlig det at Menger  forstod  at i  den velkjente

psykologiske lov om avtagende grensenytte lå der en slags 'første årsak' tfl å forklafe
verdidannelsen i markedet og dermed hele  den  Økonomiske  fordeling.  Det eneste

]æger  hadde  å  bemerke  til  Mengers  teori,  var  at  han  ikke  skapt  nok  sonderte
mellom  egennytten  som  Økonomisk motiv  og  det  teoretisk/Økonomiske  prinsipp
om nyttemaksimering.
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'Østerriksk' teori i 30-årene

Det er uklart hvorledes forbindelsen er mellom ]ægers arbeider og det at Trygve ] 8
Hoff (1895  -1982)  kom  til å  skrive  sin  doktoravhandling i  Økonomi  om  et  tema
som  'de  nye  Østerrikeme',  Ludwig  von  Mises   og  Friedrich  von  Hayek,  hadde
engasjert seg i.(9) Hayek var fra  1931  velkjent i Norge på grunn av sin konjunktur-
teori pubhsert i boken P77.ø øød Prz)døc/z.oØ.

Men holdningene d Hayek var delte. Den som var mest positiv til Hayeks teori,
var Wilhelm Keilhau  (1888  -  1954).  Mens Tohan Vogt  (1901  -), professor  fra  1957
og  en  av  våre  mest  fascinerende  marxister,   skrev  i   1936   en  karakteristikk  av
Bøhm-Bawerk og Hayek, hvor det blant annet het:

«Den modeme socialøkonoinis mest utførlige og mest omtalte teori om kapital-
rentens  berettigelse  er  fremsatt  av  den  Østerrikske  professor  Eugen  von  Bøhm-
Bawerk. Bøhm-Bawerks omfangsrike verk om den kapitalistiske profitt, KØz./Ø/ øød
Køz./ø/{z.%    omfatter    to    hoveddeler.    I    første    del,    CefcÅz.4Å/e    øød   K#./z.Æ    c7Gr
KøPz./ø/zz.mTøø#.eø,  utgitt  føfste  gang  i  1884,  bestreber  Bøhm-Bawerk  sig  efter  å
levere  et tilintetgjørende  slag mot Marx's  lære  om merverdien,  og fremhever  sam-
tidig svakhetene ved alle  de tidligere leverte  forsvar for kapitalrenten.  I  annen del,
Poj`z./z.yG  Tø€o#.€  c7ef KøPz./ø/f,  utgitt  første  gang i  1888,  fremla  Bøhm-Bawerk  det  nye
forsvar, som gikk sin seiersgang gjennom universitetene i aue land, og som med ett
slag  gjorde  Bøhm-Bawerk  til  den  modeme  borgerhge   socialøkonomis   fremste
mann.» « .... » «Også Keynes retter forøvrig en stor del av sin polemikk mot Hayek,
og  det vil  derfor,  selv  om  Hayeks  egentlige  glanstid  er  forbi,  være  på  sin  plass  å
underkaste hans lære en nærmere analyse.» « .... » «Friedrich A. Hayek stiller tingene

på hodet, fordi han har tatt sitt utgangspunkt i rene undtagelsesforhold og ikke i de
reale   forhold   således   som   de   foreligger   i   de   mest   fremskredne   kapitalistiske
samfund, og hans 'fomyelse' av den socialøkonomiske videnskap har derfor fått en
parodisk  karakter.   Denne  gjenganger  fra  Bøhm-Bawerks   tid  betegner  samtidig
avslutningen  av  en  hel historisk  epoke rinenfor  den  socialøkonomiske videnskap.
Det er den borgerlige socialøkonomis siste fremstøt.»(10)

Keilhau svarer på Vogts fremstilhng ved blant annet å si:
«Om det nu iridlertid er lykkes å påvise at en teori er fremsatt med en bestemt

politisk  hensikt,  gir  denne  påvisning  i  sig  selv  ikke  noget  bevis  for  at  teorien  er
uriktig; den bare skjeq%t til aktpågivenhet. Det forekommer mig at Johan Vogt ikke
antid  har  vært  på  det  rene  med  den  ting.   Der  fmnes  nemlig  i  Økonomikken
adskillige teorier som nok har politisk sikte, men som likevel holder et ganske annet
videnskapehg mål enn den Clarkske formulering av 'fordelingsloven'.  Dette gjelder
således  Bøhm-Bawerks  læfe  om  at vurderingsforskjenen  mellem  fremtidsgoder  og
nutidsgoder   har   beq7dning   for   rentedannelsen.   Vogt   har   utvilsomt   rett   i   at
Bøhm-Bawerk var  påvirket  av  det  akademiske  rentiemiljø  i  Wien,  et  miljø  som
foffesten  var  adskillig  mere  småborgerlig  og  beskjedent  enn Tohan  Vogt  synes  å
tenke  sig.»  «  ....  »  «Det  er  nok  så  at  enhver  socialøkonom  idag  må  trekke  på
smilebåndet  når  han  leser  den  attest  en  av  Bøhm-  Bawerks  beundrere  gav  den
Østerrikske forfatter for å ha levert 'den epokegjørende løsning av dette vanskehge,
to årtusener omstridte problem'  (et citat Vogt anfører side  36).  Men en fullstendig
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kapitalrenteteori  vil  vel  også  i  fremtiden  bli  nødt  til  å  opta  i  sig  enkelte  av  de
momenter Bøhm-Bawerk trakk frem.»(11)

Ragnar  Frisch  delte  nok Vogts  pohtiske vurdering  selv  om  det ikke  var  på  det

plan   han   awiste   'Østerrikerne'.   I   1932   skrev   han   blant   annet   dette   om   den'Østerrikske' skole:

«På  dette  punkt  fikk  den  Økonomiske  teori  en  fiillstendig  fornyelse  i  årene  fra
1870  til  1890,  da  en  rekke  'Østerrikske'  Økonomer  med  Carl  Menger  i  spissen  tok
fatt på en systematisk analyse av de menneskehge behov og de  dermed forbundne
subjektive  elementer  i  vurderingen.  »  «  ....  »  «Visstnok  er  det  så  at  'Østerrikerpes'
oprinnehge  formulering  av  disse  subjektive  elementer ved  nærmere  eftersyn  viste
sig uholdbar og trengte modifkas)on, men hovedsaken er at i en eller annen form
kom de subjektive elementer inn og ffli borgerrett i Økonomikken.»(12)

Men   Frisch  var   selv   ikke   upåvirket  av   'Østerrikerne'.   Det   at   han   innenfor
Økonometrien  så tidlig utviklet /2yøøøz.fÆ6 modener,  kan  nok ha  sri  forklaring i det
'Østerrikske'  mjljø  i  Norge  i  20-årene.  Tidsaspektet  (dynamikken)  var  som  nevnt

bragt inn i Økonomisk teori av Eugen von Bøhm-Bawerk. Det var forsterket av den
såkalte 'Stockholmskolen'  som i sin teori la særlig vekt på aktørenes  forventninger.
De mer berømte Økonomene i Sverige, med Knut Wicksell (1851  -1926) og Gustav
Cassel (1866 -1945) i spissen,  som dannet den såkalte 'Stockholmskolen', var langt

på  vei  på  hnje  med  'Østerrikeme'.   'Stockholm-skolen'  hadde  også  utviklet  tids-
aspektet og  forventningens  rolle i Økonomien.  Der var naturhgvis  en viss  kontakt
mellom økonomene i Oslo og 'storebrødrene' i Øst.(13)

Tidsaspektet  og  forventninger  stod  sentralt  i  F  A  Hayeks  kon)unkturteori,  og
selve    forventningsproblematikken   ble    senere    av   Hayek   utviklet   til   en   hel
kunnskapsteori.  Frisch, som var opptatt av kvantitative  sammenhenger og målbare
teorier,   maktet   å   gi   et   matematisk   uttrykk   for   tidsaspektet   og   forventnings-
mekanismer i srie modeller. Dette var altså 'gammelt nytt' da Keynes i 19361anserte
sine tilsvarende ideer som epokegjørende.

Dog  må  det  sies  om  Frisch  at  han,  selv  om  han  var  klar  over  det  subjektive
elements beqrdning i Økonomien, drev sin modenbyggrig d et slikt punkt at enhver
individualisme  og ethvert subjektivt  element var borte.  På  sine  eldre  dager hevdet
han å ha nærmet seg den matematiske optimale løsning av alle enkeltmenneskers og
samfunnets Økonomiske beslutnings-og preferanseproblemer. (14)

Trygve T 8 Hoff
|æger  hadde  altså  ikke  maktet  å  danne  en  skole  eller  tradisjon  i  Norge.  Hoffs
interesse  for  temaet  'Økonomisk  kalkulasjon  i  sosialistiske  land'  kan  derfor  ha
dukket  opp  tilfeldig.  Ragnar  Frisch  hadde  i  1931  skrevet  et  forsvar  for  et  statlig
fordelingsorgan  for råvarer.(15)  Men Hoff gir ikke noe  sted uttrykk  for  at det var
dette som tente ham på oppgaven å skrive om Økonomisk kalkulas)on i sosiahstiske
land. Hoff hadde en korrespondanse i 1941  med Frisch som altså selv var sosialist,
om  muligheten   for  Økonomisk  kalkulasjon  i  sosialistiske  land,  men  Frisch  var
fuustendig avvisende til å gå inn i noen debatt om dette.(16)  På grunn av Frisch's
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negative holdning, også påvirket av krigsutbruddet, ble det ingen akademisk debatt i
Norge i tilknytning til Hoffs arbeid.

Hoff hadde  selv,  i begynnelsen av  30-årene,  kjøpt  og  overtatt  som redaktør av
Fø77Øøøc7.  Gjennom  sitt  arbeid  med  doktofavhandlingen,  hadde  han  tatt  kontakt
med Hayek og Mises. Av dette utviklet det seg et vennskap som førte tfl at Hayek,
da han tok initiativet til dannelsen av Mont Pelerin Society i 1948, fant det naturlig å
be Hoff være med som en av stifterne. Hayek, Mises og andre 'Østerrikere' kom tfl å
bidra med artikler i FØØøøc7 i årene etter krigen. På den måten ble det opprettholdt
en  kontakt med  de  'Østerrikske'  tanker i Norge.  I  det  Økonomiske  miljø  forøvrig,
døde disse ideene ut.

Men  var  Hoff  noen  'østerriker'?  Hvis  man  dømmer  etter  hans  doktor-
avhandling, må man si at han har utelatt det som er selve kjernen i det 'øster-
rikske' argument mot sosialismen; entreprenørrollen. Dette elementet i økono-
mien, som ikke er knyttet til noen spesielle personer men omfatter alle enkel-
tindividers  økonomiske  tilpassing,  prøving  og  feiling,  er  selve  drivkraften  i
det som er den Økonomiske prosess  i  et fritt marked.  Fordi  grumstammen i
den økonomiske prosess er individer - individer som hver enkelt, på sitt plan i
en kontinuerlig prosess, vuderer,  forventer, tilpasser seg  eller handler ut fra
sine   individuelle   motiver   -   fordi   altså   markedsprosessen   i   sin  natur   er
individualistisk, kan den ikke erstattes av statsplanlegging og styring.

Nettopp dette kjernepunktet i den 'Østerrikske' teori, som Hayeks kunnskapsteori
og Mises' entreprenørteori er bidrag tfl å belyse, er så godt som tiet ihjel i Hoffs av-
handhng.  Det er grunn  til å anta at dette  skyldes  at Hoff ikke  delte  'østerrikemes'
syn på dette punktet, og at han derfor ikke var noen 'ekte Østerriker'.

'østerriksk' teori de senere år
Utover de bidrag som kom gjennom Fø77ØØøc7, var der frem til midten av 70-årene
ingen akademisk debatt i Norge basert på ' Østerriksk' teori. I slutten av 70-årene ble
det blant en  gruppe  studenter ved Norges  Handelshøyskole  -  1edet av Lars  Peder
Nordbakken  -  satt  i  gang  studier  og  diskusjoner  omkring  'Østerriksk'  teori,  særlig
med  utgangspunkt i Ludwig von  Mises'  og  Friedrich von  Hayeks  arbeider.  Dette
ledet frem til etablerrigen av tidsskriftet JJ66'r ozØ F#.Æe/ i 1980.

Idag er det en håndfull studenter som gjør sine hovedoppgaver i Økonomi euer
tilsluttende  fag med utgangspunkt i  'Østerrikske'  ideer,  og  en  stadig  større  gruppe
mennesker har  fattet interesse  for ideene.  Kanskje kan dette bli begynnelsen til et
nytt 'Østerriksk' miljø i Norge?
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Adam Smith og kredsen bag
National:T/elstandsNatur

Peter Kurrild-ltitgaard 1

Adam  Smiths  (1723-90)  uærk Tbe Wealtb  of Nations  (1776)  udko?  alp:ede  j.1_]]9-80 `På~
dansk og uar blandt  de førf te  ouerf ættelf er øf denne. Aøynkf, ?P.D..Pete.r Kwrf ild:K!ltgaarq øf i
dækihe; i  dette  ftudie,-huofir  ouersættelm  øf  denrie  liberale  hlasfik.er  hom  :å  tidlig!t,  08 buem
kredm bas den uar. I de;forbindelf e uises det bl.a.,  at  der h?i uæf et en bidt_il^ fpå?Ftet g!f l¢Pe  C[f
danf k-nor;ke  liberale, So; haude indflydelu På de  økonomiJke reformier i 1700-tallets  shtning o8
1800-talletS  begyndel:e.

Adm SrrrijLs  (T]2:3J)rJ» bog Am lnquiy  into  tbe  Nature  and  C.ayS.es  ff tb:  W'e?ltb  of
Nø/z.oÆ er alment anerkendt  som  en id6historisk hjørnesten, både  for den  Økono-
miske  videnskab  og  for  den  klassiske  hberalisme.    Hvad  der  imidlertid  er  langt
mindre kendt er,  at Danmark var-så godt  som-det første  land,  hvor  en  over-
sættelse af værket udkom i bogform, og vel og mærke den første oversættelse, som
Smith selv blev bekendt med.

U7rec7/ZÆ o/Nø/z.m var oprindeligt udkommet 9.  marts  1776, udsendt i London af
bogtrykkerne  og  forlæggerne   Lyz.//z.øzø  J/7iøÅø#  (1715-85)   og  Tøozøøf  Cøde//  (1742-
1802).  Knap  tre  år  senere  begyndte  i  Haag  at  udkornme  en  fransksproget  over-
sc£rfi*se .i f:ie Timd sorrL PuecbercbeS  Sur  la Nature  et  le  Causef  de  la RicbeSfe  des  Nationf

(1778-79),  men  udgiveren  var  ukendt,  og  Srnith  selv  hørte  først  om  udgivelsen  i
1784.  En anden fransk udgave med sarnme titel begyndte at udkomme et år senere,
men kun i ugentlige uddrag i tidsskriftet /oømø/ c7e /i4g7z.cØ/Zø#,  Jø CoøzøGqfe,  ¢J z4ør
¢ dø Fz.øøøc€f  Oanuar  1779-December  1780).  Da  Gyldendals  Forlag i  København
kun  tre  et halvt år  efter  originalens  udgivelse  begyndte  at udsende  UØc7eæøgG/Jer oØ
Nc7/z.oøø/-J/6/J`/øøJJ  Nc7/ør  og Æcz"g  (1779-80),  var  der  således  tale  om  den  første
egenthge,  "officielle"  oversættelse  af dette  hovedværk mdenfor  Økonomisk viden-
skab og politisk teori.2

Dette  interessante  faktum  har  hidtil  ikke   fået  megen  opmærksomhed,  ikke
egg,;n,g8.1E;øn"?,a,r,k;(:;eok2S):f::S|dDe:"h,I:råi:„1o:1,S,g(a|a,rfå)Z'o"g?nø:pÆ:Trøk'Zsoo"åÅåÆeodøiz;

]  Dette  er  en  let  forkortet  og  revideret  udgave  af arbejdspapiret j4¢zø  JØz.ÅÅ  og Krj?dGø  Bøg Nø/z.øøø/-Lre4/ø#ch

NØÅw (København:  Institut for Statskundskab,1997). Ieg skylder tak tfl mine to norske venner, Tan Sommerfelt
Pettersen og Hans Chr. Garmann ]ohnsen, som gjorde mig opmærksom på dette studies emne, d Bernt lohan
Collet for lån af materiale, og til Camilla Collet for konstruktiv kritik.
2  Som  egentlig bog udkom  den  i  Frankrig  først i  1781,  og Smith  selv  hørte  først  om  udgivelsen  i  1782.    Om

disse udgivelser, se brev fra Smith d Abb€ Blavet (23. juh 1782), i Smith  ([1977]  1987:  259-60)  og brev fra Smith
d Thomas Cadeu (19.  juni  1784), i Smith  ([1977]  1987:  276-77), samt Smith  ([1977]  1987:  259n2 & 277n2).
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at Danmark var foregangsland i denne henseende.   Det samme er tilfældet i Stybes
DØøj`Æ Jd€Æz.j`/o77.G  (1978),  hvori  det  tværtimod  blot  kort konstateres,  at  "Økonomisk
liberalistiske  tanker  gav  sig ikke  for  alvor  udtryk i  Danmark  før  ind  i  1830erne."

(Stybe  1978-81,1:  117).3
Den danske udgivelse måtte euers synes at være interessant nok af flere grunde.

Først  og  frernmest  er  det i  sig  selv  bemærkelsesværdigt,  at  oversættelse.n  kom  så
relativt hurtigt i et så beskedent sprogoinråde. Men det er også bemærkelsesværdigt,
at  det  netop  var  i  Danmark-Norge,  at  oversættelsen  udkom.  Ganske  vist var  der
her, som i andre euopæiske lande, i 1700-tallets anden halvdel en stigende interesse
for  Økonomiske  emner,  først  og  fremmest  afspejlet  i  udgivelsen  af  DøøØc7#Ær  og
I\To#ger OGcoøozøz.j`Æe A4øgøzz.ø  (1757-64).  Men  der var-sammenhgnet med lande  som
f.eks.  Frankrig og ltalien-langt fra noget, der hgnede en kreds  af økonomer eller
en række af Økonomiske værker. Man kunne således netop forklare udgivelsen med,
at  der  var  ikke  blot  interesse  for  Økonomiske  emner  men  også  et  behov  for  en
sådan. Men mens dette formodentlig må ses som en nødvendig forudsætning, så er
den næppe  tilstrækkelig-og ihvertfald ikke  dækkende  som  forklaring på,  hvorfor
det  skete  så hurtigt,  og hvorfor  det netop  var  de  personer,  som  det var,  der  stod
bag. Udgivelsen bliver, for det tredie, så meget desto mere bemærkelsesværdig, som
at den ikke synes at have sat sig synderlige spor, ihvertfald ikke på kort sigt.

I  dette  h]1e  studie  vil  omstændighedeme  omkring  udgivelsen  af  den  danske
oversættelse af 17lGc7/Z4 o/I\rø/z.oør (lJ7N) blive forsøgt belyst. Specielt vil det bhve søgt
uddybet,  hvem personkredsen bag udgivelsen var,  og hvilken rolle  disse  spillede i
det offenthge liv.  Ligeledes vil der bhve  forsøgt anqrdet  en  forklaring på,  hvorfor
udgivelsen ikke satte sig mere synlige spor, end tilfældet var.

Andreas Holt (1729-84) og Anker-slægten
Af Adam Smiths  korrespondance  fremgår det,  at den danske  oversættelse af I#\r
må  tilskrives  et  samarbejde  mellem  fire  herrer:  De  to  huslærere  og  embedsmænd
4øc7r#ør Ho/Z (1729-84)  og Frøøz{ Drje/jJG  (1740-1814),  og de  to  brødre  og handels-
og embedsmænd, PG/#j4øÆGr (1744-1832)  og  Cø/r/øø  TøøÆ 4øÆer (1747-1824).  Det
fremgår til gengæld ikke klart og direkte, hvad forbindelsen meuem disse fire herrer
var og imellem disse og Smith.

Denne  forbindelse  skal  fmdes  i  en  af de  mest  indflydelsesrige  personkredse  i
norsk  historie,  nem]ig  i  kredsen  omkring  slægteme  Anker  (Ancher)  og  Conett.
Begge slægter var indvandret til Danmark-Norge i 1600-tallet, med de to købmænd,
E7z.cÆ  O/ø/rGø  j4øcÆ6r  (1644-99)   fra  Sverige  og  /ØzØø  Co//G#  (d.æ.)   (1655-1727)   fra
England.  I Iøbet af kun få årtier havde  disse fået etableret sig som blandt de mest
velhavende borgere i Norge,  og deres  slægter kom  tfl at indtage  en  fremtrædende

3  Bisgaard  nævner ikke  udgivelsen  med  et  ord.    Boserup  noterer  kort,  at  "Adam  Smiths  lJ71Gø/ZÅ  o/Nø/z.øøJ var

som bekendt udkommet i dansk oversættelse  så tidligt som  1779-80, men i adskimge år havde den ingen  større
virkning her."  @oserup  1976:  22).   Endnu  kortere bemærkes  det af johansen  (1976),  at  "Adam  Smiths  værker

[fandtes]  tidligt i  dansk  oversættelse."    De-mig bekendt-eneste  behandlinger  af udgivelsen  og  kredsen  bag
denne  er  Degen  (1936)  og  Banke  (1955),  samt  meget  korte  omtaler  i  Nielsen  (1871),  Scott  (1937),  Garmann

]ohnsen  (1983)  og Horstbøl1 (1996).
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social og politisk plads i det gryende liberale borgerskab i tvillingeriget i 1700-tauet
og langt ind i  1800-tallet.  Dertil var slægteme kommercielt og famihemæssigt nært
knyttede  til  hinanden,  dels  direkte  ved  indgifte  og  dels  indirekte  gennem  andre
fremtrædende norske købmandsslægter som Leuch, Tank og Elieson.4

Peter Anker og Carsten Anker var sønner af den velhavende norske købmand
og industrialist Eø.cÆ Bøw 4ØcÆø~ (1709-85).  Som bøm fik brødrene-som det i
århundreder  havde  været  skik  blandt  adelen  og  det  velhavende  borgerskab-en
huslærer,  og  de  blev  sammen  sendt  på  en  længere  udlandsrejse.  Huslæreren  var
Andreas Holt, der ligesom dem selv var nordmand og købmandssøn, og som selv
var blevet student i 1747.  Rejsen varede i hele seks år; den gik i 1759 til Storbritan-
nien,  og  derfra  td  Frankrig  og Tyskland  og  så  hjem  i  1765.  Undervejs  gjorde  de
studieophold ved universiteterne i Oxford, Norwich, Toulouse og Freibug.5

På denne rejse stiftede Holt og Anker-brødrene et nært bekendtskab med Adam
Smith. I 1762 var de således i Glasgow, hvor de blev modtaget med pomp og pragt,
og hvor  de  to  unge  mænd bl.a.  blev gjort  tfl æresborgere.  Det var  her,  de  mødte
Smith,  som  på  dette  tidspunkt  var  professor  i  moralfilosofi  og  vicerektor  ved
Glasgow Universiq7, og som auerede havde opnået et anseehgt ry som forfatteren til
j4  T¢øoJ  o/ Moø/ fe#/z.zø#  (1759).  Mødet  har  tilsyneladende  været  til  gensidig
fomøjelse, og i den såkaldte "stambog", som brødrene havde med på rejsen, skrev
Smith:

"1 shan always be happy to hear of the welfare & prosperity of three Gentlemen

in whose conversation 1 have had so much pleasure,  as in that of the two Messrs.
Anchor & of their worthy Tutor mr. Holt.

28tb of May 1762
Adam Smitb

Efter  England  rejste  Holt  og  Anker-brødrene  videre  til  Frankrig,  hvor  de  igen
mødte   Smith  i  Toulouse  i  marts   1764.   Smith  var  således   fra  januar   1764  til
november   1766   rejsende   huslærer   for   en   af  Storbritanniens   mest   fornemme
adelsmænd,  Høy LfcoJZ,  j.  Æ€#øg ø/BØÆ/GØcÆ  (1746-1812),  og  opholdt sig i Toulouse
fra  februar  1764 til oktober  1765.  I  netop  denne periode påbegyndte han arbejdet

på det første udkast td  JPI\r.  Som Smth skrev tfl Hume, "1 have begun to write a
book in order to pass away the time. You may believe 1 have very little to do."6

Smith  har  således  tydehgvis  kedet sig i Toulouse,  hvor han  og hertugen  havde
spfogproblemer, og samtidig har han Øjensynligt syntes godt om de tre nordmænds
selskab  i  Skotland.  At  møde  dem  igen  har  derfor  uden  tvivl været  en  behagehg
oplevelse for Smith, og inden Anker-brødrene og Holt rejste videre tfl Tyskland, må

4  0m  Collett-slægten,  se  Collett  (1883;  1915)  og  Collett  (1983).    Om Anker-slægten,  se  f.eks.  Dø#zøørÆJ 4J€/f

4ør¢og 6.  årg.  (1889:  12ff)  og 69.  årg.  (1952:  9ff).

5  Se  Smith  ([1977]  1987:  247n2),  samt  Ehrencron-Mtiuer  (1927:  137-38),  Nystrøm  (1933:  440),  Larsen  (1933:

442)  og DøøøørÆf 4cJe/Jj4ørGøg 69.  årg.  (1952:  26).
6  Brev  fra  Smith  tfl  David  Hume  (5.  juh  1764),  i  Smith  ([1977]  1987:  101-102).    Se  iøvrigt  Smith  ([1977]  1987,

xx, 247n2 & 252nl0), samt Banke  (1955:  172).
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venskabet fra Glasgow være blevet cementeret yderligere.  Smith betegnede  således
mange år efter, i  1780, Peter Anker som "an old acquaintance,"  og samtidig skrev
han om hans "old friendship" med denne og Holt og forhåbningeme om, at dette
måtte  vare  ved,  uanset  det  til  tider  spændte  forhold  mellem  Storbritannien  og
Danmark-Norge.7  Ikke mindst har Holt og Smith uden  tvivl haft nogle gensidigt
udbytterige  stunder,  for  de  havde  meget til  fælles:  De var  jævnaldrende,  begge  af
borgerlige slægter, intellektuelle og huslærere for meget velhavende unge gentlemen.
Der kan således heller ikke være tvivl om, at Smith har fortalt om den nye bog, som
han netop havde påbegyndt.

Da de to unge, nu veluddannede gendemen i 1765 vendte hjem med deres lærer,
indledte de aue tre, hvad der skulle blive fremtrædende og næsten livslange karrierer
indenfor  det  offentlige  liv,  bl.a.   som  embedsmænd  indenfor  den  dansk-norske
statslige erhvervspohtik.

Holt gik således direkte ind i statsadministrationen, hvor han fra 1770erne tfl sin
død   i   1784   var   en   af  de   højest   og  mest   centralt   placerede   i   Økonomi-   &
Kommercekollegiet, specielt den del der havde med den norske handel og industri
at  gøre.  I  1770  blev  han  medlem  af Overlandskommissionen,  som  blev  sendt  til
lsland, og 1772 blev han medlem af kommisionen tfl undersøgelse af Sølvværket.  I
1773-76 var han kommiteret i Økonomi-& Kommercekollegiet og  1773-75  ti]lige
chef for dettes norske sekretariat og assessor i Bjergværksdirektoriet, hvor han blev
deputeret i  1781.  I  mellemtiden  avancerede  han  også  i rang;  han  blev kancelliråd
1772, justitsråd 1773 og etatsråd 1779.8

Carsten  Anker  blev  som  relativt  ung  leder  af familiens  jemværker,  rik  senere
over i tømmerhandlen og trådte deref.ter ind i den dansk-norske statsadministration.
Han blev ansat i  Økonomi-  &  Kommercekollegiet i København,  hvof  også  Holt
var   ansat,   og   blev   chef  for   dettes   danske   sekretariat   1774.   Senere   blev   han
kommitteret i Bjergværksdirektoriet 1776 og var deputeret 1781-91, og han var som
embedsmand medvirkende  til flere  særdeles venykkede handelsaftaler med  Sverige
og  Storbritannien.  Samtidig med  denne  karriere  avancerede  han i rang og  titel  og
blev  justitsfåd  1776,  etatsråd  1779  og  konferensråd  1784.  Sideløbende  bevægede
Carsten  Anker  sig  dog  gradvist  tilbage  i  erhvervslivet,  kulminerende  med  posten
som  1.  direktør  for Dansk-Asiatisk Kompagni  1792-1811.  I  1794 havde han  tillige
købt Eidsvon ]emværk,  og i  1811  flyttede han  omsider hjem til Norge.  Allerede i
København var han imidlertid blevet meget nært knyttet til kongehuset, især  den
unge  arveprins   CÆ7z.j`/z.øø  Fr?ø!c7z.Æ  (1786-1848),  den  senere  kong  Christian  VIIl  af
Danmark, og han blev en af de næmeste rådgivere for arveprinsen, da denne i 1813
blev  statholder  i  Norge.   Det  var  således  Carsten  Ankef,  der  indkaldte  tfl  det
notabelmøde   af  norske   "stormænd",   som   16.   februar   1814   mødtes   på   hans
ejendom  Eidsvou  og  d6r  erklærede  Norge  uafliængigt.  Carsten Anker  blev  straks
medlem af den nye regering-først som regeringsråd,  siden som statsråd-og var

7 Se brev fra Smith tfl Wmam Strahan (26. oktober 1780), i Smith ([1977]  1987:  248-49), samt brev fra Smith tfl

Peter Anker (s.d.), i Smith  ([1977]  1987:  253 & 254).
8 0m Holts liv og karriere iøvrigt, se Ehrencrone+Mtiuer (1927:  137-38).
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den,  der  reelt  organiserede  denne.  Det  var  også  hos  ham  på  Eidsvou,  at  den
grundlovgivende rigsforsamling i maj  samme år valgte Christian Frederik tfl konge
og gav Norge den mest liberale forfatning, som Europa havde set siden den franske
i 1791. Carsten Anker arbejdede aktivt for Christian Frederik og Norges uafliængig-
hed  og imod unionen med  Sverige,  men  arbejdet var-som bekendt-forgæves.
Efter  unionen  med  Sverige  fratrådte  han  som  statsråd  i  1815,  og  siden  gik  han

personhgt fallit, inden han døde på Biri Glasværk i 1824.9
Peter Anker arbejdede ligesom broderen et par år hjemme i familiens virksom-

hed, inden han i 1773 blev dansk-norsk konsul i Storbritannien og fra 1783 general-
konsul.  I  1786  blev  han  udnævnt  til  oberst  og  guvernør  i  dansk  Ostindien  og
Bengalen, og 1788 til generalmajor og guvernør i Trankebar, men han vendte hjem i
1806  og  bosatte  sig  i  1808  på  sin  fødegård  Øraker,  hvor  han  døde  i  1832.   I
størstedelen  af  disse  år  levede  Peter  Anker  relativt  stille,  men  også  han  blev
involveret i det politiske liv i det begivenhedsrige år 1814. Han var således blandt de
norske  stormænd,  der i februar  1814 blev kaldt til notabelmødet hos broderen på
Eidsvoll.  Senere  samme  år var  han med  denne  i London  for  at  opnå bridsk an-
erkendelse af Norges selvstændighed.1°

Frantz Dræbye (1740-1814) og Collett-slægten
Nogle år efter at Erich Ancher havde givet sine bøm en huslærer og en udlandsrej-
se, Ønskede deres slægtning, storkøbmanden /øzøæ Co//e// (d.y.)  (1728-94) det samfne
for  sine  to  bøm,  de  senere  købmænd  PGÆ7 Co//#  (1757-92)  og JOÆJø  UoÆøØ)  Co/ycJ//

(1758-1810).  m  det  formål  antog man  som  den  sidste  blandt  flere  huslærere  den
unge student Frantz Dræbye.  Denne, der var søn af en københavnsk brændevins-
brænder, var blevet student i  1761  fra Kiøbenhavns  Skole  og havde  efterfølgende
studeret  teologi,  indtil  han  ca.  1766  blev  ansat  som  huslærer  hos  Couetteme.11
Dræbye har igennem denne familie hurdgt lært Ankeme at kende, bl.a. Peter Anker.
De var  f.eks.  sarnmen  tfl bryllup  på godset Buskerud den  30.  juni  1770,  da Tames
Colletts yngre broder, godsejer P¢ Co//# (1740-86) blev gift med JOÆøøøe Heø#.ÆÆe
4#cÅy (1750-1812). Dræbye var med d brylluppet som børnen:s huslærer, og Peter
Anker var der som fætter til bruden og som en fjemere slægtning til brudgommen
og dennes broder.

Man  kan  ikke  vide  det  med  sikkerhed,  men  der  er  god  grund  til  at  tro,  at
Ankerne   med   deres   egne   erfaringer   for   udlandsrejser   har   spillet   en   roue   i

planlægningen  af den  tre  år  lange  rejse,  som Jame:  Collett  i  1773  sendte  sine  to
sønner og deres huslærer ud på. Derudover er det givet, at re)sen i vid udstrækning
er blevet tilrettelagt ud fra, hvor Colletteme selv havde handelsfofbindelser. Rejsen

gik  først  rundt  i  Norge,  Sverige  og  Danmark  (1773-74),  derefter  til  Tyskla?d,
Schweiz og Frankrig (1774-75)  og endelig via Belgien og Houand tfl Storbritannien

9 0m Carsten Anker, se f.eks. E. Bull (1921a) og Nystrøm (1933).

t° Om Peter Anker, se f.eks. E. Bull (1921b) og Larsen (1933).

tt  Om  Dræbyes  liv og karriere,  se  Nyerup  &  Kraft  (1820:  140); Erslew  (1858:  393);  Collett  (1883:  171  &  178-

80;  1915:  156-58  &  164); Degen  (1936:  224-25  &  225nl).
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(1775-76). Her rejste de først til Skotland, og siden til England, hvor james  Collett
selv  var  blevet  uddannet,  og  hvor  hans  farfader,  fømævnte ]ames  Collett  (d.æ.),
oprindehg  kom  fra.12  Formålet  med  rejsen  var  således  flerfoldigt.  For  det  første
skulle  de  lære  industri  og  handel  til  fordel  for  famihevirksomheden;  de  besøgte
således    fabrikker,   handelsvirksomheder,    og   i   England   især    skulle    de   pleje
forretningsinteresser.t3  Men  rejsens  andet  formål  var  almentdannende;  bømene
skulle lære  sprog,  fremmede kulturer, kunst og id6er,  og dette afspejlede  sig bl.a.  i
møder  med  fflologen  CÅ#.J./z.øø  Co/f/oG  zJoø  HeLyøø  (1729-1812)   og  den  unge  digter

JohamwolffgangGoethe(T]4f)-1&32):).
Man kan ikke sige med absolut sikkerhed, om Dræbye og de to unge Collett'er

også  har mødt  Smith;  man ved,  at  de var i England  og  Skotland på  tidspunkter,
hvor Smith selv var de respektive steder, og muligheden kan ikke afvises.  Men der
er ingen indicier herfor, og der er tværtimod gode grunde  til at tro,  at de z.ÆÆG har
mødt  hinanden.  Hvad  der  til gengæld  er  sikkert  er  to  ting:  For  det  første  har  de
været i kontakt med slægtningen Peter Anker, som på dette tidspunkt havde været i
England  som konsul i et par  år.  For  det andet har  IØN på  dette  tidspunkt været
frisk fra trykpressen  og uden tvivl allerede et debatemne i de handels-  og univers-
itetskredse, hvori Dræbye og de unge Conett'er har færdedes.

Under  alle  omstændigheder  har  Ankerne  og  Colletterne  haft  gode  muligheder
for at drøfte deres respektive udlandsrejser.  F.eks. var de i  1777  stort set aue  til en
af de  traditionsrige  jagter  på  det  Collettske  gods  Fladebye: ]ames  Collett  med  de
hjemvendte sønner Peter og |ohn, samt Peter Anker og hans fætre, Bernt og Peder.
Fraværende i denne  henseende var  blot  Carsten Anker,  Dræbye  og  Holt,  som på
det tidspunkt alle arbejdede i København.

Dræbye valgte  således  eftef  hjemkomsten,  hgesom  Holt i  sin  tid,  en  karriere  i
Økonomi-  & Kommercekollegiet,  d.v.s.  i den del af statsadministrationen,  der be-
skæftigede  sig med erhvervspolitikken.  Her var også Holt og Carsten Anker ansat,
og de har uden  tvivl haft en  fmger med i ansættelsen af Dræbye.  I  1777  blev han
sekretær i Økonomi- & Kommercekollegiet, med den funktion som chef for koueg-
iets  norske  sekretariat,  som  Holt  havde  haft,  og i  1783  blev  Dræbye  kommiteret,
omend han grundet sygdom ikke gjorde tjeneste ca.1788-95. Dræbye fik inden sin
død i 1814 rang som først kammerråd i 1781, justitsråd i 1797, og i forbindelse med
sin pensionering som etatsråd i 1804.

Collett-brødrene  valgte,  i  modsætning  til  Carsten  Anker  og  Peter  Anker,  at
koncentrere  sig om  fafrilievirksomheden snarere end at gå ind i det offentlige hv.
Begge blev  således  købmænd,  men  Peter  Collett  døde  i  1792,  kun  34  år gammel.
Broderen ]ohn-som samtidig var hans svoger, idet de var gift med to søstre-.-blev
først  købmand  i London  og  siden  hjemme  i  ltiistiania,  og  som  sådan  blev  han
Norges næstrigeste borger, kun overgået af sri førnævnte onkel og halvfætter, Bernt
Anker,   som  han   samtidig  var  personligt  meget  nært  knyttet  til.   Hans  hjem  i

t2  0m  Dræbyes  og  Collett-brødrenes  rejse,  se  Collett  (1883:  178-80;  1915:  156-58  &  164).     Cf.  også  Smith

([1977]  1987:  248n4).
T3  Collett  (1883:  180;  1915:  158).   Peter Colletts dagbog fra rejsen er bevaret.
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ldistiania, og især på godserne Uuevaal og Fladebye, blev kendt vidt og fjemt som
Norges  sociale  centrum  omkring århundredeskiftet. ]ohn  Conett blev iøvrigt  for-
fatter  til  en  række  rnindre  skrifter  af praktisk landbrugsøkonoinisk karakter,  men
markerede sig derudover ikke meget i det offentlige hv.14

Udgivelsen af Nationa]-VeJstands Nafur
Rejsen d det store udland havde qrdeligvis påvirket den unge teolog Dræbye i en
helt anden retning, end han først havde han planlagt. Allerede i 1778 udsendte han,
mens han arbejdede i Økonorni- & Kommercekollegiet,  et eget, rnindre skrift om

prakriskøhotL;rri,rLerrHgForføstilHømlingenogDfn_STilb_ered:lfeeft:.rDen`Folla`ndfk:,
Jr/øødfÆe  og  JÆo/rÆ6  Møøde.t5  Sideløbende  hermed  har  Dræbye  tflsyneladende  på-
begyndt en oversættelsen af Tm\r; oversættelsen må være påbegyndt tidligst i sidste
halvdel af 1776,  hvor han vendte  hjem,  og være  afsluttet  senest  sornmeren  1779,
hvor Gyldendal begyndte at udsende den i København. Den har måske endda været
færdig før; andenudgaven af IZ\r udkom i begyndelsen af 1778, og havde Dræbye
haft kendskab til denne, havde han givetvis valgt at revidere sin oversættelse.

Et  interessant   spørgsmål   er,   hvorfra   det   eksemplar   af   Jyl\r,   som   Dræbye
oversatte efter, er kommet fra, mens et andet, delvist relateret spørgsmål er, hvem
def  tog  initiativet  tfl  oversættelsen?  Der  åbner  sig  to  muhgheder  med  hensyn  til,
hvor bogen er kornmet fra. Man kan således gætte på, at Dræbye har anskaffet sig et
eksemplar af førsteudgaven  af lmr;  mens  han var i England  og Skotland  og har
h)embragt  dette  tfl  Norge;  værket  var,  som  sagt,  udkommet  i  marts  1776,  mens
Dræbye vendte  hjem  tfl  Norge  i  efteråret  sarnme  år.t6  Måske  har  den  samfunds-
interesserede Dræbye selv købt bogen i England, euer måske har Peter Anker, som

på  det  tidspunkt var  dansk  konsul  d6r,  givet  ham  et  eksemplar  med  hjem.  Den
anden mulighed er, at bogen er kommet d København direkte fra Peter Anker. I så
fald har han formodentlig sendt den til sin gamle lærer Holt, som så har sat Dræbye

på  opgaven.  Men  uanset  om  oversættelses-eksemplaret  og initiativet var  Dræbyes
eget eller ej, så har Holt og Anker-brødrene uden tvivl haft mere end en fingef med
i  spiuet.  Peter  Anker  kendte,   som  vist,   Smith  personhgt  og  var  professionelt
interesseret  i  Økonomiske  og  politiske  spørgsmål,  og  han  har  dermed  uden  tvivl
været bekendt med udgivelsen; Holt og Carsten Anker i 1776-77 arbejdede sammen
i Økonomi- & Kommercekollegiet, hvor Dræbye blev ansat.

Man  kan  endog  gætte  på,  at Ankerne  og  Colletteme  har  spiuet  en  roue  Ted
hensyn tfl at fmansiere oversættelsen og udgivelsen; der er ganske vist ingen beviser
herfor,  men  der  byder  sig  et  par  muligheder  til.  For  det  første  er  det  muhgt,  at
Dræbye allerede har påbegyndt oversættelsen, endnu mens han var ansat hos ]ames
Couett og gjort det med dennes vidende.  For det andet er muligt,  at de  fo  slægts-
kredse indirekte  har understøttet  også  selve  udgivelsen.  Det  er  ganske vist uklart,
hvornår  Dræbye  har  kontaktet  udgiveren,   Gyldendal,   og  hvorledes  udgivelsen

t4 0mjohn Couett, se f.eks. Finne-Grøn (1926b).

15  Cf.  Nyerup & Kfaft  (1820:  140).

16  Cf.  Smith  ([1977]  1987, xxi); Collett  (1883:  180).
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næfmere  er  kornmet  i  stand,  idet  der  tilsyneladende  ikke  findes  bevaret  hverken
kontrakt eller  korrespondance  mellem  oversætteren  og  forlaget.  Men  meget  tyder

på, at Dræbye først har skullet sikre forlaget et vist antal subskribenter, og at dette
Øjensynhgt er lykkedes og hovedsagligt blandt nordmænd. Dette kunne igen anvde,
at der blandt subskribenteme har været adskillige af Dræbyes bekendte-og måske
også  blandt  Holts,  Colletternes  og  Ankernes.  Tilsyneladende  har  disse  subskrip-
tioner også været tilstrækkeligt mange,  for  først en måned inden udgivelsen i sep-
tember 1779 blev der udsendt en offentlig subskriptionsindbydelse i j4c7røJ.j.e-Coø/øz./f
Efterretninger.

Omstændighedeme   omkring   oversættelsen   og   udgivelsen   illustferer   iøvrigt
tydeligt,   at  Holt   og  Anker-brødrene   har  været  mere   og   andet   end  tilfældige
bekendte  af forfatteren  og oversætteren  til I\rø/z.oøø/-L7€/j`/Øøc7r I\rø/ør.  Dette  fremgår
således  indirekte  af,  hvorledes  Smith blev  orienteret om udgivelsen.  Da  det andet
og sidste bind af den danske oversættelse af [Z\r var udkommet, blev Srnith i løbet
af sensornmeren ener det tidlige efterår 1780 kontaktet af både Holt og Anker, som
fortalte  ham,  at  man  havde  oversat  og  udgivet  hans  bog.17  I  samme  forbindelse
havde  Holt  tilsyneladende  forespurgt,  hvilke  ændringer  Smith  havde  tænkt  sig  at
foretage i forbindelse med en eventuel andenudgave af bogen, og Smith mente, at
det bedste og korteste svar måtte være at sende den nye udgave.18

Det tog imidlertid Smith nogen tid at få reageret på brevene fra Holt og Anker,
angiveligt fordi han var travlt optaget med både sin toldervirksomhed og sine Øvrige
aktiviteter,  men  så  tog han  også  fat.]9  I  et brev af 25.  oktober  1780  til udgiveren
Thomas  Cadell  bad  Snrith  denne  om  uopsætteligt  at  sende  tre  eksemplarer  af
andenudgaven  af  lmr d Peter Anker:  Et til Dræbye,  et  til Holt,  og  et  til Anker
selv.2°  Smith  gjorde  sig  umage  med  gaven;  han  understregede,  at  Cadell  skulle
skrive på hvert eksemplar, at det var fra forfatteren, og at denne skulle sørge for at
de  var  "handsomely  bound  and  Guilded."   Sikkert  både  lidt  spøgende  og  lidt
alvorligt tilføjede Snrith efter denne bestilhg,  at "1  am afraid 1  am not only your
best,  but  almost  your  only  customer  for  this   second  Edition.   Let  me  know,
however, how this matter goes on."

Denne bekyrming gentog Smith i et brev den følgende dag, tfl bogtrykkeren, ud-

giveren  og  politikeren  William  Strahan.2]   I  brevet  gentog  Smith  den  glædelige
nyhed om den dansk-norske udgivelse og gentog bestillingen af de tre "handsomely
bound  and  gilt"  bøger.  Sniith  skrev  således,  at  "1  suspect  1  am  now  almost your
only customet for my own book. Let me know however how matters go on in this

t7  Dette  fremgår af brev fra Smith  tn Wiuiam  Strahan  (26.  oktober  1780), i Smith  ([1977]  1987:  249)  og breve

fra  Smith  tfl  Andreas  Holt  (s.d.),  i  Smith  ([1977]  1987:  249),  og I)eter Anker  (s.d.),  i  Smith  ([1977]  1987:  253).
Brevene  fra  Holt  og  Anker  tfl  Smith  findes  ikke  længere,  cf.  Smith  ([1977]  1987:  249nl  &  253nl).    De  kan
tidligst have været sendt medio juni 1780, hvor 2. bind udkom.
ts Brev fra Smith til WiHiam Strahan  (26.  oktober 1780), i Smith  ([1977]  1987:  248-49).

t9 Cf. Brev fra Smith tfl Andreas Holt (26.  oktober 1780), i Smith ([1977]  1987:  249-53); brev fra Smith til Peter

Anker  (s.d.), i Smith  ([1977]  1987:  253-54).

2° Brev fra Smith til Thomas  Cadell  (25.  oktober 1780), i Smith  ([1977]  1987:  247-48).

2t  Brev fra Smith til Winiam Strahan  (26.  oktober  1780), i Smith  ([1977|  1987:  248-49).
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respect." I sarnme brev tilføjer Smith den lidt pudsige bemærkning, at "1 had almost
forgot 1 was the Author of the enquiry concerning the Wealth of Nations",  og at
det kun var Holts brev, der havde mindet ham om det.

Den 26.  oktober 1780 var en travl brevskrivningsdag for Smith, for han sendte
sarnme  dag  også brev tfl  de  to  af de  tre,  som han  kendte,  Holt  og Anker.  I  det
ganske lange brev tfl Holt i København takker Srnith for "the distinguished honou
of  translating  my  Book  into  the  Danish  language"  og  beder  Holt  om  at  give
Dræbye  "my  most  sincere  thanks  and  most  respectful  Compliments".22  Smith
fortæller  også,  at  han  har  udsendt  en  andenudgave  af  IZ\r,  og  at  han  har  sendt
denne til Holt via Anker, "your friend and pupil''. Endvidere indeholder brevet en
interessant gennemgang  af en  række  af de  ændringer,  som  Srnith  har  foretaget i
andenudgaven og kormentarer til nogle af de kritikpunkter, der havde været rejst
imod bogen,  samt  en redegørelse  for  Smiths  seneste  gøremål.  Endelig indeholder
brevet en tak for en redegørelse, som Holt tilsyneladende havde givet i sit brev af
dels  sin rejse tfl lsland og dels den pohtiske situation i Danmark efter statskuppet i
1772  mod  gehejmekabinetsministeren,  /oÆczÆL#  F7z.ed#.cÆ  /GøfgrwG  J/"Gøj.Ø  (1737-72).
Snriths  kommentarer  hertil  var,  "The  revolution  in  the  administration  of  you
Government, which you mention, I always believed to have been conducted with
great prudence  and moderation,  and to have been indispensibly necessary for the
preservation of the State." Hertfl tflføjer han, at "It gives me great pleasue to hear
the  agreeable  accounts  which you  give  me  of the  young  Prince  and  of the  very
proper  manner  in  which  he  is  educated."  Brevet  afspejler  tydeligt,  at  forholdet
mellem Holt og Smith var både venskabehgt og af et meningsfællesskab.

Efter  at  have  afsluttet  brevet  til  Holt  kastede  Smith  sig  over  at  skrive  et  lidt
kortere  brev  til Peter Anker,  som  han  også  sendte  en  kopi  af brevet  til Holt.23  I
brevet fortæller Srnith igen, at han har sendt tre kopier af andenudgaven til Anker,
og han takker "Mr. Dreby who has done me the honour to translate my Book into
your language."  Resten af brevet indeholder  en kort omtale  af Smiths  syn på  den
aftale om væbnet neutralitet, som var indgået mellem Danmark-Norge og Rusland,
og som Sverige og Preussen tflsluttede sig.

Et liberalt miljø
Det altafgørende spørgsmål, som man må stille sig, er natuligvis: Hvorfor? Det vfl
sige,  hvorledes  kom det tfl at  forholde  sig således,  at Dræbye  oversatte  lz\7?  Det
vme være let blot at afskrive udgivelsen som et sammentræf af tilfældigheder, samt
med at Dræbye har været interesseret i, måske endog begejstret for, de tanker, som
Smith fremkom med. Men, som allerede antydet, er der måske snarere tale om, at
der har været en kreds af personef, som har kendt Smith  som person, delt dennes
frihandelsholdninger, og som har samarbejdet med hinanden-privat, professionelt
og pohtisk.

Problemet er, at dette idag er en påstand, som det er svært-hvis ikke umuhgt-

22 Brev fra Smith til Andreas Holt (26.  oktobcr 1780), i Smith ([1977]  1987: 249-53).

23 Brev fra Smith til Peter Anker  (26.  oktober  1780), i Smith  ([1977]  1987:  253-54).
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at påvise euer afvise.  For selvom medlemmerne af den sociale kreds, som Ankerne
og Colletterne udgjorde i 1700-tallets anden halvdel og 1800-tallets begyndelse, ikke
blot var nært beslægtede men også typisk var ganske aktive i det offenthge liv, så er
det  idag,  mere  end  200  år  efter,  svært  at  bevise  eksistensen  af en  egentlig Po/z.Jz.JÆ
kfeds. Det er umuligt at vise, hvor tæt forholdet har været meuem kredsens med-
1emmer,   eller   for   den   sags   skyld   hvad   deres   underliggende   pohtisk-fflosofiske
holdninger  har  været.  Der  kan  dog  næppe  være  tvivl  om,  at  både  Ankerne  og
Colletteme har været hberale i en bred forstand, også selvom de ikke nødvendigvis
var det lige konsekvent eller vaf lige demokratiske.

Ankernes  generene  filosofisk-politiske  grundholdning  og  dennes  utilitaristiske
karakter fremstår måske nok med størst qrdelighed af det valgsprog,  som Ankerne
valgte som deres og i praksis som slægtens: "Ære af det nyttige". Men videre end en
så generel karakteristik er det svært at komme, når det gælder Ankernes liberalisme.
Carsten Anker,  for eksempel, synes ikke at have været nogen demokrat (ihvertfald
ikke i moderne forstand), idet han insisterede på, at Christian Frederik skulle hyldes
som norsk konge i kraft af sri arveret og ikke i kraft af et valg. Men Carsten Anker
var   uomtvisteligt   Økonomisk   liberal,   konstitutionalist   og   for   national   selv-
bestermelse,  hvilket  i  disse  år  var  d6r,  hvor  de  ideologiske  skillelinier  gik.  Hans
broder, Peter Anker, var politisk mindre klart profileret, men han markerede sig dog
på   Eidsvou  i   1814   som  værende   næmest  på   det  parti,   som   Ønskede   en   fri
forfatning, men som også var for en union med Sverige.

Liberale   var   også   Anker-brødrenes   to   førnævnte   fætre:   Kammerherre   og
konferensråd   Bernt   Anker   (1746-1805)   og   dennes   broder,   kammerherre   og
statsrinister  Peder  Anker  (1749-1824).  Det var  bl.a.  disse  to  fætre,  som  Carsten
Anker  og  Peter  Anker  var  mødtes  med  i  London,  umiddelbart  efter  deres  eget
møde med Smith, og det er næppe nogen overdrivelse, når Banke skriver, at de har
"utvivlsomt  berettet  om  deres  skotske  evenq7r,  således  at  man  kan  notere  sig,  at

yderligere to førende norske personligheder . . . har haft et levende indtryk af Adam
Smith."  (1955:  172).

Bernt Anker, som var partner med Tames Collett og gift med dennes  søster, var
storkøbmand  og  industrialist  og  som  sådan  engageret  i  en  meget  bfed  vifte  af
aktiviteter omfattende landbrug, skovdrift, savbrug, trælast, industri, bjergværksdrift
og  skibsrederi.  Dertil var  han,  som  nævnt,  Norges  rigeste  borger,  og  hans  palæ  i
lGistiania  var  således  det  ganske  naturhge  centrum  for  den  sociale  aktivitet  i  de
højere  samfundslag og han selv uden sammenhgning den mest centrale  skikkelse i
noisk   samfundsliJ.   -Bernt   Anker   markerede   sig   aldrig   offentligt   i   virkehgt
kontroversielle  politiske  spørgsmål,  omend  han  dog  skrev  artikler  i  det  liberale
A4z.Øemø, som hans nevø og halvfætter, den nedennævnte Pe/er Co//e/f (1767-1823) var
blandt  redaktørefne  af.  Politisk  set  havde  han  og  hans  broder  dog  auerede  i
begyndelsen af 1770erne været under mistanke  for at Ønske norsk selvstændighed,
og  fra  ca.   1790  nærede  de  ihvertfald  sådanne  sympatier,   og  Bernt  Anker  var
uomtvistehgt en ihærdig norsk patriot. Som sådan var han bl.a.  en af hovedmænde-
ne bag planerne  om at oprette  et norsk universitet og en  selvstændig norsk bank.
Den sidstnævnte plan havde allerede faderen, Christian Ancher, arbejdet på i 1760,
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sammen med hans slægtninge og kolleger i handelshuset Collett & Leuch.24
Peder  Anker  var  også  en  driftig  og velhavende  industrialist  og  landmand  og

blandt  de  rigeste  nordmænd,  men  hans  egentlige  karriere  var  i  den  dansk-norske
centraladrninistration. Men allerede ca.1790 var Peder Anker blandt ledeme af det
norske "misfomøjede parti",  der ønskede  en  selvstændig norsk fegering.  I  februar
1814 blev han således naturligt nok inviteret med til notabelmødet, der mødtes hos
fætteren  Carsten  Anker  på  Eidsvoll,  og  efterfølgende  blev  han  medlem  af  og
præsident for den grundlovgivende rigsforsamling. Ved begge lejligheder markerede
han sig som en af de ledende tilhængere af norsk løsrivelse, en fri forfatning og-til
forskel fra Carsten Anker-for frit kongevalg. Efter unionen med Sverige var Peder
Anker norsk statsminister 1814-22, og siden blev han svigerfader til en anden af de
vigtigste   nordmænd   i   1800-tallets   første   halvdel,   idet   hans   datter,   overhof-
mesterinde  Kørt7ø j4øÆ#  (1789-1849),  blev  gift  med  hans  politiske  amerede, /oÆØø
Cø¢c7r HGØc7ø  /67zJg77¢ø  17lec7€//c7#/r¢#g  (1779-1840).  Denne  var  selv  medlem  af den

grundlovgivende  rigsforsam]ing  i  1814  og  efterfølgende  i  en  årrække  svensk  stat-
holder i Norge og præsident for det norske Storting.25

Der  kendes  mindre  til Tames  Collett  og  hans  to  sønners  politiske  holdninger,
men der kan næppe være tvivl om,  at også Colletterne generelt tilhørte det liberalt
indstillede borgerskab. ]ames Collett og hans sønner var købmænd, trælasthandlere
og fabriks- og bjergværksejere, og som sådan levede de ikke mindst af handel med
udlandet og har derfor iiæppe haft merkantilistiske sympatier. Samtidig var hjemmet
i  Couettgaarden  i  Kristiania  og  på  godset  Fladebye  de  absolutte  midtpunkter  for
norsk  selskabsliv  i  anden  halvdel  af  1700-tallet,  og  blandt  de  hyppige  gæster  var
flere af datidens mest hberale og refomvenlige borgere.26 0m sønnen Peter Collett
vides det også, at han var medlem af flere af Kristianias politiske klubber og endog
deltog i lidt politisering i revolutionsårene, men han han døde  så ung,  at han ikke
nåede at sætte sig synderlige spor.27

At der imidlertid var en klar liberal tendens i slægten fremgår af et kort blik på
slægtstræet og ved at sammenholde  dette med Danmark-Norges  politiske historie.
De  to  Collett-brødres  fætre,  de  tre  brødre  PG/t?r  Co//e#  (1767-1823),  /oøøf  Co//6/Z

(1772-1851)  og JOÅøø  Co//e/7 (1775-1827),  var  samtidigt  fijerne  fætre  til Peder Anker
og Bemt Anker, samt nevøer af sidstnævnte, og de-som alle blev juister i 18-års
alderen~kom hver på deres måde til at sætte sig politiske spor.28

Peter Conett, der var assessor og siden blev justitsråd, var en af de første liberale
filosoffer  i  dansk-norsk  historie  og  en  af  hovedkræfteme  bag  tidsskrifter  som
Bo#gø7ØGøØGø og A4z.øG7"  Han var således  en nær ven af sådanne tidlige dansk-norske
liberale  som  juristeme  Eø6'øo/J  c7e  Fø/j`eø   (1755-1808)   og  CÅ7z.j`/z.czø  K/z.øg¢mg  (1765-

24 0m Bernt Anker, se  f.eks.  F. BUH  (1921).

25 0m Peder Anker, se f.eks. Koht (1921).

26  0m Couettgaarden  og Fladebye, samt de kredse der deltog i de berømte Fladebye-jagter fra  1760erne  tfl ca.

1823, se Couett (1883;  1915)  og i særdeleshed Butenschøn  (1994).
27 0m]ames Collett og hans børn, se f.eks.  Finne-Grøn  (1926a;  1926b)  og Collett (1883; 1915).

28 0m Peter Collett, se Collett (1883; 1915), BuU (1926),jantzen  (1934)  og Kurrild-Klitgaard (1997).   OmJonas

Collett, sc f.eks.  Koht (1926b).   Om]ohan Collett, se  f.eks.  Koht (1926a).
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1821),   og   forfatterne   PG/er 4#c77Øf  Høz.GMg   (1758-1841)   og  A41ø/Z¢G   Coøøc7  BØøø

(1775-1826), samt-ikke ridst-KøøJLyøe RØÅ4eÆ (1760-1830). Peter Couett blev
decideret   et   symbol   for   de   liberale   kfedse,   da   han   opnåede   ytringsfrihedens
martyrium  ved  i  1797  uden  dom  at  blive  afskediget  fra  posten  som  assessor  på

grund af sine skriverier.
Broderen Jonas Couett begyndte  som embedsmand i norsk lokaladministration,

som  foged  og  amtmand,  men  blev  en  fremtrædende  person  i  norsk  politik  efter
ophævelsen   af   unionen   med   Danmark.   Han   var   således   inviteret   med   til
notabelmødet på Eidsvon i februar  1814,  og her støttede han-hgesom andre  fra
kredsen omkring Collett-  og Anker-slægterne-kravet om en fri forfatning og frit
kongevalg.  I  marts  1814  blev  han  medlem  af regeringen,  først  som  regeringsråd,
siden  som  statsråd.  I  et  brev  15.  maj   1814  fra  Eidsvoll  skrev  ]onas  Couett  til
hustruen:  "Saaledes  er  det  store  Værk  fldbragt.  Vi  have  faaet  en  Constitution,
politisk Frihed og en Konge.  Give nu  Gud,  at Enden maatte blive god  .  .  ."  Det
blev  den  som  bekendt  ikke,  men ]onas  Couett  beholdt  dog  efter  unionen  med
Sverige sine poster og blev senere bl.a. marineminister og fmans- og handelsminist-
er  og var  i  en  lang  periode  regeringens  førsteminister.  I  disse  embeder  var  hans
administration karakteriseret ved en ekstrem sparsommelighed.

Den sidste af de tre brødre, Tohan Collett, gik som brødrene embedsmandsvejen
og virkede i en periode som amtmand.  I maj  1814 blev han medlem af den grund-
1ovgivende  rigsforsamling  på  Eidsvon,  og  her  var  han  en  af  de  mest  radikale
fortalere  for norsk uafhængighed  og modstand imod union  med  Sverige.  Senere i
1814  blev  han  valgt  til  Stortinget,  hvor  han  primært  var  aktiv  i  fmansieue  og
Økonomiske spørgsmål,  og hvor han havde ry for at være meget konservativ, men
hvor han samtidig var anerkendt for sin principfasthed.

Andreas Holt synes  også pohtisk at have været frimarkedsorienteret og reform-
venlig,  men  samtidig  også  konservativ  og  gradualistisk-noget,  der  formodentlig
har  været  i  fm  overenssternmelse  med  hans  karriere  i  statsadmiiiistrationen.  Det
fremgår  bl.a.  af korrespondancen  med  Smith,  at  Holt  sympatiserede  med  kuppet
imod   Struensee   og   således-ihvertfald  ridirekte-med   den   konservative   Ove
Høegh-Guldbergs  sqrre.  Holt er  da  også  den  formodede  forfatter  tfl det anonyme
skiif:t ljtterf frori  an Eng/lifh Gentleman on Hif Trauels Tbroug!b Denmark, _to Fif Friend i?
Iflndon,  Co;ceming  the  jAte  Tranf actionf  in  Copenbag/en,  Seruing  as  a  Confutati.o_n  to  .the
Pami)bletcalledTh-ePoliticalSytemoftbePtieg/enyofDenmark,sotnuh€Nu+diJei.ili_o_rxdo.n
1772.  Som  mulig  forfatter  til  skriftet  har  man  dog  også  peget  på  netop  Høegh-
Guldberg.

Liberale reformer
Det er bemærkelsesværdigt, at i det beskedne omfang, hvorunder der kan peges på
liberale tendenser i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet, kan man
nu ane~ihvertfald skyggen af-en dansk-norsk liberal kreds omfattende bl.a. Holt,
Dræbye, Ankerne og Couetterne.   Det gælder ihvertfald i begge de tflfælde, hvor de
liberale strømninger var tydeligst.

Den  første  af  disse  var  den  runde  af  Økonomiske  reformer,  som  fandt  sted  i
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Danmark-Norge  i  1770erne  og  1780erne.  I  1776  afgav  Økonomi-&  Kornmerce-
kollegiet en  officiel indstflling,  hvori  det noget banebrydende  hed,  at den  statslige
drift  af udenrigshandlen  ikke  lønnede  sig  og  burde  afvikles.  Denne  politik  blev

gradvist antaget, således at der fra  1781  ikke blev grundlagt nye statsvirksomheder,
ligesom   man   indledte   en   gradvis   afv-ikling   af  de   bestående.   I   1787   nedsattes
Frianskomrissionen, der bl.a.  eksplicit havde tfl opgave at vurdere fordelagtighed-
en  ved  en  Øget  frihandel.    Denne  kommission  fik  i  1788  gennemført  en  liberal-
isering af komhandlen, og i 1797 fk den gennemført den meget frihandelsesvenlige
toldforordning. Det var også fra Økonomi- & Kommercekollegiet, at den kornniis-
sion udgik, som i 1791-92 ffi gennemført, at Danmark-Norge blev det første land i
verden til eksphcit at forbyde slavehandel.

Disse reformer kan naturligvis ses som resultaterne af en generel tendens i tiden,
men   selv   tendenser   har   behov   for   menneskelige   handlinger   for   at   blive
aktualiserede.   Bemærkelsesværdigt er det ihvertfald, at disse pohtikker alle var for-
muleret af Økonomi- & Kominercekollegiet, d.v.s.  af den del af den dansk-norske
statsadministration, hvor netop Andreas Holt, Carsten Anker og Frantz Dræbye var
blandt cheferne i 1770erne og 1780erne.   Lige så bemærkelsesværdigt er det, at den
væsentligste person for tilrettelæggelsen af den Økonomiske politik i 1700-tallets to
sidste  årtier og  1800-tallets  begyndelse var en af Colletternes venner og jagtgæster

på   Fladebye,   nemlig   den   senere   statsminister   og   lensgreve   Eøj.Z  JCÆz.zøØG/z77øØØ
(1747-1831),  som  selv var  fra  en  borgerhg  slægt,  der  via  godt  forretningstalent  i
løbet af 6n generation havde nået samfundets top.  Schirnmelmann og hans Økono-
rniske pohtik er et helt kapitel  for  sig  selv, men her  er det blot værd at nævne,  at
også han i  1760eme havde været på udlandsrejse  tfl Frankrig,  hvor han var blevet

personlig  ven  med  /øcøøæ  N#Ææ  (1732-1804),   og  til  Storbritannien,  hvor  han
studerede    Økonomiske    spørgsmål.    I    1773    blev    Schimmelmann    deputeret   i
Økonomi-& Kommercekollegiet, hvor han efterfølgende blev minister, men i 1783
blev han p.g.a.  sin modstand imod subsidier Sret af den merkantilistiske og meget
konservative Ove Høegh-Guldberg.   Ved kronprins  Frederiks  VI)  statskup i  1784
blev  Høegh-Guldberg væltet,  hvorefter  Schimmelmann  blev  fmansminister  og  1.
deputeret i Økonori- & Kommercekollegiet, og d6t åbnede yderligere op for mere
liberale politikker.

Næste gang,  hvor man  kan  ane  den  liberale  kreds,  er i  forbindelse  med  Norges
adskillelse fra Danmark, landets kortvarige selvstændighed og nye forfatning i 1814.
Her var kredsen omkring Anker- og Collett-slægteme, som vist, meget aktiv.

På Eidsvou vedtog man således den mest hberale forfatning i datidens Euopa, og
den mest liberale siden Frankrigs i 1791. I forfatningen blev endog indføjet en §101,
hvori  det  nok  så  originalt  hed:  "Nye  og  bestandige  lndskrænkninger  i  Nærings-
friheden  bør ikke  tflstedes  nogen  for  Fremtiden."   lernværksejeren  og politikeren
/øø¢ z4ø// (1773-1844),  som var  en  konservativ,  der  gik ind  for  moderate  hberal-
iseringer,  har  beskrevet,  hvofledes  "Embedsmændene  søgte  at bryde  Staven  over
alle de Forrettigheder, som hindrede Næringsdriftens frieste Udvikling og Udøvelse,
og  fandt alene  i  denne  Frihed  Sikkerhed  for  den borgerhge Velvære."  (Aau  1859:
431).   Aan  var   tilfreds   med,   at   slutresultatet  var   en   mere   moderat   "passende
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Middelvei mellem en garnrnel aristokratisk og en ny demokratisk ldeegang", men,
som Banke (1955:  177 & 177nl) har vist, var Aall selv givetvis bekendt med Sniiths
tanker og en drivende kraft i de norske liberahseringer.

Det  er  iøvrigt  bemærkelsesværdigt,  at  en  så  stof  del  af personeme  bag  denne
kreds-med  oversætteren  Dræbye  som  undtagelsen,  der  bekræfter  reglen-var
nordmænd og ikke danskere. Man kan således med rette rejse spørgsmålet, om det
mon har spillet en roue, at det netop var nordmænd snarere end danskere, som stod
bag oversættelsen? På  et punkt ville  det være  oplagt,  at der kunne være  en  sådan.
Faktum er det ihvertfald,  at det norske miljø i slutningen af 1700-tauet i alminde-
hghed virkede mere liberalt end  det  tflsvarende  danske,  og der  kan peges  på  flefe
årsagef hertil.

Nordmændene   var   ofte   skeptiske,   eller   endog   kritiske,   overfor   selve   stats-
magten-uden tvivl påvirket af at denne var mere dansk end norsk, og blev udøvet
fra  København.   Banke   (1955:   171)   er  endog  gået  så  vidt  som  at  se   selve   de
udlandsrejser,  som Ankerne  og  Colletterne var på,  som  "politiske",  for  så vidt  at
disse var udtryk for den uvilje, som nordmændene nærede overfor Københavneriet
og deres Ønske om et selvstændigt norsk universitet.

Man må heuer ikke glemme, at selve den Ssiske afstand kunne  spille en rolle.   I
København var  der uden  tvivl,  som i andre  hovedstæder,  en  større  tendens  til  at
hgge  under  for  de  tfl  enhver  tid  eksisterende  magthavere.  I  det mere  provinsielle
Norge var det derimod lettere at udtale sig frit.

Endelig  er  det,  som  kort  antydet  af Degen  (1936:  224),  bemærkelsesværdigt,  at
mens man i København var historisk stærkt knyttet til Tyskland og alt tysk, var man
i Norge tættere knyttet til det historisk set overvejende mere hberale Storbritannien.
Dette  kan  måske   ses   som  endog  specielt  værende  tilfældet  for  en   slægt   som
Couetteme,  der ikke blot selv oprindeligt kom fra England, men  som også havde
størstedelen af deres handel med engelske købmænd og trælasthandlere.

Modtagelsen af værket
Desuagtet at der således  kan peges  på,  at kredsen bag oversættelsen  synes  at have
haft  en  vis  politisk  indflydelse  i  årtieme   omkring  slutningen  af  1700-tallet  og
begyndelsen  af  1800-tallet,  må  det  samtidig  siges  at  være  en  på  mange  måder
beskeden indflydelse, værket fik i Danmark og Norge.

Udgivelsen  har måske været  en moderat  Økonomisk  succes  for  Gyldendal,  men
nogen større opmærksomhed har værket ihvertfald ikke vakt. Tværtimod, når man
ser  tilbage  på  den   danske  udgivelse  af  IZZ\r,   er  det  bemæfkelsesværdigt,  hvor
stilfærdig-næsten tavs-modtagelse den fik, især når man sammenligner med den
megen debat værket blev udsat for andetsteds. Degen (1936) har påpeget, at bortset
fra Gyldendals egne meddelelser i j4dr7j.j`e-Coø/oz.rf E/Zw7/7#.øger, er den eneste omtale
en notits med pris og størrelse i to udgaver af Dez4/øz.øc7G/z8G Døøj.ÆG Bz.4/z.o/eÆ  (1779,
10.   hæfte,   og   1780,   6.   hæfte).   Først   så   sent   som   1782   dukker   der   egenthge
anmeldelser op, nem]ig en relativt kort i DøøzøørÆf L;./7erø#.j.ÆG Pmgrmer (1782, 2. Bd.:
172-75)  og  en  hdt  længere  og  mere  uddybende  i  KZ.ØG€øÆøz/Øj`Æe jYyG E/Zw#/7ø'øger/or
k¢ Jøger (25. okt.1782, nr. 43: 683-87).
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Meuem hnierne i anmeldelseme kan man læse, at Smith og hans arbejde har været
både kendt og respekteret i Danmark.  Anmelderen i Dcz7zzøørÆf L./Z€rø#.j`Æe PrøgæJJ#
skriver således,  at "Smiths Værk er altfor bekendt,  at vi skulde behøve  at vise  det
fuldkomne  i  det,   for  at  bidrage  til  dets  berøi:nmelse."  I  KZ.Ø¢GØÆøøøfÆe  NLyG  E/Zer-
æ/#z.øg#/w LØ„¢ Jøg# omtales Sinith som "nærværende grundige og dybttænkende
Forfatter,"  som "fortjener at læses med største Agtsomhed," og som arbejder med
"sand Philosophi og taalmodig Undersøgelse."

Ellers  er  de  to  anmeldelser  mere  referater  end  kritiske  vurderinger,  og  i  det
omfang  at  de  indeholder  kritik,  er  denne  overfor  Dræbyes  oversættelse,  som  fk
endog  meget  hårde  ord  med  på  vejen  for  hans  forståelse  af  såvel  dansk  som
engelsk.  I  anmeldelsen i  KZ.Ø¢GØÆøøøfÆe Tru/G E/Z€7y?/7ø.øger/or lze¢  Jøg# hedder  det i
kritikken  af oversættelsen blandt andet,  at adskillige læsere på grund af denne  har
"derfor henlagt Bogen  efter  at have læst noget deri."  Degen  (1936:  231)  nævner i

den forbindelse, desværre uden kilde, at denne kritik skulle være kommet Sniith for
Øre og have forurohget ham.

Om  det  er  den  kritisable  oversættelse,  der  har  været  årsag  til  den  manglende
offentlige opmærksomhed omkring bogen er dog tvivlsomt. Men et faktim er det
ihvertfald, at udgivelsen-udover den mulige påvirkning af selve kredsen omkring
Ankerne  og  Colletterne  og  disses  aktiviteter-ikke  gav  sig  udslag i  en langsigtet,
positiv påvirkning af den  førte pohtik euer den Økonomiske teoretiseren og debat.
Den danske hberale tradition har således-i modsætning til mange andre lande-
aldrig haft fadikale reformer i frimarkedsøkonomisk retning som en hjørnesten. 0g
når  det gælder  den  Økonomiske  teoretiseren  kunne  den  første  danske  professor  i
økonomi,  0.  CÅ#.j./z.øø  O/ø/fø  (1764-1827),  selv  noget  ind  i  det  næste  århundrede
konstatere:

"Den  danske Litteraturs  Forraad i  denne Videnskab  er  snart nævnet.    For-

uden Oversættelsen af Siriths Værk og af Fabricius Begyndelsesgrunde til de
Økonomiske  Videnskaber,  samt  Schyttes  hdet  lærerige  og  ufuldendte  Stat-
ernes  indvortes  Regering,  har  vores  Sprog  intet  Værk,  som  omfatter  hele
Videnskaben." (Olufsen 1815, xlv-xlvi)29

Så  hvad  kunne  årsagen  tfl  denne  manglende  interesse  og  gennemslagskraft være?
Skal  en  politisk-Økonomisk id6  have  gennemslagskraft  og påvirke  udviklingen,  er
der   qrpisk-mindst-tre   centrale,   nødvendige   fofudsætninger,   som   må   være
opSldt.  For  det  første  må  der  være  en  eller  flei:e  relativt  magtfulde  samfunds~

grupper,  hvis  medlemmer  har  en  klar  og  stærk  egeninteresse  i  at  fremme  den
pågældende id6.   For det andet må der være en form for intelligentsia, som kan op-
tage,  artikulere  og  kommunikere  id6en  tfl  andre  meningsdannere  og  den  bredere
offentlighed.   Endehg må der, for det tredie, være en "1ejlighed"; en "trigger event"

29  Cf.  Degen  (1936:  223  & 223nl), som også citerer Chr.  Ulrich Ditlev von Eggers:  "Sie werden selbst finden,

dass  solche Schriftsteller gerade den meisten Werth haben mtissen; aber ich glaube nicht, dass wir Werke dieser
Art  in  der  dånischen  Sprachen  besizen ....    Zeigen  Sie  mir  in  der  dånischen  Sprache  Schriften  eines  Smith,
Stewart, Necker und Herzberg."  (Eggers 1786).
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som  pludseligt  og  radikalt  gør  den  pågældende  id6  attraktiv  for  et  stort  antal
borgere.  Ser  man  på  de  lande,  hvor liberale  ideer vandt markant  frem i  1700-og
1800-tallet, så var ane disse tre forudsætninger opSldt i et eller andet omfang, men i
Danmark-Norge var ingen af dem til stede i nævneværdigt omfang.

Mest grundlæggende  så var  der i Danmark-Norge  en mangel på  en  talstæfk  og
ridflydelsesrig middelklasse med en klar interesse i liberahserende  Økonomiske re-
former. Der var således i modsætning til f.eks. Storbritannien, endnu ikke vokset en
magtfuld samfundsgruppe frem, som baserede sin velstand på kapitahsmen, og som
havde  en  åbenlys  mulighed  for  Øget  velstand  ved  liberaliseringer.  Der  var,  med
andre  ord,  endnu  kun  få  for  hvem  Smiths  id6er  kunne  tjene  som  redskab  for

privatøkonomiske interesser.  Bemærkelsesværdigt er det da også,  at den kreds,  def
stod  bag  oversættelsen,  netop  kom  fra  det velstående  borgerskab,  som  havde  en
åbenlys interesse i liberaliserende reformer.

Men manglen på et stærkt borgerskab er næppe hele forklaringen. Når den danske
oversættelse  ikke  fik  større  betydning,  end  tflfældet var,  må  dette,  for  det  andet,

givetvis bl.a.  søges i,  at der manglede  en  sammentømret, ideologisk bevidst keme,
som  kunne  sprede  id6erne,  og  en  arena  hvor  dette  kunne  gøres  i.  Helt  grund-
læggende var den kreds, der stod bag oversættelsen, når det kom til stykket, næppe
den  "rette"  kreds  med  hensyn  til  at  arbejde  for  en  yderligere  implementering  af
dens politiske anbefalinger, ihvertfald ikke efter midten af 1780eme.   De var ganske
vist  aue,  på  den  ene  eller  anden  måde,  knyttet  tfl  handel  og  erhvervspolitisk
interesserede,  men  auigevel var  de  ikke  placerede  d6r,  hvor  de  kunne  have  været
mest indflydelsesrige:  I regeringen i København.  Peter Anker var i disse år og det
næste kvarte  århundrede i  Storbritannien  og på  den anden  side  af jorden.  Carsten
Anker var i  Danmark,  men  delvist  optaget  af at  skabe  sig  en  erhverv-skarriere  og
siden i Norge.   Holt og Dræbye arbejdede ganske vist begge som embedsmænd og
som praktiske  Økonomer, men  de var hverken  ministre,  som kunne  træffe  beslut-
ningeme, eller akademikere som kunne sprede id6erne.  Ingen af dem havde derfor
en direkte kanal til yderligere at Øge interessen for Smiths id6er, og Holt døde under
alle omstændigheder allerede i 1784.

Men måske endnu vigtigere med hensyn til den beskedne politiske gennemslags-
kraft var, at der heller ikke var et egentligt publikurn af personer, som kunne være
en  både  oplagt  og  modtagelig  læserkreds.   For  det  første  var  den  Økonorniske
tænkning i Danmark i årene op  til udgivelsen af Srnith på dansk primært influeret
fra anden, ikke-angelsaksisk side, nemlig fra tysk side.   Som Boserup  (1976:  17)  har
citeret  den  tyske  Økonom  og  teorihistoriker  W7?z./4G/zø  ROJfÆGr for  at  sige,  så  var  det
tilfældet,  at  "Dånemark  .  .  .    damals  unter  seinen  Bemstorff's,  Struensee  etc ....
eine sch6ne Literaturprovinz von Deutschland bildete." For det andet må man ikke
undervurdere  det  forhold,  at ytringsfriheden  i perioden  efter  Struensee  var  blevet
kraftigt  begrænset,  hvilket  også  ramte  hvilken  kritik,  der  kunne  rejses  af  statens
Økonomiske politik.  Censuren ramte bl.a.  Christian Marfeldts  afliandling om korn-
handlen  fra  1776,  som  først  udkom  efter  magtskiftet  i  1784,  hvor  Ove  Høegh-
Guldberg  var  blevet  væltet  og  ytringsfriheden  igen  udvidet  lidt.  Men  anerede  i
1790erne  indskrænkedes  ytringsfriheden  igen,  og  med  Trykkefrihedsordningen  af
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1799 indledtes det 50 år lange, mørke kapitel i dansk ytfingsfriheds historie @avid-
sen  1976:  453fD.

Tilsammen var  disse  to  forhold givetvis  årsagen  til,  at  der i  slutningen  af 1700-
tallet stort set ingen Økonomisk teoretiseren eller undervisning var i Danmark: Der
var  ingen  produktive  lærerkræfter  indenfof  Økonomi,  og  der  var  endnu  ikke  et
egentligt  Økonomisk  studie  i  Danmark  @oserup   1976;  ]ohansen  1976).   Smiths
arbejder var, som vist, ikke ganske ukendte i Danmark, og de påvirkede ganske vist
nogle af de  få danske Økonomer fra  1700-tallets  slutning, bl.a.  Tj{ge RoZ4e (1731-95)
og  /oj7.øf  Løc722ø€  Coj`cÅ   (1765-1811).3°     Men  påvirkningen  var  beskeden   og  ikke
enqrdigt positiv, og om Smiths mulige indflydelse på dansk tænkning i slutningen af
1700-tallet   har   Bisgaard   sammenfattende   sagt:   "[S]tor   har   den   ikke   været   i
hteraturen  .  .  .   og det ligger først og fremmest i,  at vor Økonorniske literatur efter
Adam Smiths optræden kun var yderst fattig."  @isgaard 1902:  183). Det var således
først  i   1815,   at  Københavns   Universitet   fik   et   egenthgt  professorat  i   "stats-
Økonomi",  som det hed, nemlig med den fømævnte 0.  Christian Olufsen.  Denne
var cand.jur. af uddannelse, men havde beskæftiget sig med Økonomi, og sarnme år,
som han blev professof, udgav han CØøc7/7TjøÆ ø/ØIGø PrjzÆ/z.JÆG J/ø/ro6'foøoÅøz.€.   0lufsen
var  qrdeligt meget påvirket af Smith,  som  han  betegnede  som  "Statsoeconomiens

ypperste Lærer, paa hvis Skuldre alle hans Efterfølgere staae."  (1815, xxxi). 0lufsen
delte  især  Smiths  kritik  af merkantilismen,  herunder  af privilegier,  told,  handels-
forbud  m.v.,  og  han  var  tillige  en  klar  tilhænger  af  "free  banking",  d.v.s.  privat

pengeudstedelse. I det hele taget var Olufsen en tilhænger af en kraftig begrænsning
af  statens   magt,   og  med  hensyn   til   skatter  var   hans   grundsynspunkt,   at   "al
Beskatning   opstiller   Hmdringer   for   Nationalvelstanden."    (1815:    272).31    Men
Olufsen var en næsten enlig svale; hans professorat var ubesat fra hans død i 1827
og  tfl  1845,  undtagen  i  fire  år  (1830-34),  hvor  en  anden  Smithianer,  C.N.  Dø#?.d

(1793-1874),   beklædte   det   Oørgensen   1976).   Først   i   1848   blev   der   med   det
statsvidenskabelige  studium oprettet en egenthg Økonornisk uddannelse.   Pet:ioden
op til da, var-som Boserup (1976:  19) har argumenteret~en "tom" periode. Som
Friedrich Engels i 1846 i et brev til Karl Marx udtrykte det om Danmark:  "Das ist
Dir eifle Sauerei. Lieber der kleinste Deutsche als der gr6sste Dåne!  So ein Klimax
von Moralitåts-, Zunft-und Ståndesmisere existiert nirgens mehr .  .  .".32

Endehg   er   der   den   tredie   hovedårsag   tfl,   at  udgivelsen   ikke   fk  den   store
umiddelbare gennemslagskraft: At der z.ÆÆe indtraf 6n eller flere begivenheder,  som

pludseligt kunne åbne en stor skares Øjne for fordelene ved en fri markedsøkonomi.

3°  Cf.  Bisgaard  (1902)  og ]ohansen  (1976).    Den  Smithske  påviikning  af Gosch  var  der  iøvrigt  formodentlig

uafliængig  af den  danske  udgivelse,  idet  Gosch  først  kom  fra  Tysldand  tfl  Danmark  i  midten  af  1780erne  og
skrev  på  Vsk.    Det  hører  også  med  tfl  historien,  at  Gosch  bestemt  ikke  delte  Smiths  frimarkedsøkonomiske
indstilling, hverken med hensyn til handel eller skatter.
3t  Om Olufsens  forfatterskab og påvirkningen fra Smith, se ]ohansen (1976:  118-23).

32 Citeret efter Boserup  (1976:  19).
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At  der var  liberale  sympatier  og  liberaliserende  refomer  i  Danmark  og  Norge  i
slutningen  af 1700-tallet  og begyndelsen  af  1800-tallet  er,  som vist,  uomtvisteligt,
men  når  miljøet  alhgevel  ikke  var  særligt  modtageligt  overfor  sådanne  tanker,
skyldtes det uden tvivl blandt andet det forhold, at meget allerede var blevet liberal-
iseret,  f.eks.  netop  toldloven  allerede  i  1797.  Der  var  således  ikke  noget  nævne-
værdigt pres  for hberaliseringer på dette område,  og det var i det hele  taget andre
spørgsmål, der optog folk. Dette noteredes allerede af Bisgaard:

"Det bliver andre problemer, der optager tiden:  først de rene landbospørgsmål,

der  er  af social karakter,  demæst  de  rent politiske.  Da  Økonomiske  spørgsmål
atter    dukker    frem    i    slutningen    af   århundredet,    er    det    hovedsaglig    i
bladlitteraturen   og  i  rene   småpjeser   og  monografier,   at  vi  må   søge   deres
behandling.  Nogen egentlig nationaløkonoinisk literatur på  denne  dd kan man
ikke tale om." @isgaard 1902:  183-84)

Degen  (1936)  har  som  fundamental  årsag  til bogens  manglende  gennemslagskraft

peget på, at tiden og forholdene i Danmark-Norge simpelthen ikke var modne:

"Forholdene herhjemme var endnu næppe modne for dens nye og for Samtiden

revolutionerende  Tanker,  de  industrielle  og  handelsmæssige  Forhold-ja  Er-
hvervslivet som Helhed var endnu saaledes beskaffent, at man ikke følte nogen
synderhg Trang til nye synspunkter; alt gik saa nogenlunde tilfredsstillende under
Kongens  `landsfaderlige'  og omsorgsfulde Varetægt,  saaledes  at Bogen ikke her
som i England kom til at virke som `et Ord i rette Tid' ....  H]t kvart århundrede]
maatte  det tage,  fordi  de  økonomiske  Forhold  som HeHied i Aarene  fra  1780-
1800 ikke gjorde ændrede Opfattelser Ønskelige eller nødvendige. Den ghmrende
Handelsperiode maatte først overstaaes, inden man forstod `at altfor lidet havde
sine Hjælpernidler i Landets naturhge Forhold' og en ny Kurs derfor nødvendig.
Først da man var naaet saa vidt, kunde de nye Tanker fmde nærende Jordbund,
saa de kunde vinde ltiæfter tfl at trænge de gamle ldealer til Side." Pegen 1936:
231-32)

En egentlig interesse for Økonomiske spørgsmål blev først aktuel ved statsbankerot-
ten  i  1814,  landbrugskrisen  i  1820erne  og  næringslovgivningen  i  1830erne.  Men
dette var  endnu inden,  at det repræsentative  demokrati havde  erstattet enevælden,
og  den  samlede  konsekvens  blev  dermed,  at  hvad  der  foregik  af liberaliserende
reformer blev gennemført af enevoldsmagten selv, og mere af praktisk nødvendig-
hed end af idealistisk overbevisning.  Politikken var,  som Garmann Tohnsen  (1983:
17) har udtrykt det, "Liberalisering ovenfra".

Sammenfatning
Dette  studie  af  kredsen  bag  udgivelsen  af  den  danske  oversættelse  af  IM\r  har
understreget tre ting.

For  det  første  synes  det nu  klart,  at der i  slutningen  af 1700-tallet har været  en
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ellers  overset kreds personer i Danmark-Norge,  som har været Økonomisk hberalt
indstiJlede, og som endog har haft et personligt og intellektuelt kendskab til Adam
Smith.  Særhgt bemærkelsesværdigt er det,  at tre af de i denne  forbindelse  centrale

personer-Holt,   Dræbye   og   Carsten   Anker-alle   var   ansat   i   Økonomi-   &
Kommercekollegiet  i  1770erne  og  derigennem  har  haft  indflydelse  på  den  førte

politik,   herunder   de   liberaliserende   reformer  i   århundredets   slutning.   Lige   så
bemærkelsesværdigt er det, at flere fra denne kreds, samt deres nære slægtninge, var
blandt hovedaktørerne på Eidsvoll i  1814,  da man løsrev Norge og skev den for
samtiden mest hberale forfatning.

Men  studiet har  også,  for  det andet,  vist,  at id6historiens  gang  og  den  politiske
tænknings  samspil  med  politikken  er  som  alt  andet:  Resultatet  af en  række  mere
euer mindre uafliængige menneskelige valg snarere end store historiske "1ovmæssig-
heder":  Havde Erich Ancher ikke sendt sine to sønner og Holt afsted til udlandet,
havde de ikke mødt Smith,  og havde Tames  Collett ikke  sendt Dræbye  og Collett-
børnene afsted, var de næppe vendt hjem med et eksemplar af lmT. Var det ikke
sket, havde der med garanti ikke foreligget en dansk oversættelse af Jmr allerede i
1779-80. Spørgsmålet er, om ikke dette ville have påvirket den Økonomiske politik i
Danmark-Norge,  således  at der ikke var sket de hberaliserende reformer,  som dog
fandt sted i disse år.

Det  er  i  sagens  natur  et  spørgsmål,  hvorom  vi  aldrig  kan  have  nogen  sikker
viden.  Men  det  leder  dog  også  tfl  en  mulig  tredie  pointe:  Ved  at  få  spredt  de
frimarkedsøkonoiriske id6er i den  statslige administration under den endnu noget
autoritære  enevælde  opnåede  man  ganske  vist  at  få  gennemført  liberahserende
reformer, men måske  også at brodden dermed netop  blevet taget ud af et senere

pres for mere vidtgående reformer, og at krav om sådanne aldrig kom til at være en
hjømesten  i  dansk liberalisme.  Dermed  åbnes  der  op  for  den  noget parakdoksale
mulighed,  at  den  meget  tidlige  danske  hberahseren  måske  har  været  en  af  de
væsentlige årsager til,  at den danske liberale tradition blev så konservativ og fattig,
som tilfældet er.
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Fremveksten av den klassiske
hberalismen
Bent Andreassen

Liberalismen omhandler frihetstanker og rettstanker som har utviklet seg gjennom
flere hundre år. Det er vanskelig å si når slike tanker begynte å gjøre seg gjeldende,
men tanker og id6er om frihet kan spores helt tilbake til antikken.

Det var først etter middelalderen at en frihetsbevegelse for alvor begynte å vokse
frem, men selve ordet liberalisme er ganske nytt, og ble først brukt i Spania tidlig på
1800-tallet,] omtrent samtidig med at hberahsmen som ideologisk og politisk beveg-
else fikk sitt store gjennombrudd.

Liberalismens  storhetsperiode var i  foffige  århundre,  og kom i  kjølevannet  av
den  store  suksess  frihetstanker  oppnådde  med  revolusjonen  i Amerika i  1776  og
Frankrike i 1789. Men allerede med ZÅ6 g/o#.oør r?¢o/Ø/z.oø i England i 1688, vant noen
av  de  sentrale  frihetsid6er  frem.  Det  viktigste  navn  for  denne  epoken  er  Tohn
Locke, og mange mener at liberahsmen starter med ham.

I tiden etter ]ohn Stuart Min (1806-73)  sank hberahsmen som pohtisk bevegelse
av forskjeuige årsakei.1angsomt hen. Men dette innebar så langt i fra at det sentrale
liberalistiske  tankegodset  ble  forkastet.  Dagens  moderne  demokratier  hadde  ikke
kunnet  utvikle  seg  uten  liberalistiske  id6er  som  maktfordeliflgsprinsippet,  retts-
staten,  hkhet  for  loven,  og  grunnlaget  fof  selve  demokratiet  -  den  alminnelige
stemmeretten.  De  fleste  andre  politiske  ideologier  tok  etter  hvert  opp  i  seg  disse
id6er, og i dag er det svæft liten uenighet om dem. Uenigheten fmner vi om kjent på
andre  områder  (særlig  om  skattenivå,  offentlig  styring  og  om  staten  skal  regulere
markedet eller ikke) .

Dette essayet forsøker å gi en oversikt over de kanskje mest sentrale tenkere for
liberalismens muliggjøring og utvikling i tiden frem til rett etter år 1800  (dermed er

Tohn Stuart Mm utelatt), altså tenkere som ledet frem tfl det som senere er blitt kalt
for klassisk liberalisme (som også inkluderer Mill).

Den klassiske liberalismen var en kampideologi som reiste seg mot statlig q7ranni
og utplyndring. Den vme bekjempe priviligerte gruppers (adelstandens og embedts-
veldets)  bruk av  tvang og vilkårhge  overgrep  mot mennesker,  og i  stedet innføre
frihet for alle. Den reiste seg mot maktkonsentrasjoner, og viue i stedet spre makten
mest mulig. Den kjempet for hkeverd og lik rett for alle, for tale- og trykkefrihet, og

t  Øystein Sørensen:  JJeer ozØ/7z.Åe/, Cappelens  Forlag a.s.1986, side  13.
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for bevegelsesfrihet og næringsfrihet.  Den  stod for de mest radikale id6er i nesten
tre hundre år.2

Det  tok lang  tid  før  det  ble  mulig  å  tenke  slike  radikale  og  annerledes  tanker.
Først måtte man  kvitte  seg med middelalderkirkens  innskrenkende  dogmatikk  og
kontroll over menneskesinnet.  En langsom svekkelse av føydalherrenes  og kirkens
makt,  refomasjonen  og  oppveksten  av  selvstendige  universiteter  utenfor  kirkens
kontroll var elementer som etter hvert gjorde dette mulig. Renessansen utgjorde et
brudd med middelalderen, og gav åndsehten rom til en mer selvstendig tenkning.

Doktrinen    om    naturloven    (natural    law)    er    avgjørende    viktig   i    denne
sammenheng.  Til langt inn i renessansen utledet man  av  naturloven  hovedsakelig
menneskets phkter (i middelalderen over for Gud), i motsetning tfl deres rettigheter.
Etter  at  motstanden  mot  religiøs  undertrykkelse  og  pohtisk-Økonomisk  trelldom
hadde gitt resultater i fom av mer frihet og likhet, ble det muhg å få tfl et skifte i
synet  på  natuloven.  Endringen  førte  til  at  man  fokuserte  mer  på  naturretten
(natural rights) enn på natuloven, og i det lå fremveksten av en doktrine hevdet at
enkeltindividet innehar visse evigvarende og naturdtte retter som ingen - hverken
føydalherre, stat ener kirke - har lov til å bryte.3

'Den tenkeren  som klafte  å løsrive  naturlovstenkningen  helt  fra  kirkens  teolog-

iske aut6ritet og dogmatikk, var Grotius.

Hugo Grotius (1583-1645)
Den  hollandske  filosof,  jurist  og  renessansehumanist4  Hugo  Grotius5  oppnådde
raskt internasjonal  anerkjennelse  med  sitt  store  mesterverk  De/.Øæ  G6'//z. øc Pczø.J fra
1625  (Oø Æ#gm og/wdm rB//). Verket la grunnlaget for moderne intemasjonal lov
og  for  folkeretten,  og  er  et  av  de  første  store  rettsteoretiske  arbeider.  Selv i vårt
århundre refereres det til dette verket utover kretsen av profesjonelle jurister.

2 Det kan argumenteres  for at liberalismen  tfl alle  tider -  siden  starten  - har stått for den mest radikale politiske

tenkningen.  Kort tid etter århundreskiftet innledet liberalismen en ny og enda mer radikal periode, siden kalt
libertarianisme eller libertarisme, som de siste tyve årene har skutt fornyet fart.

3 Det skilles her mellom n# og æ//zdÅ* Retter er medfødte og naturgitte og sier noe om hva f.eks.  staten z.ÆÆG

kan  g)Øre,  f.eks.  slavebinde,  undertrykke,  drepe.  Rettigheter  derimot  opparbeides  som  følge  av  en  avtale,
f.eks.  en  pensjonsrettighet.  Det  skilles  også  mellom  øøgø/z.ø rf7// og og¢ofz./z.ø  r€//.  Negative  retter  berører ikke
andre individers  tilsvarende retter, som rett til sitt eget liv, rett tfl eiendom, rett til ikke å bli undertrykket av
staten, mens positive retter innebærer at andi.e individer ufrivillig berøres, som rett tn underhold hvis man er
fattig, og rett til "gratis" skolegang.

4 Humanisme kommer av det latinske ord ÅØÅøø#z./øJ, som betyr utvikling av den menneskelige dyd  (virtue)  i alle

dens  former.  Begrepet innebærer ikke bare  kvaliteter  som  forståelse,  mildhet, medfølelse  og nåde, men  må
også assosieres  med  mer "aggressivc"  kvaliteter  som  sjelsstyrkc,  dømmekraft,  klokskap,  ære  og veltalenhet.
Hva dette innebærer  er  at  den  lærde  humanist ikke  bare  lcver  et  tilbaketrukket liv bak bøkene,  men  skulle
også  være  en  aktiv  samfunnsborger.   Humanismen  hadde  som  mål  å  heve  samfunnet  ut  av  en  mørk
middelalder og inn i en opplyst tid med "vågemot og refoi.mer".  Kilde:  T4G NG2y Eøøc/o¢Ødz.ø B#./ø#Øz.4ø,  1989.

5  Det  er  fristende  å  kalle  Grotius  for  et  universalgeni.  Han  var  filosof, jurist,  rettsteoritiker og historiker,  men

også  en  betydelig  teolog  og  dramatikcr,  og  oppnådde   som  poet  internasjonal  annerkjennelse   for  sine
diktverk. Oversatte dessuten betydelige klassiske antikke verker fra latin.
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Den viktige plass i rettsvitenskapens  historie  Grotius  fikk med  dette verket,  1igger
ikke i en teori om staten eller om konstitusjonen, men skyldes id6en om at lov skal
regulere  forholdet  mellom  selvstendige  nasjoner6.   Grotius  så  på  bevaring  av  et
fredehg samfunn som et gode i seg selv,  og for å kunne bevare freden måtte visse

grunnleggende forhold ivaretas, defiblant sikrrig av eiendomsretten. Man måtte ha
ordholdenhet  ®ålitehghet),  rettferdighet  og  det  måtte  være  god  omgang  mellom
mennesker/parter/-nasjoner.

Av  sentral  beqrdning  for  ettertiden  er  at  han  prøvde  å  fundamentere  disse

godene på filosofiske prinsipper, først og fremst på id6en om en grunnleggende lov
-  naturloven  -  som  han  mente  måtte  legges  til  grunn  for  ethvert  lands  sivile  lov.
Han mente at visse brede rettferdighetsprinsipper er naturlige, det vil si universelle
og  uforanderlige,   og  på   disse   prinsippene   kan   det  reises   forskjellige   "lokale"
rettssystemer,  som  alle  avhenger  av  "ukrenkelige  pakter".  Dette  gjelder  også  for
internasjonal lov, som avhenger av ukrenkelige pakter mellom statsledere.

Grotius gav følgende definisjon på naturloven:
`Tbe  law of nature if  a dictate of rlg!bt reaf on, uJhicb Points out that  an  act, according !f it if  or

iJ  not in  conforrmity  witb  rational nature, haf  in it  a  quality  of moral baf enef :  or ?oral nece:fi?:.

and that, in conf equence,  Jucb  an  act if  eitberforbidden og enjoined by tbe  autber of nature_, God."

Bruddet med middelalderen hgger i synspunktet om at naturloven ville ha vært
shk selv om Gud ikke hadde eksistert:   `Jøfz ør eøeø  Coc7,  Z4eø,  cøøøo/ cøøJe ZÆø/ /22m /z.zøer
two  Jbould not  make four,  fo He  cannot  cause  tbat  that  wbich  if  intrinsically  euil  be  not  euil."7

Grotius  mente  at  det  ikke  er  noe  mer  tflfeldig  med  naturloven  enn  med  mate-
matikken.  Den ligger fast og dikterer iflneholdet av "riktig fornuft",  og er aksiom-
atisk av karakter. Han uttalte at naturlovens prinsipper "gir seg selv", og at rasjoneu
og  naturlig  oppførsel  er  identiske.  Menneskene  er  derfor  av  natur  bundet  d  et
rettferdig styresett.

Siden Grotius anså naturloven for å danne grunnlaget for all sosial organisering,
nasjonal såvel som internasjonal, utviklet han sin opprinnelige juridiske teori til en
mer generen teori, der omfattet alle aspekter ved menneskesamfunnet. Teorien ble

på denne måten en mer roj7.o/ogz.rÆ betraktning.
OzØ Æ#3æ og/7?dm ø inneholder også  hans  berømte  doktrine  om "rettferdig

krig". Grotius hevdet at krig kan forsvares som et middel til å oppnå rettferdighet i
tilfeller  der  ingen  lov  (rettsapparat)  eksisterer,  som  kan  felle  en  dom  i  saken  det
strides  om.  De  fleste  shke  saker  er intemasjonale  konflikter.  En part kan gripe  til
våpen for å  forsvare  sin  eiendom eller sm rett,  og med makt gripe  (ta tilbake)  det
som  tilhører  parten,  ener  straffe  kriminelle  lovovertredelser.  Det  er  vesentlig  å
merke seg at han mente at naturloven -som er evig og ubrytehg -også gjelder for et
lands fiender, og forkynt midt under trettiårskrigen, gjorde dette sterkt inntrykk.

Særhg bør vi merke oss at Grotius mente at et folk har lov til å gjøre opprør mot
en undertrykkende statsmakt, og "skille seg av med den". Folket er suverent.

6  0g  også  mellom  mennesker  og grupper  av  mennesker.  Han  skilte  mellom  "the  common  subject"  som  er

staten/nasjonen og "the special subject", en eller flere personer.
7  De  to  sitater  er hentet  fra  "Prolegomena"  i  D€/.øæ  Gø//z. øcjøøø.f,  og er g)engitt  i 4  Hz.J/ø# o/Po/z./z.fø/ TÆøoJ av

George H.  Sabine & Thomas L. Thorson, s.  393-4, the Dryden Press,1989.
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Et  annet  viktig  arbeide  er  det  korte  skriftet  A4ør?  Ij;.4Gø#  (Fritt  hav)  utgitt
anonymt  i  1609.  Her  imøtegikk  han  det  spansk-portugisiske  kongerikets  krav  på
herredøiiime  over de hav som lå opp  til land som de hadde oppdaget.  Hensikten
med argumentet var å tilrane seg handelsmonopol,  særlig på Ost-Indien.  Noe slikt
kunne Honand som en konkurrefende sjømakt vanskelig akseptere.  Grotius hevdet
i  skriftet  at  alle  nasjoner  har  den  samme  rett  til  å  seile  på  verdenshavene.  Havet
skulle være fritt for alle.

Tohn Locke (1632-1704)
Vi kan ikke kalle Grotius  en liberalistisk tenker.  Han var heller en liberal humanist
som utviklet og syntetiserte tanker som sterkt bidro  tfl å muliggjorde hberahsmens
frembrudd  og  utvikling.  Han  konstruerte  ingen  sammenhengende  politisk  teori
qan anså ikke det som sri oppgave), men kom med et ven av tanker som senere
politiske tenkere kunne høste av.

Den  tenker  som  for  alvor  -  og  systematisk  -  fremsatte  id6en  om  at  enkelt-
individene  innehar  evige  og  ukrenkelige  retter  var  John  Locke.   Også  han  tok
utgangspunkt i naturloven, 9 og her bygget han i stor grad på Grotius.

Selv om Locke samlet og brukte mye stoff fra eldre tenkere, fremstod han som
en stor og radikal fomyer innen flere felter. Hans betydning for ettertiden er nesten
umulig å overdrive, særlig innen områdene politisk fflosofi, epistemologi og psyko-
logit°.  Meget viktige  er også hans  bidrag innen  filosofi, pedagogikk,  toleranseteori
og teologi. Locke var godt forankret i,  og forsterket den engelske empiriske viten-
skapstradisjon,  og i  tillegg  til  det  som  er  nevnt,  viste  han  stor  interesse  også  for
biologi, kjemi og medisin.

Den avhandling som frem for noen startet den liberahstiske tenkningen, er TØo
TH?c7/z.j.Gr o/ Go%mÅøØ/. Verket påvirket den historiske utvikling i en grad kun ytterst
få  andre  verker  har  gjort,  og  førte  til  oppblomstringen  og  modningen  av  den
engelske  hberalismen.  Boken påvirket  direkte  oppveksten  av  de  frhetsbevegelser
som resulterte i den amefikanske og den franske revolusjonen, og i lignende - ikke
autid hke  suksessfulle  -revolusjoner i f.eks.  Sydamerika,  Irland og lndia.tT  Verket
inspirerte sterkt til innholdet i den amerikanske uavhengighetserklæringen av 1776,
den amerikanske grunnloven (ratifisert 1788) med amendments  (the Bill of Rights,
1791),  den  franske  menneskerettighetserklæringen  av  1789,  og ikke  få  av Lockes
id6er fmner vi igjen også i den norske grunnloven av 1814.

8 Mare Liberum er bare et kapittel i et større verk, DG/.ø#j)røGdc7G, som lå upublisert helt til 1868.

9   Lockes   tidligste   arbeider   er   essays   om   naturloven,   skrevet   mellom   1660   og   1664.   Disse   omhandler

epistemologiske  problemer  om  kunnskap  om  naturlovens  innhold,  og  om  naturloven  som  en  bindende
moralsk og sosial kraft.  I senere arbeider fortsatte han å ta utgangspunkt i naturloven .

t° Foruten Tøo Trøø/7.ræ o/Gozv"jøø er det verket Efføy ø%G".øg Høzøø#  UøJ#+/øøø.øg (1689)  sorn har påvirket

ettertiden mest.  Det er hovedsakelig her han, på et empirisk grunnlag, utreder sine  filosofiske, psykologiske
og pedagogiske tanker.

t ] john Locke:  Tø;o Trtiø/z.ræ ø/GowmÅøeø/, New American Library (a Mentor Book),1965, s.  16 i introduksjonen

av Pcter Laslett.
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Utgitt  anonymt  i  1690,  trodde  man  lenge  at  verket  ble  skrevet  rett  etter  den
engelske revolusjon i  1688.  I  dag vet vi at  T2#o  Trgø/z.j`GJ ble  skrevet i tiden  1679-81,
altså  godt  før  revolusjonen  og  før  han  flyktet  til  Houand.]2  Dette  har  ført  d  at
Locke i dag  ses  på  som mef radikal  enn  tidligere:  Han kalte  på  en revolusjon,  og
ikke "bare" forsvarte en som allerede var gjennomført.13

Den første av de to avhandlingene er en tilbakevisning av Filmers forsvar for en
konges  guddommelige  patriakalske  rett  tfl  å  styre.]4  Det  ef  imidlerdd  i  TØG  r6'co77d
/rgø/z.Jg at Locke kommer med  sine viktigste bidrag tfl  den  politiske  tenkning.  Han
formulerer og utdyper her farhge doktriner, flere av hvilke som allerede var aktuelle
i datidens pohtiske debatt, og som ved et dekret i 1683 ble bannlyst.

Vi fmner her er et systematisk, om enn ikke helt konsistent forsvar for individets
retter og for innføring av konstitusjonelle endringer som skulle sikre disse, samt en

gjendrivelse av den absolutistiske (enevelde, despoti) teori om regjeringmakt.
I  JecoøJ  Trf7ø/z.J`e  begynner  Locke  med  å  postulere  en  naturtilstand  regulert  av

lover avledet fra Gud/naturen,  en tilstand der menneskene var likeverdige og frie
overfor Gud og overfor hverandre. Disse lovene - naturloven - sikret menneskene
personlig frihet, uten hvilken det ville ha vært "anarki", da naturloven implisitt er en
/o"ø/Zr/o#,  under hvilken  menneskene  når  frem  tfl enighet om  sosiale  leveregler.  I
naturtilstanden  tilhørte  all utøvelse  av  ÅøøÆ/ det  enkelte  individT5,  pen  så  -  enten

plutselig eller gradvis - ble individene enige om å gå sammen og danne et samfunn
med  felles  regler,  basert på  natuloven.  De inngikk en  samfunnskontrakt.  F#.2ø.//zg,
fordi de fant det lønnsomt Ø//rø eg6øøj///e (en radikal tanke), gav individene på denne
måten fra seg sin 6gø makt til fordel for en/g//€r makt, basert på det enkelte individs
sternmerett.  Denne  felles makt (cornmunal power)  er en politisk maktT6, og denne
ville Locke  dele i tre:  en lovgivende makt lagt til parlamentet,  og  en utøvende  og
døinmende makt lagt til monarken.

Den lovgivende forsamling - parlamentet - skulle bestå av valgte representanter,
og være den Øverste makt. Regjeringsmakten  (monarken) måtte ikke være absolutt,
men  være  avhengig  -  ¢e/z.øgø  -  av  folkets  støtte.  Dette  innebar  at  individet  ikke
oppgir  sine  naturlige  retter,  når  det  trer inn  i  borgersamfunnet  (civil  society),  for
disse  retter  er  evige  og  står  over  alle  lover  laget  av  mennesker.  Hvis  regjeringen

t2 Locke fikk tidlig kontakt med whig-lederen lord Shaftesbury (var selv en "whiger"), og begge kjempet de for

å fremme parlamentets makt. Shaftesbury fdt i kongens unåde og ble arrestert og dømt i 1681, men klarte å
flykte  d Holland, hvor han  døde i  1683.  Ingen av Shaftesbury's venner kune nå  føle  seg trygge i England,
og ljocke  (som  man  holdt øye  med)  fant det best  å  forlate  England  samme  år.  Han  kom  først  tilbake  tfl
England  etter revolusjonen i  1689, altså  etter at den  katolske  kong ]ames  11 var blitt  styrtet  qøsten  1688),
og parlamentets makt sikret.

13  ibid.  (note |2). Kap.  3 i lntroduction.

] 4 Sir Robert Filmers anakronistiske Pc7J#.ørrÅø w /Æe Nø/#rz7/PoøJer øg KZ.#gr, utdtt posthumant i 1680, oppnådde å

bh berømt/on¢. verket ble grundig tflbakevist av Algernon Sidney qenrettet 1683)  og Tohn Locke.
t5  JGco#J Tr#c7/z.j.€,  $  7  (f.eks.):  „the  Exøø/z.o#  of the  Law  of Nature  is  in  that  State  [of Nature|,  put into  every

Mans  hands, whereby every one  has  the right to punish  the transgressors  of that Law to  such a Degree.  as
may hinder its Violation.

]6  Locke  definerte  politisk  makt  som  en  rett  tfl  å  lage  lover,  der  omfatter  dødsstraff,  og  følgelig  alle  lavere

straffer, og gjøre bruk av "samfunnets makt" til å utøve disse lover.  Ibid.  $ 3.
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misbrukte eller vanskjøttet sin makt og sitt embete, hadde folket rett til å trekke sin
støtte tilbake og velte regjeringen, om nødvendig med makt og revolusjon.

Nytt og radikalt hos Locke, og klart liberalistisk, var at Statens  oppgave og mål
skuue GGgr¢øJø til å ivareta og sikfe den enkeltes rett til liv, frihet og eiendom.  Staten
burrræ baLre r.eguhf:ie sø;][![rf]i:rm€t i  den g;rad  det  uar riøduendig for  å  Sihi.e  dif f e  rettene. Fin
følge  av  dette  var  at  staten  ikke  skulle  blande  seg  inn  i  den  enkeltes  sosiale  og
Økonomiske velferd.17 Staten skulle kun gripe inn overfor lovbrytere,  altså de  som
krenket andres  eiendom.  Denne tankegang var høyest utypisk på Lockes tid,  og vi
bør merke oss at for Locke var årsaken til at menneskene dannet samfunn, et Ønske
om å oppnå en effektiv beskyttelse av eiendom. Slik sett skulle staten stort sett være
et lovapparat.

Også nytt og radikalt var at Locke tok utgangspunkt i individet og i det enkelte
individs  eiendomsrett.  Til  alle  tider  hadde  kirken  ment  at  eiendom  var  noe  som
naturlig  tilhørte  fellesskapet,  og  privat  eiendom  ble  sett  mer  i  sammenheng  med
Øe77øGJ`ÆG/r  rj/Ø47c/ø//.   Slike  tanker  var  fortsatt  utbredte  på  Lockes  tid,  og  selv  om
endringer var i ferd med å skje, var det ]ohn Locke som snudde trenden med helt
og  holdent  å  satte  individet  i  sentrum.  Vi  snakker  derfor  om  en  overgang  fra
naturlov til ØØ/ø77iø/7.

Å  sette individet i sentrum, og pc; c7G/g77#ø/øg utlede hvilke lover som må gjelde
for  samfunnet  er  helt  grunnleggende  for  hberalismen,  og  her  er  Locke  bane-
brytende. Locke hevdet at individet har en naturgitt (selvinnlysende) rett til sitt eget
HN , sorr+ er de:+s e,gc:n dif:r+do;r![r:. "Thougb  tbe Eartb, and all iriferior Creatum be  common to
all Nlen, yet  euey  Man  baf  Proijerty  in  bis  own Perfon. Tbif  no  Body  haf  any  Rig!bt  to  l)ut

bimself."18

Da ethvert menneske av naturen (av Gud) selv er pålagt ansvaret for å overleve,
har individet også en medfødt rett d å bruke sine evner fritt, såfremt det ikke gjøres

på en måte som skader eller hindrer andre menneskers tflsvarende rett. Retten til å
bruke sine evner fritt - til arbeid - følger altså logisk av retten til hv.

Dette igjen leder til individets fett til eiendom, både til eiendeler (gjenstander) og
til landjord. For hvis individet ikke fikk beholde fruktene av sitt arbeid, var det like
langt. Om individets naturhge rett til eiendom sier Locke:

"The  ribow  of  bif  Body,  and  the  Worh  of  bif  Handf ,  we  may   fay,  are  ijroperly  l]iS.

Twhatfoeuer  tben  he  remouef  out  of tbe  State  that Nature  batb  Prorided,  and  left  it  in,  be  bcitb

mixed  hif  JAbour  with,  and joyned  to  it  fomething> tbat  if  bif  own,  and  tbereby  makef  it  bif

Pro|)erty. It being by  him remoued fm  tlJe  common  State Nature iilaced it in,  batb  by  hif  laboi4r

fomethins annexed to it, that excludef tbe  common rig!ht of otber Men."19

Viktig her er også siste setnrig, som viser at eiendomsretten GÆj`Æ/øc7Gw alle andre
enn eiendomsbesitteren.

Retten tfl eiendom innebærer likevil ikke at den enkelte har adgang tfl å ta så mye
han/hun Ønsker.

17  Øystein  Sørensen:  Jdc.Gr ØÅØ/77.Åø/,  s.16.

18  SecondTreahfe. $ 2:] .

19  ibid.  s.  27.
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"13ut bow far lJaf  [God]  gjiuen it uf?  ... Af mucb  as  any  one  can mak.e  ufe  of to  any  aduantage

of life before it  J|)oilf ;  So  much  he  møy l}y  hif  labourfix  a Proi)erty in. W'bateuer is beyond tbis, if

more  tban  biS  Sbare,  and belongto  otherf."2/D

Eiendom kan videre overføres gjennom arv og gjennom lovlig kjøp  og salg.  På

grunn av samfunnets  og Økonomiens utvikling,  hvor penger kommer inn i bildet,
og produksjon foregår i stor skala ved hjelp  av ansatte,  oppstår det muligheter for
store   ulikheter   blant   menneskene   når   det   gjelder   størrelsen   på   landeiendom.
Såfremt alt går rett for seg mener Locke det er helt i orden. Menneskene har lik rett
tfl eiendom, men de har ikke lik rett til lik eiendom.21

En annen side ved Locke som også vitner om hans radikale frihetstenkning, ser
vi i hans holdning til hva som bør gjelde i familielivet.  Han demonstrerte at farens
makt  over  familiens  bam  (som  deles  med  moren)  kun  er  et  fomynderskap,  et
vergemål.  Faren er beskytter  (guardian-father)  og har plikter overfor barnet,  særlig

gjelder det utdannelse. Når barnet når m modenhet og kan tenke rasjonelt, skal de
ikke   lenger   underkastes   foreldrenes   vilje   eller   kommandoer.   Slik,   selv   innen
familien, skulle barna ikke utsettes for en "zØ./Æc3r/zg %g7.Gø.øg."22

Å ta utgangspunkt i en tenkt naturtilstand og i naturloven, å bruke id6en om en
samfunnskontrakt,  å  snakke  om  politiske  rettigheter  og  diskutere  grensene  for
statens  makt,  var vanlig på  1600-tallet.  Det  som  gjorde |ohn  Locke  svært radikal
var, kort oppsummert:

- mennesket handler naturhg i Ggeøz.ø/#?ffe ®åvirket av Hobbes)
- mennesket har grunnleggende naturgitte retter som z.Øc7z.øz.d6'r
- statens makt er J`/6'zÆ/ ¢GgæørG/ til kun å beskytte menneskenes eiendom.

De færreste på Lockes tid ville sette så klare grenser for statens virke  som han, og
det var mange som mente at det også var statens oppgave å bidra tfl menneskenes
frelse.  Dette  gav  seg  utslag  i  at  herskerne  den  gang  diev  harde  forfølgelser  av
religiøse bevegelser, med blodige religionskriger som resultat. Mot dette satte Locke
opp  som ideal  en  religiøs  toleranse  @l.a.  i EfføjJ  Oø  To/erø/z.oø,  1667),  og  forsvarte
kraftig  retten  tfl  dissens  i  religiøse  saker.  Det  var  ikke  statens  oppgave  å  frelse
menneskene  til  den  rette  tro,  den  enkelte  måtte  være  fri  tfl  selv  å  fmne  veien  til
£re+se. H2iri skJ:€N T;h.a... " Since  euey Man  cippears  orthodox  to  bimf elf ,  no  one  in  bif  rig!ht  or

biJ   wrons  mind  uJill   accept   aJ  juft   tbe  PerJecution   of  himJelf;  firtbemore,   Jince   in   ?ny   case

Perfecuti-on  cannot  toucb  a  man'f  inmofJi  conuiction,  regardleif  of  what  he  may  f ay  under  ftref f ,
tbere is no Practiccil merit in Perf ecution."

Lockes  nye  og  radikale  tanker  skune  raskt  bre   seg  både  i  England  og  på
kontinentet, og de dannet en ny tradisjon i den politiske tenkningen - et liberalistisk
opprør mot vilkårhg stats- og kongemakt. Lockes politisk-filosofiske arbeider Øvde
stor innflytelse på svært mange tenkere, hvorav flere selv førte hberahsmen videre.
En av de mest sentrale var Montesquieu.

20  ibid.  s.  31.

2t  Øystein  Sørensen:  JJG'w ojzø/77.Æe/, s.  14.

2;2-InterncitionalEnycloi)ediaoftbesodalsciences,1968.

T3Fral.8tterconærninsToleration(16Sf)),g;}e"rrstt.ilnternationalEnyclopediaofthesodalsdences,1968.
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Baron de Montesquieu24 (1689-1755)
Få tenkere har klart å bh verdensberømt for et enkelt politisk prinsipp. Den franske
adelsmann,   fflosofen  og  rettsstatsteoretikeren  Montesquieu  oppnådde   det  med
zØøÆ¢«J6/z.øg¢77.øJ7+¢G/,  og  det  er  dette  han  huskes  for  blant  folk  flest.  Han  kom
imidlertid med flere originale bidrag innen sosial og pohtisk teori25, hvorav noen er
meget viktige.  Men  maktfordelingsprinsippet  er  nok hans  største  bidrag,  og  prin-
sippet med en tredeling av statsmakten er mer eller mindre blitt en del av de vestlige
demokratienes  politiske  ideologi,  og  kan  betegnes  som  en  hjømesten  i  klassisk
liberalisme.

I  1748  ble  Montesquieus  hovedverk  L'G¢#.Z  c7€J  /oz.J  (I,oæøeJ  å#ø  utgitt.  Dette
verket (to bind på tfl samrnen rundt tusen sider), som ble påbegynt allerede tidlig i
1730-årene,   er   et  av  historiens   store  arbeider  i  politisk  teori  og  rettsteoretisk
historie.  Boken  ble  Øyebhkkelig  en  intemasjonal  suksess,  og  dens  innflytelse  for
ettertiden har vært varig.  En engelsk oversettelse  (Lfpz.#./J o/ZÅG løøu)  kom allerede i
1750.

h#æ åød sikret Montesquieu verdensberømmelse, og fikk bl.a. David Hume til
å skrive at verket "vil bh beundret til ane tider". Men det beqrr ikke at arbeidet ikke
var  kontroversielt,  og  det  møtte  da  også  sterk  motstand  i  mange.kretser.  Særlig
skjedde det i ltalia hvor Lør åød ble svartehstet, tross sterk motstand fra liberale
kretser. Montesquieu slo tilbake mot kritikken i et godtonet skrift som regnes  som
det mest briljante han skrev: D6/ØJ€ c7e L'6¢7z./ c7er /oz.J (1750).

Den praktiske målsetting med l,o2w7ø Å#d var å analysere hvilke konstitusjonene
betmgelser friheten er avhengig av, og slik oppdage en metode som kunne føre tfl at
franskmennenes tapte frihet ble gjenopprettet.26

Metodisk baserte Montesquieu seg hovedsakelig på historiske undersøkelser,  og
styrket   dermed   kraftig   en   nesten  ikke-eksisterende   fransk  empirisme   (a   priori
radikal,  nesten  dogmatisk  rasjonalisme  var  trenden  i  Frankrike).   Han  betraktet
forholdene  i  samfunnet  som  kjensgjerninger  der  kan  studeres  vitenskapehg,  og
betonte samtidig at samfunnet må betraktes som en helhet. Vefket er likevel preget
av upresise definisjoner og en mangel på ritem konsistens og organisering.27

24 Hans fulle navn var Charles de Secondat, Baron de la Brede et de Montesquieu.

25   F.eks.  ble  Montesquieu  av  Auguste  Comte  og  Emile  Durkheim  regnet  som  den  viktigste  forløper  for

sosiologien,  og  av  Sir  Frederick  Pollock  som  "the  father  of modern  historical  research".  Raymond  Aron
anså  ham  for  den  første  moderne  utøver  av  politisk  sosiologi.  Jø/emcz/z.o#ø/ E#yc/o¢eø.ø  o/ ZÅG  foø.ø/ Jø-eøceJ,

qeretter JEJJ),1968.
26  Det  ble  nesten  stans  i  den  politisk-filosofiske  tenkning i  Frankfike  etter Tean  Bodin  (1530+96).  Autokiatiet

som utviklet seg under Henry IV, kulminerte under det langvarige brutale monarkiet tfl Louis XIV. De siste
30  årene  frem  tn  eneherskerens  død  i  1715  var  en  periode  med  økende  dekadanse  og  statlig absolutisme.
Eneherskerens  ambisiøsc  militære  eventyr  førte  tfl  slutt  tfl  at  hele  Europa  vendte  seg  mot  ham,  og  hans

grandiose planer endte i katastrofe.  Landet ble nesten bankerott, utarmende skatter ble innført og fattigdom
spredte  seg.  Denne  lærdommen  førte  tn  at  interessen  for  politisk  teori  økte  kraftig,  og  en  rekke  tenkere
skiev politiske verker, deriblant Montesquieu.  George H.  Sabine & Thomas L. Thorson: 4 Hz.J/oø o/Po/z./z.cø/
""cy' s. 500-2.

2J  IESS.
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Det  fomyende i Montesquieus  store  arbeide  er  å  finne  i måten  han  gjorde  sin
analyse på, og hans teoretiske utgangspunkt: han stilte opp som premiss at et lands
sosiale innretninger avhenger av en rekke  forskjemgartede betingelser.  Utvikhngen
av  samfunnets  lover  så  han  i  relasjon  til  betingelser  som  regjeringsform,  klima,
religion, sedvane, skikker og Økonomi.

En shk tilnærnrig representerte et brudd med den eldre forestilhngen om at det
eksisterer  en  evig  naturlov  overordnet  den  menneskeskapte  positive  lov.  Monte-
squieu var likevel tydelig preget av id6en om naturretten (naturloven), og han holdt
fast ved denne tradisjonen.  F.eks.  åpner ljwGØGf åøc7 med den vage formuleringen at
en  lov betyr  "de  nødvendige  relasjoner  som  oppstår  fra  tingenes  natur".28  Bland-
ingen   av   "gammel"   natufrettstradisjonen   og   en   nyere   politisk   og   sosiologisk
"relativisme"  viser en inkonsekvens  hos  Montesquieu,  og som peker  frem mot en

ny tid hvor naturlovstenknmgen  er på retur.  Mer moderne id6er  skulle  etterhvert
overta,  og dette  ser vi  enda  sterkere  hos  Adam  Srnith.  IGavet til vitenskapelighet
var Økende.

Men  også  på  andre  områder  brøt  Montesquieu  med  fortiden.  Det  kan  f.eks.
nevnes at han i L/7æJP#jø%f (en samfunnssatire, utgitt 1721)  skrev at menneskene
antid  blir  født  inn  i  et  samfunn,  og  at  det  derfor  er  meningsløst  å  diskutere
samfunnets opprinnelse og kontrakt.29

Vi tar så for oss noe av det sentrale innholdet i Lo2wz# c3øc7.
Først bør nevnes at Montesquieus nye sosiologiske innfausvinkel førte til at han

fant  en  ny  måte   å  klassifisere   forskjellige   statsformer  på,   der  brøt  klart  med
forgjengerne.3° I hans modeu har hver styreform en bestemt Øø/ør og et tilhørende

jJ#.wzf¢. Med natur mente Montesquieu Åøeø som innehar den regjerende makt, med
prinsipp  Æz¢/ÆG#Pøyoø som må bevege de involverte i statsstyret,  for at sqrreformen
skal funksjonere best eller sterkest. Når sqrreformen funksjonerer riktig, hevdet han,
vfl en lovgiver som forbryter seg mot P#."+Pe/ provosere  frem revolusjon.  Iflassi-
fisert etter natur stilte han opp følgende tre statsformer:

-republikk @asert på dyd som prinsipp),
- monarki @asert på ære)
-despoti @asert på frykt).

Montesquieu fordømte despoti, slaveri og religiøse forfølgelser, og mente at slikt
står i skarp kontrast tfl naturloven og menneskets natur.  Om despoti sier han:  ''Dez
er umuljs i tale  om  flike  monf trøse  regjering!er uten  å bli rase?de." 3\_ P€t vær :æ"sriJ€¥g £oto
ham å holde en nøytral intellektuell avstand i sine analyser. Montesquieu er da også
blitt karakterisert  som  en mann  der  elsket politisk  frihet og han var  sterkt liberal,
om enn nøktem av karakter ellers.

2:8AHijtoyofpoliticalTbeoty,s.50D.

29  IESS.

3°  Tidligere  var  det  svært  vanlig  å  operere  med  følgende    tre  former  for  statsstyre:  Monarki,  aristokiati  og

demokrati.
31 L#w ;#c/, bok 111, kap. 9.
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Etter   denne   klassifiserrigen   foretok   Montesquieu   en   nærmere   analyse   av
"naturen" til de enkelte statsformene på et empirisk grunnlag. I hva som nok er den

best kjente og mest innflytelsesrike del av l.oz%r Åøc7, den del som beskriver - euer
idealiserer  -  sqrrefomen  i  England   @ok  Xl  og  XII),   fmner  vi  hans  berømte
diskusjon om politikk og borgerretter.

Montesquieu  hadde  (som  mange  andre)   observert  at  den  som  har  makt  er
tilbøyelig til å misbruke den.  Hvis  derfor hele statsmakten er samlet på ett sted, vil
resultatet nesten med sikkerhet bli et despoti. Dette gjelder ikke bare når makten er
samlet  hos  ett  enkelt  menneske,  en  enevoldsmonark,  men  også  om  en  nasjonal-
forsamling sitter med hele makten.

Montesquieu ville derfor spre makten og balansere den. Han gikk her lenger enn

Tohn Locke med et skille mellom  GØ ø/Ø¢GØc7e,  Gø /oygz.øeøc7G og €ø c7ØzØz77€øc7e ØØÆ/ (senere
kjent   som   maktfordelingsprinsippet).   Dette   skulle   være   tre   separate   offentlige
organer,  og de  skulle handle uavhengig av hverandre.  Han gjorde  deres  skarpe  at-
skiuelse tfl en betingelse for friheten. Han advarte:

"Når den  lougjiuende maht forem med den utøuende, ekSif terer f ibeten ihhe  lenger."

Heller  ikke  fmnes  det  frihet  hvis  den  dømmende  makt  ikke  adskilles  fra  den
lovgivende.  Et berømt  sitat  av  ham lyder:  ''A4øÆ/ zøå j`/øøj`e zøøÆZ. " 32  Makten  skulle
altså balanseres best mulig menom uavhengige selvstendige statsorganer.

Montesquieu ville legge den utøvende makt til Æoøgeø, den lovgivende makt tfl en

/o/Æeøø/gz/or+øzØ/z.øg  og  den  dømmende  makt  til  en  øcz#Æe7zgz8  c7ozØJ/o/ sammensatt  av
personef valgt ved loddtrekning.

Denne  delen  av  Montesquieus  arbeid  ble  raskt  ansett  for  å  være  kanskje  det
viktigste stykke politisk teori i det 18. århundre, og påvirket i fundamental grad den
amerikanske  og  franske  konstitusjon.  I  USA  står  begrepet  "checks  and  balances"
svært  sentialt.  Også  den  norske  konstitusjon  er  sterkt  påvirket  av  Montesquieus
maktfordelingsprinsipp,  men  dagens  parlamentariske  system  aksepterer  ikke  disse
skillene fullt ut, her skal regjeringen "kun" være GZ n7c7fÆøj> for Stortinget.

Nå  mente  ikke  Montesquieu  at  den  lovgivende  og  den  utøvende  makt  nød-
vendigvis  zøå være  adskilt i  separate instanser  (skjønt han  foreslo  det).  Vitsen  er  at
makten  må  være  spredt  til  ulike  instanser  i  staten,  instanser  som  griper  inn  i
hverandre og kontrollerer hverandre. Den formelle adskillelsen er mindre viktig.33

Montesquieus  sosiologiske  forståelse var  større  enn hos  sine  forgjengere,  (f.eks.
Locke).  Selv hans  mest politiske  teorier inneholder  en klar  sosiologisk  dimensjon.
Sentralt hos ham er at Æoø/7z.ÆZør Æør Gø pojz./z.ø/øøÆy.oø, og en forutsetning for friheten
er eksistensen av grupper som er i hvert fau delvis uavhengige, og som kan påvirke
maktbalansen  mellom  stat  og  individ.  I  tillegg  bør  det  til  de  ulike  maktinstanser
svare  ulike  sosiale  krefter.  Men  selv  om  makten  skal  være  delt,  må  de  adskilte
maktinstansene  samarbeide,  og  det  mente  han  naturlig  vil  skje  hvis  individuelle
retter og rettigheter blir garantert.

32 De to sitater:  Ibid, bok XI, kap.  6.

33ØystirrLSørerrsen..Ideeromfthet,s.2;2..
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Rundt  et  halvt  århundre  senere  sdte ]eremy  Bentham  (1748-1832)  seg  spørs-
målet: Hvilken mulig garanti for frihet kan det hgge i delingen av makten hvis alle
tre maktinstanser kontrolleres av 6n og samme gruppe eller klasse?

Montesquieus analyse av den britiske konstitusjon viser at han var oppmerksom

på  dette  problemet,  og  han  trodde  ikke  at  bare  6n  klasse  kunne  gis  statsmakten.
Makten  måtte  også være  delt mellom  forskjellige  klasser.  I  tillegg  til  et  organ  for
aristokratiet (f.eks.  et House of Lords, som i England), burde det være et organ for
folket  (et House  of Commons).  Men med  sin adelige bakgrunn var det qrpisk  for
Montesquieu at han mente  at det "vitale  element i balansen"  skulle utgjøres  av et
opplyst   adelskap.34   Montesquieu  var   meget   opptatt   av   å   bevare   stabiliteten  i
samfunnet, endringer skulle skje "stykkevis", og han var overbevist om at hans egen
klasse spilte  en viktig rolle i den  sarnmenheng. Vi kan merke  oss  at en god del av
hans id6er  er preget av en  aristokratisk patemalisme.  Likevel var han ingen  typisk
konservativ.

Også andre  sosiale  "grupper"  og instanser er viktige for stabihteten og friheten,
mente han, shke som kirken, og provinser, byer, lauger og profesjonelle foreninger.
Alle disse mente han innehar rettigheter og forskjeuige privilegier som til sammen
bidrar til maktbalansen, og setter barrierer for despotiet.

Til slutt kan nevnes at Montesquieu var mindre opptatt av individenes frihet og
retter  enn  John  Locke,  og  sistnevnte  anses  samlet  sett  som  langt  viktigere  for
liberalismen  enn  Montesquieu.   Også  Montesquieu  vektlegger  imidlertid  at  den
enkelte må ha ytringsfrihet, og være sikret mot overgrep fra staten.35

Adam Smith (1723-1790)
Ved  siden  av Tohn  Locke  er Adam  Smith  det  mest  sentrale  navn  i  den  klassiske
liberalismen,  og  som vi vet regnes  han  som  den  Økonomiske vitenskapens  far,  og
fortsatt er Smith en ruvende skikkelse i Økonomisk vitenskapshistorie.

Det viktigste trekk ved liberahsmen  frem til Adam Smith hadde væi.t en kamp
for  å  sikre  individet  mot vilkårlige  overgrep  fra  en  q7rannisk  statsmakt.  Individet
hadde visse naturgitte retter, og statens makt måtte sterkt begrenses og kontrolleres.
Med Srnith startet en ny utvikling og epoke i hberahsmens historie.

Tohn Locke hadde tatt det for gitt at det er en naturlig sammenheng mellom hva
som er best for samfunnet og individenes medfødte rett til liv,  frihet og eiendom
(som   staten   har   til   oppgave   å   beskytte).   Men   han   kunne   ikke   påvise   noen
mekanisme for denne sarnmenhengen. Det var nettopp dette Smith gjorde i  Lyeø/ZÅ
o/Nø/z.oÆ (lJ7;N).  Han lanserte her en mekanisme som kunne vise Æ¢oørør velstanden
Øker for alle når staten overholder menneskerettene36 og individene gis frihet. Først
etter JJ7T\r kunne liberalismen blomstfe for alvor.

Adam Smith ble født sornmeren 1723 i den lille byen Kirkcaldy nær Edinburgh i
Skottland,  hvor han vokste  opp  sainmen med  sin mor  qans  far,  en  fremstående

34 JEJJ.

35 L„crøø c;Øc7, bok XII.

36  ideer om fthet, s. 2.3-4.
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advokat   og   embetsmann   i   tollvesenet,   døde   før   hans   fødsel).   Han   fikk   sin
utdannelse  ved  University  of  Glasgow   som  på   den  tid  var  blant   de   beste  i
Storbritannia.   Her  ble  han   sterkt  påvirket  av  Francis   Hutcheson37,   en   sentral
skikkelse  i  det  som  er  blitt  kalt  den  skotske  opplysningstid.  Fremragende  presta-
sjoner skaffet ham stipend til et langvarig studieopphold i Oxfofd,  som imidlertid
mest ble brukt tfl selvstudier.

27 år gammel fikk Smith et professorat ved Universiqr of Glasgow,  og her var
han  i perioden  1752-63  professor i moralfilosofi.  Han  fikk  så  et godt  tflbud  som

privatlærer for den unge hertug av Buccleugh, og han takket ja. Dette førte ham tfl
Frankrike og kontinentet hvor han blant annet møtte Voltaire, Turgot, Quesnay og
Helv6tius.   I   1767   trakk   Snrith   seg   tilbake   til   Kirkcaldy,   hvor   han   skrev   sitt
verdensberømte verk W7reø/ZÆ o/Nø/z.oøf (Im}). I sine siste år innehadde forkjemperen
for  frihandel noe ironisk  stillingen  som høytstående  tollfunksjonær  (commissioner
of customs) i Skottland.

Selv om Srnith hadde en klar tendens til å gå sine egne veier, ble han naturlig nok
påvirket av  en  rekke  tenkere,  hvorav  de viktigste  (i  tillegg  ti  Hutcheson)  nok  er
David Hume  (1711-1776)  som også var hans  nære venn, Bernard de Mandeviue38

(1670-1733),  den  fi:anske  Økonomen  Richard  Cantillon  (1680-1734)  og  de  kjente
franske  Ssiokratene  Francois   Quesnay  (1694-1774)   og  Anne  Ropert  T.  Turgot

(1727-8i).39
Adam Smith var  en  såkalt polyhistof  (dyktig i mange  forskjellige vitenskaper).

Han skrev avhandlinger og essays innen et bemerkelsesverdig stort fagspekter; om
Økonomi,  historie,  jus  og  statsvitenskap,  språk  og  kunst,  og  også  om  astronomi,
logikk og metaSsikk.40

Metodisk hører også Srnith tfl den sterke britiske empiriske tradisjon, og  lmr er
et av de  største bidrag innen denne  tradisjonen.  Men mens Locke  og Ssiokratene
bygget sin tenkning på naturretten brøt Smith i stor grad med denne.  Han var for
mye av en empiriker. Han stilte seg også skeptisk til id6en om en samfunnskontrakt
og brøt  med  denne  gamle  tradisjon  fra  Hobbes  og Locke.  Det  fantes  ikke  noen

grunn tfl å tro på en opprinnelig kontrakt, hevdet han.
'`You were not  consulted wbetl)er)ou sbould be bom in it  [tbe world]  or not. Amd how  can you_

g/et our of it? . . . Tbey  beople]  canriot therefore be  Said i;o  haue g!iuen  a  consent  to  a  coritract, tbough
thy  møy  baue  the  f trong/est  Senf e  of obedience."4+

37  Francis  Hutcheson  (1694-1746)  var  en  berømt  og dynamisk professor i moralfflosofi,  og en  reformator  der

med   sine   liberale   og   radikale   syrispunkter  ble   den   største   trussel   for   de   mørksinnede   puritanere   og
kalvinister,  som  sto  sterkt  i  Skottland.  Hans  filosofi  og  etikk  var  individualistisk  og  han  elsket  frihet,

ytringsfrihet og fornuft.  E.G. West: 4c#zø JÅøz.ÅÆ,  Tbe Mc7ø ø#dHz.f U7rorÆj., s.  42-43.
38 Mandeville er kjent for TziG Fø4/e o//Å€ B€GJ.,  1732.

39  Økonomen  Quesnay publiscrte i  1748  verket Effø¢. P/j/fz.Ø% før /'Ecøøozøz.e j4øz.Åøø/ø.  Verket antas  å ha påvirket

Smith.  Turgot  var  jurist,  statsmann  og  Økonomisk  forfatter.  Som  finansminister  (1774-76)  foi-søkte  han  å
innføre  store  reformer  med  bl.a.  opphevelse  av  laugstvang  og  innføring  av  frihandel.  Men  motstand  fra
Parisparlamentet og hoffet førte  tfl at Ludvig 16 gav ham avsk)ed. j4JCÆeÅøøg og Czy/JeøJø/J J/oæ øorJ`ÆG /eÆJz.Æoø

qeretter A&G).
4° Adam Smith:  W7T€ø/ZÆ o/Nø/z.oøf, General introduction, s.1.

4t  Adam Smith: l.ec/ørpf o#/øø.¢"øleøæ Gjengitt i West: 4¢zø JÅøz./Å, s. 75.
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Det første  store  arbeidet  Sinith pubhserte  (mens  han var professor i  Glasgow)
var  det moralfilosofiske verket  T»e  T4eøzy o/Morø/ J6'ø/z.z77eø/J  (1759).  Dessverre  har
dette verket kommet kraftig i skyggen av  17T\r.  Hadde ikke det skjedd ÆøøøG en del

grove misforståelser om Smith og IZ\r vært unngått, mener mange.  Som kjent ble
det populært i sosialistiske  kretser,  anført av Karl Marx  (1818-83),  å rette  kraftige
angrep mot Adam Smith og hans Økonomiske lære, angrep vi kan høre selv den dag
i  dag.  Disse  kritikerne  påstod  at  Smith var  en  ufølsom  teoretiker,  at han var  den
kyniske  tilhenger  av  "the  survival  of the  fittest"  i  en  verden  hvor  pengemakten
dominerte en krigslignende konkurranse.42

Intet   kunne   ha   vært   mer   feil,   og   kan   bare   skyldes   en   svært   overflatisk

gjennomgang  av  Srniths  Økonomiske  mesterverk.  Det  er  dessuten  viktig  å  merke
seg at T4e TÅøy og  lmr må  ses i sammenheng  (det blir da tydehg at sosiahstenes
kritikk  feiler  fullstendig  -  se  under).  En  side  av  JJ7T\r er  at verket inngår  som  6n
komponent i et større studium av "mennesket i samfunnet", og i T#6 Tbøo; legges
blant annet det psykologiske fundamentet for IJ7N.

T¢e Tøøzy o/.^Ææ/ JGø/z.øør ble en suksess, og gjorde Smith berømt og hedret i
intellektueue  kretser  over  hele  Europa.  Han  forsøkte  her  å  beskrive  og  analysere
menneskenaturen,  som han  ®å linje med andre  av datidens  tenkere,  f.eks.  Hume)
mente   hadde    en   universell   og   uforanderlig   grunnkarakter,   ut    fra   hvilken
menneskenes sosiale oppførsel og dets sosiale institusjoner kan utled6s.

Et  viktig  diskus)onstema  i  tiden  var  spørsmålet  om  hva  som  er  kilden  tfl
menneskets  moralske  handlinger  og  dømmekraft.  Her  kom  Smith  med  sitt  eget
selvstendige  svar.  Thomas  Hobbes  (1588-1679)  og hans  retning  som lenge  hadde
stått sterkt, utledet all menneskelig handling fra egoisme, og selv velgjørenhet ble i
siste  ende  sett  på  som  motivert  av  egennytte.  David  Hume  hadde  et  lignende
synspunkt.   En   annen   hovedretning,   representert   ved   blant   annet   Hutcheson
(Srniths  gamle lærer),  hevdet  at menneskets  moi:alske  egenskaper  skyldes  en  særlig
sans, en indre medfødt moralsk sans som vefleder oss i etiske spørsmål.

Smith  analyse  viser  at  han  så  mennesket  som  mer  komplekst  enn  hva  hans
forg)engere hadde gjort.43 Han stilte  spørsmålet:  Hva er det som får mennesket tfl
både  å være  vennligsinnet  og  til  å  handle  i  egeninteresse?  Smith  kom  frem  til  at
mennesket styres  av motstridende  følelser.  Vår medfølelse  for andre vitner om en
genuin interesse for den andres ve og vel, uten egoistiske baktanker. Denne følelsen
kalte Smith for fj/zøj)ø/z., som ikke må forveksles med en indre a priori moralsk sans

(vi  "J/ÅøPc7/zJtw  Øøc7').  Men  mennesket  sqrres   også  av  en  "motsatt  tendens",  av
fG/zJz.ø/G„f?fj`6'.  Disse  to  egenskaper,  fj/zØPØ/z. og  fe/ziz.ø/er?j`fe,  er  drivkrefter  som  lever  fz.Je
oØ rz.dg i menneskenaturen, og hver av dem har sin rolle å spille.  Mennesket drives
av egoisme når det forsøker å bedre sine sosiale kår, men reguleres/bremses av en
tflbøyelighet   til   sympati   i   mellommenneskelige   relasjoner.   Slik   "aweies"   våre
handhger.

42Wc:s>+.AdcimSmith,s.96.

43  ibid.  s.  97.
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Til yttei:ligere  hjelp  for  dette  er  Smiths  tese  at vi i vår  hverdag  får  hjelp  av  en
ridre agent, "c7ø z.ø77# zØøø", som assisterer oss i moralske spørsmål. Han kalte denne
for  /Æ6 z.øZ)ø77z.c7/ jø6'c/ø/or.  Dette  er  en  slags  vurderende  observatør  eller  samvittighet,
en  z.øc7#  ;./jÆøø. ir oss  som  zPø7Ø.rÆ  vurderer  både  andres  og vår  egen  oppførsel  og
handlinger, ikke ut ifta en a priori eller medfødt moralsk sans, men ut ifta erfåring.
Dette er kort fortalt Adam Smiths originale bidrag til moralfflosofien.44

Ari lyiquiy into tbe N ature and Cau]ef of the Wealtb of N ationf T;hf3 u+*ft .i T]7 6 , sø;rrirnf=
år som Amerika kom med sin uavhengighetserklæring. Denne murstenen på rundt
tusen  sider  ble  mottatt  med  beundring  blant  Smiths  venner  og  ti]hengere.  Etter
noen  få  tiår  fikk verket  en voldsom  gjennomslagskraft,  og verden  har  siden  ikke
vært den sarnme.  Den imponerende bredde og kraft vi finner i dette mesterverket
har  ført  til  at  IH\r fortsatt  ei  verdenshistoriens  mest  innflytelsesrike  Økonomiske
verk.  Det  er  ta,kket  være  Jffl\r  at  tollbarrierene  til  omsider  raknet  og  åpnet  for
fiihandelen.

Mange av ideene i J#\r var utviklet av andre. Sammen med egne tanker og funn
gav Smith dette en samlet og systematisk ftemstilling. Her kan vi kun nevne noe av
det mest sentrale.

Professor Vrier45 ser tre hovedåfsaker til verkets enorme betydning46:
1)  Verket var til da det mest omfattende  og ambisiøse  forsøk på å beskrive  og

forklare naturen tfl den Økonomiske prosess i et markedsstyft kapitalistisk samfum.
2)   Verket   ffemviste   en  imponerende   datamengde   som   Smith   brukte   til   å

illustrere og understøtte sin analyse av den Økonoiniske prosess.
3) Verket kom med en vidtrekkende og skarp kritikk av datidens merkantilistiske

politikk,   spesielt  med   henblikk  på   de   negative  virkningene   av   sq7resmaktenes
intervenering i Økonomien, nasjonalt som intemasjonalt.

Mens  Smith i  Tbe T4eo# hadde tatt for seg menneskelige handlinger og motiver
vi   kan   kalle   etisk   høyverdige,   var   det  primært   hvilke   som   er   c*   fzezÆ€j`/e   han
undersøke i  IØN.  Han tok utgangspunkt i menneskets  handlinger slik de  empirisk
viser  seg  å  være,  og  fant  at  i  sine  materielle  bestrebelser  dikteres  mennesket  av
egeninteressen.

Et naturlig utgangspunkt for Smith hadde vært at mennesket er et sosialt vesen,
skapt  til  å  leve  sa,mmen  i grupper,  i  samfmn,  og  til  å  ffemme  dette.  Det  er  helt
sentralt å merke  seg at Smith  fant at det eksisterer  en g7%øøÅÆøøc#  Æø7woøz. mellom
den enkeltes individuelle mål og samfunnets  felles beste. Dette finner vi både i T4G
T4Øzy og i  I#\r.  Denne  natur]ige  harmonien  fører  tfl  ffemgang i  samfunnet  og i
Økonomien  når individene  får  handle  fritt i  egeninteresse.  Oppdagelsen  av  denne
utilsiktede  bieffekt  av  frihet,  av  denne  øø/ø#ØgG  ØGÆøøz.jz77GØ,  omtalte  Smith  som  c*ø
øy77ÆdG ÆJc3øc7.  Smith  skrev i  I#\r:

44  ibid.  s.100.

45 ]acob Viner (1892-1970), var en høyt anerkjent professor i økonomi ved Chicago og Princeton

46 JEJJ.
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"He g/enerally, indeed, neitber intends to Promote  tbe Publich intereft,  nor  k,nowf  how much  be

if  Promotingit .... he  intendf  only  bis  own gciin,  and  lJe  is  in  thif ,  as  in__many  otber cafef ,  led l}y

an inuifible band to Promote  an end whicb waS no Pøri of hii intentio7i"4] .

Oppdagelsen  og  beskfivelsen  av  denne  mekanismen  er  et  av  Smiths  viktigste
bidrag, og en hjømesten i liberahsmen.  I dag kanes mekanismen også for Øø#ÆG/c'/r

Pontane orden.
Markedet  drives  ikke  av  nestekjærlighet,  men  altså  av  en  egeninteresse  som

virker til felles beste. Ikke bare det: Ifølge Smith er dette en langt mer effektiv måte
å frernme samfunnets interesser på, enn om hvert enkelt individ med hensikt skulle
forsøke å virke til alles beste.  Det å handle i egeninteresse er altså mer positivt for
samfunnsøkonomien enn altruisme. Selv i dag er dette en radikal tanke.

Smith nevner flere åfsaker tfl Økonomisk vekst, men han kom til at den viktigste
kilden var  z.7øc7z.#z.dGØGf j`ZrøzJ etter  å bedre  sine  Økonomiske  kår  eller  sosiale  status.  Det
er  denne  drivkraften  som  freinmer  aktiviteten  og  konkuransen  på  markedet.
Individet  skune  derfor  fritt  få  besternme  sitt yrke  og  sine  aktiviteter  i  samfunnet.
Slikt skune staten ikke blande seg i.

Gis menneskene handlefrihet vil det oppstå et naturlig marked med en naturlig
børi.rif +f ise.  SrriJ:ih  k:*fie   df:rfie   £or  "the   obuious   and   simple   syStem   of   natural   liberty'.48
0ffenthge   inngrep   vil   bare   forstyrre   denne   naturlige   og   spontant   oppståtte
balansen,   og  redusere  effekten  av  markedet.   Reguleres   f.eks.   produksjonen  vil

prisnivået  forstyrres  og  markedsmekanismen  skades.   Smith  advarte  derfor  mot
reguleringer og inngrep i Økonomien.

Det  er  faktisk  et  dynamisk  element  i  Smiths  teori  -  markedsmekanismen  er
dynamisk og selvregulerende, er et system som stadig utvikler seg og fører tfl videre
vekst i  Økonomien.  Ingen  besternmer  på  forhånd  hvem  som  skal  produsere  hva,
hvor man skal anvende sin arbeidskraft, sin kapital eller sri jord.  Ingen bestemmer
hva som er menneskenes behov. Markedet løser problemene spontant og regulerer
seg selv fortløpende.49

Dette  fører også til at det oppstår hva  Smith kalte  for  "zØ/ør/z8€Pø.fer".  Et  fritt
marked  fremmer konkurransen,  og dette vil presse vareprisene ned til et  "naturlig
nivå". Prisen nærmer seg produksjonskostnadene.

En   annen   svært  viktig   årsak   til   Økonomisk  vekst   som   Smith   påpekte   er
arbeidsdeling. Dette er såpass kjent at vi bare nevner det. Det er imidlertid et poeng
at  også  arbeidsdeling  er  et  resultat  av  markedets  spontane  aktivitet.  Systemet var
ikke tenkt ut av en planlegger til å begynne med. Aktørene på markedet oppdager
stadig nye  og bedre  løsninger  etterhvert  som behov  og muligheter  oppstår.  Dette

gjelder også arbeidsdeling.  Smith  fant også at  stadig Økt arbeidsdeling er avhengig
av at kapital akkumuleres.

Helt  opp  til  Srniths  tid ble  kjøp  og  salg av varer  sett på  som  noe  snuskete,  ja
nesten syndig, og den tanken at en handel kan være tfl fordel for begge parter var

47 ", s. 456.
48  ibid.  s.  687.

49  ideer om fihet, s. 26.
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fremmed.  Man trodde  at hvis  den  ene part tjente på  en  handel,  måtte  den  andre
tape  tilsvarende.  Smith  brøt  ned  denne  vrangforestil]ingen,  og  f.eks.  E.  G.  West
mener at dette er den viktigste konsekvens av  IH\r. 5° Smith viste at en handel ikke
bare kan, men vfl være til fordel for begge parter. Betingelsen er at handelen inngås
frivilhg,  hvilket  jo  nettopp  er  tilfeue  på  det  frie  marked.  En  frivilhg  handel  vil
nødvendigvis være til fordel for begge parter, ellers ville den ikke ha funnet sted, for
ingen vil inngå  en handel hvis  man vet at man kommer  dårhgere  ut enn  da man
startet.
Denne  gamle  troen  var  også  sterk  hos  merkantilistene,5T   særlig  når  det  gjaldt
handelsbalansen   mellom    store   nasjoner.    Man   innbflte    seg   at    størst   mulig
eksportoverskudd var avgjørende for velstanden, og enten tilhørte man den tapende
eller den vinnende part i "handelskampen" mellom nasjonene.

Smiths kritikk av merkantilismen er treffende. Han viste at import kan være like
viktig  som  eksport.  Også  intemasjonal  handel  oppstår  fordi  det  er  til  fordel  for
begge  parter.  Hvis  staten  hemmef importen  av konkurransedyktige  produkter  fra
utlandet, må landet selv produsere disse, hvilket nødvendigvis vfl bety en dårhgere
utnyttelse   av   egne   ressurser   -   ellers   ville   ingen   ha   Ønsket   å   importere   disse

produktene.  Frihandel gjør alle land rikere, og tonbarrierer hemrner Økonomien og
velstanden.

Høye   tousatser   var   årsaken   tfl  varemangel   og   utstrakt   smuglervirksomhet,

påpekte  Smith.  Korrupte  funksjonærer i  tollvesenet ble velstående  takket være  ei
system som lurte seg selv.

Et  annet  sentralt  trekk  ved  merkantilismen  var  utstrakt  bruk  av  subsidier  og

privflegier  for  å  beskytte  utvalgte  næringer.  Smith  påpekte  at  det  å  beskytte  pro-
dusentene på bekostning av konsumentene er absurd, da konsum er hensikten med
Økonomisk aktivitet. 52

Smith   kom   med   til   dels   kraftig   kritikk   av   myndighetenes   intervenering   i
Økonomien, og mot politikemes holdninger. Han skrev:

"Politikere  m Prøuer ijå  å  dirigere  horledes PriuatperSoner bør imestere  Sin  hapital, gjø: S:_8

ikke  bare  en  unøds anftreng!elfe,  men  innl}iller  Seg dertil  at  de  bar  en  autorltet  iritet  råd  eller

i]arlament burde  betros,  og ]om  intet  Sted uille  uære  ]å farlig fom  i  bendene På  en  mam  dum  noh
til å tro  fegi ftand til å utøue  deri."53

Smith hadde hele tiden vært skeptisk til styresmaktene og i TØG T4Øp kom han
med kaftig kritikk av offentlige planleggere.  Med  ''¢z.7z./ o/fyf/#Ø" (i motsetning til

5° West: 4c¢ø Jjøz.j4, s.15.

5t  Betegnelse  på  Økonomisk  pohtikk  som  var  fremherskende  i  Europa  fra midten  av  1500-tallet  tfi  slutten  av

1700-tallet.  Retningen  oppfattet  beholdning  (mengde)  av  edelmetaller  som  uttrykk  for  et  lands  rikdom  og
makt.  Det  sikreste  middel  til  å  skaffe  seg rikdom var en  "gunstig"  handelsbalanse  (eksportoverskudd).  Det
oppnådde  man ved  at  en  sterk  statsmakt  skaffet  store  handelshus  enerett  d  handel  med  kolonier  (viktig å
skaffe seg), og ved å innføre reguleringer og restriksjoner i økonornien, som  skyhøye importavgifter og lav
arbeidslønn. j4e3PC samt Philip Taylor: 4 I\reøy Dz.c/z.oøøp o/Ecøøoøz.fJ.

52 H.  Chr.  Garmann Tohnsen: j4dc7zø Jøz.Å¢.. Ij.4øm/z.fiøeør4z.oner.  Ideer om  frihet nr 3/83

53  Ibid.



Andreassen: Fremveksten av den klassiske hberahsmen 95

en  positiv  "/ÆG ¢øÆJ/z.c  ¢z.77./')  mente  han  planleggerens  umettelige  trang  tfl  å  kon-
struere samfunnet som en maskin.54. Et kjent sitat lyder:

"Tbe  man of yftem  ... iJ  a|)t to be  uey  wife in  bis  own  conceit  . . .  be  Seem  to imagjine  tbat  be

can  arrang!e  the  dlfferent  memberf  of  a  g!reat  fociey  witb  af  much  ease  af  tbe  lJand  arrangef  tbe

different Pieæf  u|]on  a  cbesf-l)oard;  be  doef  not  confider  tl)at  tbe  |jieces  u|jon  tbe  cpeff-b:ard  bau_e

no  otl)er  Principle  of  motion  besides  tl)at  wbich  tbe  band  imi)resfef  wpon  tbem;  l}ut  tbat,_in  tfie

g!i.eat  cbesf-bocird of human  sociey, euey  fingle i)iece  haf  a iJrlnciple of 4otion of its  own,  altog/etber
dif f emt from that witcb the  leg!islature mig!ht cboose to imi)resS on it."55

Nå  er  ikke   lmr  en  ubetinget  lovtale  for  forretningsmennene  i  det  private
næringsliv,  slik  noen  tror.   Smith  var  skeptisk  til  deres  moral  og  holdning,  og
foraktet  næringslivets  tilbøyelighet  til  å  organisere  seg  i  grupper  qarteller)  for  å
oppnå monopol på markedet, så de kunne bestemme prisen selv. Dette er hverken i
forbrukernes (som Smith satte høyt) eller samfunnets interesse, og hindrer vekst.

Snrith   gjorde   næringslivet   medansvarlig   for   privilegier   oppnådd   gjennom
forhandlinger med staten, da dette skjedde etter press fra deres side. Kritikken rettet
seg selvfølgelig også mot staten som ikke må  favorisere noen grupper.  Staten  skal
stå for rettferdighet og garantere friheten for den enkelte.

Smith var likevel ingen rendyrket laissez-faife tilhenger, og mente at staten hadde
visse  oppgaver  å  ivareta  som  markedet  av  forskjellige  grunner  ikke  kunne  løse.
Dette gjelder ikke bare et forsvar mot ytre fiender, en ordensmakt mot indre uro og
et uavhengig rettsapparat.  Hvis  f.eks.  et monopol var uunngåelig  foretrakk han  at
staten hadde monopolet  frem  for næringslivet.  Hans  holdning var dessuten nokså

pragmatisk og ikke idealistisk.
Under   påvirkning   av   ]ean-]acques   Rousseau   (1712-78)    erkjente   Smith   at

arbeidsdeling  vil  medføre  monotont  arbeid  for  mange,   og  at  dette  kan  virke
sløvende  på  intellektet.  Han  ville  kompensere  for  dette  med  utdanning.  Staten
måtte derfor fmansiere offentlige grunnskoler for bam av fattige foreldre, påkostet
av skattebetalerne.  Staten  skuue også tilrettelegge andre ting,  og blant annet måtte
hovedveiene eies og holdes av staten (men ikke kanalene).56

Wilhelm von Humboldt (1767-1835)

`Tf to  f ee  a |)eoiJle  break3ingtbeir fitlerS  (lenher), in tbe fill conf dousnesf  of their _rlght_S ~as men  and

c;tiqfeni,  is  a  beautifiil  and  ennobling Pectacle,  it  muJt  be  ftill  more fine  and  upliftins to :ee  a

Priice  lJimfelf looJing tbe  bondf  and g!ratingfreedm  to  his  ijeople  -  not  af  an  act  of g!race, but  af
tbe filfilment of bis firSt and most indJpenf able duy."

Wilhelm von  Humboldt  ble  født  i  Postdam  av  adelig  slekt,  og  studerte  bl.a.  jus,
filosofi og statsvitenskap. Han var en stor kapasitet og ble raskt regnet som et geni.
I ]jkhet med Adam Smith utviklet han seg tfl en polyhistor, og gjorde seg bemerket

54TheTheoy>s.5]9.

55  ibid.  s.  380-81.

56  LW, s.  726.
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som  politisk  teoretiker,  historiefilosof,  hellenist,  estetiker,  komparativ  filolog  og
språkforsker.57  Som  vitenskapsmann  kom  han  med  avgjørende  bidrag  for  utvik-
hngen  innen  flere  vitenskapsgrenef,  særlig  innen  språkvitenskapen.58  Han  gjorde
dessuten karriere  som politiker og statsmann,  og er kjent både  som grunnleggeren
av universitetet i Berlin  (i  1810)  og som arkitekten bak det prøyssiske utdannelses-
systemet.

Von Humboldt var en ledende skikkelse innen den tyske nyhumanistiske beveg-
else,59  viss  sentrale  id6  var  en  kamp  for  åndsfrihet,  toleranse  og  humanitet.  For
Humboldt innebar det blant annet at menneskets  dannelse som individ var meget
vesendig -  det måtte  til for å bli  et  Æe/Z zØ6'7¢øGj.Æ6'.  0g  det  stod noe  allment på  spin i
denne dannelsen, idet den hadde humaniteten som et ideal.6°

Wilhelm von Humboldt ble påvirket av en rekke politiske tenkere og filosofer,
deriblant  Ssiokratene,  de  franske  rasjonalistene,    Immanuel  Kant  (1724-1804)  og
Gotthold E. Lessing (1729-1781), samt naturligvis av tidligere hberahstiske tenkere.
Han levde i en komplisert tid,  en brytningstid mellom flere tankeretninger, og det
kan være vanskelig å forstå alle sider ved Humboldts sarnmensatte politiske fflosofi,
som er et produkt av hans brede kunnskaper innen mange vitenskapehge fag.

"Die  Au£klårung",  som  den  tyske  opplysningstiden  ofte  kalles,  fikk  en  annen

karakter og et ganske annet innhold enn i England og Frankrike. I disse landene ble
opplysningstiden som kjent @1.a.) en reaksjon mot autoritetstro religiøs dogmatisme
og  en  undertrykkende  statsmakt.   I  den  qrske  tenkningen  derimot,  understøttet
opplysningstiden en sterk tro på statens absolutte makt og en dogmatisk respekt for
herskeren.  Her  innebar  naturloven  en  absolutisme  fjemt  fra  id6ene  til  Locke  og
Montesquieu, og man så intet behov for konstitusjonene sikringer. Det store flertau
av tyske tenkere,  deriblant Leibniz  (1646-1716)  som  fikk enorm innflytelse,  hadde
dessverre  en  skjebnesvanger  tro  på  et  menneskevennlig  @enevolent)  absolutistist
byråkrati,  eller  W7roÆyø"/øøZ (velferdsstat)6t.  Blant annet ble mange av universitetene

på  den  tid  opprettet  for  å  utvikle  regjeringskunsten  (science  of govemment)  og
trene offentlige tjenestemenn.

På siste halvdel av 1700-tallet reagerte endelig noen få store tenkere imot denne
utviklingen,  deriblant Kant  (der likevel var motstander av  selv  en  teoretisk rett tfl
revolusjon)  og  Schiller  (1759-1805),  som  sterkt  hatet  tyranni.  Viktigst  var  likevel
von Humboldt som kom med flere liberale politiske skrifter anerede i ung alder, og
med Humboldt startet utviklingen av en qrsk liberahsme. I ettertid forbrider vi Vsk

57 Wflhelm von Humboldt:  TfiG lj7.Øz`Æ o/J/øfe j4ø7.o#, Editor's  introduction  s.  xix  og xx, bl.a.:  Mme  de  Stael, en

kjent sosietetskvinne som "hadde møtt alle", kalte ham for ''la plus grande capacit6 de l'Europe". Det finnes
flere lignende uttalelser.

58 F.eks.  for Noam Chomsky og hans skole. z4ex=.

59  Denne  bevegelsen  som  ble dannet av  den  qrske  arkeologen johann l.  Winckelmann,  oppsto  mot  slutten  av

1700-tallet, og ble ført videre av bl.a. Goethe, Schiller og særhg von Humboldt.
6°  Politik.enf f ilof of ilek3Sikon.

6t  Eøøc/o4Gdz  B#./øØ;ø  Oø/7`#€.  For  Øvrig  hadde  også  lutherismen  sin  klare  innflytelse  på  utviklingen  av  den

Vske autoritetstro.
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liberalisme først og fremst med utviklingen av en omfattende liberalistisk statsteori
og for utarbeidelsen av teorier om Jz.e „?cÆ/j`/øø/, der man gikk grundig vfl verks.62

En  av  Humboldt mange  roller var  også  å være  leder  for  de  prøyssiske liberale
konstitusjonalistenes  ikke   overraskende   tapte   sak.   Humboldt  innehadde  mange
offentlige  stillinger,  men  han  gikk  aldri helhjertet inn  for  sin  karriere,  og  etter  at
I'reussen aksepterte Karlsbad-beslutningene63 i 1819 trakk han seg fra alle offentlige
embeter.

Når von Humboldt er sentral iiinen hberalismens historie skyldes  det hans liberale
holdninger, hans rettsstatstenkning og særhg hans klare standpunkter om at statens
makt må begrenses til et mriimum. Ta, han var faktisk en ekte laissez-faire tilhenger,
ikke bare i Økonomisk sammenheng, men i alle sammenhenger.  Han higet for det
frie, åpne og pluralistiske samfunn, og var en meget tolerant kosmopolitt.

Det var mens han var ung at han skrev de  fleste av sine politiske avhandlinger.
Den franske revolusjonen skjedde jo på den tid (1789), og han fulgte denne urolige

perioden meget grundig.64  Det kan nevnes  at han  i  1791  skrev  essayet  TZ]oøgÆ/J oø
CoØJ/z./z//z.oøj`, der han analyserte den nye franske grunnloven.

Humboldts viktigste politisk-filosofiske verk,  det vi primært skal omtale her,  er
ldeen  4u  einem  Verfucb  die  Gren¥en  der  Wirhf amheit  deJ  Staat: _æu  bef.tiqimer._Pæg€`"`s
engelske utgave har i moderne dd fått tittelen  Tze lj;.zØz./r o/J/ø/e 4c/z.oø. Verket ble
skrevet allerede i 1791-92, og tross sin unge alder (24-25 år) ble dette et bredt anlagt
og  dyptgående  verk  hvor  han  forsøker  seg  på  en  syntese  av  mange  av  tidens
tankeretninger. Tross dette er boken ikke på mer enn ca.  150 sider.

Påvirkningen verket  fikk  for  ettertiden  kom  imidlertid  mye  senere.  Humboldt
forutså  at han viue  få  alvorlige  problemer  med  den  strenge  prøyssiske  sensur,  og
valgte å utsette utgivelsen.  Det endte  dessverre med at verket ikke ble utgitt mens
han levde.  Men takket være hans bror Alexander von Humboldt (1769-1859),  den
k}ente geograf og oppdagelsesreisende, ble verket omsider utgitt i  1852, hele  seksti
år etter det ble skrevet.65

Da den først kom ut fanget boken Øyeblikkehg interesse. Den påvirket tenkere i
flere  land,  og  allerede  to  år  etter  den  forsinkede  utgivelsen  ble  den  oversatt  td
engelsk.  Humboldt  fikk på  denne  måten  en  avgjørende  innflytelse  på Tohn  Stuart
Mill, som mspirert av boken påbegynte Oø L;.Geø (1859), et verk med visse likhets-
ti:ekk.66   Men   som   liberalistisk   tenker   fikk   von   Humboldt   kun   en   begrenset
innflytelse i sitt hjemland.

62.ideeromfihet,s.35.

63  Vedtak  fattet  på  en  konferanse  av  utsendinger  fra  tyske  stater.  Betegnes  som  en  politisk  seier  for  fyrst

Metternich,  og  gikk  ut  på  å  innføre  sensur,  føre  skarpt  tilsyn  med  universitctene  og  forfølgelse  av  alle
"demagoger''.  Opphevet i 1848. j4e>iG.  @ette kunne ikke Humboldt akseptere.)

64 Han bodde tfl og med en stund i Frankiike.

65 Noen få kapitler av verket var tidligere blitt trykket i Schillers journal Ncøe TZJø/z.ø.  TÅe L.øz`/J ø/J/ø/p j4cJz.o#.  s.

xvil.

66 Ibid. s. xviii. MiH har i sin j4øØ4z.og#ø/j; uttalt at "the only author who has preceded me. . .  of whom 1 thought

it appropriate to say anything was Humboldt."
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TØG L;.Øz./J o/Lf/ø/g 4f/z.oø tar for seg en rekke pohtiske og kulturelle tema som syes
sammen  til  et  distinkt  hele  med  en  egenart  som   særpreger  Humboldt.   Hans
pohtiske  teori  er  relativt kompleks  og  tildels  en  reaksjon mot  den  rene  fornufts-
tenkning. I verket forsøker han å få til en avklaring og en syntese på et høyere plan
menom  den  gamle  opplysningsånden,  og  de  på  den  tid nyoppdagede  romantiske
følelser; mellom fornuft og rasjonalitet på den ene siden,  og følelser og virkelighet

på den andre. I dette veves inn enkeltmenneskets utvikling som et mål i seg selv.
I  verket hevdet von  Humboldt  at  det  er  statens  oppgave  å  beskytte  borgeme

mot ytre fiender  (med et militærvesen)  og å være en garantist for rettsstaten innad.
Utover det skal staten gi fritt spmerom for individueu og nasjonal utfoldelse.  Han
forsvarte ikke dette i noen særhg grad ut ifra naturretten, som han konsentrerte seg
mindre om.  Heller ikke var han  noen utilitarist,  for han  så på mennesket  som  et
moralsk hele, men uten derved å mene at det skulle underkaste seg visse moralske
qantianske)  imperativer.  Det  er  menneskets  utvikling  som  er  det  sentrale  hos
Humboldt, og i verket slår han meget overbevisende fast at dette mål best kan nås
dersom individene får utfolde og utvikle seg fritt uten statens innblanding.

Den gjengse tyske holdning på Humboldts tid  (særlig blant camerahstene)67 var
at samfunnet måtte kontrolleres og ledes gjennom staten av en opplyst overklasse.
Man  så  på  samfunnet  nærmest  som  et  skapt  kunstverk,  og  trodde  på  et  slags
mekanisk   konsept,   der   kunstig   konstruerte   strukturer   av   maktfordeling   og
byråkratisk hierarki skulle påtvinges samfunnet av en elite ovenifra.68

Humboldt  var   fundamentalt  uenig  i   denne   tenkemåten,   den   representerte
antitesen av hans egen. Hans standpunkt gikk i retning av Adam Smith, og det kan
hevdes at han her foregrep  Hayek.  Humboldt nærte nemlig en dyp  overbevisning
om  at  samfunnets   orden,  utvikling  og  vitalitet  utelukkende   stammer   fra  den
spontane  aktivitet og kreative  energi til individene i samfunnet.  Han  hevdet at et
grunnleggende trekk ved menneskene er at de organiserer seg av egen fri og naturlig
vilje,  og  at  det  er  helt  avgjørende  at  denne  aktivitet  får  utfolde  seg  uhindret  og
spontant.  Styring fra statens  side medfører antid en eller annen form for tvang,  og
dette  vil  hernme  utvikhngen,  og  hindre  det  enkelte  menneske  -  og  derfor  også
samfunnet - i å modnes og utvikle seg.

Forestilhgen  om mennesket  som  en  (indre)  fri,  selvbestemmende,  selvbevisst
og  moralsk   agent  var   et   sentralt   element  i   tidens   qrske   humanisme   og   hos
Humboldt.  Denne  id6en  fikk  avgjørende  betydning  for  hans  historiesyn.  Hans
tanke  er  at  historien  utgjør  en  selvutdannelse  av  menneskeheten.  Denne  prosess
skjer gjennom  en  kreativ akseptering av historiske  erfaringer på  godt  og ondt,  og
dette  gjør  historisk   fremgang  muhg.69  Dette  punkt  utgjør  et  nøkkelelement  i

67  Dette  ble  grupperingen  kalt  som  var  for  en  sterk,  byråkratisk  og  aristokratisk  styring  av  staten.   Også

merkantilistisk i sin tenkning. z4 I\rGzy Dz.c/z.oøøzy o/Ecøøoøz.cJ.
68 Co.rrr€rf Hst!€ri]usji uttdr+e.. '` A i)roperly constituted stcite mi/Jt be exadly analoFuS t:  a maclJine, :n wbi.cb f !l,the Wheeb f?d

gears  are Pre;sely  aøusted to on;  a;otier; and the ruler must be tbe fyr_ema_n, tlJe ?a!P.ring.or.the  Joul.Whicb  JetsTeT:ecitbjng`
in motioJn."  Sriz;it £:a Gc:riirit ptirry.. Enligbtened Gouerment cmd m Criticf in Eig/hteen'S Centuy Germamy, Hi:stoi.ucd

Journal, VI  1963. Gjengitt i T4e lJ.ø/./r o/J/ø/e 4c/z.o#, s. xxvii.
69 Humboldt hadde på ingen måte et teleologisk historiesyn, slik som en del av hans samtidige.
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Humboldts  politiske  filosofi,  og  henger  nøye   sammen  med  hans  konsept  om
Gz./døøg.  Med  ¢z./Z7øøg mener Humboldt den mest grundige,  rikeste  og mest harmon-
iske utvikling av individets potensiale. Han skrev:

"Tbe  true-end  of Man,  or  tbat  wbicb  is  i)refcribed  by  tl]e  etemal  and  immutable _dictatef  of

reafon,  and  not   fugsefted  by  uague   and  tranSient   defiref ,  if  tbe  big!beft  and  most  barmonious _

deuelopment   of   his   i)owers   to    a   comijlete    and   conSiftent   wbole.   Freedom   jf_   the   first    and

indjiensable  condition whicb tbe i)osfibiliy of Sucb  a deueloiment Prefui)Poses."7°

Vi  ser  at  politisk  teori  og  dannelse  henger  nøye  sammen  hos  Humboldt.  Et
viktig  element  tfl  for  individets  utvikling  er  at  det  må  oppleve  en  "variert  livs-
situasjon";  også  dette  knyttet han intimt til  frihet.  Frihet  skaper variasjon.  Statlige
inngrep vfl derimot føre tfl at individets kreativitet begrenses, og slik vil mangfoldet
innskrenkes og erstattes av en statlig homogenitet og sterflitet.

Han hevdet også at moralsk selvbestemmelse er vesentlig for den menneskelige
verdighet.  Statlige  sanksjoner  og  inngrep  berøver  individenes  verdighet,  under-
trykker dets  energi og Øker avhengigheten overfor staten.  Dette igjen fører til den
moralske  degenerering at  man  overlater  andre  samfunnsborgere  til  seg  selv  (eller
staten) når de trenger hjelp. Hvor aktuell er ikke denne kritikken i dag!

Punktene  nevnt  over  er  sentrale  elementef  i  Humboldts  sterke  kritikk  av  den
paternalistiske  styringsstat,  og  forståelsen  for  den  Ødeleggende  effekten av  statens
innblanding gjorde  ham  th  en  kraftig motstander  mot  alle  slags  offenthge  institu-
sjoner som på en eller annen måte skune gripe inn og handle aktivt ®ositivt)  for å
bedre  borgernes  velferd  og  muligheter,  enten  det  gjaldt  direkte  virkeniidler  som
fattighjelp  eller  mdirekte  som  utviklingsh)elp  til  landbruk,  industri  og  handel,  og
diverse slags reguleringer (fmans, import, eksport).

"A  Piit  of -gouemi;g Predominates  in  euey  institution  of thif _ kind;  and.howeuer  wise .and.

JahtaTy-Sucb  -a  -Pirlt  mdy  be,  it  inuariably  Producef  national  uniform'iity,  arid  a  corif trained  and

umatural mamer of acti7ig'ql
`Whateuer  doei  not  i)rlng>from  a  man'f free  choice,  or  is  only  tbe  result  of  ins}ftition  and

gjuidance,  doef  not enter into  bif  uey being, but  ftill remains  alien_t_o  bif tri4e  nature."7.2
Hos  Humboldt skuue  statens  lover i det hele  tatt ikke  z.øz./z.Gr4,  men  kun  ¢€gwørG.

Loven  skulle  være  upartisk  og  dens  regler  skulle  være  universene.   Som  stats-
teoretiker  hadde  han  altså  en  ganske  annen  innfallsvinkel  enn  Montesquieu,  som
forsøkte  å  finne  frem  til  den  beste  form  for  statsstyre  og  sikre  friheten  med  et
maktfordelingsprinsipp.

Humboldts innfallsvinkel var å undersøke: Høorgz;rgæøJ€øe/ør J`/ø/øøJ ØøÆ/? Dette

går  som  en rød  tråd igjennom hele verket.  Såvidt meg bekjent  er  Humboldt den
første  som  foretar  en   slik  systematisk  gjennomgang  og  i  detalj   diskuterer  og
begrunner disse grensene. ]eg nevner noen flere av hans konklusjoner:

Alt som har med rehgion å gjøre ligger fiillstendig utenfor grensene for statens
virke.73

7 ° Tl]e limitS of State Action. S.10.

71  ibid.,  s.17-18.

72  ibid.,  s.  23.
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Staten  må  avholde  seg  fra  ethvert  forsøk  på  å  direkte  å  styre  euer  indirekte  å

påvirke  den  moralske  karakter  til  nasjonen.  Videre:   ''..øøc7 /Æø/ wGo//Æz.7zg cø/cØ/ø/gc7 /o
Promote  fucb  a  deSigjn,  and  Particularly  all  Pecial  Supervifion  of  educatiori,  religjoyi,  Sumptuay
lawS, etc., llef wbolly outside tbe  li7mitf  of itf r5ka:tf:"s+ leg!itimate  actiuity] 4

Von Humboldt mente at dannelse og utdannelse er den viktigste grunnsten for
individet.   Følgelig   trenger  ingenting   frihet  i   større   grad   enn   utdannelse,75   og
Humboldt hevdet derfor at det er ekstra viktig at staten "holdt fmgrene fra fatet" på
dette  området -individets  utdannelse  hgger /z///r/gøc7zg utenfor grensene  for  statens
aktivitet.

]a,  Humboldt  hevdet  at  selv  når  store  fellestiltak  må  iverksettes,  f.eks.  ved
katastrofer som sult og oversvømmelser, trengs ikke denne feuesinnsatsen å gjøres i
statlig  regi.  Den  kan  gjøres  nasjonalt,  altså  i  regi  av  et  frivillig  fellesskap  på  et
nasjonalt nivå -en ganske frernmed tankegang i dagens sosialdemokrati.

Humboldt  kommer  med  eksempel  på  eksempel.  Han  diskuterer  også  ganske
dyptgående  Æ2w¢or det  er  så  viktig  at  disse  grensene  overholdes.  En  del  er  nevnt
allerede, jeg skal i dllegg bare nevne to grunner til:

Statens makt må begrenses til et minimum fordi den part som har ansvaret for å
garantere  borgemes  sikkerhet  (mot  ytre  og indre  fiender  -  det  er  slik  Humboldt
definerer   sikkerhet),   må   inneha   absolutt   makt,   ellers   kan   ikke   sikkerheten
garanteres.  Denne  absolutte  makt vfl  staten  automatisk  og  naturhg  bruke  på  alle
områder som ligger innenfor dens virke.76

Selv ikke et representativt system kan avspeile plualiteten i samfunnet ved at alle
meninger blir representert.  Humboldt mente altså at det ikke ef nok at et flertau er
fomøyd politikken som føres. Alle må i støfst mulig grad selv kunne velge,  og det
kan kun skje i en minimumsstat.77

Men hva mente så Humboldt befmner seg innenfor grensene for statens makt?
Hva er statens  oppgave? ]o,  det er utelukkende  å være garantisten  for individenes

@orgemes)   sikkerhet,   hvilket   vil   si   å   garantere   liv,   frihet   og   eiendom   for
innbyggeme.  Det  er  fordi individet ikke  selv kan  garantere  sin  egen  sikkerhet,  at
staten  har  en  eksistensberettigelse.  Denne  sikkerheten  skal  staten  utøve  passivt

73  ibid.,  s.  69.

74  ibid.,  s.  81.

75  Tbid., s. 48.. 'Tbe g;rand,  leadingprinciijle,  towardf  witcb  euey  cirg!ument  hitberto  unfo!ded in  tbese. P?geS  directl?  conuer¥J,  i:

the  abf olute  and  e-Nential  imp;iance -of  humcin  deuelopment  in  itS  richest  diuerJiy;  but  nationcil .e!ucatio^n,  Jin~ce.dt  .leaSt  it

Presu]]f ,ofef  the  je,ectton  anj  qppojntment  of f ome  f ,c„tjcu,ar tnstructyr,  y„.st  alu:øys _Promote  a .d.ef intte forrp  0f  def e,Opment,` lJou;;er  ccffeful  to  auoid  such -;n  error.  And  hence  it  is  attended  with  cill  thf Je  disaduantogf s  w!ic.b,  a.J  p:e  b?ue  already  seen,,

f low from  ;ucb  o  PoJitiue  i)oliy;  and 1  need  only  ddd  thcit  euey  reJtriction_ bf co?eJ .mo:e  diref tly f.atal  Wf ief l  it  ope.ratef  on  rtb,e
mo;al Part  of ou; nature--  ttiat if there iJ  one  tbins more  tbcin  another_ wpch.!.bJolutely  requim free  cMtiuty  on tlJe Part  of tbe

indii)idual, it iS Preclsely  educcition,  whose  ol]ject it is  to  deuelop  tbe iyidiuidual."

76  ibid.,  s.  36.

77  Tb!ud., s. 36.."Now  tbe Pomt to whiih the wbob  argument  conducts  uS iS  tbe  necessiy  of fecuringthe  consent  of euety indiuidual.

But  this  uey  neceNity  i.enders  the  decirion Ø  a majoriy  of i)oiceJ  impoJJible."
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gjennom  et  lowerk,  og  det  skal  kun  reageres  når  et  individs  retter  brytes  eller
alvorlig trues.78 Slik bhr statens eneste legitime funksjon å håndheve loven.

Humboldt diskuterer en rekke eksempler her også, plasshensyn gjør at jeg bare
skal  nevne  ett.  Humboldt  mente  at  en  konsekvens  av  å  skulle  garantere  denne
sikkerheten er at pefsoner som ikke er i stand til å gjøre bruk av sine evner, må få
spesieu beskyttelse  i  form  av  omsorg  for  deres  Ssiske,  intellektuelle  og moralske
velferd.  Dette  gjelder  barn  samt voksne  med  en  klar  mental  svikt  (åndssvake  og
sinnssyke).  Dette  skulle  imidleitid  ikke  skje  gjennom  "positive"  virkemidler,  men

gjennom et lowerk som f.eks. påbyr foreldre å ta godt vare på sine bam.79
Helt tfl slutt bør vi merke oss at Humboldts hberalisme ikke kan rammes av den

type  sosialistiske  kritikk  som  går  på  "rugged  individuahsm".  Humboldt  oppfattet
menneskene  som  avhengige  av  hverandfe  og  at  vi  hele  tiden  gjensidig  påvirker
hverandre (og slik er et eksempel for hverandre). Men han var også klar over deres
fiendtlighet, og derav behovet foi. en "ekstern" beskyttelse, fra staten.

Avslutning
|eg  har  i  dette  essay  omtalt  de  kanskje  fem  viktigste  tenkere  for  liberalismens
utvikhg, frem d cirka år 1800. Sørgelig er det at verket til von Humboldt først ble
pubhsert så lenge etter at det ble skrevet. Man undres over hvilken utvikling Europa
og ikke  minst i Tyskland vme  ha  gjennomgått hvis  han  hadde  våget  å  trosse  den
prøyssiske sensuren.

Men vi bør merke  oss  at også de andre måtte være  forsiktig.  Grotius  satt selv i
fengsel (skjønt ikke direkte på grunn av hva han skrev), men klarte å flykte. Locke
måtte  flykte  til  Holland.  Både  Montesquieu  og  selv  Smith  måtte være  forsiktige  i
sine uttalelser. De radikale id6er har til alle tider vært farlige.

De  fem  jeg  har  plukket  ut  får  naturligvis  konkurranse  fra  mange  andre  store
liberale  og  liberalistiske  tenkere.  Særhg  bør  kanskje  Francois  de  Voltaire   (1694-
1778), David Hume og Thomas Paine  (1737-1809)  nevnes. Ane disse store tenkere
var med og banet vei for en ny verden der dissens  og ytringsfrihet og er tillatt,  og
der næringsfrihet har gitt de fleste av oss en behagehg levestandard.
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Friedrich August Hayek (i899 -igg2)
Hans Chf. Garmann ]ohnsen

Ved F A Hayeks bortgang 24. mafs, halvannen måned før han ville ha Slt 93 år, er
det  satt  punktum  for  et  av  dette  århundfedets  mest  fremragende  intellektuelle
bedrifter.  Det er unødvendig å bruke store ord om Hayek.  Han vfl for an ettertid
være identifisert med liberalismens  fremmafsj i vesten i siste del av dette århundre-
det.  Han vil også ha satt varige spor i samfunnsvitenskapene og stå som en sentral
skikkelse i den intellektuelle debatt i dette århundredet.

Heller  ikke  er  det  så  mye  å  "oppdage"  ved  Hayek.  Selv  om  Routledge  bare  er
ferdig med tre av i alt 19 planlagte bind i Hayeks samlede verk, har Hayek allerede i
flere tiår vært gjenstand for akademisk drøftelse, diskusjon og kulegraving. Man kan
allerede  snakke  om en hel Hayek-litteratur  som  er  så  omfattende  at vel ingen har
den fulle oversikt over den.  Om ikke alt er sagt om Hayek, vil vel de viktigste sider
både av hans intellektuelle utvikling, påvirkning og standpunkt være kartlagt. ]ohn
Gray  ved  Oxford  Universitet  har  gjennom  flere  bøker  drøftet  disse  sidene  ved
Hayek, og selv om han selv har utviklet seg fra troende til tviler, gir hans bok HøyeÆ
oø l.;.46ø en nesten fullstendig oversikt over Hayeks ideer.

Hayeks innflytelse vil først historikere kunne  si noe  sikkert om når hans  tid bhr
analysert i perspektiv.  Utvflsomt har han inspirert både pohtikere, intellektuelle  og
opinion  i  synet  på  markedsøkonomi  og  hberalisme.  Margaret  Thatcher  refererer
direkte til Hayeks innflytelse som forklaring på Tory'enes markedshberale politikk i
1980-årene,  en  politikk  som  etterhvert  spredte  seg  til  de  fleste  vestlige  land.  Da
studentene ved  den  Økonomiske  høyskolen i Praha  etter  17.  november-opprøret i
1989  skulle  danne  en  klubb  for  liberale,  kalte  de  den  for  F  A  Hayeks  Liberale
laubb.  Sånn  sett  opplevde  Hayek  å  bli  både  den  intellektuelle  kraft  og  det  per-
sonhge symbol på den liberale bølge som har skyllet over vesten de siste 10 -15 år.

Overfor en sljk personhghet, vfl altså store ord bare virke overflødig. Hayek vil ta
en  plass  i rekken  av hberale  tenkefe.  Han vil  føye  seg inn i rekken  sammen  med
]ohn Locke, Adam Smith og ]ohn Stuart Miu.

Med så mye sagt, er det noe mer å si om Hayek? Etter mitt syn, ja. Etter mitt syn
er det mye å si og mye å lære.  Ingenting av dette rokker ved det som er sagt over.
Det dreier seg ikke om de ytre prestasjoner som er presentert. Men det gjenstår en
masse  å  si  om mennesket Hayek,  om  den  intellektuelle  kraft  han  har  fugt  dette
århundredet  med,  fra  den  ene  enden  og  neste  tfl  den  andre.  Det  er  en  masse
inspirasjon, spenning og lærdom å hente i å følge Hayeks utvikling og arbeid gjen-
nom mer enn 70 år.

Personhg har jeg oppfattet Hayek både intenektuelt og personhg som en person
som befant seg i et spenningsfelt menom ulike  tradisjoner, ulike kulturer og ulike



Liberalisme på norsk 104

ideer.  Selv om Hayek kom til å innta klare standpunkt i nesten alle de debatter han
deltok, isolerte han seg aldri fra den debatten som foregikk rundt ham. Snarere tvert
imot,  jeg tror  det  er mulig å vise  at  Hayek langt på vei  forsøkte  å  fmne  måter  å
kombinere  den innsikt som ulike  teorier, retninger og vitenskapsgrener represent-
erte.  Han gjorde  dette ikke uten å innta klare  standpunkt, men  samtidig som han
awiste ideer,  argumenterte  han klart  og tydehg  for hvorfor  han  avviste  dem. ]eg
tror  også  man vil  se  hvis  man  følger  Hayeks  utvikling,  at  han  har  forsøkt  intel-
lektuelt å fmne "konstruktive" løsninger på konflikter snarere enn å poengtere kon-
frontasjon,  og å  finne  "helhetlige"  løsninger  snarere  enn  å innhente  små intellekt-
uelle  seire.  På  den måten  fremstår Hayek  som en  "generøs"  og  "visjonær"  tenker.

]eg vil fremholde et tredje forhold også av personlig art, noe jeg vil kalle intellekt-
uell nysgjerrighet. Både det man leser av Hayek, og det jeg opplevde da jeg besøkte
ham i 1982, etterlater inntrykket av en nesten bamhg nysgjerrighet og interesse.

]eg velger å se Hayek i lys av to  dominerende intellektuelle tradisjoner i Europa:
den  q7ske  og  den  britiske.  Dette  er  ikke  enqrdige  tradisjoner,  men  de  angir  noen
retninger. Dessuten var det to tradisjoner Hayek vekselvis kom til å arbeide innen-
for  i  ulike  deler  av  livet.  leg  tror  ikke  bare  han  hentet  impulser  fra  disse  to
tradisjonene,  jeg  tror  han  bevisst  arbeidet  med  å  finne  løsninger  og  teorier  på
utfordringer han møtte innenfor begge tradisjoner. ]eg tror videre det er vanskelig å
forstå  Hayek  uten   å  relatere   han   til   den   merkelige   tiden  han  vokste   opp   i.
Habsburg-regimets   undergang   og   den   tiden   av   kaos,   konflikt,   borgerkrig   og
sarnmenbrudd som flgte etteq)å i Østerrike, satte varige spor hos en rekke tenkere.
Perioden  ser  nesten  ut  til  å  ha  generert  en  slags  intellektuell  kraftanstrengelse.  Så
også hos Hayek, men hener ikke i dette bildet er han "qrpisk".

Fra Wien i  1920-årene kom Hayek til England i  1930-årene.  Der kom han midt
opp i den  toneangivende britiske  samfunnsdebatt som kom tfl å  sette  sitt preg på
samfunnsutvikhgen før og etter krigen.  Etter krigen reiste Hayek til USA,  slik så
mange  andre  av  Europas  intellektuelle  gjorde.  Igjen  havnet  han  i  et  intellektuelt
kraftsenter,  Chicago  Universitet.  De  siste  30  år  tilbrakte  Hayek  igjen  i  Europa,  i
Tyskland avbrutt av en kort periode i Østerrike.

Teg  tror  det  er  mulig  å  vise  at  Hayek  alltid  har  beholdt  en  viss  distanse  til  de
miljøene  han  har  opplevet.  Han  er ikke  en  qrpisk  euer  konform  tenker. Jeg  sitter
snarere med en følelse av at han tildels har sjokkert sine samtidige ved ikke å mene
det  de  forventet.  Hayek  var  en  typisk  individuahstisk  tenker.  Det  kan  gjøre  det
vanskehg å  følge  ham.  Slik  som han  forflyttet  seg gjennom årene,  sH gjorde  han
også intellektuelt flere  sprang.  Også på andre måter kom hvet hans  til å preges  av
brudd.   Med   der   er   likevel   en   forunderlig  kontinuitet  i   det  Hayek  har   gjort.
Spenningen mellom brudd og kontinuitet kan stå som en ramme omkrrig Hayek.
Han  levde  i  dette  spenningsfeltet,  alltid  på  vei,  alltid  søkende,  aldri  i  ro.  Det  er
denne kvaliteten ved Hayek som mange finner forvirrende, han lar seg ikke  fange
inn  av  et  skjema.  ]eg  finner  det  fascinerende,  fordi  jeg  også  ser  en  slags  vakkef
helhet  og  konsekvens  i  Hayeks  liv.  Som  dette  århundredets  mest  fremtredende
liberale  tenker,  ble  hans  liv  og intellektuelle  utvikhng  en  manifestasjon  av liberal-
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ismens iboende paradoks, spenningen mellom brudd og kontinuitet, mellom plural-
isme og ideahsme, mellom toleranse og mening, meuom visjon og virkelighet.

Hayek  kom   til  å   arbeide  med  ulike   fagområder,   han  gikk  fra   Økonomi  tfl

psykologi,  politisk  teori,  rettsteori  og  generell  samfunnsteori.   Også  her  er  både
brudd og kontinuitet fremtredende.  Hayek søkte en  slags  helhet i det han arbeidet
med,  men  i  tråd  med  sin  anti-ideologiske  holdning,  forsøkte  han  ikke  å  lage  et
totalitært tankesystem. Også i dette var han konsekvent.

Hva var det så Hayek prøvde å få frem i sitt samfunnsteoretiske arbeide? Hva slags
budskap  er  det han  har brakt til  oss  andre? ]eg tror  svaret på  dette  spørsmålet er
den mest fruktbare vei til å forstå Hayek fordi jeg tror det er en sammenheng,  en
hemet, et tema, i Hayeks hvslange innsats.

F. A. Hayek var født i Wien 8. mai 1899. Hans familie var for det meste akadem-
ikere.  Hayek skal ha sittet på fanget til Eugen von Bøhm-Bawerk (Østerrikes  store
Økonom  og  arvtager  etter  Carl  Menger)  da  han  var  liten.  Da  han  etter  en  kort
militærinnsats  begynte  å   studere  etter   1.  verdenskrig,  var  det  imidlertid  natur-
vitenskapene  som  først  fanget  interesse.  Hans  far  var  professor  i  biologi.  Men
møtet med Friedrich von Wieser førte til at Hayek slo  seg inn på Økonomi,  skjønt
hans akademiske grad fra Wien var doktorgrad i rettslære.

I midten av  1920-årene ble Hayek ansatt i  det konjunkturinstituttet Ludwig von
Mises hadde startet. Påvirkningen fra Mises kom nok tfl å bh større enn hva Hayek
senere har villet innrørnme.  En rekke  forskere har drøftet dette  forholdet mellom
Mises  og  Hayek.  De var  åpenbart  svært ulike  som personer,  men  samtidig  er  det
vanskelig å se at ikke Hayek lang på vei bygger videre på det Mises lærte ham i de
årene   de   arbeidet   sarnmen.   Det   gjelder   også,   tfor   jeg,   Hayeks   liberalistiske
samfunnssyn.  Ellers  er det vanskelig å  se  hvor han  skulle  fått  denne  påvirkningen
fra.  Hayek  var  ikke,  som  mange  av  de  andre  mtellektuelle  i  Wien,  "forfulgt"  av
regimet.  Han var ikke )Øde,  han hørte ikke  tfl en av  overklassefamiliene  som  følte
monarkiets  undergang  på  kroppen.  I  motsetning  tfl  Popper,  Mises  og  en  rekke
andre av Hayeks venner  og bekjente,  også hans  firmenning Ludwig Wittgenstein,
måtte  Hayek  z.ÆÆe  flykte  fra Wien.  Når  Hayek havnet i  England,  som  professor  i
Økonomi ved London School of Economics i 1931, var det på invitasjon fra Lionel
Robbins og, ifølge Hayek selv, fordi han så det som en utfordring.

Bakgrunnen  for  Robbins'  invitasjon,  var  Hayeks  arbeider  innenfor  konjunktur-
teori,  de  som  senere  ble  publisert  under  tittelen  P#.c6f  ØØc7 Prøc7øc/z.oø.  Et  sentralt

punkt  i  dette  og  senere  arbeider  Hayek  gjorde  innenfor  kon)unkturteori,  var  å
påpeke   at  produks)onsprosessene  i  Økonomien  har  ulike   tidslengder  og  at  en
endring  f.eks.  av  pengemengden  ikke  er  "nøytral"  men  vil  påvirke  produksjons-
strukturen  uhkt.  Det  får  konsekvenser  for  hvorledes  endringer  i  pengemengden
virker, og også for mulighetene for å drive makroøkonomisk styring. Hayek brukte
sine  teorier i  analysen  av krisen i  1920  og  1930-årene.  Han  hevdet krisen  skyldtes
makroøkonomiske  forsqrrrelser  som  hadde  skapt  skjevheter  i  produksjonsstrukt-
uren og at "krisen"  bestod i at disse  "feilene"  måtte rettes  opp.  Disse tankene  er i
senere tid bl.a. tatt opp igjen av Mark Skousen i hans interessante bok T#G J/7øø%
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o/Prøc7øf/z.o7z. Det var også disse tankene som stod sentralt hos Hayek i den debatten
som raste mellom ham og ]ohn Maynard Keynes  fra  1932 -1936.  Debatten startet
med  Hayeks  anmeldelse  av  Keynes'  Tr?c7/z.j`G  oø  A4loøGj/  i  1932  og  sluttet  brått  med
K!€yry€s`  Tbe  General Tbeoy  of Employment, Interef t  and Money. M2iryge rry€rrfie, K!f:yru€s
inklusive,  at med denne  siste boken var det som  skulle  sies  om  "makroøkonomi",
sagt.  I en generasjon etterpå var det ingen lydhørhet for andie tanker enn Keynes',
selv Hayek innså et en videre debatt var umulig. ]eg tror dette var en hovedårsak til
at Hayek orienterte seg bort fra Økonomi og over til politisk teori og filosofi.

Hayek har selv anqrdet at opplevelsen av keynesianismen skremte ham. At det va£
mulig for en hel generasjon  Økonomer å la seg forføre  av noe Hayek viste var fiv
rav ruskende galt,  fortalte han at han stod overfor et problem som dreide seg om
langt mer  enn  Økonomisk  teori.  Helt  spesifikt  er  det  en  sammenheng mellom  de
arbeidene   Hayek  gjorde  i  midten  av   1930-årene  mht  å   avklare   fundamentale

problemstiuinger innen Økonomisk teori,  og den  foftvilelse han  følte  overfor  sine
Økonomiske kolleger.  Han mente at Økonomisk tenkning var kommet inn i et feil
spor. Underlig nok var artikkelen Ecoøozøz.4f øøc7 KøoØ/eg47e fra  1936 en hovedårsak til
at Hayek fikk Nobel-prisen i Økonomi i 1974.

Underhg  er  også  det  Hayek  senere  fortalte  om  sitt  møte  med  Keynes.  Under
krigen kom de begge til å være ved Cambridge og hadde der mye kontakt.  Ikke på
noe tidspunkt i løpet av denne perioden kom deres samtale tfl å dreie. seg om det de
hadde diskutert i Økonomiske tidsskrifter gjennom flere år. Bortsett fra en gang da
Keynes  skal  ha  anqrdet  at  han  allerede  arbeidet med  et  nytt  stort verk  som  viue
endre retningen på Økonomisk tenkning.  Keynes  skrev aldri dette verket og ingen
vet hva han hadde i tankene. Hayek på sin side erindret sitt møte med Keynes med
dyp takknemlighet og anså ham som et usedvanhg menneske.

Når  Hayek  ikke  lot  seg  rive  med  av  den  revolusjonsromantikk  som  preget  store
deler av 1930-årenes britiske inteuektuelle, tror jeg man igjen må tilbake tfl erfaring-
ene  fra  Østerrike.  Selv  om  Hayek  (som  flosofen  Karl R.  Popper)  hevdet  at han
som ung var sosialist,  tror jeg opplevelsene  før og etter Habsburg-regimets under-

gang  hadde  fijemet  enhver  illusjon  om  ideologiske  løsninger  på  samfunnets  pro-
blemer.  Hayek var gammel nok til å iaktta det som  skjedde,  og ung nok til ikke  å
være for involvert. Han var i posisjon til å iaktta og reflektere. Sannsynligvis har han
allerede da dannet seg en del grunnholdninger til det pohtiske system.  Han har sett
at et  system  der politisk makt gir rett til å manipulere  alle  strukturer i  samfunnet;
Økonomisk, politisk, juridisk, etc, vfl lede til splittelse, borgerkrig og forfall. Han har
sett  at uten  stabile  rammer vil individer  i  et  samfunn  ikke  kunne  utvikle  seg  og
skape verdier. Han har rnistet enhver tro på at pohtikere euer andre eliter kan "løse"
samfunnets problemer. Men han har også, sannsynhgvis etter påvirkning fra Mises,
fått  Øynene  opp  for  hvilken  kreativ  kraft  som ligger i et  samfunn  som  beskytter
individets frihet og gir det mulighet tfl å utvikle seg.

Hayek brakte disse holdningene med seg i debatten i  1930-årene  om Økonomisk
kalkulasjon  i  sosialistiske  land.  Her  fikk  han  anledning  til  å  utdype  det  indivi-
dualistiske aspekt av Økonomisk aktivitet. Men han arbeidet parallelt med dette med
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teorier om psykologi, metode og epistemologi. Et grunntema i disse arbeidene som
vi senere fmner igjen i hans  arbeider innen politisk teori, er forholdet mellom det
individuelle  og  det  strukturelle.   Det  han  kalte  øGøfG  o/ rgøj`oø   (riisbruk  av  den
rasjonelle tenknin8) var et forsøk på å ta et oppgjør både med den metaSsiske og
den rasjonahstiske  skolen innen  samfunnsteori.  Hayek avviste på  samme  tid både
troen på at det fantes sannheter utenfor den virkelighet vi kjenner og at vi kjenner
alle  sannheter.  Man  kan  godt  si at  Hayeks  tenkning  foregår i  spenningen  mellom
idealisme og rasjonalisme.  Den ekstreme rasjonalisme  hadde  fått sine nye apostler
tidlig  i  1920-årene  i  Moritz  Schhck  og  Wiener-kretsen  som  hadde  utviklet  den
vitenskapsmetode  som  senere  ble  kalt  positivismen.  Samtidig  Økte  trusselen  fra
idealismen i de nye ideologier  (fascismen og sosialismen).  Det ble en kamp på ane
fronter å skune manøvrere mellom slike ytterpunkter.  0g med det støynivået som
var, var det vanskelig å bh hørt. Likevel, det ser ut tfl å være  en klar konsekvens i
Hayeks   arbeider   fra   dette   tidspunkt  av:   HøjJGÆr  z.ø/€//€Æ/øG//G  ¢rog7\j7ø   ¢/G  Å  Øø:o#ÆG
be;ingelf er for at tndiuiduell uf oldelJe  kurine  Jhc[Pe uek>St og ut:ihlingi.Samf?:net.`

Selv  om  det  individuahstiske  grunntemaet  var  gitt,  awiste  Hayek  den  letteste
veien  til  individuahsme:  Naturretten.  Selv  om  han  kom  til  å  være  en  av  indivi-
duahsmens  fremste  forsvarere,  var  det  forholdet  meuom  det  individuelle  og  det
konektive han satte i gang å utforske. På hvdket tidspunkt disse ideene utviklet seg,
vet ]eg ikke  med  sikkerhet.  Iaarest  bhr  de  først  formulert  i  en  re'kke  artikler  på
1960-tallet  og  videreutviklet  på  1970-tallet.  Men  allerede  i  de  arbeidene  llayek

gjorde i  1930-årene  er  dette  temaet klart.  Røtter  tfl disse id6ene  fant Hayek i  den
britiske empirisme-tradisjonen  qocke, Smith, Hume).  En paraneu tfl sitt eget opp-

gjør   med   positivismen   fant   Hayek   i   empiristenes   oppgjør   med   den   franske
rasjonalismen.  0g ikke  nok  med  det,  i  Carl  Menger's  arbeider  (grunnleggeren  av
den  Østerrikske  skole  i  Økonomi)  fant Hayek  en  direkte  kontinuitet tflbake  til  de
engelske empirister.  I Mengers ProG/eÅøf o/Ecoøøøz.c+ øød Joø.o/ogy (1883),  (opprmnelig

på  tysk,  senere  oversatt  tfl  engelsk)  som var  et  oppgjør  med  den  qrske  historiske
skole,  fant  Hayek  en  videreføring  av  Humes  id6er  om  samspiuet  mellom  "den
naturlige  utvikling"  av  strukturer  i  samfunnet  og  den  individuelle  adferd.  I  sam-
funnets  naturlige  struktur  avleires  nyttige  institusjoner  som  fremmer  ridividuen
utfoldelse. Slik utvikler samfunnet seg. Disse naturhge strukt`irene er for komplekse
th at noen enkeltperson kan konstruere dem. De lages ikke over natten. De kan tfl
og  med  være  nyttige  uten  at  vi  fullt  og  helt  kan  forklare  hvorfor.  Vi  vet  for
eksempel  ikke  med  sikkerhet  hvorfor  en  fri  markedsprosess  skap?r  Økonomisk
vekst,  selv  om  vi  har  hypoteser  om  det.  Likevel,  vår  erfarrig  viser  at  en  fri
markedsøkononri skaper mer økonomisk vekst enn en sentralstyrt Økonomi.

I debatten om Økonomisk kalkulasjon i sosiahstiske land fikk Hayek anledning tfl
å utvikle dette temaet, men tro mot sin antiiasjonalistiske grunnholdning, viue han
ikke kornme med spesifikke svar på spørsmål av typen om hva prisen blii på det og
det i en markedsøkonorni sammenlignet med en sosiahstisk Økonomi. Han vine ikke
være  med  på  en  måling  av velferd  shk  den  engelske  Økonomen  Pigou la  opp  til.
Spesifikke svar på spørsmål av typen: Hva er den riktige prisen på smør? er direkte
meningsløst i en markedsøkonomi. Når derfor Oscar Lange og Fred Taylor, Hayeks
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motsatser i debatten om Økonomisk kalkulasjon, utfordret Hayek på slike spesifikke
temaer, var Hayek ute av stand til å  svare  direkte.  Igjen dukket behovet for å  for-
klare  "systemet"  og de grunnleggende prosessene i markedsøkonoriiien  opp.  Frus-
trasjonen over ikke å nå frem i en diskusjon der rammene  (rasjonalismen)  auerede
utelukket  forståelse  for  budskapet,  må  ha  tent  interessen  for  å  gå  mer  grunn-
leggende   til  verks.   Det   beqrdde   å   reetablere   grunnelementene   i   den   liberale
samfunnsforståelse.  Men  i  en  tid  da  altemativene  så  ut  til  å  være  valget  menom
sosialisme  og  fascisme,  kom  Hayeks  første  utspill i  fom  av  et kraftfullt  oppgjør
med  kollektivismen  i  sin  alininnelighet:   T4G  Roød  /o  JG¢27oØ.   Ikke  bare  ble  det
kraftfullt,  ved  at  14  mi]1  lesere  av  D6'Z BGr/€  fikk  innsikt  i  Hayeks  tanker  gjennom

gjengivelse av deler av boken i  1944, men over natten var Hayek blitt symbolet på
det liberalistiske altemativ.

Kort tid etter dette skrev Hayek et essay som etter mitt syn er noe av det ypperste
han har skrevet:  T4ø  Uj`6 o/Køo#/G/gG z.ø Joø.eø/ (1945).  Her utdypet Hayek sitt grunn-
leggende syn på det Økonomiske system.  Hayek bygget videre på id6ene fra Adam
Smith om Økonomien som et system av arbeidsdeling. Hayek kalte det et system av
kunnskapsdeling.  Det Adam  Smith  hadde  kalt  en  "usynlig hånd"  og  Carl Menger
hadde kalt "result of human action but not of human design" ble av Hayek utdypet
til  en  teori  om  spontan  orden.  I  denne  teorien videreutvikles  ideen  om markedet
som  en  koordinerende  prosess  der  spredt  individuell  kunnskap  og  handling  ko-
ordineres og skaper Økonomisk utvikling. Prisenes rolle i dette systemet er å bringe
informasjon  tfl  aktørene.  Prisene  er  "kunnskapsbærere",  de  gir  aktørene  informa-
sjon om relativ knapphet og overflod og setter dem i stand til å gjøre rasjonelle valg.
Dessuten muliggjør prisene  som kunnskapsbærer at individer, uten  ellers  å kjenne
hverandres  planer,  kan  koordinere  sine  handlinger.   I   forlengelsen  av  dette  vil

prismekanismen  også  være  et  incitamentsystem;  gi  rifomasjon  om  muligheter  i
Økonomien.

Men tiden etter krigen ble en slags oppbruddstid for Hayek, han ble skilt, han forlot
England  og  han  beveget  seg  bort  fra  Økonomisk  teori.  Hayek  opplevde  at  til  og
med nære venner som Lionel Robbins gav etter for keynesianismen. Tiden var ikke
moden for markedsøkonomi og liberalisme. I denne tiden fikk han i oppdrag å redi-
gere brewekslingen meuom ]ohn Stuart Mill og Harriet Taylor, som var blitt frigitt
av familien. Boken han gav ut med denne korrespondansen, bærer preg av at Hayek
selv i stor grad var fokusert på de menneskelige sidene av dette både rørende og litt
tfagiske  forholdet,  sannsynligvis  ikke  uten  referanse  til  sin  egen  situasjon.  Likevel
tror  jeg  han  hadde  store  forventninger  om  å  bli  professor  i  moralfilosofi  ved
Chicago Universitet.

Hayek kom  til Chicago  i  1950.  Chicago  hadde  utviklet  et riljø  omkring  Frank
Knight,  en  amerikansk  Økonom  med  tanker  som  lå  nær  opp  til  den  Østerrikske
skole. Ved Chicago var det også en gruppe yngre Økonomer bl.a.  George Stigler og
Milton Fi.iedman. Likevel tror jeg ikke Hayek fant seg helt til rette i Chicago.  Men
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han arbeidet videre med id6en om å lage en størfe analyse av forutsetningene for en
liberal samfunnsorden. Resultatet kom i 1960 med T46 Coøj`/z./zf/z.oø o/L.¢G7Zy.

To  temaer  fra  Økonornisk teori hadde  Hayek brakt med  seg inn i politisk teori.
Det ene var id6en om at hvis individer skal kunne utvikle sine planer i samfunnet,
må  de  ha  noen  faste,   stabile  rarnmer  å  relatere   seg  til.   Av  denne  grunn  ble
samfunnets  rettsstruktur viktig.  Det  andre  var  id6en  om  spontan  orden  og  sam-
funnsstrukturen  som  informasjons-  og  viten  bærer.  Retts-  og  normstrukturen  i
samfunnet  hadde  i  følge  Hayek  denne  dobbelte  rolle:   De  gir   stabile  rammer
samtidig  som  de  utvikler  seg  spontant  over  tid  for  bedre  å  tjene  de  behov  som
oppstår. m dette føyet Hayek et tredje aspekt av moralfilosofisk art; han hevdet at
den  eneste  type  regler  i  samfunnet  som  var  forenlig  med  individets  frihet  var
øøz.ø€rj.G//€ wg/#  Med universeue regler mente han generelle regler som gjaldt hkt for
ane og som ikke hadde til formål å realisere noen spesielle interesser. De skulle være
edsk  øøjJ/7ø/€.  På den måten  forsøkte  Hayek å  etablere  en  sammenheng mellom  et
nytteaspekt  og  et moralsk  aspekt  av  samfunnsstrukturen.  T'Æe  Coøf/z.Jz//z.oø  o/L.¢Gø
ble  et knusende oppg)Ør med id6en om det planlagte  samfunn  og et første  skritt i
retning av å utvikle rettsstrukturen for det hberale samfunn.

Hayek  arbeidet  videre  med  teorier  for  disse  temaene  gjennom  1960-årene.   I
Økende  grad  søkte  han  tilbake  tfl  både  liberahsmens  filosofiske  røtter  og  tfl  sine
samtidige fra Wien.  I en serie essay som fulgte refererte Hayek td stadighet td "sin

gamle venn"  som antropologen Konrad Lorenz,  biologen von Bertalanfqr,  kunst-
historikeren  Gombrich,  for  å  nevne  noen.  De  hadde  alle  noe  felles.  De  arbeidet
hver  på  sitt  felt med variasjoner  av  temaet;  helhet  og  del,  det ridividuelle  og  det
strukturene,  det rasjonelle  og det  spontane.  Også  Hayeks  venn  Karl Popper,  :on?
Hayek hadde hjulpet td et professorat i filosofi ved London School of Economics i
1930-årene, kom tfl å ta opp temaer som kunnskapsvekst og evolusjon.

Da  Hayek  fikk  Nobelprisen  i  Økonomi  i  1974,  var  han  allerede  i  gang  med  en
videreføring av arbeidet i Co#f/z./z//z.oø o/Lz.¢6ø.  Da var han tflbake i Europa etter å
ha  blitt  professor  i  økonomi  ved  Freiburg  Universitet  i  1962.  Første  bind  av
trebridsverket L% Lgz.f/ø/z.oø, øød ljj.¢eø kom i 1973.  Her utdypet Hayek det han
kalte to ulke typer orden i samfunnet, taxis  (den planlagte orden)  og cosmos  (den
spontane orden).  Hayek hevdet at i relasjon tfl den spontane orden,  shk som f.eks.
markedsprosessen  i  et   fritt  marked,   er   det  meningsløst  å  moralisere   over   en
spesifikk  markedsløsning.  Samtidig  hevdet  han  at  den  spontane  orden  (cosmos)
bærer i seg lang mer informasjon og viten og vfl således føre td langt mer velstand
enn den planlagte orden (taxis).

I Lø+ Lgz.J/ø/z.0% øØJ lj;.4i#øJ forsøkte Hayek å forfølge dette temaet så langt at han
kom med forslag tfl det han kalte en "model constitution". Men han hadde allerede
ved  avslutningen  av verket kommet d at  det var  et langt mer  fundamentalt per-
spektiv som måtte fremheves. I et etterskrift som etter rnitt syn er det beste han har
skrevet,  kalt  Tør?G  Jw#r  o/HøzØøø  J/ø/øGj.,  antyder  han  at  han  nå  så  klarere  enn
tidligere hva som er de fundamentale krefter i samfiinnet og hvorledes det liberale
samfunn kan utvikle seg. I begynnelsen av 1980-årene startet han arbeidet med T#G
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Fcz/ø/ Coøc€z./ (den store misforståelsen)  det som skulle bli det endehge oppgjør med
teorien  om  det  planlagte  samfunn.  Det  var  et  arbeid  han  aldri  fikk  fullført.  En
redigert versjon  av  første bind kom ut i  1988.  Etter  dette var  Hayek  for  syk  tfl å
kunne  fuuføre  arbeidet.  Men  på  det  tidspunktet  hadde  han  også  fått  opplevd
virkeliggjørelsen  av  mange  av  sine  teorier  og  sammenbruddet  for  de  id6er  han
hadde kjempet mot gjennom et langt hv. I en grad som andre bare kunne drørnme
om, snudde samfunnsvitenskapene og den politiske utvikhg i retning av det Hayek
selv  hadde  vært  den  største  forkjemper  for:  den  frie  markedsøkonomi  og  den
liberale  konstitusjon.  Keynesianismens  sammenbrudd,  og  senere  kommunismens
selvutslettelse,  beqrdde  slutten  på  to  konstruktivistiske  eksperimenter  som  hadde
ridd dette århundredet som en mare.

Temaet i TÅø Fø/ø/ CoØcGz./ er at vår sivilisasjon har vokst frem gjennom en Økende

grad av kompleksitet til det Hayek kaller 47Gø ø/zø.c7Gc7G offøIGØ (the extended order).  Den
utvidede orden er det sett av nomer, institusjoner, regler og arbeidsdeling som har
muliggjort at vi kan nyte godt av å være del av en større helhet selv om vi ikke hver
for  oss  har  noen  fustendig  oversikt  eller  forståelse  av  denne  helheten.  Videre
hevder  Hayek  at  utviklingen  av  denne  utvidede  orden  ikke  har  skjedd  gjennom
design  men  gjennom  ew/øy.oø.  Det  planlagte  samfunn  (sosiahsme,  fascisme,  etc)
hindrer   den  naturhge  utvikhng  og   setter   samfunnet  tilbake.   Hayek   analyserer
hvorfor og hvordan den naturlige seleks)on av normer, regler og mstitusjoner fører
til  bedre  strukturer  enn  noen  enkelt  kan  planlegge.  Sentralt  her  er  at  de  naturlig
utviklede  institusjoner  for  det  første  har  fanget  opp  summen  av  alle  individers
bidrag qunnskap) og på den måten bærer i seg mef kunnskap enn noe enkeltindivid
kan klare å bidra med, og for det andre at de har utviklet seg over tid gjennom en
fom for prøving og feiling (evolusjon).

16itikken  mot Hayek  for  den  vending hans  ideer  hadde  tatt,  ble  ganske  markert
gjennom  1980-årene. ]ohn  Gray ledet an  og hevdet at Hayek gjorde  seg  skyld i å
trekke  normative   slutninger  av   faktiske   @ositive)   fenomener.   Gray   avviste   at
nærværet av spontant-utviklede institusjoner kunne brukes i et normativt forsvar for
en liberal  samfunnsorden.  Personhg mener jeg  Gray  tar  feil.  For  det  første  er jeg
usikker på om Hayek påberopte seg normative implikasjoner av evolusjonsteorien.
Men det viktigste er at hva Hayeks argumentasjon ledet opp til, var at skillet meuom
normativ  og positiv  teori i noen  grad  oppheves.  Det var  dette  som var  temaet  ;
TZ/ee Jwm o/HøØøØ  L/ø/Øej`. Selv våre verdier, ja endog de kategoriene vi bruker i
vår forståelse av virkeligheten, er utviklet gjennom en evolusjonære prosess.

Hayeks  tankeverden er et  fascinefende univers  å trenge inn i.  Selv med alle  sine
fragmenter,  representerer de  en helhet.  Det er en helhet som har utviklet  seg selv
om Hayek ikke hadde noen plan. Det er en helhet man ikke lett trenger inn i. Jeg
tror  man  i  hans  arbeider  vil  fmne  innsikt  som  trenger  dypere  i  forståelsen  av
samfunnets utvikling enn hva noen annen samfunnsforsker har klart å nå. Men selv
om  hans  tanker  til  dels  er  komplekse  og  fragmenterte  og  relatert  til  ulike  fag-
områder, var  Hayek alltid  tro  mot  det grunntemaet han  satte  seg  fore  å utforske
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mot bakgrunnen av sitt hjemlands sammenbrudd: HøoHdøø Ø# jtz7z/7øøørT/77/Æ/z# 2/Ør?
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Et forsvar for friheten
Øyvind Myhre

Jeg  er  libertarianer.  Det  betyr  at  jeg  anser  personlig  frihet  som  menneskets
fundamentale rettighet. Med "personlig frihet" forstår jeg: Retten til å disponere
over sitt eget liv, og over de goder mennesket har ervervet på måter som ikke har
medført overgrep mot andre menneskers like  store rett til å disponere over sine
liv. Med "rettighet" forstår jeg noe alle andre memesker plikter å respektere, og
som jeg  følgelig  har  rett  til  å  forsvare  med  de  midler  som  er  nødvendige  og
tilstrekkelige hvis noen prøver å ta det fra meg.

Sagt på  en annen måte:  Ethvert menneske har rett til å leve/ør j`z.ø  Gg6'ø J/3y/¢  slik
det fmner for godt. Ingen har rett til med makt å bruke et annet menneske som et
middel  for  sine  egne  foi=mål;  ingen  har  plikt  tfl  å  /ø  feg  G77/ÆG  på  en  slik  måte.
Mennesket ez.Gr j`z.Z/ egez /z.z/.  Hva beqrr det?

I  ethvert menneskeliv  er  det  en  mengde  beslutninger  og  disposisjoner  som  må
treffes  -  fra  store  og viktige  valg  som  treffes  en  gang i  livet,  til  de  hundrevis  av
tiivielle avgjørelser som foretas hver eneste dag. Å eie sitt eget liv beqrr at man y.Ø/
har rett til å treffe disse beslutningene (og å bære konsekvensene).

Frihetsfilosofer
Teg  er  ikke  i  stand  td  å  grunngi  dette  standpunktet  ut  fra  mer  fundamentale
prinsipper,  eller  ut  fra  udiskutabel  viten  om  mennesket  og  universet.  Det  finnes
filosofer og  forfattere  som meiner at de  er i  stand tfl å gi  slike begrunnelser, men
deres bevisførsler har ikke overbevist meg. z4Lyø Røøc7 hevder f. eks. at ufrihet strider
mot  menneskets  natur  som  fasjonelt  vesen.   Hvis   hun  har  rett,   har  de   fleste
mennesker til alle tider levd i strid med sin natur!  I alle tilfeller ser jeg ikke hvordan
hun  kan  slutte  noe  om  hvordan  menneskene  ¢Ør leve  ut  fra  (en  antakelse  om)
hvordan menneskene Gr.

Ayn Rand  og andre moderne  frihetsideologer,  som Muray  Rothbard  og Robert
Nozick,  ij]hører  en  tradisjon  som  går  tilbake  til  naturrettsfilosofen  Tohn  Locke.
Uansett  hvor  ulike  disse  forfatterne  er,  har  de  til  felles  at  de  forsøker  å  grunngi
fijheten ut fra fundamentale lover - et slags etiske naturlover. Jeg trur at en slik positiv
bevisførsel er umulig. La meg antyde en mindre ambisiøs angrepsvinkel:

Kan ufrihet begrunnes?
La oss se om det er mulig å grunngi en Ø/77. samfunnsorden, og hvilke aksiomer slike
begrunnelser   måtte   bygge   på.   QÆed   en   "ufri"   samfunnsorden   forstår   jeg   en
samfunnsorden   dominert   av   et   maktmonopol,   dvs.   en   Stat,   som   påtvinger
enkeltmennesket   bestemte   valg   og   beslutninger   -   dvs.   fratar   det   en   del   av
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disposisjonsretten over sitt eget liv, mao dets personlige frihet.)  Hvis  alle tenkehge
begrunnelser for ø/77.ÆG/ må forkastes, av logiske grunner eller fordi aksiomene synes
urimehge, vil man stå igjen med det jeg vil kalle en negativ begrunnelse for frheten.

Hvorfor kan jeg ikke gjøre nøyaktig det som faller meg inn? Hvorfor kan jeg ikke

plyndre  naboens  kjøleskap  når jeg  er  sulten; voldta  naboens  datter  når  kjødets  lyst
kommer ovef meg; ta ftam hagla og desimere bestanden av nittedøler når jeg synes
det begynner å bli for mye folk her i dalen? - I en samfunnsmoralsk naturdstand, dvs.
en tilstand uten noen forpliktende sosiale normer, ville hver og en kunne oppføre seg
som skissert, uten å bli angrepet av dårlig samvittighet euer sårende kritikk.  Det sier
seg   sjøl  at  tilstandene   fort  ville   bh  uholdbare.   Alle   samf`mn   oppretter   derfor
institusjoner   som   regulerer   plyndring,   voldtekt   og   drap.   Disse   institusjonene
begrunnes i sosiale nomer og rettighetef - - en samfimnsmoral.

Forsvar for staten
Hvilke  former  for  samfunnsmoral kan vi bruke  til å begrunne  en  Stat? Jeg er  for
Øyeblikket i stand til å se tre forskjellige kategorier begrunnelser:

1)  Det  finnes  ei  høgere  makt  (Gud,  Naturen,  Historiens  Lov  etc)  som  står  over
menneskene. Denne makta vil ikke at folk skal plyndre, voldta og dr.epe hverandre;
og for å regulere shk atferd, setter den Staten og Øvrigheten inn blant folk.

11)  Alle  mennesker  har  de  sainme  fundamentale  rettigheter:  Ingen  har  rett  til  å

plyndre, voldta og drepe andre; og Staten er redskapet som skal hindre slik atferd.

111) Menneskene har fundamentalt/or+//.€//z8G rettighetef: A må absolutt ikke plyndre,
voldta og drepe 8; men 8  må gjeme plyndre, voldta og drepe  C.  @inere nyanser
kan også tenkes.)  Staten er redskapet som sørger for å få denne virksomheten inn i
faste og akseptable fomer.

-Begrunnelsei. av Kategori 1 sier:  "Øvrigheten er satt inn for å se til at menneskene
lever i samsvar med Guds (naturens, historiens...) vilje." Resonnementet impliserer:

Ia): Det fmnes enkelte mennesker som //Gøø# Guds (naturens...) vilje, og andre som
ikke gjør det;

Ib): Det fmnes en mekanisme som ser til at det er de som /3/.GøøGr Guds  (naturens...)
vilje som kontrollerer Staten, og ikke de villfame.

Ia)  betyr at menneskene er fundamentalt ulike i moralsk innsikt.  Det kan det godt
hende de er, men jeg kjenner ingen sikker metode for hvordan A og 8  skal kunne
bli enige om hvem av dem som besitter den sanne innsikt i Guds  (naturens...) vilje.

(Folkeavstemninger er ikke noe godt kriterium:  Et valg vil kunne  fastslå at  17.314
enkeltindivider  holder på A,  mens  12.793  individer  holder  på  8  -  -  men vi  er  på
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1eiting etter et kriterium som hever avgjørelsen opp på et øGj`o/Ø/Z nivå, uavhengig av
tflfeldige enkeltindivider.) Av praktiske grunner må derfor la forkastes.
Ib)  kan  kanskje  forsvares  med  at  Guds  (naturens...)  vilje  virker  gjennom  alt  som
skjer;  følgelig  sørger  den  (eventuelt  i  det  lange  løp)   for  at  de  rette  personene
kommer  tfl makt  og verdighet.  Imidlertid:  Hvis  Guds  (naturens...)  vilje  styrer  aue
hendelser,  kunne  den  like  gjeme  styre  hvert  enkelt  menneske  direkte,  uten  å
delegere  overoppsynet  til  et  statsapparat.  Argumentet  er  bare  gyldig  hvis  Gud
(naturen...)  har  sarnme  problem  som  en  bedriftsleder,  nemlig  at Han  (den...)  ikke
makter å ha  detaljoppsyn med alle  sider av virksomheten,  og  følgelig må  delegere
ansvar.  Et shkt resonnement medfører så oppsiktsvekkende begrensninger i Guds
(natuens...) evner og ferdigheter at jeg ser meg nødt til å forkaste det.

Vi kan altså ikke forankre en påtvunget samfunnsorden i begrunnelser av kategori 1.
Begrunnelser av kategori 11 kan utvikles omtrent som følger: Alle mennesker har

de samme fundamentale rettigheter; inkludert retten til å forsvare disse rettighetene.
Dette  forsvaret  kan  de  utøve  gjennom  en  Stat.  Hver  og  en  kan  med  andre  ord
delegere  sjølforsvaret,  dvs.  deler av  sine rettigheter,  til en  Stat.  I  så  fan har  Staten
rett tfl å gjøre på en persons vegne nøyaktig det samme som vedkommende ville ha
r:e+t ti °a-døre-æhi"e: Statens berettigelfe  ligf !er i at den bandler ijå uep!e au b_u_e.:! enhel} indiuid,
med nøya-itis de rettig!hetene osplikte;e  Jm tndi)idene bar deleg/ert til den. : F[irs.iegb€FyTfici
Statens  maktapparat  tfl  å  hindre  deg  i  å  utøve  et  bestemt  yrke,  pålegge  deg  et
bestemt livsmønster,  eller tvinge  deg til å avstå dine  surt ewervete midler til meg,
forutsetter  det  at  jeg ville  ha  nøyaktig  den  samme  retten  til  å  hindre,  pålegge  og
tvinge deg ø/€ø Statens hjelp.

Har jeg en slik rett?
Hvis jeg tvinger deg til å avstå rettmessig ervervete rnidler, beq7r det at jeg fratar

deg  retten  tfl  å  disponere  over  deler  av  ditt  liv.  Vi  er  altså  like  med  hensyn  tfl
fundamentale rettigheter bare hvis du i samme grad kan frata ØGg retten til å dispo-
nere over tilsvarende deler av zØz./Z liv.  Hvis  du har den retten, vil en mulig reaksjon
fra di side være å tvinge meg til å avstå  fra å disponere  over  den delen av mitt hv
som vedrører nri rett til å tvinge deg til å avstå fra å disponere over deler av c7z./f hv.

(Hvis du ikke reagerer på denne måten, ville din avståelse av midler være/#.zø.//z3; det
ville mao.  være  Ølø y.Ø/ som disponerte  over  de  omstridte  rnidlene  - ved å  overlate
dem til meg.)

Staten kan ikke ha flere rettigheter enn individet
Argumentasjonen  virker  kanskje  ikke  fullstendig  overbevisende.  Den  kan  likevel
styrkes  ved  bruk  av  kvantitative  betraktninger,  hvis  man  tar  i  bruk  matematiske
verktøy  i rettighetsdiskusjonen  og  anskueliggjør  grunnforutsetningen  i kategori  11
som   et   "rettighetsareal".   Så  langt  skal  jeg  ikke  gå.   Den  intelligente  leser  kan

gjennomføre det matematiske "beviset" sjøl, eller velge å tru meg på rnitt ord.
Følgelig:  Hvis vi er hke med hensyn til fundamentale rettigheter,  så har ingen av

oss ø /z./ å tiltvinge seg midler andre har skaffet seg på rettmessig vis. Ved samme
resonnement kan det vises at ingen av oss har rett til med makt å begrense andres
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yrkesutøvelse,  personlige  livsstfl,  religionsutøvelse  osv.,  så  lenge  yrkesutøvelsen,
livsstflen eller rehgionsutøvelsen ikke medfører overgrep mot andre.  (Eksempler på
overgrep:  Et yrke som leiemoi.der; en hvsstil som pyroman; en religion som krever
at jeg ofrer ei jomfru til Måneguden hver fullmånenatt.)

En Stat som utelukkende kan foreta seg det samme som de enkeltindividene den
opptrer  på  vegne  av,  viue  ha  rett  til  å  foreta  seg  i  den  samrne  situasjonen  (se
argumentasjonen tidligere), har følgelig ikke rett til å ilegge skatter, regulere den frie

yrkesutøvelsen  (for andfe  enn  profesjonelle  forbrytere),  forby  euer påby bestemte
rNs£Ørshf:r. -  e"€i bruhe  mciht  til  å foreta  f eg noe  Som  helst  anyiet  em  å forfuøre  Sine ftrillige
Æ/z.GØ/er øo/ o#G#gø Den kan ikke en gang tvinge noen av oss til å la seg forsvare av
Staten:   Hvis   du   foretfekker   å   praktisere   din   rett   til   sjølforsvar   aleine,   eller  i
samarbeid med vennene dine i nærkampklubben Kort Prosess, plikter Staten - dvs.
vi andre - å respektere dette  Ønsket,  og ikke påtvinge  deg våre  tjenester i form av

pohti, rettsvesen og forsvar. Dette er en konsekvens av at du har rett til å disponere
fritt over den delen av livet ditt som vedrører retten til sjølforsvar.

]eg   er  libeftarianer.   Det  betyr   at  jeg   anser   personlig   frihetsom   menneskets
fundamentale  rettighet.  Det  spøfs  om  en  Stat  som  holdt  seg  innafor  så  snevre

grenser, viue fortjene betegnelsen Stat i det hele tatt.
Begrunnelser  av  kategori  111  kan  brukes  til  å  rettferdiggjøre  Æøø  foø  Æe/J4  bare

avhengig  av  hvordan  man  sorterer  individene  med  hensyn  til  rettigheter.  -  At
forskjellige ridivider er fziø# forskjelhge med hensyn til fimdamentale rettigheter, er
selvfølgelig den stilltiende forutsetning for all statlig maktutøvelse i praksis; sjøl om

jeg  har  til  gode  å  se  et  slikt  synspunkt  hevdet  av  talsmenn  for  den  moderne
forvaltningsstat.

Gjennom  disse  resonnementene  meiner  jeg  i  hvert  fall  å  ha   sannsynliggjort
følgende  konklusjon:  Den  eneste  kategori begrunnelser  som  kan  brukes  til  å  rett-
ferdiggjøre  en ufri samfunnsorden,  er begrunnelser som bygger på  at menneskene
er Ø/z.Æg med hensyn til rettigheter. Det vil gå fram av innledningen at jeg ikke kan se
noen grunn til å akseptere en slik grunnforutsetning.

Kan grunnleggende verdier begrunnes?
Teg  innrømmer  likevel  at  valget  av  personlig  frihet  som  grunnverdi  ikke  lar  seg
begrunne logisk.  Det er min  oppfatning at intet sett av grunnleggende verdier lar
seg  begrunne  logisk  elJ.er  rasjonelt.  Derimot  er  det  mulig  å  analysere  hvorvidt

grunnverdiene  i  et  tankesystem,  en  ideologi,  er  konsistente.  Det  er  også  mulig  å
foreta visse rimelighetsbetraktninger, for og imot en absolutt personlig frihet, og det
er det jeg vil bruke resten av dette kapitlet til.

Kan personlig frihet beskjæres?
Hvem skune ha rett til å nekte person A å disponere fi]nt og helt over sitt eget liv?
Hvis du sier at han ikke kan innrømmes en s]ik rett,  sier du samtidig at andre har
rett til å foreta visse valg og disposisjoner på As vegne, uansett hva han sjøl måtte
meine   om   saken.   Hvor   skulle   en   slik   rett   skrive   seg   fra?   Hvordan   kan   c7Gø
begrunnes?



Myhre: Et forsvar for friheten 117

Det er vanlig å hevde at vi "må" avstå noe av vår personhge frihet hvis vi vfl leve i
et ordnet samfunn. Argumentet bygger på en forestilling om at alle må "betale"  en
viss  del  av  sin  frihet  som  en  slags  skatt til  "samfunnet",  som i  sin  tur  disponerer
over  surnmen  av  de  avståtte  fi:ihetsandeler.  Men  hvem  er  "samfunnet"?  Hvem  er
det som i praksis disponerer over de avståtte frihetsandeler? - I virkeligheten er det
også   6#ÆG//z77eøøGJÆy  som   tar   de   kollektive   beslutningene.   Hvem   disse   enkelt-
menneskene  er,  avhenger  av  maktstrukturen  i  det  enkelte  samfunn;  men  du  vil
neppe finne dem blant dem som argumenterer sterkest imot systemet med kollekt-
ive beslutrriger. I praksis leder argumentasjonen med at "alle"  må avstå noe av sin
frihet til "samfunnet" til et system hvor noen mister sin handlefrihet, mens andre -
vanligvis  et  fåtan  -  disponerer  over både  sine  egne  og  deler  av  andres  liv.  Denne

gruppa  kan  vi  for  korthets  skyld  kalle  makthaverne.  @et  er  interessant  å  legge
merke  tfl  at  de  som  argumenterer  for  kouektive  "løsninger",  hvor  beslutningene

påtvriges alle som er uenige, vanligvis  synes å forutsette at Je y.Ø/ ville være å finne
blant /GdeøG i kollektivet -idet argumentasjonen for slike "løsninger" ofte framhever
at beslutningsfomen ville føre til beslutninger c7ø y.Ø/ er sterke talsmenn for.)

Makthavere og undersåtter
Argumentasjonen  som  går  ut  på  at  et  ordnet  samfunn  krever  frihetsavståelse,  er
altså en argumentasjon som hevder at et ordnet samfunn må bestå av makthavere
og undersåtter.

I  virkeligheten  er  det  ikke  shk  at  vi  "avstår"   handlefrihet:   "avstå"  impliserer
frivillighet; dvs. at A, 8, C... i -la oss si -30 °/o av valgsituasjonene lar seg oz;Gøø/€ tfl å

gjøre  slik  N  anbefaler.  Men  hvis  det  i  siste  instans  likevel  er  A,  8,  C...  som  tar
beslutningene, har de ikke mistet noe av sin handlefrihet; Ns overtalelseskunster er
bare  en av mange  faktorer  de  tar hensyn  tfl i sine valg.  I  argumentasjonen brukes
altså ordet "avstå" som en forskjønnende omskrivning fof "fratas".

Personlig  frihet  beqrr  z.ÆÆG  at  man  kan  opptre  som  om  andre  mennesker  ikke
eksisterte: Man plikter å respektere andre menneskers frihet, med de rettigheter som
avledes av denne, på samme måte som man har rett til å kreve at andre mennesker
respekterer  ens  egne  rettigheter.  Det  betyr  heller  ikke  at  man  lever  i  et  sosialt
vakuum:  Frihet betyr at aue  forhold mellom to, tre  eller flere mennesker reguleres

g)ennom g7.G".c7zg/#.2ø.//zgÆ¢  Det  beqrr  at A  er  nødt  tfl  å  ta  hensyn  td  Bs,  Cs,  Ds.„
Ønsker og behov, med andre ord at han lever i et samfunn, dersom han Ønsker å ha
noe med 8, C, D.„ å gjøre.

Anta  for eksempel at A  er naturist.  Han  sprader rundt i Adams  drakt,  dl Bs,  Cs,
Ds...  store  irritasjon.  Han  er  også  en  pasjonert  sjakkspiuer.  8,  C  og D  er  de  eneste
mulige motspmerne i nabolaget. De rotter seg samrnen og konfronterer A med følg-
ende krav:  Enten opptrer  han  fra  nå  av med  sømmelig bluferdighet,  eller  så  spiller
mgen av dem sjakk med ham i framtida. Etter en opphetet diskusjon, og påfølgende
forhandlinger,  kornrner  de  fram  til  et kompromiss:  A  lover  å  holde  seg i  skjul bak

plankegjei-det sitt hver gang han opptrer naken; 8,  C  og D  lover å  fortsette å spille
sjakk med ham.
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Altemativet tfl denne frivillige overenskomsten viue være at 8, C og D vedtok en
lov som forbød offenthg nakenhet og med makt /yø#g A tfl å opptre i samsvar med
deres  -  flertallets  -  normer  for  sømmelighet.  De  ville  altså  ha  oppnådd  øo6  for
z.øgGØ/z.øg, fordi de hadde ÅøøÆ/ til det. Når tvisten avgjøres ved/7z.øz.//zg oø€rpøjÆoøj./, må
derimot  Æw  part  yte  ØoG,  for  å  oppnå  noe  annet  som  -  etter  hans   subjektive
oppfatning - er verdt Øw fof ham enn det han avstår.

Dette   trivielle   eksemplet  belyser   altså   forskjellen  mellom  beslutninger   fattet

gjennom g7.Gørz.c7z€/77.øz.//zgÆ6/ og  beslutninger  drevet  igjennom  med  ÅøøÆ/..  Den  første
formen tar hensyn til alle parters Ønsker, og hvor stor vekt hver enkelt tillegger sine
Ønsker og krav i forhold til hva de andre krever av ham; den andre formen tar bare
hensyn til hvem som er sterkest.

Dette er forskjellen mellom kontraktsamfiinnet - det fiie samfimn - og kommando-
samfimnet.

Kan kontraktss amfunnet gjennomføres?
Nå  vil  det  bli  innvendt  at  frivillighet  ikke  alltid  fører  fram:  Det  vil  alltid  finnes
kverulanter som ikke godtar den løsningen alle de andre er enige om, og saker som
er så viktige at man ÅØÅ tvinge beslutningene igjennom.

Det  er  mulig  at  enkelte  typer  beslutninger  er  av  en  slik  art  at  de  Øå  fattes
kouektivt  -  det  skal jeg komme  tilbake  til.  Det  store  flertallet av b6slutninger i  et
samfunn hører hkevel ikke  til denne  q7pen. Liksom A i tilfeuet over  er utmerket i
stand til å avgjøre om han bør gå naken eller ikke, er han også i stand til å beslutte
hvflke aviser han vil lese, hvilken utdannelse han vil gi sine avleggere, hvilke skoler
han vil fmansiere. Likeledes er han i stand til å beslutte hvordan han Ønsker å bo, og
hvor mye  det er verdt for  ham  å bo  akkurat der;  hva  slags  mahng han vfl ha på
huset  sitt,  hva  slags  medisinske  og  sosiale  tjenester  han  er  villig  til  å  betale  for;
hvflke  kulturtilbud han vil  etterspørre;  hvem  han vil  omgås;  hvilke  forbruksvarer
han vil kjøpe - og Ø£r det passer ham best å kjøpe dem. Han er i stand til å avgjøre
hva  slags,  og  hvor  mye,  arbeid  han  vil  utføre,  vurdeft  etter  hvilke  forsakelser
arbeidet krever av ham, og hvilke goder han oppnåt gjennom det. Han er absolutt i
stand  til  å  avgjøre  hva  slags  rus  han  vil  hensette  seg  i  (om  noen);  hvem  han  vil
omgås  seksuelt,  når  og hvordan;  hvilken  sikkerhet  han  Ønsker  når  han  kjører  bil,
klatrer i fjellet euer sitter i en  seilbåt.  Kort sagt; han  er i  stand  til å  ta  en mengde
beslutninger  som i  de  fleste  samfunn  er  fratatt ham  og overlatt  til  konge,  keiser,
laugsvesen, bygningsråd, likestillingsombud eller nemnda  for offentlig moral.  I alle
disse valgsituasjonene er han henvist til å ha med andre mennesker å gjøre:  Ønsker
han arbeid, må han finne en arbeidsgiver eller en kunde, og de må sammen bh enige
om hva slags kompensasjon han skal få for det arbeidet han skal gjøre. Vil han ha
seksuen kontakt, må han fmne en person som er vi]lig d å inngå et samarbeid på
det definerte  ormådet.  Skal han  få lese  den avisen han har lyst til å lese, må noen
skrive,  redigere,  trykke  og  distribuere  den.  Forutsetningen  for  at  det  skal  oppstå
noen avtale, er at det er øØ/zg å sette opp en avtale som gir c7//ø parter mer enn de må
avstå  fra,  målt  etter  hvordan  hver  og  en  subjektivt verdsetter godene.  Omvendt:
Om det z.ÆÆg blir noen avtale,  skyldes  det at en part  (eller flere)  er utilfreds med de
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betingelsene  det  har vært  mulig  å  kornme  fram  td,  og  foretrekker  å  avstå  fra  et
samarbeid. Dø y Æøø/ø//6 % Det de andre kan gjøre, er eventuelt å love ham j`/Øm?
kompensasjon enn de opprinnehg hadde tenkt. Hvis de ikke er villige td det, skyldes
det formodentlig at de i så  fau ville måtte  avstå  fra mer enn de  synes  de  oppnår,
totalt sett... Men ett eller annet sted i området defmert av alle parters  fordringer og
krav, ligger det forhåpentlig et punkt hvor alle avtalepartnere, etter egne, subjektive
vurderinger, venter  å  få mer ut av  samarbeidet  enn  det koster  dem.  Hvis  et  slikt
punkt z.ÆÆG fmnes, betyr det at det er umuhg å sette opp en avtale som ikke minst en
pai=t venter å tape på: 0g i så fan bør avtalen hener ikke inngås!

Tvang eller frivillighet!
Den eneste måten en avtale som partene ikke frivimg vflle inngå kan bh iverksatt på,
er ved bruk av /øø7zg. Vi kan slutte:

Enhver  avtale  som ¢å/zø.øgæ  to  euer  flere  samarbeidspartnere  av  overordnete
myndigheter, innebærer et tap  fof minst en av partene,  shk han sjøl vurderer  sine
egeninteresser.  (Hvis  dette  ikke  var  tilfeuet,  vme  det  vært  muhg  å  få  i  stand  en
frivillig avtale.)

Enhver avtale  som inngås /77.#.//zg menom to  eller  flere  samarbeidspartnere, ripe-
bærer  en  netto ge#.W for  jtzzøz/z8G  parter,  sH  hver  og  en  subjektivt. oppfatter  sme
egeninteresser.

Du tar hundrevis av beslutninger hver eneste dag. Noen av dem fører d frivillige
overenskomster med andre mennesker; andre  fører til at slike overenskomster z.ÆÆe
blir inngått. Når du vurderer om du skal kjøpe en bfl du har sett på, veier du prisen

på bilen - hvor mye det koster deg i ekstraarbeid å skaffe disse pengene; hva du 6//Gæ
kunne bruke de sarnme pengene d -  opp mot den nytten, de gledene, den sosiale
status og de eventuelle andre fordeler som du antar at bilen vme gi deg. Det er ikke
sikkert du kornmer  d en  "riktig"  konklus)on:  Dine  forventninger kan bh  skuffet;
dine  bekjente  blir  slett  ikke  så  imponert  av  den  blanke  nye  bflen  som  du  hadde
ventet  -  -  og  dine  egne  preferanser  endrer  seg,  fra  dag  tfl  dag,  fra  time  tfl  time.
Likevel er du den som ¢~ kan veie fordeler og ulemper/y c7eg opp mot hverandre:
Du er den eneste som kjenner akkurat Ølz.w behov, Ønsker og muhgheter; du er den
som i aue tflfeller må bære konsekvensene av en beslutning.

Det er ikke sikkert du og bilselgeren blir enige. Det er ingen katastrofe: Du kan gå
tfl en annen bilforhandler, eller du kan fmne ut at egentlig trenger du ikke en ny bil.
En annen kunde kjøper den  sarnme bilen  for en pris  du ikke ville  drømme  om å
betale: Det betyr ikke at du vurderte "riktig", og han "fefl", eller omvendt; det betyr
bare at han har satt en annen verdi på de godene bilen vil kunne gi ham, i forhold tfl
hva det koster ham å avstå pengene,  enn du gjorde.  Det¢%f ingen  "iiktig"  eller
"gal"  pris på et gode - det være seg en bil, ei pakke vaskepulver euer et besøk hos

frisøren. Det finnes bare subjektive, individuelle, varierende og oftest uforutsigbare

preferanser. Ut av dette mylderet av subjektive vurderinger gror det fram et z77ørÆG¢
der  leverandører  og  kunder  innretter  seg  etter  hverandre  og  blir  enige  om  et

prisområde  der leverandørene optimerer  sine  fordeler i  forhold td anstrengelsene,
og kundene optimeref sine fordeler i forhold tfl utgiftene.
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Det bhr innvendt at bilkjøpeksemplet ikke  dekker  det komplekse  samspillet i et
modeme   samfunn:   Hvis   alle   og   enhver   skulle   ha   lov   til   å   følge   sine   egne
innskytelser i enhver  situasjon, ville  det bli  fullstendig kaos.  Noen  -  underforstått:
Myndighetene - er nødt til å gfipe inn, sørge for at maskineriet glir effektivt, sjøl om
det betyr at folk ikke får lov å gjøre akkurat som de vil. Dessuten er mennesket et
sosialt vesen; vi Øøj.Æcr egentlig å innordne oss under klare regler.

]eg er enig i det siste utsagnet: Mennesket er - stort sett - et sosialt vesen. Derfor
har vi en tendens til - på gjensidig,  frivilhg grunnlag - å innordne oss  slik at vi kan
samarbeide, og slik at samarbeidet bli]: til gjensidig nytte. Men dersom samarbeids-
betingelsene bhr pÅ/c7gz oss, i strid med de avtalene vi ellers/77.ø.//zg ville kommet fram
til, er det sannsynlig at samarbeidet blir øz.Øc77? effektivt enn det kunne blitt.

Krever kompleksitet byråkrati?
I et komplekst samfunn (og hvilket samfunn - utover Robinson Crusoe-stadiet - er
ikke  komplekst?)  fmnes  det alltid uendelig mye mer informasjon  enn  en byråkrat
eller lovgiver noensinne er i stand tfl å skaffe seg: Det er infomasjon av typen hva
slags  arbeid  en  bestemt person  er i  stand  til  å  utføre;  hva  han  har 4r/ d  å  gjøre;
hvilke varer  og tjenester han vil  etterspøffe;  hvor han  foretrekker  å bo;  hva  slags
mennesker han helst vil omgås; hvilke fritidsinteresser han har.

Når  den  enkelte   får  anledning  til  å  treffe  samarbeidsavtaler  med  andre   ø/G'ø
innblanding fra makthavere, vil han eller hun ta hensyn til all denne informasjonen,
avveie  srie   subjektive  verdier,  gleder  og  oppofrelser  som  en  mulig  avtale  vil
innebære for harn eller henne, og eventuelt sørge for å endre avtalen inntil den blir
akseptabel.  Hvis  defimot avtalen bh]: påtvunget av en makthaver  (en såkalt nøytral
instans!), vil denne infomasjonen ikke  bh tatt med i regnesq7kket:  I  beste  fall blir
det  tatt hensyn  til  statistiske  gjennomsnittspersoner.  Den  resulterende  avtalen  blir
følgehg  mindre  tilfredsstillende  for  alle  som  avviker  fra  det  statistiske  gjennom-
snittet  (det  vil  si  samtlige);  den  vil  føles  mindre  forpliktende  både  fordi  den  er
ufrivillig og fordi den  er utilfredsstillende,  og  følgehg vfl den bli  sabotert og mot-
arbeidet i det stille...

Menneskene  har  alltid  organisert  seg i  samarbeidende  grupper,  uavhenrig  av  om
makthaveme har tvunget dem til det. Følgelig er det reint vrøvl å påstå at samfimnet
viue  oppløyse  seg  i  kaos  dersom  det  ikke  fantes  et  sentralt  maktmonopol.  Noen

praktiske eksempler vil belyse hva jeg merier:
Det fmnes ingen påtvungne lover om skikk og bruk. Beqrr det at det er umulig for

folk  å  bli  enige  om  hvordan  de  skal  oppføre  seg;  hvilke  høflighetsfraser  de  skal
bruke; hva slags mat de skal servere i et selskap? Betyr det videre at det er umulig
for  folk  å  omgås  hverandre  til  daglig;  at  forsøk  på  å  arrangere  sosiale  sammen-
komster vfl oppløyse seg i kaos?

Selvfølgelig  ikke.  Nettopp  fordi  vi  alle  sammen  Ønsker  -  en  gang  imellom  -  å
kunne konversere med andre, bli bedt i selskap, gjøre et godt inntrykk, går vi med

på å tilpasse oss: Vi blir enige om uttalte og (som oftest)  uuttalte regler og ritualer
som blir videreført og utviklet gjennom utallige  subtfle  signaler.  Stort sett synes  de
sosiale   reglene   som   sqrrer   skikk   og  bruk  i   forskjellige   iniljøer   og   forskjellige
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situasjoner  å  fungere  utmerket:  Vi  er  ennå  ikke  kommet  dit  at  byiåkrater  og
pohtikere har begynt å "etterlyse klarere lovregler for skikk og bruk, kanskje spesielt
i selskapslivet".

Sproget - spontant oppstått!
Det mest komplekse  sosiale instrumentet  som menneskelige  samfunn har utviklet
er ¢«j;Æ¢ Dette utrulig intrikate hjelpemidlet er blitt utviklet, og blir videreutviklet,
giennom /øøz.//z3  j`ØzØø#¢Gz.d zøG//ozØ  GØÆe//zØGøøGj`Æer,  uten  inngrep  fra  maktmonopolet.
(Fra  tid  tfl annen  skjer  det riktignok iherdige  forsøk  fra  makthaveres  side på  å  få
kontron over språket, fordi språk formidler tanker, og tanker kan være farlige. Til nå
har   alle   slike   forsøk  mislyktes.)   Inga   statsmakt  pålegger  A,   8,   C.„   regler   for
språkbruk; hvordan  orda  skal uttales,  hvordan  de  skal settes  sarnmen tri setninger.
Likevel  forstår  A,  8  og  C  hverandre.  Hvordan  kan  dette  være  mulig?  Er  ikke
språket et så komplekst system at an kommunikasjon ville ende i kaos hvis folk fikk
lov   å   bruke   akkurat   de   orda   de   vil,   uttale   dem   slik   de   vil   og   bruke   den
grammatikken som faller dem inn? Må det ikke fmnes et sentralt kontrollorgan som
sørger for klare regler og retningslin)er, dersom menneskene skal kunne samarbeide
effektivt på det språklige plan?

Åpenbart ikke. Folk klarer å kommunisere fordi de har felles interesse. av å forstå
hverandre.  Et hvilket  som helst språk, med  dets  tusenvis  av  ord,  bøyningsformer,
begreper  og  nyanser,  er  et  bevis  på  ÅZJor  effektivt  et  frivilhg  samarbeid  mellom
mennesker kan være.  Forsøk å  forestille  deg hvor  fattig  språket ville vært dersom
det  var  konstruert  av  et  stathg  Råd,  som  først  hadde  definert  hvilke  kommuni-
kasjonsbehov  fok  har,  og  dei:nest  konstruert  et  obligatorisk  kommunikasjons-
middel som skulle ivareta disse behova!

Individet er unikt
Ethvert menneske er enestående. Fra naturens side er hver og en av oss utsqrrt med
et  unikt  sett  egenskaper  og muligheter  @ortsett  fra  eneggede  tvillinger:  0g  sjøl  i
disse  s)eldne  tilfellene  mottar  hver  tvilling  forskjeuige  impulser  og  inntrykk,  som

påvirker  dem  i  forskjellige  retninger).  Dette  må  beqr  at  sjøl  om  vi  levde  under
eksakt. hke forhold, vme hver og en av oss ha forskjellige Ønsker, behov, mål. A vil
trives  under  forhold  som  8  finner  uutholdelige.  Følgelig  er  det  utenkelig  at  en
overordnet  instans  -  uansett  hvor  "objektiv"  den  prøver  å  være  -  Æøø  treffe  en
eneste fornuftig beslutning om hvordan du og jeg bør innrette våre hv: Den eneste
som har en svak mulighet for å avgjøre hva som er best for deg, er du sjøl. Du tar
riktignok  ofte  feil;  men  om  øødæ  skulle  avgjøre  for  deg,  ville  feilprosenten  være
atskimg større!

Hvem vet best?
Teg hører ofte at den enkelte må beskyttes mot sin egen vilje. Da spør jeg: Hvem er
det   som  veit  bedre  enn  jeg  sjøl  hva   som  er  godt  for  meg?  Hvem  har   den
himmelropende arroganse å gjøre krav på en viten om mine egeø//zge Ønsker, behov
og muligheter  som  går utapå  den  viten  jeg  sjøl  har?  Tanken virker  så  innlysende



Liberalisme på norsk 122

uimelig at jeg har vondt for å godta at noen er i stand tfl å framføfe den i god tru:
Følgehg går jeg ut fra at ett eller annet sted i bakgrunnen lurer det andre motiver,
atskillig mindre edle enn hensynet til Øz.ø velferd...

Som  sosiale vesener oppfører vi oss, i stor utstrekning,  slik det blir  yGø/GZ av  oss.
Her  følger  en anekdote  fra  et amerikansk universitet:  En ny lærer  overtok klasse-
forstanderansvaret for en klasse han overhodet ikke kjente. Sammen med navnelista
fikk han ei rekke med tall; ett for hver elev. Ved skoleårets  slutt oppnådde klassen
resultater som var enestående i skolens historie. Læreren ble gratulert av rektof; han
måtte ha utført underverker, som kunne få så gode resultater ut av så middelmådige
elever.   "Middelmådige?"  utbraut  læreren.   "Iaassen  var  jo  spesielt  sammensatt  -
ifølge hsta over resultatene fra IQ-testen er de jo strålende begavet, alle sammen!"

Etter  en  forvirret diskusjon ble misforståelsen  oppklart.  Rektor  forklarte:  ",  den
lista du fikk da du overtok klassen?  Det var nurnJ=ene på garderobeskapene  deres,
det."

Hvis vi til stadighet blir fortalt at vi er usjølstendige, hjelpelause kryp, ute av stand
tfl  å  styre  våre  egne  hv,  da  vil  vi  til  slutt  oppføre  oss  i  samsvar  med  disse  for-
ventningene.  Omvendt:  Hvis  omgivelsene  - innbefattet Staten  og myndighetene  -
tar det for gitt at vi er sjølstendige vesener, fut i stand tfl å bære ansvaret for store
og små beslutninger i våre liv, da ¢/z.r vi sjølstendige, ansvarlige mennesker.

Skapt hjelpeløshet
Et uhyggelig begrep  er  kormet i  omløp  i  de  seinefe  års  sosialdebatt:  D6ø z.ØøØ77€
/2/.ø¢e/øørÆG/e#.  Begrepet  uttrykker  den  erfarriga  flere  og  flere  "vanlige"  mennesker

gjør: Uansett hvordan de forholder seg - enten de arbeider natt og dag for å bedre
sin  økonomi  og  sine  boforhold,  ellef  de  gii:  totalt  blaffen  -  så  har  det  øGji/gø  z.#geø
virkning  på  hvordan  de  faktisk  får  det:  Det  er  sosialkontoret,  offentlige  stønads-
ordninger,  pohtiske  myndigheter,  som  bestemmer  hvordan  de  skal  bo,  hva  slags
Økonomi de  skal ha, hvilke utdanningsmuligheter  deres  bam  skal  få.  Erkjennelsen
av denne hjelpelausheten skaper en avmakt som dfeper all sjølrespekt, all følelse av
forpliktelse, og i siste omgang - trur jeg - all livsglede. Fra arbeidslivet veit jeg at det
er stor forskjen på hvor mye produktivt arbeid to personer med nøyaktig de samme
forutsetninger kan utføre. En person kan heve lønna si og tilbringe de nødvendige
timene på arbeidet,  uten at det  er mulig å påvise  hva vedkommende  egenthg har
produsert i løpet av en dag. En annen kan kornme klokka ti og gå klokka to, utføre
en  utrulig  mengde  produktivt  arbeid,  og  i  tillegg  fosse  over  av  nye  ider  som
inspirerer  andre  og  bidrar  d  å  Øke  også  deres  produktivitet.  Hvor  ligger  den
magiske forskj ellen?

Skaperevner
Den første personen oppfatter arbeidet som et nødvendig onde; en kjedelig rutine,
omgjerdet av regler og forskrifter som hindrer ham i å utfolde Jz.øG unike evner og
bruke   fz.øG  ideer.   Prøver   han   å   gjøre   arbeidet  på   sin  måte,  vfl  reaksjonen   fra
omgivelsene være et surt og irettesettende:  "Vi gjør det ikke på den måten her."  -
Person nurnmer to har anledning til å påvirke målsetningene for sitt eget arbeid; og
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når disse målsetningene først er gitt, kan han velge j`z.ø måte å oppnå dem på, bruke
Jz.øg  spesieue  kunnskaper  og  forutsetninger i  arbeidet  -  kort  sagt:  Han  har  frihet i
arbeidet.

Hvis personlig frihet kan utløyse en slik overflod av skaperevne i arbeidslivet,  er
det ikke også grunn tfl å tru at en tilsvarende frihet vil gi like forbløffende resultater
i samfiinnet totalt sett? 0g uansett: Hvem trur du finner størst g/Gc7e i arbeidet av de
to   personene?   Skapertrangen   er   en  grunnleggende   drivkraft  i  alle  mennesker.
Forutsetningen  for  at  denne  kraften  skal  komme  til  full  utfoldelse,  er  igjen  -
personhg frihet.

Hva er frihet?
La oss anta at du nå langt påveg begynner å bli enig med meg. Du sittef hkevel igjen
med enkelte rinvendinger - for eksempel denne:  "Du anvender begrepet frihet på
en  svært  snever  måte.  Forutsetter  ikke  en  r7G// frihet  et  minstemål  av  Økonornisk
trygghet, som dere libertarianere ikke er vilhge til å garantere? 0g hva med frihet/rø
slike trusler som sult, nød, krig - -bør ikke de også omfattes av frihetsbegrepet?"

lGavet om Økonomisk trygghet kan forstås på to måter.  Hvis det oppfattes som
retten  ti  y.Ø/ å  foreta  de  disposisjoner  som  er  bestemmende  for  ens  Økonorni,  så
langt  disse  disposisjonene  er  forenhge  med  andres  like  store  rett,  så  er  kravet
identisk  med  rnin   forståelse   av  personlig   frihet,   anvendt  på   d6t   Økonomiske
ornrådet. Men kravet kan også forstås som ensbetydende med retten til en god (euer
"tilfredsstiJlende") Økonomi, uansett hvordan man forholder seg. Med andre ord: Et

absolutt krav om å beskyttes mot konsekvensene av sine egne valg. Men handlinger
Æør konsekvenser:  Hvis  altså  noen  innrømmes  retten  til  å  unngå  følgene  av  sine
handlinger, må andre /#.øg# tfl å bære disse følgene. Hvis jeg spiller bort lønna mi i

poker, har jeg da rett til å kreve at du skal bære tapet? I så fall ville du være fratatt
den   elementære   Økonomiske   trygghet   som   ligger   i   å   kunne   kontrollere   de
beslutningene som besteminer c7z.ø Økonomi: j\4:z.ø "trygghet"  blir c7z.ø ufrihet. Videre:
Hvis jeg foretrekker å skrive bøker som ingen vfl lese  framfor å utføre arbeid som
noen y vimge tfl å betale meg for, må jeg gjerne gjøre det; det ligger i min rett tfl å
bruke  mitt  eget liv  som jeg vil:  Men  jeg  kan ikke  samtidig  kreve  å  ha  de  sarnme
inntektene som jeg vine hatt om jeg hadde avfunnet meg med et mindre egosentrisk
yrke. 0g igjen: Hvis jeg setter bam tfl verden for min egen fornøyelses skyld (forteu
meg ikke at det fmnes øø¢æ motiver for å sette bam tfl verden:  Så som "ansvar for
etterslekta" og "hensynet til at menneskeheten skal leve videre"!), så er det også min
rett,   forutsatt  at  jeg  er  villig  til  å  bære  de  Økonomiske  konsekvensene,  og  de
endringene i livsstri som følger med ansvaret,  og ikke krever at "samfunnet"  (dvs...
¢w øøc7w) skal ta seg av mine bam, skaffe dem mat og klær, trygghet og oppdragelse
og utdannelse.(Ilvis  jeg  overlater  alle  de  øGGÆøge/zd€  sidene  til  dere,  hvilken  rett  har

jeg så tfl å forbeholde de ¢eÆøgG/zge sidene - f eks foreldreretten - for meg sjø1?)

Må vi velge trygghet eHer frihet?
Den  eneste  Økononriske  "trygghet"  som  er mulig,  hgger i retten  til å  ta  sine  egne
Økonomiske beslutninger, og bære konsekvensene.  Hvis denne retten utvides til en
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"rett" til å ha god Økonomi uansett hvordan man innretter sitt hv, vil det måtte gå ut

over uskyldige utenforstående, som bhr tvunget til å betale for moroa. Under sånne
forhold er det sannsynlig - og rimehg - at disse andre vil fastsette klare grenser for
hva den ene  får lov til å  foreta  seg:  De vil for eksempel forby meg å  spille poker;

pålegge meg å ta det arbeidet jeg blif tilvist; nekte meg å sette bam til verden før jeg
kan dokumentere at jeg er -  og har tenkt å fortsette å være  -  en god  skattebetaler.
Med  andre  ord:   Økonomisk  "trygghet",  er  ikke  bare  logisk  umulig,  men  bare
forsøket på å påtvinge meg og andre en slik "trygghet" kommer i konf]ikt med den
langt mer grunnleggende retten tfl personlig frihet. "Frihet fra frykt og nød" er varm
luft. Sånne friheter hører ikke denne verden til

]eg nekter ikke for at det finnes folk som rett og slett ikke er i stand til å ta vare på
seg sjøl. Du vil si: Er det ikke en menneskerett å kunne spise seg mett; er ikke retten
tfl å /% en forutsetning for at det skal ha noen hensikt å diskutere andre rettigheter?
Er vi ikke kommet så langt (spør du, med en stemme som dirrer av rettferdig harme
og  omsorg  for  din  neste)  at  jeg  kan  godta  vår  felles  plikt  til  å  sørge  for  disse
ulykkelige?

]ovisst:  ]eg  godtar  uten  forbehold  at  vi  har  en  moralsk  plikt  til  å  sørge  for
mennesker som, av en eller annen grunn, ikke kan få arbeid. ]eg påstår samtidig at i
et  samfunn  der  denne  plikten  administreres   av  et  offentlig  maktapparat,  ved
kollektiv  tvang,  er  "tryggheten"  for  de  ulykkelige  iuusorisk.  Offentlig  gavmildhet,

gjennomført   ved   flertallsvedtak,   kan   når   som   helst   bli   innstilt   ved   et   nytt
flertallsvedtak.    En   hjelpeorganisasjon   basert   på    frivillige   bidrag   ville   kunne
administrere den  sarnme hjelpa,  og den ville ikke bli rammet av  G/7 GØÆG// ØGc7ZøÆ,  slik
tilfellet   er   med   offentlig   hjelp;   den   ville   bare   bli   innstflt   dersom   titusener,
hundretusener av individer jtzø/z.dzg omgjorde sine beslutninger om å bidra.

"Frihet fra £rykt og nød" er varm luft. Sånne friheter hører ikke denne verden tfl:

Eller  finnes  det,  blant  dem  som  framholder  disse  "frihetene"  som  målestokk  på
menneskeverdige  samfunn,  noen  som våger  å  garantere  at  under  c7G#J  foretrukne
system vil £rykt og nød forsvinne? Vfl jeg aldri mer trenge å £rykte at mennesker jeg
er glad i skal dø; at jeg sjøl skal bli gammel og avfeldig; at jeg skal bli rammet av en
uhelbredelig sjukdom eller av en ulykke? Trenger jeg ikke en gang frykte at jeg før
eller seinere skal møte menneskehvets store, uunngåelige tragedie? Skal jeg aldri mer
kjenne  sorg,  smerte,  skuffelse?  Om  noen  kan  love  meg,  og  sannsynhggjøre,  disse
velsignelsene,  vil  jeg  o#GØGz.6  å  erstatte  mitt  sett  av  verdier  med  et  nytt  sett.  @ller
kanskje ikke: Ved næmere ettertanke begynner jeg å tvile på at et r/z.Æ/ hv ville være
særlig verdt å leve.)

Som  libertarianer  er  jeg  selvfølgelig  tilhenger  av  frihet  fra  krig.  Individuell  eller
kouektiv vold, utøvd i den hensikt å tvinge mennesker til å opptre annerledes enn de
viue gjort om de fikk velge fritt, er pr. definis)on et overgrep. Å forsvare seg mot slike
overgrep, med de midler som er nødvendige og tilstrekkelige for å avverge dem,  er
tillatehg: Det følger altså ikke logisk av libertarianerens grunnholdning at han også er

pasifist.
I menneskehetens historie er de fleste og største forbrytelser blitt begått ved bruk

av stathge maktapparater.  Et samfunn grunnlagt på frihetlige grunnprinsipper ville
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knapt være i stand til å føre en aggresjonskrig: Det vme ikke fmnes noe statsapparat
som kunne tvinge en stor del av den mannhge befolkningen inn i en hær, euer som
ville ha midler store nok tfl å betale en ytkeshær.  "Frihet fra krig" ville følgehg være
en  kjensgjerning  den  dagen  verdens  mektigste  nasjoner  organiserer  sine  samfunn
etter libertarianske prinsipper.  (Hold ikke pusten mens du venter - det kan ha lange
utsikter.)

Ei q7pisk innvending mot det frihethge grunnprinsippet er denne:  "Det er absurd
å opphøye # prinsipp tfl grunnlaget foi. an samfunnsmoral. Det er klart at personhg
frihet er viktig, men det fmnes andre, like viktige verdier; og i sqrringa av et levende
samfunn må alle disse verdiene veies mot hverandre. Like viktig som frihet er f. eks.
1ykke, harmoni, tradisjoner, kultur - - - "

-Ta da. Det samme er god helse, godt humør, pent vær i ferien og C-vitaminer i
kosten, spesielt om vinteren.

Teg sier ikke at ikke alt dette er vakre og aktverdige formål, som hver og en må få
lov  å  etterstrebe  så  godt  han  kan.  Derimot  sier  jeg  at  intet  pohdsk  system  kan

garantere den flyktige følelsen vi kauer lykke. |eg er fullt overbevist om at den som
¢~ kan vurdere hva som gjør meg lykkelig, er jeg sjøl: Følgelig vil resultatet ø//7z.d bli
dårligere  (for meg)  dersom  andre  skal ta beslutningene  for meg.  Merk at jeg ikke

garanterer at  ett  eneste  menneske vil bh lykkelig  etter min politiske  oppskrift;  jeg
veit ikke en gang om jeg sjøl viue bh særlig lykkelig særhg lenge. |eg har en mistanke
om  at  mennesket  er  skrudd  shk  sarnmen  at  det  ikke  klarer  å  være  tilfreds  særlig
lenge om gangen, uansett hvilke forhold det lever under... Men det er ikke poenget:
Poenget er at det ikke fmnes noen ob]ektiv målestokk som kan fortelle andre hvor
tilfreds akkurat jeg er. Følgehg er det umulig å måle surnmen av lykke og ulykke i et
samfunn.  Hvordan  skal man  da  kunne  foreta  noen  "aweining"  mellom  frihet  og
disse andre verdiene?

Pet vfl bh innvendt at det heller ikke  fmnes  noen målestokk for  frihet. Teg vn
påstå  at  det g)Ør  det:  Hvor  stor  del  av  mitt  aktive  hv  tflbringer  jeg  med  å  utføre
/77.2Ø//z2G  aktiviteter,  og  hvor  stor  del  tilbringer  )eg  med  å  utføre På/¢øøgøe?  Av  den
yÆeJØÆ/z.æ  tida  vfl )eg  selvfølgehg  regne  de  to  tredjedelene  av  arbeidstida  som  går
bort i fÆø# og øygz/Z# som påtvunget; det samme gjelder tvungen militærqeneste, den
tida jeg tilbringer i kø for å skaffe meg "gratis", subsidierte eller monopoliserte "fel-
1es"  goder...)

Kultur
]eg   er   den   første   tri   å   gå   med   på   at   kultur   og   tradisjoner   er   livsviktige
forankrmgspunkter for ethvert menneske.  Følgelig er dette verdier vi alle sarnmen
frivillig vfl ta vare på, hvis vi får lov.  Derimot er det ingen Øvrighet gitt å si Æ2ø./Æeø
kultur, Æzø./Æe tradis)oner, som vi alle bør /2ø.Øger tfl å ta vare på. |eg våger å påstå:  En
kultur  som bare kan  opprettholdes ved  offentlig maktutøvelse  har ikke  livets  rett.
Mangfoldet i et samfunn, rikdommen i de levende tradisjoner som borgeme tilbys,
er  best  ivaretatt  når  hver  og  en  har  full  frihet  til  å  velge  hvilke  tradisjoner  og
kulturytringer  Åøø  vfl  motta  og  støtte.  Påstanden  om  at  kulturhberalisme  er  det
samme  som kulturdrap,  er igjen en eneste  stor ballong med varm luft:  Hvis  det er
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slik (som jeg trur) at kulturirnpulser er en livsnødvendighet for ethvert menneske, så
vil enkeltmennesket sjøl være i stand til å erkjenne dette og velge deretter.

I The Chiltems i England, der grunnen består av nesten kvit, krittholdig jord, har
det i årtusener vært vanlig å lage figurer i åssidene ved at vegetasjonen blir fjemet: Slik
får man fram kvite tegninger som kan være synlige på flere kilometers avstand. Den
mest  berømte  av  disse  figurene  er  "The  Uffingham  White  Horse",  en  figur  som
anrivehg stammer  fra  keltisk jemalder.  I  over  to  tusen  år  har  folk på  stedet holdt
hesten ved like: Hver midtsoinmef har de dratt opp i åsen, luket bort vekster og skurt
hesten kvit igjen ("The Scouring of the Horse"), og holdt en heidund£ende folkefest.
Tradisjonen har overlevd romersk, angelsaksisk, norrøn og normannisk invasjon; den
har  overlevd  kriger  og  borgerkriger  og  revolusjoner,  hungersnød,  refomasjon  og
industriell  revolusjon.  Hesten  har  gradvis  endret  fom:  Ei  tegning  fra  1700-tauet
framstiller  den  som  en  klumpete  bryggerigamp;  i  dag  er  den  en  stilisert,  nærmest
impresj onistisk figur.

Ikke  ei  eneste  sentral myndighet  har vært innblandet i vedlikeholdet  av  hesten:
Folk i ornrådet har ivaretatt tradisjonen i to tusen år eller mer, utelukkende gjennom
frivillig samarbeid.  Er det noen som påstår at frivillighet ikke er tilstrekkehg når et
arbeid skal organiseres, eller at stathg makt er den eneste måten å sikre at verdifulle
tradisj oner lever videre?

Fri vilje
Hvis  du  er  en  filosofisk  orientert  leser,  ef  du  nå  nærmest  sprekkeferdig  av  utål-
modighet.   Følgende   fundamentale   innvending   brenner   på   tungespissen:   "Du
snakker om menneskets handlefrhet som om spørsmålet om ø.¢.Gør/7z.ÆG/ var avgjort.
Hvis mennesket skal kunne handle fritt, må det ha en fri vilje - men det haf det jo
slett ikke! "

Denne filosofisk betonte kritikken har mange varianter: Leser A vil hevde at ytre
påvirkning   (riljø,  genetisk  bakgrunn,   hjemevaskende  massemedia,   samfinnets
produksjonsforhold osv.)  bestemmer hva jeg skal tru  og tenke.  Leser 8  hevder  at
bevissthet "bare"  er et tilfeldig resultat av elektriske og kjemiske prosesser i hjemen
og  nervesystemet.   Leser  C  hevder  at  en  oversanselig  allmakt   (Gud,   Skjebnen,
historiens   nødvendighet,   Odin,   osv.)   bestemmer   hva  jeg   skal  tru   og  tenke.   -
Hvorfor,  konkluderer  samtlige,  -  skal  en  person  som ikke  er  herre  over  sin  egen
tankegang ha "frihet" til å omsette sine ufrie tanker i handling?

En  generell  observasjon:  Denne  kritikken  kan  brukes  til  å  ugyldiggjøre  gzÆyG7Z
standpunkt - inklusive standpunktet til den som framsetter kritikken: Heller ikke du
som framsetter denne argumentasjonen, er herre over c7z.øG tanker. Bør du i så fall få
lov å sqrre dine €gø€ handlingef - - enn si mine?

]eg benekter ikke at menneskets tanker, vaner, valg og verdidommer er påvirket -
og  følgelig,  i  en  viss  grad,  "bestemt"  -  av  ytre  forhold:  Arv,  miljø,  Økonomiske
forhold, kanskje endog uutgrunnelige naturlover eller Guds vilje. Totalt utgjør disse

påvirkningsfaktorene  det  vi  kan  kalle  menneskets  ytre  forutsetninger.  DG//g  ø^  c7G
forutSetningene  det  famme  mennesk,et  Stori  Sett  må  leue  reften  au  liuet  fitt  under,  og fom  det  fjøl
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/3/.ez##ø//yG€J/.Blirmennesketsvalgogvurderingermindregyldigeavatmennesket
i sterk grad tar ÆeøJjJø td sine ytre forutsetninger? Teg skuue tru det motsatte!

Vi  skal  dessuten  være   forsiktige  med  å  påstå  noe  bestemt  om   Æ2møTor  andre
mennesker   tenker   som   de   gjør.   Spesielt   bør   vi   verge   oss   mot   å   framsette
metaSsiske spekulasjoner forkledt som vitenskapelighet:  Det vi kaller "naturlover"
er ikke annet enn modeller av de deler av naturen vi hittil har kunnet observere - de
beste vi for Øyeblikket har, men like fullt modeller. En seriøs vitenskapsmann begår
ikke  den  feflen  å  forveksle  modellene  med  virkeligheten,  mer  enn  kunstneren
forveksler  landskapsmaleriet  med   landskapet.   -   Iaarere   uttrykt:   Naturlover   er
hjelpemidler som zø har laget oss for å lette tankearbeidet når vi skal forutsi hvordan
naturen  vfl  oppføre  seg.  De  er  zÆÆe  uforanderlige  lover  som  naturen  er  pålagt  å
følge;  de  er  svært  flyktige  lover  som  øø/øm./øøfÆøjuzøeøøeøe  er  pålagt  å  følge  i  sitt
arbeid,  så  sant de vil høre  d det gode  selskap!  Naturlovene  forandres,  etterhvert
som gamle modeller viser seg utflstrekkelige; og personlig trur jeg at naturen fortsatt
vfl vise seg langt mer mangfoldig enn våre forestininger om den.

Av  denne  argumentasjonen  vfl  jeg  konkludere:   Vi  veit  ikke,   og  Æøø  z.ÆÆe  øz.ZG,
nøyaktig  hva  som  besternmer  et  annet  menneskes  valg  og  handlinger.   Denne
erkjennelsen  burde  pålegge  oss  en  viss  beskjedenhet  når  det  gjelder  å  oveprøv:
andre menneskers valg. Den beste modeuen vi kan ha for hva som foregår inne i
hodene  på  andre,  er  den  som  ingeniørene  kaller  "svart  boks-  mo.dellen":  Under
heldige forhold kan vi observere hva som går inn i form av mpulser, og hva som
kommer ut ig]en i form av ord og handlinger - og mer veit vi ikke.

Teg fastholder: Det kan tenkes mange forklaringer på at A vfl ha abstrakte malerier
på veggen. Ingen av de tenkelige forklaringene endrer det faktum at A faktisk Ønsker
seg  disse  maleriene;  det  er  ikke  noe  han  bare  innbiller  seg.  A  ville  -  ut  fra  sine
subjektive, muligens "ufrie" vuderinger -bh mindre tilfteds dersom noen forbød ham
å bruke pengene sine på "unyttige" malerier.

Er frihet for godt for individet?
Et   aller    siste    argument   hører   jeg   oftest    fra    folk    som   gjerne   kauer    seg
"verdikonservative" : "Dere libertarianere forutsetter at menneskene er fundamentalt

goc7€, bare de får gjøre som de vil. Vi konservative innser at menneskene er ¢åc* gode
og  onde.  Derfor  bør  menneskene  sqrres  av  et  samfunn  som  setter  grenser  for
valgfriheten, som utvikler det gode potensialet i menneskene, og hindrer det onde i
å utfolde seg fritt."

Dette er alminnelige åndfullheter av qrpisk konservativt snitt. ]eg benekt:r ikke at
ethvert menneske har muligheter td både godt og vondt; følgehg hevder )eg heller
ikke  at  enhver  skal  ha  rett  tfl  å  gjøre  akkurat  det  som  faller  ham  inn.  Derimot
hevder jeg enkeltmenneskets  rett tfl å bruke  fz./7 egez liv sm det vil. Teg erkjenner at
andre  mennesker  har  rett  til  å  hindre  meg  i  å  begå  overgrep  mot  c7G/8J  frihet  og
retugheter:  Forskjellen ligger fortsatt i trua på at/.eg har den største muhgheten til å
vite hva som er best for zøGg. Hvis jeg ikke skal gjøre krav på å bh behandlet som et
særtflfene, må denne regelen gjelde for Ø//G mennesker.
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Maktmennesket
]eg er koinmet tflbake til utgangspunktet: Et menneske har, såvidt vi veit, dette ene
livet; denne ene muligheten i uendeligheten, til å realisere sine lengsler og drømmer
før teppet faller. Drømmene er forskjellige hos forskjellige mennesker; muhghetene
likeså.   Men   hvem   #zfg€r  nekte   mennesket   retten   til,   med   de   midler   som   det
rettmessig disponerer  over,  å prøve  å  nå  j`z.øG mål i hvet;  fmne  fz.ø hensikt med  det
hele? Hvem er så himmelropende frekk å ville påtvinge et annet menneske å "ofre"
seg  -  for  nasjonen,  klassen,  rasen,  samfunnet,  folket,  menneskeheten,  Gud  eller
keiseren? Hvem innbiller seg å ha rett til, med makt, å hindre enkeltmennesket i å
bruke denne ene, ugjenkallelige sjansen?

Svaret kan leses i hvert avsnitt av verdens politiske historie: Makthaveme - og de
som håper å 4/z. makthavere.

IOF  1/1989.



Trenger vi en Stat?
Øyvind Myhre

Uftafindamentalefibetllg/eiJrinsipiJererStøtenoueflødisosumoralJh.Menmåuiuelgemellm
ufullhome  løf nirig/er i uirhelig!betenf uerden?

Staten kan betraktes fra to prinsipielt forskjellige vinkler: Vi kan se på Staten som et
naturfenomen,  på  ]inje  med  tørkekatastrofer,  jordskjelv  og  oversvømmelser,  og
utlede de naturlovene som bestemmer når og hvordan katastfofene vil rarnme oss;
og vi kan betrakte  Staten  som et moralsk fenomen,  og analysere  fenomenet ut fra
verdinormer -  dvs utlede  svar på  spørsmål av typen:  Hva  slags  Stat Ønsker vi,  om
noen? Som liberalister må vi også besvare spørsmålet: Er Statens eksistens i det hele
tatt forenhg med #437€ grunnverdier?

Som  dere  vfl  oppdage,  kan  jeg ikke  gi noe  bastant  og  endegyldig  svar  på  slike
spørsmål. Teg håper å kunne gi visse momenter tfl ettertanke og nærmere analyse.

Den  deskriptive  betraktningsmåten  tilligger  statsvitenskapen.   Som  alminnelig

politisk interessert, vfl )eg helst konsentrere meg om den normative siden av saken,
men før jeg kan gjøre det, er jeg nødt tfl å gi en kortfattet innføring i Statens  sanne
vesen, slik at vi ane veit hva vi snakker om.

Hva er en stat?
En enkel bruksdefinisjon kan være som følger: En Stat er en organisasjon som gjør
krav  på,  og  i  praksis  klarer  å  utøve,   et  maktmonopol  over  et  gitt  geografisk
territorium  og over  de menneskene  som befmner  seg i  området.  Maktmonopolet
begrunnes og utøves uavhengig av formell eiendomsrett til onHådet.

Et slikt maktmonopol er gjerne forankret i et sett begrunnelser, en ideologi, som
Staten poder inn i mnbyggerne for å holde dem i yuky og age: Makta kan være gitt
av Gud (eller gudene); den kan være gitt av 'folket' (dvs. av et veid flertau blant dem
som Staten til eihver tid anser meiningsberettigete); den kan utøves ut fra en spesiell
innsikt og tfl innbyggernes eget beste, enten de forstår det eller ikke, osv.

Analyserer man slike statsbæi:ende ideologier nærmere, vri man alltid fmne at de, i
samsvar med monopolets vesen, er øØ/077./zz'rt7.. Dvs. at siktemålet ikke er å oz;eøø/e den
enkelte tfl å gjøre shk Staten vil, men å z.ø/oøeæ ham om Æzm¢or han har å gjøre shk
Staten vil.

Forskjellen  mellom  rettsstaten  og  mer  vflkårhge  maktmonopoler  ligger  i  at
rettsstaten følger et sett sjølpålagte, veldefinei=te og allment kjente regler for Æøo%øløø
maktutøuelf en  S-k3al Sk3je. Viktigf t l)larit  disJe reg/lene  er at rMan bare  ±a_n  :trøf f es for miJSerninger

fom  m definert  fomitraffbare På det tid¢unk:tet  da  de  ble beg!ått. Merk. uel  at i  fifte inftans  er
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det  Støten  fom  faftfetter  diffe  reg!lene  for  Sin  egen  uirk:Sombet..  Det  uil  fi  at  de  nøduendig!uiS  blir

forandret i f amme taht Som maktmonoi)olet fimer det nøduendig ut fra Sine intereJf er.
Et måktmonopols  høgest prioriterte  oppgave  er å bevare  sin  egen  eksistens.

Det betyr at maktmonopolet i første rekke setter sine krefter inn på å kontrollere
lovgivning  (fordi  dette  er  områder  som  sikrer  monopolets  videre  eksistens  på
kort  sikt;  demest  lovgivning,  forsvar  og  politi  (fordi  disse  områdene  sikrer
monopolets eksistens på lengre sikt; dernest igjen handel, næringsliv, produksjon
(fordi  disse  områdene  har  å  gjøre  med  makthavemes  materielle  interesser)  -
dernest  igjen  et  hvilket   som  helst  område   som  makthaverne   får  lyst  til   å
kontrollere.

I  Statens  natur  ligger  det  en  tendens  til  stadig  utvidelse  av  maktområdet.  Det
kommer av at de personene og gruppene som forvalter Statsmakta er tjent med at
Staten  ekspandefer.  Vi  snakker  ofte  om  Staten  som  om  den var  et  slags  mystisk,
halvt abstrakt vesen med en egen vflje.  I virkeligheten er den noe helt annet.  For å
sitere  Frederic  Bastiat:  «Staten  ef  den  fiksjon  hvorved  alle  forsøker  å  leve  på  aue
andres  bekostning».  Staten  er  en  organisasjonsfom  som brukes  av  Åøc'øøGjÆ# for  å
ivareta  bestemte  interesser,  legitime  eller  ikke.  De  enkeltpersonene  og  gruppene
som har best mulighet tfl å  bruke  maktapparatet tfl egen  fordel,  er  selvfølgelig de
som forvalter statsmakta i det daglige.  I velferdsstaten vfl det si profesjonene politi-
kere, iberegnet  skarene  av Unge  Høyre-broilere  og  framtidige  statssekretærer med
lyseblå   slips;   demest   ledende   byråkrater   i   forvaltningsorganene;   demest   igjen
småbyråkrater  i  offentlig  forvaltning;  dernest  igjen  offentlig  ansatte  i  skjermete
monopolnæringer.  Dette  er  grovt  sett  øøÆ/4c7zw77# i  forvaltningsstaten.  Makthaver-
nes  f/Ø//€¢z.//ø#  er  de  interessegruppene  som  er  knyttet  til  forvaltningen  gjennom

privilegier  og  representasjon  i   den   korpofative   stats   beslutningshierarki   -   dvs.
bønder,  prester,  forfåttere  og kunstnere,  byråkrater i næringslivsorgaiiisasjonene,  i
stigende  grad  bedriftsledere  som  mottar  millioner  og  milliarder  i  statsstøtte  -  i

praksis alle grupper som på en eller annen måte er blitt gjort avhengige av almisser
fra Staten.

Beslutningsfattere  i  forvaltningen,  de  såkalte  'myndighetene',  de  som vedtar  og
iverksetter påbud, forbud, skatter og overføringer, er ifølge egen oppfatning - som
de  langt  på  veg  har  fått  klientene  og  undersåttene  til  å  dele,  med  god  hjelp  av
Forvaltningsradioen og - fjemsynet - besjelet av utelukkende al]mennyttige motiver,
hensynet til 'samfunnet', når de tar sine beslutninger.  Man løper en stor risiko hvis
man f. eks. anqrder at det ikke ø/t?/øÆÆCJøc7G er hensynet d Norges foreldre som får de
ansatte  i  bamehagene  til  å  kreve  'gratis  daghjem  for  alle  bam';  eller  om man  be-

gynner å spørre om den Ø.#Æ6/zg€ grunnen til at sjukepleieme er imot an privatisering
av helsevesenet; eller om man spør om det Z7c%€ er faglige hensyn som ligger bak når
Televefkets ansatte raser mot avmonopolisering.

Personlig truf jeg likevel at både politikere og offentlig ansatte er mennesker. Det
er ingen  som  stusser  hvis  man  sier  at  øcz#.øgrc7#.øGøc7G tenker minst like  mye  på  sine
egeninteresser som på hensynet tfl allmennheten når de utøver sin virksomhet,  og

jeg  kan  ikke   begripe   hvorfor   det   skulle   stille   seg  annerledes   med   byråkrater.
Forskjellen  ligger  i  at  byråkraten  utøver  ei  skjermet  monopolnærrig,  og  leverer
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tjenestef som han endatil kan /zø.øgG klienten til å motta, mens  den næringsdrivende
er  øøølz til  å  ta  hensyn  til  kundene,  hvis  han  vil  beholde  dem  som  kunder. ]eg  er
overbevist  om  at jeg faskt ville  merke  det på  både  priser  og  service  dersom  nær-
meste forretning fikk lovbeskyttet monopol på all handelsvirksomhet i kommunen,
og rett tfl å pålegge  meg å kjøpe  tre  liter mjølk  daglig,  enten  jeg liker mjølk  euer
ikke. ]eg er hke overbevist om at jeg allerede  Æør merket det på priser og service i
offenthg forvaltning og annen virksomhet.

Jeg går med andre ord ut fra at politikere og byråkrater i første rekke vil ta hensyn
til  politikere  og  byråkrater  når  de  tar  sine  beslutninger.  I  annen  rekke  vil  de  ta
hensyn tfl sine alliansepartnere i opprettholdelsen av Statsmakta; i tredje rekke vil de
ta  hensyn  til  velgerne,  i  den  utstrekning  de  regner  med  å  risikere  å  få  dem  på
nakken;  og i  aller  siste  omgang vil  de  -  kanskje  -  ta  hensyn  til  de  grunnleggende

f>#.øJ7+P%   hefunder   for  eksempel  individets   frihet,   som  de   bekjenner  seg  til  i
jubileumsmiddager og fjernsynsintervjuer.  Nå kan ikke Statsmakta skape en eneste
verdi   -   den   kan   bare   forbruke   og   omfordele   verdier,   og   dessuten   tvinge
enkeltmennesker til å opptre annerledes enn de ville gjort om de fikk velge fritt; det
vil iblant si Åz.øc7æ at verdier blir skapt. Når politikere og byråkrater overfører makt
og midler d seg sjøl og sine allierte i den korporative  staten, må det nødvendigvis

gå ut over noen.  Å identifisere  og informere  de  store gruppene  som blir ofre  for
den korporative maktutøvelsen, må være en av våi:e viktigste oppga+er i den frihet-
lige idekampen.

Så mye om fenomenet Staten. La oss gå tilbake til våre frihethge grunnverdier og
se om vi kan utlede grenser for Statens makt.

Det frihetlige fundament
Enhver liberalist er antakelig enig i følgende utsagn:

Hvert menneske har rett til fritt å disponere over sitt eget hv, sitt eget arbeid og
fruktene av dette arbeidet.  Ethvert menneske har rett til å gå inn i frivillige avtaler
og  relasjoner  med  andre  mennesker.  Intet  menneske  har  rett  til  med  makt  eller
trusler om maktbruk å tvinge andre til å gå inn i ufrivillige avtaler og relasjoner, eller
tvinge andre til å avstå fra å gå inn i frivillige avtaler og relasjoner.

Ethvert menneske har plikt til å respektere andre menneskers rett til å utøve de
sarnme  grunnleggende  rettigheter.  Det  har videre  plikt  til  å innfri  de  forpliktelser
som det har påtatt seg gjennom frivillige avtaler og relasjoner.

Hvert menneske  har rett tfl å  awerge  overgrep  mot disse rettighetene med  de
midler som er nødvendige og tilstrekkelige for å avverge trusselen. Denne fetten tfl
sjølforsvar kan mennesket utøve aleine, eller i samarbeid med andre mennesker, på

grunnlag av retten tfl å gå inn i frivillige avtaler og relasjoner. Denne retten omfatter
også retten til, med de rnidler som er nødvendige og dstfekkelige, å se tfl at andre
mennesker oppSller de forpliktelser som de frivillig har påtatt seg.

I korte trekk er dette det frihetlige fundamentet alle liberalister vil være enige om.

Teg   skal  avstå   fra  å  diskutere  grensebetingelsene,   sjøl   om   de   kan  være   svært
interessante  -  den  liberalistiske  moralfilosofien  er  full  av  eksempler  på  en,  to  og
flere mennesker som kommer til ei Øde Øy; to eller flere druknende som diskuterer
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retten  til  en  planke   som  bare   bærer   en,   osv.   Begrepet   'nødrett'   kan  tillegges
forskjellig  innhold  og  prioritet  av  forskjellige  hberalister.  Slike  fmere  nyanser  får
være tema for en annen diskusjon.

Mennesker  organiserer  sine  samfiinn  blant  annet  for  mer  effektivt  å  kunne
ivareta  srie  rettigheter vis  a vis  hverandre.  Statens  eksistensberettigelse  -  om  den
har noen  -  må  ut  fra  et liberalistisk  syn ligge  i at  den  beskytter borgemes  grunn-
leggende  rettigheter.  Samtidig  må  den  #¢€Æ/G#  de  rettighetene  den  er  satt  til  å
beskytte.

Hvis dette er Statens eksistensberettigelse, betyr det at den under konflikter - det
vil  si  når  den  utøver  makt  -   opptrer  Pcå  yc7gøG  ø¢  den  eller  de   personene   hvis
rettigheter  skal  beskyttes,   eller  den   euer  de  personene   som  er  bhtt  utsatt  for
overgrep, og som følgelig har krav på at forbryteren blir straffet. Det beqrr at Staten
opptrer med nøyaktig den sainme rett som den ener de personene den representerer
ville hvis  de  opptrådte på egne vegne.  Dersom,  og bare  dersom,  den  forulempede
og vennene  hans  har rett til å  kaste  en  person i  fengsel,  har  Staten  også rett  tfl  å
kaste den samme Sren i fengsel. Omvendt: Hvis Staten har rett tfl å kreve inn skatt,
må det bety at de personene  den opptrer på vegne av har et legitimt Ærø¢ på disse
nridlene.  Dersom Staten ikke eksisterte, eller avsto  fra å utøve  sine  oppgaver, ville
de sarnme personene ha rett til å kreve inn den samme skatten.

Nå  er  det  riktignok  ikke  slik  det  fungerer  i  praksis;  Statens  skattepolitikk  er
sjelden basert på så nøkteme prinsipper.  I praksis begår alle stater overgrep  som vi
ikke viue drø]iime om å gi enkeltpersoner rett til å begå. I slike tilfeller gjør vi klokt i
å huske Frederic Bastiats lakmusprøve på legitim kontra ikke legitim maktutøvelse:
Derm  en  enkelperm  uille  bli  kaStet  i fengfel for  å  beg/å  ei  beftemt  handling,  bar  heller ikk:e

Staten noeri  ]om belft rett til å beg/å den  Samme bandlinga.

Sosialmystikefe  snakker gjeme  om  'samfunnet'  som  noe  annet  enn  og mer  enn
summen av individene. Det kan de forsåvidt ha rett i; men de gjør seg medskyldige i
ei  manipulerende  beqrdningsforskyvning  når  de  i  samme  åndedrett  bruker  ordet
'sainfunn'  som ensbetydende med 'Stat', og på den måten utleder at Staten har rett

til å foreta seg ØGr enn det summen av enkeltindividene har lov til å gjøre.
Spesieu  grunn  tfl  mistenksomhet  er  det  hver  gang  det  snakkes  luftig  om  'au-

menne samfunnshensyn'. Hvis ikke dette hensynet kan konkretiseres som et hensyn
til  bestemte  gruppers  og  personers  rettigheter,  er  det  au  grunn  tfl  å  tru  at  den
maktutøveren  som  snakker  om  'samfunnshensyn',  han  tenker  i  virkeligheten  på
hensynet til seg sjøl og sine nærmeste.

Hvordan oppstod staten?
Historisk sett hai. riktignok ingen  Stat oppstått på grunn av et brennende behov i
befolkningen.  Staten har vanligvis  oppstått på den måten at en lokal røverhøvding
har satt sine plyndringstokter i system:  I stedet for å flakke rundt og drepe, plyndre
og voldta, merket han seg ut et avgrenset territorium, der han tvang innbyggeme til
å betale skatter og avgifter og prise hans navn, mot at han skulle avstå fra å drepe,
brenne og voldta, samt beskytte befolkningen mot konkurerende røverhøvdinger i
nabolaget.  @egrepet 'beskyttelsesavgift', populært i mafiakretser, dekker den sarnme
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realiteten) Etter at røverhøvdingen har bedrevet denne virksomheten i noen år, har
han  så  innsett  behovet  for  å  presentere  gode   4JGg7%øøG/Jcr  for  sine  krav.  Til  det
formålet  har  han  så  engasjert  prester,  diktere  og  andre  ideologer,  som  i  mange
tilfeuer  har  gjort  en  førsteklasses  jobb  med  å  overbevise  befolkningen  om  det
rettmessige i makthaverens krav.  (For et næmere  studium av denne mekanismen,
anbefaler  jeg  Ayn  Rands  ypperlige   essay  4/Zz./ø  og  ÅeÆj.ec7oÆ/orGø,   samt  min   egen
roman MØÆZ./

La  oss  likevel  anta  at  en  Stat  kunne  oppstå  på  grunnlag  av  en  frivmg  ove-
renskomst menom innbyggeme i et område,  og at det var mulig å organisere den
shk  at  den  i  praksis  respekterte  våre  frihetlige  prinsipper.  Eller  la  oss  anta  at  en
anerede eksisterende Stat kunne utvikle  seg til å etterleve disse prinsippene.  - Filo-
sofen Robert Nozick har utviklet en tankemodell der han setter som kriterium på
en  Stats  legitimitet  at  denne  Staten  kunne  ha  utviklet  seg  fra  et  anarki  gjennom
moralsk akseptable trinn. Han kornmer fram til at den eneste statsformen som firller
dette kriteriet, er en rrristat - dvs. et maktmonopol som utelukkende tar seg av de
grunnleggende    beskyttelsesoppgaver;    altså    noe    i    likhet    med    Manchester-
liberalistenes 'nattvekterstat'.

Personlig firmer jeg Nozicks argumentasjon intellektuelt tvilsom, men liberal-
ister flest - inklusive, såvidt jeg forstår, Fremskrittspartiets Ungdom -ville fore-
trekke  en  slik  statsform  framfor  dagens  formynderstat.  Det  knytter  seg  likevel
prinsipielle problemer til nattvekterstaten:

Hvordan skal den fmansiere sin virksomhet? Sia den ikke har noen kontioll over
landets  Økonomiske liv, kan  den ikke  dekke  sine utgifter ved det vanligste knepet,
nern]ig   falskmyntneri.   (1   en   ministat  vil   også   pengesystemet  være   overlatt   til
markedskreftene: Enhver bank, finansinstitusjon, husmorforening eller privatperson
ville  fritt kunne utstede  sine  egne betalingsgarantier,  dvs.  pengesedler,  og det vme
være   opp   til   kundene   å   vurdere   hvilke   sedler   de   ville   akseptere.   I   en   slik
konkuransesituasjon ville Staten nesten pr definisjon måtte tape.)

En annen mulighet er - jeg nøler med i det hele tatt med å ta det stygge ordet i
min munn - beskatning. La oss anvende våre grunnleggende frihetlige prinsipper på
fenomenet beskatning:

Stilt  overfor  niinistatens  skattekrav  vfl  person  A  kunne  si  som  følger:  «Teg  er

pasifist,  og  overbevist  motstander  av  ethvert  rnilitært  forsvar.  Jeg  nekter  å  betal:
skatt  til  et  shkt  avskyehg  formål.  0g  dere  vil  vel  ikke  /2ø.øgG  meg  til  å  gå  inn  i
ufrivillige avtaler eller relasj oner?»

Person 8 vfl kunne si: «Teg er uenig i de vasne liberale /oøGø€ deres. Var det opp til
meg,  skulle  det være  dødsstraff for  å bake  brød på  søndager,  og portforbud  etter
klokka 20.00. ]eg nekter å være med på å betale  for det ugudelige lovverket deres.
0g dere vfl vel ikke nekte meg å disponere over fruktene av mitt eget arbeid?»

Person  C  vil kunne  si:  «Jeg  har ingen  glede  av  den politibeskyttelsen  dere  påt-
vinger  meg. Teg  klarer  meg  sjøl,  og  dessuten  liker  jeg  å  leve  livet  farlig.  Hvorfor
skuue  )eg  betale  for  en  vare  jeg  ikke  bruker?  Med  hvilken  begrunnelse  vd  dere
ekspropriere min grunnleggende rett til sjølforsvar?»
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Hvis  vi  skal være  konsekvente,  må  vi  bøye  oss  for  disse  afgumentene.  Eneste
mulige  løsning  vil  være  å  finansiere  ministatens  virksomhet  gjennom  frivillige
bidrag. Likevel gj enstår det prinsipiene problemet: A4ØÆ/7Øoøoj>o/G/.

Vi var enige om at enhver har rett, alerie euer i frivillig samarbeid med andre, å
forsvare  sine  rettigheter  med  alle  nødvendige  og  tilstrekkelige  midler.  I  et  fritt
samfunn kan ingen /yz.øgGr til å delegere denne retten til noen Stat.  La oss  tenke oss
et kollektiv av forsvarsvennlige sjeler i en ministat, som sier omtrent som følger:

«Vi  verdsetter  at  vi  slipper  å  46/Ø/G  for  politi,  rettsvesen  og  forsvar.  Vi  avslår
likevel tilbudet,  fof vi greier  oss  godt sjø1  -  og  om russeme  skulle  komme,  har vi
flere skjulte siloer fulle av atomraketter. »

Har ministaten rett tfl å påtvinge  dette kollektivet et stathg rettsvesen, politi  og
forsvar?  Hvor langt går  Statens  rett  til  å innskrenke individets  frihet  føf  den  blir
misbrukt? Ifølge en liberalistisk klassiker, slutter zØz.ø rett til å veive med knyttneven
akkurat der hvor c7z.ø nese begynner.

Med  andre  ord:  Vi  må  akseptere  at  Staten  ikke  er  noe  maktmonopol  lenger,
fomelt eller reelt. Følgelig er den neppe noen Stat i ordets fuue forstand.

I  et  samfunn  organisert  fillt  og  helt  etter  liberalistiske  ideer,  eksisterer  bare
skyggen  av  en  stat.  Det  Økonomiske  og  sosiale  liv  er  fullstendig  overlatt  til  den
spontane   orden   som   ethvert  menneskelig   samfunn   genererer:   Sosial   kontroll,
tradisjoner,  skikk  og  bruk,  friviuige  overenskomster  -  i  ett  ord,  .markedsmeka-
nismene. Det fmnes konkufferende, private pengesystemer; det fmnes formodentlig

private  domstoler,  finansiert  av  abonnenter  og k]ienter; på  samme  måte  som  det
fmnes  private  beskyttelsesbyråer,   som  ivaretar  abonnentenes   sikkerhetskrav   og
beskytter  deres  rettigheter.  Det  fmnes  sannsynligvis   forsvarsforeninger  som  på
frivi]]ig  basis  patruljerer  grensene  og  konkurrerer  seg  imellom  om  å  fiske  opp
russiske u-båter.

Virker det urimelig at politi og domstoler skal drives på reint kommersiell basis?
Teg synes ikke det. Antakehg er en direktør i Holmenkonen i stand til - og villig til -
å betale mer for en effektiv beskyttelse av eiendomsretten enn en uteligger. ]eg har
dessuten  mistanke  om  at  auerede  i  det  eksisterende  systemet,  der  beskyttelsen  er
'gratis',  får  direktøren  en  langt  mef  effektiv  beskyttelse  på  alle  måter;  og  påfører

følgelig   også   det   statlige   politiet   langt   større   reelle   utgifter.   Det   skune   være
interessant  å  se  en  analyse  av  hvor  mye  de  forskjemge  inntektsgruppene  r?c7/Z j`6'//
koster Staten i form av 'gratis'-ytelser: Det er sannsynhg at de som setter sin lit til et
Økende  offentlig  forbruk  som  et rniddel til  sosial utjamning ville  få  en  ubehagelig
overraskelse.

Det  ville  neppe  bli  shk  at  ubemidlede  personer  vme  stå  uten  beskyttelse.  Be-
skyttelsesbyråene  og dei:es  klienter viue  for  det  første  se  seg tjent med  å  opprett-
holde  et rimehg nivå av rettssikkerhet i 'sine'  områder.  For  det andre ville  de  som
eier  hus,  gater  og  parker  i  området,  være  interessert  i  å  opprettholde  strøkets
renomm6 for at eiendommene deres ikke skal falle i verdi. - 0g mer enn et Ø.jJ/ nivå
av rettssikkerhet og beskyttelse av liv og eiendom har vi visst ikke oppnådd med et
statlig politi heller, etter hva jeg har forstått.
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Ellers ville det i mange  oinråder være  slik at lokale  foreninger,  heuer enn kom-
mersielt drevne byråer, tok seg av den Ssiske sikkerheten. I mange områder -særlig
i eldre bykjemer - er det slik auerede idag, fordi den stathge beskyttelsen rett og slett
har brutt sarmen.

Det er muhg at forestillinga om et samfunn uten ,  sentralt maktmonopol virker
verdensfiiem. I historisk perspektiv er det verken noe naturgitt euer noe uunngåelig
ved den måten de vestlige velferdsstater er organisert på.  I romanen '1989'  har jeg
argumentert  -  overbevisende,  etter  min  egen  oppfatning  -  for  det  synet  at  for-
mynderstaten vil måtte fortsette sin kreftsjuke vekst inntil den kveler seg sjøl, og at
sammenbruddet sannsynhgvis vil komrne innen utgangen av 80-åra. Deretter Æøø et
langt friere samfunn gro  fram, på basis  av den allerede blomstrende undergrunns-
Økonorien.

Fristaten lsland
Det  skal  også  påpekes  at  det  ÆÆ  eksistert  velorganiserte  samfunn  uten  sentral
statsmakt:  Fristaten  lsland,  i  perioden  fra  landnåmstida  til  1andet  ble  tvunget inn
under  Norgesveldet,  er  ett  eksempel.  Landet  hadde  et  blomstrende  handels-  og
næringsliv,   og  et  intellektuelt  liv  som  blant  annet  -  i  en  fåtamg  befolkning  -
frambragte  noen  av verdenslitteraturens  beqrdeligste  verker:  De  z.J/øøc7JÆe  Ø//ej`og€øe,
Gc7Jø-Ææc7G%  og Jøomf Æoøgerog#.  Rettsordenen  i  dette  samfunnet  byåde  på  allment
akseptert sedvanerett.  En  fri mann kunne  føre  sin  egen  sak for fetten,  eller  få  en
lokal stormann til å føre den for seg.  Han kunne si seg i tinglag med en stormann,
og motta den rettsbeskyttelsen som det ga ham, mot å støtte ham i alle andre saker.
0g  når  en  sak  var  vunnet  for  retten,  var  det  opp  tfl  den  forulempete  og  hans
forbundsfeller å drive inn erstatningen  euer  fullbyrde  straffa.  Rettssikkerheten vaf
langtfra  ideen  -  blant  annet  herjet  ættefeidene  stygt  og  desimerte  befolkningen  i
grisgrendte strøk - men forholda må samrnenliknes med forholda i land som hadde
omtrent  de  sarnme  kulturelle  forutsetningene.  -  I  Norge  innførte  de  to  Olavene
kristendoinmen    ved    å    massakrere    og    torturere    hedninger;    på    lsland    ble
kristendommen  innført  ved  et  rettslig  vedtak,  uten  at  en  blodsdråpe  ble  spilt.  I
Norge  ble  bøndene  regelmessig  plyndret  og brannskattet  av  den  kongen  som  til
ehver  tid  hadde  statsmakta;  på  lsland var  de  velsignet  fri  for  konger,  og  kunne
konsentrere  seg  om  å  berge  avlinga.  Det  kan  neppe  herske  alvorhg  tvfl  om  at
rettssikkerheten for folk flest var langt ¢ec7w under det islandske anarkiet enn under
det norske kongedømmet.

Konklus].on
En foreløpig konklusjon må bli: Ut fra fiindamentale frihetlige prinsipper er Staten
både  overflødig  og  umoralsk.  La  oss   for  noen  Øyeblikk  vende  tilbake  til  den
virkelige verden.

I  et  fritt  samfunn  fmnes  det  sikkert  enkelte  reinhårige,  idealistiske  liberalister,
shke  som oss. Vi vfl utvflsomt slå ring om  frihetens  prinsipper,  uansett personlige
ofre.
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Dessverre er det ikke mange som oss. Den virkelige verden er stort sett befolket
av  karakterlause  egoister  som  blåser  frihetsprinsippene  en  lang  marsj   straks  de
Øyner en fordel for seg sjøl.

Eksempel:   Hvis  jeg  er  klient  hos  beskyttelsesbyrået  A,  og  du  er  klient  hos
beskyttelsesbyrået 8,  kan  flere  ting hende  under  en  konflikt meuom  deg  og meg.
Det mest  sannsynlige  er  at  ditt byrå  finner meg  skyldig,  og mitt byrå  finner  deg
skyldig. Etter tflstrekkelig mange slike tvister beslutter de to byråene seg for å gjøre
opp med hverandre, en gang for alle. Slik fortsetter det kanskje til beskyttelsesbyrået
Smith & Smuule A/S  står alerie igjen på skansen, allmektig og tyrannisk - en Stat.
Altemativt  kan  befolkningen  under  denne  prosessen  ha  blitt  så  leie  av  de  leide
revolverbandittenes herjinger at de har rottet seg sammen i en folkemilits, under le-
delse   av   den   karismatiske   mesterskytteren  Ton   med  ]emet:   Når   militsen   har
nedkjempet beskyttelsesbyråene, ser den ingen grunn tfl å legge fra seg våpnene og
makta med en gang; det viue bare føre d anarki ...

Historien kan  også tjene  som advarende peikefmger:  De  fleste  samfunn har  før
eller  seinere  frambragt en røverhøvding som har arbeidet seg opp  til diktator,  og
dermed grunnlagt Staten. Uansett hva vi måtte Ønske, kan det synes som om Staten
er et nødvendig pfodukt av den utviklriga som begynner med et fritt samfunn.

0g sjøl om zJ?. fÆø//e klare å motstå alle Statsmaktas  fristelser,  så er vi ikke aleine i
verden.   Ved  grensa   står   styrkene   til  Folkerepublikken  Brutopia   og  venter  på
marsjordre,  sljk at Brutopias  diktator kan nyttiggjøre  seg den ufattehge velstanden
som vårt  frihetlige  system  har  skapt.  Ut  fra våre  grunnleggende  prinsipper  må  vi
overlate til de notoriske krigshisseme i foreningen Folkets Frivillige Forsvar å holde
beredskapen  oppe.  Det  vil  i  praksis  si  at  vi  overlater  til  qonkurrerende)  P#.zø/€

grupper  å  ivareta  landets  utenrikspolitikk:  Vfl  i  så  fall  dagens  Libanon  være  vår
nærmeste sosiale modeu?

Med andre ord: Hvem skal, i et fritt samfunn, se til at grupper og privatpersoner
ozwÅo/J6'r  de  liberalistiske  spillereglene  i  sin  omgang  med  hverandre?   Folk  som
Murray  Rothbard  vil  si  at  det  må  markedskreftene  i  videste  forstand  sørge  for,

gjennom  sosiale  sanksjoner,  tradisjoner  og  normer. |eg  er  ikke  overbevist  av  det
svaret; for aue eksisterende stater har vokst fi:am av samfunn uten sentral statsmakt
-og jeg tvfler ikke på at tidligere samfunn også hadde tradisjoner og normer.

Jeg  kan  med  andre  ord  ikke  trekke  noen  endehg  konklusjon.  Ut  fra  grunn-
leggende  frhetsprinsipper  er  Staten  en vedersqrggelighet for  Guds  og menneskers
åsyn; men når vi tar hensyn til den virkelige verden vi lever i, synes  det som om #;
/7i7Øg#   et   nøytralt,   upartisk   og   rettferdig   maktmonopol   for   å   holde   styr   på
røverbandene.

Problemet  -  vi  kan  kalle  det  liberalismens  paradoks  -  synes  kanskje  ikke  påt-
rengende:  I  en  situasjon  der  det  offenthge  tilegner  seg  bortimot  60  prosent  av
verdiskapningen,  og der denne  andelen  ØÆer for  hvert år,  blir vi ikke  tvunget tfl  å
foreta  et  valg  meuom  ministaten   og  anarkiet  med  det  aller   første.   Men  hvis
hberalistisk  tenkning  skal  framstå  som  ei  virkelig  utfordring  for  den  'praktiske

politikk',  og som  et klart altemativ til den  statsautoriserte ideologiproduksjon  som
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tyter ut av forvaltningsradioen og -fjemsynet, må vi vite klart hvilket system ¢z. z.dGG/Z
er tilhengere av; hvilket øc3/ yz. arbeider mot.

Det er sannsynlig at vi i den virkehge verden alltid må velge mellom ufullkomne
løsninger.  En  ØøØ/c7øz.øg  til  et  svar  på  liberalismens  paradoks  ligger  det  kanskje  i
følgende betraktning:

Dersom  Staten  har noen  grunnleggende  eksistensberettigelse,  så  ligger  den i  at
Staten best kan garantere individenes rettigheter. Den mest grunnleggende rettighet,
og forutsetningen for at andre rettigheter skal ha noe innhold, er retten tfl å leve.

Gjennom historien  ef  det J/ø/rzøøÆ/ø som har begått minst  99.9  prosent  av  alle
registferte drap. Bare i vårt århundre - og litt avhengig av hvor nøye man teller - har
Sovjet under Stahns ledelse tatt hvet av fra 20 til 40 millioner mennesker; Tyskland
under Hitler klarte i hvert fall å drepe  15  millioner;  og sjøl en annemangs  diktator
som Pol Pot klarte å komme opp i 3 millioner.

Sjøl  de  flittigste  massemordere  som  har  operert  på  privat  basis,  har  hatt  pro-
blemer med å komme over 100.

IOF  3/1984.  Artikkelen  er  bygget  på  et  foredrag  ved  Den  Første  Liberahstiske
konferanse  i  Norge,   arrangert  av   ldeer   om  Frihet,   17.   til   18.   mars   1984,  på
Mastemyr utenfor Oslo.





Hvorfor jeg Æø//Gr ØGg en
frimarkedsanarkist
- og hvorfor jeg w en

Brian Mickletwait

Den  eneste  alvorlige  grunnen  tfl  å  si  at  du  tror  på  noe  er  at  du virkelig gjør  det.
Likefllt   er   det  mange   taktiske   fordeler  ved   å   offentlig   støtte   det   ekstreme
frimarkedsanarkistiske,    anarkokapitalistiske    avskaff-hele-regj eringen-j a-hele-greia-
standpunktet[, ren[ bortsett fra det faktum at det er en god og sann og ærerik ide.
Det kan synes kynisk å si det, men de taktiske og karrierefremmende fordelene ved
en total frimarkedsanarkisme  qeretter FA) var minst like attraktive for meg da jeg
først dumpet borti disse ideene som sannheten i dem, eller deres muligheter til å bli
satt ut i livet.

]eg  trodde  allerede  på  frie  markeder  da  jeg  føfst  støtte  på  fofestillingen  om  et
øz.rÆG/zd fritt marked.  Den  eneste  formen  for  frie  markeder jeg hadde  hørt om  før,
var  av  den  typen  som  også  ble  støttet  av  kjedelige,  middelaldrende  tufser,  eller
rettere  sagt,  det var det deres motstandere var flinke til å  fremsti]1e dem som.  Det
frie   markedet   ble   fremstflt   som   et   skalkeskjul   for   forsvaret   av   eksisterende
forretnings-riteresser og cashflow,  snarere enn det radikale redskap  for endring og
trøbbel-skaping  som  jeg  ville  ha  foretrukket.  Dette  retningen  nøyde  seg  med  å
forsvare kapitalismen som den auerede var.

Frimarkedsanarkismen  glorifiserer  derimot  en  ny  og annerledes  fremtid.  Den  er
en   radikal   utfordring   til   det   bestående,   inklusiv   mye   av   det   "kapitahstiske"
bestående. Studenter og ritellektueue generelt elsker å få eldre og rikere mennesker
til å klynke, og frimarkedsanarkismen oppnår dette på en utmerket måte.

Raddiser  av  den  typen  som  pleide  å være  marxister  tfltrekkes  nå  av  FA,  som  i
likhet  med  marxismen  er  systematisk  og  grundig  beskrevet  i  qrkke  bøker.  Fri-
markedsanarkister   har   en   tendens   til  å   tenke   i   form   av   storslåtte   planer   og
etterfølgende   epoker,   akkurat   som  marxistene.   Men  best  av  alt,   akkurat   som
marxistene, skremmer FA livet av alle.

På grunn av sin radikale opprørskhet, passer FA bedre inn i stilen på universitet-
ene  enn  dress  med  vest-versjonen  av  det  frie  markedet.  FA  er,  for  å  bruke  et
modeme  uttrykk,  politisk  korrekt.  Uttrykt  på  den  mest  taktiske  og  overfladiske
måten,  så  er det mindre  sjanse  for  at de  røde  fascistene  på universitetet river ned
FA-postefe enn plakater fra mer konvensjoneue tilhengere av kapitahsmen.

T  Heretter kalt frimarkedsanarkisme og av praktiske grunner forkortet FA.  Betegnelsen  libertariansk er litt

for vag, siden den tåkelegger forskjellen mellom en begrenset stat og ingen stat i det hele tatt.
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Det anarkistiske konsensus
En annen fordel ved å si at regjeringen ikke burde eksistere, istedenfor at den burde

gjøre mindre, er også taktisk. Kort sagt er det enklere å bli enig om anarkismen enn
noen fom for "begrenset" stat.

Historien  skapes   (min  ambisjon  er  å  skape  historie)   av  ganske   små  grupper
mennesker  som  er  mer  eller  mindre  på  samme   side  og  som  makter  å  vinne

gjenklang i videre  kretser  gjennom  en  kombinasjon  av  å  væfe  enig  med  dem  og
utfordre  dem  på  en  dyktig  måte.  De  trenger  ikke  å  være  helt  enige  om  hva  de
forsøker  å  gjøre,  men  jo  enigere  de  er,  jo  bedre  vil  planene  vifke.  Frimarkeds-
anarkister samarbeider godt med andre frimarkedsanarkister fordi vi gir sarnme svar
på spørsmålet om hva staten bør gjøre - nemlig ingenting.

Tilhengeme  av  en  begrenset  statsmakt  har  på  sin  side  ganske  forskjellige  og
kompliserte  svar på  dette  spørsmålet.  De  fleste mener at staten bør ha  en  spesiell
rone når det gjelder forsvaret.  (OK, men hvor stor rolle, og hvor mye privat tiltak
skal  tillates?)  For  noen  (men  på  ingen  måte  alle)  skal  pengevesenet  fortsatt  være
statens oppgave.  I så fall:  Hvilken pengeteori skal staten følge, gitt at den må følge
en  eller annen  teori.  For  de  fleste  skal staten  også  ta  seg av  "1ov  og orden",  men
igjen oppstår spørsmålet om hvem eners som også kan selge slike tjenester, og hva
slags  våpen  de  kan  bruke  osv.  A11e  disse  spørsmålene  er  vanskelige  å  enes  om.
Ti]hengeme av en begrenset statsmakt har derfor en taktisk ulempe,  selv om de er
langt flere enn frimarkedsanarkistene.

Eksti.emisme forandrer konsensus
En annen taktisk fordel er at uansett om du skulle væfe tilhenger av en begrenset
stat, så er det minst like gode sjanser for at du får til en reduksjon i statens omfang
dersom du argumenterer for dens avskaffelse istedenfor for å redusere den. For å si
det  på  matematisk vis:  Dersom  du  Ønsker  å  redusere  inntektsskatten  fra  40°/o  til
30°/o  vfl  du  trolig  nå  målet  raskere  dersom  du  med  en  gang  argumenterer  for  å
avskaffe  den helt.  "Ekstremisme"  fører lettere  til en  endring i konsensus  enn  der-
som du argumenterer direkte for en liten endring.

Selv  om  du  ikke  skulle  være  villig  tfl  å  følge  dine  argumenter  til  deres  logiske
konklusjon, kan du være sikker på at dine motstandere vfl gjøre det, dersom de ikke
er klar over at du allefede har gjennomgått den tankeprosessen, f.eks. ved at du også
har distribuert noen anarkistiske traktater.  "Joda,  den logiske  følgen av det jeg sier
er at inntektsskatten burde avskaffes helt. Siden du spør meg, så er jeg tilhenger av
det." Smarte motstandere vil ikke Ønske å gi deg sjansen tfl å si dette, dersom de vet
at du er klar til å gjøre det.

Selv da jeg først proklamerte min anarkisme var jeg klar over at mindre begavede
ville bli helt overbevist,  selv om jeg selv ikke tok det hele helt alvorlig. Jeg trengte
litt  tid  på  meg  til  å  frine  ut  om  denne  greia  virkelig var  sann  og  kunne  funke.
Uansett hvor flink og kynisk du tror du er i å pfesentere en eller annen ide, er den
beste planen antid å holde seg til å proklamere offendig det du virkelig mener. Etter
å  ha  listet  opp  noen  fordeler ved  å  være  en  ffimarkedsanarkist,  la  meg  derfor  gå
over på mine g%øøGr.
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Markedet virker alltid
Min første og beste grunn til å Ønske et fritt marked er for meg åpenbar og lett å
uttrykke:  Alle  steder  der  det  er  frie  markeder,  så  virker  de.  Når  markeder  ikke
virker,  så  er  det  alltid  på  grunn  av  statlig  innblanding.  Statstilhengere  skylder  på
markedet for det kaos  som staten  selv skaper.  Staten  eier veiene  og krever absurd
lave  priser  for bruken  av  dem,  og  så  skylder  statsdyikerne  på  markedet  fordi  det
produserer    for    mange    bder    og    skaper    trafikkork.     Staten    monopoliserer
byplanlegging,  og så  skylder  statsdyrkeme på markedet  som liksom  skaper urbant
forfall.   Staten   monopoliserer   pengevesenet,   og   så   skylder   statsdyrkeme   på   at
markedet skaper mangel på kreditt, Økonomisk nedgang og inflasjon osv. |eg går ut
ifra at dersom det var et fritt marked i lov og orden, forsvar eller penger, eller hva
som  helst  ellers  som  folk  mener  at  "markedet  ikke  kan  levere",  så  ville  disse
markedene også virket utmerket.

Du trenger ikke  å vite hvordan  du koker smultringer  for å vite  at handelsmenn
snarere enn statsansatte byråkrater er de rette til å koke og distribuere smultringer.

Teg mener akkurat det sarnme om forsvaret, som jeg har akkurat like lite greie på.
Det  er vanlig  å  si  at  vi  bør  finne  en  balanse  mellom  stat  og  marked,  mellom

qrranni og frihet.  Hvorfor det,  for faen? Frie markeder, når de har  fått lov tfl det,
har vært ekstraordinært vellykkede. Ufrie markeder har vært en katastrofe.  Hvorfor
skulle  vi  gå  ut  ifra  at  å  innføre  frie  markeder  på  nye  områder  skulle  rnislykkes?
Hvorfor ikke tro det motsatte, nemlig at jo flere frie markeder, jo bedre?

Et intelligent veddemål om en usikker fremtid
På dette tidspunkt vfl noen av rnine lesere føle seg litt overkjørt.  Sier )eg virkehg at

jeg foretrekker en FA-verden, ø/Ø å øøe Åøorøløø d6ø 2ø.//øøge#? Kort sagt: |a. Hvordan
kan noen tro at de kan vite hvordan noe så trivielt som en m vil se ut om ti år? |eg
kan  gi  deg  noen  gode  gjetninger  om  hvordan  f.eks.  et  forsvar vfl  se  ut i  det  frie
markedet, men det vil ikke være noe annet enn gjetninger. Jeg gjentar at argumentet
for frie markeder i dingser (eller forsvar) ikke på noen måte kan inkludere svaret på
spørsmålet om hvordan  frimarkeds-dingser  (eller  forsvar)  vfl se ut.  Vi snakker her
om  frihet,  om andre menneskers valg og andre menneskers  oppfmnelser.  Du kan
aldri vite hva andre mennesker vfl gjøre med sin frihet, for det er hele poenget med
frriet. Alt du kan si er at generelt virker frihet bedre enn ufrhet. Det har virket på
dette og hint område, og påstanden om at det ikke har virket på andre områder er
feil, fordi friheten ikke har blitt prøvd. Med andre ord: Du kan bare være sikker når
det gjelder fortiden. Det gjelder forresten for alle politiske doktriner du kan komme

på.  Du  kan  ikke  være  sikker  på  hvordan  de  vd  virke  heller.  Du  kan  bare  se  på
historien og gjøre noen fomuftige gjetninger.

Veien til markedet er en markedsprosess
Min andre grunn tfl å tro at FA vn virke bra er at dersom det ikke virker så må det
forbedres  inntil  det  skjer.  Bare  da vfl  folk kjøpe  produktet.  FA  må  kjøpes,  i  små
biter, litt her og litt der.  Den vd ikke plutsehg dukke opp  th trompetfanfarer over
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hele verden,  og bare måtte  aksepteres  av alle,  enten  de ]iker det euer ikke.  Det vil
hellef ikke være bare en type løsninger.

Den amerikanske libertarianer Murray Rothbard er uenig med meg i dette.  I  sin
bok  Fw z4  Nw l,;.Geøj/  forestiller  Rothbard  seg  en  stor  knapp  som  kan  avskaffe
staten og alt dens vesen.  En libertarianer,  sier Rothbard, er en som viue  trykke på
knappen  hvis  han  noen gang  fikk  sjansen.  For meg  er poenget at i  den virkehge
verden finnes ingen snk knapp. At Rothbard Ønsker å trykke på en slik knapp, selv
om han vet den ikke fmnes, tjener ham til hten ære.

Staten selv, det er knappen! Det er maskinen som kan udøse kaos, snu livet tfl en
halv  milliafd  mennesker  opp  ned  i  løpet  av  fijorten  dager.  Men  hvorfor  ville  et
skikkelig menneske Ønske å gjøre noe slikt?

To mer statsdyrkerne utbrer sri stat, jo større blir statens  knapper.  Det er derfor
helt  logisk  for  statsdyrkeme  å  snakke  om  hva  de  skune  Ønske  å  gjøre  med  sifle
knapper.  Men  FA  vil  svekke  staten  ettersom  den  sprer  seg,  og  styrke  det  frie
markedet.  Den  vil  utvide  de  valg  som  folk  selv  kan  gjøre  individuelt.  Den  vil
undergrave,  frakoble  og  Ødelegge  de  store  knappene.  Når  frimarkedsanarkister
snakker om å trykke på en stor knapp er det derfor svært forvirrende.

Hvordan vil FA  faktisk iverksettes?  Svaret er  at individuelle  frimarkedsanarkister
vil forsøke å gjennomføre det de mener er FA  i sine lokale omgivelser som de kan
skape  oppstyr i,  har  kjøpt  eller  på  andre  måter  kan  kontrouere,  m6n  ingen  andre
steder. De kommer enten til å skape et koselig sted, som vil trekke til seg noen, euer
kanskje mange, mennesker og vfl være i stand til å forsvare seg mot muhge fiender
ener  mulige  konkurrenter,  eller  de  vil  ikke  klare  dette,  og  vil  bli  utkonkurrert.
Etableringen  av  et  fritt  marked  vil  i  seg  selv  være  -  og  er  allerede  i  dag  -  en
markedsprosess.  Statsdyrkelsen overg+r verden helt i statsdyrkernes vold, mens  FA
beskytter verden mot FA, når og hvis det skulle være behov for det.

De  vanlige   spørsmålene   som  stiues   frimarkedsanarkister     er  ikke   så  mye  et

problem  for  dem  som  for  entreprenørene  i  et  FA-samfunn:  Hva  skjer  dersom
private hærer begynner å  slåss?  Er ikke  forsvar et  "naturlig monopol",  og vil ikke"staten"  bare  gjenoppstå i et  fritt marked?  Dersom  det er tilfene,  hvorfor bry  seg

med å avskaffe den i det hele tatt? Svaret kan være at private hærer som bruker for
mye av sm tid og kundenes penger på å slåss mot enten andre private eller statlige
hærer, ikke vil blomstre så mye som mer fredelige og nøkterne selskaper.
Avsnittet  over  fikk  en  venn  av  meg  tfl  å  innvende  at  mange  ikke  ville  la  seg
overbevise av det, og anbefalte en utdyping. Men jeg forteller bare hvorfor jeg er en
anarkist,   og  disse   spørsmålene  plager  ikke  meg  så  mye   som  de  plager  andre.
Markedet vil gi  svaret.  Det  eneste  som  skal  til  for  å  løse  disse  problemene  er  at
noen  entreprenører  fmner  en  løsning.  Hvis  ingen  gjør  det,  vfl  en  begrenset  stat
overleve  evig,  i  henhold  til  markedets  etterspørsel,  med  bare  rnindre  anarkistiske
forstyrrelser.

I  mellomtiden,  i mangel på  noen  FA-knapper å  trykke  på,  fmnes  det ingenting
bedre å g)Øre enn å spre FA-ideer.  Selvsagt vfl dette bh mye lettere dersom noen få
anarkistiske  enklaver oppsto,  men  det ville i  seg  selv  fordre langt mer respekt  for
FA rundt omkring i verden enn det som fmnes i dag.  Igjen kaster kommunismens
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historie  lys   over  saken.   For  å  kunne  bli  satt  ut  i  livet  ett  eneste   sted,  måtte
kommunismen ha ganske mye respekt i verden som helhet.

Monopolmakt er ikke nødvendig
En  spesieu innvending mot  FA  er  at  det må  fmnes  en  stat  for  at markedet  skal
kunne   eksistere,   og  at  i  mangelen  av  en   stat  vil  markedet  Ødelegge   seg  selv.
Gangstere ville samle seg velstand, kjøpe våpen og slavebinde alle igjen.

Jeg benekter at dette skjer automatisk.  Dersom den generelle oppfatningen er at
et   slikt   forløp   ville   være   dårhg,   er   det   usannsynlig   at   noe   slikt   skulle   skje.
Mesteparten  av  forbryterveldet  er  ikke  så  mye  en  utfordring  mot  staten  som  et
resultat  av  den.  Der  staten  både  nekter  å  tilby visse  høyt verdsatte  tjenester  og  i
tillegg gjør det ulovlig for andre å dekke etterspørselen, rykker forbryterne inn.  For
eksempel  unnlater  de  fleste  stater  både  å  bevokte  sine  gater  skikkelig  og  nekter
andre å gjøre det.  Resultatet er bandekrig mellom organisasjoner som er tøffe nok
til  å  slåss  med  statsmakten,  og  meuom  disse  bandene  og  staten.  Det  er  statens
uforutsigbare  halvnærvær  som  skaper  "anarkiet"   (i  den  vulgære  og  nedsettende
betydningen  av  ordet),  ikke  dens  forutsigbare  og  fullstendige  fravær.  Dersom  det
virkelig fantes områder i våre byer der statsmakten ikke våget seg rin, så ville disse
være mye fredeligere enn de mest belastede strøkene er i dag.

Staten er en sinnstilstand
Jeg vfl tilføye at så lenge/ø#f/z.//z.øgGø om at det burde finnes noe slikt som en stat for
slike  tilfeuer,  så  vil  staten  fortsette  å  eksistere.  Staten  er  en  sinnstilstand,  akkurat
som aue andre institusjoner.

Sett   at   du   spfengte   hele   Cambridge   i   luften   og   dermed   Ødela   alle   dets
dokumenter, arkiver og akademiske produkter, men lot de fleste av dem som i dag
driver universitetet være i live.  Forestill  deg  så  at  du vendte  tilbake  til Cambridge
om tredve år. Universitetet ville utvilsomt fortsatt eksistere. Det ville være sqrggere,
og  kanskje  (men  kanskje  ikke)   et  dårligere  universitet,  men  det  vme  være  der.
Forestiu  deg isteden  at  selve  forestilhngen  om  Cambridge-universitetet på  et  eller
annet mystisk vis  forsvant fra hodene  fra aue  som i dag bærer  denne ideen,  mens
bygningene, dokumentene og bibhotekene forble urørt. Cambridge ville raskt synke
ned i ruiner.

Staten  er  slik.  Dersom  mange  nok  Ønsker  den,  så  vil  de  få  den,  og  au  den
forvirring som følger med den. FA er også slik. Det er nødt til å være et nødvendig
minimmi av entusiasme for en slik ide, akkurat som med ethvert annet system, fof
at den skal kunne settes ut i livet.

Selvsagt  vil  det  være  avgjørende   for  om  folk  fortsetter  å  støtte  ideen  med
entusiasme at den er konsistent. Total sosialisme, slik Lenin trodde på, er komplett
umulig  å  iverksette,  uansett  hvor  mange  som  skulle  ønske  den,  og  uansett  hvor
lenge rnisoppfatningen varer. Heller ikke ville noen "leninistisk" versjon av FA, det
sosiologiske  speflbilde  av  Rothbards  store  knapp,  overleve  sin  egen  iverksettelse.
Dersom  folket fremdeles  Ønsket seg en  stat og ble  frigjort av  en  FA-elite  som ga
dem mulighet til å gjennomføre det de ville, så viue staten bli dannet på nytt, enten
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av  folket selv,  eller av  frimarkedsanarkister   i et forsøk på  å  beskytte  sin  FA  med
makt. Men dersom det var utbredt entusiasme for FA, viue det ikke være behov for
noen elite, unntatt kanskje  for  en  fortropp  med propagandister som ville  oveftale
folk tfl å tenke på denne måten.

Mot vold
]eg håper  det  er klart at jeg ikke liker vold hverken  som personhg preferanse  og
som anarkistisk taktikk. Grunnene er de samme som gjør at jeg ikke liker Rothbards
store  knapp.  Vold ryster  og tfl og med gjør  slutt på livet  til uskyldige  tflskuere,  og
den virker ikke.  Mange  "ortodokse"  anarkister,  som er motstandere både av staten
og  av  de  frie  markedsrelasjoner  som  uunngåehg  ville  oppstå  i  statens  fravær,  er
ivrige tflhengere av vold, enten fordi de er frustrerte over umuhgheten av å oppnå
sine mål, eller ganske enkelt fordi de er voldelige uansett, og bare er på leting etter
en   doktrine   som   kan   unnskylde   voldsbruk.  ]eg   er  ikke   voldelig   hverken   av
temperament eller overbevisning, selv om jeg av og til skriker når jeg diskuterer. Teg
er   tilhenger   av   handel,   som   er   ikke-voldelig   og   basert   på   samtykke,   og   jeg
foretrekker også den q7pen overtalelser som ikke stammer fra geværløpene.

Statenes mutasjon imot handel
1  en  FA-verden  ville  noe  interessant  skje  med  stater.  Teg  forestiller  meg  ikke  en
verden  der  "stater"  ikke  eksisterer,  i  betydningen  av  at  de  ikke  lenger  hevder  å
eksistere.   Derimot   ser  jeg   for  meg   en  verden   der   stater   og   statsinstitusjoner
forholder  seg  til hverandre  og  til vefden mer  som  kommersiene  selskaper  enn  på
den sjefete måten de gjør det i dag. Dagens diskusjoner om hvordan stater anerede
konkurrerer med hverandre  om  skatteinntekter ved  å  senke  sine  skattesatser,  dvs.
deltar i priskrig, er en forsmak på en slik verden. Snart vil vi kanskje få se stater som
krever betalrig for statsborgerskap, og kanskje annonserer etter statsborgere.  Ovoen
stater  gjør   dette   allerede,      men   diskret).   Noen   stater   kan   komme   tfl   å   tflby
forskjellige   typer   statsborgerskap,   f.eks.   med   ener   uten   "velferds-rettigheter",
akkurat som bilindustrien på tyvetallet begynte å tilby en rekke forskjellige biler for
å tilpasse seg forskjellig smak og forskjellige lommebøker.

Når  jeg  diskuterer  FA   ender  jeg  ofte   opp  med  å  vise   d  slike   steder   som
Kanaløyene   euer  lsle   of  Man.   Dette   er   fordi  disse   stedene   auerede  hgner  på
kommersielle  foretagender.  På  slike  småsteder,  selv  om  de  ser  på  seg  selv  om
"politiske"  snarere  enn  "kommersielle"  enheter,  er  det  opplagt  at  det  er  tullete  å

drive med pohtisk virksomhet  dersom  du ikke  liker  deg.  Hvorfor ikke  bare  reise?
Hvorfor  ikke  ta  med  deg  forretningen  din  et  annet  sted?  Dersom  du  ikke  liker
landet  ditt,  begynn  å  behandle  det  som  en  service-institusjon,   snarere   enn   en
nedarvet sykdom.  Dersom folk flest begynner å tenke på denne måten, vil vi være
langt på vei mot den verden jeg Ønsker meg.

I  mellomtiden  vil  aue  dem  som  lever  av  at  FA  ikke  gjennomføres  få  nok  av
advarsler om at deres rolige og korrupte system er i ferd med å bryte sammen over
dem. Det vil som jeg før ha sagt, enten skje gradvis eller ikke i det hele tatt, og det
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vil være masse debatt på forhånd, siden den eneste måten å få tfl slike endringer på,
er gjennom å spre ideer, og det kan du ikke gjøre i lukkede selskaper.

Det vil funke og det kan vinne frem
Det var  det.  Diskusjoner  om  de  ovennevnte  forestillinger  kan  forlenges  og gjøres
mer   intrikate,   men   min   begrunnelse   for   å   være   en   frimarkeds-anarkist   er   i
virkeligheten  ganske  enkel,  og  jeg  ser  ingen  grunn  til  å  bruke  mer  enn  en  stor
dobbel avisside til å forklare dem.

FA er engasjerende, men ikke farlig. Den får mer ortodokse tilhengere av det frie
markedet til å  se ut  som tufser, men  skaper ikke  ekstrem nød  for noen,  og  særlig
ikke dersom den gjennomføres effektivt og med takt.

FA vil virke, fordi bare de deler av den som fungere vil spre seg.  FA vfl ti:iumfere
over  staten  gjennom  å  ta  over  statene,  ikke  ved  å  knuse  dem.  Noen  stater  kan
forvitie d ingentiflg. Andre vil isteden mutere til kornmersielle organisasjoner.

E11er kanskje ingentmg av dette kommer til å skje.  Kan hende folket ikke Ønsker
fu frihet,  så det er ingenting uunngåelig over dette.  Frimaikedsanarkisme er etter
min mening ganske enkelt å foretfekke.

IOF  2/1993.   Oversatt  av  Tan  Arild  Snoen  fra  Po/z./z.cø/  Nozef  No.   67,  L;.G6'øø#.ØØ
Allianæ,1  Ruf f el Chamberf , The Piag:z!a, Couent Garden, IDndon TWC2E  SAA.





Rothbards arvegods
Otto Brøns-Petersen

Muflay N. Puotbbard  (1926-1995)  uar en  øf det  20.  århundredes  Største  tcenk.er_e. Ved` si.n  død. `

den  7-. januar  1995  efterlod Rothbard  fis et fofitterf hab  På  mere  end  en  fnes  bøger,  bj4r.ag til
andre -40  bøgm  et  lignende  antal fig!lige  artihler  og  et  tusindtal  kommentarer_,  an_mel!el.f er  og

indlæg   Em-neme   pærider  fra   l]anf   eg/entlig!e   akademiJk,e   felt,   øk,on_f mi: _ til  _ui!e.nsFab^S:.eor,

Politi-f k f ilof of i,  bif torie,  Politih  og, f ilm  (og en  enkelt  mad-opsbrift). PMb_ard  elf.hede. f ihe.d.en-Paf sion-eret  ;g cif ikyede  ag2!reJSion  os tuang-ik:k.e  mzndst i  den  organif erede  f.tøtslige forr7i. Han

-gjk ikk,e  c[f uejen for  k3ontrouerf er,  Snarere  oijf øgte  dem  og> ucir en eminent retorlk.er.

Rothbards  arbejder  spændte  over  så  vidt  forskellige  discipliner  som  Økonomi,
filosofi  og historie.  I  det  fiilosofiske værk  T¢e EZÆz.4f o/Ij;.¢Gø præsenterede  han  et

gennemarbejdet argument-ationsapparat.  Rothbard gjorde  det i  TØG EZÅz.fJ o/Ij;.¢e7¢j/
klart, at etiske principper skal være universeue for at have gyldig-hed. I sit historiske
værk CoøcGz.wc7 z.ø L.¢eøj/ udredede Rothbard, hvordan Amerika blev født gennem en
friheds-revolution.

„AU of my work has revolved around the central question of human liberq7.
For  it  has   been  my  conviction  that,  while   each  discip]ine  has  its   own
autonomy  and integrity,  in  the  fmal  analysis  an  sciences  and  disciplines  of
human  action  are  interrelated  and  can  be  integrated  into  a  `science'   or
discipline of individual liberqr." (1982, v)

Rothbard  havde  i  nogle  år  været  professor  i  Økonomi  i  Las  Vegas  efter  at  have
bestridt  et  mangeårigt  professorat  i  New  York.   Hans  arbejder  bygger  på  den
østrigske  skole i  Økonomisk  teori  og her ikke  mindst læremesteren von Mises,  på
aristotelisk videnskabsfilosofi og rationalisme, på thomistisk etik, på lockesk politisk
fflosofi og på radikal revolutionsfilosofi fra det 17.  og 18.  århundredes Amerika og
England.

Det  er  en  nærliggende  mistanke,  at  en  sådan  foffatter  fristes  til  at  falde  for
eklektricisme  -  at blande  doktriner,  som indbyrdes  ikke  hænger  sammen.  Der  er i
hvert fald langt fra Mises til Aristoteles i talrige henseender. Men Rothbard miksede
ikke; han integrerede. Han efterlader en forbløffende systematisk tænkning, præget
af knivskarp logik, rationalisme og konsekvens. En bærende pille i denne tankegang
er, at menneskelivets uendelige subjektivisme og individualitet må baseres på noget
objektivt.   For   mange   liberalistiske   tænkere   i   dette   århundrede   har   det  været
afgørende,  at netop meget snævre grænser  for,  hvad  der kan  siges  noget objektivt
om,  må  efterlade  en  stor  sfære  for mennesket  tfl individuel udfoldelse.  Sådan var
også  rrri  egen  instmktive  fomemmelse,  da  jeg  læste  -  og  forkastede  -  Rothbard
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første gang. Men han påpegede for det første, at den subjektive begrundelse ikke er
et  solidt  grundlag  for  friheden,  og  henviste  bl.a.  tfl,  hvordan  utilitaristismen  var
drevet fra et liberalt udgangspunkt i stadig mere statsvenhg retning. Hvis vi ikke kan
udtale os  sikkert om nogen  som helst værdi, hvordan kan vi da  stå imod værdier,
som indebærer krænkelse af individuel frihed? For det andet er menneskets krav på
frihed så stærkt og så velunderbygget i dets natur, at det simpelt hen er en objektiv,
universel ret. Luk Øjnene  op  og betragt verden;  den indeholder  stærke  argumenter
for frihed!

Rothbard var  eikendelses-teoretisk realist.  Det er en  opfattelse,  der hviler på  en
forudsætning om, at verden eksisterer uafhængigt af erkendelsen, og at vi er i stand
til at erkende den. Vore begreber om tingenes natur afspejler således noget virkeligt.
Man kan  sige,  at det er den  samme virkelighedsopfattelse,  som imphcit ligger bag
mest menneskelig aktivitet  (f.eks.  at gå over vejen uden at blive kørt ned),  og som
har skabt betydelige naturvidenskabelige frembringelser. Men for socialvidenskaben
er det centrale den menneskelige natur.  0g Rothbard var yderst opmærkom på, at
mennesket adskiller  sig  fundamentalt  fra  andre  fænomener i naturen,  og talte  for
metodologisk  duahsme  -  opfattelsen  af,  at  der  må  anvendes  en  anden  metode  i
socialvidenskaben end i naturvidenskaben. Mennesket er således karakteriseret ved
at  foretage  menings$1dte,  formålsrettede handlinger.  Disse  handlinger  kan  forstås
kvahtativt;   derimod   kan   de   aldrig   kvantificeres   på   samme   måde   som   simple
kvantificer-bare naturvidenskabelige love. Man kan forudsige  faldhastigheden af en
sten, der kastes ud fra Rundetåm, men ikke højden af renten, som er et resultat af
utallige  individers  subjektive  vurdefinger  og  formålsftldte  handling.  Rothbard var
derfor en stærk kritiker af positivisme i socialvidenskab.

Økonomi
Rothbard var som Økonom elev af Mises og delte hans opfattelse af, at Økonomi er
en del af en bredere videnskab  om menneskelige handlinger, ¢øxeo/ogz..  Det er ved
at forstå  de principper,  det handlende ridivid anvender,  når  det  forsøger at  opnå
støfst mulig tilfredsstillelse  (euer med Mises'  terminologi:  størst muhg „removal of
uneasiness`)  med  dets  udrustning  af  knappe  midler,  at  indsigten  i  Økonomiske
fænomener opnås.  For både Mises  og Rothbard var det helt centralt,  at man ikke,
som   især   neo-klassiske   Økonomcr   ynder,   kan   bygge   Økonomisk   teori   på   en
implausibel  antagelse  om,  at  aktøfeme  besidder  perfekt  information.  Usikkerhed
om fremtiden er et grundvilkår for al menneskelig aktivitet, der dermed altid bhver
spekulativ,   og  en  af  det  Økonomiske  systems   centrale   funktioner  er  netop   at
håndtere usikkerhed.  Derfor bliver  entreprenøren  en vigtig  figur i koordineringen
og  forbedringen  af  den  Økonomiske  aktivitet.  Tab  eller  profit  bliver  afgørende
selektions-mekanismer, som skiller dårlige entreprenører fra gode.

Det er dog vigtigt for Mises-Rothbard-opfattelsen af entieprenøren, dels at der er
tale  om  en /øøÆ/z.oØ  i  Økonomien,  som  præger  ane  aktører,  snarere  end  om  en
bestemt type individer  (som f.eks.  hos  Schumpeter); alle er underkastet usikkerhed
og kravet om at måtte spekulere om fremtiden. Dels er profit/tab-selektionen ikke
så meget et spørgsmål om at udpege „tabere"  og „vindere",  som et spørgsmål om
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at lede hver enkelt aktører i den retning,  hvor deres komparative  fordele er størst.
De  så  således  Ricardos  lov  om de komparative  fordele  som gmndlaget ikke  alene
for  Økonornisk  aktivitet,  men  for  socialt  liv  i  det  hele  taget.  Det  er  de  gensidige
fordele ved menneskeligt samarbejde, som er årsagen tfl, at der ovefhovedet findes
menneskelige  samfund.  Denne  konklusion  er  givet  for  rationa-1istisk  for  andre  af
Mises elever - ikke mindst Hayek - men det var karakteristisk for Rothbard, at han
så  en rationel mulighed  for  at gennemskue  essentielle  sammenhænge i Verden;  ja
det  er  den  rationelle  analyse,  som  i  det  hele  taget  muliggør  menneskeligt  hv.
Mennesker kan ikke vide alt, men det medfører ikke, at rationel viden er udelukket.

Mises  havde  i  20erne  i  den  såkaldte  kalkulationsdebat  om  muligheden  for  et
sociahstisk Økonomisk system påpeget, at et sådan  system ikke kunne fimgere  selv
baseret  på  rationel  mdsigt  i  Økonomiske  data,  fordi  de  centrale  planmyndigheder
ikke  kunne  kalkulere  de  rette  Økonomiske  beslutninger.  Den  sociahstiske  id6  var
dermed   uden   teoretisk   fundament.   Kun   på   markedet   og   kun   med   privat
e)endomsret td produktions-midleme var kalkulation mulig. Rothbard tflsluttede sig
dette  synspunkt og  tfifø)ede,  at  der  af sarnme  årsag ikke  kunne  opstå  en  situation
med kun 6t monopoliseret selskab i en markedsøkonorni - det ville ramme grænsen
for, hvomår det var muhgt at kalkulere.

For Rothbard var markedsinstitutionemes  unike  egenskaber ikke blot et  spørgs-
mål om teoretiske  finesser;  tværtimod var markedssystemet i den vestlige verden i
de seneste århundreder helt afgørende for den velstand, som fmdes i dag:

„Only  liberqr,  only  a  free  market,  can  organize  and  maintain  an  industrial
system,  and  the  greater  the  population,  the  more  neces-sary  is  the  unfettered
working of such an indus-trial economy.  Laissez-faire  and the need  for the  free
market become more  evident as  an industrial system matures; radical deviations
cause  break-downs  and  economic  crises.  This  crisis  of  statism  becomes  parti-
cularly dramatic and acute in a  sociahst society; hence  the rievitable breakdown
of statism has first become strikingly apparent in the countries of the sociahst (i.e.
communist) camp." (1965, p. 22)

Det bemærkelsesværdige ved denne  fowentning om planøkonomiens uundgåelige
saflmenbrud er, at den ikke starnmer fra de senere år, men blev formuleret allerede
for 30 år siden -mens bl.a. Sovjetstatens resultater indenfor rumforskning betød, at
mange Økonomer mødte dens  slags  synspunkter med  skepsis  og hovedrysten.  Det
var deres overdrevne interesse for overfladiske statistiske fænomener og manglende
interesse for egenthg teori, som blændede dem for det „strikingly apparent".

Rothbards Økonomiske hovedværk Mczø, E"ozøj; Øød J/ø/Ø udkom allerede i 1962
-altså før han var 35 år -og er med sine to bind med i alt 1.500 sider blevet beteg-
net  som  en  af Økononrisk  teoris  sidste  „treatises",  dvs.  samlede  teoretiske  frem-
stilhger.  Selv om bogens  titel er programrnatisk,  så handler den mest om „man"
®raxeologi)  og  „economy",  dvs.  det  frie  markedssystem  (også  kaldet  catallatics).
Logikken i og konsekvenserne af statsintervention i frie Økonomiske transaktioner,
„state", er derimod heuiget godt 100 sider. m gengæld er Po22w øøc7Mø#ÆGZ fra  1970
stort set alene hemget kritikken af intervention; dog indleder Rothbard med et kapi-
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tel, der skal godtgøre, at selv militært forsvar er en ydelse, der kan produceres på det
frie marked.

Rothbards  analyse  af  „economy"  og  „state"  bygger  på  erkendelsen  af,  at  der
fundamentalt  er  to  fomer  for  sociale  relationer:  På  den  ene  side  frivilligt  sam-
arbejde  gennem  markedet  og  andre  frie  institutioner  og på  den  anden  tvang.  Et
hovedformål har været at vise,  at den  sidste metode  aldrig er at  fore-trække udf£a
Økonomiske   overvejelser.   Ingen  begrundelse   for   statsintervention   -   heller  ikke
Mises'   synspunkt   om,   at   markedsøkonomien   forudsætter   et   statsligt   tvangs-
monopol  til  at  opretholde  markedsordenen  -   fandt  Rothbards   accept:   „Those
/øz.fJGg:/øz.# economists and writers, past and present, who have stopped short at the
impossible  Utopian  ideal  of a  `limited'  government  are  trapped in  a  grave  inner
contradiction."  (1970, p. 9)

Rothbards begrundelse for det kapitalistiske system var ikke baseret på den hypo-
tetiske   allokeringssluttilstand,   markedet   frembrriger   under   idealiserede   forud-
sætninger om konkurrence og information. Tværtimod var det de gensidige fordele
ved  den  Økonomiske Pmf€j`,  der  lå  til  grund.  Han  forsøgte  at  rekonstruere  vel-
£ær.dsteorie;rL -.i Towardf a Pueconf trwction of Utility and Welf lare Economic] (195G) -ogv.rse,
at   selv   når   man   accepterer   begreber   som   social   velfærd   (defmeret   som   en
forbedring af Ø//G agenters velfærd),  kan  statslig intervention ikke  b?gmndes  udfra
nyttebetragtninger.  Hvor  mafkedstransaktioner  foibedrer  de  involverede  pafters
nytte, kan intervention aldrig gøre noget tilsvarende, fordi de netop kun realiseres i
kraft af, at nogen bliver tvunget til at handle mod deres vilje  (for en til dels kritisk
behandling, se i Øvrigt Brøns-Petersen 1992).

Koni.unkturteori
Hans   arbejder  i  anvendt   Økonomisk   teori   fokuserede   primært  på   pengeteori,
bankvæsen  og konjunkturteori  -  og på  sammenhængen mellem  disse  felter.  Roth-
bard  var  også  på  det  konjunkturteoretiske  område  stærkt influeret  af Mises,  men
timge af den ligeledes Østrigske 86hm-Bawerks kapitalteori. Konjunkturcykler er er
resultat  af fejlvurderinger  hos  entre-prenøreme,  men  i  modsætning  til  konstante,
individuelle  fejlbedømmelser  hos   de  enkelte  entreprenører,  kræver  konjunktur-
cykler, at entreprenøreme samtidig begår systematiske fejl. En sådan fejlkilde findes
ikke i de data, som genereres på markedet, mente Rothbard, men en uventet stig-
ning i ]ikviditeten  kan midlertidigt  drive renten ned  og ændre  kapitalens  struktur.
Da renten på sigt imidlertid udelukkende bestemmes af aktøremes  tidspræference,
som  ikke  ændres  af  en   stigning  i  likviditeten,  må  renten  og  kapitalstrukturen
tflpasses igen, og i denne tflpasning afløses det boom, som rentefaldet medførte, af
et bust. Rothbard påpegede utrætteligt, at problemet ikke så meget var bust'et, som
var en nødvendig og uafvendelig genopretnrig af Økonomien ~ men selvsagt med
store omkostninger i fom af ledighed og tab af Økonomiske værdier. Problemet lå
snarere i  det  diskoordiner-ende  boom  og den  tilgrundliggende  manipulation  med
hkviditeten.   Ifølge  Rothbard  kræver  en  undgåelse  af  konjunktursvingninger,  at
statens  monopol på  central-bankvæsen  afskaffes,  og at penge  i  stedet udstedes  af

private banker på markedet.  Han gjorde sig i den forbindelse til talsmand for, at et
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hæderligt  bankvæsen  kræver  udstedelse  af penge  med  100  pct.  reserve  i  guld,  så

penge i realiteten antager  den  oprindehge  funktion  som warehouse  receipts.  Han
har efter min opfattelse ikke kunnet give et tilfredsstillende svar på, hvorfor private
banker  ikke  legitimt  skulle  kunne  udstede  penge  med  rnindre  end  100°/o  reserve,
hvis  både  udstedere  og kunder  (som  selv kan vælge  hvilke  betalingsmidler,  de vfl
acceptere) er enige om det.

Det kon)unkturforløb, Rothbard mest indgående har analyseret, er krisen i 30erne
og  dens  optakt  i  20erne  i z4zØG#.fø'f  Grgø/  Depæfj7.oø  (1963).  Han  afliver  i  værket
samtidig myten om præsident Hoovers laissez-faire-pohtik i 20'erne som kontrast tfl

præsident Roosewelts  interventionistiske  New  Deal.  New Deal-politikken  startede
allerede under Hoover, og dens interventioner var skyld i, at en monetært induceret
recession udviklede sig d en fdd depression.  Historikeren Paul ]ohnson, der i sin
feterede ,4 Hz.f/øø o/ZÆG MOJØ W7ror/J (1983) når sarnme konklusion, baserer sig i høj

grad på Rothbards værk.
Rothbards  sidste  -  og  ambitiøse  -  værk  kom  også  td  at  omhandle  Økonomi  og

Økonormsk teori. I januar, næsten samtidig med hans død, udkom de to første bind
af et  teorihistorisk værk.  Tredje  bind var  endnu ikke  afsluttet.  Ikke  overraskende
indeholder værket en skap kritik af anti-laissez faire-Økonomer som Tohn Maynard
Keynes, men også en række  frimarkedsøkonomer, inklusive  selveste Adam Smith,
er genstand for kritik. Det var Rothbards opfattelse, at de tidlige britiske Økonomer
trods deres markedsadvokatur i for høj grad var præget af protestantisk tankegang.
Han fandt en rigere, rnindre verdsligt fornægtende tradition hos dele af katohcismen
-f.eks. den spanske Salamanca-skole -selv om den unægtelig var præget af Aquinas'
blatante rnisforståelser af Økonomiske  fænomener  (så  som teorien om den norma-
tivt „retfærdige pris"). Teg kan desværre ikke vurdere projektets succes; alle tre bind
mangler stadig i rnin reol.

Det frie samfunds fundament
Trods  Økonomen  Rothbards  utrættelige  forsøg  på  at  vise  de  enorme  fordele  i
levestandard  i  en  fri  markedsøkonomi  var  Økonomiske  konsekvenser  ikke  liber-
tarianeren Rothbards primære begrundelse for det frie samfund. Her valgte han en
radikalt anderledes tilgang end sin Økonomiske læremester Mises:

„It  so  happens   that  the   free-market  economy,  and  the  speciahzation  and
division  of labour  it  imphes,  is  by  far  the  most  productive  form  of economy
known to man, and has been responsible for industrialization and for the modern
economy on which civilization has been built. This is a fortunate utilitarian result
of the free market, but it is not, to the libertarian, thep#.zØG reason for his support
of  this  system.  That  prime  reason  is  moral  and  is  rooted  in  the  natural-right
defense  of private  property  . . .  Even  if a  society  of despotism  and  systematic
invasion of rights could be shown to be more pro-ductive than what Adam Smith
called `the system of natural liberty', the liber-tarian would support this  system."

(1973b, p.  40)
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Naturret
For  Rothbard  vaf  friheden  funderet  på  et  naturretligt  grundlag,  som  igen  tog
udgangspunkt i  menneskets  natur  og  den  etik,  der  følger  af den.  Han  har  kun  i
begrænset  omfang  redegjort  for  sammen-hængen  mellem  natur  og  etik,  men  vaf
givet inspireret af Ayn Rand og hendes filosofiske retning, objektivisme. I de senere
år  var  der  også  en  påvirkning  fra  Hans  Hemann  Hoppes  argumentationsetik.
Rothbard var en overgang knyttet til kredsen omkring Rand, men oplevede som så
mange  andre  af hendes  associerede  ideologiske  fæller,  at  forbindelsen  blev  brudt.
Han  har  sjældent  omtalt  den  randske  inspiration,  men  har  derimod  for  nogle  år
siden beskrevet mødet med „den randianske kult" (1987a). Rothbard lagde derimod
beqrdelig  vægt  på,   at  libertariansk  etik  kan  baseres   på  nogle   få,   ganske   enkle
øÆ+z.oØGr,  dels :

„The libertarian creed rests upon one central axiom:  that no man or group of
men  may  aggress  against  the  person  or  properqr  of anyone  else.  This  may  be
caned the  `nonaggression  axiom'.  `Aggression'  is  defmed as  the initiation  of the
use or threat of physical violence against the person  or properqr of anyone  else.
Aggression is therefore synonymous with invasion." (1973b, p. 23)

- og som basis for "person or properqr":
...  the absolute right to private property of every man:  first, in his own body,

and second, in the previ-ously unused natural resources which he first transfoms
by  his  labor.  These  two  axioms,  the  right  of  self-ownership  and  the  right  to
`homestead',  establish  the  complete  set  of principles  of the  libertarian  system."

(ibid., p.  39)

De sidste to aksiomer er inspireret af ]ohn Locke og fastslår dels individets ret til sig
selv,  dels  ophavet  tfl  ejendomsretten  til  Ssiske  genstande.  Er  ejendomsretten  til

Ssiske   genstande   først   etableret,   er   ejendomsretsforholdet   ret   uproblematisk.
Ejeren er retmæssig ejer, indtfl han frivilligt giver afiald på ejendommen enten ved
at  forære  den  bort  eller ved  en  frivillig udveksling  på  markedet.  Enhver  ufrivillig
afståelse strider mod ejen-domsretten og er etisk ugyldig. Men hvordan opnås ejen-
domsretten  til  Ssiske  objekter  i  første  omgang  -  og  hvad  gælder  for  uretmæssig
ejendom,  hvor  den  retmæssige  ejer  ikke  længere  kan  identificeres?  Her  påpegede
Rothbard med Locke på „homesteading"  aksiomet:  Den første,  som  fmder „frie"
ressourcer -  det vil sige  ejendom ikke retmæssigt ejet af nogen anden  -  har retten.
Det følger ikke blot af fmderens ret, men af at fmderen i en vis forstand blander sin
arbejdskraft   -   som   han   ifølge   selvejeraksiomet   er   ejer   af  -   med   den   fundne
ressource.

Rothbard  forsøgte  at  underbygge  de  to  ejendomsrets-aksiomer ved  at  diskutere
riplikationeme  af at  antage,  at  de  ikke  gælder  (med  klar  parallel  til  beviset  for
aksiomer i den klassiske logik).  Gælder selvejeraksiomet ikke, må det enten betyde,
at  nogle  ejer  andre,  eller  at  alle  ejer  hinanden.  At  nogle  ejer  andre,  er  imidlertid
naturstridigt, dels fordi alle mennesker har en fælles natur, dels fordi nogles ejerskab
til  andre  betyder  at  leve  af  dem  som  parasitter  i  strid  med  de  fundamentale

principper for velstand: Produktion og handel. Det er klart, at der her må bygges på
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Rand  for  at  etablere  denne  naturstrid.  At  alle  ejer  hinanden  og  demed  altid  må
indhente accept fra aue andre  for at foretage  sig noget,  er et princip,  som hurtigt
ville  lede  til  menneskeracens  udslettelse.  Ergo  står  selvejerskabet  tilbage.  Det  er
ligeledes   umuligt,   argumenterede   Rothbard,   at   basere   en   social   orden   på,   at
„homesteaderen" ikke har retten tfl frie ressourcer.

I EÆ4z.cJ o/Ij;.4øZ}; fra  1982  opstillede han  en libertariansk ret baseret på  aksiomet
om  non-aggression  og  ejendomsretsaksiomeme.  Han  kæmpede  bl.a.  med  spørgs-
målet om, ÆØor ÅØGg€/ arbejdskraft, der skal blandes med en ressource, for at den kan
homesteades.    F.eks.   Robert   Nozick   (1974)    havde   udfordret   homesteadings-

princippet ved at spørge,  om man  kan  opnå  ejendomsret til Verdenshavet ved  at
hælde  et  glas  tomatjuice  i  det.  Rothbard  forsøgte  sig  her  med  at  opstille  nogle
rimelighedsbetragtninger qvorved svaret på Nozicks  spørgsmål i Øvrigt bliver nej).
En  af disse  betragtninger  er  proportionahtetsprincippet  i  forbindelse  med  tyveri:
Ofret har ret til dels  at få  sin ejendom tilbage,  dels  at tage  en tflsvarende mængde
ejendom fra forbryderen.  Det er imidlertid ikke klart, hvorfor netop  dobbeltop  er
det rigtige princip qvad jeg personhgt ikke er sikker på. Det viue dog være unfrir af
læseren at tage stilling alene på grundlag af dette korte referat; Rothbard argumenter

godt for sine principper,  og EZÅz.cr o/Ij;.¢e7¢y er en af hans  bedste bøger, hvorfor et
nøjere studim tilrådes). Rothbard anfører også, at selvejerskabet -i modsætning
til  Ssisk ejendom - ikke  kan  opgives.  Kontrakter,  hvor folk sælger sig selv  som
slaver, har derfor ingen gyldighed.

Etisk univers alitet
En  styrke ved  den  aksiomatiske  tilgang  er,  at man blot behøver  at tage  stilling  til
nogle ganske få „fifst principles" for at afgøfe, om man er libertarianer.  Rothbards
aksiomer   er   tilmed   tilsyneladende   ukontroversiene.   De   fleste   betragter   firsisk
aggression som forkert, hvad enten det krænker den enkeltes ejendomsret til sig selv
euer tfl Ssisk ejendom. Slaveri, vold, mord, røveri og q7veri anses for etisk forkerte
handlinger af både de fleste individer og mange retninger i politisk filosofi.

I  næsten  alle  sådanne  filosofier  er  staten  primært  begrundet  netop  i  borgemes
behov for beskyttelse mod sådanne krænkelser fra deres medmennesker.  Dette var
for  Rothbard imidlertid  et  selvkontradiktorisk  argument.  For  staten  selv  undtages
fra de etiske principper, alle andre er underkastet:

„The State may  . . .  be defmed as  that organization which possesses  either one
or both (in actual fact, almost always both)  of the following chatactei:istics:  (a) it
aquires   its   revenue   by   physical   coercion   (taxation);   and   @)   it   achieves   a
compulsory monopoly  of force  and  of ultimate  decision-making power  over  a
given  territorial  area.  Both  of  these  essensial  activities  of  the  State  necessarily
constitute  criminal  aggres-sion  and  depredation  of  the  just  rights  of  private

properqr of its subjects  (including selfownership)." (1982, p.171)

Hvis  etiske  principper  skal  være  gedigne,  må  de  være  universene.  Ane  og  ikke
nridst,  de  der  sætter  sig for at  opretholde  disse principper,  må være underkastet
dem.  For  Rothbard  var  det  ikke  blot  en  selvmodsigelse  at  betro  forsvaret  for
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individuelle    rettighedei    til    en    institution,    der    nødvendigvis    krænker    disse
rettigheder;  det  førte  også  til massive  krænkelser i  praksis,  hvor  godt  det  end  var

pakket rid i:
...   high-sounding  rhetoric.   For   centuries,   the   State   has   commited   mass

murder and called it `war'; then ennobled the mass  slaughter that `war' involves.
For centuries the State has enslaved people into its armed battalions and called it
`conscription' ri the `national service'.  For centuries  the State has robbed people

at bayonet point and called it `taxation'.  In  fact, if you wish to  know how hber-
tarians regard the State and any of its acts, simply thmk of the State as a criminal
band, and all of the hbertarian attitudes wiu logicauy  fall into place."  (1973b,  p.
46)

At staten, uanset hvor kraftige restriktioner den forsøges pålagt, mrnmer en naturlig
tendens    til    ekspansion    var    efter    Rothbards    opfattelse    ikke    overraskende.
Magthavernes indflydelse afhænger af, hvor „påkrævede"  statens  „tjenester"  er,  og
det  drejer  sig  derfor  om  at  fremkalde  et  sådant  behov.  Samtidig  vil  det  stærkt
statsstyrede  samfund  udvikle  sig  til  et kastesamfund,  hvor  den  ene  gruppe  -  eller
kaste - fastlåses i forhold til den anden i kraft af de „succesflde" kasters evne til at
udbytte   andre   gennem   ekspropriations-instrumentet.   Der   var   ofte   betydelige
elementer af public choice-teori i hans fæsonnementer, trods hans erklærede skepsis
overfor   denne   teoridannelse.   Et   afgørende   kritikpunkt   var,   at   Rothbard   så
ideologiske  overbevisninger  som  forud-sætninger  samfindets  og  statens  udvikhng
og  derfor ikke  kunne  acceptere  simpel individuel velstands-maksimering  som  den
afgørende determinant.  Ikke alle kaster er lige villige til at anvende aggression mod
de  andre.   0g  staten  kan  først  anvendes   som  ekspropriationsinstrument  i  stor
målestok,  når  denne  anvendelse  er  blevet  en  accepteret  ideologisk  opfattelse.  I
sidste   ende   er   den   modeme   stat   dog  paradoksalt   nok   også   afhængig   af,   at
forståelsen  for  markedet  ikke  helt  forsvinder;  ellers  slagtes  hønen,  der  lægger  de

gyldne æg.

Frihedens historie
Robert D. Kephart (1995) bemæfker i sin nekrolog over Rothbard:

„1 recall when, in 1973, he casuauy mentioned that he had written a history of
colonial America, which  1  took to mean an article.  What emerged  from a  dusty
cardboard  box,  almost  forgotten,  was  a  manuscript  of several  thousand  pages
written without conviction that it might some  day be published, but simply  for
the pleasure of self-enlightenment  . . .  subsequently published in four volumes  as
ConceiuedinIJbeiøi(1975tL-.,1979a).)."

Rothbard anså den amerikanske revolution for et ægte libertariansk opgør med den
engelske  stats  undertrykkelse  og  beskatning  af kolonierne.  Nok var  „The  Boston
Teaparqr" og lignende begivenheder op tfl uafliængighedserklæringen i 1776 gnister,
der fik revolu-tionen til at fænge. Men krudtet var, ideologisk talt, tørt i forvejen, og
inspirationen kom fra England selv og fra den engelske revolution i 1600-tallet. Især
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]ohn   Lockes   naturretsfflosofi   fik  indflydelse   i   kolonieme,   hvor   den   lockeske
inspiration   bl.a.   afspejlede   sig  i   uafhængighedserklæringens   tale   om  umistelige
rettigheder og ret til revolution imod en repressiv statsmagt:

„Thus,  America   above   all  countries,  was   bom  in   an   explicitly  libertarian
revolution,  a  revolution  against  empire;  against  taxation,  trade  monopoly,  and
regulation; and against rilitarism and executive power. The revolution resulted in
governments unprecedented in restrict-ions placed on their power." (1973b, p. 6)

Med  tiden  skulle  imidlertid  svigtende  radikahtet  i  især  spørgsmålet  om  slaveriet
splitte  det  ellers  fra  fødslen  liber-tarianske  Demokratiske  Parti  og  -  sammen  med
Ønsket om Øget central sqrring i Washington - lede til borger-krigen og med den til
Øget  statsmagt.  Rothbard  fandt  her  endnu  en  bekræftelse  af Boumes  tese  om,  at
„krigen  er  statens  helbred".  Men  USA  bevarede  en  libertariansk  tradition,  som
Rothbard vedblivende forsøgte at appellere til - i flere forskemge retninger.

Strategi
Et voksenliv gennem  de  sidste halvtres  år har ikke været let  fra  et  synspunkt,  der
hylder  menneskelig  ffihed  og  fri  Økonomi.  Efterkrigstiden  byggede  på  en  bred
politisk  og  Økonomisk  konsensus  om,  at  når  staten  succesfuldt  kunne  håndtere
koordineringen af krigsindsatsen, så måtte den også kunne spille en vigtig rone i det
civile  liv  (i  USA  blev  ,,krig"  endog  synonymt  med  „en  effektiv  indsats"  som  i
præsident ]ohnson's  „War on Poverty" - og siden „War on Crime"  og „War on
Drugs").  Da ungdomsoprøret kom imod  en krig,  som i stigende grad pillede ved
effektivitetsmyten  (Vietnam-krigen),  var  det i  høj  grad  farvet  af kollektivisme  og
marxisme. Hverken til højre eller venstfe i det politiske spektrum så perspektiveme
for   frihed   åbenlyst   optismistiske   ud.   Ikke   desto   mindre   var   optimisme   et

gennemgående  træk hos  Rothbard.  I  en artikel  fra  1965  slog han endda til 1yd  for
¢GØJc7Øz.Øgøø af optimisme  og kritiserede  store  amerikanske  libertarianere  som Albert

]ay Nock og H.L. Mencken fra første halvdel af århundredet for „the great error of
pessimism".  Rothbards  argument  for  optimisme  tog  udgangspunkt  i,  at  beting-
elserne  trods  alt  havde været værre  for  det  17.  og  18.  århundredes  libertarianere,
som måtte kæmpe mod  stærke konservative  kræfter  for  selve ideen  om industriel
revolution.  Denne  id6  var  nu  så  rodfæstet,  at  få  ville  acceptere  det  skarpe  fald  i
levestandard, som opgivelsen af markedsøkonomi fører med sig på længere sigt. De
Økonomiske  vanskeligheder,   som  både  de  socialistiske  Økonomier  og  de  inter-
ventionsprægede vesthge Økonomier efterhånden ville komme i, ville lede tfl fomyet
styrke  bag  hbertarianske  synspunkter.  Dette  gav  håb  om  langsigtet  optimisme,
hvorimod  han  advarede  mod  at  overfortolke  enkeltbegivenheder  til  en  kortsigt-
soptimisme, som nødvendigvis måtte blive skuffet.

Planøkonomiens og interventionismens Økonomiske krise indebar dog ikke auto-
matisk  succes  for  libertarianske  ideer;  de  kræver  for  det  første  ideologisk  over-
bevisning  og  almen  „uddannelse"  i  social-videnskabehge  sammenhænge.  0g  de
kræver udfordring af magthavere,  som ikke kan forventes at give godvilligt slip på

priviHegier og magt.
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Højre eller venstre?
Et af de rnindst systemadske elementer i Rothbards politiske virksomhed gennem et
langt liv var  spørgsmålet  om  Ø//z.øøcG.  Hvem bør man  alliere  sig med  i  striden  for
frihed?  Både  højre  og venstre  i  det  eksisterende  spektrum  rummer  antagonisme
overfor individuel frihed. Men der er også positive træk, hvis man leder efter dem,
mente  han.   Opgøret  med  statens   autoritet  kom   fra  venstre  i  spØ£gsmål   som
Vietnamkrigen,  Watergate   og  liberalisering  af  narkotika.   Det  kom   fra   højre   i
spørgsmål som Californiens skatterevolte i 1978, ligesom traditionen for amerikansk
ikke-riterventionisme og afståelse fra deltagelse i endeløse intemationale konfliktef
og krige kom fra the Old Right (repræsenteret bl.a. ved senator Taft, som Rothbafd
en overgang rådgav).  Denne ambivalens har ført til,  at Rothbard på den  ene  side
blevet karakteriseret som ultrakonservativ, mens f.eks. Asser Lindbeck (1970, p.  31)
inkluderede  ham  i  det  nye  venstre!  Rothbard  var  fuldt  opmærksom  på  denne
situation  og  navngav  et  af  sine  tidskrifter  simpelt  hen  „Left  and  Right".  Men
allianceme  skiftede.  I  starten  var  han  primært  knyttet  til  konservative  bevægelser
med  vægt  på   fri  markeds-Økonomi   og  international  ikke-interventionisme.   Et
afgørende  punkt  kom,  da  en  stadig  mere  selvbevidst  libertariansk  del  af Young
Americans for Freedom brød med en mere traditionelt konservative del og dannede
Libertarian   Party   for   25   år   siden   med   Rothbard   som   mangeårig  inteuektuel
hovedkraft.   I   denne   periode   mødte   man   en   Rothbard   stærkt   kritisk   overfor
konservatisme.  Han brød imidlertid med partiet i  1989  for at svinge mod  „højre"
igen. Kephart (1995):

„His    break   from   the   movement   to    embrace   what   he    called    `paleo-
hbertarianism',   a   coalition   with   populist,   non-interventionist   and   religious
element of the American right wing, was particularly bitter and left many of his
admirers hut and bewildered. As  one long ago converted by Murray to natural
rights-based anarcho-capitalism from precisely the position he had now adopted,
this new chapter greatly troubled me ....  But he had become deeply offended by
the   cultural   nihilism   that   he   believed   to   pervade   the   modem   libertarian
movement."

Denne alliance var bemærkelsesværdig for en Rothbard, der nogle år tidligere havde
rettet  et  skarpt  angreb  på  dem,  der  forsøgte  at  fremstille  Mises  som  konservativ.
Mises   havde,   påpegede   han,   været   efklæret   pacifist,   stærk   tilhænger   af  selv-
bestemmelse  helt  ned  til  meget  små  grupper,  fjendtlig  overfor  enhver  fom  for
restriktioner på den frie indvandring, rationalistisk kritiker af kristendom og religion
i det hele taget og beundrer af den franske revolution:

„Whatever these views were, they were most emphatically øo/ conservatism. On
the  contrary,  they  were  something  very  different  and  in  age-old  conflict  with
conservatism.   Ludwig  von   Mises   was   truly   and   proudly   an   heir   of  early-
nineteenth-century   laissez-faire   radicalism ....    He   was   a   rationalist   and   a
libertarian." (1981, p. 251)
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Selv  om  spørgsmålet  om  alliance  prægede  manges  vurdering  af Rothbard  i  hans
sidste  leveår,  er  det  tvivlsomt,  om  den  stridbare  New  Yorker-jødes  omskiftelige
relationer  til  personer  og  bevægelser  vil  spille  nogen  væsentlig  rolle   for  hans
eftermæle.  Det centrale er hans værker,  og de  savner `ikke  konsistens  -  men heller
ikke passion og stridslyst.

For  en  tilhænger  af de  komparative  fordele  ef  det ikke  underligt  at  påpege,  at
enhver må bidrag til kampen for frihed på sin måde. Men det betød ikke, at alt var
lige godt for Rothbard. Målet skal forfølges  systematisk, konsekvent og med størst
mulig hast:

„We  conclude  . . .  that  the  victory  of total  liberty is  the  highest political  end;
that the proper groundwork for this  goal is  a moral passion  for justice; that the
end should be pursued by the speediest and most efficacious possible means: that
the end must always be kept in  sight and sought as rapidly as possible; and that
the  means  taken  must  never  contradict  the  goal  -  whether  by  advocating
graduahsm,   by   employing  or  advocating  any   agggression   against  liberqr,   by
advocating  planned  programs,  or  by  failing  to  seize  any  opportunity  to  feduce
State power or by evef increasing it in any area." (1982, p. 259)
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Rettigheter, lov og moral
Douglas 8. Rasmussen

Rflttigbeter  er  et  mora[beg!rei),  men  det  er  amerledef  em  andre  mora[begrei)er.  De  har  en_  u_flih

funk:fjon. Deref ftnhfjon  er ik:k:e  å g/cirantere for det moralf ke  uelbehag til indluidef, ?efl  fi:ller .å
befkytte  f elurettetbeten  eller autonomien  til  enk>eltindiuidet  og dermied  fikre  de  Sosiale forbold under

hilke indiuiduell moralf h ue[behag han ek,fiftere.

Rettigheter  gir  fetningslinjer  i  utformingen  og  tolkningen  av  et  rettssystem  som
beskytter individet fra å bli brukt av andre til formål uten deres tillatelse. Rettigheter
benyttes  for å avgjøre hva som burde være en lov.  De gir det normative grunnlag
for lowerket, men ulikt moralen, gir de ikke det enkelte individ noen hjelp i hvilke
valg det bør ta i det daglige liv.

Dessverre er ikke denne unike funksjon av moralbegrepet wzfzdÆe/er akseptert idag,
og der er generelt en god del forvirring rundt begrepet.  Denne  forvirringen mani-
festerer  seg  spesielt i påstanden  at mennesker  har  2#ymz7f-  eller PoJz./z.¢e rettigheter  -
f.eks. i påstanden at man har rett til arbeid, utdannelse, et hjem og medisinsk pleie.
Der  er  ingen  slike  rettigheter.  Begrepet Pofz./z.øG  rettigheter  blander  sarnmen  funk-
sjonene  til begrepene  /oø og zøorø/ og skader derfor  forståelsen  av ikke bare  rettig-
heter, men også lov og moral.

Lov og moral er ikke fustendig adskilte.  Loven må ha en eller annen normativ
basis  dersom  den  tfl  sist  skal ha `noen  autoritet.  Derfor  er  det  en  fefl  å  forsøke  å

gjøre loven fustendig uavhengig av mofalen.  Men det er også en feil å forsøke å
redusere de moralbegreper som ligger tfl grunn for loven ned tfl de moralbegreper
som gir retningslinjer til det enkelte individ i sin daglige gjøren og laden. Hva er så
den grunnleggende forskjell mellom moral og lov?

Der   er   en   fundamental   forskjell   mellom   moralens   og   lovens   domene.   En
undersøkelse av naturen tfl hvert individs moralske velbehag, vil avsløre gmnnlaget
fof denne forskjellen.

Moralen
Det moralske hv dreier seg om valg som nødvendigvis involverer det spesifikke og
det  avhengige.  Kunnskap  om  de  moralske  dyder  og  sanne  gode  menneskehge
egenskaper kan  fortelle  oss  hva,  i en  abstrakt  forstand, vi burde  gjøre.  Men i den
virkelige  verden  av  menneskelig  atferd,  der  alle  handlinger  og goder  er  konkrete,
omhandler moralske dyder og goder det spesifikke og det avhengige. Det er derfor
dømmekraft - bruken av rasjonalitet av det enkelte individ  for å avgjøre hva  som
bør   gjøres   i   den   enkelte   konkrete   situasjon   -   er   den   overordnede   dyden.
Besternmelsen  av  hva  moralen  kauer  på  i  form  av  konkiete  handlinger  under
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spesifikke  omstendigheter  kan  variere  fra  person  til  person,  og  visse  dyder  kan
større roller i livet til forskjemge personer. Bestemmelsen av den korrekte respons i
en gitt situasjon er derfor essensen i det moralske liv. Et vellykket moralsk liv er noe
som ved sin egen natur er høyst personlig.

Dette  er  selvsagt ikke  det  sarnme  som  å  si  at  et vilkårlig valg  er  like  godt  som
ethvert annet,  men  det  sier  at valget må være  ens  eget og innbefatte  aweininger
som er unike for det enkelte individ. En persons moralske velbehag kan ikke byttes
mot  en  annens.  Det  som  er bra  for  meg  er ikke,  og kan ikke være,  bra  for  deg.
Menneskehg moralsk velbehag er noe objektivt, selvrettet og høyst personlig. Det er
ikke noe som er abstrakt, kollektivt bestemt eller upersonlig.

Loven
Loven er på den annen side hverken opptatt av å fmne den riktige rettesnor for et
individ for handlinger i spesifikke situasjoner, ei hener å fortelle den enkelte hva han
bør gjøre. Loven dreier seg rundt beskyttelsen av autonomien til det enkelte individ
i  et  liv  omgitt  av  andre  mennesker.  En  undersøkelse  av  innholdet  i  menneskelig
moralsk velbehag vil avsløre hvorfor.

Før  man  i  det  hele  tatt  ser  på  spørsmålet  om  hva  mennesker  bør  tenke  eller
hvordan  de bør bære  seg ad, viser en analyse av menneskelig moralsk velbehag at
mennesker  bør  handle  i  overensstemmelse  med  sin  egen  dømmekraft.  Dette  er
riktig, ikke på grunn av konsekvensene men på grunn av det menneskelige moralske
velbehags  natur.  Autonomi  er  en  nødvendig  betingelse  for,  og  tfl  enhver  tid  en
gjeldende  betmgelse  i  søkenen  etter  og  oppnåelsen  av  menneskelig  moralsk  vel-
behag.  Det er  nødvendig  for  at  GØÆw person  skal  kunne  gjennomføre  eøÅz/6ir riktig
handling. Det går på selve essensen av menneskelig moralsk velbehag og er derfor
riktig  for  enhver  person  uavhengig  av  omstendigheter.  Beskyttelsen  av  autonomi
må  derfor  opprettes  hvis  menneskehg moralsk velbehag  skal kunne  eksistere  i  en
sosial  sammenheng.  Dette  poenget  er  selvfølgelig uten  noen  stor  beqrdning  for  å
besternme  individuell  oppførsel.  En  normativ  etiker  ville  ikke  kornme  langt  ved
hjelp  av denne informasjonen, men den  er helt nødvendig i forståelsen av lovens
essens.

Siden den enkeltes autonomi ØÅ beskyttes hvis der skal være noen mulighet for at
de  skal velge  s]jk de  burde,  er  det nødvendig  et  der  eksisterer  en  institusjon  som
beskytter den enkeltes anledning til å være selvrettet, en institusjon som konstaterer
og utøver det som nødvendigvis ØÅ være tilfellet.

Relevansen   av   autonomi   for   menneskelig   moralsk   velbehag   fattes   bare   i
abstraks)on fra de enkelte dyder og konkrete goder som det enkelte homo  sapiens
sitt intellekt regner som nødvendig under de gitte omstendigheter som det befmner
seg.  Derfor  bør  ikke  den  institusjonen  hvis  hensikt  er  å  beskytte  den  enkeltes
anledning til  selvrettehet være  opptatt med hva  som  er godt  for noen individer i
bestemte situasjoner.

Beskyttelsen  av  individers  selvrettethet  ener  autonomi  er  bare  et  anliggende  i
hverdagslig   forstand   for   samfunnet.   Derfor   bør   den   institusjon,   hvis   mål   er
beskyttelsen av selvrettethet, konsetrere seg om opprettelsen og utøvelsen av regler



Rasmussen: Rettigheter, lov og moral 161

for det daglige liv som forhindre£ handlrigsfofmer der individer blir brukt i Øyemed
som de ikke har gitt sitt bifall til. Den bør ikke være opptatt med å lære den enkelte
hvordan han skal oppnå sin lykke.

En analyse av menneskelig moralsk velbehag viser derfor at det er nødvendig å ha
en institusjon som tar seg av det som må være tilfellet for alle og enhver som lever
sammen,  en  institusjon  som  er  opptatt  med  beskyttelsen  av  bare  de  ting  som  er
universelt  og nødvendigvis  gode  for  alle  og  enhver  uavhengig  av  deres  konkrete
situasjon  euer  levnet.  Denne  institusjonen  er  loven.  Dens  funksjon  er  å  beskytte
individers autonomi.

Å blande sammen lov og moral
La oss se på påstanden om at alle mennesker har rett til en utdannelse, et hjem eller
helsepleie.  Dette er goder eller tjenester som, når sett fra et abstrakt perspektiv,  er
verdifulle eller riktige  for alle mennesker.  De bude  skapes  eller bli oppnådd.  Dog
er  denne  påstanden  ikke  nyttig  for  å  rettlede  den  enkelte  i  en  konkret  situasjon.
Ingen  av  disse  godene  eksisterer  i  det  abstrakte.  Hvorledes  skal  de  skapes  eller
oppnåes?  Hvilken  qrpe  arbeid,  utdannelse,  hjem  eller  helsepleie  har  den  enkelte
behov for? I hvilken grad og i hvilken mengde  skal de strebes  etter? Hvordan skal
oppnåelsen  av et av  disse godene relateres  til  oppnåelsen  av andre  goder?  Hva  er
den riktige 4JØ/c7ØfGø eller Øz.Æj`c7Ø? Disse spørsmålene kan bare besvares ved å se på de
unike behov og omstendigheter til det enkelte individ, og innsikten til individet selv
er essensielt for fastleggingen av det riktige svaret.

Hvis så mennesker har rett på disse godene og tjenestene,  er det tillagt utøveme
av  loven  å  bestemme  svarene  på  de  foregående  spørsmål.  De  må  avgjøre  typen,
omfanget, mengden  og kombinasjonen av de goder  og tjenester  som den  enkelte
skal ha og hvordan disse goder og tjenester skal balanseres med andre goder. De må
bestemme  hvordan  den  enkelte  skal  opptre  med  hensyn  på  forbruket  av  disse
godene  og tjenestene.  Loven er ved sri natur,  dog ikke velpasset tfl å avgjøre hva
som er godt eller riktig for et individ i en konkret situasjon. Slik spesifikk viten kan
ikke inkluderes i loven samtidig som loven forblir loven.

Ødeleggelsen av moralen og loven
Anta nå at loven skuue påta seg denne funksjon, hva viue så bli konsekvensene for
moral? Hva viue være den moralske verdi av disse godene  og tjenestene? Som alle

gode foreldre vet, er ikke et barn modent med rnindre det gjør det som det burde
gjøre i lys av sin egen forståelse av sitt eget velvære og hva dette kaller på i fom av
daghg oppførsel og atferd. Menneskelig moralsk velvære er aktivt, ikke passivt.  Det
å  la  loven  påta  seg  oppgaven  å  bestemme  hva  velværet  tfl  et  voksent  menneske
fordrer, Ødelegger den moralske verdi av de anskaffede goder og tjenester. Selv om
adnrinistratorene  av loven  tilfeldigvis ved  flaks  skulle  klare  å avgjøre  hva  som var
riktig  for  en  person,  så  var  ikke  den  personens  dømmekraft  blitt  benyttet.  I  en
abstrakt  forstand  kan  vi  si  at  shke  goder  og  tjenester  er  verdifulle,  men  i  den
virkelige verden av menneskehg adferd, fremstår de som kunstverk som er blitt gitt
et menneske mot den pris at han ikke benytter sin fomuft.
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Et individs dømmekraft og anstrengelse er nødvendig ikke bare for å ha glede av
de  verdiene   som  hans   velvære   kfever,   de   er  nødvendige   fo£   disse  verdienes
eksistens.  De  nødvendige  goder  og  tjenester    må  bli  skapt  eller  oppnådd  av  et
individ  dersom  de  moralsk  sett  skal  ha  vært  verd  det.  Verdier  og,  mer  spesifikt,

goder og tjenester eksisterer ikke uavhengig av og fraskilt fra menneskehg refleksjon
og  anstrengelse.  Når vi i  en  abstfakt  forstand  sief  at  menneskelig velvære  krever
visse  verdier,  taler  vi  om  det  som  bhr  skapt  av  eller  oppnådd  ved  refleksjon  og
anstrengelsen   til   et   enkelt  menneske,   ikke   bare   om   det   som   blir   fordelt   og
konsumert.  Godene som er nødvendig for menneskelig velvære, forefmnes ikke på
tilfeldig måte  som manna fra himmelen.  Disse verdiene kan ikke være verdier  for
det enkelte menneske med mindre de er oppnådd av det mennesket selv. Ideen om
at  det  moralske  hv  er  et  hv  i  rc/2Æ:ealisering,  refererer  til  den  måte  realiseringen
oppnås på såvel som objektet for reahseringen.

Dette  siste  punktet  er  også  viktig  når  vi  ser  på  hva  påstanden  om  menneskers
Poj7./z.øe  rettigheter  innebærer.  Hvis  et  individ  har  en  rett,  nedfelt  i  lov,  til  disse
godene  og tjenestene,  så  er  det andre  som må  fremskaffe  dem.  Andre mennesker
skal  altså  brukes,  uten  at  de  har  gitt  sitt  bifall  i  den  hensikt  å  fremskaffe  disse
rettighetene.  Autonorni -  selve betingelsen  som må være beskyttet av lov,   skal de
ha muligheten  til å oppnå  sitt moralske velvære  - må bli nektet dem dersom  disse
zwygfif7f eller porz./z.øø rettighetene skal bli fremskaffet.

Når loven brukes som et instrument for å bruke andre mennesker  uten at de har
gitt sitt bifall,  når  den benyttes  til å  frarøve  dem deres  tid  og ressurser uten  deres
bifall,  da  blir  i  aue  fan  deres  rettigheter  krenket.  Selve  hensikten  med  lov  blir
Ødelagt.

Påstanden  om  at  mennesker  har  rett  til  et  arbeid,  en  utdannelse,  et  hjem  og
helsepleie   blander   sai]:imen   begrepene  lov   og  moral.   Ved   å   forsøke   la   loven
fremskaffe det som bare den moralske dømmekraft og opptreden til et individ kan
skape,  blir  moralen  skilt  fra  den  moralske  agent.  Det  Ødelegger  mofalen  og,  som
Bastiat sa for så lenge siden, det perverterer loven og gjør den om til Ødeleggeren av
det  den  var  ment  tfl  å  beskytte.  Bare  ved  å  holde  fast  på  en  klar  forståelse  av
begrepene  lov  og  moral,  samt  ved  å  utvikle  en  riktig  forståelse  av  w//z±Æezer kan
denne tilstanden forandres. Ideer har konsekvenser.

IOF  1/1992.  Douglas Rasmussen er professor i fflosofi ved St. Iohn's Universiqr i
New York.  Sarninen med professor Douglas |. Den Uyl har han skrevet Lz.4eøy øøc7
Nø/ørf7.. j4ø j4ø.f/o/€/z.øø DG/eøre o/L;.G#ø/ O„j7er (1991).  Han har sammen med den Uyl
redigert  TØG PÆz./ojtp) Æz.c T4oøgÅ/ o/,4j;ø Røøc7.  qJrbana &  Chicago:  The University  of
lllinois Press,1984). Artikkelen er oversatt av Erik]ust Olsen.



Obj ektive verdier og naturlige
rettigheter
Tor Geir Høien

Må  ri  uelge  mellom  naturrettig!beter  og rafjonell  egenintereSse?  Et  kritisk,  yn  På  libertariansk:

rettig!hetfteori.

Harvaid-professor Robert Nozick maktet med sin prisbelønnede bok j4øø7rÆ: J/ø/g
øød U/oPz.ø /7/ å gjøre radikal hberalisme, eller libertarianisme som det ofte benevnes,
til et akseptert politisk standpunkt i filosofiske og intellektueue kretser. Nozicks bok
vakte berettiget oppsikt, og den ble  for mange  det første møte med libertarianske
ideer.  Nozick argumenterer i  sin bok  for individets  ftihet,  1aissez-faire  kapitalisme
og rninimumsstaten.

Libertarianisme
Libertarianismen  har  i  de  senere  år  utviklet  seg  til  en  beqrdningsfuu  ideologisk
bevegelse  og  representerer  nå  et  klart  altemativ  tfl  de  dominerende  marxistisk--
rispirerte teorier i politisk fflosofi. Nozick er på langt nær den eneste drivende kraft
bak libertarianismens  fremmarsj.  Det er  flere andre  -  filosofer,  sosialøkonomer og
historikere - som har levert bidrag til utformingen av den libertarianske ideologi. To
sentrale navn er Ayn Rand og Murray Rothbard. Ayn Rand er kjent som filosof og
skjønnlitterær   forfatter   langt   utover   libertarianemes   rekker.   Hun   brukte   aldri
betegnelsen 'hbertarianer' om seg selv, men de sentrale prinsipper i hennes politiske
filosofi er klart hbertarianske,  og kanskje  de  fleste  som rekrutteres  til  den  liberta-
rianske  bevegelse,  kommer  dit  ved  først  å  lese  Ayn  Rands  romaner  og  essays.
Murray  Rothbard  er  sosialøkonom  og  en  av  de  ledende  talsmenn  for  den  Øs-
terrikske skole innen sitt fag. Han har i ti]1egg arbeidet mye med politisk filosofi og
amerikansk historie.

Det   sentrale   punkt  i   den   hbertarianske   ideologi   er   et   prinsipp   -   ikke-ag-

g#j7.oøc7Æj7.oøG/ - som slår fast at rigen har rett til å bruke Ssisk makt eller tiue med å
gjøre   det,  mot  enkeltmenneskers  liv  og  eiendom.   Ikke-aggresjonsaksiomet  bør
gjelde  som  overordnet  norm  for  aue  meuommenneskelige  forhold,  mener  liber-
tarianeme, som derfor forfekter det syn at hverken enkeltindivid, større grupper av
mennesker,  eller  stater har rett til å krenke individets  råderett over  sitt eget liv  og
rettmessig ervervet eiendom. I et hbertariansk samfunn vil demed all bruk av Ssisk
makt være bannlyst. Staten vil på lik linje med alle andre institusjoner, være bundet
til å respektere ikke-aggresjonsaksiomet,  med den  folge at  den mister  sin  rett til å
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kfeve inn skatter, regulere det Økonomiske hv, eller på andre måter bryte  seg inn i
den sfære av frihet som ikke-aggresjonsaksiomet gir det enkelte individ.

Libertarianeme er uenige seg imellom om det overhode fmnes legitime oppgaver
for staten i et fritt samfunn. Noen libertarianere som Robert Nozick og Ayn Rand
er av den oppfatning at man bør ha en begrenset stat, en 'nattvekterstat', hvis eneste
oppgave er beskyttelse av individet mot indre og ytre  fiender.  Professor Rothbard,
derimot,   tilhører   den   anarkistiske   fløy   av   bevegelsen   som  hevder   at   selv   en
nattvekterstat er uforen]ig med ikke-aggresjonsaksiomet. Rothbard mener målet må
være et øøørÆOÆøz./ø/z.J/z.rÆ samfunn, et statsløst samfunn hvor alle goder og tjenester
frembringes på det private marked, inklusive pohti, rettsvesen og forsvar; tjenester
Nozick  og  den  andre  gruppen  av  libertarianere,  mener  staten  må  ha  et  legalt
monopol på å tilby.

Vi ser at en eventuen reahsering av ikke-aggresjonsaksiomet, enten det blir i form
av en nattvekterstat eller et anarki, vil få vidtrekkende konsekvenser og medføre en
radikal  forandring  fra  det  bestående  sosialdemokratiske  styresett  vi  er  oppvokst
med. Det kan derfor være grunn til å spørre hva libertarianeme støtter seg på når de
hevder  at  ikke-aggresjonsaksiomet  må  være  nom  for  samfunnsliv  og  forholdet
menom  stat  og individ.  Hvilke  etiske vurderinger  har ikke-aggresjonsaksiomet  sitt
utspring i? Hvorfor er det galt å bruke makt mot et menneske ener ta noe av dets
eiendom?

På disse spørsmål gjr libertarianeme forskjellige svar, alt etter hvilke fflosofiske og
moralske standpunkt de bekjenner seg til.  Noen er skeptikere og mener at siden vi
ikke kan vite hva som er rett og galt, bør den enkelte selv få bestemme over sitt eget
liv  og  sri  egen  livsførsel.  Andre  er utilitarianere  og  forsvarer ikke-aggresjon  fordi
det  impliserer  frie  markeder  og  kapitahstiske  produksjonsmåter  som  maksimerer
samfunnets  totale  nytte.  Men  de  fleste  libertarianere  vfl  trekke  frem  en  natur-
rettsteori når  det  kommer  tfl begrunnelse  for ikke-aggresjonsaksiomet.  De  bruker
prrisippet   om   z.Øc7z.¢z.J6'/r  øø/zÆ/z±G   æ//zdÅe/Ø  som   fundament   for   det  libertarianske
aksiom.

Robert Nozick skriver i innledningen til 4øø#/jJ, J/ø/e øød U/oPz.ø.. «Individene har
rettighetef, og det er ting som personer eller grupper ikke må gjøre mot dem (uten å
bryte deres rettigheter).  Så sterke  og vidtrekkende  er disse rettighetene at de reiser
spørsmålet om det overhode  finnes noe staten og dens ansatte kan gjøre.»  ¢bid, s.
IX).

Nozick  står  blant  annet  sammen  med  Rand  og  Rothbard  når  han  hevder  at
enkeltmennesket er i besittelse av visse rettigheter; nærmere bestemt en naturhg rett
til sitt eget liv og sin eiendom. Naturrettighets-libertarianeme ser på ikkeaggresjons-
aksiomet som en logisk imp]ikasjon fra det faktum at individet har rettigheter.

Nozick forklarer ikke nærmere hva han mener med at individet har rettigheter og
hvordan man begrunner disse rettighetene. Han tar det som et gitt utgangspunkt i
sin bok at rettighetene  faktisk eksisterer og deduserer konsekvensene  dette  får  for
statens  engasjement i samfunnet.  Det ef da også blitt trukket frem  som en grunn-
leggende svakhet ved Nozicks bok at han ikke prøvef å underbygge sin påstand om
at individet har rettigheter. Han utvikler ingen naturrettsteori, men fremmer bare en
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muhg naturrettsteoris konklusjoner som ubegrunnede påstander. Det er innlysende
at uten et sikkert fundament kan ikke den libertarianske ideologi stå seg i lengden.
Det er ikke nok å påstå  at individet har rettighetef  og  så  begynne\å utlede impli-
kasjoner  fra  dette  premiss.  Det må  gis  argumenter  for  at  de  påståtte  rettighetene
faktisk eksisterer.

Ayn  Rand  og  Murray  Rothbard  har  arbeidet  med  grunnlagsspørsmålene  i  li-
bertariansk rettighetsteori.  De mener begge å ha gitt et begrunnet positivt svar på
spørsmålet om mennesket har rettigheter, dvs en naturlig rett, uavhengig av tid, sted
eller positiv rett, tfl sitt liv og sin eiendom. ]eg vfl drøfte deres argumentasjon, som i
store trekk er parallell,  for å  se  om  deres  begrunnelse  er holdbar.  Men  først noen
ord om den naturrettslige tradisjon og tenkemåte.

Naturrettstenkning
Det er mange vanskeligheter forbundet med å gi velbegrunnede  svar på moralske
og  politiske  problemer.  Er  det  i  hele  tatt  mulig  å  finne  frem  til  rette  svar  på
spørsmål som angår hvilke verdier vi bor velge, og hvordan vår oppførsel bør være?
0g dersom man nå i det hele tatt kan erkjenne sannheten i slike ting, hva er i så fall
de moralske normers utspring? Noen sier at bare gjennom religiøs tro er det mulig å
få innsikt i slike spørsmål, og at det er Gud som er de moralske buds kilde. De mer
skeptiske   tar   avstand   fra   religiøs   tro   som   erkjennelsesmetode   og   betviler   at
mennesket er istand til å  få kunnskap  om rett og galt, godt og ondt.  Innen nyere
tids  fflosofi  er  det  en  utbredt  oppfatning  at  etiske  utsagn  bare  gir  uttrykk  for
subjektive   følelsesmessige  preferanser,   og  at  de  utover   det  ikke  kan  ha  noen
kognitiv funksjon. (2)

Naturrettsteoretikeme  tar  avstand  fra  etisk  skeptisisme  og  subjektivisme.   De
mener  at  man  kan  komme  frem  til  hva  som  er  rett  og  galt,  og  at  de  moralske
normer er o//GÆ/z.ø/gy/JzgG. At en nom er objektivt gyldig, vil si at det den uttrykkef
er rett uavhengig av den enkeltes subjektive oppfatning av normen. Ved å erkjenne
menneskets natur og den verden som omgir oss, kan vi få viten om hvordan våre
valg og handlinger bør være, mener naturrettsteoretikeme.  Moralske regler er ikke
tilfeldige  diktater  fra  Gud,  heller ikke  er  de  bestemt av  sosiale  konvensjoner  euer
den enkeltes subjektive følelser. Naturrettsteoretikeme hevder at normativ etikk og

politikk ligger innenfor rekkevidden  av hva vårt intellekt kan  få innsikt i.  Sentrale
navn i denne fflosofiske tradisjon er Aristoteles, Thomas Aquinas og John Locke.

Naturrettsteoretikeme  utgjør  ingen  homogen  gruppe.  I  politisk  filosofi  tar  de
standpunkt   som   dekker   hele   det   politiske   spektret,   fra   de   greske   fflosofers
autoritære  ideal  til  Lockes  ridividuahsme  og  Rothbards  anarkisme.  Det  er  derfor
viktig  å  ski]1e  mellom  er  kjennelsesmetode  og  de  spesifikke  konklusjoner  man
kommer  frem til ved å bruke  naturrettshg metode  eller naturahsme,  som det ofte
kanes.   Naturalisme   er  i   seg   selv  ingen   garanti   for   sann   kunnskap,   men   det
forhindrer ikke at det kan være en fruktbar vei til erkjennelse.

Ikke ane naturrettsteoretikere har vært av den oppfatning at det enkelte individ er
av naturen i besittelse av visse rettigheter. Noen av dem har tvert imot ment at det
er naturlig for mennesket å innordne seg under en sterk stat som har stor makt over



Liberalisme på norsk 166

den   enkelte.   Det  var   først   med  Locke   og  hans   T2w   Tr?Ø/z.ø  o/  Gow777øGø/  at
menneskets rettigheter ble et jit7Ø/rø/Z begrep i naturrettsteorien. Locke mente som de
modeme  libertarianere,  at  individet  har  en  naturhg  rett  til  sitt  eget  liv  og  den
eiendom  det   tilegner h seg  ved  bearbeidelse   av  naturen   eller  gjennom   frivillige
transaksjoner. Locke greide imidlertid ikke å gi noe solid moralsk fundament for sin

påstand  om  at  den  enkelte  har  rett  tfl  tdiv,  frihet  og  stfeben  etter  lykke»,  som
innledningen  til  den  amerikanske  uavhengighetserklæringen  så  elegant  uttrykker
Lockes idealef. Locke så nok verdien i menneskelig lykke, men han hadde vanskelig
for å gi det den moralske oppbakning, som er nødvendig dersom rettighetene skal
hvile  trygt,  på  et  etisk  fundament.  For  dersom lykke ikke  bør være vår moralske
hensikt,   hvorfor   bør   da   samfunnet   frarøve   oss   den   frihet   som  vår   hensikts
realisering krever? Den libertarianske filosofen Tibor Machan skriver:

(dockes manglende konsistente  og klargjørende moralske  teori gjorde det mulig
for  mange  forskjellige  grupper  å  forenes  bak  hans  politiske  filosofi.  Men  uten  et

grunnfestet moralsk synspunkt kan en seier vunnet på den politiske front, bli kort-
livet, slik den ble det i Amerika.» (3)

Som  ovenfor nevnt,  har  både Ayn  Rand  og Murray  Rothbard prøvet  å  tilføre
rettighetsteorien  et moralsk aspekt,  et aspekt som Locke og Nozick ikke  har med,
men   som   er   nødvendig   dersom   teorien   om   menneskets   rettigheter   skal   få
gjennomslagskraft i politisk filosofi. ]eg vil i min drøfting av deres argumentasjon i
hovedsak konsentrere meg om to  sentrale problem.  For det første det meta-etiske
spørsmål  om  det lar  seg gjøre  å  etablere  objektive verdier  og  dermed  en  objektiv

gyldig  etikk,  som  en  naturrettsteori  synes  å  måtte  bygge  på,  og  for  det  andre,
overgangen fra nofmativ etikk til deres konklusjon om at individet har rettigheter.

Objektive verdier?
Rothbard  poengterer  i  begynnelsen  av  sin  bok  TØG  E%z.fr  o/ Ij;.GG7¢jJ  at  det  ikke
knytter seg noen teologiske funderriger til naturrettsbegrepet. Rehgiøs tro er ikke et
nødvendig utgangspunkt for å kunne erkjenne etiske natu£1over, dvs fmne ut hvilke
verdier mennesket bør søke. Med vår forstand kan vi studere menneskets natur og
etablere en naturrettslig etikk. På samme måte som vi erkjenner de forskjemge tings
natu= ved å  studere  deres  egenskaper,  kan vi kartlegge menneskets  egenskaper  og
særtrekk.  Den normative  etikk bygger så på den kunnskap vi har om menneskets
natur.(4).  Først  når  vi  vet  hvordan  menneskets  natur  Gr,  kan  vi  slå  fast  hvilke

prinsipper  det  enkelte  individ  4Ør ha  for  sine  handlinger,  hevder  Rothbard,  Men
nettopp på dette punkt, ved overgangen fra 'er' til 'bør' - fra hvordan mennesket er,
til  hva  det bør  gjøre  -  støter  en  på  det  sentrale  meta-etiske  problem  i  naturretts-
teoretisk  tenkning.  Helt  siden  den  engelske  filosofen  Hume  først  fremmet  den
velkjente  er/bør  tvedelingen,  har  de  fleste  filosofer ment at vår  fornuft ikke  kan
koinme frem til en rasjonell etikk, fordi vi ikke kan dra gyldige slutninger fra fakta
til verdier. Å resonnere fra hvordan ting er til hvordan de bør være,  er å gjøre  seg
skyldig  i  den  øc7/z/rø/z.j./z.j`Æ€  feiltakelsen;  -  en  vanhg  oppfatning  blant  filosofer.   Et
normativt utsagn kan ikke udedes fra deskriptive premisser. Man kan riktignok gi en
logisk begrunnelse for visse verdier ved å henvise til andre og mer grunnleggende
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verdier, men til slutt vil man støte på en ultimat verdi som ikke kan legitimeres ved
referanse til andre, mer grunnleggende verdier.  Men en slik ultimat verdi kan heller
ikke  etableres  som  et  objektivt  utgangspunkt,  og  da  blir  også  aue  andre verdier  -
dedusert fra  denne -  subjektive  og tilfeldige.  'Er/bør'  tvedelingen  synes  å  slå bena
under enhvef naturrettsteori.

Mestrer Rothbard å bygge bro fra er til bør? Kan han påvise en 'objektiv ultimat
verdi, noe en naturrettsteori synes å forutsette? Menneskets hv ef den ultimate verdi
ifølge   Rothbard.   Alt   som   tjener   til   menneskets   liv   er   godt,   og   alt   som   er
Ødeleggende for menneskets liv, er ondt. Rothbard sier at hvis en person spiser en
sopp  som  han vet  er giftig,  begår vedkommende  en  objektivt umoralsk handling
fordi  soppen representerer  en  stor  fare  for personens  liv  og helse.  Giftige  sopper
tjener ikke til opprettholdelsen av menneskets hv og er derfor av negativ verdi. Men
hvorfor  må  menneskets  liv  være  den  ultimate  verdi  og  dermed  standard  for
vurdering av hva som er moralsk og hva som er umoralsk? Har ikke mennesket fri
vilje og dermed mulighet til å velge en annen verdi som sin ultimate verdi? Hvorfor
bør  vi  velge  menneskets  liv  som  fundamental  verdi?  Rothbard  mener  at  den
ultimate verdi av menneskets liv er et aksiom som det ikke lar seg gjøre å benekte.

«Enhver person som deltar i en diskusjon, rikludert en om verdier, er, ved at han
deltar, i live  og bekrefter hvets verdi.  For dersom han virkelig var motstander av
livet, ville han ikke ha noen grunn til å være i live. Altså den påståtte opponenten av
livet bekrefter at han verdsetter livet ved sin deltakelse i diskusjonen.» (s.32)

Dette er 'Erasmus Montanus' fflosofering. For det første er det ikke innlysende at
en person må ha sitt eget liv som ultimat verdi fordi om han deltar i en diskusjon.
En kan jo tenke seg en selvmordskandidat diskutere med en ]ikesinnede om hvilken
metode  de  skal bruke  for å gjøre  slutt på livet.  Man må  også huske på  at  det her
ikke bare er snakk om å verdsette livet i fom av å strebe etter ren Ssisk overlevelse,
men at «mennesket bør strebe etter liv (i kvalitet og kvantitet).» (ibid, s. 32) For det
annet  synes  jeg  Rothbard  her  blander  sammen  genuine /Z/ojujøJÆe  aksiom,  som  er
selvinnlysende  og umulige  å benekte, med grunnprinsipper  som kan  fimgere  som
utgangspunkt  i  en  vitenskapelig  disiplin,  men  som  ikke  derved  har  status  som
ugjendrivehge fflosofiske aksiom. Et filosofisk aksiom som Aristoteles' Identitetslov

(A  er  A;  en  ting  er  hva  den  er),  er  gyldig  fordi  det  verifiseres  gjennom  all  vår
erfaring.  Det  er  selvinnlysende  og  umulig  å  benekte  som  Aristoteles'  bevis  ved
gjendrivelse viste. Den ultimate verdi av menneskets liv er kanskje et grunnprinsipp
i  etikken,  men   det  kan  ikke  være   et  genuint   filosofisk  aksiom  på  linje  med
ldentitetsloven. Det er ikke selvinnlysende at menneskets liv er av ultimat verdi, og
en  begår   derfor   heller  ikke   noen   slags   selvmotsigelse   dersom   en  vil  benekte
Rothbards påstand.

Når en  altså tar i betraktning at det enkelte mennesket har  fri vilje,  og dermed
muhghet til å velge en annen verdi enn sitt eget liv som sin ultimate, ser det ikke ut
til å ha noe mening å snakke om en naturrettsetikk, bygget opp av objektive verdier.
All moral blir subjektiv og Rothbards etikk, fx, bhr bare bridende for dem som har
valgt det utgangspunkt han mener bør være ankerfeste for all moral. Men det er et
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ankerfeste som han ikke har greid å etablere som et objektivt gyldig utgangspunkt.
Hva er Ayn Rands argumentasjon ved dette kritiske punkt i naturrettslig metaetikk?

Verdier og begreper
Ayn Rand definerer etikk som «..en kode av verdier som skal styre menneskets valg
og  handlinger..»(5)   Hun  åpner  sitt  essay  Tj)€  O/z/.Æ/z.2ø.f/  E/¢z.ff  /6)   med  å  stille  et

grunnleggende  og  klargjørende  spørsmål:  Har  mennesket  4GÆoø  for  en  kode  av
verdier? Rand skriver at før man kan slå fast hvilken etikk vi bør velge, må vi vite
om  vi  i  det  hele  tatt  har  behov  for  en  kode  av  verdier  tfl  å  sqrre  våre  valg  og
handlinger. Men da må vi først vite hva som menes med verdier. Hva er en 'verdi'?
«En verdi er noe en handler for å få euer beholde» (ibid, s.15) Verdier er objekter
for målrettet handling. Så spør Rand videre: Hva fofutsettef eksistensen av verdier?

«Begrepet verdi er ikke et primat; det forutsetter et svar på spørsmålet: Av verdi
for hvem og for hva? Det forutsetter et vesen som har evnen til å handle for å nå et
mål når det står overfor et alternativ.  Dersom ingen altemativer eksisterer, er ikke
noen mål og verdier mulige.» (ibid, s. 15)

Ayn Rands  poeng her er at eksistensen av verdier  forutsetter  eksistensen  av le-
vende  vesener;  for  bare  levende  vesener  står,  bevisst  ener  ubevisst,  ovenfor  det
fundamentale altemativet død, dvs livets ikke-eksistens. Siden livets ikkeeksistens er
et konstant  tilstedeværende  altemativ  for alle levende vesener,  opprettholdes  ikke
livet betingelsesløst.  De levende vesener må utføre målrettet handhng for  å  holde
seg i live, og objekter for målrettet handling er hva Rand defmerer som verdier. Ayn
Rand resonnerer videre at siden det er fenomenet liv som er årsak tfl eksistensen av
verdier,  må  også livet,  eller rettere  sagt,  det  som  opprettholdelsen  av livet krever,
være standard for vudering av hvilke objekter som er av positiv og hvilke som er
av negativ verdi. Rand defmerer liv som «..en prosess  av selvoppholdende og selv-

generert handling».(ibid,  s.15)  Denne prosessen  er ikke den  samme i aue levende
vesener.  Den  er  relativ  til  de  forskjellige  typer  av  liv  som  eksisterer.  Alternativet
som nødvendiggjør verdief er det samme, men måten man opprettholder livet på,
er  forskjelhg  fra  art til art.  'Menneskets  liv'  må  da være  standard  for vurdering av
menneskets  valg  og  handlinger,  skriver  hun.  (ibid,  s.  24)  Rand  påstår  altså  som
Rothbard,  at  menneskets  hv  er  av  ultimat  verdi.  Behovet  for  etikk,  for  å  ha
kjennskap til en kode av verdier, relaterer hun til den kjennsgjerning at vi ikke har
medfødt kunnskap om hvilke verdier vi bør søke. Vi verdsetter ikke øø/ozØø/z.j.Æ z. /nj3J
med hva oppfettholdelsen av våre liv krever. På dette området, som på ane andre,
har vi behov for kunnskap og innsikt for å kunne handle rett. Mennesket mangler
ikke bare medfødt kunnskap om godt og ondt, det verdsetter heller ikke automatisk
sitt eget liv.

«Mennesket må være menneske ved eget valg; det må holde sitt eget liv som en
verdi - ved valg;  det må lære  å  opprettholde  sitt liv ved valg.  En  kode  av verdier
akseptert ved eget valg, er en moralkode.» (ibid s. 24.)

Men blir ikke all moral subjektiv dersom det enkelte individ selv må avgjøre om
det vil verdsette sitt eget liv? Dersom den enkelte står fritt i dette pre-moralske valg,
har det da noen mening å tale om objektive verdier og en objektiv etikk? Hvorfor
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kan ikke individet holde en annen verdi enn sitt eget hv som ultimat? Det var dette
spørsmålet vi fant at Rothbard ikke kunne svare tflfredsstillende på. Ayn Rand vil si
at å spørre « Hvorfor bør jeg verdsette rnitt eget liv» er meningsløst.

«Epistemologisk er begrepet 'verdi'  genetisk avhengig av og avledet av begrepet
'liv'.  Å  snakke  om  'verdier'  adskilt  fra  'liv',  er verre  enn  en  selvmotsigelse.  Det  er

bare begrepet 'liv' som gjør begrepet 'verdi' mulig.» (ibid, s.  17)
Rand  trekker her inn  sin  empiriske  begfepsteori  som  er  presentert i  detalj  i JØ-

/7ioc7øc/z.oØ  /o  O/z/.#/z.2ø.JZ  EPz.J/Gøo/ogy.   Et  sentralt  punkt  der  er  at  alle  begreper  må  -
dersom deres innhold skal svare tfl noe som faktisk eksisterer utenfor vår bevissthet
-  direkte  eller  indirekte,  bygge  på  den  informasjon  som  gis  oss  gjennom  våre
sanseorgan.   Alle   begreper  med  påstått   kognitivt  innhold,   må   kunne   relateres
epistemologisk tfl sanserintrykk.

Begreper  blir  meningsløse  dersom  de  ikke  har  en  s]ik  forbindelse  til  sanseinn-
trykk,  og  det  er  derfor  en  epistemologisk  fefltakelse  å  løsrive  et  begrep  fra  dets
'røtter' i sanseerfaringen.  Det vil si at man ikke kan gjøre krav på å si noe som har

mening  når  man  bruker  et  begrep,  men  benekter  de  fakta  i  vifkeligheten  som
begrepet har sin epistemologiske årsak i. Dersom jeg fx holder 'brannmann' som et
meningsSlt begrep,  men  samtidig benekter  at begrepet  'brann'  representerer  noe
som eksisterer, begår jeg en epistemologisk feiltakelse,  fordi begrepet 'brannmann'
byggef hierarkisk på begrepet 'brann', og jeg kan ikke  forstå det første uten først å
ha  forstått  det andre.  Ayn  Rand mener  at  et  parallelt  epistemologisk  forhold  ek-
sisterer mellom begrepene  'verdi'  og 'liv'.  Hun hevder at normative  ord og utsagn
bare har mening når de  ses i relasjon til begrepet 'liv',  fordi eksistensen av verdier
forutsetter  eksistensen av hv.  Man  kan  derfor ikke  stille  spørsmålet «Hvorfor bøf

jeg verdsette mitt eget liv?», da det er meningsløst å bruke normative ord og uttrykk
dersom en ikke først erkjenner at livet er av objektiv ultimat verdi.

Jeg  finner  ikke  Rands  argumentasjon  overbevisende.  Etter  det  jeg  kan  forstå
blander  hun  sarnmen  to  aspekt  ved  forholdet  mellom  'hv'  og  'verdi';  det  eksi-
stensielle  og  det  epistemologiske  aspekt.  Det  er  klart  at  eÆJz.j./eøfz.e/Z  er  liv  en  fo-
rutsetning for verdier. Dersom det ikke fantes liv på denne jord, ville det hellef ikke
eksistert noen verdier. På samrne måte som oksygen er en eksistensien forutsetning
for   at  noe   skal  b£enne.   Men   et  eksistensielt   forhold  imphseref  ikke   alltid   et
epistemologisk forhold. 0g fordi om hv er en eksistensiell forutsetning for verdier,
må man ikke ha begrepet 'liv'  for å  forstå begrepet 'verdi'.  Begrepet 'verdi'  bygger
ikke hierarkisk på begrepet 'liv', like lite  som begrepet 'brann' bygger hierarkisk på
begrepet 'oksygen'.  For begrepet 'verdi'  dannes ved abstrahering fra  sanseinntrykk
av ting som  fungerer  som objekt  fof målrettet handling.  Det  dannes  z.ÆÆe ved ab-
strahering  fra  en  begrepskonstellasjon  hvor  blant  annet  begrepet  'liv'  inngår,  slik
Rand synes å forutsette. Så selv om verdier forutsetter liv - for uten liv er det ingen
målrettet handling  -  så  kan  jeg ikke  se,  og  hellef  ikke  har  Rand vist,  at  det  er  et
begrepshierarkisk  forhold  mellom  'liv'  og  'verdi'.  Men  da  begår  man  ikke  noen
epistemologisk  feiltakelse  ved  å  tale  om  verdier  uten  å  relatere  dem  direkte  til
menneskets liv. 0g da har det mening å stille spørsmålet «Hvorfof bør jeg verdsette
mitt eget liv?».
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]eg konkluderer med at Ayn Rand,  som Rothbard, ikke har lykkes i å påvise at
menneskets  liv  er  av  objektiv  ultimat  verdi.  De  begår  begge  den  naturahstiske
feiltakelsen ved å resonnere direkte fra fakta til verdier. Jeg vfl legge til her,  før jeg
drøfter deres teorier videre, at selv om det ikke lar seg gjøre å etablere et objektivt
utgangspunkt  for  etikken,  så  er  det  fortsatt  slik  at vi  har  behov  for  'en  kode  av
verdier til å sqrre våre valg og handlinger', hvis vi velger å leve et godt og langt hv.
Poenget er bare  at man relaterer behovet  for visse verdier til et gitt utfan  av  det
enkelte individs  pre-moralske valg hvor det bestemmer seg for om  det vil leve  og
hvi]ket liv  det vfl  leve.  I  selve  dette  pre-moralske  valget  står  individet  fritt,  både
eksistensielt og epistemologisk. Etikken kan ikke introduseres, hverken i form av et
kategorisk  impefativ  'du  skal!',  ener  et  'epistemologisk'  imperativ  'du  skal,  eners

pratef   du   meningsløst!'.   Utgangspunktet   for   etikken   må   være   et   hypotetisk
imperativ   'Hvis ..., så...'.   Hvis   en   velger   menneskets   liv   som   ultimat  verdi   og
verdistandard, så følger det at ens livsførsel bør rettledes av visse regler - for at ens
ultimate verdi skal beholdes. Men i selve det pre-moralske valg står den enkelte fritt.
'Menneskets liv har ikke noe prinsipiell forrang fremfor andre eventuelle kandidater

som  ultimat verdi.  Alle  ultimate  verdier  er  jør/.cÆ/z.w,  valgt  av  et  subjekt  i  et  pre-
mofalsk valg.

Egoisme og rettigheter
Ayn Rand og Murray Rothbard har felles utgangspunkt for den normative etikken.
De holder begge menneskets liv som ultimat verdi. Det er et utgangspunkt som det
ikke er noe å innvende irnot, utover det som allerede er sagt; at det er et subjektivt,
ikke   et   objektivt   utgangspunkt.   Vi   vfl   nå   se   på   konsekvensene   av   et   slikt
utgangspunkt.

Med 'menneskets liv' som ultimat verdi, mener Rand og Rothbard at det enkelte
individs  Ggø /z.y er  av  ultimat verdi  for  den  enkelte.  E11er  mer  presist uttrykt:  Ens
egen lykke og tilfredshet er hensikten med etikken, og for å oppnå ens hensikt, må
en holde menneskets hv som vefdistandard. Ayn Rand skriver: «Den Objektivistiske
etikk holder menneskets liv som verdistandard - og ens eget hv som individets mo-
ralske hensikt.» (ibid, s. 25)

Rothbard er ikke så klar som Rand på dette punkt, men også hos ham kommer
det frem at menneskets liv er en standard som den enkelte må bruke  for å kunne
leve godt.

Dette er en fom for egoisme. Moralske handlinger er handlinger som er tfl mitt
ege/ beste,  umoralske  handlinger  er  handlinger  som  er  Ødeleggende  for  min  egGø
lykke.  Men  det  er  en  form  for  egoisme  som  må  adskilles  klart  fra  hedonistisk
egoisme. Hedonistisk egoisme har lykke eller lystfølelse, ikke som etikkens hensikt,
men  som dens  standard.  'Maksirner din lystfølelse'  er ikke  en norm  som følger av
den  form  for  egoisme  som Rand  og Rothbard  forfekter.  Deres  egoisme kan best
karakteriseres  som  rasjonell  egeninteresse.  Vi  bør  handle  slik  at  de  verdier  som
virkehg er til vår egeninteresse, oppnås.

Men hvordan kan man bygge  en teori om individets  naturlige  rettigheter på  en
egoistisk etikk? Det synes å være et meget langt steg å ta fra et prinsipp som slår fast
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at  den  enkelte  bør ha  sitt  eget liv  som  sin moralske  hensikt,  til en påstand  om  at
mennesket har ukrenkehge rettigheter. Både Rand og Rothbard defmerer rettigheter
som  4Gg#ørøz.øgør på  hva  vi  kan  gjøre  mot  hverandre.  Rothbard  siteref ]ames  A
Sadowsky når han skal defmere hva det vfl si at en person har en rettighet: « Når vi
sier at en person har rett til å gjøre visse ting, mener vi dette og bare dette, at det vfl
være  umoralsk  av  en  annen,  alene  eller  sammen  med  andre,  å  stoppe  ham  fra  å
gjøre det ved bruk av Fsisk makt eller trussel om bruk av Ssisk makt.»(8)

Dersom individet har en naturhg rett til sin eiendom, impliserer det pr. definisjon
hva  en  rettighet  er,  at  den  enkelte  av  oss  er  moralsk  forpliktet  til  ikke  å  krenke
eiendomsretten.  Rand uttrykker  seg  slik:  «En rettighet er et moralsk prinsipp  som
definerer og sanksjonerer et menneskets frihet i en sosial sammenheng.»(9)

Enkeltmenneskets frihet umuliggjøres ved bruk av Ssisk makt. Derfor følger det
at «intet menneske -eller gruppe eller samfunn ener stat -har rett til ... å gjøre bruk
av Ssisk tvang mot et menneske.» (10)

Det ef vanskehg å kunne forene etisk egoisme med en sådan definisjon på rettig-
heter. For det kan jo tenkes at ens rasjoneue egeninteresse vil komme i konflikt med
andre personers  rettigheter,  og da kan ikke  en egoist være moralsk  forpliktet til å
ofre  sine  interesser  for  andres  rettigheter.  Individet  kan  ikke  både  være  moralsk
bundet  til  å  fremme  sin  rasjoneue  egeninteresse,  og  samtidig være  uforbeholdent
forphktet  tfl  å  respektere  andres  rettigheter.   Det  er  mulig  at  i  de  aner  fleste
situasjoner vil det lønne  seg å respekter retten  tfl hv  og  eiendom,  men på  hvilket
grunnlag kan man a priori slå fast at det ø//Zz.dvil være til ens eget beste å respektere
andres rettigheter? La oss se litt næmere på deres argumentasjon. Ayn Rand skriver
i artikkelen A4øø'r R;gÆ/r.. «Deisom  et liv på jorden  er menneskets  hensikt,  har  det
rett til å leve som et rasjonelt vesen.»(s.94-95)

Rand  draf  her  en  ugyldig  slutning  fra  hva  som  er  enkeltmenneskets  moralske
hensikt, til at å kunne leve slik at ens hensikt oppnås, er en rettighet som alle andre
må respektere. Et premiss mangler.

Hvorfor bør vi la den enkelte få frihet tfl å oppnå sine verdier? Selv om X er en
verdi  for A,  er  det ikke  dermed gitt  at A's  søken  etter X  er  en verdi  for  8.  0g
dersom det er slik at en har rett tfl i frihet å kunne søke etter ens verdier, hvorfor
begrense dette prinsipp til kun å gjelde for mennesker? Det er ikke bare mennesket
som har behov  for å  oppnå visse verdier.  For  alle  levende vesener kan  det  settes
opp  en  liste  med  positive  og  negative verdier,  basert  på  livet  som  verdistandard.
Gift er fx av negativ verdi for rotter, men likevel vil ingen hevde at det er umoralsk
å sette ut rottegift. Hva er det som skiller ut mennesket fra andre levende vesener i
dette henseende? Rand synes  å gi mennesket -  fordi det er  et rasjonelt vesen -  en
viss egenverdi.

«Det  fundamentale  sosiale  prinsipp  i den  Objektivistiske  etikk,  er  at på  samme
måte som liv er et mål i seg selv, så er ethvert levende menneske et mål i seg selv,
ikke et middel til andres velferd..».(11)

Men her trekker Rand inn et Æøø/z.øøj.Æ prinsipp som er inkonsistent med hennes
Øvrige standpunkt i etikken. For dersom ens eget hv bør være ens moralske hensikt,
og alle verdier ses i sammenheng med den ultimate verdi som er ens eget hv, kan et
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annet menneske bare væfe av instrumental verdi for den enkelte. Menneskets hv er
derfor ikke  et mål i seg selv  for utenforstående, bare  et mål i seg selv for en  selv.
Evne tfl rasjonell tenkning gir ikke andre mennesker egenverdi, for den enkelte, det
bare Øker deres instrumentale verdi.

Dersom  en  skulle  følge  Ayn  Rands  tankegang  og  gi  egenverdi  til  rasjonelle
vesener,  hva  om  det  en  dag  dukket  opp  rasjonene  edderkopper.  Da  viue  man  a
priori være bundet til å respektere edderkoppenes rett til frihet. Men hadde det ikke
vært mer fomuftig av oss å undersøke først om edderkoppenes frigjøring ville være
i  vår  interesse?  På  samrne  måte  bør  vi  vurdere  våre  medmenneskers  frihet  og
påståtte  rettigheter.  Er  deres  frihet  til  ÅØz.ø  nytte?  E£  individuell  eiendomsrett  et
prinsipp u/.Gg  yz./  tjene  på  å  respektere?  Bare  hvis   ens  medmenneskers   frihet  og
eiendomsrett er av verdi  for  ens  eget hv,  er  det umoralsk av  en  fasjonell  egoist  å
krenke  deres  rettigheter.  0g kun  dersom  dette  er  et prinsipp  en  egoist antid bør
følge, kan ridividet ha naturlige rettigheter,  slik Rand og Rothbard definerer dem,
for bare da kan det sies  at den enkelte er uforbeholdent fopliktet til å respektere
andres  rettigheter. ]eg kan  ikke  se  at noe  slikt prinsipp  er  tflstrekkehg  begrunnet.
Ayn  Rand  påstår  riktignok  at  det  ikke  kan  oppstå  konflikt  mellom  rasjonelle
menneskers   riteresser.   «Det   er   ingen   konflikt   mellom   mennesker   som   ikke
forlanger det ufortjente.» (ibid, s.  31). Men hennes argument er sirkulært, fordi hun
defmerer  ikke  hva  det  vil  si  å  oppnå  noe  ufortjent,  uavhengig  av  det  å  unngå
konf]ikt med andre individers rasjonelle interesser.  (Ibid, s. 31)

Også  hos  Murray  Rothbard  er  det  en  motsetning  mellom  hans  etiske  grunn-
prinsipp  og  prinsippet  om  individets  naturlige  rettigheter.  Hener  ikke  hos  ham
fmner   en   et   tilfredsstillende   svaf   på   hvordan   en   rasjonell   egoist   kan   være
uforbeholdent forpliktet til å respektere andres rettigheter. Rothbard utelukker ikke
at det kan være  en interessekonflikt mellom rasjoneue personer, men han  ser ikke
konsekvensen  dette  får  for  rettighetsteorien.  Rothbard  mener  at  rettighetene  må

gjelde absolutt,  selv i ekstreme nødsituasjoner, men skriver samtidig at hva som er
moralsk   riktig   i   slike   situasjoner,   er   et   individual-etisk   problem   som   ikke
vedkornrner den politiske filosofi.

«Dersom et menneske handler voldelig mot en annen person eller hans eiendom
for å redde sitt eget liv, kan det være enten en moralsk eller en umoralsk handling.
Det er ikke hva vi  er interessert i, i denne boken.  Selv  om handlingen  er moralsk
eller  umoralsk,  så  er  han  fortsatt  en  krimineu  overtrede£  av  en  annen  persons
eiendom.»(12)

Her motsier  Rothbard  sin  egen  definisjon  av  hva  en rettighet  er.  For  han  de-
fmerer jo en rettighet ved å si at når en person «haf rett til å gjøre visse ting ,... vil det
være umoralsk av en annen, c7/6'ø6 eller sammen med andre, å stoppe ham fra å gjøre
det.(ibid, s. 23). Man kan ikke først definere rettigheter i form av individuelle moral-
ske  forphktelser og siden trekke et skarp  skille meuom rettigheter og forpliktelser.
Hva vil det si å ha en naturlig rettighet dersom det er et åpent spørsmål om de bør
respekteres?  Rothbard  kan  ikke  både  frernme  rasjonell  egeninteresse  og  naturlige
rettigheter.   Enten  gjelder  ikke  rettighetene  absolutt,   eller  så  må  den  rasjonelle
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egoisme vike ved at egeninteressene underordnes rettighetene. Rotbard, som Rand,
gir ingen løsning på dette dilemma.

Konklusjon
Hensikten  med  denne  artikkelen  var  å  drøfte  Ayn  Rands  og  Murray  Rothbards
rettighetsteorier.  ]eg  fant  at  argumentasjonen  svikter  hos  dem  begge  på  to  avg-

jørende  punkter;  når  de  prøver  å  etablere  en  objektiv  verdistandard,  og  i  deres
fofsøk på å dedusere individets rettigheter fra etiske grunnprinsipper. De har derfor
ikke klart å gi en  fullgod begrunnelse  for påstanden  om at individet har naturlige
rettigheter.  Tfl  denne  konklusjon  er  det  å  tillegge  at  selv  om  det ikke  er  mulig  å
etablere  rettigheter  i  den  forstand  Rand  og  Rothbard  defmerer  dem,  så  kan  det
selvsagt gis vektige argumenter for at rasjonelle egoister kan ha nytte av å akseptere
rett til liv og eiendom som et prinsipp i samfunnets lovgivning,  selv om ikke  den
enkelte kan være moralsk forpliktet til å respektere rettighetene på det individuelle
plan.  Men  et  forsvar  for  rettigheter  av  denne  type,  hgger  utenfor  hva  som  var
hensikten med denne artikkelen.
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Objektive verdier og naturhge rettigheter: Et svar
til Høien

Henrik Leborg

Tor Geir Høien kornmer i en lengre artikkel i Jd6''# oØ F#.ÆJG/ nummer 3/1984 med
en kritikk av Ayn Rand og Muray Rothbard  (1). ]eg vfl her kun konsentrere meg
om Ayn Rand, av den enkle grunn at det som Rothbard har skrevet om fflosofi og
polititsk teori som er av noen verdi, har blitt sagt bedre og på et tidligere tidspunkt
av Ayn Rand.

Det er to hovedinnvendinger Høien har til Ayn Rand. Den ene er at han mener
at hun ikke har påvist at det fmnes objektive verdistandard6r, dvs mål for moralske
handlinger  som  er  objektivt  sett  bedre  enn  andre.  Hans  andre  hovedinnvending
mot  Ayn  Rand  er  at  hun  ikke  har  klart  å  etablere  et  forsvar  for  individuelle

(naturlige) rettigheter basert på en etisk teori om rasjonell egeninteresse.
Før  jeg vil  prøve  å  gjendrive  Høiens  argumentasjon  og  prøve  å  påvise  at  Ayn

Rand faktisk Æør bevist at det både fmnes  objektive verdistandarder og individuene
rettigheter, la meg kort oppsummere grunnlaget for Ayn Rands etikk.

Ayn Rands etikk
Levende  vesener  står  overfor  to  fundamentale  altemativer:  Eksistens  eller  ikke-
eksistens, liv eller død. Alt planter og dyr gjør har ett mål: Å holde seg i live, å fort-
sette å eksistere.

«Kun  et levende vesen  kan  ha  mål,  eller  sette  seg  slike.  0g  det  er  kun  levende
organismer  som  har  evnen  til  egen-frembragt,  målrettet  handling.  På  det  Ssiske
nivå  er  funksjonene  til  alle  levende  organismer,  fra  den  enkleste  d  den  mest
komplekse  -  fra  næringsfunksjonene i  en  amøbes  eneste  celle  d blodomløpet i  et
menneskelegeme,   frembfagt  av  organismen  selv  og  rettet  mot  ett  eneste  mål,
opprettholdelsen av organismens hv.»(2)

Ayn  Rand  hevder  at  begrepet  'verdi'  avhenger  av  begrepet  'liv';  nettopp  det
konstante altemativ mellom eksistens og ikke-eksistens e£ det som gjør at begrepet
'verdi'  oppstår.  Ifølge  Ayn  Rand  er  en  «'verdi'  det  som man  handler  for  å  oppnå

og/eller bevare.»(3).  'Verdi'  er  det  som tjener  en  organismes  liv,  'anti-verdi'  er  det
som   skader   en   organismes    liv.    For   anorganiske    stoffer,    hvis    eksistens    er
betingelsesløs, kan det ikke eksistere verdier.

Planter og dyr får sine verdier automatisk. Deres handlingef går automatisk ut på
å  opprettholde  eget  liv.  Mennesket,  derimot,  har  ikke  automatiske  verdier.  Det
overlever ved hjelp av fomuften, men dens bruk er ikke automatisk,  det må velge
om det vil bruke fomuften eller ikke. Det må selv fmne ut hva som opprettholder
dets  eget  hv.  Det  er  derfor  mennesket  trenger  moral,  for  å  finne  ut  hva  som
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opprettholder  dets  eget  hv.  Mofal,  eller  etikk  (de  er  helt  synonyme  ord)  er  en
zJ6'7iø!z.øo#7 som skal rettlede mennesket i å leve riktig efter en viss verdistandard.

Verdistandarden - det man bedørmner det gode og dårlige mot - er menneskets
eget hv. «MetaSsisk er liv det eneste fenomen som er et mål i seg selv, en verdi som
bare  kan  oppnåes  og  bevares  ved  uavbrutt  handling.  Epistemologisk  kommer
begrepet 'verdi'  fra og er avledet av det tidligere begrepet 'liv'. Å snakke om 'verdi'
adskilt fra 'liv', er ikke bare  en grunnleggende  selvmotsigelse.  Det er kun begrepet
'liv' som muliggjør begrepet 'verdi'.»(4)

'Liv' og 'verdi'

Høien  kritiserer  Rand  på  dette  siste  punktet.  Han  mener  at  det  GÆj.z.j/gøfz.G/Z er  en
forbindelse mellom 'hv'  og 'verdi', men ikke ¢z.j/€øo/ogz.jÆ.  Han mener sannsynhg at
et begrep bare står for dens definisjon og at et begrep bare kan bygge på et annet,
hvis det underliggende begrep inngår i definisjonen av det nye begrepet Ofr hans ex
'brannmann'  bygger  på  'brann'.  En  definisjon  er  en  uttalelse  som  z.dGØÆ¢r##  et

begrep, den inneholder derfor bare de ÆørjzÆ/e#.j./z.j-Æe egenskaper, de egenskaper som
skiller det fra alle andre begreper. Ayn Rand hevdet at et begrep  stod  for ø//G dets
egenskaper, ikke bare de som ef identifisert i definisjonen. Definisjonen av 'verdi' -
«'verdi'  er det som man handler for å oppnå og/eller bevare,»(3)  - inneholder ikke
ordet 'liv'.

Men «noe som handler for å oppnå og/euer bevare noe», må nødvendigvis være
levende.  'Liv'  er  en  begrepsmessig  forutsetning  for  'verdi'  selv  om  det ikke  er  et
definitorisk kjennetegn.  Ayn  Rand benektet at  det  fantes  en  konflikt mellom  det
eksistensielle  og det epistemologiske.  Begreper  er ikke  adskilt fra virkeligheten,  de
er  en  Å77GØ/Ø/ integrering  av  forskjellige  eksistensielle  fakta.  Uten  at  jeg  her  skal  gå
nærmere inn på Ayn Rands begrepsteori, vil jeg bare si at begrepers  funksjon er at
mennesker skal forstå mer av vrikeligheten enn det direkte sansbare, men basert på
det sansbare. Hvis det er en eksistensiell, men abstiakt ikke observerbar forbindelse
mellom 'liv'  og 'verdi',  er det på grunn av begrepers gyldighet, dvs  deres  eksistens-
ielle forankring, at mennesket er i stand til å forstå denne forbindelsen. (5)

Det at mennesket selv må skape sine verdier, gjør at mennesket trenger en etikk
for  å  fmne  ut  hvilke  verdier  det  trenger  for  å  overleve.   Etikk  er  derfor  for
mennesket en objektiv, metaSsisk nødvendighet. Etikken som vitenskap dreier seg
om  å  finne  ut  hvilke  verdier  som  tjener  menneskets  hv  og  hva  som  går  imot
menneskets liv. MGØøej`ÆG/r liv blir derfor verdistandarden; det som alle verdier måles
mot og er et middel for. Hvorfor trenges så en verdistandard?

Det pre-moralske valg
«Uten et endelig mål kan det ikke fimes noen lavere mål eller midler. En rekke
skritt mot et ikke-eksisterende mål er en metafirsisk og epistemologisk umulig-
het.  Det  er  kun  et  endelig  mål  i  seg  selv  som  muliggjør  begrepet  'verdi'.»(6)
Memesket  må,  i  motsetning  til  andre  organismer,  velge  sine  verdier  og  sin
verdistandard. Men Høien spør så hvorfor memesket absolutt må ha sitt eget liv
som verdistandard.  Han skriver:  «Men blir ikke  all moral  subjektiv dersom det
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enkelte individ selv må avgjøre om det vil verdsette sitt liv? Dersom den enkelte
står fritt i dette pre-moralske valg, har det da noen mening å tale om objektive
verdier og et objektivt etikk?  Hvorfor kan ikke  individet holde  en  annen verdi
enn sitt eget liv som ultimat?»(7). For å svare på dette kan vi innledningsvis ta en
alternativ  verdistandard,  nemlig  døden,  som  eksempel.  En  verdistandard  er  et
mål for målrettet handling.  Døden som tilstand er ikke noe endepunkt for mål-
rettet handling. Døden er simpelthen fravær av slik handling. Hvis man ikke gjør
noe for å leve, vil man før eller siden dø. Ingen handling er nødvendig.  Selv om
to  selvmordskandidater diskuterer hvordan de best  skal handle for å dø raskest
mulig, er det bare tidsfaktoren, det å dø raskt, som Æør at handling er nødvendig.
0g  den  nødvendigheten  eksisterer  kun  på  grunn  av  tidligere  livsoppholdende
handling.  For  vesener  som  er  i  stand  til  å  handle,  er  døden  som  tilstand  den
'naturlige'  tilstand,  med  mindre  de  ikke  driver  aktiv,  målrettet  handling  for  å

umgå  deme  tilstand.  Døden  tilfredsstiller  derfor  ikke  kravene  til  det  å  være
verdistandard.

Ei    heller    kan    andre    menneskers    liv    ener    ,samfunnets    beste'    være    en
verdistandard.  Hvis man har 'samfunnets beste'  eller noe annet som ligger utenfor
ens  eget liv  som mål  for  ens  handlinger,  må man  alltid inngå  et kompromiss.  Er
man,  konsekvent med  å  ha  'andre  menneskers  liv'  som verdistandard,  stiller  det i
samme klasse som å ha døden som standard.  Man må for å holde seg i live, ha en
viss interesse for sitt eget liv. Selv om man bare tillot seg den mest fornødne Ssiske
overlevelse,  og lot andre  mennesker være  mål  for resten  av  ens  handhnger,  vfl  et
slikt selvoppofrende livsmønster aldri kunne bli noe annet enn  en Æoø/7z.Æ/ mellom
to forskjellige livsstandarder: Ens eget liv og andres hv.

Her bør det klargjøres hva som menes med 'menneskets hv'. Ayn Rand presiserte
det  slik:  «  ...  hva  som  er  nødvendig  for menneskets  overlevelse  som  ØG'øØ€J`ÆGr.  D6'/
beqrr  ikke  en  kortvarig  og  utelukkende  Ssisk  overlevelse.  Det  betyr  ikke  den
kortvarige  Ssiske  overlevelsen  til  et  tomhjemet  udyr,  som  bafe  venter  på  å  få
skanen slått inn av en annen bø11e. Det betyr ikke Øveblikkets firsiske overlevelse for
en krypende samling muskler som er villig d å godta ethvert vilkår, adlyde enhver
forbryter og overgi enhver verdi  for å  oppnå  det vi kaller 'overlevelse  for  enhver

pris! Menneskets overlevelse øøø menneske betyr de vilkår, metoder, forhold og mål
som er nødvendige for at en person skal kunne leve rasjonelt i et helt livsløp, i alle
aspekter  av  tilværelsen  der  han  eller  hun  er  fri  tfl  å velge.»(8)  'Menneskets  liv'  er
således  den  eneste  verdistandard  som  gjør  at  mennesket  kan  leve  et  lykkelig  og
fremgangsrikt  liv  som  det  rasjonelle  vesen  det  er.  Mennesket  kan  velge  hvilken
verdistandard  det vil ha,  men  det  er ikke  et rent subjektivt valg.  'Subjektivt'  betyr
ikke  at  det  er  personlig  og individuelt,  men  at  det  er  en  ren  bevissthetshandling
løsrevet fra objektiv, metaSsisk virkelighet. «Mennesket er en organisme av en helt
bestemt natur som nødvendiggjør bestemte handlinger for at det skal opprettholde
livet.  Vi  kan  ikke  klare  å  overleve  hverken  ved  tilfeldige  midler,  eller  vilkårlige
handlinger, eller drifter, euer tilfeldigheter eller innfau. Hva som er nødvendig for at
vi skal overleve, er bestemt av menneskenaturen; det er ikke noe vi kan velge.  Det
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vi Æøø velge er hvorvidt vi Ønsker å fmne ut av dette eller ikke. Vi har full frihet tfl å

gjøre  et galt valg,  men ikke  frihet til å lykkes  efterpå...  Kunnskap  er middelet til å
overleve for enhver bevisst orgaiiisme. For enhver levende bevissthet vil ethvert er
implisere  et  bør.»(9)  'Menneskets  liv'  er  derfor,  objektivt  sett,  den  eneste  riktige
verdistandard,   ikke   vilkårlig   valgt   av   det   enkelte   individ,   men   bestemt   av
menneskets natur som et rasjonelt vesen.  Det  faktum at mennesket er et rasjonelt
vesen, gjør at det bør velge å leve som et rasjonelt vesen.

Valget om man vil ha sitt eget liv som verdistandard ener ikke, er på ingen måte
'premoralsk',  som  Høien  antyder.  Det  er,  tvert  imot,  det  mest  Øorø/J`ÆG  zø/g  som

eksisterer.  «Utgangspunktet  for  etikken  må  være  et  hypotetisk  imperadv  'Hvis ...,
så...' Hvis en velger menneskets liv som ultimat verdi og verdistandard, så følger det
at  ens  livsførsel  bør  rettledes   av  visse  regler  -   for  at  ens  ultimate  verdi  skal
beholdes.»(10)   Hvis   dG/  er   utgangspunktet   for   etikken,   har   Høien   misforstått
fomålet med etikken.  Poenget med etikken er at mennesket, i motsetning til dyr,
z.ÆÆc har noen kunnskap  om hvilke mål  de  skal  forfølge.  Hvis  man velger hvilken
verdistandard man vil ha, det mest fundamentale valg av aue, ø/€ø noen moral som
rettesnor, hva skal man så med moral for å treffe de mindre fundamentale valg som
skal til  for  å  nå  ens  forutvalgte verdistandard?  Behovet  for moral  faller helt bort.
Verdistandarder, eller ultimate verdier, er derfor ikke subjektive, men objektive: En-
ten objektivt gode euer objektivt dårhge.

Valget av verdistandard er heller ikke 'premoralsk', men snarere c7G/ moralske valg.

Individets naturlige rettigheter
Så  til neste  hovedspørsmål.  Kan  man  på  grunnlag  av  en  etisk  teori  om  fasjonen
egeninteresse  forsvare  individets  naturlige  rettigheter?  La  meg  først  meget  kort
oppsummere Ayn Rands standpunkt. «'Rettigheter' er et moralsk begrep - begrepet
som  sørger  for  en  logisk  overgang  fra  de  prinsipper  som  rettleder  et  individs
handling  til  de  prinsipper  som  rettleder  hans  forhold  tfl  andre  -  det  begrep  som
bevarer  og  beskytter  individuen  moral  i  en  sosial  sarnmenheng.»(11)   Med  «de

prinsipper som rettleder et menneskes handlinger» menes de prinsipper som gjør at
mennesket  som  et  rasjonelt vesen,  kan  leve  et  moralsk  hv.  'Rettigheter'  er  prin-
sipper   som   muliggjør   at   mennesket   kan   handle   på   grunnlag   av   sin   egen
dømmekraft og leve for sin egen skyld, som dets natur krever.

Høien skriver: «For det kan jo tenkes at ens rasjonelle egeninteresse vil komme i
konflikt med andres rettigheter, og da kan ikke en egoist være moralsk forpliktet til
å ofre sine interesser for andres rettigheter.»(12) Høien misforstår her Ayn Rand og
hennes begfep om rettigheter.  Grunnlaget for rettigheter er menneskets natur som
et rasjonelt vesen. Hvis et menneske skulle bryte en annens rettighet, vine han bryte
et j7#.%£¢ om at mennesket,  ethvert menneske,  kan leve  et rasjonelt liv i en  sosial
sarmenheng.  Det vfl på ingen måte være i ens  rasjonene  egeninteresse.  Rasjonen
egeninteresse  er g7øøø/øg¢ for rettigheter,  ikke  defes  motsetning.  Rettigheter  sikrer
ikke automatisk ens interesser qvis interesser skal tolkes som verdier), de sik£er ens

/77.Æ¢ /z./ å ÆØøc% for å oppnå ens verdier. Begrunnelsen for individueue rettigheter er
ikke,  slik  som  Høien  feilaktig har  oppfattet  det,  at  andre  menneskers  frihet  er  av
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noen ristrumental verdi  for  en  selv,  men  at respekten  for individuelle  rettigheter
sikrer at mennesket kan leve moralsk i en sosial sammenheng. Respekten for andres
rettigheter gjelder også overfor de  som ikke lever moralsk  fordi ethvert brudd på
andres  rettigheter,  bryter  mulighetene  til  at  det  mennesket  fiint  kan  oppnå  den
kunnskap  og utføre  de  handlinger  som  skal  til  fof  å  leve  som  et  rasjonelt vesen.
Individueue rettigheter, og det samfunnssystem som respekterer dem, er de sosiale
forutsetninger  som  gjør  at  mennesket  kan  leve  rasjonelt  og  forfølge  sine  egne
interesser.

Høien misforstår også Ayn Rand når han skriver: «Gift er fx en negativ verdi for
rotter, men likevel vil ingen hevde at det er umofalsk å sette ut rottegift. Hva er det
som  skiller  mennesket  fra   andre  vesener  i  dette  henseende?   Rand  synes   å  gi
mennesket -fordi  det  er  et rasjonelt vesen  -en viss  egenverdi.»(13)  Rand  hevder
z.ÆÆ€, hverken eksplisitt eller implisitt, at grunnlaget for individuelle rettigheter er at
mennesket har en egenverdi som dyr ikke har.  Mennesket har rettigheter fordi de
muliggjør menneskets  o£PøåG/j¥ av sine verdier i en  sosial sammenheng.  Mennesket
oppnår sine verdier ved produksjon som bare kan skje ved bruken av dets forstand.
Hvis  man  vil  overleve  ved  hjelp  av  tyveri  og  bedrageri,  lever  man  av  det  andre
mennesker har produsert.  0g skulle aue mennesker plyndre og stjele, uten at noen

pfoduserte,  ville  menneskerasen  dø  ut.  Dyr  overlever  ikke  på  den  måten.  De
overlever  av  det naturen  allerede  tilbyr,  inklusive  andre  dyr.  Dyr,  i motsetning  til
mennesker,  er ikke  mål i  seg selv,  de  er bare midler  for mennesker  og andre  dyr.
Når noen rotter og andre dyr blir drept, er ikke rotters overlevelse som art truet av
den  grunn.  Dyr  overlever  ved  å  spise  planter  og  andre  dyr.  Det  finnes  ingen
c7//G"ø/z.ø måte  for dem å overleve på.  Deres  overlevelse ville vært truet hvis  de  z.ÆÆG
fikk   drepe   hverandre.   Mennesket   har   rettigheter   fordi   de   sikrer   menneskets
overlevelse som rasjonelle, produktive vesener. Dyr overlever ikke på den måten og
har derfor ingen rettigheter, hverken overfor andre dyr eller overfor mennesker.

Videre misforstår Høien når han skriver:  «For dersom ens  eget hv bør være  ens
moralske hensikt, og ane verdier sees i sammenheng med den ultimate verdi som er
ens  eget  liv,  kan  et  annet  menneske  være  av  instrumental  verdi  for  den  enkelte.
Menneskets liv ef derfor ikke et mål i seg selv for utenforstående, bare et mål i seg
selv for en selv. Evne til rasjoneu tenkning gir ikke andre mennesker egenverdi -for
den enkelte -det bare Øker deres instrumentale verdi.»(14) Andre menneskers  frihet
og  rettigheter  er  ikke  av  noen  som  helst  ristrumental  verdi  for  den  enkelte.
Individet  har  ikke  rett  til  å  leve  sitt  liv  fordi  andre  tjener  på  det,  men  fordi
individueue  rettigheter  gjør  at  individet,  hvilket  som  helst  individ,  kan  leve  et
rasjonelt liv i en sosial sammenheng.

Konklusjon
Det er intet motsetningsforhold mellom  det eksistensielle  og det  epistemologiske.
Det å tenke i begreper er menneskets måte å forstå og oppfatte virkeligheten utover
det    direkte    sansbare.    Begrepet    'verdi'    bygger    derfor   både    eksistensielt    og
epistemologisk på begrepet 'liv'.



Høien og Leborg: Objektive verdier og naturlige rettigheter 179

Det  faktum  at  mennesket  # av  en  bestemt  natur,  gjør  at  det  Øør leve  på  en
bestemt  måte.  'Menneskets  liv',  som  presisert  av Ayn  Rand,  er  den  eneste  verdi-
standard  som  er i  samsvar  med  menneskets  natur  og  er  av  den  grunn  objektivt
bedre enn andre altemative verdistandafder.

Individuelle rettigheter er et moralsk prinsipp  som muliggjør at mennesket kan
leve moralsk i en sosial sammenheng.
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Verdier og rettigheter: en kommentar til Leborgs
kritikk

Tor Geir Høien

Foi:fi:tteren heuder at A:yn RøndJ Politishe filof ofi Juikter På to augjørende Punkter: Teorien om
obje ktiu etik.k og manghnde bø:m'}'mi melbm rettig!hetfbeg]repet og den egoif tif ke 77iorcilhre.

Jeg  påstod  i  min   artikkel   O/z/.GÆ/z.¢6   ø6'#Ølz.#  og  øø/z#/zgg  7?//zgÆG/Gr  at  Rands   pohtiske
filosofi svikter på to avgjørende punkter. For det første holder ikke hennes teori om
en objektiv etikk, og for det andre maktet hun ikke å forankre sitt rettighetsbegrep
og sin egoistiske morauære.

Henrik  Leborg   er  av   den  oppfatning   at  jeg  har  misforstått  Ayn  Rands
argumentasjon.  Jeg  finner  ikke  Leborgs  innvendinger  overbevisende.  La  meg
forklare hvorfor.

Verdier
Det kritiske  punkt i Ayn  Rands  argument  for  eksistensen  av  en  objektiv  kode  av
verdier -  en objektiv etikk -  er hennes  tese  om at i relasjon tfl begrepet 'verdi'  har
begrepet 'liv'  epistemologisk  forrang på  en måte  som gjør  det meningsløst  å  stille
spørsmål  som  »Hvorfor  bør  jeg  verdsette  mitt  eget  liv?  For  å  kunne   snakke
meningsfi711t  om  verdier,  må  vi,  ifølge  Rand  'relatere  verdiene  til  hva  opprett-
holdelsen av et menneskelig liv krever. 'Verdi' er "parasittisk" på 'liv'.

Rand skriver: "Å snakke om 'verdi' adskilt fra 'liv',  er ikke bare en grunnleggende
selvmotsigelse. Det er kun begrepet 'hv' som muliggjør begrepet 'verdi'.» (1)

]eg aksepterte lkke Rands analyse av verdibegrepet i min forrige artikkel.  Etter å
ha   lest  Leborgs   oppsummering  av   Rands   analyse,   tror  jeg  at  jeg  lettere   kan
identifisere feiltagelsene i hennes resonnement. (2)

Det  sier  seg  selv  at  en  GøØ/c7zg  definisjon  av  nøkkelbegrepet  'verdi'  er  av  av-

gjørende betydning for klarheten i vår lille moralfflosofiske dyst.  Leborg er /zÆg/Jz8,
men hans  tvetydighet er  oppklarende i den  forstand  at den uttrykker  GÆP/z.j7./Z   hva
en hos Rand fmner z.Øj)/z.j7.//.

Hvordan defmerer  Leborg 'verdier'? "Ifølge Ayn Rand er en 'verdi' det som man
handler  for å  oppnå  og/eller bevare."  'Verdi'  er det som  tjener en  organismes  liv,
'anti-verdi' er det som skader en organismes liv".  (3)

Ved å analysere dette sitatet nærmere, ser en at Leborg her gir oss to/wJ//.G//zgG og
Øo/J`/77.c7GØølG  definisjoner  av  verdi-begrepet.  Ayn  Rands  definisjon  -  "det  som  man
handler for å oppnå og/eller bevare» - identifiserer et langt mer omfangsrikt begrep
enn hva Leborgs tilføyde definisjon - " 'Verdi'   er det som tjener en organismes liv"
- gjør.  Inn  under  Rands  definisjon  faller  eøÆ¢ø ting  som  fungerer  som  objekt  for
hensiktsmessig oppførsel, likegyldig om det tjener euer skader aktørens liv. Dette er
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v.:!k:iig og bør und€rsftti:f:s., ifølge Rf lndf  def inifjon  rommer uerdibegjrepet  alt  ha  menne!het
z;c'fiJj`G//c7r.  Leborgs  definisjon  derimot, innlemmer bare  en begrenset gruppe  av  "det
som man handler for å oppnå og/eller bevare."   Ikke  alt  hva  den  falne  Adam  be-
hager gagner hans  liv og helbred.  Ifølge Leborgs  definisjon,  røzøz# 2¢"Jz.GGg7¢G/ Æøø
deri meng/de  Øu de randansk.e uerdier fom t]ener memeskets  liu.

Hvorvidt  det  er  meningsløst  å  tale  om  verdier  som  ikke  er  relatert  til  hva
opprettholdelsen  av  menneskets  liv  krever,  avhenger  selvsagt  av  hva  som  menes
med  'verdier'.  Med  utgangspunkt  i  Leborgs  definisjon  er  det  meningsløst;  med
utgangspunkt i  Rands definisjon er det funt ut meningsFllt.

Opererer Ayn Rand selv med to motstridende verdi-begreper? La oss  se nærme-
re på den sammenhengen Rands verdidefinisjon er hentet fra. ]eg trof den ÆØø kan
forståes dersom det forutsettes at Rand, som Leborg, har et tvetydig verdibegrep.

"  'Verdi'  det som man handler for å oppnå og/eller bevare."  Begrepet 'verdi'  er

ikke elementært @rimary)  ; det forutsetter et svar på spørsmålet: Av verdi for Æø6ø
og for bua? "

Gitt Rands   'generøse'  verdi-definisjon,  hva  forstås  med  hennes  påstand  om
begrepet " forutsetter et svar på spørsmålet:  Av verdi for Æ#GØ og for Æøø? " ]eg kan
ikke  se  noen  mening  i  et  slikt  krav.  Taler  jeg  uforståelig  dersom  jeg  sier  at  jeg
kjenner en politiker somverdsetter  Strays  utenrikspolitiske  redegjørelser  uten  å  gi
deg infomasj on om denne parlamentarikers z.ø!c'ø/z./€J og ÆGørz.Æ/?

Bare ved å glemme Rands egen definisjon og ta utgangspunkt i Leborgs versjon,
blir dette avsnitt i The Objectivist Ethic forståelig.  q)  Da har det nemlig mening å
stille  de  krav  Rand  gjør  til  verdibegrepet.   Informasjonene  om  den  handlende
organismes natur og hensikt er nødvendig for å kunne bestemme «hva som tjener
en organismes liv. "

Rand blander sammen to. forskjellige verdi-beg-reper
Rands tese om enibegrepsrelasjon mellom 'liv' og 'verdi' er ikke holdbar dersom en
tar utgangspunkt i Rands eksplisitte definisjon av verdi-begrepet. Bruker en derimot
Leborgs -og Rands uuttalte - definisjon, er begrepssammenhengen triviell.

Nødvendigheten av å skille skarpt mellom disse to forskjellige verdi-begreper kan
iuustreres ved å analysere argumentet til Rand/Leborg for Æyo¢ør 'verdi' avhenger av
'hv'. Jeg siterer fra Leborgs artikkel:  "Ayn Rand hevder at begrepet 'verdi' avhenger

av begrepet 'hv'; nettopp det konstante altemativ mellom eksistens og ikke-eksistens
er det som gjør at begrepet 'verdi' oppstår. "

Fokuserer  en  her  på  Rands  verdibegrep  (det  omfangsrike),  må  dette  resonne-
mentet forkastes. At vi har et begrep fof «det som man handler for å oppnå og/eller
bevare»,  innebærer  at  vi  har   en  mental  kategori   som  refererer   til  objekt  for
menneskelig  handling.  Høø¢ør mennesker  handler  er  et  helt  annet  spørsmål  som
ikke må forkludre den kjennsgjerning at mennesket handler. Man kan ikke forlange
kjennskap  til Æo¢/eÆfe psykologiske motiv  (å unngå  død - ikke-eksistens - er ikke
enerådende  motiv)   før  det  innrørnmes  en  forståelse  av  kategorien  "objekt  for
menneskelighandling."
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Trekkef vi  inn Leborgs  verdibegfep  (det  snevre),  stilles  argumentet  i  et  annet
lys.  Dersom  altemativet  eksistens/ikke-eksistens  var /7øzøwdG,  ville  alt  liv  blitt
opprettholdt GG/z.øg6/r"/Øf/.  Men da ble en distinksjon meuom det som tjener og det
som skader menneskets hv meningsløs.

I moralfilosofien er det det oø/Øøgr#.Æ6 verdi-begrepet som er av interesse. Moral-
filosofenes  verdi-problem  ef  dette:  Mennesket  verdsetter  alt  menom  hifnmel  og

jord; kan man ut av denne voluminøse masse plukke et knippe av verdier og si at
disse  er o//GÆ/z.ø/ bedre  enn  de  Øvrige?  Siden  Hume  har  de  fleste  fflosofer  svart be-
nektende.  Ayn Rand mente  hun kunne påvise  eksistensen av  en  objektiv  kode  av
verdier.

]eg mener å ha vist at hennes '1Øsning' egentlig består i å c7G/2øøi€ 4o7Zpro4/GØ€/.

Relativisme
Med den objektive etikk kastet over bord, hva står en egentlig tilbake med? ]eg tror
at  en  ved  å  generalisere  Leborgs   definisjonstype  kan  vise  at  all  moral  og  alle
verdikodef har et rt7/ø/z.2/z.j./z.j`Æ aspekt. Leborg kommer frem til sitt  verdibegrep ved å
anvende kritefiet "det som tjener en organismes liv"  (riin kursivering)  på de  objekt
mennesket  verdsetter.  En  kan  tenke  seg  en  hel  mengde  slike  begrensede  verdi-
begreper differensiert etter hvilken standard man vurderer verdiene med henblikk
på.  "Menneskets  liv»  er ikke  den  eneste  tilgjengelige  standard.  "  enhver  j%/3/.GÆ/z.#/
valgt hensikt kan  det  etableres  en  kode  av midler  som bør  benyttes  dersom  hen-
sikten  skal  realiseres.  Den  valgte  hensikt  fungerer  da  som  verdistandard,  og  de

godkjente midler blir c7c7øøG verdistandards verdier.
Leborg er av den oppfatning at noen annen standard enn 'menneskets liv" ikke

fmnes. I min forrige artikkel påstod jeg at den hensikt å dø kan fungere som verdi-
standard.  Leborg rinvender:  "En  verdistandard  er  et  mål  for  målrettet  handling.
Døden   som   tflstand   er  ikke   et   endepunkt   for  målrettet   handling.   Døden   er
simpelthen fravær av slik handling. " (7)

Leborg blander sammen døden  som /z./r/øøJ og døden som ÆGøj`z.Æ/.  Det at døden
som  /z./j`/øØ47 er  fravær  av  handling imphserer  ikke  at  døden  er  en  ÆGøj`z.Æ/ som  kan
realiseres uten handling - for den som er i live!

Men,  skriver  Leborg;  "Selv  om  to  selvmordskandidater  diskuterer  hvordan  de
best skal handle for å dø raskest mulig, er det bare tidsfaktoren, det å dø raskt, som

gjør at handling er nødvendig."  (8) Men hva så? Må et mål først kunne oppnås etter
et gitt antall dager og timer for å kunne fungere som verdistandard?

Rettigheter
Leborg  mener  jeg  har  oversett  Ayn  Rands  egentlige  argument  for  individuelle
rettigheter.  Han  hevdef  det  består  i:  "Hvis  et  menneske  skulle  bryte  en  annens
rettighet, ville han bryte  et ¢#.ør¢¢  om at mennesket,  ethvert menneske,  kan leve
rasjonelt i en sosial sammenheng."  (9)

Dette  er,  for  å  si  det  rnildt,  høyst  uklart.  For  det  første  er  Leborgs  såkalte

prinsipp ikke et prinsipp i det hele tatt, men en //.Gøøfg7.emz.øg.  Mennesket har i dets
Øø/z# evnen  til rasjonell  tenkning  og  handling.  Det  er  opp  til  den  GØÆG/ZG i  hvilken
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grad dette potensialet skal utnyttes. Ingen kan hindre et menneske i å leve rasjonelt i
en sosial sammenheng.

Det  er  viktig  å  skille  mellom  det  å  /Gøe  rasjonelt  og  det  å  høste /7øÆJøøG_av  ens
rasjonelle  liv.  I  vårt  samfunn  møter  en  rasjonell  person  qvis  mål  er  et  langt  og
lykkelig liv) mange hinder som ville vært fjemet i et fritt samfunn, men dette er ikke
det samme  som å si at det norske  sosialdemokrati setter en stopper for vårt Ønske
om å leve rasjonelt. EHer mener Leborg at vi alle er irrasjonelle?

Leborgs kjennsgjeming kan omgjøres  til et moralsk prinsipp  ved  å  erstatte  'kan'
med  'bør'.   Men  c7Ø  bryter  ikke  normen   "enhver  bør  leve  rasjonelt  i  en   sosial
sammenheng" fordi om/.6g krenker dine påståtte rettigheter.

Jeghandler umoralsk ved å krenke dine fettigheter,   47Grj`oø  'du   skal  ikke  krenke
djn   nestes rett tfl liv og eiendom"  ef et etisk prinsipp  som/.Gg ubetinget bør følge
fordi  det  alltid  tjener  min  rasjoneue  egeninteresse.  Men  et  slikt  prinsipp  legger
sterke  begrensninger  på  mine  handlinger  -  ja,  så  sterke  begrensninger  at  selve

prinsippet vanskelig lar seg forene med et handlingsmønster hvor min 6g'Gø lykke er
min høyeste hensikt. Nettopp dette var min rinvending mot Rands rettighetsteori.
Teg kan ikke se at Leborg tilkjennegir hva han finner uakseptabelt i mitt argument.

Fotnoter
1)   Ayn   Rand.   "The   Objectivist   Ethics,"   i   TØG   T/z.77øe   o/  Je¢JÅøeJJ   QJY:   New

American Library,1964) p.17.
2)  Mitt tidligere  skille mellom  det eksistensielle  og det epistemologiske  aspekt ved

forholdet mellom hv og verdi, lider under en uklarhet som følge av at jeg i min
artikkel  ikke  skiller  mellom  de  to  forskjeuige  verdibegreper  en  finner  i  Rands
moralfilosofi.  (Se teksten nedenfor).

Til Leborgs kritikk: Jeg mener at man kan akseptere Rands teori om at et begrep er
mer enn  dets  defmerende karakteristika,  og likevel hevde  at antall meningsfulle
utsagn om et begreps enheter er en større mengde enn de utsagn som  beskriver
definerende og ekstra defmerende karakteristika ved et begreps enheter.

Min innvending mot Rand bygget derfor ikke på  et skille mellom  defmerende  og
ikke-definerende  karakteristika ved  et begrep,  men  på  en  distinksjon  -  når  det

gjelder nødvendigheten  av å kjenne  et begreps  'røtter'  -  mellom   abstraksjoner
fra sansedata og abstfaksjoner fra abstraksjoner.

Jeg tror ikke det er nødvendig å gå nærmere inn på Ayn Rands begrepsteori i denne
sammenheng.

3) Henrik Leborg. "Objektive verdier og naturlige rettigheter: Et svar til Høien.  "
4) ]eg konsentrer definisjonen om mennesker.
5)  Rand, cp.  cit., p.15.
6) Leborg, op.  cit., s.15.
7)  Ibid,  s.15.

8)  Ibid,  s.15.

9)  Ibid, s.16.
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Nytt svar til Tor Geir Høien

Henrik Leborg

Debatten  om  objektive  verdier  og  rettighetsteori  ruller  videre.  Misforstår  Høien
Ayn Rands ideer ener forstår han dem ikke i det hele tatt?

Tor  Geir  Høien  fmner  beklageligvis  ikke  mine  innvendinger  til  hans  artikkel
overbevisende. Det kan dels skyldes at jeg enkelte steder har presentert Ayn Rands
ideer på en noe uheldig måte, dels at Hølen fremdeles misforstår - eller ikke forstår i
det hele tatt -Ayn Rands ideer. Det første kan jeg gjøre noe med, det andre får bli
Høiens problem.

Verdier
Høien hevder at det er en  tvetydighet i min  definisjon  av  'verdi'.  La meg prøve  å
oppklare.

Ifølge  Rand  er  der  to   fundamentale  altemativer  i  universet:   Eksistens   eller
ikke-eksistens.  Men  det  er  bare  for  levende  vesener  dette  altemativet  eksisterer;
deres  handlinger  tjener  enten  deres  liv  (fortsatt  eksistens)  eller  det  fører  tfl  det
motsatte.  Dette konstante  altemativ mellom eksistens  og ikke-eksistens gjør at det
for levende vesener oppstår  et  ¢GÆoy for verdier  som zøå//or c7G Æøøc7/z.øger som tjener
til opprettholdelsen av vesenets liv.

Det  er  bare  mennesker  som  kan  zw/gG  sine  handlinger  (for  alle  andre  levende
vesener fører deres  automatiske handlingsmønster til at de fortsetter å leve  eller at
de  feiler i så måte).  Det er  nettopp  et  ¢ø/g meuom  flere handlingsaltemativer  som
skaper behovet for en Åøo/ø/ til å veilede mennesker i å  foreta  et riktig valg.  For å
oppsummere:  Grunnlaget for verdier er det konstante  altemativ mellom  eksistens
og ikke-eksistens der verdier er mål for de handlinger som et levende vesen foretar
seg for å opprettholde sitt liv. Levende vesener, andre enn mennesket, foretar auto-
matisk de riktige handlinger. De foretar alltid handlinger som, hvis overhode mulig,
opprettholder dets liv. Mennesket må foreta valg, Øc7ø c7G/ Æøø/wg/øgø/G øø/g.

'Verdi'  som  begrep  omfatter  Ø//G  øl€ mål  mennesket  Æøø  ha  for  sine  handlinger,

ikke bare  de  objektivt riktige mål, gitt menneskelivets  natur.  Siden  det ikke  fmnes
noe  separat  begrep  for  'o//.eÆ/z.øe  ¢efJz.Ø',  må  ordet  'verdi'  brukes  for  både  det  vide
begrepet  'verdi'   og  det  innsnevrede  'objektive  verdier'.  Det  er  som  sådan  ikke
tveqrdighet tfl stede.

Selv  om  verdier  bar  sin  funksjon  som  Øc3//or  Æc7øc7/z.øg#_som  opprettholder  et
levende vesens  liv,  kan mennesket,  siden  det er i  stand til å velge galt,  ha mål  for
handlinger, dvs. verdier som går imot dets eget liv, dens egen natur.

Det at mennesket kan velge gale mål for mine handlinger (gale verdier), forandrer
ikke på verdiens funksjon. Det bare viser at mennesket, som det eneste blant artene,
kan handle mot sin egen natur.
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Høien skriver videre:  »  ...  ifølge Rands  definisjon rømmer verdibegrepet alt hva
mennesket verdsetter.  Leborgs  definisjon  derimot,  innlemmer  bare  en  gruppe  av
det man handler  for å oppnå og/eller bevare".  (1)  Det forehgger  en misforståelse
hvis Høien mener at dette er to motstridende verdibegreper. Fra ett enkelt individs
synspunkt idag er det svært meget i denne verden å verdsette uten at dette individ
nødvendigvis  må  ha  gjoft  noe  for  å  oppnå  disse  verdiene.  Han  kan  eksempelvis
verdsette hjelpemidler som bilen, elektrisiteten og trykkekunsten uten egenhendig å
ha bidratt med å frembringe disse godene. Det som er poenget er at alt dette er mal
for øGøøGj`Æm handling. Mc'øø6rÆ6/ må  handle  for  å  oppnå  disse  godene, ikke  hvert
bidige konkrete individ.

For å konkludere  denne  delen:  'Verdier'  avhenger av 'liv'.  Det er verdier  som  er
mål  for  de  handlinger  som muliggjør livets  fortsatte  eksistens.  Det er menneskets
frie vilje  som gjør at en kan velge  z.ÆÆG å  foreta  de  handlinger  som  tjener dets  eget
liv.  Men dette motbeviser ikke at verdiens  funksjon er å opprettholde ens  eget liv,
det viser bare at det går an å velge gale verdier.

Verdistandard
Kan  man  så  si  at  'menneskets  liv'  er  en  orz/.GÆZz.#/  bedfe  verdistandard  enn  andre
verdistandarder?

Hva vil det si å være objektiv? Det vil si at man er /rø ÅØo/ o//GÆ/g/,. mer spesifikt at
man  observerer  fakta  og  ved  hjelp  av  sin  fomuft  kommer  frem  til  ny,  abstrakt
kunnskap om objektet.  (2)  Hva angår mennesket, kan man observere at det har en
spesifikk natur; at det har en spesifikk natur; at det overlever på en spesifikk måte.
En objektiv verdistandard er her nødvendig for å finne ut hvilke verdier som tjener
menneskets   liv.   Andre   verdistandarder   som   fremkommer   på   subjektivt   ener
intrinsikalt  vis,  er  o//.6Æ/z.#/  sett  dårligere  fordi  de  ikke  er  tro  mot  objektet;  de  er
fremkornmet på vilkårhg grunnlag.

Problemet   her   er   at   Høien   q7deligvis   er   av   den   oppfatning   at   begrepet
'objektivitet'  ikke har noen mening og han  tror  derfor ikke  at Rand kan  finne  en

objektiv verdistandard. Hva Høien refererer til som relativisme involverer så mange
feiltagelser at det ikke kan behandles i denne artikkelen, men for noen tips kan man
se Martinsens artikkel.  (2)

La   oss   som   eksempel   ta   døden   som   verdistandard.   Høien   spør   i   denne
forbindelse  om  et mål  (verdistandard)  først kan  nåes  efter  et visst antall timer  og
dager.  Svaret er her at det ikke gjelder  dager og timer,  men et helt liv!  Mennesket
trenger  en  verdistandard  for  å  finne  ut  hvordan  det  skal  leve  hele  sitt  liv,  ikke
hvordan det vil tilbringe lunchpausen. Man kan forandre verdistandarder hvis man
f.eks. er sosialist og går over til å bh Objektivist -noe det forøvrig finnes eksempler

på. Men dette er fundamentale forandringer som foretaes noen få ganger i løpet av
et  helt  hvsløp,  ikke  hvert  femte  minutt!  Hvis  det  siste  er  tilfelle,  har  man  ingen
verdistandard i det hele tatt; man overlever i Øyeblikket inntil naturen går sin gang
og man inister sitt liv. Man kan ikke si: Teg har hatt mitt eget liv som verdistandard,
men nu har jeg døden som verdistandard,  sekunder før man planter en kule i sin
egen tinning.
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Rettigheter
Høien  skriver:   "Men  et  slikt  prinsipp  som  individuelle  rettigheter  legger  sterke
begrensninger på mine handlinger  -  ja,  så  sterke begrensninger at  selve prinsippet
vanskehg  lar  seg  forene  med  et  handlingsmønster  hvor  min  egGø  lykke  er  min
høyeste   hensikt."   (4)   Dette   er   nøyakdg   det   samme   som   Høien   skrev   i   sin
hovedartikkel (5) og som jeg mener å ha gitt et fillgodt svar på i mitt første svar. (6)

]eg skal likevel prøve å svare en gang tfl.
Et  rasjonelt  menneske  i  et  fritt  samfunn  ÆøØ  z.ÆÆG  oppnå  sin  egen  lykke  ved  å

krenke andres rettigheter. Gjør det det, er det med på å Ødelegge en samfunnsform,
laissez  faire  kapitahsme,  som  opprettholder  menneskets  rett  til,  og  mulighet  til,  å
handle efter egen dømnekraft.  Det er nettopp  fravær av  den innledende bruk av
tvang som gjør at mennesket fullt ut kan handle efter egen dømmekfaft og derved
oppnå sin egen lykke.

Det  norske  sosialdemokrati  setter  ikke  en  stopper  for  et  menneske  til  å  leve
rasjonelt hvis man med det mener at det får lav til å tenke.  Men sosialdemokratiet
legger meget sterke begrensninger på  enkeltindividets  muligheter tfl å handle  efter
egen dømmekraft; til å sette sine egne tanker og ideer ut i ord og handling.  Det er
intet ski]1e mellom det å leve rasjonelt og det å høste  fruktene av ens liv hvis man
her med  øJ/.o#6/Z /z.# mener at individet uhindret kan  sette  sine ideer  og tanker ut i
livet.  Det norske sosialdemokiat!  setter meget sterke innskrenkninger på mennesk-
ets  mulighet  til  å  leve  rasjonelt  selv  om  det  selvfølgelig  kan  være  et  rasjonelt
menneske innenfor sosialdemokratiets trange grenser.

Fotnoter
1)    Tor Geir Høien. "Verdier og rettigheter: En kornmentar til Leborgs kritikk".
2)    For  en  inngående  behandling  av  objektivitetsbegrepet,  jfr.  Vegard  Martinsens

artikkel i Nye EGO,1,1  (1986).
3)   Tor Geir Høien. "Verdier og rettigheter: En kornmentar til Leborgs kritikk".
4)   Tor Geir Høien. "Objektive verdier og naturlige rettigheter".
5)    Henrik Leborg. "Objektive verdief og naturlige rettigheter: Et svar til Høien.

Debatten er trykket i IOF fra 1984 til 1987.



Den me forskjellen
Loren E. Lomasky

David Kelley: Unrugged lndividualism: The Selfish Basis of Benevolence.
Poughkeepsie, N.Y., Institute for Objectivist Studies, 65 s., $9.95.

Medmenneskelighett  er den dyd som får oss  tfl å ta hensyn til andres  sårbarhet og
verdier for deres  egen  skyld, ikke bare vår egen.  Som med de  fleste dyder,  er ikke

praktisefingen av medmenneskelighet lett.  For tilhengeme av romanforfatteren og
filosofen Ayn Rand, synes det som om medmenneskelighet ikke er mulig i det hele
tatt. Randianerne er beryktet for å berømme egoismen, ja til og med opphøye den
tfl en  dyd.  De  omtaler altruisme med  samme  kjærlighet som  en viss  eks-president
reserverte  for  brokkoli.2  Ayn  Rand  selv  uttalte  seg  knapt  nok  positivt  om  med-
menneskelighet. Begrepet synes å være ikke-eksisterende i Rands verden.

Dette vaf ihvertfall tilfelle inntil utgivelsen av  Uø%g:G/ Jø47z.#z.c7Øcz/z.Jzø.  David Kelley,
som  kan  sies  å  være  den  mest  talentfune  tolker  og  utvikler  av  Rands  filosofi  -
objektivismen,    argumenterer    overbevisende    for    at    en    verden    uten    med-
menneskelighet ville være et ekkelt og brutalt sted å leve. Mindre overbevisende er
hans  forsøk  på  å  løse  den  randianske  sirkelens  kvadratur  ved  å  hevde  at  det  er
samsvaf  mellom  objektivismens  egoisme  og  å  utføre  ikke  gjengjeldte  vennlige
handhnger,  og en generøsitet som ikke  straks  gir  svar på  spørsmålet:  "Hva  får jeg
igjen for det?"  Som med Dr. ]ohnsons hund som gikk på bakbena, er ikke underet
hvor godt den utfører kunststykket, men at den gjør det i det hele tatt. Kan Kelleys
hund innta vertikalen?

G].ensidig nytte
Ved  første  ettersyn  ser  det ikke  slik ut.  Egoisme  er  den  doktrine  at  en  alltid  skal
handle  for  å  fremme  sri  egeninteresse.  Det betyr ikke  at man  skal løpe  rundt og
Ødelegge andres liv. Å oppføre seg som en aggressiv ulv er ikke en strategi som med
sannsynlighet leder til frernme av egne interesser.  (Vel, det kunne vel hende, dersom
en hadde valgt seg en karriere som raner på T-banen euer som pohtiker, men det er
et  tema  for  en  annen  artikkel).  Snarere  er  det  slik  at  det  meste  av  det  som  får
menneskets liv til å gå bedre, krever samarbeid med andre, og dette samarbeidet er
lettest å oppnå dersom en selv er en pålitelig samarbeidspartner. Dersom vi ser bort
fra  eremitter, koinmer vi ovefens ved hele  tiden å bytte  quid pro  quo,  slik at alle
partner har nytte av samhandlingen.

T   Benevolence  er her g)ennomgående  oversatt med  medmenneskelighet.  Ordboken  foreslår videre vennlighet,

velvilje, menneskekjærlighet etc.  (o.a.)
2   George Bush ertet på seg amerikanske bønder ved å uttale at han hatet denne grønnsaken (o.a.).
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Dette  er  utgangspunktet  for  en  grunnkus  i  sosialøkonomi,  og  jeg  har  ingen
problemer   med   å   slutte   meg   til.   Imidlertid   har   dette   ingenting   med      med-
menneskelighet   å   gjøre.   En   Økonomisk   aktør   er   bare   ridirekte   opptatt   av
interessene til de andre partneme i handelen. Nytten av den vare eller tjeneste som

gis til dem, er bare relevant i den forstand at den får motparten d å gi deg noe som
du verdsetter høyere. ]o mindre man gir fra seg (eller jo mer man mottar), jo bedre.
Å  få mest mulig i bytte for minst muhg er selve essensen i Økonomisk rasjonalitet.
Medmenneskehghet  innebærer  imidlertid  at  man  gir  fra  seg  mer  enn  man  må.
Dersom jeg må gjøre noe for å overleve eller for å fremme min egen velferd, er det
misbruk av språket å kalle dette en medmenneskelig handling , selv om det frefnmer
andres velferd. Bare dersom man frivillig aksepterer mindre, for at noen andre skal
kunne få mer, kommer medmenneskelighet inn i bildet.  Objektivismens forakt for
altruisme synes å utelukke slike handlinger.

Kelley er uenig i dette. Han hevder at medmenneskehghet er: «a commitment to
achieving  the  values  derivable  from  hfe  with  other  people  in  society,  by  treating
them as  potential trading partners,  recognizing their humaniqr, independence,  and
individuality, and the hamony between their interests and ours.»

Handel, i motsetning til svindel eller bruk av rå makt, legger for dagen respekt for
andre. De andre er i likhet med en selv bærere av rettigheter som ikke må krenkes.

Kelley har helt rett i at å  søke  frivillige avtaler med andre,  fremfor å kjøre  over
deres person og eiendom, er en dyd.  Men å kalle dette «medmenneskelighet» er en

grov  feilkarakteristikk.  Adam   Smith   så   dette   klart.   I   den  kanskje  mest   siterte
passasje i T4G JJ7lG'Ø/ZÆ o/Nø/z.oør observerer han at "it is not from the benevolence of
the  butcher,  the  brewer,  or  the  baker  that we  expect  our  dinner,  but  from  their
regard  to  their  own  interest."  Når  egeninteressen  fremmes  på  en  måte  som  ikke
krenker andres rettigheter, uttrykkes rettferdighet, ikke medmenneskelighet.

Generøsitet
Kelley er mer presis  når han  observerer at vi alle gjør  det bedre i  et  samfunn  der
folk fra tid til annen utviser ikke-gjengjeldt generøsitet overfor andre.  Sett at bilen
din bryter sammen på en bygdevei.  En eller annen med mobiltelefon kjører forbi.
Det ville gjøre dagen din beq7delig bedre dersom han ville stoppe et Øyeblikk, sjekke
hva  som  er  galt  og ringe  etter  assistanse.  Det ville  koste  ham  htt  tid  og  noen  få
kroner i telefonutgifter. Kanskje regner han med at dersom han stopper for å hjelpe
deg, vil du kanskje møte ham i motsatt situasjon en gang, og vil tilby din hjelp. Det
ville sannelig være mer en tilstrekkelig kompensasjon.

Sannsynhgheten for at en  slik situasjon  skulle oppstå er imidlertid mikroskopisk.
Det er masse veier der ute,  og mange biler.  Det synes  derfor som om en rasjonell
aktør  med  egeninteresse  som  fremste  verdi,  ikke  ville  stoppe  for  å  tilby  hjelp.
Likevel viue  både  han  og  du  og  alle  andre  tjene  på  en  kultur  der  slike  små  gode
handlinger var vanlig,  dvs.  på å leve i et  samfunn der de  fleste  er i det minste  litt
medmenneskelige. Skulle altså den egoistiske bilistene stoppe for å hjelpe?

Kelley svarer ja. Ved å hjelpe, yter bilisten den samme generøsitet overfor andre
som han viue Ønske å møte dersom han selv var i en lignende situasjon. ]eg er enig i
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Keneys moralske vurdering. Å tflby verdifun hjelp til andre til minimal kostnad for
en selv, er ikke begrunnet med en streng respekt for rettigheter og plikter, men er
likevel en moralsk vurdering. Min uenighet med Kelley er hans påstand om at hans
konklusjon følger av egoistiske pfemisser.

Fangens dilemma
Eksemplet ovenfor  er  at av mange varianter av  et mønster  for  samhandling  som
spiuteoretikere  har  kalt  for  Fangens  Dilemma.   Kort  oppsummert  er  dette  en
situasjon  der  hver  enkelt  part  ville  fremme  sin  egeninteresse  best  ved  ikke  å
samarbeide,  dersom ikke  ane  andre  også  samarbeidet.  Det beste resultatet  for  alle

parter ville  imidlertid  oppstå  defsom  alle  samarbeidet.  I  vårt  eksempel vine  dette
innebære at egoisten ville bli glad dersom en annen stoppet for å hjelpe henne når
bilen brøt sammen, men dersom hun er rasjonell, ville hun ikke stoppe for andre.

Keuey  innvender  at  dette  er  å  være  gratispassasjer.   Det  er  riktig  nok,  men

problemet er  å  fmne  en  prinsipiell grunn  til  at egoistiske individer  skuue  si nei til
enhver mulighet som byr seg tfl å være gratispassasjer. Kelley svarer at:

"Someone who would accept help in an emergency but would not provide it to

others is acting on the premise of seeking something for nothing.  He is  seeking a
benefit without  the  effort  of producing  that  benefit;  he  wants  to  obtain  an  end
without pursuing the necessary means."

Dette  er  feilaktig.  For  det  første  tilsløres  hva  som  menes  med  «fordel».  Enten
vises  det  til  c7Gøøc personen  som  stopper  når jeg  trenger  det,  eller  til  den  generelle
sosiale praksisen med ukompensert hjelp.  Men  det  er  bare  det  første  som  direkte
tjener  meg.  Hvor vanlig  slik  assistanse  forøvrig  måtte  være,  er  helt uviktig  for  et
konsistent egoistisk individ.

For det andre er ikke min egen samafbeidende aktivitet i noe tilfelle et middel til å
nå det Ønskede målet. I det første tilfeue er bilistens valg mellom å stoppe eller ikke
stoppe helt uavhengig av hva jeg selv ville ha gjort i en tilsvarende  situasjon.  I det
andre  tilfellet  er  det  omtrent like  stor  sannsynlighet  for  at min  egen  handling vil

påvirke hvor utbredt generøsitet er i samfunnet,  som at min stemme vfl avgjøre et
presidentvalg.  Spillteoretikeme  hadde  fett  hele  tiden.  I  Fangens  Dilemrna vil  den
egoistiske deltakeren hoppe av.

Videre  er  prinsippet  om  å  ikke  akseptere  noe  for  ingenting  tvilsomt  utfra  en
egoistisk filosofi. Dersom noe av verdi faller i hendene på en, bør en egoist la være
å beholde  det? Dersom  en partner i en handel er en  dårlig handelsmann  og tilbyr
seg å  selge  noe  til halvparten  av  den  prisen  egoisten  er villig til å  betale,  bør hun
insistefe på å betale mer? Teg tror ikke det, men så er jeg da heller ikke noen egoist.
Det vil si -jeg setter ikke likhetsegn mellom rasjonahtet og egoisme, og jeg betegner
ikke  viljen  til  å  gjøre  små  ofre  for  andres  skyld  som  det  patologiske  syndromet
objektivister kjenner som altruisme.

Redskaper eller mål
Kelley har  en  pil igjen i  sitt  kogger.  Han  understreker  at  man  ikke  bør  behandle
faktiske  og potensielle  handelspartnere på  samme  måte  som  en  spillemaskin,  som
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man putter penger på  og henter ut gevrister  fra.  Å  stjele  fra begge  typer  er galt,
men  i  sitt  forhold  til  pe£soner  bør  man  i  tillegg være  høflig  og imøtekommende.
Dette er fordi andre personer ikke bare er redskaper som brukes for å fremme egne

prosjekter, men snarere vesener med egne mål, som de kan være like helhjeftet viet
til  som  du  er  til  dine.  Personer,  i  motsetning  tfl  ting,  fordrer  en  behandling  som
understreker deres  status  som rasjoneue agenter.  Det er gjennom å oppføre oss  og
snakke slik at vi uttrykker respekt og omtanke,  at vi erkjenner den verdighet som
kommer andre rettmessig til del.

Keneys redegjørelse høres riktig ut, men er noe på siden. Igjen har han skjehet en
autentisk dyd, uten å kunne identifisere den riktig. Å være oppmerksom i forhold til
høflighetsformer  er  ikke  medmenneskelighet,  men  snarere  gode  man6rer.  Det  er
ingen tvil om at gode man6rer er en dyd, og ingen overflødig affektasjon hos  folk
med alt for mye tid tilgjengehg. Uhøflighet blir ikke bedre at man er strengt opptatt
av  bunnlinjen.  Elskverdighet  teuer,  selv  når  pengene  strømmer  inn,  ja  kanskje
spesielt  da,  på  grunn  av  den  følsomhet  som  ofte  ledsager  større  Økonomiske
transaksjoner.

IOF  1/1997.  Gjengitt  med  tillatelse  fra  RG'c7j`oø  A4Øgøz?.ø€.  Reason,  3415  Sepulveda
Blvd.,  Suite  400, Los Angeles,  CA  90034.  ©Reason.  Oversatt av ]an Arild  Snoen.
Loren E. Lomasky er professor i filosofi ved Bowling Green State University.



Den inkluderende egeninteressen
Et svar til Loren Lomasky

Thomas Gramstad

1  f in  anmeldelm  au Darid Kslleys bok Um4#ed lndiuidualim  tar IAren lflmaf ky  oPP  en  del
intereffante Poenger m  det  k.an uære uel uerdt å difk.utere. Dessuerre barlflmasky  enhelte flåset:_

auporlng/er  om  "Rftndianfhe  Sirklerf  k:uadratur"   og om  "Kslleyf  burid  han  innta  uertik.alerl' ,
f om hcm cintagelig tror er ek>f empler På ironish uidd.

Det  jeg  ser  som  det  største  problemet  med  Lomaskys  anmeldelse,  er  at  han
fremsetter  sine  egne  definisjoner på  begreper  som  egoisme  og  "benevolence",  og
deretter "gjendriver" Kelleys argumenter ut fra disse. Dermed blir resultatet ofte en
form for skyggeboksing eller stfåmannslakting som ikke adresserer Kelleys poenger,
eller sorn utelater vesentlige poenger fra diskusjonen.

Men  først  må  vi  ta  fatt  i  oversetterens  oversettelse  av  kjemebegrepet  "bene-
volence". Dette er oversatt til medmenneskehghet. Dette er en dårhg og misvisende
oversettelse,  fordi  den  per  defiinisjon  forutsetter  at  "benevolence"  innebærer  en
orientering ut  fra  andre  mennesker,  istedenfor  en  orientering  som  springer  ut  av
deg  selv  og  drii  egeninteresse.  Men  Kelleys  poeng  er  jo  at  han  mener  at  ekte
"benevolence"  springer ut av en selv, den er egoistisk. Det er jo nettopp dette som

er kjemestridspunktet i debatten, og `som altså Lomasky benekter muligheten av!
Ved å velge  å bruke  ordet  "medmenneskehghet",  har oversetteren allerede valgt

side og tatt et ekstra kort ut av ermet og gitt til Lomasky.  En bedre oversettelse er

goc7zø.¢.& For det første er dette ordet mye nærmere det engelske begrepet, og for det
andre  er godvilje  et nøytralt begrep  mht.  motivasjon:  godvilje  kan være motivert i
egeninteresse eller det kan være motivert i interesse for andre. < 1 >

Uforenlige definisjoner
Lomaskys  defmerer  "benevolence"  slik:  "Medmenneskelighet  er  den  dyd  som  får
oss til å ta hensyn til andres sårbarhet og verdier for deres egen skyld, ikke bare vår
egen.„

Legg merke  til  hvordan  egoistisk  motivert godvflje  utelukkes  per  definisjon.  Til
sammenligning lyder Kelleys definisjon slik (s. 30):

"Godvilje  er  en  selwalgt  forpliktelse  om  å  oppnå  de verdiene  som muliggjøres

gjennom å leve sanimen med andre personer i et samfunn, ved å behandle dem som
potensiene 'handelspartnere', ved å anerkjenne deres menneskelighet, uavhengighet
og individuahtet, og harmonien mellom deres og våre egne interesser."
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Kelley  tilføyer  at godvilje  innebærer  en  fom  for respekt  for  andfe  mennesker,
ikke  den  spesifikke  respekten  for bestemte  karaktertrekk,  handhnger  eller bragder
hos personer vi ser opp  til, men en generell respekt som har utgangspunkt i deres
menneskelige  potensiale  for  å  oppnå  slike  karaktertrekk,  handlinger  og  bragder.
Lomasky defmerer egoisme  slik:  «Egoisme  er den doktrine at en  alltid  skal handle
for å fremme sin egeninteresse».

Men  dette  er  fefl,  eller iallfall  fmnes  det varianter av egoisme  som  faller utenfor
denne definisjonen, deriblant Randiansk rasjonell egoisme, og det er jo den som er
temaet her.

Her er en Objektivistisk definisjon av egoisme: «Egoisme er det etiske prinsipp at
et menneskes primære moralske fopliktelse er å oppnå sin egen velferd, lykke eller
egeninteresse».  q?eikoff,1991)

Rasjonell egoisme krever altså slett ikke at alle handlinger, uavhengig av kontekst
og grad av viktighet, aldri må gavne andre eller ikke kan være begrunnet i effekten
for andre.  Et  slikt  syn ville være  en  helt umulig  og ugjennomførbar ide  som ville
forhindfe  menneskelig  sosial  fremgang,  og  dette  synet  kan  det  derfor ikke være  i
noens egeninteresse å ha. Lomaskys definisjon passer kun på irrasjonelle former for
egoisme.

Det er tre poenger som står imot Lomasky her. For det første at rasjoneu egoisme
dreier seg om dine vesentlige verdier og handlinger, altså slike som har en betydning
for ditt hv og skjebne. Disse verdiene og handhngene må springe ut av deg selv og
tjene deg selv; de må være begrunnet i dine verdier og din personlige kontekst, og
tjene drii fremgang i hvet. Men det fmnes verdier og handlinger som ikke har en slik
vesentlig beqrdning, eller som har minimale kostnader, og som derfor faller utenfor
den Obj ektivistiske definisj onens gyldighetsområde.

For  det  andre  åpner  den  Objektivistiske  definisjonen  for  at  en  egoist  kan  ha
sekundære, tertiære osv.  forpliktelser overfor andre mennesker, dette er ikke i strid
med å være rasjonell egoist. Disse fopliktelsene kan springe direkte ut fra egoistiske
motiver og begrunnelser,  eller  de  kan  springe  ut  fra  andre  motiver,  så lenge  disse
ikke er i strid med din rasjoneue egeninteresse eller dine mer grunnleggende verdier.
Dette  siste poenget er viktig:  rasjonen egoisme krever ikke at du til enhver tid må
kunne avgi en  fll redegjørelse  for hvordan enhver handling du  foretar tjener din
egeninteresse.  Rent bortsett fra at det ikke er nødvendig at enhver handling tjener
ens   egeninteresse,   så  ville   et   slikt   krav  innebære   et  krav   om   auvitenhet,   en
umulighet.  I  denne  sammenhengen  kan  du  heuer  forestille  deg  rasjonell  egoisme
som en slags veto-rett eller rammeverk for dine verdier og handlinger:  dersom  du
oppdager  at  noen   av  dine  verdier   eller  handlinger   er   skadelige   for  deg   euer
innebærer store kostnader uten å ivareta verdier som er større, vil en egoistisk etikk
fortene deg at du bør avstå fra dem.

For  det  tredje  er  det i  svært  mange  situasjoner  harmoni,  ikke  konflikt,  mellom
forskjelhge   personers   rasjonelle   egeninteresse,   og  i  mange   situasjoner   kan   en

persons interesser rikluderes i og bli en del av en annen persons interesser.  Altså:
den rasjonelle egoismen er en inkluderende egoisme, den kan inkludere og omfatte
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andre personers interesser i tillegg til deg selv og dine interesser.  Sagt på en annen
måte: andre menneskers interesser kan bh en del av din egeninteresse.

Det   mest   åpenbare   eksempel   på   dette   er   kjæreste/samboer/ektefelle,   samt
venner.  Mennesker er  sosiale vesener;  du mistrives  og kan til og med bli  syk uten
sosialt  fellesskap.  Vennskap  og  kjærlighet  innebærer  at  din  venns  og  kjærestes
verdier  og  mål  bhr  en  del  av  dine  egne  verdier  og  mål.  Derfor  er  vennens  og
kjærestens fremgang og oppnåelse av sine mål en kilde til glede for deg, fordi det er
en  del  av  dine  egne  mål  sorn  reahseres.  Denne  inkluderende  egoismen  opphever
den tilsynelatende motsetningen mellom deg selv og andre.

Hva så med fremmede og bekjente, personer som ikke betyr så mye for deg? Jo,
for det første så er vi tilbake til det første poenget. Å åpne døren for noen, å hjelpe
en  garrmel  dame  ombord  på  toget,  å  la  noen  låne  telefonen  etc.  er  marginale
hand]inger  med liten  kostnad  som ikke  påvirker  ditt liv  og  skjebne,  derfor  er  det
ikke  strengt  tatt  nødvendig  at  du  kan  begrunne  slike  handlinger  ut  fra  rasjonell
egeninteresse<2>.  "Viktigheten  av  å  være  egoist  er  større  jo  mere  fundamentale
verdier  som  står  på  spill"   (Harald  Waage)<3>.  Nåf  dette  er  sagt,  er  det  likevel
interessant  å  kunne  påpeke  at  det  faktisk  kan  påvises  elementef  av  egeninteresse
også i slike handlinger. Det vil si at også det tredje poenget mot Lomaslqr kommer
til anvendelse her, på minst to måter.

For det første, i og med at alle mennesker har en felles kjeme av menneskelighet,
så  kan  du  få  en  opplevelse  av  å  forårsake  menneskehg  fremgang ved  å  hjelpe  en
annen  person.  Det  at  du  gleder  deg  ved  å  skape  menneskelig  fremgang  er  et
egoistisk  motiv.  For  det  andre  kan  du  bidra  til  opprettholdelsen  av  et  kulturelt
system av skikker og sedvaner hvis  eksistens  er i din egeninteresse.  Dette poenget
skal jeg komme tilbake til.  Foreløpig vil jeg nøye meg med å påpeke at alle  de tre

poengene  om  egoisme   som  Lomasky  ignorerer  -  vesentlighet,   sekundære   for-
pliktelser og harmoni meuom interesser/inklusjon av andres interesser -gjelder hele
den  store  skalaen  av mennesker  fra  de  aller nærmeste  til  fremmede,  og  dette  slår
dermed bena under Lomaskys påstand om at egoisme ikke kan lede til godvilje for
andre mennesker.  De fleste mennesker vi omgås  faller jo inn et euer annet sted på
denne skalaen.

Velferd og godvilje
Lomasky hevder videre:

"Dersom jeg må gjøre noe for å overleve eller for å fremme min egen velferd, er

det  misbruk  av  språket  å  kalle  dette  en  medmenneskehg  handling,  selv  om  det
fremmer andres velferd.  Bare  dersom man  frivillig aksepterer mindre,  for at noen
andre   skal   kunne   få   mer,   kommer   medmenneskelighet   inn   i   bfldet.    Når
egeninteressen fremmes på en måte som ikke krenker andres rettigheter, uttrykkes
rettferdighet, ikke medmenneskelighet."

(Igjen:  bytt ut "medmenneskelighet"  med  "godvilje"  og se hvor annerledes  dette
avsnittet bhr -- spesielt hvor mye rnindre opplagt det høres ut, og hvor konstruert
"motsetningene" høres ut.)
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Lomasky  hevder  her  at  godvilje  overfor  andre  forutsettef  ofring  --  du  må  gi
avkau på noe, og mer enn det du evt.  får igjen. Hvis du gir av ditt overskudd, eller
av din overflod, så kvalifiserer det ikke som godvilje, ifølge Lomasky.  Men dette er
en løs påstand, som han ikke begrunner på noen som helst måte. Riktignok ser vi at
denne  påstanden  nok  kan  begrunnes  deduktivt  ut  fra  Lomaskys  definisjon  av
egoisme,  men  dette  er  en  definisjon  som  ikke  er  forenlig  med  rasjoneH  egoisme.
Dermed  har  vi  påvist  at  Lomasky  her  argumenterer  mot  en  stråmann.   Siden
Lomasky ikke fremfører noen argumenter for at hans egen definisjon er den riktige,
kan resten avvises som løse påstander.

Konklusjonen bhr dermed at godvilje innebærer å fremme andres velferd, og at
det  ikke  behøver  å  bli  mindre  godvilje  fordi  om  du  fremme£  din  egen  velferd
samtidig. Videre,  selv om du ikke direkte frernrner din egen velferd kan det likevel
være snakk om egoistisk godvilje  fra din  side,  dersom du har inkludert den andres
verdier  og  velferd  som  en  del  av  dine  egne.  Det  fmnes  altså  (riinst)  to  t)per
egoistisk godvflje: (1) Godvilje som freinmer både egne og andres verdier og velferd
direkte   og   (2)   godvilje   som  indirekte   fremmer   egeninteressen  ved   å   fremme
verdiene og velferden til personer som du har inkludert i ditt verdihierarki. <4>

Lomasky  snakker  kun  om  velferd,  ikke  (andre)  verdier,  og  ser  dermed  ut  til  å
legge  mest  vekt  på  materielle  verdier.  Han  konstruerer  et  kunstig  motsetnings-
forhold mellom å frernme egen og andres velferd, men en av de store og fantastiske
fordelene ved å leve i et samfunn basert på rasjonell egeninteresse som uttrykkes og
organiseres gjennom et kapitahstisk teknologisk produksjonssystem er nettopp at et
s]ikt  samfunn  muliggjør  opphevelsen  av  konflikter  mellom  folks  egeninteresser  i
stor  skala.  Men  selv  i  før-industrielle  samfunn  kan  en  person  inkludere  andres
velferd i sin egeninteresse, riktignok i mindre skala @arna, familien, klanen osv.).

Fangens dilemma
Lomasky  hevder  videre  at  det  spmteoretiske  problemet  kjent  som /øøg€øf  c7z./GzøzØø

(FD)  viser  at  rasjonell  egeninteresse  ikke  fungerer.  "1  Fangens  Di]emma  vil  den
egoistiske deltakeren hoppe av",  sier Lomasky.  Egeninteresse vil  føre  til fravæf av
samarbeid, selv om samarbeid ville innebære at totalpotten ble større og det dermed
ble mer på hver. FD er en teoretisk problemstilling med forutsetninger som er langt
borte fra den virkelige verden. La oss likevel prøve å bringe dette noe nærmere den
virkelige verden, og da vil vi se at Lomasky tar fefl, FD viser ikke det han hevder.

LØsningen er å innse at FD  spilles  over mange runder,  og at aktørene vfl kjenne
hverandre igjen. Da vil det vise seg at visse strategier er bedre enn andre. Dette kan
testes ut i datasimuleringef. En strategi som gjør det bra i mange situasjoner er kjent
som  tit-for-tat,  dvs.  aktøren  samarbeider  med  en  aktør  som  samarbeidet  forrige

gang, men samarbeider ikke med en aktør som ikke samarbeidet forrige gang. En ny
aktør antas  å være uskyldig inntil det motsatte  er bevist, altså  samarbeider aktøren
med en annen aktør som den ikke har møtt før. Hvis du synes dette høres ut som
en  form  for  rudimentær  rasjonell  egeninteresse  (om  enn  aldri  så  mekanisk  og
skjematisk)  så har du helt rett. Dette er beskrevet i mer detalj i Axelrod 1985.
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Men  det blir bedre.  Tenk  deg nå  at vi innfører  o/Æ/#,  akkurat  som i et virkelig
samfunn. Da får en aktør tflgang til infomasjon om en annen aktørs tidligere riter-
aksjoner  med  andre  aktører.  Da  blir  det  i  effekt  fæire  førstegangsmøter,  dvs.  de
samarbeidende  aktørene  blir  lurt  sjeldnere  av  aktører  som  ikke  samarbeider.   I
effekt: rasjonell egeninteresse og samarbeid fungerer enda bedre.

Fortsatt  er  denne  modellen  svært  langt  fra  et  virkelig  samfunn.  I  et  virkehg
samfunn  endres  pay-off-verdiene  fra  de  ulike  alternativene  over  tid,  mer  enn  to
aktøref kan inngå i en interaksjon, og aktørene kan endre atferd (mennesker er ikke
så progranmerte og forutsigbare som disse program-aktørene), for å nevne noen få
opplagte  svakheter.  Forøvrig  har  mer  komphserte  strategier  og  situasjoner  blitt
utviklet de senere årene @l.a. ser det ut til at en noe "generøs" tit-for-tat som av og
tfl tilgir en aktør som ikke samarbeidet sist er mer suksessrik enn en streng tit-for-
tat). Men la oss her nøye oss med å påpeke at vi nå har vist at Lomaskys uttalelser
om FD viser at han har svært hten kunnskap om FD.

Lommekalkulatoren: En ideell egoist?
Dette bringer oss til en annen av Lomaskys påstander:  "To rnindre man gir fra  seg

(ener jo mer man mottar), jo bedre. Å få mest mulig i bytte for mmst mulig er selve
essensen i Økonomisk rasjonalitet."

Lomasky  ser  ut  til  å  mene  (men  er  ikke  særhg  eksplisitt  om  dette)  at  en  s]ik
Økononiisk  maksimering  innebærer   at  en   rasjoneu   egoist   hele   tiden  må  være
beregnende  og kalkulerende  i  sitt  forhold  td  andre  mennesker.  Du  må  hele  tiden
være  opptatt  av  å yte  minst mulig,  og å  tyne  mest  mulig ut  av  andre.  Ideen  om
Homo Economicus, en modell om den beregnende kalkulerende aktør - en modeu
som tfl og med er for snever for Økonomiske analyser - utvides av Lomasky til å bh
et helt menneskesyn, et grunnlag for etikk og politikk.

For  Kelley  er  godvflje  en  investering  i  andre  mennesker.   Du  investerer  tid,
oppmerksomhet,  følelser,  m.m.  i  den  andre.  Dette  kan  skape  grunnlag  for  senere
"handel",  altså  utvekshnger i bred  forstand  som  er  utviklende  og  fordelaktige  for

begge parter,  og evt.  en relasjon som vokser og utvikles  over tid.  Men hva om du
aldri tfeffer denne personen igjen?  Hva  om  du tror at dette  er  en person  som er
uaktueH å ha noe mer å gjøre med? To, da kornmer vi til Kelleys neste poeng, som er
at  det  er  ikke  nødvendig  at  denne  bestemte  personen  gjengjelder  investeringen,
fordi i  en  mer  genereu  forstand  blif  ditt  liv  bedre  ved  å  leve  i  et  samfunn  med
bedre, lykke'ligere og mer reahserte innbyggere. < 5>

Med andre ord, din godvilje mot en annen person, uten forventning om konkret
gjengjeldelse  fra  denne personen,  er en måte  å  skape mer verdi i verden,  en måte
som er analog med produktivt arbeid  (Kelley, s.47-48). Analogien er at begge deler
innebærer  å  skape  nye verdier i verden,  og  disse  skaperaktene  er ikke  bare viktig

p.g.a.  de  materielle  verdiene  og gevinstene  de  fører  med  seg,  men  også  p.g.a.  de
åndelige   verdiene   -   erfaringen   av   å   ha   fullført   og   oppnådd   noe.  Tfr.   Rands
beskrivelse   av   Howard   Roarks   erfaring   av   sin   skapende   virksomhet   som   en
"kombinasjon av hellig sakrament, indiansk tortur og seksueu ekstase". Dette er en

åndelig tflstand  og psykologisk  erfaring som  er tilgjengelig  for alle  som engasjerer
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seg i skapende arbeid, og ifølge Rand er dette den dypeste mening noe menneske
kan ha med og i sitt liv.  Når det gjelder analogien, vil det jo være  slik at jo  større
verdi den andre personen har for deg, jo mer vil du være villig til å gjøre for å hjelpe
vedkommende, og desto større skaperakt vfl det være snakk om fra din side.

]eg skal straks illustfere Kelleys poeng på en annen måte. Men først vfl jeg gå litt
mer  inn  på  forestillingen  om  den  kalkulerende  egoisten.  Denne  forestillingen  går
altså  ut  på  at  en  egoist  må  oppføre  seg  som  en  slags  lommekalkulator,  der  helt
nøyaktige  kalkulasjoner  av  kvantiserbare  og  nøye  oppmålte  fordeler  og  ulemper
settes  opp  i  et regnestykke.  Egoisten bruker også  andre personer  som  en  faktor i
regnestykket,  og  dermed  som  et middel  til  eget  formål,  og  det  er  da  viktig  å  ha
minst mulig kostnader og størst mulig utnyttelse av de andre.  Denne modellen av
egoisme   har   nok   en   del   å   gjøre   med   Økonomiske   teorier   om   det   rasjonelt
kalkulerende menneske,  Homo  Economicus.  Men den har minst like mye å gjøre
med  psykologi  -  næmere  bestemt  dysfunksjonell  psykopatologi.  0g  nå  kommer
illustrasjonen av Keueys poeng.

Psykologen  og  familieterapeuten  Robyn  Skynner  og  ]ohn  Cleese   (fra  Monqr
Python) har skrevet to bøker "Life and How to Survive lt"  og "Families: And How
to Survive Them". Utgangspunktet for bøkene var at forfatteme ikke greide å finne
noe litteratur om nomale, velfimgerende mennesker. Det meste de fant dreide seg
om syke, dysfunksjonelle mennesker og familier. Etterhvert kom de likevel frem til
en    del   materiale,    såvel    som    egne   konklusjoner    om   hvilke    ting   normale,
velfmgerende  mennesker  gjør  annerledes.   En  av  disse  tingene  er  at  normale,
velfungerende mennesker ikke er nøyeregnende og kalkulefende i sin omgang med
andre mennesker ("jeg gjorde X for deg to ganger, derfor må du gjøre Y for meg tre

ganger"),  men istedet  opptrer med  overskudd  og velvilje  og  "booster"  hverandre,
og så har de en røff overslagsberegning om at det er en balanse  eller likevekt alt i
alt, mht.  hvor mye  hver bidrar til  fellesskapet.  0g dette er etter rnine begreper  en
utmerket mustrasjon av hvordan Kelleys begrep om investering i andre mennesker
virker.

Altså:  overskudd, velvilje  og godvilje  skaper lykke  og produktive relasjoner, i en
kontekst av balanse og likevekt, og alt dette er derfor i din rasjonelle egeninteresse.
Nøyeregnende  og beregnende  kalkulering som livsstil er dysfunksjonelt og henger
sammen  med  psykologiske  problemer,  mistillit  og  Ødeleggelse  av  menneskelige
relasjoner.  Derfor er en s]ik kalkulerende livsstfl ikke i din rasjonelle egeninteresse.
Den  kalkulerende  egoist  er  ikke  en  rasjonell  egoist,  men  en  irrasjonell  og  dys-
funksjonell  egoist.  Så  har  da  heller  aldri  hverken  Keuey,  Rand  eller  noen  annen
Objektivist  gått  inn   for   slik  kalkulering   som   et   etisk  ideal.   Den   beregnende
kalkuleringen er noe som brriges opp av uvitende mennesker som ikke ville kjenne
igjen   rasjonell   egeninteresse   om   den   så   spratt   opp   på   skjemen   på   lornme-
kalkulatoren deres.

Grenseflytting vs. grensesetting
Et annet vesentlig poeng i grenselandet mellom psykologi og etikk er skillet mellom
bam  (eller unge)  som  trenger hjelp  med  å  flytte grenser  og bam  (eller unge)  som
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trenger  hjelp  med  å  få  satt  grenser.  De  som  trenger  hjelp  med  å  flytte  grenser
trenger å utvikle selvtil]it og selvrespekt. Et viktig element i dette er å utvikle evnen
til å  sette grenser  for andre mennesker,  altså grenser  for hva  en vil finne  seg i  fra
andre  mennesker.   Med  andre  ord,   de  trenger  rasjonell  egoisme,  de  trenger  å
integrere  en  egoistisk  moral  i  sin  karakter.  Det  er  snakk  om  helt  grunnleggende
rG/Æorsvar, ikke bare filosofisk, men eksistensielt - retten til ditt eget hv, retten til å
være  den  du  er,  og  til å  bli  enda mer  av  den  du  er.  Nettopp  her  er Ayn  Rands
romaner   og   filosofi   slik   en   stor   inspirasjonskilde,   og   mange   av   dem   som
sympatiserer  med  Rand  oppgir  da  nettopp  også  den  befriende  følelsen  av  -  og
vissheten om - å ha rett tfl eie seg selv som den største gaven de har fått ffa Rand.

Når egoisme likevel blir uglesett av mange, så har nok dette mye å gjøre med den
andre typen bam og unge (og, dessverre, voksne), altså de som trenger hjelp med å
få  satt grenser.  Siden  disse  oppfattes  som  typiske  representanter  for  en  rendyrket
egoisme, blir derfor tankegangen at de må lære folkeskikk ved at deres egoisme må
begrenses og bekjempes.

Men de er ikke rasjonene egoister. De er irrasjonelle egoister, og i likhet med den
første gruppen, har de et mangelfullt utviklet selv.  De mangler en  forståelse av og
evne til å praktisere de sosiale komponentene av en rasjonell egoisme. De befmner
seg stadig i konflikt med andre, og de forstår ikke og mister mange av verdiene som
fmnes i eller oppstår gjennom sosiale relasjoner med andre mennesker. Dette er en

pris  som er mye høyere enn alle kortsiktige gevinster de måtte  få ved å kjøre  over
andres  grenser eller krenke  andres  rettigheter.  Det de  trenger er altså ikke mindre
egoisme eller mer altruisme, men derimot rasjonell egoisme med hovedvekt på hva
rasjonen   egeninteresse   innebærer   og   hvordan   den   bør   praktiseres   i   en   sosial
kontekst. Det å lære slike bam og unge "god folkeskikk"  er altså ikke bare tfl fordel
for deres omgivelser, men også for dem selv. Derfor kan s]ik læring også begrunnes
i, motiveres i og appeueres til innenfor vedkommendes egeninteresse (i tillegg til det
å sette seg inn i og leve seg inn i andfes situasjon, som også er ferdigheter som bam
trenger å lære).

Skikker og sedvaner
Dette bringer oss tfl det siste poenget jeg vil ta opp her, som er at mange nomer,
skikker   og   sedvaner   i   en   kultur   læres   og   opprettholdes   gjennom   ubevisste
automatiske  prosesser.  Dette  skjer  dels  fordi  barn  lærer  dem  tidhg,  før  bevisst
selvstendig tenkning og språk er fullt utviklet,  dels  fordi mye læres ved ikke-verbal
kommunikasjon,  og  dels  fordi  mennesker  nå  en  gang  er  bygd  slik  at  lærings-

prosesser  automatiseres  mest  mulig  fofdi  dette  er  en  effektiv  måte  for  hjemen  å
arbeide  på.  En  voksen  person  kan  selvfølgelig  ta  et  bevisst  oppgjøf  med  skikkef
eller lærdom vedkommende oppfatter som irrasjonelle eller ikke Ønsker, men dette
krever arbeid, og jo mer som skal endres, jo mer arbeid er det snakk om. Skikker og
sedvaner  har  altså  en  tendens  til  å  vedvare  og  reprodusere  seg  selv  -  de  kan
oppfattes som et system som opprettholdes av menneskene i samfunnet.

Men dette betyr at det finnes mekanismer for å opprettholde atferdsmønstre som
vi Ønsker, atferdsmønstre som er i anes egeninteresse, f.eks. å få hjelp av fremmede
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med å åpne dører, låne telefon, få hjelp ombord på toget osv. En person som yter
shk  hjelp  bidrar  til  å  opprettholde  disse  mekanismene,  bidrar  til  å  holde  dette
kulturene  systemet  i  gang.  0g  derfor  ligger  det  en  egeninteresse  i  å  utføre  slike
handlinger.  Du vfl neppe  treffe personen  du hjelper igjen nåf du selv vfl ha  hjelp,
derfor  er  det ikke  noen  egoistisk  handd  du  gjør  med  den  andre  personen,  men
derimot er det en liten investering fra din side i å bevare et rasjonelt kulturelt system
av skikker og sedvaner<6>.

Derfor er det feil å sammenligne  dette med å  stemme ved  et politisk valg,  slik
Lomasky gjør. Det er to helt forskjemge situasjoner. Stemmingen er en isolert privat
hendelse som ikke direkte påvirker noen andre personer.

Vi er alle gratispassasjerer
Forøvrig er det kulturelle systemet av skikker og sedvaner såpass robust at det tåler
en  god  del  gratispassasjerer,  altså  folk  som  ikke  selv  yter  hjelp  eller  samarbeider
med andre, selv om de mottar andres hjelp ved behov. Sagt på en annen måte: Om
du møter en slik gratispassasjer, altså en som ikke gidder å hjelpe deg, så vil din evt.
misnøye eller irritasjon rette  seg mot den personen, ikke mot alle mennesker  qele
systemet).  Du  skal  møte  mange  slike  gratispassasjerer  for  å  konkludere  med  at
"mennesker er no' dritt" og ikke gidder å hjelpe noen selv lenger.

Dette  spesielle  eksemplet  er  kanskje  typisk  for  gratispassasjerproblemet  mer

generelt:  altså  at  det  i  mange,  kanskje  de  fleste  situasjoner  ikke  er  så  farlig  med
gratispassasjerer,  fofdi de fleste sosiale og kulturene systemene er såpass robuste at
de  tåler  en   del  gratispassasjerer  uten  å  bryte  sammen,   og  uten  å   skape   store

problemer for dem ikke er gratispassasjerer.
Vi  kan  også  snu  situasjonen  på  hodet,   slik  Eyal  Mozes  gjør  i  en  artikkel  i

forannevnte  (note  nr.  6)  nurnmer  av  IOS  Toumal,  og  påpeke  at  sivilisasjonens
historie er historien om å gjøre alle mennesker tfl gratispassasjerer i større og større

grad, fordi jo mer avansert og spesialisert sivilisasjonen er, jo flere verdier og goder
mottar vi fra andre mennesker. Alles kreativitet og produktivitet Øker, dermed Øker
overskuddet, mer blir tflgjengelig for hver enkelt.

0g dette er enda en god illustrasjon av hvordan forskjellige menneskers rasjonelle
egeninteresser  er  i  harmoni  med  hverandre,   og  kan  forsterke  hverandre.   Det
overraskende er derfor ikke at "Kelleys hund kan innta vertikalen", men derimot at
Lomasky går så til de gradef i hundene.

Noter
< 1 >  Se også min anmeldelse av  Uø7%gg€d Jøc7z.2ø.døcz/z.fø i Nyliberalen 3/96.
<2> ]fr. også diskusjonen om "kalkulering" vs. overskudd lenger ned.
<3>  Et annet poeng som kan nevnes, og som ikke er diskutert av hverken Rand,
Kelley  euer  Lomasky,  er  om  det  kan  fmnes  verdier  og  handlinger  som  ikke  er
motivert  i  egeninteresse,  men  som  likevel  tjener  ens  egne  interesser.  Finnes  det
verdier og hand]inger som hverken faller inn under egeninteresse euer altruisme?
<4> Teg  forutsetter i  denne  diskusjonen  at personene  hvis  interesser rikluderes  i
dine egne er verdige en slik inklusjon, og at graden og typen av inklusjon innebærer
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kompatibfitet meuom  din  og  deres  kontekst  og  evt.  livssituasjon.  Hvis  så ikke  er
tilfelle, blir det andre typer situasjoner og en annen diskusjon, som det ikke er plass
til her.
<5>  Merk  at  det  også  kan  argumenteres  for  at  en  person  har  egeninteresse  av  å
opparbeide  og vedlikeholde  et rykte  om  å væfe  redelig,  ordholden,  og  flink  til  å
inngå  i  samarbeid,  og  at  den  enkleste  måten  å  gjøre  dette  på  er  å  faktisk  være
redelig, ordholden og flink. Personer som du snytei ener behandler dåfhg fordi du
aldri vfl se dem igjen, kan skade ditt rykte ved å spre informasjon om hva du gjorde.
Teg ser imidlertid dette  som et mindre vesentlig argument,  fordi dette  argumentet
ikke viser at snyting, løftebrudd og utnytting ikke er i din egeninteresse selv om du
ikke blir avslørt/får dårlig rykte. Redelighet, ordholdenhet og evne til samarbeid er
egoistiske dyder, som tilfeldigvis også tjener andre menneskers interesser.
<6>  Dette  poenget  er  forøvrig  diskutert  i  et  temanummer  av  IOS Joumal  om
TLex+€ysunruggedlndiuidualim.
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Alan Greenspan:
Hemmehg agent for kapitalismen?

R.W. Bradford

For  tredue  år  Siden  uar  den  amerihanfhe  sentra[banksjefen  Alan  Greenpan  medlem  au  A:yn
Rf tnds  «kollek.tiu;>. Beyr noe  au det ban lcerte  da noe for l]am i dag?:?

td//ør JÆ774&€d er  en hyuest til livet  og lykken.  Rettferdigheten  seirer.  ltieative  og
rasjonelle individer som ikke viker fra sine prinsipper og mål oppnår glede og selv-
realisering».  Sljk begynte  et leserbrev til Ne2¢ yorÆ  Tz.zøGJ BooÆ Rezø.c'2# i oktober  1957.
Brevet var undertegnet Alan Greenspan.

Det var første gangen  Greenspans  navn dukket opp i I\TeøJ yo#Æ  Tz.z7z€J`.  På  denne
tiden  hadde  Greenspan  gitt  opp  en  karriere  som  jazz-saxofonist,  avlagt  eksamen
ved  New York  University's  School  of Commerce,  sluttet  seg  til  og  hoppet  av  et
doktorgradsprogram ved Columbia, arbeidet som Økonom i det vi i dag viue kalle
en think tank,  og blitt partner i et Wall Street-firma  som laget Økonomiske prog-
noser.

Veldig våkne lesere la merke  til  Greenspans  navn i  Tz.ÆØGJ syv uker senere,  denne

gangen i Lewis Nichols spalte «In and out of books». Temaet for artikkelen var en
gruppe av Ayn Rands beundrere,  som  samlet seg på lørdagskveldene i Rands  stue
for   å   diskutere   filosofi.   Greenspan   er  med  i  oppramsingen   av   deltakere,   og
identifiseres bare som «Økonomikonsulent».

Nichols   beskrev   gruppen   som   en   «klasse»,   selv   om   han   også   bemerket   at
(udannede outsidere» gjeme brukte begreper som hadde mer med religion enn med
undervisning  å  gjøre  for  å  beskrive  fenomenet.  Dette  kan  ha  vært  siste  gangen
Rands  tiJhengere  ble  beskj:evet  som  en  klasse.   Ettersom  hennes  tilhengerskare
vokste i antall og fromhet,  ble  den gradvis behandlet som en rehgion,  og i stadig
større grad som en kult. På toppen var Nathaniel Branden, en psykoterapeut som
var  25  år  yngre  enn  Rand.  Han  foreleste  i  Rands  filosofi,  som  hun  hadde  døpt
«objektivisme».   Han  redigerte  også,   sammen  med  Rand   Tbe  OG/.Æ/z.2ø.fz  NGwj`/G/Zer

(senere  T4G  O¢/.#/z.zø.f/)  og  kontrollerte  adgangen  til  Rand.  Han  beskrev  nyhg  det
kulten trodde på med disse ordene:  tAyn Rand er det største menneske som noen

gang  har  levd.  j4Z/øJ  JÆøggGc7  er  det  største  menneskelige  prestasjon  i  verdens-
historien. Ayn Rand er i kraft i sitt filosofiske geni den fremste dommer i alle spørs-
mål som dreier seg om hva som er rasjonelt, moralsk eller passende for menneskets
hv på jorden.»

Fra sin start i Rands dagligstue tidlig på 50-tallet, vokste Rands menighet raskt. På
ridten av  60-tallet hadde  T¢G O//.#/z.2ø.f/ et opplag på 20.000  og i mer enn  80 byer
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samlet grupper seg rundt kasettspillere for å høre på opptak av Nathaniel Brandens
forelesninger.

Alt var imidlertid ikke rosenrødt. Uten at noen andre enn deres ektefeller visst om
det, hadde Rand og Branden hatt et forhold siden midten av 50-tallet, og nå Ønsket
Branden  seg ut  av  dette.  Dette  ledet  til  en  bisarr  reaksjonskjede,  som  kulminerte
med at Rand kalte Branden til sin leilighet, der hun forbannet ham: «Dersom du har
et gram moral igjen i deg, et gram psykisk helse, kommer du til å være impotent i 20
år.  Dersom du oppnår potens, vil du vite at det er et tegn på enda  større moralsk
forfall».  I  den  neste  utgaven  av  T4G  O//#/z.zØ.f/,  tok  hun  fiillstendig  og  permanent
avstand  fra  Branden,  (på  grunn  av  en  skremmende  endring  i  hans  intellektuelle
holdning»,  ja  attpåtfl  «en  tendens  til  ikke-intellektuene  interesser».  Hun  beskyldte
ham også for dårlig management av deres  felles publikasjonsvirksomhet, og gjenga
noen  av  de  begivenhetene  som  hadde  ledet  til bruddet.  Hun  nevnte  ikke  at  han
hadds gitt henne kurven.

Greenspan var  medlem  av  Rands  indre  sirkel i  denne  perioden  og  senere.  Han
foreleste  i  Økonomi  for  Nathaniel  Branden  lnstitute  og  skrev  i  den  aller  første
utgaven av Tø6 0/j#/z.zØ.f/ Ne2#j`/G//€r. Da Rand brøt med Branden, undertegnet han et
offentlig opprop der Branden ble «ugjenkallelig» fordømt. Da Gerald Fofd utnevnte
ham til sitt Økonomiske råd, inviterte han Rand til sin edsavleggelse, og Greenspan
deltok i hennes begravelse i 1982.

Organisasjonsmennesket
Greenspan ble introdusert tfl Rand gjennom ]oan Mitchell,  en ung dame  han var
sainmen  med.  Hun  var  igjen  en  venninne  av  Barbara  Weidman,  Brandens  for-
lovede, og var allerede medlem av den gruppen av beundrere som møttes i Rands
stue på lørdagskveldene. «]eg fikk ham ikke virkelig interessert i objektivismen», sier
hun nå. De to giftet seg, men fant raskt ut at de hadde lite feues. Det var først etter
at deres ekteskap ble annullert at han begynte å dukke opp hos Rand, noe Mitchell
kaller «en merkelig utvikling».

Etter  alle  solemerker  kom  ikke  Greenspan  og  Rand  overens.  I  sine  memoarer
«]udgment Day», påstår Branden at Greenspan filosofisk var en logisk positivist og
Økonomisk en keynesianer, begge deler helt motsatt av det Rand sto for. «Hvordan
kan du orke å snakke med ham - en logisk positivist og keynesianer?», spurte Rand
Branden.  «]eg er ikke  engang  sikker på at det  er moralsk  forsvarlig å ha noe med
ham å gjøre ovefhode.» Denne historien er fargerik,  særlig på bakgrunn av Green-
spans  senere karriere, men trolig unøyaktig.  Brandens  hukommelse  når det gjelder
denne perioden er beryktet.  Greenspan benekter at han noen gang har vært keynes-
ianer, og Barbara Branden, som kjente ham godt på denne tiden, kan bekrefte det.

Uansett  hadde  Branden  «noen  veldig  lange  og  engasjerte  samtaler  om  fflosofi,
metaSsikk, epistemologi, politikk, Økonomi og morab) med Greenspan, som ifølge
Barbara snart hadde «en dyp virkning på ham». Snart leste han, sammen med andre
medlemmer  av  Kol|ektivet  (som  de  unge  disiplene  ironisk  kalte  seg),  kapitler  av
4//c7r LfÆ77/ggGc7 ettersom de ble skrevet.
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Det at  Greenspans  var  såpass  reservert i  sin  fremferd  kan være  grunnen  tfl at
han overlevde konfliktene innad i Rands  sirkel.  Han kom til møtene  sent og gikk
tidlig,  og ble  derfor ikke  så involvert i kamphandlingene. ]ohn Hospers husker at
han helt unngikk å snakke om filosofiske spørsmål, noe som også holdt ham unna
de verste stormene. Han var helt sikkert fjem fra det største slaget av dem alle, det
mellom Rand og Branden i 1968. På den tiden jobbet han som rådgiver for Richard
Nixon,  som  drev  presidentvalgkamp.  Han  ble  rekruttert  til  kampanjen  i  1967  av
Martin Anderson, som hadde blitt perifert involvert i Rands bevegelse etter å ha lest
Æ//øJ JÆ7ØggGc7 tidhg på 60-tallet.  Greenspan ble raskt rådgiver for Nixon i innenriks-

politikk og Økonomisk politikk.  Da Rand ba Greenspan om å ta offentlig avstand
fra Branden, gikk han uten videre med på det, uten å ha snakket med Branden.

Det var også en annen grunn til at Greenspans forhold til Rand ble mef langvarig
enn  mange  andres.  Edith  Efron  forklarer:  «Han  var  hennes  spesielle  kjæledegge,
fordi han var eldre og i næringslivet. Det var ingen andre som hun hadde noe nært
forh6ld til som var en forretningsmann, ute i maktens verden, og jeg tfor at på den
spesielle måten var han viktig for henne.  Hun godtok ting fra ham som hun ikke
ville godta  fra andre. |eg tror hun ga ham større intenektuen frihet enn hun ti]lot
andre.»

Ett  omåde  der  Greenspan  Øyensynlig  ble  tiuatt  ideologisk  avvik var  Økonomi.
Den  «offisielle»  objektivistiske  Økonomiske  teorien  var  Ludwig von  Mises'  Øster-
rikske  skole,  som blant annet hevder at Økonomiske prognoser er umulige.  Denne
saken  synes  aldri  ha  å  blitt  diskutert,  men  Greenspan  fortsatte  sin  suksessrike
karriere  som Økonomisk prognosemaker  også  etter å ha blitt involvert med Rand.
Selv  om  han  hadde  god  anledning,  flgte  han  aldri  noen  av  Ludwig  von  Mises
serninarer  ved  New  York  University.   I   dag  beskriver  Greenspan   seg  som  en
«eklektisk,   frimarkeds   prognosemaker,   som   i   hovedsak   er   enig   i   Østerriksk
Økonomi.»

Etter 1968-valgkampen vendte Greenspan tflbake til sin karriere i New York, og
avslo  tilbud  om  stillinger  i  Nixon-adrninistrasjonen.  Seks  år  senere  tilbød  Gerald
Ford, som hadde erstattet Nixon etter at han kom i vanry, ham stillingen som leder
for sine Økonomiske rådgivere  (Council of Economic Advisors).  Greenspan takket

ja,  og vendte  først tilbake  til det sivfle liv etter  Fords valgnederlag i  1976.  Ronald
Reagan  utnevnte   ham  i   1981   til  leder   for   en   spesialkommisjon   som  utredet
alderspensjonens fremtid, og siden 1987 har han vært sentralbanksjef.

Er han en sviker?
Fra starten av sin politiske karriere har det bhtt stflt spørsmålstegn ved Greenspans

politiske    overbevisninger.    Like    etter   utnevnelsen    d   leder    for   piesidentens
Økonomiske råd ble han i TV-programmet MGe/ ZÆG P7"r spurt om han hadde endret
standpunkt i sin motstand mot anti-trust-lovgivningen,  slik  den var  artikulert i en
pamflett  han  hadde  skrevet  mange  år  tidhgere  for  Nathaniel  Branden  lnstitute
(forøvrig gjengitt i  Rands  artikkelsamling  «Capitalism:  The  Unknown  ldeab)  o.a.).
Han svarte rett ut at han fremdeles mente at disse lovene burde avskaffes, men at
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han var  fullt  klar  over  at  en  s]ik  endring ville være  pohtisk uspiselig i  overskuelig
fremdd.

Greenspan  har  fått kjeft  fra  andre randianere  fordi han ikke  har iverksatt  tiltak
som  radikalt  ville  gjøre  Økonornien  friere.  ]ohn  Ridpath  ved  Ayn  Rand  lnstitue
uttalte til kanadisk TV at (Alan Greenspan, uansett hvordan han rasjonahserer det,
har forlatt ethvert prinsipielt filosofisk standpunkt, og igjen og igjen gått på akkord
med seg selv og det han lærte av Ayn Rand.»

Andre  beskylder  ham  for  å  gjennomføfe  de  samme  prinsippene  i  det  skjulte.
Michael Lewis  skrev nyhg at Greenspan har «bevart en kjeme av fanatisme, pakket
inn i et skjell av pragmatisme. Han venter ikke lenger på at alle skal innse at laissez-
faire kapitalisme er det beste systemet.  Han har selv tatt kontroll over prosessen, i
det stille.»

Noen  få  måneder  tidligere  hadde  Greenspan  foreslått  for  Kongressen  at  alle
Økonomiske reguleringer  skune  ha en «sohedgangs-klausub>  (sunset clause,  dvs.  at
de automatisk utløp etter en viss tid dersom de ikke aktivt ble vedtatt på nytt -o.a.).
Senator Paul Sarbanes  anklaget ham for å «1eke med ilden, eller til og kaste bensin

på  bålet»,  og  spurte  ham  om  han  Ønsket  en  slik  klausul  også  på  Sentralbankens
fullmakter.   Greenspan  ga  et  kaldt  og  kort  «ja»  til  svar.   «Mener  du  viikehg  at
Sentralbanken bare skal stenge ned dersom fullmaktene ikke bhr vedtatt forlenget»,
forlangte  senatoren  å  få  vite.  «Det  er  korrekt  forstått»,  svarte  Greenspan.  «OK»,
kontret senatoren, «hva med forsvarsdepartementet?» «]a.»

Senatoren  kunne  knapt  tro  sine  egne  Ører.  «Mitt  neste  spørsmål  er:  Er  det  din
intensjon  at  det  fra  denne  høringen  skal  rapporteres  at  Greenspan  Ønskef  en  tfl-
bakevending  til gullstandarden?»  Greenspan:  «|eg har  anbefalt  det i  årevis,  det  er
ikke noe nytt i det. Det er trolig bare en sternme i FOMC ¢omiteen som fastlegger
sentralbankens policy)  for dette, men den er min.» Dette må være første gangen at
det å ta tfl orde for en bestemt politikk i en TV-overført komite-høring i Senatet har
bhtt karakterisert som å prøve å gjennomføre en politikk (d det skjulte».

Greenspan nekter av prinsipp å snakke med pressen om policy, men det ser ut til
at han forsøker å endre politikken i laissez-faire-retning når han har mulighet til det,
og  at  han  tar  tfl  orde  for  slike  endringer  når  anledningen  byr  seg.  Som  Barbara
Branden sier det: tAuan tror på det muliges kunst.»

Spørsmålet som reises av Tohn Ridpath er likevel interessant.  For en tilhenger av
frie markeder blir det å sqrre en sentialbank omtrent som om en fundamentalistisk
prest  skulle  bestyre  et  horehus.  Sentralbanken  er  tross  alt  et  offentlig  organ  for
sentralplanlegning av  Økonomien.  Det er merkelig, på bakgrunn av hvor  omstridt
sentralplanlegning har blitt etter sosialismens  fall, at praktisk talt ingen i Vesten vil
avskaffe ordningen med sentralbanker, den eldste og mest fundamentale form for
planlegning. Det nærmeste noen viktig offentlig person har kornmet til å gå inn for
dens avskaffelse må være Greenspans bemerkning om å anvende en sunset clause.

Spørsmålet fra et objektivistisk eller libertariansk ståsted er: Er det mulig å arbeide
for  frihetens  sak  ved  å  bestyre  en  offentlig  planleggingsorgan?  Eller  sagt  på  en
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annen måte: Blir verden bedre av at en dyktig markedstilhenger har innflytelse over
intervensj onene i markedet?1

Å gjøre de beste ut av det
Vi  legger  til  side  spørsmålet  om  det  er  moralsk  forsvarlig  for  en  mann  som
Greenspan  å  lede  sentralbanken,  og  konsentrerer  oss  om  hva  en  tilhenger  av
laissez-faire  gjør  som  leder  for  et planlegningsorgan.  Er  han  ikke  nødt til  å  gjøre
mer skade enn gavn, om ikke annet ved å låne sitt gode navn og rykte til en  slikt
organ? 0g hva er det egentlig han kan få utrettet, uansett?

Ganske  mye,  faktisk.  Akkuat  som  en  fundamentalistisk kristen  bordellbestyrer
kan  forsøke  å holde jentene  fri for  sykdommer,  oppmuntre kundene  til å benytte
tjenestene bare når deres koner eller kjærester er bortreist for lengre tid, og beskytte
de ansatte mot trakassering fra pohtiet, kan en laissez-faire sentralbanksjef forsøke å
holde veksten i pengemengden nede,  argumentere mot nye utgiftsforslag og ta til
orde for en generell reduksjon i statens makt. Greenspan forsøker å gjøre alt dette.

Hva  med  friheten  -  den  evige  dragkampen  mellom  friheten  og  staten?  Vine
frihetens sak være bedre tjent med at sentralbanken ble ledet av en mann som ville
sørge  for  inflasjon  og  gå  inn  for  Økt  regulering  og  sentralplanlegning?  Det  kan
hevdes  at  tingene  må  bli  verre  før  de  kan  bli  bedre,  og  at  folk  ikke  vil  awise
offentlig  kontroll  over  pengevesenet  før  de  har  sett  flere  av  de  stygge  konse-
kvensene.

På en konferanse nylig bemerket Charles Murray at om ingen endringer blir gjort,
vil alderspensjonssystemet  (Social Secuity)  gå konkus innen 2010.  «Her har vi en
sak der en føler seg litt som en leninistisk strateg,  som sier at ting må bli verre før
de kan bli bedre. Teg håper på en måte at de ikke gjør noe med problemet nå,  for
dersom  de  gjør  noen  rnindre  endringer  her  og  def,  kan  de  unngå  behovet  for
skikkelig reform. ]eg foretrekker at hele greia eksploderer i trynet på folk».

Vel,  det  viue  med  sikkerhet  bekJ=efte  det  libertarianere  har  sagt  om  offentlige
kjedebrev-systemer. Men vil det fremrne frihetens sak? Økonomisk krise stimulerer
opplagt  til  radikale  endringer.   Folk  som  er  tilfreds   er  ikke  særlig  interessert  i
endringer. Uheldigvis påvirker kriser andre radikale bevegelser på samme måte som
libertarianere. En større krise vfl sannsynligvis stimulere sosialistiske, nasjonalistiske,
rasistiske og andre motbydelige politiske bevegelser like mye eller mer enn det ville
stimulere veksten til den libertarianske bevegelsen.

Selvsagt   har   opinionsklimaet   som   er   dominerende   når   kriser   oppstår   stor
betydning for virkningen av krisen. For eksempel inntraff krisen fra 1929-1940 i en

periode  ta  forestiuingene  om  menneskets  frihet var  på  vikende  front,  og hos  de
fleste ble ansett som gammeldags, uvitenskapelige og umodeme. Ikke så rart at den
derfor  stimulerte  fremveksten  av  en  rekke  idiotiske  sosiale  teorier  og ikke  hadde
noen positiv beqrdning for friheten.

]   Bradford behandler også i detalj  spøfsmålet om det er moralsk riktig å ta på seg en slik oppgave. Denne delen

av artikkelen er utelatt.
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Sosialismens  krise  på  80-tauet  og  de  mindre  krisene  i Vesten  på  slutten  av  70-
tallet inntraff på  den  annen  side  i  et  langt  gunstigere  klima.  Nå  hadde  den  liber-
tarianske opinionen vokst og det ble  satt stadig større  spørsmålstegn ved troen på
staten. Kfisene virket derfor stimulerende på bevegelsen. Selvsagt var det slik at for
USA var krisene små.  Den Økonomiske krisen i 1979-80 gikk relativt fort over, og
sosialismens  sammenbrudd var  for  de  fleste  mennesker ikke  særhg mer  enn TV-
underholdning.

Hvordan ville  amerikanerne reageie på en krisen i pensjonssystemet s]ik Murray
ser for seg? De kunne komme til å konkludere med at offenthge sosiale rettigheter
er en bløff som bør avskaffes. Men de kan også komme tfl å trekke den slutning at
de rike ikke bidrar nok, og Øke inntektsskatten tilbake til 90°/o ener mer.  Så lang tid

på forhånd ser jeg ingen måte å spå hva som er mest sannsynlig med noen grad av
vitenskapelig belegg.

]eg heller til å mene at staten vfl oppleve nok kriser uten at libertarianere bidrar til
å forsterke dem. I mellomtiden kan vi arbeide for å endre opinionen slik at den får
større forståelse for våre løsninger, slik at når en krise oppstår, kan denne brukes til
å Øke støtten til vår bevegelse.

Murray  forslo  selvsagt ikke å gjøre noe  for å  forsterke  den krisen han  forutseer.
Han  er  da  også  bare  en  politisk  analytiker  utenfor  statsapparatet,  så  han  mangler
makten  til  å  påvirke  situasjonen  i  noen  retning.  Greenspan  er  i  en  helt  annen

posisjon.  Da han var aktiv i pensjons-komiteen tidlig på  80-tallet, måtte han velge
meuom å gå inn for et lappeteppe av løsninger som kunne utsette krisen og kanskje
til og med gjøre  en «myk landing» muhg,  eller han kunne ha tillatt hele  systemet å
bryte sarnmen. Han valgte det første. Han er i en lignende situasjon i sentralbanken.
Han kan enten sqrfe pengemarkedet på en idiotisk måte eller på en halv-intelhgent
måte. Han har valgt det siste.

Hva  er  best:  Mmay-1eninismen  eller  Greenspan-tilpasningen?  Fra  et  praktisk

perspektiv er den viktigste  faktoren hvorvidt vi er en i posisjon der våre ideer kan
fremstå  som  troverdige  og våre  forslag  kan  bli  gjennomført.  Men  det  er  også  et
moralsk  spørsmål;  Ønsker  vi  å  oppnå  troverdighet  dersom  prisen  er  menneskehg
lidelse?

IOF  2/1998.  Oversatt av Tan Arfld  Snoen.  Forkortet og gjengitt med  tiuatelse  fra
tidsskriftet Lz.GGøy, november  1997.  © Liberty, P.O.Box 1181, Port Townsend, WA
9 836 8, www.Liberqrsoft. com/1iberty/



Liberalisme og konservatisme -
amerte og rivaler
]an Arild Snoen

Gjemom   de   to   fiSte   hundre   år  bcir   liberaliSmen   og  honservøtiSmen   uehSelris   uært   de  fremste

motf tandere  og allierte i  hampen mot fellef fierider. Etterf om  cindre ideolog!ier,  Scwlig SoSialismen og

f oficildemokfatiet,  tciper  Sin  kfc{ft,  ril forboldet  mellom  honSeri)atismen  og liberciliSmen  i)reg/e  den

i)olitif ke  debatten  i  tiårene fremouer.  Grønrie  ideer,  egalitarlSme  og> nasjonaljJme  uil  ogf å  Spille  en
rolle, men  en belt  eg!en uerdenf anf huelse  med noen bredere  cippell uil ikk:e  troligik:k:e  kønne  Pring/e

ut  au  dem.  Snarere  kcin  de  dame  utgayigpunhtet for  en  mitaliferinå au  de  mørkefte  fidene  au

honsen)atifmeri.

Liberalisme og konservatisme er så mangt. Nedenfor gjør jeg et forsøk på å skissere
noen  viktige   forskjeller  og  likhetspunkter  mellom   de   to   ideologiene.  ]eg  skal
forholde  meg tfl den  klassiske  liberalisme i tradisjonen  fra Adam  Smith  til Milton
Friedman  og  Friedrich  Hayek.  Veldig  kortfattet:  Liberalismen  setter  opp  noen
grunnleggende prinsipper  for hvordan mennesker  skal  forholde  seg til hv6randre,
og bruker dette rammeverket til å utlede "korrekte" politiske svar og en omfattende
teori om  forholdet meuom individ og staten  og defmed pohtikkens rolle.  Blant de
viktigste  av  hberahsmens  grunnprinsipper  er  individets  frihet,  både  i  den  Økono-
miske og politiske sfære, demokrati og rettsstat.

En anti-ideologi?
Det   er  vanskeligere   å   sette   liberalismen   opp   mot   konservatismen   enn   andre
ideologier,  som sosialismen,  fordi konservatismen på sett og vis  er en anti-ideologi
- den  søker ikke  å  fastlegge noen  slike grunnleggende  prinsipper,  og er i det hele
tatt skeptisk til fasttømrede ideologier. Konservatismen fremstår derfor mer som en
reaksjon på andre, radikale ismer og ideer, helt fra sitt opphav som reaksjon på den
franske  revolusjonen,  til  etterkrigstidens  reaksjon  på  sosialdemokratiets  dominans
og dagens mange konservative  former,  der  flere igjen  er  tilbake  til opphavet,  med
motstand   mot   det   flerkulturelle   samfunn,   støtte   til   tradisjonell   bosetting   og
næringsvirksomhet, motstand mot frihandel osv.

Høyre ikke konservativt
Den qrpe konservatisme som vi knytter til partiet Høyre, tok i det 20. århundre opp
i   seg   mye   fra   liberalismen,   ettersom   disse   to   søkte   sammen   i   allianse   mot
sosialismen.  Høyre  er  derfor  ikke  noe  rendyrket  konservativt  parti,  men  liberal-
konservativt. Andre deler av konservatismen finner vi nå rikelig representert i lGF
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og Senterpartiet, men også i Fremskrittspartiet. Mye av kritikken av konservatismen
nedenfor vil derfor i større grad rainme disse partiene enn Høyre,  som forfatteren
for Øvrig er medlem av.

Stabilitet vs forandring
En viktig  forskjell  mellom  de  to  ideologier,  ja kanskje  den  aller viktigste,  er  ulike
holdninger  til  endring.  I  en  samfunn  der  ikke  minst  teknologien  driver  stadig
raskere  endringer,  gjør  dette  liberalismen  mer  tilpasset virkeligheten.  Liberalismen
er  positiv  til  forandring  som  er  drevet  at  individenes  valg  og  legger  vekt  på  at
forandring  endrer  gamle  klassemønstre.  Et  samfunn  i  rask  forandrrig  gir  bedre
spillerom  for  zøe#./oÆrø/z.G4  der  evner  og hardt arbeid belønnes  mer  enn  opphav  og
bakgrunn.

Konsen7atismen hai. historisk sett vært svært skeptisk til raske forandringer. Dette
kan   for  det  første   ses   på   som  et  klassestandpunkt.   Elitene   som  utviklet  det
konservative tankesystemet - adelskap, embetsmenn, presteskap og annen Øvrighet,
så endringer som en trussel mot sine privilegier, og hadde ofte bare forakt til overs
for "oppkomJinger".  Handelsborgerskapet og ifldustrialistene,  som i tidligere  tider
var hovedaktørene i endringsprosessen, var  som  oftest medlemmer  av  denne  nye
klassen oppkomhnger, og hberalister snarere enn konservative.  I dag drives mye av
endringen  av  entreprenørene  i  informasjonssamfunnet.  Disse  er  ofte  apolitiske,
men  mange  har  liberalistiske  grunnholdninger,  og  de  er  snarere  sosialdemokrater
enn konservative.

Da Thatcher kom til makten i det konservative partiet på  slutten  av  1970-tallet,
var  det ikke  med  støtte  fra  de  tradisjoneue  ehtegruppene  i  partiet  -  kjøpmanns-
datteren Thatcher sto klart for meritokratiske verdier, for Øvrig et av de trekk som
Tony Blair har overtatt etter henne.

Konservatives begrunnelse  for motstand mot endringer er hovedsakelig at dette
fører til rotløshet og ulykke - ingen faste holdepunkter, moralens forfall osv. Noen
har også pekt på at endring alltid fører d at noen taper, og det bør legges mer vekt
på tapernes lidelser enn vinneres gevinst, i tråd med forskning som viser at folk flest
er risikoaverse  -  de  setter  mer  inn  på  å  unngå  et  tap  enn  på  muligheten  for  en
gevinst.  Det siste er en legitim innvending, men kan møtes ved at endring ofte  er
langt mer enn et nunsum-spill - langt flere får det bedre enn de som taper,  slik at
nettogevinsten  blir  klar,  selv  om  en  vekter  taperne  sterkere.  Liberalister  vil  også
innvende  at  dersom  tapet  ved  en  endring  skyldes  et  bortfalt  privilegium,   for
eksempel beskyttelse mot konkurranse, så er dette en iuegitim fordel som bør bort
uten kompensasjon.

Selv om konservative av legning er skeptisk til endringer, er konservative Pøøz.er i
dag  som  regel  positive  til  forandring -  Høyre  er  uten  tvil  det  mest  forandrings-
vennlige partiet i Norge - noe tittelen på det nye prinsipp-progranimet - "Forlengs
inn  i  fremtiden"  undei:streker.  Andre,  som  britiske  tories  stever  med  dette.  Blair

profflerer  seg  som  moderne  og  fremtidsrettet,  deler  av  Tory-partiet  søker  mot
nasjonalisme   og  tradisjonalisme.   Særhg  blant  en   del  av  partiets   sterkeste   EU-
motstandere  (men ikke blant alle)  fmner vi  slike holdninger.  Denne  dobbeltheten
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gjenspefler  at  de  fleste  konservative  partier  i  dag  har  meget  sterke  hberalistiske
innslag, men fører også til konflikter innad i disse partiene, ikke rninst i synet på ny
medisinsk teknologi.

Fremtiden vedtas ikke
Akkurat  som  konservative  har  hatt  en  tendens  tfl  å  rosemale  det  bestående,  har
liberalismen hatt en tendens  til å dyrke forandringen for forandrrigens  egen  skyld.
Sikkert er det at ikke enhver forandring er til det gode. Hayek, som vel er den mest
konservative  av  liberalistene,  er  særlig  i  sine  senere  arbeider  svært  opptatt  av  å
advare mot troen på at "Den Gode Fremtid" kan konstrueres av en ehte, eller på
vitenskapelig vis. Sosialistene trodde dette, og var villig tfl å ofre mye for å nå dette
høyverdige  målet.  Liberahsmen  har  aldri  gått  så  langt.   Mye  av  konservatismen
kritikk mot liberalismen bygger på  å  sette  likhetstegn meuom liberahsmen  og den
franske revolusjonen. Dette var kanskje relevant da Edmund Burke utformet denne
kritikken for mer enn 200 år siden, men den rarnmer i svært liten grad den moderne
liberalismens store tenkere.

En  reflektert  liberalisme  kan  gjeme  finne  mye  av  verdi  å  beholde  i  dagens  og

gårsdagens  samfunn,  men  er uenig med  de  konservative i hvhke virkemidler  som
kan  anvendes  for  å  beholde  det  tradisjonelle  -  politikken  spiner  en  underordnet
rolle, eller ingen rolle i det hele tatt.

Hva skal bevares?
Konservatismens  slagord  "forandre  for  å  bevare"  blir  dessverre  ofte  tomt,  og  et
skalkeskjul  for  "å  bevare  for  å  bevare".  Det  eksisterende  gis  egenverdi.  Historisk
har   konservative   bevegelser   klynget   seg   til   foreldede   institusjoner   og   moral-
oppfatninger  lenge  etter  at  disse  burde  ha  vært  kassert  -  som  et  gammeldags
kvinnesyn,  sterk religiøs  basis  for politikken,  elitesqrre  og monarki.  Konservatives
fremste misjon blir demed å bremse utviklingen, ikke å lede den i en annen retning.
Av og tfl kan en  slike bremsefunksjon være nytte,  som da  sosialismen var en reeu
trussel  i  Gerhardsens  etterkrigs-Norge,  men  når  fiendene  forsvinner,  slik  det  har
sk)edd etter Murens fau, må konservatismen utvikle et mer positivt program - hvis
ikke vil den falle tilbake på å utnevne sin eneste faktiske rival - liberahsmen - d ny
hovedfiende, slik vi ser tendenser til for eksempel i franske Nasjonal Front.

Konservatismen er på sitt verste uklar på hva det er som skal bevares og hvorfor.
Når  en  positiv  konservativ  agenda  skal  defmeres,  vfl  moderne  konservative  lett
rappe uhemmet  fra  liberalismen.  I  diskus)onsgrunnlaget  for  Høyres  nye  prmsipp-
rogram inntømmes  dette rett ut,  og den  qrpiske  konservative  stråmannskritikk av
liberalismen er tonet ned, selv om den fremdeles er der.

Etter femti år med sosialdemokratisk hegemoni har denne motsetningen mellom
konservativt sinnelag og sunne ristinkter blitt lettere  for Høyre - det er åpenbart
ikke  riktig  å  bevare  sosialdemokratiet,  selv  om  det  er  svært  innarbeidet,  og  en
awikling vil føre til at mange taper.

Et eksempel på fortidens prerogativ er konservativ kulturpohtikk, som i høy grad

går ut på å  støtte  fortidens  kultur  -   enten  det er  opera,  museer  eller  lbsen-teater,
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men ikke i så stor grad den eksperimentelle, nye kulturen som ikke har opparbeidet
noe marked ennå. Dermed går også støtten i stof grad d de etablerte kunstnerne og
deres  etablerte  kunder,  som godt kunne betalt selv.  På  den  annen  side  er  kanskje
sosialdemokratiets kulturstøtte enda verre, siden den er aktivistisk og har som mål å
bidfa  til  omformingen  av  samfunnet i  sosialdemokratisk retning,  og  fordi  den  er
helt uten objektive kriterier for tildeling - de konservative har tross alt ett - nemlig
at kulturen har overlevd i lang tid (riktignok med offentlig støtte etter pionerfasen).

Opp mot konservatismens fortrinnsrett for det etablerte, innvender liberalister at
det at noe  er gjort  fefl i lang tid ikke  er noe  argument.  Bevisbyrden ligger ikke på
den som vil forandre, men på den som vfl gripe inn i individets  frihet.  Det fmnes
altså et sett av grunnleggende prinsipper  som  røøg#gr o#Gr tradisjonen  og historien.
Disse begrunnes enten i naturretten, eller i udlitarismen.

Hayek  er  tilsynelatende  langt  på  vei  enig  med  de  konservative:  Ikke  all  den
nedarvede  kunnskapen  om  hva  som  skaper  et godt  samfunn  er  eksphsitt.  Mye  er
nedfelt i tradisjoner, væ£emåter og institusjoner - den er implisitt.  Hayek peker på
at  disse  tradisjonene  ofte  har  overlevd lenge  fordi  de  har vist  seg  egnet  til  å  løse
folks problemer. Hayek advarer mot å konstruere samfunnet ut fra abstrakte prin-
sipper - noe som lett kan basere seg på overmot og ikke tilstrekkehg implisitt kunn-
skap.  Utfordringen blir altså å ta vare på det beste i tradisjonene, men de må hele
tiden underkastes en vurdering i forhold tfl de grunnleggende frihetlige prinsippene
og tfl endi:ede omgivelser. I beste fall kan liberalister kanskje gi et bonuspoeng euer
to  til  tradisjonene  for  å  dekke  opp  den  implisitte  klokskap  vi  ikke  ser,  men  det
etablerte vil aldri kunne få et slikt sterkt fortrinn som de konservative gir det.

Liberalismen  er  z.ÆÆe  et  forsøk  på  å  Æoøf/7%G7¥  et  samfunn,  slik  som  den  franske
revolusjonen og sosiahster av alle avskygninger har prøvd på. Liberalismen går ut på
å la samfiinnet vokse i frihet, gjennom prøving og feilrig og et stort mangfold, ikke
En Stof Plan.

Gruppen vs. individet
For   konservative   er   samfunnets   grunnenhet   familien.   Andre   grupper,    som
nasjonen,  er  også viktige.  For liberalistene  er individet grunnenheten i  samfunnet.
Denne individuahsmen er ofte en kilde til misforståelser eller lettvinte angrep - den
betyr ikke atomisme, at fellesskap ikke har noen verdi.

En del liberalister har åpnet opp flanken for kritikk ved å legge for hten vekt på
behovet for det sivile samfunn som en buffer mellom individ og stat. Feuesskap er
viktig  også  for  hberalister,   og  dette   er  svært  fremtredende  både  hos   klassiske
liberalistef som moralfilosofen Adam Smith og modeme libertarianere  som David
Friedman.  Poenget er  at dette  skal være/77.Øø.//zge/e//e+JÆø¢ -vi søker  dem selv,  men
når vi har gjort det, innebærer de også forpliktelser av ulik styrke.  Konservatismen
bygger   på   det  vi   kan   kalle   øøZozØØ/z.j`Æ  /e//e+fÆøP   -   nabolaget,   familien,   klassen,
nas)onen, kjønn -de som vi ikke har valgt selv, men heller ikke behøver å gjøre oss
fortjent tfl å tilhøre. Det er ikke tilfeldig at de gruppene som føler seg mest truet av
endrmg,  mobriserer rundt kilder  d identitet  som  ingen  kan  ta  fra  dem,  først  og
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fremst  stammetilhørighet,  i  Norge  representert ved  kampen  mot  innvandring  og
innvandrere.

Som en naturlig følge av dette har konservative og liberahster svært ulik innstil]ing
til nasjonen.  For  liberalister  er ikke  landet,  nasjonen  noen  mystisk  enhet  som må
forsvares  for enhver pris.  En liberal  rj7/zJT/ø/ må  forsvares,  et dz.Æ/ø/ør ikke - uansett
nasjonal  forankring.  En  q7sk  liberalist  ville  ikke  kjempet  for  Hitler  (uten  av  ren
tvang),  de  fleste  konservative  gjorde  det  mer  eller  mindre  entusiastisk.  Norske
borgerliges motstand mot nazismen under krigen var primært nasjonalt motivert -
sq7ret var tysk, ikke nasjonalt. Ikke rent få på borgerlig side i meuomkrigstiden, både
Høyrefolk  og  Senterpartister,  flørtet  med  nazismen,  men  da  denne  ble  importert
med geværer, bekjempet de den.

KonseNative  har  videre  problemer  med  å  se  at  også  private  ristitusjoner  kan
virke undertrykkende. Det er ingen tvil om at den tradisjonelle familien inntil nylig
virket undertrykkende på kvinner, og kanskje også på bam. Det er ingen tvil om at
det sosiale presset på landsbygda har ført til at awikere av alle  slag har søkt seg til
byen og det mangfoldet og den større toleransen som fmnes der.

Felles verdier
Konservatismen  hevder  at  verdipluralisme  leder  til  nihilisme,   nomoppløsning,
krinrialitet,  ustabile  familier.  Dette har kostnader for tredjepart,  særlig så lenge vi
har  en  omfattende  velferdsstat  der  selvdestruktiv  oppførsel  også  utløser  krav  på
støtte   fra   andre.   Dette   argumentet   kan   også   liberahster   akseptere,   uten   at
konklusjon -offentlig inten7ensjon for å støtte opp om et bestemt sett med verdier,

godtas.
Den  viktigste  konservative  begrunnelsen  for  å  bekjempe  verdiplurahsmen  er

imidlertid  i  klar  strid  med  liberahsmen,  nemlig  den  patemahstiske  -  Ønsket  om  å
beskytte vokse, myndige mennesker mot en viss form for påvirkning, en beskyttelse
som er begrunnet i deres  eget beste, ikke i noen bredere appeu til skadevirkninger
for tredjepart (selv om distinksjonen av og til er uklar, for eksempel når det gjelder
rusmidlers virkning for barna).

Den  ekte  konservative  er  derfor  tilhenger  av  både  positiv  støtte  til  "sunne"
verdier,  og sensur mot skadelig påvirkning,  f.eks.  pomo, voldsforherligelse,  narko-

propaganda, nazipropaganda.
Liberalisten begrenser statens rolle  til å beskytte  noen  få  felles verdier - de  som

gjør  et  fritt  samfunn  mulig.  De  viktigste  av  disse  er  respekt  for  liv  og  eiendom,
liberale  friheter.  Ulike  og  konkurrerende  normer  er  ikke  det  samme  som  norm-
oppløsning. En interessant debatt kan føres mellom konservative og liberalister om
hvilke  verdier  som  gjør  et  fritt  samfunn  mulig.   Grensen  er  ikke  opplagt,  men
konservatives   forsøk  på  å  smugle  inn  igjen  hele  sitt  sett  med  fenesverdier  og
offentlig  støttetiltak,  qrpisk  til  fmkulturen,  står  ikke  til  troendes.  At  friheten  skal
være  truet i  et  samfunn uten  tradisjonelle  opera-institusjoner,  er  for  eksempel  det
rene sludder.

For Øvrig deler liberalistene  seg i to grupper:  "Misjonærene"  1egger  stor vekt på
hva  som  skjer i  det  sivile  samfunnet.  Disse  er  på  ingen  måte  verdirrihilister,  men
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legger vekt på at verdikampen skjer Ø/ø¢r staten, uten å bruke statens beskatnings-
rett og maktmidler til å favorisere noe syn fremfor et annet. Den andre gruppen kan
vi kalle "la det skure"-tilhengeme -jeg har ingenting med å moralisere over ditt liv.

Liberalister  skiller  mellom  lover  og  normer,  dvs.  det  bare  en  liten  del  av  våre

preferanser  som  vi  vil  nedfelle  i  lovverket.  Dette  skyldes  både  at  man  må  stille
sæflig  strenge  krav  til  lovene,  som  i  siste  ristans  bygger  på  statens  monopol  på
legitim voldsutøvelse, og at lovverket ofte kan være lite formålstjenlig, for eksempel
til  å  stoppe  utøvelsen  av  abort  eller   få   folk  til  å   føle   ansvar  for  hverandre.
Liberalister  snakker  om  forbrytelser  uten  offer,  dvs.  aksepterer  ikke  forbrytelser
mot  seg  selv,   fellesskapets  normer  osv.  Konservative  har  få  skrupler  på  dette
området, og få klare forestiuinger om hvor grensen for statens makt skal gå.

Markedets moralske verdi
Konservative  er grunnleggende  skeptiske  til markedet og betrakter  det i beste  fall
som  amoralsk,  preget  av  materialisme  og  rivalisering.  Liberalister  ser  på  sin  side
markedet som moralsk,  fordi det bygger på  frivilhghet.  Som David Friedman  sier
det:  "Love is not enough." Med det mener han at det er tre måter mennesker kan
forholde  seg  tfl  hverandre  på  -  tvang,  som  karakteriserer  staten  og  politikken  -
kjærlighet,  som  karaktefiserer  famiheforhold  og  tredje  sektor  -  og  handel,  dvs
utveksling  av varer  og  tjenester  med  egen  nytte  som  primære  målsetting.  Uten  å
mobflisere egennytten, vil staten blir for stor når kjærligheten ikke strekker til. Han-
del er nødvendig for å reahsere et rikt og velfungerende samfunn.

IOF 3/1999.



Er markedets moral tilstrekkelig?
David G. Green

Velferdf ftatenf uehft  k3an ikke  fto|jpef  derfom  det ikhe fimef  et ikk:e-bommerfielt  Juppleme_nt til

7Marhedet  -  den  tredffe  Sehtor. Denne  k.an  i4ke  leue  i  et  moralsh  uahuum,  heuder Dauid Green  i

Sin  bok. «Commuriity W'ithout Politicf)>. Å ta  ftillinsfor et  Sett  au  moi.alf ke  uerdier er imidlertid

ihke  det  famme  fom  å  be  om  at  ftaten  f k:al  tre  en  moral  ned  ouer  l)odene  |)å folh.  Det  er  en

f orf kj.jell mang/e  llbertørianere ikhe bar forstått, beuder Green.

I'åstanden  om  at  det  er  autoritært  å  ta  opp  spørsmål  om moral  er  nært beslektet
med  naturrettsteoriene.  Poenget  er  omtrent  som   følger:   En   som  kjemper  for
friheten  må være  konsistent  -  og må  derfor  ta  avstand  fra  alle  fofmer  for  tvang.
Moral er tvang og derfor kan ikke en som virkelig tror på frihet moralisere.  Staten
må  ikke  ha  noen  kontroll  med  Økonomien  og  ingen  kontroll  med  hvordan  folk
velger å leve. Slike libertarianere ser ut til å mene at alle verdier må være personlige.
Selvsagt  fmnes  det  libertarianere  som  foretrekker  å  leve  et  moralsk  liv,  med  de
insisterer på  at  dette  er noe  hver  og en må bestemme  seg  for  selv.  Vi  er  alle  like

gode til å bedømme hva som er bra og riktig.

Libertariansk kapitalisme
Et  libertariansk  kapitalistisk  syn  har  vært  konsistent  fremført  av  Samuel  Brittan
s:rid€n 60-°iir.e;rn. F Ørst .i ljf t and Rig/bt., Tbe Bogus Dilemma (1968;) , så. .i CøpitaliSm and tbe
Per7Mif fiue  Society  (197g), A Pu8-Statement  of Economic  13beralif m  (T98Å;)  a.r+d  Cøpitalif _m
Lyz.ZÅ  ø  Høzøø#  Føø  (1995).  Samuel  Brittan  mener  at  thatcherismens  Økonomiske

politikk  oppstod  mot  en  bakgrunn  «besatt  av  hemlighetskremmeri,  smålige  auto-
ritære holdninger og en velutviklet ikke-liberal retorikk i sosiale og personlige spørs-
mål».   Han   siterer   en   amerikansk  undersøkelse   som   oppdaget   at  «moralistiske
konservative» regnet skilsmisse, samboerskap, homoseksualitet og abort som bevise

på  «moralsk  forfall»,  mens  libertarianere  mente  dette  viste  «Økt  sosial  toleranse».
Brittan sympatiserer med de  sistnevnte.  I  en vurdering av Thatcher-perioden  frem
tfl midten av 1987 skriver han:

Det er  nå  større  forståelse  for  at markedet  er  en  form  for  koordinator  som  er
overlegen kollektivistisk tvang.  Men troen på personlig frihet, noe  den endelige
rettferdiggjøringen av en slik oppfatning hviler på, er påført noen nederlag som
jeg håper vil vise seg å være midlertidige. Folk kan gjøre mange gale valg når de
bruker  sin  frihet,  og  både  naturen  og  samfunnet  kan  ha  mange  uforutsette
vanskeligheter foran seg. Men surnma sumarum er de farene friheten kan påføre
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deg langt,  langt mindre  enn  de  farene  det medføre  å la både  høyre  og venstre
opphøye seg til å skulle foftelle sine medborgere hvordan de skal leve.

Han  fortsetter  med  å  gruppefe  «moralske  autoritære»  og  «Økonomiske  kollektiv-
ister» sarnmen, og mener de er skyldige i å være både «arrogante» og «absuide».

De  som  deler  denne  oppfatningen  peker  til  tider  på  kontrastene  mellom  1980-
tallets  frimarkedstilhengere  og  de  tilsvarende  i  1990-årene.  På  80-tauet,  bhr  det
hevdet,  sto  Den  Nye  Høyresiden  for både  fritt marked  og personlig  frihet,  mens
man oftere og oftere på 90-tanet ser at frimarkedstilhengeme kombiflerer en tro på
konkurranse   innen   Økonomi   med   en   sterk  vekt   på   moralske   dyder.   William
Bennetts  T4g BooÆ o/ J/z.øØw eksemplifiserer denne  trenden i USA, hvor boken har
bhtt en bestselger.

Pers onlig s elvkontroll
Selvsagt  er  det  libertarianere  som  tar  avstand  fra  koblingen  meuom  marked  og
moral, og som hevder at en slik kobling er autoritær.  De gjør den  fefl å ikke skille
mellom  ekstern  kontroll  og  personlig  selvkontroll.  Personhg  selvkontroll  betyr  at
man måler seg i forhold tfl standarder som ikke er kun ens egne. Handhngskodekser
som er allment aksepterte er en del av den kulturarv som vi er en del av fra fødselen
av.  Noen libertarianere  ser ingen forskjeuer mellom på den ene  side å vurdere  seg
selv i forhold tfl en nedarvet standard,  slik som kristen tradisjon,  og på den annen
side å bh styrt av andre.  De er motstandere av ethvert forsøk på å sqrre noen mot
riktig oppførsel. Samuel Brittan som ble sitert ovenfor, snakker om «å opphøye seg»
til å fortelle folk hva de skal gjøre.  Men en person som tar tfl ordet for dyder eller
karakterfasthet behøver ikke å «preke» noe til noen. Han legger frem sitt syn på hva
som er et godt liv, så ef det opp tfl andre å akseptere eller forkaste dette. Men han
/Ggg# øle//rpzø og han kan gjøre  dette  sterkt engasjert -  det  er  noe  helt annet  enn  å
bruke tvang.

Noen libertarianere insisterer på at det er undertrykkende, ja til og med usunt,  å
legge  bånd  på  sme  instinkter.  Adam  Smith  var  aldri  i  tvfl  om  at  selvkontrou var

grunnleggende nødvendig:  «Selvkontron er ikke bare i seg selv en viktig dyd, men
også noe som alle andre dyder ser ut tfl å få sin grunnleggende glans fra». Men den
selvkontrouen han hadde i tankene var meget forskjeuig fra den fremmedgjøringen
av instinktene som tidlig kristen tradisjon anbefalte. Forsøk på å frernmedgjøre sine
naturlige  lyster,  i  steden  for  å  kontrollei:e  dem,  har  ganske  typisk  ført  tfl  bl.a.
opptatthet  av  det neste  livet,  noen  ganger  slik munker  og  eremitter  er  det,  eller i
noen tflfeller til at man ikler seg drakten d det (virkelig) autoritære.

Statlig moral
Når det snakkes om moral dreier det seg for libertarianere om to kategorier: statens
og individets.  Staten skal ikke diktere hva som er moralsk.  Som en konsekvens  av
dette er de lite villige tfl å engasjere seg i moralsk kritikk, fordi de mener at å gjøre
det er det sarrme som å åpne døren for å gi staten en rolle i denne  sammenheng.
De ser helt bort fra den tredje form for kultur eller samfunn, og følelsen av at vi har
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et/€//# ansvar for den moralsk orden, helt uavhenrig av noen stathg ledelse. Det er
riktig å være bekymret ovef at staten setter betingelsene for en ny moral, men de tar
feil når det tror at dette betyr  at vi må  overlate  det hele  til individene alene.  Som
Tocqueville  advarte  om,  så  er  en  sterk  stat  fomøyd  dersom  folk  ikke  tenker  på
annet enn fomøyelse. På den måten vil eliten være fri til å bestemme.

Frihet og dyd
Nobelprisvinner professor ]ames Buchanan skrev på midten av 70-tallet om faren
ved å neglisjere frihetens moralske basis: «De av oss som ser hvor sårbar den sosiale
orden  er  når  det  gjelder   det  som   for   oss   ser  ut  til  å  være   en  gradvis,   men
umiskjennelig endring i vår moralske basis, vil forsømme oss dersom vi ikke heiser
et advarende flagg». Spørsmålet om den sosiale orden er noe det stris med over hele
verden,  sier han,  blant dem  som  skjønner  at  dersom man  skal leve i  et  feuesskap
«må de pålegge j`Gg J`c'/# sosiale regler».  Økonomer «kan ikke vike unna sitt ansvar i de
vedvarende diskusjonene om slike regler og institusjoner».

Hayek  ser  også  viktigheten  av  moralsk  orden.  I  sin  siste  bok,  TØG  FøZØ/ Coøcez.Z,
ff emlegger  han  en  forklaring  på  utviklingen  av  menneskelig  kultur,  hvor  han
underst£eker hvordan frihet hviler på et moralsk fundament, og argumentefer for at
dydene   som   er   viktige   for   et   fritt   samfunn   «ikke   er   noe   som   videreføres
automatisk».  Vi må anstrenge  oss,  sier han,  for å  sørge  for  at våre verdier videre-
føres  fra  generasjon  til generasjon  gjennom  opplæring,  en  oppgave  som  historisk
sett  ble  ivaretatt  av  kirken.  Han  peker  på  privat  eiendom  og  familien  tsom  de
institusjonene som har fomet og videreført vesthg sivilisasjon.  Hayek la også vekt

på  viktigheten  av  rehgiøse  bevegelser  i  sitt  foredrag  i  det  første  møtet  tfl  Mont
Pelerin  Society  i  1947.  Han  gikk  så  langt  som  å  si  at  så  fremt  kløften  menom
(wirkelige hberale  og religiøst overbeviste» ikke ble  overskredet, var  det «intet håp
for en gjenoppliving av de liberale kreftene».

Motkulturen
Men hva vil klassiske liberalere få ut av libertarianernes motkultur? I  TØG D7tJøø øød
/Æ6 NzgÆJ/7Øø# går Myron Magnet  til kraftig angrep  på  forkjemperne  for  den  ameri-
kanske  motkulturen,   hvis   doktrine   har  blitt   surret   sammen  med   det  å   støtte
velferdsstaten.

Kollektivistiske intellektuelle strebet etter frigjøring på to områder, for seg selv og
for   de   fattige.   For   det   første   skulle   krig  mot   fattigdom,   bussing   og  positiv
forskjellsbehand]ing  sørge  for  å  «ftigjøre»  de  svarte  og  andre  fattige  fra  fattig-
dommen.  For det andre strebet de selv mot å frigjøre seg fra skikk og bruk.  Ifølge
de  motkulturelle  var  USA  ridd  av  skyldfølelse  og  materialisme,  var  på  overflaten

pfeget  av  skinnhelhge  edruehghet,  og  familien  var  en  tvangstrøye.  Idealet  var  å
droppe ut, kvitte seg med skyldfølelsen og bli en hel person. Ifølge Magnet gikk den
kulturelle  revolusjonen  med  sin  søken  etter  personlig  frhet  godt  sarnmen  med
pohtisk frigjøring for de fattige. Ved å gjøre dette så «ble det rent personlige verdig,
selvforherhgelse ble uegennyttig, j a nærmest samfunnsgavnlig».
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Denne  holdningen  gjorde  det  spesielt  vanskelig  for  dens  tilhengeme  å  kritisk
vurdere en politikk som ga dem følelsen av å bety noe. Resultatet har blitt et forsvar
for rasekvotering, forsøk på å unnskylde kriminelle og betrakte dem som ofre frem-
for forbrytere, og et ukritisk forsvar fof støtte til ugifte mødre, uavhengig av om de
er skikket til å ta vare på sine bam eller ei. Sagt på en annen måte, politikk det burde
være umuhg å forsvare ble forsvaft ut fra moralsk nidkjærhet.

Moralsk slapphet skaper fattigdom
Konsekvensen av dette har blitt det amerikanerne nå kaller underklassen. Fattigdom
har  blitt  befestet  på  grunn  av  denne  ideologien  de  hbertarianske  kollektivisteneT
forfekter,  som  freinmer  selvdestruktiv  adferd.  De  kunne  har  lært  noe  av  Adam
Smith  som  allerede  for  to  hundre  år  side  advarte  mot  det  katastrofale  resultat
moralsk slapphet får for de fattige:

Utsvevenhet vil alltid medføre ruin for vanlige folk, og bare en enkelt uke med
ubetenksomhet og bortødelse kan være nok til å Ødelegge en fattig arbeidsmann
for all fremtid, og til å drive ham til i fortvilelse til å begå de mest uhyrlige  for-
brytelser. Den klokere og bedre delen av vanlige folk vfl derfor alltid se med for-
ferdelse  og  avsky  på  denne  typen  utsvevende  oppførsel,  fordi  deres  erfaring
forteller dem at dette kan være helt fatalt for mennesker av deres klasse.

Der var annerledes  for de rike,  sier Smith.  Ekstravaganse  og sløsing vil ikke  nød-
vendigvis Ødelegge en «gentleman», og folk fra denne klassen vfl ofte regne utsvev-
else  og eksesser  som  et av  de privilegief  som deres  rikdom gir dem.  Adam  Smith
står imidlertid ikke på boklisten tfl de ledende innen den amerikanske motkulturen.

Personlig ansvar
For å oppsummere:  Slik Adam Smith og andre q7pisk klassiske liberalere oppfattet
det,  er  et  fritt  samfunn  avhengig  av  personlig  ansvar.  Det  vil  si,  av  de  moralske
dyder - og at disse  støttes  opp  om av  familien som institusjon og i andre  frivilhge
sammenhenger. For den libertarianske-kollektivistiske eliten er familien kilden tfl en
hyklersk moralkodeks basert på skyldfølelse og noe som burde avskaffes.  Samtidig
bør  oppgavene  som  frivillige  organisasjoner  ivaretar  innen  velferd  overlates  til
staten.

Libertarianske  frimarkedstilhengere  som  Samuel Brittan  argumenterer  også  mot
venstresidens  entusiasme  for  friheten  til å velge  sin  egen livsstil.  Han  oppmuntrer
dem til å  forfølge  sitt Ønske om å bli befridd  fra «autoritære» moralkodekser, men
oppfordrer  dem  samtidig til å  gi  slipp  på  Ønsket  om  at staten  skal bestemme  hva
den enkelte skal bfuke på helse, utdanning og pensjoner. For å være konsistente må
de kreve  frihet tfl å velge egen hvsstil j`øÅ77ØGø Ø€47 frihet tfl å velge hva  de vil bruke

pengene sine på.

]   Dette er Greens uttrykk, som for oversetteren virker noe selvmotsigende -o.a.
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Hans argument ser ut til å være at dersom de Ønsker å fri seg fra en tvangstrøye,
bør de også ønske å fri seg fra aue andre fomer for tvang. Han aksepterer essensen
i det underliggende filosofiske premis s som libertariansk-kollektivistisk intellektuelle
baserer seg på. Han deler ikke deres Ønske om overføring av ressurser fra de rike til
de fattige, men han gjør samme feil som dem ved å dele deres  forfeilede og egoist-
iske  oppfatning om at  frihet er makt.  Som Hayek hevder,  er det farlig å  definere
frihet som «fravær av hindrriger mot å reahsere våre Ønsker», som Bertrand Russel

gjør,  eller  å  mene  at  «frihet  er  makt,  som i makten  tfl  å  gjøre  bestemte  ting»  slik
John  Dewey  og hans  tilhengere  gjør.  Denne  forvirringen  er  fått  næring gjennom
kampanjen for sosialisme, men dersom en slik identifikasjon av frihet med makt blir
akseptert mener Hayek «det ikke  fmnes  noen grenser  for i hvilke  sammenhenger
man kan utnytte  den positive klangen i ordet/#.ÆG/ i kamp  for  støtte tfl tiltak som
helt Ødelegger folks individuelle frihet», og ingen ende på hvilke triks som fomaner
folk «til å gi shpp på sin selvbestemmelse i frihetens navn».

Dette  er imidlertid  akkurat  den  forvirringen  som  kan  forklare  de  libertarianske
kollektivistenes ideologi, som kobler sainmen frihet fra moralsk begrensninger med
frihet  (for de  fattige)  fra å  strebe  etter materielle gleder de ikke  har råd til.  Det er
også den fellen som frimarkedstilhengere  som Brittan har gått i.  Han Ønsker frihet
fra  (noe - men ikke au)  statlig kontroll.  Samtidig er det et faktum du ikke kornmer
utenom  at mennesker vokser  opp  men  en  kulturell  arv  som,  i  alle  samfunn  man
kjenner til opp gjennom historien, har en oppfatning av slike ting som familien og
de  fopliktelsene  som  biologiske  foreldre  har  i  forhold  tfl  sine  barn.  Å  kalle  an-
strengelsene for å opprettholde et gitt moralsk syn som «autoritært» ser helt bort fra
det uunngåelige i at man innen enhver sosial orden vil har en del felles verdinormer,
og  fjemer  den  viktige  distinksjonen  det  er  mellom  det  å  tvinge  gjennom  slike
standarder utenfra og det å utøve j.G/zJkontroll i lys  av den moralske tradisjon en er
født inn i.

Toleranse og tabu
Men  la  meg  i  fare  fof  å  gjenta  meg  selv  gå  litt  lenger  i  forsøket  på  forstå  det
moralske kha  som hører til,  og er nødvendig for,  et fritt samfunn.  For  det må
innrømmes at det er samrnenhenger hvor en moraloppfatning, uten å være tvang,
kan virke kvelende og derfor gi legitim grunn tfl bekymring.

Igjen så har Oakeshott fanget essensen i problemet. Moral, sier han (i Aristotelisk
tradisjon), kan være både «praktisk» og «intellektuell».  Et «intellektuelt moralkodeks
setter  opp  regler  eller  idealer  for  å  være  en  veivisef  til  god  oppførsel.  Dette
medfører en viss mengde vanskeligheter ettersom disse idealene er abstraksjoner, så
det vfl  alltid være  et problem  å  vite  hvordan  disse  skal  bmkes  i  praksis.  Men  en
særlig svakhet når det gjelder inteuektuell moral er at den har en tendens til å kreve
tq>erfeksjon», særlig når det dreier seg om moral uttrykt som et ideal og ikke som en
regel.  Hans poeng er at søken etter det rette opp gjennom tidene har skapt mange
hjerteløse mennesker. Et eksempel på dette er den selvmotsigelsen som fmnes hos
de  politiske  aktivistene  som  lidenskapelig  søker  etter idealet  «sosial rettferdighet»,
samtidig  som  det  overhodet  ikke  mestrer  vanlig  folkeskikk.   Oakeshott  mener
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moralsk  oppførsel  skjer  i  situasjoner  hvor  det  finnes  altemative  handlingsmåter,
uten at dette betyr at man må ta noe bevisst valg. Man kan handle moralsk ut fra
vane,  og hand]ingen vil kunne regnes  som god  eller  dårlig uten  at vedkommende
har reflektert over hva han gjør`.

Moral og vane
Det er denne praktiske eller vanebaserte moralen som hører hjemme i vanlig sosial
omgang,  fordi  den  hele  tiden  er i utviklrig  og  tolererer  trass.  Den  tflbyr  et  klart
skille meuom rett og galt slik at bam kan få en utvetydig rettledning, men den kan
tilpasses ulike situasjoner og risikefer derfor ikke å bli for rigid.

Men  Oakeshotts  forståelse  av  et  moralsystem  basert  på  vane  er  ikke  det  mest
fremtredende  hos  klassiske  liberalere.  Vanebasert  moral  blir  ofte  assosiert  med
overtro, men vi må ikke overvurdere tendensen d at tilvante oppfatninger kan ut-
vikle seg til å bli tabuer. Som Oakeshott sier det:

Det at moral ser ut til å være en konstant faktor i tradisjonell oppførsel er kun en
illusjon   som   springer  ut   fra   den  misforståelsen   at   den   eneste  måten   som
forandring  kan  skje  på  er  ved  bevisst  inngripen  eller  iaufall  ved  at  man  kan
observere endringene.

Den  formen  for  forandring  som  høref  sammen  med  denne  formen  for  et
moralsk liv er analog med den  typen  forandring  som  skjer med levende  språk:
intet er mer vanebasert og dagligdags enn måten vi snakker på, og intet er i mer
konstant endring.

I  tillegg skaffer intellektuelle moraloppfatninger seg sin egen rigiditet -  nemlig den
rene  doktrinen.  Et godt mål på  toleransen  og  tilpasningsmulighetene  tfl et moral-
system er dets måte å forholde seg til eksentrikere på. Moralsk eksentrisitet er ifølge
Oakeshott  verdifullt  for  et  samfunn  hvor  moralen  er  basert  på  vane.  I  et  slikt
system   vil   holdningene   i   forhold   til   eksentrisitet   være   tveqrdige.   Det   vil   si:
«beundret,  men  ikke  etterapet,  sett  på  med  ærbødighet.  men  ikke  kopiert,  hilst
velkommen,  men  boikottet».  I  et  system  basert  på  idealer  som  er  formulert  med
ord, vfl trass  mot dem,  nettopp  på grunn av  de  stadige  drøftelsene  av  ordlyden i
disse idealene og deres applikasjon, ha en tendens til å være mindre velkommen.

Vi trenger å  se med nye `Øyne på  det tolerante,  tilpasningsdyktige moralsystemet
som gir  plass  for  eksentrisiteten.  En  moral  for  frihet  bør  gi  en  klar  forståelse  av
hvordan man bør oppføre  seg,  slik at vi har nbe å måle oss  selv mot.  Dersom det-
moralsystemet som passer best i et fritt samfunn er basert på vane, er viktigheten av
familie  og  andre  nære  forbindelser  lettere  å  akseptere.  En  vanebasert  mofal  er
egentlig  en  måte  å  leve  på  som  er  lært ved  å  kopiere  eller  etterligne  andre.  Intet
moralsystem er, eller kan være, helt blottet for ettertanke, men det kan - på samme
måte  som  språk  -  fungere  godt  uten  at  deltageme  ei  i  stand  tfl  å  formulere  de
reglene  deres  adferd  styres  etter.  Akkuat  på  samme  måte  som  folk  ikke  kan
formuere  de  gramatiske  reglene  de  følger  når  de  snakker.  I  denne  sammenheng
bruker man fortelliflger for å overbringe moralske sannheter tfl barn. Å forklare et
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moralsk prinsipp  abstrakt er vanskelig, men  å  fortelle  en historie med «moral» har
vist seg å være langt mer effektivt.

Det aller viktigste er dog at folk allerede er i besittelse av et slikt moralsystem, det
eksisterer i siviliserte samfunn. Det står euer faner med den innsats som hver enkelt

gjør daglig - om man stadfester eller forkaster de dyder det er basert på. Ane teller
med.  0g  derfor  er  dette  relevant  for  frihet.  For  dersom  et  s]ikt  moralsystem  er
avhengig av hvordan  det etterleves  hver eneste  dag,  er det langt mindre utsatt  for
manipulasjon  fra  autoriteter.  Typisk  autoritære  stater  som  Ønsker  å  endre  folket
moraloppfatnmger har formulert  sine moralbegrep  som idealer,  og prøvd å mane
frem hellig vrede. Kommunister har absolutt bruk en slik tilnæming, og det samme
gjorde de islamske fundamentalistene som styrtet sjahen av lran. Folk som Ønsker å
være fri, bør støtte opp om de institusjonene som fostrer praktisk moral - regler for
hvordan man skal oppføre seg, som samtidig er åpen for innflytelse utenfra. Det er
ikke  tilfeldig  at  modeme  tyrannier,  fra  den  franske  revolusjon  til  det  tyvende
århundrets  fascisme  og  kommunisme,  har  prøvd  å  redusere  betydrrigen  av  ikke
bare  farnihen,  men  også  av  frivillige  organisasjoner.  Gfunnen  er  at  disse  institu-
sjonene  støtter  opp  om grunnleggende  dyder  og gir individene  en  samlede  styrke
som trengs  for å stå i mot en uvelkommen inntrenging fra statens  side, utover de
viktige, men begrensede oppgavene som staten må ivareta for å sikre friheten.

Den man elsker tukter man
Libertarianere  (som  nevnt  helt  i  begynnelsen)  mener  at  ingen  må  kritisere  noen
former  for  livsstil  (i  praksis  tenker  man  her  på  forhold  knyttet  til  kjønn  eller
familie), men de har helt mistet det perspektivet at man tar del i et samfunn ut fra

gjensidig respekt  for  hverandre  -  et  samfunn  hvor vi  gjennom  samtykke  eller  av-
standstagende  viser  hverandre  hva  som  er  riktig.  Vi  trenger  å  lære  oss  gamle
holdninger  som  kommer  til  uttrykk  i  foreldede  ord  som  skjenn,  irettesettelse,
avstandstagen og bebreidelse. Disse indikerer en myk misnøye en far eller mor kan
vise  overfor  en  elsket  sønn  eller  datter  -  et  alternativ  til  den  strenge  og  harde
sensuren som Dickens skolemestere med riset bak speilet representerer. Den hold-
ningen som er Ønsket hos  en kritiker eller vokter av moral er ikke å være «moralsk
fortømet», men tristhet kombinert med sympati for den som har handlet galt, ut fra
at han erkjenner sine egne mennesklige svakheter.

La meg tfl slutt oppsummere; den ideen som ligger i bunnen av kritikken fra de
selvoppnevnte  anti-autoritære,  er  at  menneske  er  grunnleggende  godt  og  at  man
derfor  må  la  menneskets  natur  styre.  Imidlertid,  som  både  Aristoteles  og  Adam
Smith forstod, gir naturen oss  en basis  for moral, men  den gir oss ikke noe  ferdig

produkt.  Individer er samfunnsvesener. Vårt moralsystem er et felles ansvar, med å
erkjenne  dette innebærer ikke lederskap  eller kontroll.  Det kan  fmnes  ansvarlighet
uten   kontron,   autoritet  uten   tvang,   og  respekt   for  vår   felles   bakgrunn   uten
sentraliserte direktiver.

IOF   4/1996.   Hentet   fra   del   2   av   boken   CozØzøØøz.ø   JJ7rz.ZÅoøZ  Po/z./z.cT..  z4   A4ørÆ6'Z
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Liberal-konservativ skendebatt
Markus Uvell

Debatten  mellan  liberaler och  honseri!atiua  om  de  f h  communitarianf  dr i  ftora  fychen  en  Jken-

debatt. Både  liberaler  och  konfen)atiua  bar  anledning øf;t  udlkomna  id5eryia  om  de  drila  g/emen-

Skcipemf  betydelfe. Men  ock:f å  att  ta  auftånd från  den  opijoriuna  britih  au  markncidSehonomz
och indiuiduell fthet Somliga communii;cirians ger uttTych ftr.

Den eviga debatten mellan svenska liberaler och konservativa har på senare år fått
en nytåndning.  Den  sk cornmunitarianska str6mningen har fått både liberaler och
konservativa på f6ttef. Det år i grunden mycket bra. Dels f6r att id6debatten annars
riskerar  att  stanna  av,  och  dels  f6r  att  sjålva  åmnet  "Communities"  (ånnu  saknas
mig veterligt något riktigt bra  svenskt ord)  såtter  fingret på  en  av borgerlighetens
stora utmaningar:  på vad skall den sociala tryggheten vila når vålfårdsstaten ruuats
tiubaka?

Men jag vill åndå påstå att striden meuan liberaler och konservativa kring "com-
munities" i mångt och mycket år en skendebatt. Många liberaler avvisar fullståndigt
denna  diskussion,  åven  om  den  år  en  både  naturhg  och  nådvåndig  del  av  det
liberala altemativet till dagens vålfårdsstat.

Många  konservativa  svåljer  å  andra  sidan  det  communitarianska budskapet med
hull  och  hår,  åven  då  de  delar  som  f6rkastar grundlåggande  sanningar  om mark-
nadsekonomi och individueu frihet.

Billig populism - och viktiga insikter
]ag  år  6verqrgad  om  att  det  communitarianska  perspektivet  har  mycket  att  ge
svensk  borgerlighet,  såvål  den  som  vill  kana  sig  liberal  som  den  som  f6redrar
beteckningen  konservativ.  Visst  fmns  det  attityder  inom  den  communitarianska
str6mningen  som  definitivt  rite  borde  vålkomnas  av  någon  som  vill  kalla  sig
borgerlig. Det gåller inte minst den opportuna, banala och helt grundl6sa kritik mot
marknadsekonomin,   de   fria  kapitalr6relsema   och   frhandeln   som  kommer  till
uttryck i en del av retoriken hos bl a John Gray och ]ames Goldsmith.

En del av det communitarianska budskapet år tomt prat utan konkreta anvånd-
bara slutsatser, annat år bara billig populism.  Men  samtidigt finns  ett antal mycket

grundlåggande insikter som borde tas ti]l vara.
Overqrgelsen  att vare  sig politiken,  eller  f6r  den  delen  den  fria marknaden,  z. J78

y.¢./¢ utg6r någon fungod garanti f6r vålfård och social trygghet.  Utan att det kråvs
ett ansvarstagande från de vanhga månniskoma. Att samarbete meuan månniskor i
små ffivilliga gemenskaper år en n6dvåndighet i ett civfliserat samhålle. Framf6r allt
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i ett samhålle som inte vill delegera det sociala ansvaret till maktfullkomliga politiker
och anonyma byråkrater.

Denm skillnad mellan det opportuna tramset och de viktiga insiktema g6rs såuan
i den svenska debatten. Antingen tycker man att communitarians år det båsta som
hånt vårlden  sedan  muren  fåll,  eller  så  ser  man  i  dessa  communities  en  ny  slags
intolerans, f6rtryck och frihetsber6vande.

Myten om atomismen
Den kanske vanligaste anklagelsen mot marknadsliberaler år att de skuue vara blin-
da  atonrister,  dvs  inbina  sig  att  samhåuet består  av  månniskor  helt  oberoende  av
varandra  och  att  sociala  sai:nmanhang inte  påverkar  individernas  preferenser  eller
agefande. Utifrån denna f6rdom påstås att commumtarianska tankar år fråmmande
f6r  marknadshberaler,  och  att  det bara  skulle  vara  f6r  den  konservative  id6er  om
gemenskapemas  betydelse  har  relevans.  Det  fmns  i  sjålva  verket  ingenting  i  det
marknadsliberala tånkandet som motiverar denna anklagelse.

Insikter om de  sociala sammanhangens betydelse  f6r individernas vål och mark-
nadens  funktions`sått  återfinns  inte  bara  i  den  institutionella  ekonomin,  som  har

påverkat många av dagens  svenska marknadshberalef.  Den som kan sin Hayek vet
att åven  dår  år perspektivet betydligt bredare  ån nidbilden  såger.  Den  sociala  och
kulturella   kontexten   har   stor   beqrdelse   f6r   beslutsfattandet   och  informations-
spridningen på marknaden.

Adam  Smith  resonerar  i  fz.ø  TøeooJ  o/Morø/ J€ø/z.zøGø/J,  ingående  om  behovet  av
socialt  ansvar  månniskor  emellan.  Att  månniskor  agerar  efter  en  grundlåggande

princip  om  sympati med  andra  år  en  forutsåttning  f6r  fungerande  samhållen  och
marknadef, menar Smith.

Visst frins,  framf6r aut kanske bland mer naturråttsligt orienterade liberaler,  en
och  annan  som inte uppehåller  sig  sårskilt mycket vid de  sociala  sammanhangens
betydelse.  Men  att  påstå  att  liberahsmen  till  sin  natur  skulle  vara  atomistisk  och
sakna f6rståelse f6r relationerna mellan månniskor år oråttvist och felaktigt.

En annan missuppfattning gåuer liberalismens syn på familjen. Liberaler tenderar,

precis som folk i 6vrigt, att inse vårdet av stabila famil)er som grund f6r den sociala
tryggheten. Mycket få liberaler skulle på allvar håvda att det år ointressant huruvida
barn våxer upp i socialt stabila familjer eller ej.  Om sådana familjer sedan består av
två f6råldrar och bam eller har en annan sammansåttning år av sekundår betydelse.

Att  social  stabilitet  åf  en  rått  god  id6,  år  inte  precis  okånt  bland  liberaler.  Ett

genuint  (ny)liberalt samhåue  skulle  6ver huvud  taget  sannolikt vara  ett på  många
sått mycket konservativt samhålle. F6r att ett samhålle skau kunna bh framgångsrikt
med ett minrium av politisk styrning, kråvs omfattande social kontroll och ansvar,
från enskilda månniskor likvål som från civila gemenskaper.

Ett exempel ges  av USA,  dår pohtiken har en ganska undanskymd plats men  de
sociala  koderna  och  moralprincipema  å  andra  sidan  år  synnerligen  tydliga.  Ett
samhåne  som  inte  viH  styra  sina  medborgare  med  politiskt  tvång,  måste  utveckla
system f6r att ut6va starkt socialt tryck mot månniskor som på olika sått missbrukar
den frihet från politik som finns.
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Det år bara i ett genompolitiserat klientsamhålle  individema kan  strunta i  att ta
socialt ansvar. Nyliberalismen och det aktiva medborgarskapet går i detta avseende
hand i hand. De hångivna marknadsliberalema borde med andra ord vara de f6rsta
att inse vårdet av fmgerande communities som ett sått att skapa social trygghet och
stabilitet.  Det  år  ju  precis  detta  som  kråvs  får  att  vålfårdsstaten  någonsin  skan
kunna rubbas.

Liberal gemenskapsvision
Man  6nskar  att en  del av  de  nyliberaler  som idag  f6rkastar aut vad  civilitet heter,
kunde  se  mer  f6rdomsfritt  på  dessa  diskussioner.  Visst,  somliga  communitarians
ågnar  sig  åt  rena  dumheter  och  smutskastar  marknadsekonomin  och  den  indivi-
duella  friheten.  Och  visst,  communities  anvånds  ibland  som  en  omskrivning  f6r
politisk intervention och intolerans.

Men  de  grundlåggande  insikter  som  ligger  bakom  denna  diskussion  år  mycket
beq7delsefuua.  Communities  samlar den kraft som kan bryta det socialstadiga jåm-

greppet.  En  illustration  till  detta  ges  av  det  sått på vilket id6n  om  Communities
beskrivs i tankesmedjan Demos  6ppna brev till Tony Blair.  Visst, vare  sig Demos
eller  Blair  år  några  nyliberala  fanbårare.  Men  fåljande  synsått  år  betydhgt  mer
aptitligt ån den bild många liberaler har av Communities:

Communiq7  is  a  central  idea  for  the  late  1990s.  But  on  its  own  it  is  not  an
adequate word to  describe  either the problem  or the  solutions.  The  old  settled
cormunities of the past, based on shared pattems of work and behef, have gone
for  good.  Our  attachments  are  now  more  complex  to  the  places  we  live,  to
work, to shared identities and to more varied pattems of family.

Att tifl och med qrpiska nyhberala  symbolfrågor kan  f6rverkligas  inom ramen  f6r
denna id6 om de civila gemenskapema, blir tydhgt i Demos uppmaning till Blair:

We  would  also  encourage  you  to  be  open-minded  about  which  policies  can
strengthen  community.  For  example,  some  communities  around  the  UK have
argued  that  controlled  legalisation  prostitution,  soft  drugs  and  hcensing  hours
would not only remove an important source of tension in the cities and an eco-
nomic base  for organised crime, but also generate much-needed public  service.
So we share your view that our country needs  to become more  cohesive, more
inclusiv, more communitarian: but this has to be in new ways that afe not guided
by nostalgia.

Att f6rstå och erkånna behovet av fungerande civila gemenskapet år z.ø/g detsamma
som att omfamna all den inskrånkthet, intolerans  och f6råndringsovilja som i olika
sammanhang kan ha pråglat sådana gemenskaper. Att se poången med stabila socia-
la nåtverk som ett altemativ ti]1 socialstaten, år z.77/€ detsamma som att misstro mark-
nadens  f6måga att minska existerande sociala problem. Vad som verkligen saknas
år en hberal gemenskapsvision utifrån dessa egentligen ganska sjålvklara insikter.
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Kons ervativ sjålvranns akan
Om det år f6rdomsfrihet inf6r det communitarianska perspektivet man kan 6nska
sig  av  hbefaler,  år  det  sjålvrannsakan  som  vore  mest  angelåget  från  konservativt
håll. Medan många liberaler f6rkastar allt vad communities heter, omfamnar många
konservativa  dessa  influenser i yr glådje  6ver  de  guldkom  resonemanget  trots  allt
innehåller.

Det år ett oawisligt faktum att den borgerliga konservatismen successivt har f6r-
lorat allt mer inflytande under de senaste decenniema i Sverige. Åttiotalets "nyhbe-
rala" revolution har satt djupa, sannolikt outplånliga, spår i svensk borgerlighet och
samhållsdebatt i stort. F6rståelsen f6r behovet av konkurens och marknadsekono-
mi,  fri  f6retagsamhet  och individuell  frihet har  6kat  avsevårt  de  senaste  tio-tjugo
åren.

Åven om det f6rstås  fmns hinder och engagerade motståndare, har positionema
flyttats  fram  betydligt.  I  denna  f6rflyttning  har  de  mer  konservativa  delarna  av
borgerligheten haft mycket liten, om någon, del. Den besvårande sanningen f6r den
konservative  som  knorrar  6ver  "nyliberalismens"  kompromissl6sa  frihetsbudskap
år  att  detta  budskap  varit  mycket  framgångsrikt.  De  konservativa  appellerna  har
dåremot i h6g grad klingat oh6rda.

Mot bakgrund  av  detta  år  det lått  att  f6rstå berusningen inf6r  de  communitar-
ianska id6ema.  I dessa lockande beskrivningar ser många konservativa en m6jlighet
att   levandeg6ra   och   popularisera   det   konservativa   budskapet.   Kanske   finns
verkligen  en  sådan  m6jhghet.  Men  f6r  att  g6ra  mer  nytta  ån  skada  -  vilket  det
definitivt kan - måste det communitafianska alternativet tas emot med viss urskilj-
ning.  Den  opportuna  och  bitvis  smått 16jevåckande  kritik  av marknadsekonomin
somliga communitarians ger uttryck f6r, måste beskrivas som det trams den år.

I  grunden  år  det  också  mycket  få  svenska  konservativa  som  awisar  grundlågg-
ande  marknadsliberala  risikter.   Någon  kollektivistisk,   antikapitalistisk   och   anti-

pluralistisk  konservatism  av  beqrdelse  fmns  knappast.  Konservatismen  yttrar  sig
snarare i en något annorlunda - och i sig ofta hedervård - proffl på det marknads-
liberala budskapet.

Man  skulle  dårf6r  6nska  sig  en  något mer behårskad  syn på  communitarianska
id6er från de idag så entusiastiska konservativa. Det perspektiv dessa id6er present-
erar  har  mycket  att  ge   svensk  borgerlighet.   Men   det  motiverar  knappast   att
omfamna sådant som åventyrar den mark som hitti]ls vunnits.

Liberal-konservativ s amsyn
Som jag ser det fmns hår inte så mycket anledning till ilsken debatt, som till fruktbar
samsyn. Både liberaler och konservativa har anledning att vålkomna id6ema om de
civfla gemenskapemas betydelse.  Men också - vilket inte år mindre viktigt - att ta
avstånd  från  den  opportuna  kritik  av  marknadsekonomi  och  individuell  frihet
somliga communitarians ger uttryck f6r.

IOF 2/1996. qengitt med tillatelse fra J#Gøj.Æ L.ø/.e, Box 2294,10317 Stockholm.



Gray och modernisering
Fredrik Erixon

Ilberalismen  dr en  Starh modemiseringskfcift  Som  g/enom  tidema  Sk,cipat  dndrade ftrutf dttningcw

fir  Sambdllen.  Vid  alla  de  tillfillen  som   liberalismen   bcift  någ!ot  g/eriomflag  i  den  Praktif }a

Politihen  bar  o|)Ponenter gjort  fina  ftdmmor bdrda.  Vi  bar  f ett  det  i  Suerlge,  men frampral_lt_i
ldnder  varf  Politisk>a  innehåll  bøft  en  tydligare  liberal  ijrdgel.  På  Sencire  tid  bar fibsofen  Jobn

Gray blirit Pråkfdret ftr den  honSeruatiua kritihen mot en moderMiserande  liberalim.

John Gfays akademiska gåming har sedan långe koncentreras till hberalismen, i alla
dess  olika  former.  Redan i b6rjan av sjuttiotalet bårjade  Gray  som ung fflosof att

publicera artiklar i akademiska tidskrifter om olika liberala  fflosofier,  dess innehåll,
motsågelser  och  problem.  Många  av  dessa  artiklar  har  sammanstållts  i  b6ckema
13beralism (Operi TJriNc:r:riq P±ess,198G)  och Ilberalif ms: Ef f ayf in Political Pbilosopby

a`outledge,  1989).  Båda dessa b6cker år imponerande.  Gray  orienterar sig mycket
begåvat i liberalismens id6kretsar  och pekar  f6rtjånstfullt på problem motsågelser,
anomaher  etc.  i  olika  teoribildningar.  Mill,  Spencer,  Hayek,  Oakeshott,  Popper,
Rawls,  Nozick,  Smith  ja  nåstan  alla  skårskådas.  Gray  botaniserar  inte  bara  bland
filosofer utan r6r sig åven i andra vetenskaphga discipliner,  exempelvis  ekonomisk
teori. De ohka vetenskapliga anslagen i Grays f6rfattarskap kanske grundas i att han
varit  verksam  inom  många  olika  grenar  av  samhållsvetenskapen.   Sammantaget

presenterar  Gray  en  ganska  splitrad  bild  av  liberalismen  med  många  olika  grenar
som  svårligen  kan  f6renas  i  nåmnvård  utstråckning.  Utgångspunktema  och  slut-
satsema år andeles f6r disparata.

Grays vandring i hberala teorier har åven resulterat i en rad b6cker om enskilda
filosofer, och det var dessa som grundlade den auktoritetsstatus som Gray på senare
tid   fått  inom  politisk  teori   och   fflosofi.   I   b6ckerna  Mz.//  oø  l.j.GeøJ..  ø  D€/%ø

qoutledge & Kegan Paul,1983), HØLy6Æ oø L.GG7Zu @asfl Blackwell,1984)  och Jj.øz.øÆ
86ir/z.ø  (Harpercollins,  1994)  analyserades  tre  framstående  hberala  tånkare  med  en
kritisk  skårpa  och  kontrasten  till  de  traditionella  tolkningarna  av  dessa  år  ofta
markant.  Det gåller exempelvis  diskussionen om Mill i nåmnvård utstråckning kan
sorteras under hberahsmens paraply och huruvida Hayeks teori om kulturell evolu-
tion  egentligen  år  konsistent  med  hans  6vriga  teser.  I  båda  dessa  avseenden  har
Gray  bidragit  med  mycket  låsvårda  resonemang  som  inte  minst  framgår  av  de
många  referenshånvisningar  som  g6rs   till  dessa  b6cker  i  samhållsvetenskapliga
sammanhang.

Det som kånnetecknar all den litteratur av Gray som ovan angivits år att tonen år
torrt akadernisk med fokus på analys av enskilda f6retrådare f6r liberalismen. Några
resonemang om de egna åsiktema f6i:s i nåmnvård utstråckning inte, tfots att man
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mellan raderna kan utlåsa en uppfattning som i många avseenden kan hårledas  till
det  som  i  dagligt  tal  brukar  kallas  nyhberalism.  Stundtals  kan  man  dock  finna  en
skepsis mot liberalismens  teoretiska kåmor,  bland annat i det avslutande kapitlet i
boken ld;.4c'rø/z.rør som bår namnet j4/Z# Lz.ØG/ø/z.tø Tonen år emellertid  fortfarande
analytiskt resonerande och några precisa skisser till alternativa synsått visas inte. Det
år således svårt att få riktigt grepp om Grays tidiga åsikter genom hans f6rfattarskap
men  den  gångse  uppfattningen  tycks  vara  att  han  i  allt  våsentligt  var  en  stark
f6respråkare  f6r  marknadsliberalismen,  vilket  också  understryks  av  den  roll  han
spelade i Thatchers systemskiftespolitik under åttiotalet.

Helomvåndning?
Om  denna  tolkning  ståmmer,  vilket  Gray  enligt  rin  kånnedom  aldrig  f6mekat,
skulle man kunna såga att ett perspektivskift ågde rum i Grays uppfattningar under
b6rjan  av  nittiotalet.  Gray  fortsatte  f6rvisso  att  skåi=skåda  liberalismen,  men  nu
utifrån helt  andra perspektiv.  Den  åsiktsneutrala  stållning som  tidigare var  kånne-
tecknande  f6r  hans  f6rfattarskap  blåstes  bort  och  istållet  b6rjade  den  nyhberala
ideologin, ganska slarvigt ihopkomponerat, att angripas med en skarp polemisk udd.
De   abstrakta   och   teoretiska   resonemangen   kvarstod   f6rvisso,   men   nu   kom-

pletterades  de  med  synpunkter  på  den  praktiska  politiken  som  enligt  Gray  skulle
f6ras i en ny konservativ riktning.

Grays nya konservativa perspektiv har utvecklats i en rad olika b6cker. Den f6rsta
indikationen  kom genom  en publikation  från  lnstitute  for  Economic Affairs..  Tze
j\Æorzz/ FoØøøløzz.oøf o/J\4:ørÆez Jøf/z./ø/z.oøf vilken rineh611 en tåmligen oråttvis granskning
av hbertarianismen,  som Gray våljer att kalla  sin motståndafe i denna bok, utifrån
ett  traditionalistiskt  perspektiv.   Boken  r6nte   emellertid  inte   speciellt  stor  upp-
ståndelse   utan   det   dr6jde   till  publiceringen   av   Bej/oØc7  ZÅG  Ne2#   R;jÆ/  ..  j\4ø#ÆG/J,
Go#GØzØGØZ czød ZÆG  CozøØoØ Eøøz.ØøzØ6'ø/ (Routledge,1993)  innan  den  stora  skaran  av
fflosofi-  och  politikintresserade  fick  upp  6gonen  f6r  det  budskap  som  present-
erades.  I  många  avseenden  blev  denna  bok  något  av  ett  startskott  f6r  den  stora
htteraturflora  om  kontextbundna  gemenskapsfilosofier  och  civila  samhållet  som

Sllt  boklådoma  och  återuppvåckt  en  inspiferande  diskus  på  senare  tid.  Åven  i
denna  bok  var  blickfånget  delvis  inriktat  på  nyliberalismen  och   dess  påstådda
felslut.  Åmnet var  emellertid  inte  avklarat  f6r  Gray  med  denna  publikation  utan
under nittiotalets senare år har han återkommit med kompletterande resonemang i
b.6cki€rr+2. Pof t-LjberaliSm  ..  S tudief in Political Tbougbt P`oni:nf=dge,199Ti), Tbe U ndoing of
Coøj`6'Øø/z.j7ø  ffhe  Social Market  Foundation,  1994)  och  Eø/zdÆ/øøzØGØ/J  LyøÆG.. Po/z./z.fJ
and Culture at the CloSe of the Modem Ag!e Qon]:tif3dg/e, T995) .

The New Right
John Grays teser om det nya konservativa perspektivet tar delvis sin utgångspunkt i
den fflosofi som begreppet Ne2y RzgÆ/ kom att representera under åttiotalet.  Str6m-
ningen  kom  i  ant  f6r  h6g  utstråckning  att  domineras  av  snåva  ekonomiska  per-
spektiv,  exempelvis  monetarismen,  som  i  sm  framfart  blev  fartblind  och  missade
våsenthga  mekanismer  i  det  samhålle  det  f6rs6kte  f6råndra.  Den  vårldsbild  som
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f6resvåvade  såg inte  ti]l helheten.  De  enskilda delama rycktes  ur  sitt  sammanhang
och resultaten blev miserabla. Kedjan år inte starkare ån sin svagaste lånk. De libe-
rala och modemiserande krafter som drevs frarn krossade, som en oavsikthg konse-
kvens, de grundlåggande vården och mekanismer som måjligg6r sin egen existens.

Stundtals  kan  man  få  intrycket  att  Grays  åsikter  år  kontextbundna,  skapade  av
tingens  ordning i tid  och rum.  Problembilden  tas  ofta  ffån I\rG2# RzgÆ/ och i  starka
ordalag avfårdar han tron på en universell filosofi.  Dessutom år spelbanan i BcjJoød
/Æø Nc72y R;jÆ/ Storbritannien,  post-Thatcher.  Man  skall  dock inte  f6rledas  av  detta.
Grays bild år inte enbart sprungen ur en påstådd misslyckad politisk utveckling på
åttiotalet  utan  har  djupare  r6tter  ån  så,  vilket  inte  minst  visas  då  nyliberalismen
dissekeras.

Liberalismens felslut
Grays  uppfattning  om  den  omåjliga  nyliberalismen  grundas  utifrån  resonemang
som har klangbotten långt tillbaka i tiden och de f6rs i kategoriskt avvisande orda-
1ag  som  i  ant våsentligt  fåster  uppmårksamheten  på  en  ideologis  universeua  sida.
Något systematiskt, och i korthet,  skulle man kunna summera Grays avvisande in-
stållning till nyliberalismen, och egentligen alla former av liberalism, utifrån f6ljande

perspektiv.

i)  Liberalismen  grundas  av  tron  på  den  rationella  månniskan,  den varelse  som  år
f6rsedd  med  ett  f6muft  som  kan  bringa  vålmående  såvål  till  en  sjålv  som  till
samhållet   i   sin   helhet.   Gray   åskådligg6r   detta   med   synsått   som   dominerade
upplysningens  tid,  som han  utan  tvivel  såtter  i  br6draskap  med  hbefalismen,  och
den  doininerande  uppfattningen  inom  ekonomisk  teori  som  i  sin  extrema  f6r-
långning inte kan fårklara irrationellt beteende. Det i allra h6gsta grad giltiga faktum
som  Gray vill understryka år att månniskan inte  år en  allt igenom rationell varelse
som har f6mågan att se de stora hehetema vid alla de flyktiga tillfållen som o]ika
val och handlingsinriktningar beståms. Tvårtom, månniskan begår ofta misstag och
har inte  alltid  f6mågan  att kunna  agera  rationellt utifrån  sina  egna preferenser.  I
den  liberala  teorin,  menar  Gray,  får  det rationella  sysåttet utopiska  drag  som  inte
har  någon  klangbotten i  samhållets  verk]ighet  och  som per  definition  år  om6jlig.
Gray ståller sig skeptisk ti]l alla utopiska filosofier.

ii)  Liberalismens  utgångspunkt  år  en  autonom  och  atomiserad varelse  som  endast
har ansvar f6r sig sjålv. Ingen annan skall beh6va såtta sig en forcerad position och
beh6va  f6rklara  och  f6rsvara  andra  individers  agerande.  Men  individers  agerande
har åven konsekvenser f6r andra och Gfay menar att det år en absurd uppfattning
att hånsyn  inte  skall  tas  till  andras  situation,  exempelvis  familjen  och  de  frivilliga
sammanslutningar som individer agerar inom.

iii) Liberahsmens jordmån, den individuella sjålvtillfredsståuelsen, år enligt Gray en
absurd  uppfattning  som  i  såvål  praktiska  som  teoretiska  termer  uttrycks  genom

grader av effektivitet i samhållet och via en alltf6r snåv syn på råttigheter och rått-
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visa.   Hela   ansatsen   i   detta   perspektiv   år   fel.   Den   trångsynta   individualistiska
synvinkeln, som utg6r grunden f6r en liberal moral, fokuserar på fel vården och fel
mål. Samhållet i sin helhet måste åven ha ett mål och en mening, och månniskor har
inte  bara  råttigheter utan  åven  skyldigheter.  Skyldigheten  att bidra  ti]1  det  gemen-
samma båsta, #f ¢Ø4/z.fø.

iv)  Liberalismen år i Grays vårldsbild en universell fflosofi som g6r anspråk på att
vara  giltig  i  alla  tid  och  rurn.   Detta  synsått  år  dock  orealistiskt  eftersom  alla
samhållen måste organiseras utifrån dess egna f6rutsåttningar och egenskaper.

Med dessa teman som utgångspunkt tar sig Gray an den politiska id6historien  och
f6rs6ker  påvisa  en  medveten  s6ndring  av  ftaditioneua  gemenskaper  från  libefal-
ernas  sida.  Den  filosofiska  grunden  f6r  detta  lades  av  upplysningens  teorier  om
månniskan och dess roll i samhållet. Upplysningens id6grund, som åven starkt kom
att  påverka  andra  ideologier  som  konservatismen  och  socialismen,  blir  dårmed
syndabocken. Det var under denna tid som de stora felsluten grundlades och dårf6r
år det inte mårkligt att Gray  fåster en stor del av uppmårksamheten just på denna
tidsepok.

Blickfånget koncentreras  åven  på  moderniseringens  krafter,  framf6r  allt  de  Fra
teman som ovan pfesenterats, och Gray år som bekant våldigt skeptiskt instålld till
dessa.  I liberalemas iver att åstadkomma en ny samhållsordning har många misstag
begåtts.  De vården  som ett fritt samhålle grundas  av har  såvål avsiktligt som  oav-
siktligt motarbetats, vilket varken  år till gagn  f6r den  enskilda individen ener  sam-
hållet i stort.  Den otrygghet som strårnmat från liberalismens k6lvatten har under-

gråvt existensen  f6r ett civiliserat och multikultureut samhåue.  På sikt år dårf6r ett
fritt sarnhålle en om6jlig ekvation om utvecklingen fortsåtter i samma riktning.

Den nya individuella konservatismen
Den  universeua  kritiken  mot  liberalismen,  framf6r  allt  då  nyliberalismen,  mildras
något når Gray ger sig i kast med att f6rklara sina åsikter om politiken id6måssiga
och  praktiska utfomning.  0lika inslag i liberalismen,  exempelvis  marknaden,  har
goda  effekter  på  samhållet.  Men  allt  f6r  utrerade  synsått  stjålper  dessa  effekter,
specieut  i  kombination  med  skapandet  av  en  liberal  moral.  Gray  skriver  oØ  Poj./-
riberciliSm...

I tried to give a more  substansive statement of a successor-theory to liberalism,
in which liberal practice is defended not as the application of a universal political
morality but as an historical inheritance which meets human needs in the context
of late moderniqr.  In this post-liberal perspective, the failures of foundationahst
liberal political philosophy are accepted as final and not to be lamented, since we
have an we need in the core institutions of liberal civfl society, now spreading to
many parts of the wofld in the wake of the communist couapse. I conclude that
it  was  to  a  consideration  of the  details  of the  historical  inheritance  of liberal
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practice  that we  should now repair, rather than  to  any  of the  theoretical vistas
offered by liberal theory, as we entered the early post-modem period.

Som den citerade bokens namn f6rtåljer år Gray ute efter att skapa en post-hberal
teori,  en teori som alltså inte  f6rkastar alla inslag i liberalismen utan  som  f6rsåker
hitta n6dvåndiga komplement till den.  I Poj`/-I.Z.4Grø/z.j`Ø publiceras  f6r f6rsta gången,
det 6vfiga innehållet bygger på tidigare pubhcerade artiklar, det polemiska avsnittet
Ly4ø/ z.f øl6'øc7 ø7zc7 2yÆø/ z.r /z.zø.Øg z.Ø  /z.Gc'rø/J.Jzø  som  avfårdar  de  ovan  presenterade  punkt-
ema och lyfter fram det som citerats i raderna ovan.  «1 argue that what is living in
liberalism is  the historic inheritance ,...,  of a  civfl socieqr whose ristitutions protect
liberty and permit civil peace.»

Återigen presenteras  ett  synsått  som i många  avseenden  har  sitt ursprung i  den
hberala politiska utvecklmgen under åttiotalet, då fråmst i Storbritannien och USA.
Det universella  draget i  Grays  syn på  den misslyckade  liberalismen  fåråndras  i en
mårklig  tankeprocess  vars  resultat  år  en  sympatisk  instållning  till  många  av  de
institutioner som etablerats av liberalismen genom tidema.

Det som Gray emellertid vill g6ra vårlden uppmårksam på år att utvecklingen gått
alldeles  f6r långt och  att  det  finns  anledning  att korrigera  de  misstag  som hberal-
ismen  gjort  sig  skyldig  till.   Den  allt  f6r  grova  fokuseringen  på  råttigheter  och
liberala  kontraktsteorier  måste  brytas  och  en  ny  pohtik,  en  konservativ  indivi-
dualism,  måste  utvecklas  f6r  att  samhållet  skall  kunna  6verleva  de  processer  som
den   liberala   moderniseringen   såtter   i   rullning.   Ett   återtåg   till   en   traditionell
konservativ politik år emellertid inte m6jlig. Den liberala moderniseringen har slagit
ut de institutioner som grundlade detta synsått och siktet måste istållet stållas in mot
framtiden.  Processema som iscensattes  av moderniseringen år irreversibla och kan
endast korrigeras av nya mekanismer. Gray skriver i Poj./-/z.¢Grø/z.rzø;

It  suggests  that  the  historical  space  ri  which  a  coherent  form  of conservative
political practice could occur no longer exists in most Western countries:   it has
been destroyed by New Right policies whose  effect has  been  to  accelerate  and
deepen all the forces in late modemity which weaken i ties with the past. For this
reason, there can be no retum to tradition as a solution for our ills. A return to
tradition is not a possibility for another reason, which is the dependency of the
Enlightenment  on  far  older  traditions  -  Socratic  and  Christian,  for  example  -
which are dissolving even as the Enlightenment project is dissolving.

Som  detta  citat  delvis  påskiner  fmns  det  en  moderniseringsaspekt i  Grays  åsikter
som återknyter till det ovan påstådda faktum att liberalismen år om6jlig i en tid då
det modema samhållet nått en position som beh6ver gemensamma vården f6r att
klara  ett  civiliserat  brobyggande  mellan  olika  kulturer  och  generationer.   Dessa
vården har sri grund i det civila samhållet och den nya konservativa politiken skall
ha som syfte att st6dja dessa.  St6det ger månniskor en andra chans och m6jligheter
att våxa.  Dessutom  uttrycks  en  idealbfld  f6r  samhållet  som,  ti]l  skillnad  från  den
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neutrala liberala staten, har åsikter om vad som år gott, rått och fel.  Detta såvål på
basal som på operationell nivå.

Frågan år då vilka dessa vården skall vara och hur de skall uttryckas i den prakt-
iska politiken.  Gray år inte  speciellt qrdlig euer  specifik i båda  dessa  sammanhang.
Stundtals  hårleder  han  sina  vården  till  en  traditionell  konservatsim,-  men  i  nåsta
andetag avfårdar han en återgång till tidigare ideal och  sågef  sig istållet vflja  skapa
nya  vården  som  kan  m6ta  den  samtida  moderniseringen  på  ett  gynnsamt  sått.
Utgången  på  denna  nårmast  ol6shga  ekvation  fmner  Gray  i  vården  som  ansvar,
familjen och kyrkan.  Dessa skall få st6d av staten i någon form, men hur det skau
ske år tåmligen oklart.  Iståuet f6r att f6rtålja vad han viu se polemiserar Gray mot
det o6nskvårda, exempelvis voucher-system och negativ inkomstskatt.

Gr6n konservatism
Det  frins  ett  undantag  från  den  princip  om  tystnad  som  kånnetecknar  Grays
litteratur i dessa avseenden och det gåller rilj6politiken.  Det sista avsnittet i boken
BGjJoøc7 ZÆG I\rø R4ÆZ -j4ø 4geøc7ø/or Crt7€ø  Coøj`€7Øø/z.fø -  behandlar  detta  perspektiv
och har med tiden blivit vida kånt och omtalat. Gray f6rs6ker i detta kapitel att hitta

gemenskapsytor mellan konservatismen och det gråna tånkandet, men åven peka ut
de skillnader som består och vad de kan låra från varandra.

Den  åsikt  som  Gray  vm  f6rmedla  år  den  stabila  staten  som  inte  fåster  någon
st6rre  uppmårksamhet  vid  obruten  ekonomisk  tillvåxt.  Iståuet  b6r  mål  som  det
gemensamma  arvet  och  den  gemensamma  ririj6n  vara  vågledande  får  politikens
utformning.  I  dessa  avseende menar  Gray  att  de  konservativa  har mycket  att låra
från de gr6na.  Emellertid vill han åven hissa en varningsflagg.  De gr6nas  utpoism
och universalism, vilket också år en produkt av upplysningens arv, måste tåmjas och
fmna mer skeptiska och  stabila former.  Ungefår som den konservatism som Gray
såger sig vflja uppleva.

I  detta  sammanhang  konkretiserar  Gray  åven  sina  tankar.  Problembildema  år
tydligt beskrivna och 16sningama likaså.  Den  destruktiva  teknologin  (vilket inte  år
all  teknologi),  den  otåmjade  befolknings6kningen  och  transportsystemet  år  kon-
kreta punkter som Gray resonerar kring.

Den håmmade moderniseringen
Sammantaget  år  den  presenterade  bilden  av  Grays  teser  tåmligen  eklektisk.  Ett
konsistent ideologiskt  system  avfårdas  och istånet plockas  bitar  från  olika  synsått.
Allt  i  syfte  att  skapa  ett  stabilt  samhålle  med  klara  vårderingar  som  skapar  gro-

grunden f6r de liberala institutioner som redan existerar och verkar.
Som det ovan  flyktigt påpekats intar moderniseringsprocessema  en  central posi-

tion i Grays resonemang. Den rationella moderniserrigen, grundad i upplysningens
fflosofi  och  uttryckt  bland  annat  via  ohåmmad  framstegsvånlighet  och  sekula-
risering,  såtts  i  fokus  och utsåtts  f6r  skarp  kritik.  Genom  tiderna  har  den  s6ndrat
vårderingar och normer som år n6dvåndiga får alla samhåuen och den liberala ut-
vecklingen  på   senare   tid   har   drivit   fram   en   situation   som   på   sikt  hotar   att
underminera sig sjålv. Dårf6r måste kiafter som tåmjar moderniseringen etableras.
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Men  Grays  instålhing  år  något  kluven.  Helt  och  håuet  avfårdas  inte  moder-
niseringen  utan  de  positiva  effektema  av  dess  framryckning  framhålls  åven.  Och
dessa egenskaper har en given plats i det konservativa id6system som Gray såger sig
vflja  se.  Denna  duala  ristållning  år  ganska  komphcerad.  Två  skilda  synsått  skall
ryrnmas inom sarnma ram och det finns anledning att stålla sig ganska frågande till
ett sådant id6komplex. Når skall moderniseringen tillåtas att utvecklas och når skall
den   tåmjas?   Osåkerheten   om   detta   skapar   blockeringar   i   många   ideologiska
frågestållningar  och  kan  i  den  praktiska  pohtiska  utformningen  komma  att  sym-
bolisera en stor dos godtycke.

Den duala synen på moderniseringen år inte på något sått obekant utan vårlden
har   upplevt   sådana   f6rr.   Som   det   tidigare   beskrivits   år   folkhemstanken   ett
illustrativt  exempel  på  det.   Inom  ramen   f6r  denna  pohtiska  id6  rymdes   såvål
traditionahstiska som modernistiska uppfattningar, vilket inte minst sjålva begreppet
och Per Albins  folhemstal  f6rtåljer.  Folkhemmets  kungstanke vara att å ena  sidan
verka  f6r  en  allmån  moderniserrig,  under  denna  tid  uttryckt  via  den  pohtiska
modernismen,  och å andra  sidan mildra de  effekter  som processen  f6rde med sig.
Det  skedde  bland  annat  via  utbildnings-  och  socialf6rsåkringssystem  som  i  den
m6nerska tappningen rymde str6mningar som idag kan karakteriseras  som gemen-
skapsfilosofi.

Grays  åsikter och den traditionella folkhemstanken har i dessa avseenden många
ber6ringspunkter.  Åven  Gray  vm  etablera  mekanismer  som  kan  reagera  mot  en
ohåmmad  modernisering.   Det  år  ju  i  grunden   sjålva   syf.tet  med   det  han  viu
åstadkomma.   Den  nyliberala  teorin  och  politiken  såtter  igång  starka  moderni-
seringsprocesser  som  rite  ser  något  egenvårde  i  att  bevara  något  bestående  om
månniskoma  som  interagerar inom,  och  driver,  utvecklingen  inte  ger  uttryck  f6r
dessa  genom  sina  hand]ingar.  De  spontant  uppkomna  ordningarna  år  ju  i  detta
perspektiv  den  giltiga  parametem,  resten  kan  avfårdas  som  tåmligen  godq7ckliga
åsikter, byggda på kollektivistiska spånningar i en eller annan mening.

Snåv liberal tolkning
|ohn Gray har i sina analyser av olika hberal grenar bringat klarhet i komplicerade
sp6rsmål  och  pekat  på   skevheter  i  såvål  gfundlåggande   axiom  som  slutsatser.
Antagandet  om  den  i  allt våsentligt rationella  månniskan,  delvis  håmtat  från  den
ekonomiska teorin, stårnmer inte till fullo med verkligheten och en liberal ideologi
hårledd utifrån ett sådant axiom st6ter på avsevårda problem.  I  detta avseende har
Gray således rått.

Grays kritik mot ett skapande av en hberal moral år åven den i allra h6gsta grad

gfltig.  Genom  tiderna  har  olika  hberala  f6retrådare  f6rs6kt  att  f6råndra  samhållet
genom  politiska  påbud  med  effekten  att  traditionella  gemenskaper  som  uppstått
genom  frivilligt  månskligt  agerande  har  f6rsvunnit.  Det  f6r  hberahsmen  kånne-
tecknande  draget ÆoØÆØ#?Ør har i dessa  avseende  kommit på  skam i  en  framryck-
ande  liberal  konstruktivism  som  begått  samma  misstag  som  olika  kollektivistiska
ideologief gjort  sig  skyldig ti]l vid många  tillfållen genom historien.  Iståuet  f6r  att
f6respråka  en  neutral hållning  från  statens  sida  gentemot individers  val har  detta
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synsått stundtals ersatts av en paternalism vars resultat har varit lika destruktiva som
andra pohtiska fårespråkares åtgårder. Månniskors  fria val haf inte respekterats och
de spontant uppkomna ordningama har f6råndrats.

Trots relevansen i denna kritik lyckas inte Gray med f6resatsen att helt vederlågga

grenar  av  den  liberala  ideologin.  I  många  stycken  skjuter  Gray  bokstavligen  6ver
målet  då  han  i  sin  polemiska  iver  f6rs6ker  oskadligg6ra  den  form  av  destruktiv
liberalism  som  han  spårar  tillbaka  ti]1  upplysningen.  Vad  Gray  glåmt  bort  i  sitt
korståg år att den fmns  former av hberalism som inte kan kånnas vid denna kritik
och  den  slarviga  f6reningen  av  allehanda  liberala  perspektiv  i  Grays  id6måssiga

potpurri  blir  ytterst  oråttvis.  Oxfofdfilosofen  borde  kunna  prestera  mer.  I  såvål
IJ.4erø/z.JØ och Lz.¢G/ø/z.TÅør som id6biografiema 6ver Hayek, Mill och Berhn present-
erar Gray andra liberala perspektiv som inte på något sått kan tråffas  av den kritik
som trumpetas ut.

Ett exempel på det gåller Grays kritik av liberala kontraktsteorier vars axiom står
att fmna i en atomistisk uppfattning om månniskan som helt obunden av sociala ge-
menskaper och normer i samhållet.  I många hberala versioner, exempelvis Hayeks,
understryks  detta  faktum  med  all  6nskvård  qrdlighet  och  med  samma  precision

poångteras betydelsen av normer i samhånet.  Således år det tåmligen ohederligt av
Gray att dra alla liberaler 6ver en kamm utan att påvisa de intema skiljelinjema.

Det gemensamma båsta
Det   alternativ   ti]1   den   iakttagna   renodlade   marknadshberalismen   som   Gray

presenterar  år,  som  tidigare  påpekats,  en  konservativ  individualism  vars  yttersta
syften  år  att  mota  en  allt  f6r  stark  modernisering  och  att  uppråtthålla  ett  stabilt
samhåue med grundlåggande gemensamma vården och normer.  Grays ovilja till att

precisera  sina  tankar  f6rsvårar  m6jligheten  att  f6ra  en  kritisk diskussion,  men  det
fmns några aspekter i detta sammanhang som går att kommentera.

Kungstanken i Grays  teser år att det  skall  f6ras  en politik  f6r  det gemensamma
båsta.  I  h6g  grad  ser  Gray  marknaden  som  låmphg  tummelplats  f6r  detta.  Dår

grundas  allt på  frivillighet  och  det  6msesidiga  beroendet  skapar vården  som i  allt
våsentligt kan ses som positiva f6r samhåuet. Men det år rite hela beråttelsen. Gray
understryker också betydelsen av politik, dock inte i den konstruktivistiska och kor-

porativa fom som långe var symboliskt f6r bland annat Storbritannien. Istållet skau
politiken ha ti]l uppgift att st6dja de grundlåggande vården som får ett fritt samhåue
att  våxa.  Trots  detta  hamnar  Gray,  delvis  motvilligt,  i  slutsatsen  att  det  beh6vs

ganska  genomgripande  interventioner  från  statens   sida,  bland  annat  vad  gåller
utbfldiiing och socialt omhåndertagande.

Når det kommer till de basala f6rutsåttningama f6r statens råckvidd darrar Gray
på hanen  och  kan  mte  riktigt bestårnma  sig  f6r  hu  han vill ha  det.  Å  ena  sidan
poångterar han vårdet av tolerans  och icke-paternalism,  ett ingripande dår den en-
skilda  individens  vårderingar  och  preferenser  får  komma  till  tals.  Å  andra  sidan
framskymtar behovet av grundlåggande  normer  f6r  det gemensammas  båsta  som
skall  uttryckas  genom  statens  långa  arm.  Det  understryks  åven  att  Grays  resone-
mang  vad  gåner  det  kollektiva  ansvaret  f6r  samhållets  vålmående  och  i  de  pole-
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miska uttrycken mot råttigheter. Den bild som emellertid mest tomar fram år den
patemalistiska, motiverad av en tro på det gemensamma båsta.

Oftast nåf termen det gemensammas båsta framfårs fmns det anledning att hissa
vamingsflagg. Tron på att det går att f6ra en sådan politik utan att staten våldf6r sig

på individens friheter år illusorisk. Teorins jordmån år ett kollektivt skapat mål som
skall  uttryckas  och  inf6ras  av  staten.  Utan  villkor  om  vetorått  f6r  den  enskilda
individen.  I  många  stycken  framkommer  det gemensamma  båsta genom  den  ffia
marknaden  dåf  månniskor  vågleds   av  en   osynlig  hand  som  oavsiktligt  skapar
vålmående  f6r hela kollektivet,  och i ett sådant  sammanhang finns  det båring f6r
teorin om det gemensamma båsta åven i ett liberalt perspektiv. Men det år i det som
menas  i  Grays  sammanhang.  Det  skall  också  f6ras  en  politik  som  medvetet  styr
samhållet mot kollektiva mål.

Felen  med  detta  synsått  år  många  och  alla  kan  inte  nåmnas  hår.  Några  skall
emellertid  understfykas.  Grundlåggande  f6r  synsåttet  år  tron  på  att  staten  genom
olika processer, demokratiska såvål som odemokratiska, kan utkristallisera vad som
år  det gemensamma  båsta.  Hela  denna  tanke  kånns  orimlig  f6r min  del.  Teorins
axiom åf att individema sjålva inte har kunskap  om detta och dårf6r måste staten
tåppa   igen    falluckoma.    Detta    tankekomplex   bygger   på    f6restål]ningen    att
individemas nytta inte skall vara det vågledande målet. Istållet skall andra organiska
mål uppFllas, oavsett om månniskoma vill det euer ej.  I denna process exkluderas
centrala  pfinciper  f6r  ett  råttvist  samhålle,  i  en  liberal  mening,  och  ersåtts  med
oklara och tåm]igen godqrckligt faststållda prriciper och mål. Frågan år ju då varf6r?
Varf6r   skall   målet   om   den   individuella   preferens-tillfredsståuelsen   6verges   ti]1
f6mån f6r kollektivt faststållda mål? Gray ger inga tydliga svar på dessa frågor utan
hånvisar  dels  ti]1  egenvårdet  av  civihserade  moraluppfattningar,  vilket  år  en  bisarr
vårdediskussion som inte nårmare kornmenteras hår, dels att den senmodema epok
vi nu står inf6r kråver dessa mål och vården f6r att samhånet inte skall undergråva
sig sjålv.  Denna åsikt grundas i en tro på att individernas  fria agerande rite  skulle
kunna  åstadkornrna  detta.  En  social  anarki  skulle  uppstå.  Problemet  med  detta
synsått åf att det inte  fmns några rimliga  skål som talar  f6r att staten båttre  skulle
kunna 6verblicka samhållet och faststålla de vården som beh6vs. Det fria samhållet
år inte  ett  stort /2;øgø#ør c7z./GÆøØc7-¢6/ dår  den  individuella  rationahteten  står i mot-
satsstållning till det konektivt n6dvåndiga.  Givetvis  finns  sådana situationer, men i
allt  våsentligt  år  det  6msesidiga  beroendet  i  ett  fritt  samhålle  stort  och  via  olika
marknadsmekanismer kommer de grundlåggande beteendenormema att etableras.

Meningen  med  denna  process  -  etablerandet  av  gemensamma  vården  f6r  det

gemensamma båsta - år ju, enhgt Gray, också att månniskorna skall ges st6rfe m6j-
ligheter att sjålva våxa. Men vad år det då som såger att staten skulle ha båttre kun-
skap ån individerna sjålva om hu det skan ske? Svaret på frågan år att det inte fmns
några rimliga  skål  som  talar  f6r  staten i detta  avseende.  Staten kan  om6jligtvis  ha
infomation om varje individs preferenser och alla f6rs6k ti]l aggregera dessa i syfte
att f6ra en politik f6r det gemensarnma båsta kornmer att misslyckas. Denna aggre-

gationsprocess har endast ett vårde då varje månniska agerar mot bakgrund av sina
egna preferenser och begrånsande omståndigheter på  en  fri marknad.  Då uppstår
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en spontan ordning, skapade av fria val, dår individen ges m6jhgheten att infria sina
egna viljor. En i allra h6gsta grad råttvis ordning som år vård att efterstråva.

Varf6r stoppa moderniseringen?
De  moderniseringskiafter  som  liberalismen  såtter  igång  år  starka  och  kan  ibland
konfrontera traditionella  ordningar med brutal tydlighet. Vad  som dock år viktigt
att komma riåg i detta sammanhang år att den liberala moderniseringen år iscensatt
av  samhållets  individer.  Det  år  ingen  ordning  som  slumpartat  åntrat  samhållets
scen, utan processen fram till den uppkomna ordningen konstitueras  av individefs
fria val som g6rs mot bakgrund av deras egna preferenser och ordningar. Dårf6r år
moderniseringen  ett led i individers  stråvanden efter  att infria  sin  6nskningar  och
mot  bakgrund  av  att  den  individuella  nyttan  år  en  central  princip  f6r  det  fria
samhållet  år  moderniseringen  inget  o6nskvårt.  Tvårtom.  Med  anledning  av  detta
blir åven politiskt arrangerade moderniseringar av ondo.  De har ju inte  skapats  av
en   genuint   fri   och   spontan   process,   utan   genom   pohtiska   mekanismer   som
oundvikligt tvingar månniskor mot sina viljor att agera på vissa f6rutbeståmda sått.

Mot  den  fria  och  liberala  modernisering  som  skapats  spontant  brukar  det  ofta

påstås, vilket bland annat ]ohn Gray g6r, att individerna sjålva inte 6nskar en sådan
utveckling.  Men precis  som i  f6rra  avsnittet måste  man  då  fråga  sig varf6r  agerar
månniskor på ett vis som leder fram en modernisering? Och framf6r aut, vad år det
som  såger  att  staten  kan  arrangera  tingens  ordning  båttre?  Något  rimligt  svar  på
dessa  frågor ger  aldrig  Gray  och  den  fflosofi  som han  istållet  f6respråkar  år,  som
tidigare påpekats, godq7cklig och utelåmnar centrala principer f6r ett fritt samhålle.
Visst kan månniskor agera irrationellt, men sådana beteenden tenderar att korrigeras
ti]1 nåsta gång då en motsvarande handling skall utf6fas.

Grays argumentation går ju också ut på att den senmodema tid vi nu lever i klarar
inte av en fri modernisering. De sphttrade samhållet beh6ver gemensamma normer
f6r att kunna 6verleva.  Detta synsått har emellertid inte  stor båring i verkligheten.
Den   senmodema   tid,  postindustrialismen,   som   sedan   en  tid   tillbaka  gjort   sig
nårvarande har inte alls samma f6rutsåttningar f6r politisk sqrrning som den homo-

gena  situation  som  pråglade  den  tidiga  industriella  moderniseringen.   De   stora
skillnader i kulturer och grundlåggande preferenser som idag fmns  talar istållet f6r
fortsatt libefalisering. A11a f6rs6k att implementera normer i samhållet kommer att
m6ta på  stora motstånd eftersom  så många  olika grupper inte kommer att kånna
igen  sig i de  bilder  som  staten målar.  Och  det  år  en mycket  farlig våg.  Om  stora

gruppers vårderingar exkluderas från den politiskt uppstållda samhånsgemenskapen
skapas  ett  missmod  som  kan  ta  sig  illavarslande  uttryck.  Givetvis  talar  detta  inte
emot att det på  fri våg b6r  skapas  normer eller att det beh6vs basala normer i ett
samhålle.   Det  som  resonemanget  polemiserar  mot  år  tanken  på   operationella
normer uttryckta via stathg intervention.

IOF  4/1996.  Noe  forkortet  og  gjengitt  fra  J2/GøfÆ  L.ø/.G,  organ  for  Fria  H6ger-
studenters F6rbund, nr. 5-6/96. Svensk Linje, Box 2294, S-10317 Stockholm.



Kommunitaristene kommer!
]an Arild Snoen

Påstanden    om    at    hapitcilifmen,    marhedet    og   liberali$7m    underg!rauer    det    menneJhelig/e

fellefJkcipet  og leder  til  uro,  ustabilitet  og atomiStiShe  indluider  i  Stadig  hamp  mot  herandre  er
ihhe   ny.   Helt  fra  Edmøirid  Burhe   bar   dette   uært   fentralt   i   horiservatifmem   kritikk>   au
liberaliSmen  og de  Si;ore  Samfimfendringer  den  alltid  l)ar ført  med  Seg Etter  at  marhedet  l]ar

feiret   Som   ouerleg/en   øhonomif h   organiSaSjonS;ormi,   ril   den   hommunitariftishe    kritihhen   au

liberalismen fremStå Jom  Stadig mer Sentral.

Etter   kommunismens   fall   er   det   ikke   lenger   omstridt   at   kapitalismen   er   en
overlegen  Økonomisk  organisasjonsfom,   selv  om  det  vil  ta  flere  tiår  før  den
radikale utvidelse av konkurranse og privat eie som denne innsikten fører til, fullt ut
vil væi.e reahsert. Den liberale orden kan derfor ikke lenger angripes på Økonomisk

grunnlag.
Ved siden av den grønne kritikken av kapitalismen, som kan kobles sammen med

dype  mystistiske  strømninger  både  innenfor  og  utenfor  den  etablerte  religionen,
gjenstår    dermed   to    betydelige    konf]iktlinjer.    Den    ene    er    den    tradisjonene
sosialdemokratiske - kampen om fordelingen av kapitalismens frukter. Selv om man
ikke  skal  undervurdere  appellen  i  misunnelse,  er  det  moralske  og  Økonomiske

grunnlaget for en radikal omfordelingspolitikk skjørt.  Oppfatningen om at likhet i
resultater  er  rettferdig  står  fremdeles  sterkt  i  Norge  og  mange  europeiske  land.
Ettersom vi (forhåpenthgvis) overtar stadig mer av amerikansk verdisyn, vil vi trolig
også   oppleve    Økt   aksept   for   at   ulikheter   både    ef   rettferdig   og   Ønskelig.
Sosialøkonomene har slått ganske enqrdig fast at offenthg omfordelings-politikk har
betydlige  negative  virkninger  på  veksten  i  samfunnskaken.  Produksjonskreftenes
Økende   geografiske   mobilitet  medfører   også   stadig   sterkefe   begrensninger   på
mulighetene til å drive omfordelingspolitikk.

Flukten fra friheten
Dette indikerer at kravet om fellesskap, stabilitet og tilhørighet vil bli en stadig mer
sentral utfordring for liberahsmen. Det store og aksellererende mangfold i modeme
liberale  samfunn  mobfliserer  nå  motkrefter.  I  tradisjonelle  samfunn  ti]hørte  alle
mennesker   automatisk   en   eller   flere   grupper   -   familien,   nabolaget,   klassen,
nasjonen.  Det  er  et  av  det modeme  hberale  samfunns  store  fortjenester  at  denne
automatiske  gruppeplasseringen  nå  er  erstattet  av  et  langt  større  valg  av  hvilken
gruppe man selv vil tilhøre. Denne muhgheten til å reahsere og defmere seg selv er
imidlertid  også  skrenimende  for  mange,  og rosenrøde  forestillinger  om hvor  fmt
man hadde det da alle var bønder og underlagt sterk sosial kontroll, er lett å fmne.
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Intemasjonalt er kravet om feuesskap  særlig sentralt i Tony Blairs modernisering
av det britiske arbeiderpartiet. Blair er tydelig inspirert av kommunitaristene.  Dette

gjelder  også  Bill  Clinton,  men  han  får  ikke  helt  sving  på  det  (ikke  dette  heuer).
Storbritannia er i et ideologisk vakuum, der de vage kommunitaristiske ideene kan
ha  appeu.   USA  gjennomgår  en   sterk  anti-statlig  ideologisering  som  overkjører
C]intons forsøk på nyorientering. I USA får staten i mye større grad skylden for det
mange   ser   på   som   råte   i   samfunnet:   Familiens   reduserte   roue,   kfiminalitet,
avhengighet av sosial stønad.

Kommunitarismen er imidlertid ikke noe uq)reget venstre-fenomen, snarere tvert
imot.  Linjene  tilbake  tfl  konservatismen  er  klare,  og  det  er  blant  konservative  at
denne  tenkningen  har  sterkest  grobunn.  Venstreorienterte  vil  fort  fmne  at  dens
sterke  moralisme  og tradisjonalisme  kommer i konflikt med  f.eks.  feminismen  og
kulturelt mangfold.  Liberalister kan  finne  noe  av verdi hos  de  kommunitaristene,
som  Amitai  Etzioni,  som  markedsfører  det  sivile  samfunn  som  et  altemativ  til
staten. Så snart koinmunitarismen går over til å bruke staten til sitt formål, oppstår
dype konflikter med liberahsmen.

I Nor8e
Utenfor ltiistelig Folkeparti og Senterpartiet er ikke lengselen  etter  sterkere  sosial
kontroll og samhørighet foreløpig særlig fremtredende i Norge. Dette kan imidlertid
raskt  endre  seg.  Arbeiderpartiet  er  smertelig  klar  over  at  arbeiderbevegelsen  som
bred sosial bevegelse er død, og at det er grenser for hvor store oppgaver staten kan
overta  når de sosiale nettverk svikter. De trenger derfor et altemativ tfl at markedet
skal  dekke  disse  behovene.  Rune  Gerhardsens  nymoralisme  er  et  utslag  av  dette.
Høyre er i et ideologisk vakum, og kommunitarismen er et naturlig tilfluktsted for
konservative.  Itiistin Clemet er svært opptatt av det sivile  samfimn.  I  Fremskritts-

partiet er fokus nå endret radikalt fra økonomisk hberalisme til gruppefellesskapet i
Nasjonen og Norsk Kultur aes rase).

Anti-1iberalere
Det er ofte vanskelig å få tak i de politiske implikasjonene av disse ideene.  Mange
kommunitarister, særlig den mest kjente av dem ane, professor Arnitai Etzioni, viker
tflbake  for  å  utfordre  liberale  grunnprinsipper.  Resultatet  blir  en  ganske  tannløs
appell  om  å  være  snille  med  hverandre.  Disse  myke  kommunitaristene  mener  å
fmne fefl og mangler med den hberale orden, men har få altemativer å vise til. Det
fmnes iridlertid også en hardere skole, som er i åpen konflikt med liberalismen. De
viktigste  navn innen  denne  gruppen  er  Michael  Sandel  (L;.Geø/z.fzø  øøc7 ZÅG L;.zØz./r o/

/ÅÆ/z.ø),  Charles  Taylor  (Joøæøf  o/ ZÅ6  JGØ,  Christopher  Lasch   (T4G  Tøe  ø7zJ  Oø4J
Heø¢eø,. Progm øØc7 z./J C#./z.cf) og Alasdair Maclnqrre (4/Z# T/z.77z#).

Disse  hevder  at  den  vestlige  sivilisasjonen  har  feilet,  og  at  liberale  ideer  har
skylden.  Liberalismen  tar  grunnleggende  feil  ved  å  hevde  at  mennesket  først  og
fremst  søker  autonomi  og  selvråderett.  Nei,  det  viktigste  er  å  ha  en  fast  plass  i
samfunnet.  Ved  å  hylle  individet  og  underlegge  samfunnet  dets  innbildte  behov,
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bryter liberal  tenkning opp  de  bånd  som  holder  samfunnet  sammen,  og gjør  det
dermed umulig å oppfi7lle menneskets zø.#ÆG/z±g behov.

Kommunitaristene  gjentar  også  en vanlig anklage  mot liberalismen,  at  den  skal
være ensidig fokusert på menneskets  som Økonomisk vesen.  Dette er ikke bare en

gal beskrivelse  av menneskets  sanne vesen,  men  oppmuntrer  også  sosialt  skadelig
oppførsel.  Mennesket higer ikke bare  etter  å vite  sin  plass  i  samfunnet, men  også
etter stabilitet, autoritet og sikkerhet.  Liberalismen undergraver alle  disse verdiene,
ved   å   sette   spørsmålstegn   ved   alt.   Ingenting   er   hellig   for   liberalismen.   Da
opplysningstiden drepte troen, forsvant samtidig alt håp om en fast forankret moral.
Liberalere  utfordrer  autoritet,  og  baserer  seg  på  rasjonalitet  og  vitenskap,  som
hevder at all viten er foreløpig og usikker.

Frivillighet og tvil
Professor   Stephen   Holmes   ved   Chicago-universitetet  har   gått   den   kommuni-
taristiske  kritikken  av liberalismen nærmere  etter i  sørnmene,  og gir  sitt svar i  Tø6
Æøø/oøj;  o/ÆØ/z./z.ØøTø/z.JØ  (Harvard  Universiqr  Press,  1993).  Han  viser  at  påstanden
om  at  liberahsmen  ikke  har  noen  plass   for   fellesskapet  er  helt  feflaktig.   Når
liberalere fra ]ohn Locke og fremover har operert med en sosial kontrakt, der indi-
videt  i  utgangspunktet  er   alene,   har   dette   aldri  vært  ment   som   en  realistisk
beskrivelse  av  mennesket,  men  som  en  pedagogisk måte  å  begrunne  at  autoritet
stammer  fra  de  styrtes  samtykke.  Liberalere  er  svært  opptatt av hvilke  regler  som
skal  gjelde  for  forholdet  mellom  individet  og  fellesskapet,  særlig  hvordan  mest
muhg av samhandlingen skal kunne foregå i frivillighet. Frihet til å velge og realisere
egne   verdier   og   mål   har   egenverdi   for   liberahsten.   At   frivillighet   gjennom
markedstransaksjoner  også  fremmer  Økonomisk  effektivitet  og  dermed  gir  flere
materielle  goder  er  en  ekstra  fordel,  men  ikke  den  viktigste  begrunnelsen  for
friheten.

Liberalere  har heller ikke gjort vitenskapen  til  en rehgion.  (Holmes  raljerer  over
hvorfor kommunitarister som lovpriser blind tro i så fan skulle ha noe problem med
dette). Tvert imot, opplysningstiden understreket grensene for rasjonalitet og viten.
Det var nettopp derfor at det var så viktig med debatt og avvikende meninger, fordi
man på denne måten kunne utvide sin viten. Liberahsmen preker ydmykhet overfor
livets  mysterier.  Usikker viten  er  enda  en grunn  til å unnlate  å påtvinge andre  sitt
Syn.

Nasjonalt fellesskap
Holmes  påpeker at kommunitaristenes  kritikk av liberalismen  er  den  samme  som
den som fmnes hos ]oseph de Maistre,  en reaksjonær som regnes  som en forløper
for fascismen og hos den fascistiske filosofen og aktivisten Carl Schmitt. Forskjellen

på  dagens  kommunitarister  og  disse  antiliberaleme  er  at  de  første  ikke  våger  å
trekke politiske  konklusjoner av  sine  teorier.  De liberale  frrieter som hevdes  å ha
skylden for samfunnets forråtnelse, får bestå.
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Imidlertid fmnes det i dag sterke politiske strømninger som er villige tfl å begrense
de liberale  friheter.  Det fokuseres  sæflig på det som synes å være det mest potente
fellesskapet, nemlig nasjonen.

I  USA  og  i  mange  europeiske  land  er  motstanden  mot  innvandring  og  etnisk
mangfold Økende. Mens mange forsøker å kamuflere fremmedfiendtlige holdninger
bak Økonomiske argumenter, er det unødvendig å skrape særlig grundig i lakken før
redselen for de ffernmede, de som ikke kan tilhøre vårt fellesskap, fremstår som en
dorierende motivasj on.

Også i Norge har vi sett tendenser til voksende nasjonalisme, både i forbindelse
med EU-avstemningen og OL på Lillehammer, og den sterke fremmedfiendthghet
som  meningsmålinger  har  bekreftet.  I  september  kommer  Fremskrittspartiet  til  å
stille til valg på en profil som er den mest fremmedfiendtlige og nasjonalistiske noe
betydelig norsk parti har anvendt siden Nasjonal Sam]ing.

Det er fristende å se på nasjonal identitet som et behov som bør søkes oppSlt på
minst mulig skadelig måte. Idretten har av mange bhtt fremhevet som en slik «snill»
nasjonalistisk   sikkerhetsventfl.   Erfaringene   fra   Lillehammer,   der   spørreunder-
søkelser  før   og  etter  viste   en  markert  Økning  i  fremmedfiendtlighet,   nasjonal
selvforherligelse og negative holdninger overfor utlandet, gir grunn til ettertanke.

Frihandel
En   annen   gammel   antiliberal   kjenning   er   også   i   vekst,   nemhg   angrepet   på
frihandelen. Det er skreinmende at en kommunitarist som john Gray, som var med
på   å   berede   den   intellektuelle   grunnen   for   Margaret   Thatcher,   nå   angriper
frihandelen  fordi  den  gjennom  uregulert  handel visstnok  skal  Ødelegge  nasjonale
feuesskap. Dette er også et sentralt punkt for Sir james Goldsmith, en britisk-fransk
rikmann som tidligere sponset en rekke organisasjoner på britisk høyreside og også
har en del av æren for Thatchers seife.  Han har gjennom sin bok TØG Trø gitt den

populistiske  kommunitarismen  et  manifest.  @oken  er  forøvrig  distribuert  tfl  alle
norske stortingsrepresentanter -Senterpartiet vil sikkert ta den flittig i bruk).

Frivillige felles skap
For  liberalister  er  kommunitarismen  en  utfordring.  Vi  må  klare  å  tilbakevise  at
hberalismen virker  Ødeleggende  på menneskelige  fellesskap,  selv  om vi  åpent  skal
erkjenne og være stolte av at den undergraver /zJøøgøG feuesskap, og fremmer/77.zø.//z8e
fellesskap. Liberalister må også erkjenne at markedet ikke er nok, men at det trengs
en tredje sektor som ikke er basert på (en snever definisjon av) egeninteresse. Dette
er imidlertid et supplement tfl markedet, og et supplement som j`Æø/ erj`/ø//e GGÆ02w//ør
J/øZ/zg z.øøg77¢"  Denne tredje  sektor skal ikke drives ved hjelp  av offenthge penger.
Selv   om   de   som   deltar   i   den   tredje   sektor   gjeme   kan   ha   sterke   moralske
overbevisninger  som  de  forsøker  å  overbevise  andre  om,  skal    ikke  lovverket
benyttes til å undertrykke verdisyn som ikke deles av flertallet.

IOF 2/1995.



Hvem skal finansiere min gode smak?
Øyvind Myhre

Hør Fremskrittpartiet  et  hultursyn?  Fjoråretf  agjurhdebatt  kume  til  en  rif s  g!rad yde  På  det.
Den  endte, Som ui uil buShe, 7med at Peter N. Mybre ble  Stående  Som  den  bjertelauSe talfmam for

Coca-kølturen,  utbeng!t  og utskjelt  au  en  Scmlel  borgerlig dariyielf e. Karif kje  er  det På  tide  at  eri
bekjennende  hbertaridner  Skif serer  et  noe  mer nyansert  yn i]å  mcwhed  og k.ultur,  fåm  cit  ikhe
Olsenl)anden   og  Sky   Cbamel  blir   Stående   Som   toijpen   au   damelfe   og  reflek:SjorMniuå  i   den

f ilJetlige leir.

Vulgærliberalistene  i  Fremskrittspartiet  har  et  enkelt,  naivistisk  og  tilsynelatende
uproblematisk syn på markedets rolle:  Markedet,  sier Økonomistene, har alltid rett.
Dermed  fraskriver  de  seg  ansvaret  for  et  personlig  standpunkt.  Hvis  publikums
umiddelbare  dom  er  eneste  mål  på  kvalitet,  da  har  ethvert  flertall  alltid  rett:  Vil
flertallet  bli  kvitt  innvandreme?  Godt,  ut  med  dem,  uansett  hva  lov  og  rett  og
alminnelig  anstendighet  måtte   tilsi.   Foretrekker  VGs   seerbarometer   såpeopera
framfor fijemsynsteater? Bort med Kafka; inn med flere episoder av Dynesqrret!
Et  slikt  syn  utgjør  langtfra  noe  prinsippfast  forsvar  for  individets  frhet  -  det

uttrykker bare holdnings- og prinsipplaushet. Det åpner for et "utvidet demokrati" i
beqrdningen uinformert pøbelvelde. Fremskrittspartiet synes i det hele tatt å ha gitt
opp å argumentere for et konsekvent samfunnssyn; i stedet driver man fortløpende
markedstilpasning og målbrer til eihver tid de  fordommene  som Lesernes Mening
ber om.   @ette er mest synlig i innvandringspohtikken, hvor Fremskrittspartiet ikke
nettopp har markert seg som det Øc7j`/ 1iberalistiske partiet.)

Bevare  oss  alle  hvis  det  er  J/z.ÆG  "liberalister"   som  skal  gi  oss  et  friere,  åpnere
samfunn.  Peter  N.  Myhre  ble  stående  som  den  hjeftelause  talsmann  for  Coca-
kulturen, uthengt og utskjelt av en samlet borgerhg dannelse.

En reflektert liberalist eller libertarianer ville  si:  Markedets  dom  er verken  endehg
eller "riktig" i en moralsk, etisk eller estetisk forstand. Den uttiykker bare summen
av individuelle valg  og preferanser blant  aktørene  på  markedet.  Hvert  enkelt valg
kan godt være irrasjonelt, uinfomert og ugjennomtenkt -følgelig kan også summen
være det. Men: Hvis jeg aksepterer at hvert menneske har n# tfl å sq7re sitt eget liv -
følgelig også bruke pengene sine,  de verdiene  det har skapt eller ervervet i frivillig
samarbeid med andre - slik det Ønsker, da aksepterer jeg også at hvert menneske har
rett tfl å begå  sine  egne  feil og dumheter,  ogrcå #c3r/.Gg z.ÆÆG /z.Æø~ r?rø/7Ø/€/.  @et krever
verken  storsinn  eller  et  spesielt  frihetlig  sinnelag  å  godta  andre  menneskers  valg-
frihet så lenge de velger slik jeg sjøl viue ha gjort.)

Med  andre  ofd:  Aksepterer  jeg  menneskets  valgfrihet,  da  aksepterer  jeg  også
markedets  dom,  uansett  hvor  mye  jeg  misliker  den.   Det  betyr  ikke  at  jeg  gir
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dommen  min  entusiastiske  tilslutning.  ]eg  reserverer  meg  retten  til  å  motarbeide

publikums  og markedets  dom med  argumenter,  sosialt press  og  egne  aksjoner  på
markedet.  Er jeg tålmodig og herdig nok, klarer jeg til slutt å få rnine  forblindete
medaktører tfl å innse sine feil og forbedre seg. - Det jeg frasier meg, er "retten" tfl å
bruke makt - skatter, avgifter, påbud og forbud - for Å /zØ.ØgG mine medmennesker tfl
å velge annerledes enn de viue gjøre hvis de valgte fritt.

Denne retten er det ikke så greitt å avstå for grupper som tradisjonelt er vant til,
og  som  i  stor  utstrekning  /c7#ø- øø,  å  forvalte  den  gode,  statsautoriserte  smak.  De
fleste  avskyreaksjonene  mot  det  famøse  intervjuet  har  kommet  fra  statsansatte
kulturformidlere, ener fra kunstnere som nyter godt av statlige overføringer.  Ingen
av  dem  har,   såvidt  jeg  har   sett,  berørt  det   faktum  at  et  forsvar   for   statlige
overføringer til kulturlivet samtidig er et forsvar for egne Økonomiske interesser. Er
dette forholdet virkelig så uproblematisk at det ikke er verdt å nevne - eller har jeg
rett  i  min  riiistanke  om  at  refleksjonsnivået  ikke  er  særlig  høgt  blant  kulturens
voktere heuer, slik at tanken slett ikke har streifet dem?

Nordmenn  er,  som  folk  flest  ellers  i verden,  enkle  sjeler.  Det  gjelder  nok  også
norske kulturformidlere:  De har vanskelig  for å holde to  tanker i hodet  samtidig,
især hvis tankene peker i hver sin retning. Hvis noen er Åøo/ statlige overføringer til
kulturen, så må vedkommende være motstander av kultur - -  slik er den implisitte
tankegangen i kulturstormen mot Peter N. Myhre. Er det virkelig helt ubegripelig at
man godt kan være  timenger av noe  uten  å vine påby  det,  og motstander av noe
annet uten  å ville  forby det?  Er jeg zøz.øc7æ glad i å gå i  fijellet hvis  jeg er villig  til  å
betale for mine fjellvandringer sjøl, enn jeg er hvis jeg insisterer på at c7Ø, kjære leser,
skal bekoste Øz.ø naturopplevelse?

Det jeg frasier meg, er "retten" til å bruke makt - skatter, avgifter, påbud og forbud
-  for å /Øø.øge mine medmennesker  til å velge  annerledes  enn  de ville  gjøre  hvis  de
valgte fritt.

Talsmennene  for  den  statsfinansierte  kultur  beveger  seg  ofte  i  en  besynderhg
symbolverden,  også når  de  diskuterer  noe  så  konkret  som P6øgGr.  I  symbolspråket
heter det eksempelvis:  "La oss forsvare de verdiene som ikke kan måles i penger!" -
I realiteten skal utsagnet forstås slik:  "Mz.øG verdier er verdt mer enn c7z.øe penger. Hit
med  kronasjen!"   Eller:   "Øøj`Æer  vi   at   teaterbinettene   skal  koste   åtte-ni   hundre
kroner?"  - Realiteten er at teaterbiuetter faktisk koster åtte-ni hundre kroner, enten
vi  Ønsker  (å  vite)  det  eller  ikke;  og  at  diskusjonen  dreier  seg  om  hvem  som  skal
betale bflletten: ]eg som bruker den - euer alle dere andre.

Skattepenger  er verdier  som  /øf /rø øc)Gø med makt.  (Hvis  makt vaf unødvendig,
ville  skatt være  en  frivillig sak;  og det er den ikke.)  Disse  som  fratas  noen  av  sine
verdier blir demed rindre i stand tfl å søke sine Gg7# livsmål enn de ellers ville være.
Når noen påberoper seg retten til å utøve slik makt, må det være fordi de meiner å
ha en overlegen innsikt i hvilke verdier som 2ø.rÆe/z8 teller, en innsikt som berettiger
dem  til  å  /zø'øg€  de  mindre  innsiktsfulle  tfl  å  leve  etter  dette  overlegne  settet  av
verdier (dvs. fmansiere det).
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Her  skiller  tre  tankeretninger  lag:  Talsmannen  for  den  maktfullkomne  forvalt-
ningsstat meiner  seg  -  i  samsvar  med  tradisjonen  fra  embedsmannsstaten  og  ene-
veldet - berettiget til å fastholde sin overlegne innsikt, og pålegge andre å leve der-
etter  (det  skjer  gjeme  til  deres  eget  beste).  Den  modeme  vulgærhberalist  trur  at
flertauet  (eventuelt pengene)  alltid har rett,  og har  følgehg ingen  forpliktende per-
sonlig oppfatning om noe  som helst.  En libertarianer meiner nok at markedet tfl
stadighet tar feil, fordi menneskene langtfra er ufeilbarlige; men det gir ham ingen
rett til å tvinge andre mennesker til å leve  @ruke pengene sine)  slik ÆØ77 innser at de
burde.

Mennesket lever sitt liv i mange dimensjoner. Bare en av dem -  den som Peter N.
Myhre har oppdaget - er den Økonorniske.  Hver og en av oss er et motsetningsSlt
og stadig foranderlig kompleks av drømmer, forventninger, fordommer, behov; av
innfau,  fordringer og krav.  Gjennom dette virvaret må hver enkelt gjøre sine valg
og prioriteringer som best han eller hun kan, og leve med følgene. /Gg er overbevist
orn  at  tradisjoner  -  følelsen  av  en  tilhørighet  utover  individets  eget isolerte,  tids-
avgrensete  hv  -  er  et  fundamentalt  behov  hos  oss  alle,  og  at  et  liv  uten  en  slik
tilhørighet blir forferdelig fattig. ]eg er også overbevist om at "kunst"  og "kultur"  -
forstått som rituell formidhng, fortolkning og bearbeidelse av fenes myter - er den
viktigste  bindeveven  i  et  samfunn;  langt  viktigere  enn  masseprodusert  "under-
holdning".  Men  dette  er  erkjennelser jeg ikke  kan PcZ/zø.7zgg andre; verdiene  får bare
innhold hos mennesker som føler seg forpliktet overfor dem - og følelsen av for-

pliktelse bh: i hvert fall ikke j`/øiÆG# hvis man tvinges  til å betale  for noe man ikke
forstår eller har glede av.

Det  er  en beklagehg kjensgjeming  at  store  deler  av  Norges  befolkning  er  totalt
fremmedgjort  i  forhold  til  seriøse  kulturytringer;  ja  også  i  forhold  til  de  rike,
folkelige kulturtradisjonene i vårt eget land. ]eg vil påpeke  to viktige  delårsaker  til
denne tilstanden:

1:   Den   sosialdemokratiske  gratis-mentaliteten.   Den  modeme  velferdsstat  har
konsekvent  og  systematisk lært  oss  at  alle  slags  "goder"  er  noe  man  har  et  auto-
matisk Ærøø på,  uten  anstrengelser  eller  oppofrelser.  @enne mentahteten  er i  ferd
med å  straffe  seg  etteftrykkelig på mange  områder i  samfunnet,  mest  synlig i  det
Økonomiske hv.)  Når velferdsmennesket så møter seriøse kulturytringer - det vil si
kommunikasjonsformer  som  Æ7¥ø# noe  av  mottakeren,  i  form  av  konsentrasjon,
innlevelse, åpenhet - reagerer det med rettferdig harme ("Kan ikke Sren skrive slik
at  vanhge   folk  skjønner  hva  han   sier?")   og  vender   seg  til   ferdigtygd   "under-
holdning", som gir umiddelbart utbytte uten anstrengelse.

2:  Elitesyndromet:  vurdere,  å  ha  et  reflekteft  forhold  til,  seriøse  kunstneriske

ytringer,  det  er noe  ekspertene  er  satt  til  å  gjøre  -  de  ekspertene  som bl  a  sitter i
offenthge utvalg og avgjør hvilke filmer, bøker, konserter, teatre som har livets rett
(i form av offentlig støtte). Kultur er blitt en sak for/o%z.d/ømG, ikke for mottakeme
og medoppleveme.
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Når  velferdsmennesket  så  møter  seriøse  kulturytringer  -  det  vil  si  kommuni-
kasjonsformer  som  Ærf?z;Gr noe  av mottakeren,  i  fom  av  konsentrasjon,  innlevelse,
åpenhet - reagerer det med rettferdig hame.

Har jeg rett i at disse to delårsakene  (det fmnes mange flere)  forklarer ØoG av for-
fallet, da er den offentlige finansieringa en del av problemet, og ikke av løsningen.
Engasjementet  -  forpliktelsen  på  liv  og  død  overfor  den  erkjennelsen  som  seriøs
kunst formidler - bh: i hvert fall ikke sq7rket ved at det måkes flere offenthge sedler
ut over kulturlivet: Det vfl bare tildekke kjemeproblemet ytterligere.

Det fmnes ingen påviselig korrelasjon mellom kvalitet og umiddelbar publikums-
appell i kunsten. Det fmnes riktignok rigen påviselig øGgø/z.# korrelasjon hener: Hvis
ei bok selger elendig, så Æøø årsaken faktisk være at boka c'r elendig. Som forfatter -
som  forsøksvis  skapende  menneske  -  må  jeg  gjøre  et  zø/g  Er  det  salgstallet  (og
Økonomien)   som  teller  mest  for  meg,  slik  at  jeg  bør  sikte  meg  inn  mot  mer
publikumsvennlige  temaer,  en mer  "1eservennlig"  skrivestil  (forutsatt at jeg  får det
til)  -- eller er det det jeg innerst inne Ønsker å forrnidle som teller mest? ]eg trur at
enhver forfatter med respekt for seg sjøl, vil svare det siste. Gjør han det, så må han
også være villig tfl å  akseptere  konsekvensene  -  han  kan ikke  regne  med  å  kunne
leve av sitt forfatterskap.  0g han har ikke n?/Z tfl å kreve at folk som ikke har noen
som helst glede av det han skriver, skal finansiere hans eksklusive og egoistiske valg.
Det kan nok i første omgang være behagelig å la Staten dekke regninga  (og heuer
ikke jeg er så storsinnet at jeg sier nei takk til statlig innkjøp og biblioteksvederlag):
Men gjennom et slikt krav er jeg med på å  frata andfe mennesker  enda litt til av
deres valgfrihet;  sqrringsretten over egne hv.  Denne  styringsretten gjelder også det
djupest sett triviene spørsmålet om hvordan det skal bmke pengene sine. Dets valg
og  verdier  kan  være  så  kortsiktige,  irrasjonelle  og  banale  de  bare  vfl;  andre  kan
argumentere  og prøve  å  påvirke  -  men  Ø16'ø  €øÆc7//g må  ta beslutningen  og leve  med
konsekvensene. Det er dette som ligger i det skremmende ordet "frihet".

Kunstnere har til alle tider erfart at den som betaler regninga, besternmer melodien;
og jo  større  regning  kunstneren  krever  å  få  dekket,  jo  rindre  valgfrihet  bevarer
han/hun til å velge sin egen melodi.

Et  tankekors:  Kunstnere  har  tfl  aue  tider  erfart  at  den  som  betaler  regninga,
bestemmer melodien; og jo større regning kunstneren krever å få dekket, jo mindre
valgfrihet bevarer han/hun til å velge sifl egen melodi. Ville Eigil Skanagrimsson be-
holde  hodet  sitt  og få gullringer attpå,  da måtte  han  stå  fram  og kvede  "Hovud-
lausn", et prangende hyldningsdikt tfl Eirik Blodøks...  I nyere tid er Kongens rolle
overtatt  av  offentlige  utvalg  som  fordeler  kulturkroner  og  dømmer  levende  og
døde.  Et  utvalg  fungerer  selvfølgelig  ikke  som  et  "nøytralt"  organ,  hevet  over
personinteresser og fordommer, utelukkende opptatt av en abstrakt,  frittsvevende"kvalitet".  Først og fremst styres offendige utvalg av offentlige utvalgs ideologi. På

lengre  sikt  kan  det  føre  tfl  at  kunstneme  i  praksis  blir  kontraktsansatte  ideologi-

produsenter for den norske stat. Er man opptatt av å bevare kunstens mangfold og
kunstnerens uttrykksfrihet, så hilser man ikke ei slik utvikling vekommen.
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Hva  Æøø gjøres?  Det er  et langt  spørsmål. ]eg trur  svaret begynner med  et nytt
ø/zw hos  formidleme;  en personlig forpliktelse hos  de  av oss  som meiner å  se  det
katastrofale  i  forflatningen:  La  det  bli  mote  å  verdsette  kompleksiteten  og  rik-
dornmen i det norske  språk; gleden  over å  formidle  tanker,  kunnskaper,  undring,
erkjennelse .- mens vi ennå har et språk som kan fomidle noe som helst. Minst av
alt trur jeg svaret begynner med statlige bevilgninger.

IOF 3/1989.  Øyvind Myhre har vært forfatter og har skrevet 14 romaner, hoved-
sakelig innen science fiction og fantasy romaner.





Kongen, Ame Norheim, og skikk
og bruk
]an Arfld Snoen

Plikter rei]ublikamre  å reise  f egfor Ko7ig/en  - og er det oblig!atoriJk å hlc[Pf)e for dilettaritish mø[3

Disse Sentrale moralSke Pørsmål bar ijlag/et redak:tøm deririe uåren.

::sie|:esso|::¥S::|:åhå?aÅSoo:e:åfroeennhgeett=:å:er;,d:5t:rgendb#e::åa:t:f;avssf:i:
granske hjerte og nyrer i all offenthghet. Muligens vil den skarpsindige leser i denne
liue historien fra virkehgheten også fmne noen prinsipper som har bredere gyldighet
enn som rettesnor for møter med Kongen og Ame Norheim.

Jeg overvar for en tid tflbake en gallaforestilling i Oslo Konserthus i forbindelse
med  statsbesøket  til  den  islandske  presidenten.   Dette  stilte  meg  ovenfor  visse
konflikter  meuom  personlig  overbevisning  og  konvensjonell  skikk  og  bruk.  Det
hadde   seg  nemlig   slik   at   kongeparet  var   til   stede,   og   som   kjent  reiser   alle
tilstedeværende seg når disse høyheter ankommer. Det gjorde jeg også, selv om jeg
som republikaner ikke  ser noen grunn til å gjøre  spesielt ære på  disse personasjer.
Imidlertid falt dette helt naturlig, og voldte meg ingen kvaler i første omgang.

Imidlertid viste det seg at gallaforestimngen også inneholdt en urfremførelse av
den kjente og omstridte kompQnisten Arne No£heim (noe jeg forøvrig ikke vaf klar
over på  forhånd).  Norheims musikk er meget moderne,  og allmennhetens  syn på
ham varierer fra geiiiforklafinger til de som mener han lager pretensiøst sØppel som
er en plage å høre på. Teg hører tfl sistnevnte gruppe. Urfremførelsen, som forøvrig
varte  temmehg  lenge,  ga  meg  etterhvert  bokstavelig  talt  en  mild  hodepine.  Når
Norheims innslag er over er det stående applaus og fremkalling av komponisten for
blomsteroverrekkelse etc. ]eg fmner meg selv som  den  eneste  sittende.  Damen på
min venstre side tilkjennega åpenbar misbilligelse. På den annen side ble jeg straks
etterpå gratulert av en anonym toppbyråkrat i Oslo kommune,  som medga at han
gjeme skulle gjort det samme som meg, men manglet mot. Det fremkom etterhvert
tydelig at det  slett ikke var  alle  som hadde  stått  og klappet  som  syntes  Norheims
musikk vaf særhg bra. Dette stiller to spørsmål som behandles i tur og orden:
•     Var min manglende deltakelse i den kollektive hyllest et eksempel på en infantil

markeringstrang fra en ukulturell tøpler fra landsbygda, og et brudd på skikk og
bruk? I det siste tilfene - ef dette en korrekt tolkning av skikk og bruk?

•     Dersom  det var  forsvarlig å  handle i  samsvar med  min  overbevisning i Nor-
heriis  tilfeue,  hvorfor  ble  jeg  da ikke  også  sittende  da  Lf/Ø/ro#G#4oc7G/ og  hennes
mann ankom?
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Plikt til å delta i kollektiv hyllest
Mitt  utgangspunkt  for  å  bli  sittende  da  kunstverket var  fremført,  var  at jeg ikke
syntes  det  var  bra,  og  at  jeg  synes  at  et  uttrykk  for  stormende  begeistring  som
stående  applaus  bør  reserveres  prestasjoner  som  fortjener  det. ]eg  vet  at  det  var
flere  enn  meg  som  ikke  syntes  det  hele  var  noe  å  stå  og  klappe  for,  og  har  en
mistanke  om  at  dette  egentlig  gjaldt  en  ikke  ubeqrdelig  del  av  salen.  Alle  andre
valgte likevel å delta i hynesten. Det kan det være minst to gmnner til:  Den ene er
komforrnitetspresset.  Det  er  faktisk  en ganske pussig opplevelse  å  sitte  der  alene.
Dessuten  er  det  vel  enkelte  som  ikke  haf  noe  ønske  om  å  måtte  forklare  for
kultureliten  hvorfor  de ikke  liker  et geni  som Norheim,  og bli mistenkt  for  å  ha
Richard Claydeman og Bjøro Håland hjemme i platehyua. Den andre grunnen kan
være  at  dersom  man  overværer  en  urfremførelse  av  et  verk,  så  skal  man  vise
begeistring uansett - punktum. Hvis det siste faktisk er en korrekt tolking av skikk
og  bruk,  er  det  for  meg  ganske  åpenbart  at  skillet  mellom  den  småborgerlige
dannelse og ren og skjær falskhet i beste  fau er hårfint.  Ikke nok med det, men en
s]ik rituen klapping mister dermed også en del av sin verdi.  Hvis aue  skal reise  seg
og klappe uansett, hvordan er det da n?ulig å gi et signal om man likte prestasjonen
eller ikke.1

Hvem er det man skader ved å bli sittende? Hvis man er alene, eller det er meget
få  som gjør  det,  er  det lite  trolig at man  skader  komponistens  følelser.  Man  kan
faktisk gi et positivt  sosialt bidrag til de besteborgerlige hjem, ved  å gi  folk noe  å
snakke  om  i pausen,  ja  endog  til  frydefuut  forarge  seg  over i lang  tid  fremover.

QÆeget sannsynhg overdriver jeg her rin egen innflytelse en smule - det var faktisk
ikke  mange  som  la  merke  tfl  mitt  lille  sosiale  awik.)  Hvis  rin  undergravende
holdning imidlertid bref  seg,  og det  faktisk bare  er de  som  er  oppriktig begeistret
som  reiser  seg  og  klapper,  er  det  selvsagt  mulig  at  dette  blir  trist  og  leit  for
kunstneren. Vekten av denne innvendingen er avhengig av hvilken posisjon kunst-
neren har. Dersorn det er foresti]ling i bamehagen eller årsavslutningen for poden i
3. klasse er en smule falskhet absolutt på sin plass. Hvis derimot utøvende kunstner
er en veletablert eldre mann med statlig kunstnerlønn (euer spons fra Statoil for den
saks  skyld),  synes  jeg han  må  tåle markedets  dom.  Hvorvidt det i  slike  tilfeller  er
forsvarhg  å  gå  lenger  enn  å  holde  bifallsytringer  tilbake,  og  aktivt  komme  med
mishagsytringer, tar jeg ikke stimng til her. La meg bare påpeke at den ene som står
og roper buuuh når aue andre klapper og jubler, nok også må regne med å motta en
smule mishagsytringer over sin egen oppførsel.

Det kan selvsagt innvendes at det er plagsomt for de andre  som heller ikke var
begeistret  å  bh konfrontert med  sin  feighet,  men  that's  hfe.  Sannheten  kan  være

t      Vel,  det  finnes  ihverfall  en  metode,  nemlig å  ta  tiden  på hvor lange  applausen vafer.

Denne metoden er vel kjent fra pefsondyrkelsen av Stalin, og bruker forøvrig også til å
avgjøre hvem som vinner karaoke-konkurranser på danskebåten (ooops, der avsløfte jeg
vist mitt kulturelle nivå).
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tung å bære. Kanskje kan de kanskje bli rispirert, s]ik at neste gang det kommer en
keiser uten klær, så er det dem som kan peke på ham og påpeke de nakne fakta.

Reisning for dronningen
Hva så med kongen? Hvordan kan en republikaner reise seg for dette symbolet på

privilegiesamfunnet og dårlig avl? ]eg vil forsvare en slik oppførsel utfra teorien om
implisitte  kontrakter.  Når  man  sier  ja  til  en  invitasjon  tfl  en  gauaforestilling  der
kongen er tilstede, 1igger det implisitt i dette at man forventer at de som aksepterer
en slik invitasjon også aksepterer nomal oppførsel ved slike tilstelninger, nemlig at
man reiser seg når kongens følge ankommer. Å ikke oppSne denne kontrakten blir
da  en  upassende  demonstrasjon.  Det kan  tenkes  tflfeller  der man ikke  bør  se  seg
bundet av en  slik imphsitt kontrakt.  La oss  f.eks.  tenke oss  at kongen nettopp  har
komrnet med politiske uttalelser som du misbilliger, og dermed selv satt seg ut over
sin kontrakt med folket, nemlig å være upolitisk. Den norske kongen ha£ ikke gjort
dette, mens prins Charles gjør det rett som det er. Etter dette bør man være fri til å
la være  å reise  seg.  I  en  annen  situasjon  kan  det være  åpen  strid  om kongehusets
stilling, og republikanske vinder strømmer over landet.  I en s]ik situasjon kan det å
reise seg eller bli sittende oppfattes  som en politisk handling, og republikanere bør
bli  sittende.  Dermed blir konklusjonen  at  dersom  det  er mange  republikanere,  og
saken står på dagsorden, bør man bli sittende.  Er det få republikanere og saken er
politisk  død,  er  det  bare  plagsom  kverulering  å  bli  sittende.   (Som  man  ser  er
konklusjonen svært bekvem for dem som er redde for å skille seg ut.)

Nuvel, er det da ikke så at det jeg her har kalt implisitt kontrakt like gjeme kunne
kalles skikk og bruk, og gjelde også for applaus etter Ame Norheims urfremførelse?
Til det første er svaret et tja -det er en viss forskjen, siden skikk og bruk dekker alle
daghglivets vederfarelser, mens  det her  faktisk dreier seg om en  skriftlig invitasjon
som er besvart - det ligner mer på en kontrakt. Til det andre - nei. Som argumentert
for ovenfor  synes  jeg ikke  det er rimelig å  stille  som vilkår til  folk  som går på  en
fremføring  av  et  musikksqrkke  at  de  på  forhånd  skal  garantere  at  de  skal  vise
begeistring. Hva du mener om kongen vet du på forhånd, og kan ta stiHing til om
du   skal   delta  i   evenementet  på   grunnlag   av   det.   Når   det   gjelder   Norheims
urfremførelse kan  du ikke på  forhånd vite hva  du mener,  siden  du per definisjon
ikke har hørt musikken.  I mitt tilfelle blir innvendingen noe fomalistisk, siden jeg
har meget klare oppfatninger om Norheirns musikk generelt.  Det at jeg ikke visste
at han skulle spilles er ingen unnskyldning, siden det visstnok hadde stått i avisen på
forhånd. Dersom jeg var innbudt til en gallakonsert bare med Norheim og på tross
av mitt forhold til ham likevel gikk, er det rimelig å se på det som vrangvillig å bryte
med den al]menne begeistring etter fremførelsen. I virkeligheten var Norheim bare
ett av flere innslag i opplegget, og jeg satte pris på, ja endog stor pris på de Øvrige.

IOF 2/1997.





Et land uten opera er ikke verdt å
leve i!

]an Arfld Snoen

Oi)eradebatten raSer igien i Norge. Tidllgere uør det bare PopuliSter i Frp  og liberali]ter opptatt au

g!rerisene for Statens rirheområder Som gadd å  homme med  kritiske merkmader til de høye  offentlig/e
Subsidem  Jom går til operaen. Etter at fokus nå bcw blitt flyttet til lyggjng au ry  opera, lJar mot-
Standen blitt  larig!t bredere.

Det gjør seg bedre .å vedta å bruke  en milliard eller to på et nytt praktbygg i Oslo
når det ikke er valgår. Det er q7delig at en engangssum som innebærer en beslutning
om noe nytt,  er langt mer interessant enn årevise utbetalinger til noe  som allerede
eksisterer.  I  tillegg  til  dem  som  har  prinsippielt imot  en  slik  pengebruk,  kommer
skepsisen fra andre deler av kulturlivet, f.eks. i distriktene og knyttet til mer popu-
1ære kulturformer, som rock. Statniinisteren har også sett seg tjent med å følge Frps
eksempel  i  å  fremstille  operaen  som  et  spørsmålet  om  offentlige  prioriteringer.
Dette  argumentet ville normalt ikke veie  særhg tungt i  en  sitauasjon med  så  store
overskudd på statsbudsjettet, dersom det ikke hadde en skjult klangbunn. Folk flest,
ikke  minst Arbeiderpartiets  velgere,  er  negative  eller  likegyldige  til  opera.  Det  er
langt lettere for dem å forsvare et nei ved å henvise til de gamle og de syke enn til et
mer giennomtenkt, prinsippielt standpmkt.

Vårt politiske system gjør det likevel sannsynlig at operaen vil vrine til slutt, selv
om Arbeiderpartiet har sørget for å utsette beslutningen. Det er uansett ikke aktuelt
å  legge  ned  den  vi  anerede  har.  Grunnen  til  dette  er  elementær  pubhc  choice-
lærdom.  En  sterk, men konsentrert interesse har langt lettere gjennomslag enn en
bred,  men  svakere  interesse.  Regningen  for  å  bygge  og  drive  operaen  er  tross  alt
ikke  så  stor  for hver  enkelt,  og  det  er vanskelig  å  mobilisere  noen  sterk  og varig
opinion mot dette. Man må i så fall gjøre dette til en symbolsak. De få som bruker
operaen mottar på sin side meget betydelige subsidier, og har en sterk egeninteresse.

(1 forbindelse med bygging av ny opera i Finland nylig ble det regnet ut at det viue
vært  billigere  å  sende  brukeme  med  fly  til  New  York).  Operabrukerne  beståf  i
meget stor grad av samfunnets  elite, folk med høye lønninger i sentrale posisjoner.
Disse  har  en  rekke  virkemidler  og  kanaler  for  å  stemple  sin  motstandere  som
ukulturelle tulhnger.

Mesener søkes
Argumentene  for  å  oppretteholde,  og  enda  mer  bygge  en  ny,  opera  i  Norge  er
ytterst  svake,  og  ef  basert  på  varianter  av  offentlig  gode-argumentet.  Dersom  en
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opera  skune klare  seg ved hjelp  av kommersieue inntekter, vme  den ikke  overleve
Økonomisk.  Pette  er  forøvrig ikke  spesielt  for Norge.  Så vidt meg bekjent klarer
ingen opera i dag seg på rene kommersielle inntekter, og jeg tvfler på om det noen

gang har eksistert en slik opera. På den annen side er musicalen, som vel kan kalles
vår tids opera, ytterst kominersielt anlagt og klarer seg utmerket på egen hånd, uten
at noen ser ut til å fmne noe merkehg i dette).  En opera trenger mesener, altså en
eller flere personer som er villig til å betale langt mer enn vanlig inngangsbflett for å
støtte dens virke. Historisk sett har mesenene vært rike enkelq)ersoner eller firrster.
Shke  bidrag  utgjør  den  dag  i  dag  viktige   deler  av  mange   operaers  inntekter.
Imidlertid  er  dette  ikke  nok,  særlig  ikke  i  Norge,  som  ef  et  lite  land  med  svake
tradisjoner for mesenvirksomhet i denne skala.  Derfor må den modeme varianten
av Srsten, nemlig staten tre inn. Hvordan begrunnes så offentlig støtte?

La oss først minne om hva offendig støtte egenthg betyr, nemlig at skattepenger
innkrevet av befolkningen som helhet (mer fra de rike enn fra de fattige), brukes tfl
å betale  for  en  aktivitet som  samfunnets  Øvre lag først og  fremst benytter  seg av.
Man kan se på denne overføringen som en støtte til aktiviteten, eller til dem som
har nytte av aktiviteten. Av åpenbare grunner har ti]hengeme av operastøtte  fore-
tfukket å  fremstine  subsidiene  som en  støtte  tfl operaaktiviten,  og ikke  til de  rike,
siden det siste åpenbart har svak gjennomslagskraft.

Opera  begrunnes  altså  som  et  offentlig gode,  dvs.  at  den  gir  samfunnsmessige
virkninger  for  flere  enn  dem  som  direkte benytter  seg  av  dens  tjenester.  Dette  er
goder som det ikke er mulig å ta difekte betalt for - derfor må staten, på vegne av
dem som indirekte nyter disse godene, betale.  Disse offenthge godene kan være av
ulikt   slag,   men   er   sjelden   klart  uttrykt.   Nedenfor   følger   derfor   en   liste   slik
skribenten  tolker  implisitte  ener  eksphsitte  påstander.   Pet  er  forøvrig  påtagehg
hvor  ofte  støtten  til  operaen ikke  begrunnes  i det  hele  tatt.  Når  argumenter ikke
fremføfes, er det ganske vanskelig å gjendrive dem!)

Betalingf rilligbeten for opera er for f neuert definert
Det  hevdes  blant  annet  fra  såkalte  kulturøkonomer  at  når  man  vurderer  om
operaen er verdt kostnadene, så må en ikke bare se på hva brukeme er villige til å
betale i fom av billettinntekter og andre inntekter operaen får fra publikum. Dette
kan vi gjerne kalle bruksverdi, eller markedsverdi. I dllegg kommer det økonomene
kaller  o¢y.oÆzæ#ølz.  og  €Æj.z.j`/eøføe«ølz..   Opsjonsverdien  er  den  pris  publikum  som  ikke
bruker operaen, eller sjelden bruker den, setter på at tilbudet faktisk fmnes,  slik at
de   har   muligheten   til   å   bruke   operaen   (mer)   dersom   de   skulle   Ønske   det.
Eksistensverdi er den verdi publikum setter på  det enkle  faktum at det fmnes  en
opera i Norge, helt uavhengig av om de bruker den eller kommer tfl å bruke den.
Det er godt å tenke på at det faktisk finnes en opera i Norge, og derfor er vi villige
tfl å betale for at den fmnes.

Det er riktig at eksistensverdi og opsjonsverdi er begreper med  et reelt innhold.
Problemet er å trekke politiske implikasjoner av dette faktum. For det første er det
ikke  bare  for  godet  opera  at  disse  faktorene  er  relevante,  men  for  et  nesten
ubegrenset  antau  goder,  hvorav  noen  frembringes   av  markedet,   noen  av  det
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offentlige  og  noe  av  det  sivile  samfunn   (organisasjoner,  familie,  nabolag  etc.).
Dersom  alle  goder  som  haf  opsjons-  og  eksistensverdi  skal  finansieres   av  det
offenthge,  vil  dette  sluke  enorme  summer,  og  gi  meget  betydlige  negative  side-
viikninger på grunn av det høye medfølgende skattetrykket.

Et annet hovedproblem at det er svært vanskelig å få til en reahstisk kvantifisering
av  opsjons-  og eksistensverdi.  Det hgger i  sakens  natur at verdien ikke kan måles
ved  å  studere  folks  adferd,  altså  hva  de  faktisk  betaler  for  godet  ellef  tilsvarende

goder.  Den vanligste måten å kvantifisefe på er derfor gjennom meningsmålinger.
Man spør rett og slett folk hvor mye de ef villige til å betale. Problemet er at folk i
s]ike  situasjoner juger  så  det renner  av  dem,  og  grovt  overvurderer  sin  betalings-
villighet. Grunnen er at «talk is cheap», og siden det som regel er snakk om et verdig
fomål som betalingsvilligheten  skal kartlegges  for,  har  fok  flest  en  tendens  til  å
legge på litt. Dette gjelder særlig dersom man bare spør etter betalingsvilligheten for
dette godet, og ikke veier det opp mot andre goder. En meningsmåling som gikk ut
på å la folk allokere en større sum penger mellom forskjelhge offenthge formål, og
som også inkluderte muligheter for skatte- og avgiftslettelser ville gi et mer realistisk
svar,  men  fremdeles  blir  resultatene  påvirket  av  at  spørsmålet  er  hypotetisk.  Et
slående  eksempel  på  forskjenen  på  hva  folk  sier  og  hva  de  faktisk  gjør,  er  en
undersøkelse av betalingsvillighet for medlemskap i Norges Naturvernforbund, som
ble  gjengitt i bladet  JOJz.cz/ØÆoøoØcø  for  noen  år  tilbake.  Først ble  et  tilfeldig utvalg
bedt om å oppgi betalingsvilligheten for et slikt medlemsskap. Deretter ble de som
hadde  oppgitt  en  sum  som  oversted  kontingenten  tilskrevet  med  et  tilbud  om
medlemskap,   uten   av   det   ble   gjort   oppmerksom   på   koblingen   til   spørre-
undersøkelsen.  Resultatet var  et  bare  en  forsvinnende  liten  del  av  de  som  hadde
oppgitt  høy  betalingsvillighet  faktisk  tegnet  medlemskap  (etter  husken  var  det  i
størrelsesorden 10-15°/o). Prat er virkelig gratis!

De  mest  kreative  tilhengerne  av  en  ekspanerende  stat  har  en  spesiell  vri  på

problemene med å måle betalingsvillighet for offentlige goder. Deres argument er at
denne betalingsvilhgheten ligger implisitt når velgeme stemmer på partier. De som
stemmer på SV har altså stor betalingsvi]lighet for en rekke offenthge goder, mens
de som stemmer Frp og Høyre har tilsvarende lav.  Dette er et sirkelresonnement,
siden  problemstfllingen  er  nettopp  hvorvidt  den  politiske  prosess  gir  rasjonell

pengebruk.  Stemmegivning er en svært grov og ofte direkte feilaktig måte å oppnå
dette på.

For det første stemrner partiene på politiske pakker, og en velger kan gjeme være
svært uenig i deler av  disse pakkene.  Det  er  f.eks.  ingen  tvil om at en  stor  del av
Arbeiderpartiets  velgere  vil  være  motstandere  av  at  partiet  vil  bruke  enda  mer
penger på opera.  For det andre er det ikke nødvendig at et forslag har reelt flertall
blant de politiske partiene  for å bli vedtatt.  Hestehandler  er en  del av den  daglige
pohtiske  prosess.  Det  er  slik  Senterpartiet  kan  sikre  mer  til  bøndene  enn  det
egentlig er flertall for, og ltiF år om annet får igjennom høyere avgifter på alkohol
og flere prestestilhger. Et tfedje element er at velgeme meget vel kan gå inn for en
politiske pakke  som består av en mengde utgiftsøkninger,  fordi de med rette  eller
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urette tror at regningen skal betales  av noen andre  enn dem selv - typisk «de rike»
euer det abstrakte «samfunnet».

Opera bcw eg/enuerdi

Teatersjef  Ellen  Hom  ved  Nasjonalteateret  har   sagt  dette   om  kunst  generelt

(Aftenposten 9.  februar 1995): «Kunsten har en egenverdi. Teg påstår at kunsten er
nødvendig, men å skune måle den i nytteveri er umulig». Påstanden om at noe har
egenverdi, som vi ofte hører i forbindelse med naturgoder, kan bety to ting. For det
første kan det betegne en upresis måte å si at noe har en verdi for mennesket som
markedet ikke klarer å fange opp. Dette er dekket under drøftelsen av opsjonsverdi
og eksistensvefdi ovenfor. For det andre kan det bety at noe har en verdi uavhengig
av mennesket. Det påstå bl.a.  at dyr og natur har rettigheter, som ikke må krenkes,
selv om det tjener mennesket.  Å  tilskrive  en  slik verdi  for kunsten  synes  for meg
meningsløst. Både utøvende kunst og bevaring av objekter har kun verdi i relasjon
til mennesker.

Opera er en del au hulturan)en, fom det er uerdfullt å ta uøre fJå
Dette er mer en påstand enn et argument, og befører ikke det mer grunnleggende:
Hvorfor må vi bruke offentlige penger for å ta vare på kultur. Likevel kan man stille
mange spørsmål også til dette argumentet. Er gammel kultur mer verdifull enn ny?
Dagens moderne «opera» er vel musicalen, og dette er i høyeste grad et kommersielt
foretagende. Hvorfor skal vi subsidiere Turandot og La Traviata, når Les Miserables
og Miss Saigon klarer seg greit selv?

Har opera noe særlig med hva de fleste nordmenn vil oppfatte som sin kulturarv?
Er ikke operaen mer tidstypisk for borgerskapet i Europa i andre halvdel av fofrige
århundre?

Trenger  man  et  eget  operahus  med  egne  regelmessige  operaforsti]linger  for  å
opprettholde denne arven, eller holder det ikke med audiovisuelle innspiller, besøk i
utenlandske operahus eller gjestespill i Norge?

Opera uirher berike7ide På memeShem liu
Argumentet kan  deles  i  to.  For  det  første  kan  det bety at  den  enkelte  bruker  av
opera  får  beriket  sitt  liv  mer  enn  bmkeren  selv  er  i  stand  til  å  vurdere,  altså  at
betalingsvilligheten er lavefe enn verdien av produktet. Derfor må staten steppe rin
for   å   redusere   prisen,   slik   at   de   stakkars   uinformerte   brukeme   ikke   under-
konsumerer opera.

Den andre varianten er at folk som fåf sitt liv beriket av opefa i sin tur bidrar tfl å
heve hvskvaliteten for andre mennesker, altså at opera har eksteme virkninger. Det
kan  godt  hende  at  de  som  går i  operaen  faktisk  mener  at  det  gjør  dem  til  bedre
mennesker,  men  er  det virkelig  slik at alt  som gjør  folk d bedre  mennesker  skal
betales  av  staten?  Hvem  skal måle  virkningen?  Hvem  skal besternme  hva  som  er
befikende? Hvor stor skal støtten være? Dette argumentet kan brukes til å forsvare
alt og ingenting, og er i praksis totalt ubrukelig.
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Personlig har jeg hatt mange gode opplevelser med opera, både på CD og TV. Jeg
er  ikke  sikker  på  at  disse  har  gjort  meg  til  noe  bedre  menneske.  Som  Christian
Wennerød  har  bemerket  er  librettoen  (teksten)  i  de  aller  fleste  operaer  kvalitets-
messig på linje med en dårlig utgave av Rbøøø/z.ÆÆ, og jeg kan vel vanskehg se at det
er særlig dannende å synge noveller fra Dc7/ JøøøG, selv om det gjøres med innlevelse,
bravur og nydehg sangstemme.  Imidlertid er jeg helt sikker på at de  (få)  opplevels-
ene jeg har fra Den Norske Opera kvalitetsmessig ligger langt under det jeg har fått
elektronisk. Burde ikke CD'er og TV-apparater subsidiefes?

Opera Styrher nasjonalfølelien
Enkelte  har i  debatten uttrykt at et land uten  opera  er  en  nasjonal  skam  og ikke
verdt  å  leve  i.  Det  skulle  altså  være  slik  at  nordmenn,  når  vi  er  i  kontakt  med
utlendinger,  skune  føle  et  betydelige  ubehag  ved  ikke  å  ha  en  opera  på  eget
territorium, og at det er verdt å bruke offenthge midler for å unngå dette ubehaget.
Her  står innvendingene  i  kø.  For  det  første  er  det vanskelig  å  se  at  Den  Norske
Opera har en så høy kvalitet (og at det realistisk at DNO noengang kan få en slik
kvalitet) at den er særlig mye å være stolt av. Det er demed ikke snakk om at vi har
en opera vi kan være stolt av, men det faktum at vi faktisk har en opera, og altså
ikke er shke barbarer at vi ikke har tatt oss fåd til det. Argumentet står deffor ikke

på egne ben, men hviler helt og fullt på påstanden om at utlendinger (av gode euer
dårlige grunne£) vil se ned på oss dersom vi ikke har det.

Nasjonalfølelseargumentet  kan  testes  ved  å  universalisere  det  -  altså  slik  at  alle
aktiviteter  som et land med respekt  for  seg  selv må  ha,  er  støtteberettiget.  Er  det
ikke  en  skam at vi ikke produserer våre  egne biler i Norge? At vi har ventehster i
helsevesenet og eldreomsorgen? At nordmenn er dårlige i golf og tennis? At Carl 1.
Hagen leder landets tredje største parti (det burde brukes offentlige midler for å få
ham til å emigrere).

Siden det faktisk er de færreste nordmenn som har sterke positive følelser knyttet
tfl at det fmnes en opera i Norge, kan vi ikke like godt snu opp ned på argumentet?
]eg, og mange nordmenn, burde ha god grunn til å være stolte over at vi i vårt land
ikke  kaster  bort  offentlige  pengef  på  slikt  pompøst  fjas,  men  lar  folk  få  beholde
ihvertfan disse pengene selv.

I  siste  instans  kan  man  selvsagt  spørre  om  hvorfor  det  er  så  strålende  å  styrke
folks nasjonalfølelse. Samfunnsforskningen har vist at de ti milliardene eller så som

gikk ut av statskassa for å arrangere OL på Lillehammer, førte tfl at nordmenn fikk
et  mer   selvgodt  bilde   av   seg   selv,   og   at   flere   fikk  nedlatende   eller   fientlige
holdninger tfl utlendinger.

Opera Shc[Per arbeidplaf f er
Faktisk brukes det relativt ofte fra kunstnerhold at aktiviteten skaper arbeidsplasser.
Bare  Økonomiske  analfabeter  kan  anvende  et  slikt  argument.  Enhver  pengebruk
skaper  selvsagt  arbeidsplasser,  akkurat  som  enhver  inndragning  av  midler  for  å
fmansiere  offentlig  konsum  reduserer  den  private  etterspørselen,  og  altså  syssel-
settingen, annet sted i Økonomien. Poenget er om den disposisjonen av arbeidskraft
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som subsidier til operaen skaper er effektiv, altså om den skaper flere goder for de
som h-ar nytte av arbeiderens produkt enn altemativ anvendelse.

I beste fan kan afgumentet omformuleres slik at den type arbeidskraft som jobber
i  operaen ikke  kan  sysselsettes  annet  sted,  slik  at  den  egentlig  har  null  alternativ-
verdi,   og  ikke   bør  regnes   som   en  kostnad.   Dette   er   forhåpentligvis   en   helt
urealistisk beski:ivelse av de ansatte i operaen.

Den herskende klasse
Som det forsøkt godgjort ovenfor er de rasjoneue argumentene for operasubsidiene
svært svake.  Det er åpenbart at den sterke støtten til opera i Norge ikke står i noe
som helst  fofhold  tfl den verdien  en  norsk  opera  har.  Det mest interessante  med
operasaken er at den illustrerer viktige trekke i vårt politiske system. Et slikt trekk er
hvor uvesentlig saklige argumenter er.  Et annet er i hvor stor grad den herskende
klasse av intellektueue er i stand til å få sin vilje ved å spiue på at folk er skamfulle
over å hke Sputnik og Bjøro Håland. Ikke minst viser saken hvor vanskelig det er å
motstå små, men godt organiserte sæfinteresser.

IOF 1/1997.



Våre hemmehge lyster: Hvorfor vi
alltid ender opp med handelsbarriefer

Fr6d6ric Bastiat

Deme  artihk.elen,  Skfeuet for  7Mer  em  150  år  Siden,  er  lihe  ahtuell  i  dag FribaridelenS  enhle

log!ihh biter ikihe På deme uerdem Attcickere.

Hva er best for individet og samfunnet, overflod eller knapphet?
"Hæ!", kan folk si. "Hvordan kan det være noen tvfl om det? Har noen noen gang

påstått,  eller  kan  det  overhode  hevdes,  at knapphet  er grunnlaget  for  menneske-
hetens velferd?"

joda, dette har blitt foreslått. ]oda, dette blir gjentatt igjen og igjen og det hevdes
den dag i dag, slik at jeg ikke nøler med å hevde at "knapphetsteorien"  er den klaft
mest  populære  av  alle  teorier.  Den  besudler  alle  samtaler,  avisartikler,  bøker  og

politiske taler.  Hvor merkelig det enn kan høres,  er det sikkert at sosialøkonomien
ikke vil ha Slt sin oppgave og utført sin praktiske funksjon før den har popularisert
og etablert som sannhet denne veldig enkle læresetning:  "Velstand består i overflod
av varer."

Hører vi det ikke hvef eneste dag:  "Utlendingene kommer til å oversvømme  oss
med varer"? Altså er folk redde for overflod. Har ikke handelsministeren sagt:  "Det
er overproduksjon". Altså var han redd for overflod. Motsetter ikke arbeideme seg
nye maskiner? Dermed er de redd for overproduksjon -eller sagt på en annen måte
-  overflod.  Har  ikke  en  stortingsrepresentant  uttalt:   "La  brød  være  dyrt,  så  vil
bonden bh rik." Brød kan bh dyrt bare dersom det er knapphet på det, følgehg var
meningen å fremme knappheten.

Trykker  ikke  avisene  en  eller  flere  artikler  hver  dag  for  å  vise  at  det  er  riktig

pohtikk  å heve  prisen  for  alle varer gjennom høyere  tollsatser?  Følger ikke  politi-
keme hver eneste dag denne oppfordringen? Men toll hever prisene fordi de fører
til lavere utbud av varene. Følgelig setter avisene og politikeme knapphetsteorien ut
i livet, og jeg hadde rett nåf jeg sa at denne er den mest populære av alle teorier.

Hvordan  kan  det  ha  seg  at  i  arbeidemes,  redaktøfenes  og  politikemes  Øyne  er
overflod farlig og knapphet en fordel? ]eg skal forsøke å spore denne fllusjonen tfl-
bake til dens opphav.

Knapphetsteorien
Vi kan  observere  at en mann  skaffer  seg velstand i den grad han  kan utnytte  sin
arbeidskraft på en bedre måte, det vil si, selge den til en høyere pris. Han oppnår en
høyere  pris  i henhold  til  knappheten  av  den  varen  som  blir produsert med  hans
arbeid.  Vi kan  av  dette  konkludere med  at knapphet gjør  ham rikere.  Dersom vi
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anvender det samme resonnement på alle arbeidefe samtidig, har vi funnet frem til
Æøc7/¢ÆG/r/%77.øø. Derfra fortsetter vi med å sette teorien ut i livet, slik at vi favoriserer
alle produsenter, gjennom å kunstig heve alle priser og skape knapphet på alle varer

gjennom reguleringer og proteksjonisme,  gjennom å avskaffe maskinene  og  andre
lignende metoder.

Det sarnme gjelder for overflod. Vi kan observere at nTår det er mye av et produkt,
er prisen lav og derfor tjener produsenten mindre. Dersom alle produsentene er ]ike
utsatt, blir de alle fattige.  Følgelig er det overfloden som ruinerer samfunnet.  Siden
alle som tror på en teori forsøker å sette den ut i praksis, kan vi i mange land se at
mennesket har gått til krig mot overfloden.

Denne  sofismen  gjør  kanskje  ikke  noe  særlig inntrykk  som  generalisering,  men
dersom  den  anvendes  på  et  avgrenset  felt,  på  en  eller  annen  næring  eller  gruppe

produsenter, blir den svært tiltrekkende, og det er lett å skjønne.

Overflodsteorien
Mennesket produserer for å kunne forbruke. Det er på samme tid produsent og for-
bruker. Argumentasjonen jeg har brukt ovenfor tar bare hensyn tfl den første rollen.
Fra den andre siden ville argumentet lede til motsatt konklusjon. Kunne vi ikke si at
forbrukeren ble rikere i den grad han kunne kjøpe alt billigere, og at han kan kjøpe
billigere jo større overflod det er av produktet? Følgehg fører overflod dl at han blir
rikere, og dersom dette argumentet overføres til aue forbrukere har vi kommet frem
tL oueflodSteorien.

Handel
Det er en mangelfull  fofståelse  av  fenomenet  ÆøØ/6/ som  skaper  disse illusjonene.
Dersom vi analyserer vår egeninteresse, ser vi klart at den er tosidig. Som selgere er
vi interessert i  høye  priser,  og  følgelig i knapphet.  Som kjøpere  er vi interessert i
lave priser  og  det som går ut på  det  samme,  nemlig  en  overflod  av varer.  Vi kan
derfor ikke bygge på den ene eller andre av disse aspektene ved egeninteressen før
vi på forhånd har bestemt hvilken av de to  som fauer sammen med den allmenne
og varige interesse d menneskeheten.

Dersom mennesket var et ensomt dyr og arbeidet kun  for seg selv,  dersom han
altså forbrukte fruktene av sitt eget arbeid og ikke drev med handel, ville teorien om
knapphet aldri ha bhtt oppfunnet.  Det viue være  alt  for  selvsagt at  overflod vine
være  en  fordel  for  ham,  uansett  om  den  oppsto  som  følge  av  hardt  arbeid,  de
mektige redskaper og maskiner som han hadde oppfunnet, jordens fruktbafhet ener
til  og  med  en  mystisk  invasjon  av  varer  som  tidevannet  hadde  lagt  igjen  på
stranden.

Ingen  ensom  mann vil  fmne  på  å  konkludere  med  at  han  for  å  sikre  sin  egen
sysselsetting  burde  Ødelegge  redskapene  som  sparte  ham  slit,  nøytralisere  jordens
fruktbarhet eller sende tilbake til sjøen de varer som var skylt i land.  Han viue lett
ha  skjønt  at  arbeid  ikke  er  et  mål i  seg  selv,  men  et  middel,  og  at  det ville  være
absurd  å  avvise  målet  for  å  unngå  å  skade  midlene.  Han  ville  også  skjønne  at
dersom han  bruker  to  timer  om  dagen  til  å  skaffe  seg det han  trenger,  så vil  alle
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forhold som sparer ham for en times arbeid, så lenge resultatet er det samme, føre
til at han har en ekstra time disponibelt som han kan bruke til å bedre sin velferd.
Han vine kort sagt innse at det å spare arbeidskraft er det samme som/7i?ÅØJÆ77./7.

Produsentens og forbrukerens interesser
Handel svekker vår innsikt i en så enkel sannhet. I et samf`mn med arbeidsdeling er
det  ikke   slik  at  produksjonen  og  forbruket  av  en  vare  gjøres   av  det  sarnme
mennesket. Hver enkelt begynner å se på sitt arbeid som et mål snarere enn som et
iniddel.  Handel skaper to ulike interesser, produsentens  og forbrukerens,  og de to
riteressene er alltid i strid med hverandre. Det er essensielt å studere disse.

La oss  se på hva produsentens kortsiktige interesser består i. ]o,  at færrest mulig
deltar   i   produksjonsprosessen   og   at   flest   mulig   etterspør   produktet.   Sosial-
Økonomien  uttrykker  dette  som  at  tilbudet  begrenses  og  etterspørselen  er  stor  -
begrenset konkurranse og ubegrenset marked.  Hva består forbrukerens kortsiktige
interesser i? ]o, at tilbudet er ubegrenset og etterspørselen begrenset.

Siden disse to interessene utelukker hverandre, må nødvendigvis en av dem være i
samsvar med allmenninteressen, mens  den andre  er i strid med den.  Men hvilken
skal loven  favorisere  for å  fremme  allmennvellet,  dersom loven  da  skal favorisere
noen i det hele tatt? For å fmne ut dette er det nok å vite hva som ville skje dersom
menneskets hemmelige Ønsker ble oppSlt.

Produsenten
Så lenge vi er produsenter må det innrøinmes at hver enkelt av oss har Ønsker som
er anti-sosiale.  Dersom vi  dyrker vindruer, ville vi ikke  akkurat bli lei  oss  dersom
alle andre enn våre egne druegårder ble Ødelagt av frost.  DG//g 6'r Æøø/¢ÆG/r/øø7z.Gø. Eier
vi jemverk  Ønsker vi ikke  at noe  annet jem  enn vårt  eget  skal  tflbys  i markedet,
uansett  om  det  skulle  være`behov  for  det,  fordi  det  er  nettopp  dette  uopp$1te
behovet som gir oss  en høy pris.  D€//€ er øgrå Æøøf¢Å€/J/%7z.Gø.  Dersom vi er bønder,
sier  vi  med   stortingsrepresentanten:   La  brød  være   dyrt,   slik  at  bøndene   blir
vekst}f +f="de. D ette  er frem deles  hncip|)betf teorien=

Dersom vi  er  leger,  kan vi ikke  nekte  å  innse  at visse  Ssiske  forbedringer,  slik
som bedre hygiene, utbredelsen av moralske dyder som moderasjon og edruelighet,
fremgang i kunnskap  slik at flere kan ta vare på  sri  egen helse  og oppdagelsen av
enkle kurer, vfl være  et dødelig slag mot vår profesjon.  I  rollen  som leger er våre
hemmelige  Ønsker  antisosiale. ]eg mener ikke  å  påstå  at leger  faktisk gir  etter  for
disse hemmelige  Ønskene. ]eg  foretrekker å  tro  at de  faktisk ville Ønske nye kurer
velkommen med glede, men dersom de som mennesker og kristne skulle gi etter for
slike  impulser,  og  dermed  fomekte  sine  egne  interesser,  vine  de  egenthg  innta
forbrukerens  synspunkt.  I  den  grad  legene  praktiserer  sitt yrke  og  skylder  det  sin
velstand og prestisje, er det umulig å unngå at hans interesser er antisosiale.

Lager vi bomullsstoffer Ønsker vi å selge til en pris  som er fordelaktig for oss. Vi
ville med glød gå inn for forbud mot konkufferende produsentef .  Selv om vi ikke
offentlig ville kreve dette, viue vi fmne indifekte måter å oppnå det samme på, for
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eksempel  ved  å   stenge  utenlandske   tekstiler  ute,   slik  at  vi  med  tvang  kunne
frembringe en for oss profitabel ÆØ£fJÆG/ på klær.

På samme måte kunne vi foreta en undersøkelse av ane bransjer, og vi ville fmne
at  produsentene  har  antisosiale  interesser.   Som  Montaigne   sier   det:   "Handels-
mannen  profitterer  på  ungdommens  ekstravaganse,  bonden  på  den  høye  kom-

prisen, arkitekten på bygningenes forfall, advokatene på folks krangling. Til og med
prestene  kan  takke vår  død  og våre  synder  for  sin  stiHing  og  sitt kall.  Ingen  lege
gleder  seg over den gode  helsen  til  selv  sine venner.  Ingen  soldat gleder  seg over
freden i sitt land. 0g slik er det med oss alle."

Det følger av dette at dersom enhver produsents hemmelige ønsker ble oppSlt,
så   vme   verden   raskt   bevege   seg   tflbake   til   barbariet.   Seflet   ville   overta   for
dampbåten,  åren  ville  erstatte  seilet,  og ville  i  sin  tur  måtte  gi  etter  for  vognen,
denne for mulldyret og mulldyret for bæreren.  UU ville forby bomuu, bomull ville
forby  ull  osv.,  helt  til  knappheten  på  alt  d  slutt  viue  fjeme  mennesket  selv  fra
jordens overflate.

Forbrukeren
Dersom vi  nå  går  over  til  å  vurdere  forbrukerens  kortsiktige  egenintefesse,  vil vi
fmne  at  denne  er  i  perfekt  samsvar  med  al]menninteressen,   og  de  krav  som
menneskehetens  velferd  stiller.  Når  en  kjøper  drar  på  handlerunde,  Ønsker  han  å
fmne en overflod å velge mellom.  Han Ønsker at årstidene  skal skifte  slik at avlin-

gene blir best mulig,  at flere og flere vidunderlige oppfinnelser skal lede til at flere
produkter blir tilgjengelige, at tid og afbeid skal spares inn, at avstand skal krympe,
at fred og rettferdighet skal gjøre det mulig å senke skattebyrden og at to]lmurer av
aue  slag  skal  ramle  sainmen.  På  alle  disse  områdene  er  forbrukerens  kortsiktige
interesser  i  samsvar  med  allmenninteressen.  Han  kan  overdrive  sine  Ønsker  i  det
uendehge, de vil ]ikevel ikke være i strid med allmenninteressen.  Han kan Ønske at
mat og husrom,  undervisning,  sikkerhet og fred, helse  og styrke -  at de alle  skulle
være  fritt tflgjengelig for ham, helt uten slit,  slik som med vannet i bekken, luften
rundt  ham  og  sollyset  han  bader  i,  uten  at  dette  på  noen  måte  er  i  strid  med
samfunnets velferd.

Kanskje  vil   folk   si  at   dersom   alle   disse   Ønskene   kunne   oppSues,   så  viue

produsentens  arbeid bh mer og mer begrenset,  og til slutt opphøre  av mangel på
noe  å bruke  det til.  Men  hvorfor ville  det  skje? ]o,  fordi i  denne  helt hypotetiske
situasjonen  så ville  alle  Ønsker  og lengsler være  oppSlt.  Kan noen være  så  snill å
fortelle meg hvorfor, i en slik hypotetisk situasjon, vi skulle beklage slutten på den
industrielle produksj onen?

La  meg  få  lov  tfl  enda  en  gang  å  gjenta   følgende:   Det  er  en   fundamental
motsetning mellom selgeren og kjøperen. Den første Ønsker at tilgangen på varer i
markedet skal være knapp og dyr. Den andre Ønsker at tilgangen skal være rikelig og
billig. Våre lover, som i det minste bude være nøytrale, tar parti for selgeren mot
kjøperen, for høye priser mot lave priser, og for knapphet mot overflod. Lovene går
ut ifra, om enn ikke med overlegg så i det minste logisk sett, at e/ /Øøc7 er #.ÆZ c7e/J.ozø
det mang!ler ali.
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La  oss  anta  at  vi  akkurat  nå,  med  slike  lover  i  kraft,  tok  en  fi]nstendig  vare-
opptelling over alt som finnes i Frankrike som kan brukes tfl å tilfredsstille ønskene
og  smaken  til vår befolkning  -  kjøtt,  klær,  brensel,  kom,  kolonialvarer  etc.  La  oss
videre  tenke  oss  at dagen  etter ble  alle  stengsler  for utenlandsk import opphevet.
Dersom vi foretok en vareopptelling etter tre måneder for å bedømme fesultatene
av en slik fefofm, hva ville vi da fmne? Er det ikke tilfelle at det ville være mer kom,
husdyr, klær, jem, kun, sukker etc. i Frankrike enn ved den første vareopptellingen?

Skal vi tro at folket er bedre foret under dagens lover fordi det er mindre brød,
kjøtt  og  sukker  i  landet  vårt?  Er  det  bedre  kledd  fordi  det  er  rnindre  lin  og
unstoffer?  Er  deres  boliger  bedre  oppvarmet  fordi  det  er  mindre  kull?  Er  deres
arbeid lettere fordi det er mindre jem og kobber, eller fordi det er færre redskaper
og maskiner?

Men, innvendef du, dersom utlendingene drukner oss i varer, vil de stikke av med
ane pengene våre. Vel, hva gjør det? Mennesker spiser ikke penger, de kler seg ikke i
gull  euef  Srer  sine  hus  med  sølv.  Hvilken  forskjell gjør  det  om  det  er mer  ener
mindre penger i landet, dersom det er mer brød i skapet, mer kjøtt i spiskammeret,
mer klær i gatderobeskapet og mer ved i vedskjulet?

Proteksjonistiske lover skaper alltid det samme dilemma. Enten innrømmer vi at
de  skaper  knapphet,  ener  vi  innrømmer  det  ikke.  Dersom  vi  rinrømmer  det,
erklærer vi  også  at  de  skader  folket.  Dersom vi ikke  innrømmer  det,  benekter vi
også at de ikke rninsker tilgangen på varer og Øker prisene, og endelig benekter vi at
de  favoriserer produsenten.  Slike lover er enten skadehge eller virker ikke.  De kan
ikke være nyttige.

IOF 2/1993.  Oversatt av ]an Arild Snoen. Artikkelen er gjengitt fra boken EcoØoÅøz./
JoPÆJz.tøf med tillatelse fra lnstitute for Humane Studies, Virginia.





Det du ser og det du ikke ser
Fr6d6ric Bastiat

I  Økonomien  får  en handling,  en vane,  en  praksis  eller  en lov ikke  bare  6n  følge,
men  en  serie  av  følger.  Bare  den  første  av  disse  følgene  erfares  umiddelbart;  den
opptrer  på samme tid som sin årsak - du ser den. De andre åpenbarer seg gradvis,
den ene etter den andre  -  du ser dem ikke, men det viue være bra  for oss  om vi
kunne forutse dem.

Mellom en god og en dårlig Økonom er det dette som utgjør hele forskjellen - den
ene tar bare hensyn til de synlige konsekvensene, mens  den andre tar hensyn både
til de synhge konsekvensene og de som det er nødvendig å forutse.

Forskjellen er nemlig enorm, for nesten alltid når den umiddelbare konsekvensen
er  positiv,  er  den  endelige  konsekvensen  fatal,  og  omvendt.  Derav  følger  at  en
dårlig økonom søker et lite gode i dag, som vil bh fulgt av et stort onde i fremtiden,
mens  den virkelige Økonom søker et stort gode i fremtiden - med risiko  for et hte
onde i dag.

Det safnme gjelder faktisk i helsevitenskapen, i kunsten og i etikken.  Det hender
ofte at jo  søtere de  første  fruktene av en vane  er, jo bitrere er konsekvensene.  Ta
for  eksempel  utsvevende  livsførsel,  dovenskap  og  sløsing.  Når  et  menneske  er
oppslukt av den synlige konsekvensen og ennå ikke har lært å oppdage de usynlige,
gir  han  seg  hen  til  Ødeleggende  vaner,  ikke  bare  av  tilbøyelighet,  men  også  med
hensikt.

Dette  forklarer  menneskehetens  fatalt  byrdefulle  tilstand.  Ignoranse  omgir  vår
vugge. Våre handhnger er bestemt av de første konsekvensene - de eneste som vi i
utgangspunktet  kan  se.  Det  er  bare  i  det  lange  løp  at vi  lærer  å  ta  hensyn  th  de
andre.  Vi  må  lære  leksen  av  to  veldig  forskjellige  lærere  -  erfaring  og  framsyn.
Erfaring er en effektiv, men brutal, lærer. Den gjør oss kjent med alle virkningene
av en handling ved å la oss føle dem på kroppen; vi kan ikke unngå å oppdage at fld
brenner hvis vi har bhtt brent selv. Teg skulle Ønske vi kunne bytte ut denne barske
læreren  med   en   mildere   en.  Teg   sikter   til   framsyn.   Derfor  vil  jeg  undersøke
konsekvensene  av  visse  Økonomiske  fenomener  ved  å  sette  opp  mot  hverandre:
Det du ser og det du ikke ser.

En knust rute
Har du noen gang opplevd irritasjonen til den gode butikkeier ]acques Bonhommes
Oacques   Bonhommes   er   den   franske   utgaven   av   Ola   Nordmann)   da   hans
uforsiktige sønn kom tfl å knuse en glassrute? Hvis du har vært tflstede ved en slik
hendelse har du sikkert observert at alle tilskueme, om det så var tretti av dem, i fuu
enighet qrdeligvis, tflbyr den uheldige  eier følgende  alminnehge  trøst:  "Det er  shkt
som skjer. Men alle må jo leve, og hva ville skje med glassmesteme hvis ruter aldri
knuste?"

Denne  trøsten  inneholder  en  hel  teori  som  bude  undei:søkes  nærmere,  siden
dette   er   eksakt   den   sarme   teorien   som   dessverre   styier   de   fleste   av   våre
Økonomiske institusj oner.
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Anta at det koster seks  franc å reparere skaden.  Du sier at ulykken gir seks  franc
til glassmesterbransjen, det vil si at ulykken stimuleier denne bransjen med beløpet
seks  franc.  Du  har  rett;  din  tankegang  er  helt  korrekt.  Glassmesteren  kommer,
utfører sin oppgave, mottar sine seks franc, tar butikkeieren i hånden, og velsigner i
sitt hjerte det uforsiktige bamet. Alt dette er det du ser. Men hvis du konkluderer,
som altfor ofte gjøres, at det er en bra ting å knuse vinduer, at det får penger til å
sirkulere og at stimulering av næringslivet generelt er resultatet, vil du tvinge meg tfl
å rope ut:  "Stopp der!  Din teori er begrenset av det du ser; den tar ikke hensyn til
det du ikke ser".

Det du ikke ser er at butikkeieren har brukt seks  franc på 6n ting, ergo kan han
ikke bruke dem på en annen. Det du ikke ser er at hvis det hadde vært unødvendig
å bytte ut vinduet, kunne han kanskje byttet ut sine gamle sko, eller satt en ny bok i
bokhyllen sin. Han ville koft og godt benyttet sine seks franc på en ener annen måte
som ulykken har forhindret.

La  oss  se  på  hvordan  industrien  som  helhet  blir  påvirket  av  denne  hendelsen.
Vinduet knuses  og glassmesterbransjen  stimuleres  med  seks  franc.  Det  er  det  du
ser. Hvis vinduet ikke hadde knust, hadde skobransjen (ener en annen bransje) blitt
stimulert med seks franc.  Det er det du ikke ser.

Hvis det du ikke ser, som er et negativt faktum, blir tatt med i betraktningen på
hk linje med det du ser, som er et positivt faktum, vfl du forstå at verken industrien
som heHiet åller sysselsettingen blir påvirket av hvorvidt vinduet knuses eller ikke.

La oss nå tenke på Jacques Bonhommes selv. I det første tilfellet, hvor vi antok at
vinduet ble knust, brukte han seks  franc uten å få noe mer enn det han hadde fra
før, nemlig et vindu.

I det andre tilfeuet, hvor vi antok at vinduet ikke ble knust, ville han brukt seks
franc på sko og ville dermed hatt gleden av å ha både et par sko og et vindu.

Siden  ]acques  Bonhommes  er  en  del  av  samfunnet,  må  vi  komme  til  den
konklusjon at alt tatt i betraktning, inklusive en vurdering av goder og arbeid, har
samfunnet mistet verdien av et vindu.

Når vi kommer d den uventede konklusjonen at  samfunnet taper verdien av ting

::gmpkeå%i:s:gsiø;::etgg:,S;åså,e:;Ålfa±eusgeTåå::e¥egååss:Ø=eTderfåkåereåtfåå::::å
sysselsettingen. Kort sagt, Ødeleggelse fører ikke til fortjeneste.

Hva vfl  du  si Moniteur  lndustriel  ®roteksjonistisk  tidsskrift)  -  hva vil  du  si,  du
som er ti]henger av Saint-Chamans,  som med så  stor presisjon har regnet ut hvor
mye handelen ville tjene på brenningen av Paris, utfra antallet hus  som ville måtte
bygges opp igjen?

Jeg er lei for å måtte forstyrre disse beregningene som er så geniale at de .har blitt
innlemmet i vårt lowerk, men jeg bønnfaller ham om å gjøre en ny beregning hvor
det man ikke ser blir tatt med i betraktningen på lik linje med det man ser. Leseren
må  ikke  glemme  at  det  ikke  bare  er  to,  men  tre  personer  involvert  i  det  lille
eksemplet  jeg  har  gjort  ham  oppmerksom  på.  En  av  dem, ]acques  Bonhommes
som  representerer  forbrukeren,  har  fått  redusert  sine  eiendeler  på  grunn  av  en
Ødeleggende  handJing.  En  annen,  glassmesteren  som  representerer  produsenten,
har blitt striulert i sin handel på grunn av ulykken. Den tredje er skomakeren (ener
en annen handelsmann)  som taper like mye  som glassmesteren vinner.  Det er den
tredje personen som alltid blir holdt i skyggen.  Han personifiserer det du ikke  ser,
som også  er  en  del av problemet.  Det er han  som viser  oss  hvor  absurd  det  er å
tenke seg at vi kan tjene på å Ødelegge. Det er han som snart vil lære oss at det ikke
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er mindre absurd å tro at vi kan tjene på en handelsrestriksjon; noe som jo ikke er
annet  enn  en  delvis  Ødeleggelse.  Hvis  du  går  til  kjernen  av  aue  argumentene  for
handelsrestriksjoner,   vil   alt   du   fmner   være   en   omfomulering   av   følgende
a]rinelige utsagn:  Hva ville skje med glassmesteme hvis ingen noen gang knuste
ruter?

IOF 3/1997. Disse utdragene er hentet fra Bastiats  essay-samling DG/ c7ø j`Gr og /c7/ c7Ø
z.ÆÆe j`6'r, som første gang ble utgitt i 1850 og på norsk av Tenk Forlag i 1997.





Hva med de fattige?
]an Sommerfelt Pettersen

Huilhe effekter hcir g!arantert miristeimteki i)å men7iesk:er med lau inritekt? Er det en
uelfignelm eller en forbamelf e? Amerihaneme  btir i et au uerdenf  Største  f ofiale  ehsperlment

auhlcwet dette Pørmålet. Hrilhet reSultat uille du forvente?

Et   stort  sosialt  eksperiment  ble  iverksatt  i   1968.   8700   personer  var  med
eksperimentet. Efter  10 år var det hele over.  a3t par rnindre deler av prosjektet vil

pågå ut  80-åiene).  Omkostningene beløp  seg tfl mange millioner  dollar;  anslagene
varierer stort. Eksperimentet resulterte i et vell av litteratur. I 1980 var der over 100
titler  publisert,  og  talløse  rapporter  var  ikke  offenthggjort  (1).  Prosjektet  het  Tfie
Negatiue lncome Tax E>Periment Q+T::T)  (2):) .

Hva var NIT?
I korthet er negativ inntektsskatt et system hvor personer hvis inntekt fauer under
en bestemt grense,  får utbetalinger fra staten.  Grensen er som regel satt s]ik at det
går  an  å  leve  på  inntekten;  ingen  luksus;  ingen  nød.  Dette  vme  være  en  slags'enhetstrygd', og ville  som sådan gi grunnlag for stor effektivisering sammenlignet

med   dagens   system.   Arbeidsløshetstrygd,   sosialtrygd,   minstepensjon,   støtte   til
utdannelse, etc, etc ville falle bort for å bli erstattet av NIT.

Dette var også den opprinnelige begrunnelse  for NIT.  Dagens  sosialtrygder har
mange utilsiktede - og uønskede - effekter; som f.eks.  disincentiv til å finne arbeid.
NIT vine  ikke  gjøre  folk uavhengige  av  sosialtrygd,  men ville  begrense  systemets
negative  sideeffekter.  NIT ble derfor, i USA,  først foreslått av konservative  Økon-
omer.  George  Stigler  skrev  en  artikkel  om  NIT  i  1946  (3).  Milton  Friedman var
også en av NITs tidlige forkjempere.

Den  negative  inntektsskatt  ble  z.ÆÆe  ansett  som  spesielt  'god'  eller  'riktig'  -  kun
bedre enn altemativene (4).

Tilblivelse
Da  det var  tid  for  å iverksette  The  Negative  lncome  Tax  Experiment,  var  disse
tanker skjøvet i bakgrunnen, og NIT hadde fått nye forkjempere som så reformen,
ikke som effektivisering, men som en ny angrepsvinkel på fattigdomsproblemet og
et middel til å gjøre folk uavhengige av sosialtrygd.

I følge Charles Murray - forfatteren av boken Loojz.øg C7øøøc7 som snudde opp ned

på amerikansk debatt om sosialpolitikken - var  "forkjemperne for NIT i ]ohnson-
administrasjonen ute efter å ta knekken på den folkelige oppfatning at sosialtrygder
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gjør folk tiltaksløse.  En revidert NIT skulle inneholde incentiver for arbeide og få
folk bort fra sosialvesenet."  (5)

The Negadve lncome Tax Experiment ble i sin endelige fom konstruert, sponset
og satt ut i livet av 'de rettroende'. ltiitikeme fulgte derfor ekstra godt med.

Det er av stor betydning å forstå omstendighetene omkring NIT.  Eksperimentet
ble satt ut i livet i 1968, og planlegningen foregikk følgehg i midten av 60-årene. To
faktorer er viktige å merke seg: Kennedy og ]ohnson's War on Poverqr samt com-
puterens inntog som forskningsverktøy.

[J7lc% oØ  Pozwø;..  Før  1962  var  fattigdom  ikke  noe  problem.  Selv  kritikere  av  det
amerikanske  system  tok  den  Økonomiske  suksess  i  efterkrigstiden  som  gitt.  Når
noen  snakket om  fattigdom i USA,  gav dette  middelklassen  -  før begynnelsen  av
60-årene -kun assosiasjoner om de hårde 30-årene og Steinbeck's bok TÅ6 Grøj)ør o/
Lyrø/Æ.  I'å  bakgrunn  av  nyere  amerikansk  historie  var  -  skriver  Charles  Muffay  -
"fremveksten  av  det  strukturelle  syn  på  fattigdom  uventet  og  meget  rask.  Ved

begynnelsen av 1962 var det ingen som snakket om fattigdom; ved slutten av 1963
var  det, ved  siden  av borgerrettigheter,  det viktigste innenrikspolitiske  tema.  Men
det var ikke bare fattigdom som ble debattert.  Strukturell fattigdom var problemet.
Fattigdom skyldtes ikke individet, men var en følge av systemet" (6).

I  IØpet  av  få  år  endret  fattigdomsproblemet  seg  fra  å være  et  z.ÆÆG-/Gz77ø tfl å være
ÆJ€øG/ o# c76'Øc7/Jt?ø.  Som vanhg viste amerikaneme seg å være raske i avtrekket.  Krigen
mot Fattigdommen ble ført med iver. Innsatsen for å skape Tohnson's Great Society
var stor.

Dø/#øo/Ør/.o%ø.   Da   krigen   skulle   starte,   rykket   en  rekke   akademikere   inn   i
Washington DC. Kvantitering innen sosialvidenskapene var ikke nytt. Teoriene var
gamle og velprøvde, men uten hjelp av computere var anvendelsen sterkt begrenset.
Denne begrensningen forsvant midt i 60-årene. Tidligere var forskeme begrenset til
å  studere  få  variabler  og  små  utvalg.  Efter  datarevolusjonen  kunne  de  sette  opp
modeller  som  lå  meget  næmere  virkeligheten  og  besvare  spørsmål  av  typen:
Hvordan  er  virkningen  av  reformen  A  dersom  en  holder  alder,  kjønn,  rase,  ut-
dannelse og 10 andre variabler konstante?

Dette var umulig bare  få år tidligere.  I midten av 60-årene viue  en leser som ikke
mestret avansert statistikk,  som f.eks. regresjonsanalyse, være ute av stand d å følge
med i akademisk litteratur på ornrådet - htteratur som få år tidligere ikke inneholdt
mer avansert statistikk enn kryssregning i en tabeu.

Mange  nye  byråkratier  ble  opprettet  som  kommandoposter i  'krigen'.  Et  av  de
viktigere var  Office  of Economic  Opportunity  (OEO).  Menem  de  hårdtkjørende
idealister som drev OEO  samt tflsvarende kampenheter i krigen mot fattigdom og
sosialvitere med sifle computermodeller, oppstod et parforhold. Når gamle konser-
vative sydstatspolitikere fremdeles hevdet at den nye politikk vine lede landet lukt i
undergangen,  kunne  departementsfolkene  kalle  på  sine  forskere  som  fremskaffet
videnskapelige bevis for at noe slikt overhode ikke var i ferd med å skje.

Hvorefter det store sosiale eksperiment ble iverksatt.
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Eksperimentet
I  1966-67 skjedde det en endring i OEO. De ledende politikkmakere anså det som
ikke  lenger  tilstrekkelig å  fremskaffe  mulighetef,  men  at  en  eller  annen  fom  for
garantert minsteinntekt var løsenet. Uten NIT kunne krigen mot fattigdommen ikke
vinnes, mente strukturalistene i OEO. Problemet var at Presidenten ikke var enig.
Hvordan overbevise ham? 0g selv med ham på riktig side kunne det bh vanskelig å
overbevise  Kongressen.  Engstelse  for at NIT  skulle  Ødelegge  arbeidsmoralen, var
utbredt.

Gfunnlaget   for   den  videnskapelige   metode   er   det  kontrollerte   eksperiment.
Forskeren  tar  to  identiske  grupper  og  utsetter  den  ene  av  gruppene  for  nøye
spesifisert  påvirkning  og  observerer  dereftef  forskjellen  mellem  de  to  grupper.
Ingen metode er så elegant. Ingen konklusjon om årsak-virkning veier tyngre.

Office  of  Economic  Opportuniqr's  forsøk  på  å  fremskaffe  bevis  tok,  ifølge
Charles  Muray,  fom  som  det  mest  ambisiøse  sosiale  eksperiment  nogensinde
gjennemført.  Med hensyn på  størrelse,  omkostninger, lengde  eller detaljert analyse
er der ingen over, ingen ved siden.

Detaljene
Prosjektet ble  gjennemført  som  så  mange  andre.  På  hvert  sted  ble  der  funnet  et
utvalg  av  personer  med  lav  inntekt.  Disse  ble  randomisert  (7)  i  to  grupper;  den
eksperimentelle  gruppe  og kontrollgruppen.  Deltageme i  ekspeiimentgruppen  ble
fortalt  at  de i  et bestemt  antall  år  skulle  få  en minsteinntekt.  Varigheten var  som
regel  tre  år,  men  noen  undergrupper  fikk  fem  år  og  et  par  20  år  for  å  teste
viikningen av tidsfaktoren. Minsteinntekten ble vanligvis lagt på 'poverty line' - den
offisielle grense  for fattigdom i USA  (8).  Noen undergrupper  fikk andre inntekts-
gulv  for  å  teste virkningen  av  dette.  Kontrougruppen  fikk rigenting -  utover  det
som var vanlig for personer med lav inntekt i denne perioden.

Først ute var grupper i New ]ersey  og Pennsylvania  fra  1968  til  1972.  Derefter
dryppet det inn med resultater fra hele landet. Efterhvert som resultatene kom, ble
de  nøye vurdert og metodologisk kritisert -  neste  fase ble  forbedret.  Den lengste,
største  og  gmndigst  analyserte  delen  av  NIT  var  eksperimentene  fra  Seattle  og
Denver - ofte omtalt som SIME/DIME (Seatde lncome Maintenance Experiment/
Denver lncome Maintenance Experiment). Ved slutten av 70-årene  forelå tilstrek-
kelig resultater til at det ble bred enighet om konklusjonen (9).

Metodekritikk
Mfir+irL  ALndersori Lrzir, .i bohL€rL Welffare:  The  Political Economy  of W'elffare  Rflf;om  in  the
UØz./€c7 J/ø/gj., gitt en av de grundigste kritiske analyser av metoden benyttet ved NIT

(10).  Boken  utkom  i  1978;  før  det  ble  oppnådd  konsensus   om  resultatene  av
eksperimentet. La oss se nærmere på to av Martin Andersons feilkilder:

1)    Deltagere var kjente med forsøkets begrensning i tid; tre år for de fleste. Det er
ikke  urimehg  å  anta  at  tidsbegrensningen  medvirket  at  en  del  deltagere  ikke
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'brente alle broer bak seg'. En vil forvente at tfenden i resultatene reelt sett ville

bh trukket lengre dersom denne forstyrrende faktor ikke var til stede.

2)    Kontrollgruppen var ikke  'ren'  (dvs.  uten  disricentiver  for  arbeide).  Den var
utvalgt  fra  den  'vanlige'  befolkning  som  mottok  alle  'vanlige'  sosialtrygder.
Disse Økte også sterkt i samme periode som NIT forsøket pågikk. Alle effekter
som  NIT  ville  påvise,  komrner  således  i  tillegg  til  eller  'ovenpå'  de  vanhge
disricentiver.

Disse  faktorer virker i positiv retning.  Kvantifisering  er vanskelig,  men  de  skjulte
negative  konsekvenser  -  større  disincentiver  enn  vist  -  er  av  betydning  når  en
vurderer resultatene.

Resultatene
Forskeme  hadde  underbygget  hva  oppdragsgiverne  hadde  fryktet  -  ikke  hva  de
hadde  håpet.  Resultatene  var  stort  sett  det  folkelig  visdom  på  forhånd  ville  ha
tflsagt.

E#gÆ¢ PÅ   c7#¢c?z.d..   Hovedspørsmålet  var   om   en   negativ  inntektsskatt  reduserer
arbeidsinnsatsen. Svaret var ja (11).

I SIME/DIME forsøkene reduserte NIT "ønskede antall timer" med 9°/o for gifte
menn  og  20°/o   for  gifte  kviflner   (12).   "Ønskede  antall  timer"   var  antall  reelle
arbeidstimer efter at en hadde sett bort ffa ufrivil]ige reduksjoner i arbeidede timer.

9°/o  er  ikke  så  meget  dersom  famihefedrene  benyttet  tiden  tfl  annen  fomuftig
virksomhet;  det  kunne  tflogmed  være  et  ffemskritt.  Imidlertid  viste  det  seg  ved
nøyere studium at reduksjonen skrev seg fra menn som hadde  sluttet å arbeide ja,
endogtil ikke b egynt.

Nærmere   studier   av  resultatene   viste   at   de   gruppene   som   fremviste   størst
reduksjon i arbeidsinnsats, var  akkuat de grupper hvor dette ville  ha  den  største
negative langtidseffekt med hensyn på fattigdom (13).

Gifte kvriner var en av disse. Det hadde lenge vært klart at konen i en familie ofte
stod  for  den  marginale  inntektsøkning  som  var  nødvendig  for  å  slippe  unna
'fattigdomsfellen'; tillate flytting, videreutdannelse, investering, etc.  20 °/o reduksjon

her fjemet mange familier permanent fra veien til gradvis Øket velstand (14).
Den andre gruppen var unge ugifte menn som er i den kritiske alder da  familie

skal etableres  og arbeidsmarkedet entres.  Her kunne man ta ondet ved roten.  NIT
viste  en nedgang i afbeidstimer på 43  °/o  for de  som  forble ugifte og 33  °/o  for  de
som giftet seg i løpet av  eksperimentet.  Forferdelige  resultater!  Gikk de  på  skole?
Dette ble undersøkt. Svaret var nei. Var effekten blott midlertidig? Nei, trenden var
sterkere i femårs-gruppene enn i treårs-gruppene (15).

Hva   skjedde   ved   arbeidsløshet?   Arbeidsløshetsperiodene   der  medlemmer   av
eksperimentet  mistet  jobben,  Øket  med  ni  uker  (opp  27°/o)  for  gifte  menn,  femti
uker  (opp  42°/o)  for gifte kvinner og seksogfemti uker  (opp  60°/o)  for ugifte menn,
sammenlignet med kontrollgruppen (16).
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E#GÆ/ø.Pcå/øzØz./z.Gø: Er sosial støtte til hjelp eller til skade for fainilien? Undemineres
eller styrkes familiens fundamenter?

Så langt vi kan slutte fra NIT eksperimentet, undergraver sosial støtte famihen -
og den gjør det eftertrykkehg.

I SIME/DIME var antall skilsmisser blandt hvite som mottok NIT, 36 °/o høyere
enn  kontrougruppen;  sorte  42  °/o.  I  New ]ersey var  der ingen  forskjell  for  hvite,
men  for  sorte  og  spansktalende  var  antall  skilsmisser  henholdsvis  66  og  84  °/o
høyere.  I  Gary,  i  staten  lndiana,  var  der  ingen  forskjeu.  Når  forskerne  prøvde  å
fmne   årsaken,   viste   det   seg   at   ektepar   i   Gary   trodde   de   ville   miste   NIT-
utbetalingene hvis de skilte seg.

Forskningsresultatene ble grundig analysert.  Konklusjonen  forble  at grunnen  til
forskjellen i skilsmissefrekvens, kunne tilskrives NIT i seg selv.

Ovennevnte resultat taler for seg selv, men Martin Andersons metodekritikk bør
ikke glemmes.

Påstanden  om  at  deltagere  ikke  ville  'brenne  alle  broer  bak  seg'  på  grunn  av
forsøkets  tidsbegrensning, ble testet.  I  den grad data  fra 5-årsperiode og lengre lar
seg  analysere  med  hensyn  på  dette,  bekrefter  de  den  folkelige  oppfatning:  Desto
lenger garantien varer, desto større er de negative effektene av minsteinntekten (17).

Påvisningen av kontrollgmppens manglende 'renhet' og påstanden om den sterke
Økningen  'vanlige'  sosialtrygde£  i  testperioden,  viser  at  de  negative  effekter  NIT
viste angående arbeidsinnsats, må komme i tillegg til disincentivene i det ordinære
sosialsystem.

KoøÆ/ø£7.o7w Hvilken konklusjon kan vi trekke av eksperimentet?
Med the Negative lncome Tax Experiment raste oppdragsgivemes forventninger i
grus.  Eksperimentet  besvarer  med  uvanlig  sterk  sikkerhet  spørsmålet  om  årsak-
virknings  sammenhengen mellem sosial støtte på den ene siden og virkningene på
arbeidsinnsats og ekteskap på den annen.

Lærdom
Kan  det trekkes  generell lærdom av dette  ekspefimentet?  Har NIT betydning  for
synet på norsk sosialvesen? Mitt svar er ja. La meg begrunne.

Hva er egenthg Negative  lncome Tax?  (Som regel kalt Garantert Minsteinntekt
(GMI)  på  norsk)   (2).  Fra  mottagerens  synspunkt  -  og  det  er  derfra  saken  bør
vurderes  -  fremstår GMl  som en pengesum, overlevert med jevnlige mellemrom i
all overskuehg fremtid hvis betingelsene overholdes.  Hva er betingelsene? At mot-
tageren har inntekt under en viss  aav)  grense.  Dersom mottageren gjør en innsats
som gir Øket inntekt, mistes pengesummen.

Hva er egentlig dagens sosialtrygder? Hvordan arter de seg fra mottagerens  syns-

punkt? Hva er betingelsene som stilles? Dagens  sosialtrygder krever av mottageren
at  han  eller  hun  lar  seg  plassere  i  en  bestemt  kategori  -  arbeidsløs,  1av  inntekt,
funksjonshemmet,  etc.  De  er  mer  mangfoldige  enn  GMI,  men  ofte  også  mer
langvarige  -  det  er  usannsynlig  at  sosialtrygdene  vil  forsvrine  innen  en  treårs-
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periode.  Dersom  mottageren  av  sosialtrygd  gjør  en  rinsats  som  gir  Øket  inntekt,
arbeid efler på annen måte bringer personen ut av den tidligere kategori, frataes han
eller hun pengesummen. Parallellene er store.

"]avel, rien NIT viser kun hva  som skjedde i USA i 70-årene.  Det er ikke  slik i

Norge i dag".
NIT testet ut et sett med viikemidler for å se om disse artet seg som incentiver

eller disincentiver med hensyn på arbeidsinnsats,  familiestabilitet,  etc.  Kort sagt et
spørsmål  om virkningen  av  'gulrot  eller  kjepp'.  Den  folkelige  visdom  i  Norge  og
USA  er  z.ÆÆc  vesendig  forskjellig.  0g  det  er  heller  intet  som  qrder  på  at  vanlige
mennesker er bedre eller dårligere i USA.

"]avel, men NIT viste kun effektene av en garantert minsteinntekt. Vi har ingen

garantert minsteinntekt i  Norge.  Undersøkelsen  betyr  derfor  lite  for  norsk  sosial-
politikk".  La meg kornme  tilbake  til 'den  folkelige visdom'.  Hva går  denne  ut på?
Avkledd alt utenomsnakk vil jeg dele den opp i tre oppfatninger:

1)    Folk tar hensyn til incentiver og disincentiver. 'Gulrøtter og kjepper' virker.
2)    Folk er fra naturens side hverken spesielt moralske eller hårdtarbeidende. Uten

oppmuntring,  eller  dens  like viktige  motpart,  vil  folk hverken  arbeide  særlig,
elleroppføre segbesynderligmorålsk.`  -           -`  ~.  `    1

3)    Folk må holdes ansvarhge for sine handlinger.  For at et samfimn skal fungere,
må  folk behandles  slik.  (Om  de  Gr øørøøf/z±e eller ikke,  er  emnet for  en  annen
artikkel.)

Sett  i  forhold  til  disse  oppfatninger  spiller  det  hten  rolle  'hva  barnet  skal  hete'  -

garantert minsteinntekt eller noe annet. Det vesentlige er at velmenende sosialhjelp
gitt på  sarnme måte  som i NIT  eksperimentet -  euer på  hgnende måte  -  minsker
egeninnsatsen med hensyn på arbeide og underminerer fami]ien.

Den  vanlige  norske  -  og  amerikanske  -  sosiallovgivning  inneholder  en  rekke
'måter  å  hjelpe på'  som  har  tydelige  paralleller  til NIT.  Antallet  slike  tiltak vokste

sterkt i løpet av  70-årene  - både i Norge  og USA.  Flere  og  flere  disincentiver ble
innarbeidet i sosialsystemet.

Hva skal vi g].øre?
NIT eksperimentet forteuer oss at sosialstøtte Øker antall sosialstøttede permanent.
Istedenfor  å  hjelpe  folk  til  selvhjelp,  gjør  man  dem  avhengige  av  det  offentlige
hjelpeapparat.

At mennesker ikke kan ta vare på seg selv, er en tragedie. At vi ved å hjelpe dem

gjør dem permanent ute av stand tfl å ta vafe på seg selv, er en katastrofe. Å bytte ut
storbonden med sosialkontoret, men å forbli husmann, er intet fremskritt.

NIT fortener meget om hva som ikke vil hjelpe og hte om hva som vil hjelpe de
som  trenger hjelp.  Men  en  ting  er  klart:  Ønsker man virkelig å  hjelpe,  vil  dagens

pohtikk måtte forandres radikalt. Å møte enhver utfordring, ethvert forslag, enhver
kritikk med jammer om rasering av velferdsstaten, skader - fremfor hjelper - de som
trenger hjelp.
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En leksjon for livet
Steven Spetz

Harald Røddal led under mange av de samme problemene som gymnaslærere flest.
Han  var  ubestemmelig;  begynte  å  bli  gammel,  manglet  personlighet  og  karisma.
Mens andre lærere så ut til å få det minimum av oppmerksomhet og beundring som
elevene  strakk  seg  til  å  gi,  ble  Harald  bare  oversett,  Det verste  av  alt var  at  han
hadde fått Økenavnet "gummihalen" for 15 år siden, og han ble ikke kvitt det. Hver
ny elevgenerasjon videreformidlet pliktskyldig denne betegnelsen til nykomlingene
hver august med slike kornmentarer som "jaså, du fikk den gamle gummihalen?"

Harald underviste i maskinskrivning, regnskap  og sosialøkonomi.  Han var flink i
alle, men  ikke inspirerende i noen. Hans klasser ble generelt Slt opp av elever som
fikk skoleplass  sent, og ikke kunne få de linjene de egentlig Ønsket, samt elever på
idretts]injen  som desperat forsøkte  å unngå seriøst arbeid.  At Harald skulle  kunne
finne på nye nytt hadde de for lengst gitt opp å håpe på inne på lærerværelset, dvs.
helt til den  dagen han  fant opp  et nytt poengsystem  som skulle gjøre  elevene klar
over viktige Økonomiske faktorer.

Det var en helt vanlig onsdag morgen at han, mens han leverte tilbake de rettede
oppgavene,   ovefrasket  klassen   med   sin   nye   oppfmnelse.   Den   nye   tid   hadde
opprunnet.

"Hva mener du med minus 6 poeng til Elevenes Pensjonskasse?" Harald lente seg

tilbake og nøt Øyeblikket. Et drama \han visste vflle spre seg som et virus, var i ferd
med å utfolde seg.

"Vel, Tor,"  svarte han  sakte og svært presist,  som om han var en autofitet på et

eller annet merkverdig omfåde, "Elevenes Pensjonskasse er noe jeg har funnet opp.
Den ligner på folketrygden. Du setter av noen av poengene dine hver måned. Disse
vil  være  tilgjengelige  dersom  du  skulle  velge  å  trekke  deg  tilbake  mot  slutten  av
skoleåret."

Hans  erklæring  ble  etterfulgt  av  to  minutters  stillhet,  mens  elevene  prøvde  å
forestille seg hva som egentlig skjedde. "Får jeg dem tflbake?" spurte Tor til slutt.

"]oda, men i mellomtiden har inflasjonen redusert poengene fryktelig,  s]ik at du

antakelig bare får igjen en brøkdel av det du satte tfl side. ]a, hva er det, Mari?"
"Lærer, hva beqrr minus fire poeng til Elevenes Arbeidsløshetsfond?"
"Bra spørsmål. La oss forestille oss at du av en eller annen grunn ikke er d stede,

ener ikke leverer hjemmeleksene. Da har du rett tfl å bruke av poengene i arbeids-
løshetsfondet for å sørge for at du ikke går ned i karakter."

Dersom Harald hadde trodd at elevene ikke var i stand til raskt å analysere  følg-
ene   av  hans   system,   tok  han  helt  fefl.   De  begynte   å  utforske   de   forskjellige
mulighetene.
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"Lærer!" ropte en vanligvis passiv gutt, mens han veivet vilt med hånden, som om

han hadde prøvd å finne et toalett i flere timer.
"]a, Thomas?"
"Dersom jeg leverer alle oppgavene mine, får jeg da tilbake poengene?"

Spørsmålet var følsomt, og berørte selve kjemen i poengsystemet.  "Selvsagt ikke.
Poengene trengs for de mindre heldige." Uttalelsen ble møtt med en stom av pro-
tester. De skapte større reaksjon enn han hadde klart å skape etter 20 år som lærer.

"Lærer,1ærer!"  skrek en jente mens  hun nesten  spratt i været  for  å  tiltrekke  seg

oppmerksomhet.  "Fredrik fikk 55 på sri oppgave, og han leverte den ikke engang!"
Harald var helt forberedt på denne utfordringen og hadde Øvd inn svaret nøye.

"Tada,  Helene,  det vet jeg.  Nå skjønner du hvordan Arbeidsløshetsfondet virker.

Fredrik gjorde ingenting, men vi kan ikke la ham mislykkes, så jeg lot ham tfekke ut
55 poeng fra fondet." Svaret gjorde ingen spesielt fornøyde, sæflig ikke Helene, som
fikk en pussig rødfarge og bevret rundt munnen på en måte Harald aldri hadde sett
før.

"Men grunnen til at han ikke gjorde det var at han gikk på fotba]lkamp. Han sa at

dine hjemmelekser kunne dra til h .... og .... "
"Det spiller ingen rolle."  Harald  stoppet hennes  raseri med håndflaten,  som  om

han ba om fred.  "Hver og en av oss skylder vår neste å sørge for at han ikke kom-
mer ut for trøbbel. Det er en menneskerett."

"Selv om han ikke gadd å gjøre noe," fortsatte Helene å innvende.
"Kanskje Fredrik ikke var i stand til å gjøre det."

Fra siste rad ytret en ny sternme seg, en stemrne Harald ikke hadde hørt på fire
måneder.  Den  kom  ffa  en  type  han  hadde  antatt  var  hjemedød.  "DØ,  hva  skjer
dersom ingen av oss gjør oppgavene, på en måte? Teg mener, hvis  alle bare ba om
55 poeng, hva ville skje da, da?"

Mens   han   skjulte   gleden   over   å   ha   fått   frem   ord,   ordendige   ord,   fra   en
personlighet  som  hittil  hadde  vært  dødsens  stille,  kunne  Harald  igjen  stole  på  et
innøvd svar. "Neida, Tom. Teg går ut fra at dere aue Ønsker å jobbe, at dere prøver å

jobbe,  og  gjør  deres  beste.  Teg  kjenner  ingen  av  dere  som  bevisst  ville  avslå  en
mulighet til å jobbe."

laasserommet hadde blitt et senter for  frenedsk aktivitet,  ettersom elevene  fant
stadig nye  og  skjulte  følger.  "Lærer,  hva  beqrr minus  5  poeng tfl Elevenes  Helse-
forsikring?"

"Den får du bruke for hvis du blir syk over en lengre periode. Forsikringen vil gi

deg 60 poeng pr. uke mens du kommer tfl hektene."
"Hvorfor har du ikke trukket noen poeng fra Hflde for Helseforsikrrigen?"
"Hun kommer fra en farnihe med hten inntekt," forklarte Harald. "Vi kan da ikke

forvente at hun skal betale noe, kan vi vel?"
"Lærer, du trakk 15 poeng fra meg til Elevenes  lnntektsskatt, men bare  5 poeng

fra Rolf."
Dette  var  et lett  spørsmål,  som  Harald  lenge  hadde  forberedt  seg på.  "Vel,  du

ligger i en høyere rintektsklasse enn Rolf,"  forklarte han.  "Du vet hva en inntekts-
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klasse  er,  ikke  sant.  Du  scoret  86  prosent  på  prøven,  mens  Rolf  bare  fikk  57

prosent. Derfor bør du betale mer enn Rolf.""Hvorfor?"

Harald uttrykte så stof forakt som menneskelig mulig. Han kastet hendene i været
i fortvilelse og snudde hodet bort, som for å få en slags utenomjordisk inspirasjon.
"Fordi det alltid ef slik," sa han til slutt.

Nå kom den vanskelige prøven. Erik hadde vært klassens skolelys  fra første dag.
Han  leste lærebøkene  og  fmansavisene.  Han  stilte  de vanskehge  spørsmålene.  Da
han  rakk  opp  hånden,  følte  Harald  seg  tmet.  "Lærer,  jeg  hadde  et  resultat på  58

poeng. Etter at du trakk fra Elevenes lnntektsskatt, Helseforsikring, Pensjonskasse
og Arbeidsløshetsfond,  havnet jeg på bare  41  poeng. ]eg  sto  på prøven, men alle
fradragene gjorde  at jeg  strøk. jeg ville  ha gjort  det bedre  dersom jeg ikke  hadde
levert oppgaven i det hele tatt, slik som Fredrik.  Han gjorde ingenting, men endte
med høyere poengsum enn jeg fikk!"

"]a, Efik, det er sant. Dessverre fmnes det noen få tilfeller der resultatet blir slik.

Noen får det bedre ved å ikke jobbe."
"Mener du at det er bedre å nekte å jobbe, enn å jobbe og få en lav poengsum?"

Harald visste at han hadde et vanskelig problem å takle, og han hadde slått opp i
forskjelhge offisielle publikasjoner for å fmne et svar.  "]oda, men jeg må få under-
streke at ingen av dere ville fmne på å benytte dere av slike forestillinger. Spenning-
en ved jobben skulle være nok til å motivere dere, selv om dere ender opp med dår-
hgere  karakterer.  Dessuten  burde  du ikke  synes  at  det var  moralsk riktig å  trekke
poeng fra dine medelever, dersom du visste at du var fillt i stand til å få dem på
egen hånd. "

Koret av grynt som slo mellorn veggene  fortalte Harald at han hadde funnet et
Ømt punkt. Han kikket på den store klokken på veggen, og lurte på om han ville bh
reddet av den gjennomtrengende klangen som signaliserte slutten på timen. Iaassen
så  ut  til  å  være  midlertidig  overvunnet,  kanskje   sjokkert.   De  vendte  sidene  i
skolebøkene frem og tflbake, uten mål og mening. Noen sammenlignet notater med
klassekameratene.   Selv  om  Harald   følte   seg  iue   til  mote,   syntes   elevene  å  ha

problemef med å uttrykke akkurat hva som var urettferdig med hans nye karakter-
system. At de skulle få noe annet enn full utte]ling på prøvene vaf en ny id6. At de
skulle legge noe til side til dårligere tider hørtes unødvendig ut.

Aue elevene så rnistenkelig på de andre, som om de var overbevist om at noen av
dem var innstilt på å rane til seg den  fenes  poengbeholdningen.  Forestillingen  om
"trekk"  hadde gått hjem med et brak.  "Lærer,"  sa en eleven som fullstendig passet

til beskrivelsen middelmådig. "]eg tror ikke dette kommer til å fimke."
"Hvorfor ikke, Bjarne?"
"Vel,  selv om motivene  er bra nok,  har jeg følelsen av at det vfl få  elevene  tfl å

jobbe ridre.""Slett ikke, Bjame. La meg si det slik:  Inntil vi har fjemet £rykten fof sykdom og

Økonomiske problemer fra alle innbyggeme, kan vi ikke forvente at de skal yte det
beste de kan."
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Harald var veldig  fomøyd med  at han  hadde  klart  å  huske  ordrett  hvordan  en
obskur  svensk  statsminister  hadde  forklart  den  skandinaviske  velferdsstaten.  Han
hadde ruget på disse  ordene i ti år uten å  finne  det riktige  tidspunktet til å bruke
dem.  Han  la  merke  til  at  flere  elever  skrev  ned  ordene  i  kladdebøkene  s`ine.  De
antok  tydeligvis  at  uttalelsen  ville  danne  utgangspunktet  for  en  stiloppgave  som
telte 80 prosent til eksamen.

Mer kunne de ikke mønstre av motargumenter. Blaingen og mumlingen fortsatte
uten mål og mening i fem rninutter til. Selv om skolens retningslinjer advarte kraftig
mot  å  slippe  en  klasse  for  klokken  rrigte,  ga  Harald  dem  lov  tfl  å  gå  hele  fire
riutter for tidlig.  I motsetning til de jublende skrikene som vanligvis  fulgte med
en slik uttalelse, la elevene stille samrnen sine saker og gled vekk. Harald var sikker

på  at de var virkelig forbannet på ham.  En protestmarsj  tfl rektors  kontor kunne
ikke utelukkes.

Den  forvirrede  oppfatningen  blant  elevene  kunne  greit  oppsummeres  av  jenta
som  satt  på  første  benk,  som  stoppet  et  Øyeblikk  ved  pulten  hans  mens  klassen
passerte.  "Lever virkelig  folk på  denne  måten?"  "Tovisst,  Brita,  dette  ef  en  del  av
den store sosiale prosessen."

Da klokka ringte ut, visste Harald at han hadde lyktes over all forventning. Mens
elevene  forlot  rommet,  kunne  han  høre  at  de  planla  å  registrefe  seg  som  aksje-
selskaper,  shk at de kunne unngå skatt.  Gruppen med latsabber i kroken var ivrig
opptatt med å diskutere muligheten for å importere immigranter som kunne gjøre
oppgavene  deres  for  en billig penge,  mens  de  selv  trakk på Arbeidsløshetsfondet
hele  året.  En  elev  spufte  om han kunne  slippe premie  tfl Helseforsikringen,  siden
han  kom  fra  en  familie  med  lav  inntekt.  Fire  fotbanspillere  etablerte  raskt  en
streikekasse for å beholde sine poenger, mens de demonstrerte utenfor skolen for å
få bedre karakterer, tredagersuke og elevbar.

Lite ble sagt om hans poengsystem,  selv om han brukte  det strengt ved enhver
anledning. Han var overrasket over mangelen på protester og klagef, selv når elever
nær  grensen  strøk  på  grunn  av  fradragene  han  brukte.  Harald  led  seg  igjennom
foreldremøtene,  og det var rigen  som nevnte  noe  om hans  bisarre  poengsystem.
Samvittighetsfunt   fofberedte   han   teminkarakteren,   og   valgte   de   forskjemge
ulogiske standardkarakterene, slik som "Tilfredsstillende".

Det han ikke var forberedt på, var at han ble bedt om å gi karakterer til så mange
elever.  Etter  tiår med  kamp,  hadde  læreme  endelig klart å  få  klassestørrelsen  ned
under  30  elever.  Det var  28  elever i hans  sosialøkonomi-klasse.  Harald var  over-
rasket over at han ble bedt om å gi karakterer til 75 elever.

Først trodde han dette var en eller annen datafefl, men han ordnet det slik at han
fikk  tilgang  til  den  sentrale  datamaskinen.  Sekretæren  ga  han  litt  grunnleggende
innføring,  og  han  forsikret  henne  om  at  han  kunne  klare  resten  selv.  Hun  gikk
presist klokken halv  fire,  som han viste  hun ville gjøre,  og han  kunne  sette  igang
med å løse mysteriet.

Føfst  var  det  ingenting  som  stemte.  Datamaskinen  insisterte  på  at  studentens
nurnmer, ikke navnet, ble slått inn. Harald matet inn hvert enkelt av de tolvsifrede
nurnrene og ba om fustendige timeplaner.  Datamaskinen bekreftet at aue elevene
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var korrekt innrunert i hans klasse. Forundret forsøkte han alle mulige måter for å
kryss-sjekke.

Iaokken  var  neste  sju  da  han  endelig  fant  hemmeligheten.  Dusinvis  av  hans
elever hadde registrert seg i Arbeidsløshetsfondet under mer enn ett navn.  Harald
smilte,  slo  av  datamaskinen  og  forlot  kontoret  mens  han  nynnet  melodien  fra
musikalen My Fair Lady, "By George, She's Got lt."

IOF 1 /1993. Steven Spetz er læref ved Bayridge ungdomsskole, Canada. Artikkelen
er noe fornorsket og oversatt av jan Arild Snoen. Hentet fra Ffiøfer Fo%ø,11 /1990.
Fraser lnstitute, 626 Bute St., Vancouver, B.C. V6E 3M1, Canada.





Sikkerhetsfascistene
P.J. O'Rourke

I Norg/e  hcir  kommønale  myndig/heter  har  Sal:t  ig/ans en  ftoritilt  demontering au  lek:eijlaf ser  ouer

hele  lcmdet fordi  de  cirigjiuelig han  ucere farlige for barn. Nef te  Skritt  er uel  å utstyre  alle  bam  med

ueltebøyle. Den  amerik>anf k:e  bumorlften P.].  O'R!ourk.e  uille  ba  batt  ett  eller  annet  å  Si  til  dif se

gr!rå  damene  (au  begge  kjøm)  i  ho7munestyme,  Parh-og idrettSuesenet  ogBcme-ogFamilie-
departementet.

Det finnes en trussel mot vestlig sivilisasjon og den frie verden, en fare for alt det vi
holder helhg  som ingen  ennå  har  tatt  et  oppgjør  med.  Nemlig  skrukorkene  med
bamesikrrig.  En kofk med bamesikring er sikkert en  fmt tingest for en unge som
ikke har noen jobb eller noe tungt ansvar i livet og kan bruke hele dagen på å lære
seg  teknikken  for  åpning  av  salmiakk-  eHer  klorinflasken  (en  fritidsbeskjeftigelse
som mange bam har glede av - noe aue kan bekrefte  dersom de har observert en
treåring  takle   korken  på  maurdrepemidlet  med   samme   nevenyttighet  som   en
sveitsisk urmaker før swatchens  tid).  Men  et glass  aspirin utsqrrt med samme q7pe
skrulokk  blir  en  gordisk  knute  for  en  voksen  mann  som  nyter  alkohol.  Konse-
kvensen er en forvitring av nasjonen.

Livet  består  av  mye  sorg  og  smerte,  et  faktum  som  ikke  kan  unngå  å  påvirke
enhver  ekte  amerikaners  hjerte.  Derfor  er ingen  amerikaner med  en  IQ  over  110
edru  etter  kl.  1800.  Samtidig  aksepterer  vi  at  landets  mest  effektive  middel  mot
hodepine  forsegles  like  godt  som gravkammeret  tfl Amenhotep  IV.  Hvordan  kan
vår elite ta ordne opp i bråk utenlands,  senke renten uten å  forårsake inflasjon,  og
lage utkast til en levedyktig sjølov-tiaktat med skallebank som slår samme takt som
musikken  til  ZØ/ø  DøøJø?  Allen  Ginsberg  skrev  at  han  så  de  beste  hjemene  i  sin

generasjon bli Ødelagt av galskap. ]eg ser de beste hjemene i min generasjon angripe
en Lrik-flaske med kulehammer.

Bilen passer på deg
Det finnes en enkel løsning på dette. Plasser alle farlige husholdningsmidler utenfor
rekkevidde - i vuggen  eller i lekegrinden -  og plasser barnet under kjøkkenvasken.
Men korker med bamesikring er faktisk bare en liten del av et mye større problem.

]eg var deprimert forrige uke  og visste ikke hvorfor.  Økonomien var ikke i verre
forfatning enn ellers.  Dama og jeg hadde ikke større  samlivsproblemer enn vanlig.
]eg var ikke under etterforskning for noen  forseelser så vidt jeg visste. Likevel var
jeg nedfor.  Det gikk flere dager føi grunnen til dette gikk opp  for meg: Bflen min
irriterte  meg.  ]eg  liker  ikke  sikkerhetsbelter.  De  får  meg  til  å  føle  meg  som  en
sjøkaptein fra det nittende århundredet.  Dersom bilen min ender som vrak er det
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dens  sak. Teg føler ingen plikt til å bli ombord.  Men hver gang jeg unnlater å  feste
denne anretningen så gir bilen meg en forferdelig elektronisk overhaling.  0g denne
lyden er ingenting mot det hylet som kominer dersom jeg skulle komme til å åpne
døren uten  å  ha  tatt nøkkelen ut av  tenningen.  Andre  stygge  lyder  og irriterende
blinkende lamper fmnes for å varsle meg dersom jeg gjør noe annet som potensielt
er  skadelig.  En  del  nyere  bfler  har  d  og  med  innlagt  sternme  som  påtaler  dine
slappe vaner med sarnme tonefan som din kone bruker når hun forstyrrer deg midt
i tippekampen.  Det er blitt meg  fortalt at dette  er  fremtiden. Teg  forutsier  herved
katastrofe.   Alt   oppsamlet   hat   i   familier   hvor   mannen   drives   til   vanvidd   av
vedvarende fariliær friksjon og myrder kone og bam og holder politiet på avstand i
timevis, vfl i fremtiden bli rettet mot  familiens bfl.  Range-roveren vil en gang  for
mye  informere  den  fulle  gevær-gærningen  om  at  bagasjelokket  ikke  er  skikkelig
lukket - og pang!  Dette er alvorlig.  En ny familie kan man  få gjennom flere velde-
dige ofganisasjoner, men en ny bil koster mange penger.

Mens  vi  snakker  om biler  -  det har  hendt noe  enda verre  med  dem  enn  deres
nyvunnede  evne  tfl  å  klage  og  )amre  seg.  De  har  blitt  kjedelige  og  vanskelige  -
avrundet  med  klumpete  støtfangere  og  forsterkede  bjelker  i  dørene,  og  under

panseret  ser  det  ut  som  elektronikken  mni  et  dataspm.  For  de  lesefe  som  er  for
unge tfl å huske, så pleide en bu å være en enkel doning, noe i likhet av en sm rask
motorisert gressklipper du kan kjøre rundt på  - men mye bedre  ettersom du ikke
kunne klippe plenen med den.  Du  startet den, kjørte  av gårde mer  eller mindre i
den farten du selv Ønsket, mens du nøt flere av dine grunnlovsgaranterte rettigheter
- vanligvis  inkludert  sex  eller ulykker.  Slik  er  det ikke  lenger.  Dersom  bilen  i  dag
ikke  kan  overleve  et  fau  fra Triumfl)uen  eller  slipper  ut  avgasser  som  er  giftigere
enn E2Æøz.Øg z.Ø Pczø.J, vfl ikke staten tillate deg å eie den.  0g det kjøretøyet de tillater
deg å eie har du ikke lov tfl å kjøre skikkelig - for en fart på nitti kilometer i timen er
den hastigheten en livlig person dobbelq?arkerer i, ikke kjører d Chicago.

Nasjonalt forfall
Medisiner som kommer pakket som i en panservogn, elektronisk formanende biler,
fartsgrenser som er så prektige at de nærmest må betegnes som feige - det finnes et
mønster  i  alle  disse  iffitasjonsmomentene.  |eg  kjøpte  en  vedøks  for  ikke  lenge
siden.  På  Øksehodet  satt det et glorete  klistremerke  som instruerte  meg om at jeg
måtte  skjerme  Øynene  mine  dersom jeg  overhode  skulle bruke  den,  og på  skaftet
var det festet et par ekle plastikk-briller,  smertefunt ukomfortable å ha på og med
en  klarhet  som  best  kan  beskrives   som   "svømmende".   En  boks   med  hagle-
ammunisjon er nå utstyrt med en tresiders folder viet utelukkende til advarsler mot
omtrent enhver tenkelig form for skyteaktivitet, og går nesten tfl det skritt å adv?re
mot det å eie skytevåpen overhode. I dagsavisen, som en gang inneholdt reportas)er
om spennende branner og politiaksjoner, politiske skandaler og intemasjonal kriser,
er  i  dag  fun  av  artikler  om  rot ved  giftige  kjernikaliedeponier,  dbaketrekning  av
brødristere  med  produksjonsfeu  og  kreftfaren  knyttet  d  alt  man  setter  pris  på  i
verden.
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Det har hendt noe med Amerika, ikke noe farlig, men noe alt for sikkert. jeg ser
det på rine gamle venner. ]eg er en av "baby-boomeme", en generasjon som ikke
er kjent for sin vettuge eller forsiktige tilnærming til ting. Men nå haf plutsehg mine
likesinnede sluttet å drikke, sluttet å røyke, redusert inntaket av kaffe, sukker og salt.
De  spiser ikke lenger rødt kjøtt og går kun på restauranter med menyer  som viue
fått meg til å klatre opp på stolen å hyle  "Bæ, bæ lille lam -middagen er servert!".
0g dette skjer med en generasjon som sverget tfl LSD og rockefestivalen i Altmont!
Alt i  sikkerhetens  navn!  Nasjonen  har  overlevd mange  splittelser  -  nord mot  syd,
sort  mot  hvit,  arbeidere  mot  ledelse  -  men  jeg  vet  ærlig  talt  ikke  om  landet  vil
overleve inndelingen i røyk - og røykfrie soner.

Forræderi!
En gang i tiden kunne alt unnskyldes i patriotismens  navn, nå er alt akseptabelt i
sikkerhetens  navn.  Vi  er  villige  til  å  slikke  enhver  lakenantrukket  kameldriver  i
Midtøsten opp etter ryggen fremfor å ha et lite atomkraftverk i vår egen nærhet. Vi
vil heller tvinge hver eneste massøse i Amerika til å lære japansk fremfor å produ-
sere  biler  vi  kan  glede  oss  over.  Vi  spisef  kommunistbananer  fremfor  å  risikere
studentopptøyer over Nicaragua. QÆed mindre det skulle vise seg at også det å spise
bananer er kfeftfremkallende).

Dette  er /o77¢c7øø..  Amerika ble grunnlagt på  farer.  Hvor mange livbåtøvelser ble
det holdt ombord på J\4Øj/!/7o22Æ7? Var det røykvarsler i Lincohfamiliens hytte? Hvem
undersøkte   om  indianerenes   krigsmaling  kunne   være   skadehg?   Det  var   disse
spennende,  enorme, vidunderlige  farene ved Amerika  som tiltrakk seg mennesker
fra hele verden - åpen himmel med tordenvær og tomadoer, røde majestetiske fieu
man kunne  falle ned  fra,  og fruktbare  sletter  fulle  av snerrende villdyr og bevæp-
nede innfødte. Amerika er et farlig land. Sikkerhet har ingen plass her.

En sikker hest er ei ku!
Faktisk har ikke sikkerhet noe å gjør noen steder. Alt som er moro i hvet er farlig.
Hesteveddeløp  for  eksempel,  er  farlig.  Men  dersom  du  prøver  å  skape  en  sikker
hest blir resultatet en ku  (et redselsfuut dyr  å  se i trav).  Men  også  alt  som ikke  er
morsomt er farlig. Det er umulig å være i livet og samtidig være trygg. Det er meget
trygt  å  være  en  død  ting,  men  de  kafbonmolekylene  som  vi  stammer  fra  valgte
annerledes  - og har vi først valgt å følge en kurs hvor vi sluker andre, må vi også
akseptere at andre ting innimeuom forsøker å sluke oss. Dette kan være smertefullt,
men  smerte  er en viktig del av det å  eksistere.  Uansett hvor mange advarsler som
tatoveres på håndbaken vår ville det ikke hindre oss i å legge hånden i munnen på
en løve dersom det ikke gjorde vondt. Nå skal det innrømmes at det er hten tilgang
på løver, men det samme prinsippet er gyldig med hensyn til roterende sagblad eller
kokende smultgryter.  Smerte er kroppens måte å fortelle oss når vi er treskaller på.
Et bam  som vokser  opp  i  gjennomgående  sikre  omgivelser vil  kanskje  aldri  lære
dette - ikke før han bhr gift og kona forteHer ham det.  Ei heller kan døden unngås.
Døden  er  enda  viktigere  enn  smerte.  Døden  ble  oppfunnet  slik  at  vi  kunne  få
utvikhg.  Darwins  utviklingslære  fungerer ikke  for ting som ikke kan  dø.  Var  det
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ikke  for  døden  viue  vi  alle  fremdeles  være  amøber  og  måtte  spise  ved  hjelp  av
omgivelsene  med  våre  bakender.   I   tillegg  ville   et   fravær  av   død  medføre   et
ekstraordinært antall gamlinger, og det i et samfunn hvor sosialsystemet allerede er
overbelastet.

Sieg helse!
Derfor er  det  enhver  patriotisk,  moralsk  og  humanistisk  persons  soleklare  plikt  å
røyke,  drikke,  kjøre  som en villmann,  skyte,  bmke  sakkarin,  oppbevare umerkede
medisriflasker åpne og lett tilgjengelige over hele huset,  delta i slåsskamper,  tenne
opp griuen med white-spirit,  dra plastposer over hodet,  og gå rundt barbent uten
stivkrampevaksine.

leg vet imidlertid ikke hvor lenge vi vil være i stand til å fortsette på den måten.
Sikkerhetskreftene er på fremmarsj  over hele landet. Teg mener det er en sarnmen-
svergelse -en sammensvergelse av sikkerhetsfascister som roper "Sieg helse" og har
som mål å hindre  frihet og store  støyende  fester.  Sikkerhetsfascistene  er  talsmenn
for   våpenkontroll,   aktiv   trimming   og   helsekost.   Resultatet   kan   bare   bli   en
ubevæpnet, utslitt og halvt utsultet befolkning som er rede tfl å samtykke til en eller
annen form for diktatur. ]eg vet ikke hva som er sikkerhetsfascistenes endelige mål,
men   det   at   det   i   det   hele   tatt   eksisterer   nattøy   for   barn   som   er   garantert
brannsikkert, vitner  om  at  totalitære  krefter  en gang i  fremtiden  har  tfl hensikt  å
bruke rnine barn som ildtang. Men bortsett fra det vil det sannsynhgvis bli et meget
trygt diktatur uten  de  stupbombeme,  tanksene  og det tunge  artilleriet  som er  det
eneste morsomme i totahtære stater!

IOF 2/1996. Hentet fra boken Røø¢/z.cøø Pøøj; Rep/z./e, Atlantic Monthly Press  1987
og gjengitt med tinatelse fra P.|. Oversatt av Ellen Chr. Christiansen.



Er Tony Blair sosialdemokrat?
]an Arild Snoen

Tony Blair  er  den  meft  intereffante  og fuhfeffrihe  Politiker  i VeJten for  tiden.  Nlang/e  Sofial-
demokfater  fer  i  ba7m  en  ry  cera for  en  moderat  uenstreoriente7t  Politihh,  og fofialdemok:fatif he

ledere  ouer bele Buropa iureS  om  å fole  fegi g/lanfen  au hcinS  nceri)ær. Det  er imidlertid tuilsomt om

Bldir Pafser i  dette  felf køpet.  Mjnst  like  mye  fom  tradisjonelt  Sofialdemokføti  han  man  i  hans
tenhningf ime  hontinental krif telig/demokf ati og pre-mai'>(if tifk> cirbeiderklaf f e-f olidciritet.

Det synes like fruktbart å se Blair i en kontinental kristeligdemokratisk tradisjon av
tysk  CDU-type  som  i  en  sosialdemokratisk.  Tydeligst  er  dette  kanskje  i  nærings-

politikken,  som ifølge  Blair  skal  bygge  på  partnerskap  mellom  staten  og  nærings-
1ivet.   Gamle  Labour  trodde  på  sq7ring  av  næringslivet,  og  Thatchers  og  delvis
Majors regjeringer holdt en amlengdes  avstand.  Dette partnerskapet er imidlertid
vanskeligefe å konkretisere enn å snakke om i festtaler, og muterer ofte enten tfl et
korporativt system der de etablerte riteresser får uforholdsmessig mye makt, til mer
eller  mindre  korrupte  forbindelser,  eller  til  indirekte  sqrring  av  qrpen  -  «Dersom
dere ikke tar inn flere lærlinger frivillig, så påbyr vi det, eller ilegger en ekstraskatt)).

Blaris  forhold tfl markedet er også påfallende likt den qrske «sosiale markedsøko-
nomien»,  en  blandingsøkonomi  der  man  tar  i  bruk  konkurranse  og  belønnings-
systemer, men der det offentlige spiuer en sentral rone gjennom reguleringer, og der
staten  har  et  stort  ansvar  for  dem  som  faller  utenfor.  Dette  er  forsåvidt  ikke  så
forskjellig fra  sosialdemokrati av norsk modeu, men i praksis  går Blair mye lenger
enn  både  tradisjonelle  sosialdemokrater  og  qrske  kristehgdemokrater  i  å  ta  i  bruk
markedsmekanismen,  og  har  langt  mef  til  overs  for  pfivate  organisasjoners  rolle
som supplement til velferdsstaten, noe som også gjenkjennes fra kontinentet, særlig
de katolske land.

Blairismens kristne røtter
Både Tony Blair og ledende reforrnister som Frank Field  og utenriksminister ]ack
Straw  er aktive kfistne,  og deres  syn på hvordan befolkningens velferd  skal  sikres

5ånfå:sapnåds:,mo;na5oa:bbeTdaesj::v::efseetn:1ssomhåapritl:tgsg=:v:mÅåktaau:nå[::f::S£:stseeiI
sosialist kan hkevel gi  fefl assosiasjoner i norsk sammenheng,  siden dette begrepet
er nært knyttet til kravet om større offentlig ansvar og en mer generøs velferdsstat,
og  gjerne  assosiert  med  venstresosialisme  av  SV-typen.  Dette  er  fjemt  fra  Blairs
tenkning.   Snarere   ligger   han   nærmere   den   tradisjonelle   kontinentale   katolske
subsidaritets-tankegangen,  der  velferden  primært  er  et  anliggende  for  det  sivile
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samfunn,  der  det legges  stor vekt på  desentraliserrig  og personlig  ansvar,  og  der
staten først trer inn i de tilfeller det sivile samfunnet ikke strekker til (eller snarere -
of4/ø//# som udstrekkelig).  Kommentatorer  har påpekt at Blairs  kone  og bam  er
katolikker.

Det sivile samfunn
Den store betydningen Blair tillegger det sivile samfunn og betydningen av verdier
er  uvanhg  for  en  sosialdemokrat,  men  passer  godt  inn  i  en  kristeligdemokratisk
tradisjon. Allerede på landsmøtet i  1995  uttalte Blair at «sosialismen  for meg aldri
har  handlet  om  nasjonalisering  eller  statens  makt  -  ikke  engang  utelukkende  om
Økonomi eller politikk. Sosialismen er et moralsk mål for livet, et sett av verdier. En
tro. på  samfunnet, på  samarbeid».  Bytt ut ordet  sosialisme med kristeligdemokrati,
og du har Kjell Magne Bondevik.

Da Tony Blair i 1994 annonserte sitt kandidatur som formann for Labour, gjorde
han  det i  en  tale  i  thatcherismens  intenektuelle  høyborg  -  Institute  of Economic
Affairs. Han la bl.a. vekt på å revitalisere tredje sektors rolle i velferdssamfunnet:

«The history of workers' co-operatives, the friendly societies and the unions from
which  the  Labour  Parqr  sprang  is  one  of individuals  coming  together  for  self-
improvement and to improve people's potential through couective action. We need
to  recreate  for  the  21st  century  the  civil  society  to  which  these  movements  gave
birth.»

Den tidligere arbeiderpartipolitikeren David G.  Green hadde da allerede i mange
år vært leder for IEA's Health and Education Unit, og fokusert på lærdonimene fra
organiseringen   av   velferden   føf   velferdsstaten.   Såkalte   selvhjelpsorganisasjoner

(friendly societies, mutual aid societies), ofte med tilknytning til arbeiderbevegelsen,
dekket i  1911,  da Liberaleren David Lloyd  George innførte  omfattende  offentlige
velferdsordninger, allerede 3/4 av befolkningen, og sørget for Økonomisk støtte ved
sykdom og inntektsbortfall av forskjellig art.

Blairitene  Ønsker  å  gjenopphve  det  sivile  samfiinns  velferdsrolle,  uten  at  regje-
ringen har kornmet særlig langt i å konkretisere hvordan dette skal gjøres.  Særhg er
fagbevegelsen   tiltenkt   en   sentral  plass,   og   dermed   en   tilbakevending   tfl   dens
historiske rolle før den ble ideologisert og politisert fra slutten av forrige århundre.
Forsøket  på  å  redefinere  fagbevegelsens  rolle  fra  politisk  maktfaktor  tfl  velferds-
organisator for sine medle]i:imer, må også ses i lys av at Blair og hans tilhengere ikke
Ønsker at den  skal  spille  en viktig rolle innad i New Labour.  Blair har i hovedsak
holdt fast ved de lovendringer Thatcher gjennomførte og som fratok fagbevegelsen
betydelig makt i politikken  og på  arbeidsplassen,  og han  har gjennomført radikale
endringer innad i Labour som oppnår det sarnme på denne arenaen.

Velferdsreform
Reformer  av  velferdsstaten  er  påtrengende  i  de  fleste  europeiske  land,  siden  de
fleste regjeringer innser at man er i ferd med å nå et tak for hvor stor andel av BNP
staten kan beslaglegge, og fordi velferdsutgiftene uten store reformer på grunn av
endringer i alderssarnmensetningen vfl fortsette å stige dramatisk.  Storbritannia har
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riktignok  mindre  problemer  enn  de  aller  fleste  land,  fordi  tidligere  konservative
regjeringer  auerede  har  gjennomført  viktige  omlegninger  av  pensjonsordningene.
For  det  første  har  man  siden  slutten  av  70-tallet  regulert  pensjonene  i  takt  med
inflasjonen, ikke med Økningen i lønnsnivået,  slik  som i Norge  og de  fleste  andre
land.  For  det  andre  er  store  delef  av  tilleggspensjonene  privatisert  gjennom  inn-
føringen av et system def de som Ønsker det, kan ta med seg både innbetalinger og
utbetalinger ut av det offenthge systemet.

I desember 1998 la regjeringen frem sine forslag til endringer i pensjonssystemet.
Dette rinebærer ingen dramatiske systemomlegninger, men vil påføre staten større
utgifter.  Den  felles grunnpensjonen,  som går til alle, vil fremdeles  Økes i takt med
inflasjonen, mens  den offentlige  tilleggspensjonen,  som er behovsprøvet og går til
dem som ikke har private ordninger, skal økes i takt med reallønnsøkningen.

For tilleggspensjonene  er  det nye  at Labour gjennom skatteincentiver vil favori-
sere kollektive pensjonskasser  for å  skape  et billigere  altemativ til de relativt høye
adriiinistrasjonskostnadene i  de  private  ordningene.  Dette  er i  samsvar med ideen
om  fagbevegelsen  Økende  rolle  i  å  sikre  befolkningens  velferd.  Dessuten innføres
individuene  spareordninger der man kan spare inntfl £5.000  skattefritt hvert år,  og
ta ut pengene når som helst.

Selv om Blair-regjeringen fortsetter å anklage tidligere konservative regjeringer for
å ikke bry seg om de  fattige,  markerer  den ihvertfall retorisk en merkbai  endring
bort fra snillismen fra 70-tallet.  Noe av det samine kan vi se spor av i Norge, med
Arbeiderpartiets   Ønske   om   systemomlegninger   som   oppmuntret   trygdede   og
arbeidsløse  til  å  koinme  seg  i  arbeid  igjen  -  den  såkalte  «arbeidslinja».  En  shk

politikk består av to deler, nernlig de Økonomiske incentivene - gulrot og pisk - og
Æo/Jøz.øg# Hos mange ledende Labour-politikere, f.eks. tidligere nevnte Frank Field,
er  den  moralske  fordømmelsen  av  dem  som  ikke  gjør  sitt  beste  lett  å  gjenfmne.
Denne fordømmelsen er imidlertid kombinert med fokus på at noe av skylden for
det moralske  forfallet ligger i  systemet,  særlig behovsprøvingen  av  sosiale  ytelser,
som er langt mer utbredt i Storbritaniiia enn i Norge.  Field har imidlertid ikke fått
med seg partiet på å bevege seg bort fra behovsprøving.  Hovedgrunnen er at selv
om   shk  prøving  har  uheldige   incentiwirkninger,   reduseres   samlede   offenthge
utgifter i forhold til universelle velferdsordninger.

Omfordeling
Graden av omforde]ing har alltid vært en sentral politisk konfliktlinje. New Labour
har i hkhet med  de  fleste  sosialdemokratiske partier innsett at rommet  for  omfor-
deliflg er begrenset.  Dette har flere grunner.  For det første må skattebetalerne føle
at  de  selv  får igjen  noe  som  står i rimelig  forhold  til hva  de  betaler i  skatt  for  at
systemets legitimitet skal opprettholdes.  Dette poenget understrekes  bl.a.  av Frank
Field i hans bok J/ØÆ€Æo/der LyGyørg.  Field understreker at velferdsstaten primært må
bygge på egeninteresse, ikke altruisme.

For det andre fører en radikal omfordelingspolitikk lett tfl ineffektivitet i Økono-
mien, gjennom høye marginalskatter td toppen» og høye overføringer som reduserer
incentivene  til  sysselsetting  og  selvhjelp   blant  de  rnindre  bemidlede.   Et  tfedje
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moment  er  at  Økt  intemasjonal  konkuranse   og  mobflitet  -  globaliseringen   -
begrenser mulighetene tfl å holde sæflig høye skattenivåer, særlig på kapital. Labour
har  derfor  konkludert med  at  skattenivået ikke  kan  Økes.  Dette  fremgår  klart  av
uttalelsene fra fremtredende Blaiiitter, av fellesplattfomer med qrskeme og også av
hans  fremste  konkurfent innad i partiet,  finansminister  Gordon Brown.  I  praksis
har dette slått ut i at Labour ikke vfl Øke marginalskatten på inntekt,  som er såpass
lav  som 40°/o,  og faktisk senke inntektsskatten på lavere inntektstrinn.  I budsjettet
som ble lagt frem i mai 1999 ble inntektsskatt på det laveste inntektstrinnet redusert
fra  20°/o  tfl  10°/o  (ved  å  innføre  et  nytt  trinn).  I  dagens  Storbritannia  er  det  det
liberale partiet som står for høyere skatt for de rike, ikke New Labour.

I  andre  deler av politikken  som påvirker  fordelingen,  særhg den  sosiale  stønads-

politikken, er profflen mer uklar, noe som gjenspefler ulike fløyer i partiet.  Det har
vist seg vanskelig å gjennomføre innstramninger overfor «uverdig trengende», og de
svært få opprørene mot Blair i parlamentet har nettopp kornmet på grunn av slike
forslag.  På  den  annen  side  er  betydelige  egenandeler  er innført på  universitetene,
noe  som  hovedsakelig  rammer  niiddelklassens  barn.  Finansminister  Brown  leder
den  ortodokse  fløy,  som gjeme vil gjøre  overføringene mer  generøse,  og  de  siste
forslagene  tfl  pensjonsreform  qrder  på  at  han  har  hatt  et  visst  gjennomslag  (se
ovenfor).

Partiet er sphttet når det gjelder synet på rikdom. Ideologene rundt Blair er åpnet
tilhengere av det meritokratiet mange assosierer med Thatcher - at det viktigste er å
fjeme  stengsler  for  individuen  fremgang,  og  så  glede  seg  over  at  noen  lykkes.
Tidligere industrrinister Peter Mandelson er helt klar på dette området. Det er vel
ikke helt tilfeldig at Mandelson måtte gå som statsråd fordi han hadde tatt opp  et

privat lån  fra  en regjeringskollega,  slik at han  kunne  bo  mer  fasjonabelt  enn  hans
inntekt tilsa.

I fellesdokumentet mellom Tony Blair og Gerhard Schr6der som kom i juni,  og
der Mandelson var hovedforfatteren, fremgår denne nye holdningen klart:

"The  promotion  of  justice  was   sometimes  confused  with  the  imposition  of

equaliqr of  outcome. The result was a neglect of the importance of rewarding effort
and  responsibiliqr,  and  the  association  of  social  democracy  with  confirmity  and
mediocracy rather than the celebration of creativity, diversity and excellence."

New  Labour  har  rett  og  slett  noe  jappete  over  seg,  symbolisert  med  slagordet
Cool Britannia - forsøket på å markedsføre Storbritannia som moderne og hipt, og
byggingen av den storslagne Millenium-domen i London (forøvrig Mandelsons tid-
ligere  ansvarsområde).  Denne  kulturen  står i åpenbar konflikt d  den  tradisjonelle
fagbevegelseskulturen,   og  kanskje   også   tfl   en  viss   grad  tfl  Blairs   egne   kristne
holdninger.

Incentiver
lkke  bare  har  Blair  akseptert  alle  de  privatiseringer  som  de  konsewative  regjer-
ingene  har  g)ennomført  -  inkludert  flyplassene,  kollektivtransporten,  kraftforsyn-
ingen og tel=Jerket, men han går meget langt i å ta i bruk fmansielle incentiver p
nye  områder  innen  offentlig  sektor.  Mange  av  disse  forslagene  er  foreløpig  p
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tegnebrettet,  mens   andre  er  i  ferd  med  å  bli  gjennomført.   Lærere  skal  f.eks.
evalueres  -  de  dårlige  få  sparken  og  de  gode  kunne  få  lønninger  opptil  en  halv
million kroner.  Resultatorientert lønn skal også innføres i helsevesenet,  og endog i

politiet,  der Blair vil  ta i bruk modeme benchmarking  teknikker,  dvs.  at effektiv-
iteten i ulike  enheter  skal måles  mot hverandre  og  slå  ut i  Økonomisk gevinst.  Et

politidistrikt  med  bedring  i  oppklaringsprosenten  vil  altså  kunne  få  tilført  mer
ressurser. Blair er også prinsipielt tilhenger av at forbrukeme skal få større valgfrihet
innen offenthg tj enesteytrig.

Som en av New Labours ideologer, tidligere velferdsminister Frank Field skriver i
sin bok J/øÆGÆo/J# 17l€yø7€ (utgitt av lnstitute for Economic Affairs, thatcherismens
kanskje  fremste  think-tank):  «Det kastrerte velgerkorpsets  æra  er  forbi»,  dvs.  velg-
eme  forlanger i kraft av å være  forbrukere  direkte innflytelse ovef de  tjenester de
skal motta, og nøyer seg ikke med å legge en stemmeseddel i umen en gang i blant.
På dette punktet har imidleitid fmt htt skjedd til nå. Det såkalte inteme markedet i
helsevesenet,  der primærlegen kunne velge helsetjenester  fritt for  sine  pasienter er
endog  avskaffet.  På  dette  og  andre  områder  må  Blair  gå  forsiktig  frem,  siden
motstanden fra vår tids mest reaksjonære krefter, nemlig fagbevegelsen, er massiv.

New Labour har  gitt  opp  troen på  at  offentlig ansatte  av  seg  selv  arbeider  for
fellesnytten.  Derfor  oppstår  behovet  for  incentiver  og  konkurranse.  I  tråd  med
Thatchers  tankegang  ski]les  det  offenthges  rolle  som  etterspørrer  og  produsent.
Statens  rolle  blir  å  være  velgemes  agent,  og  organisere  leveringen  av  Ønskede
tjenester,  enten  gjennom  å  kjøpe  dem  eller  produsere  dem  selv.  Ved  siden  av
effektivitetspress gjennom konkurranse, brukes  også andre modeme management-
teknikker innen offenthg sektor -målstyring, fastsettelse av suksesskriterier, revisjon
fof å sjekke resultatene, benchmarking @l.a. av politiet som nevnt ovenfor).

Eierskap irrelevant
For de modeme sosialdemokratene anses  spørsmålet om eierskap mer og mer som
irrelevant. Det er incentivene og rammebetingelsene som teller. Dermed skapes det
Økt  rom  også  for  private  og  særlig  non-profit  organisasjoner  innen  tradisjonell
offentlig  tjenesteyting.  En  av  New  Labours  fremste  ideologer,  Peter  Mandelson
skrev i sin bok TZw B/øz.r RGøo/Ø/z.oø (1996, samnen med Roger Liddle):

«New Labours mål bør være effektivitet, mangfold og rinovasjon i leveringen av
offentlige tjenester, ikke privatisering for dens egen skyld.  Service-leverandørene vil
ikke nødvendigvis være konvensjoneue private  selskaper.  De kan være  eid av  sine
ansatte, kooperativer eller i den frivillige sektor. Det som aller mest må tilstrebes er
å frembringe en ny generasjon av «sosiale entreprenører».

Den tredje vei - et retorisk knep?
Akkurat som Thatcher ga opphav til en (dsin»,  som ble  en  stor eksportartikkel, ut-
meisler Tony Blair for tiden sin «tredje vei», som sentrum-venstre-regjeringer i hele
Europa  søker  å  etterligne.  Blair har  selv  skievet  en  pamflett  om  emnet,  og  en  av
hans  guruer,  professor Anthony  Giddens  ved  London  School  of Economics  har
utgitt en hel bok -  Tø6 T4z.„d JJ77øj;. Det er likevel vanskelig å få tak i hva som er inn-
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holdet  i  denne  tredje  veien,  bortsett  fra  at  det  er  noe  annet  enn  gammeldags
sosialisme og noe annet enn det sosialdemokrater  fremstiller som «det nye høyre».
Problemet er at den tredje vei forsøker å defmere seg i forhold d karikatufer den
selv har funnet opp.  T4G EcoøoÆ77z.j./ antyder derfor at begrepet mer har som funksjon
å forsøke å bortforklare at tilhengeme av den tredje vei i hovedsak har overtatt de
viktigste overbevisningene til sine thatcheristiske  forløpere - Blair som «Thatcher i
bukser». Blair skriver f.eks. at «Det Nye Høyre behandler offenthge investeringer og
ofte selve forestilhngen om et jt7ø/øøø og kollektiv innsats  som noe ondt som bør
fjemes» og går inn for «en omfattende awikling av sentrale offentlige aktiviteter i
frihetens  navn».  Selv  om  den  nye  liberalistiske  høyresiden  som  har  vokst  frem  i
Storbritannia,  og  til  en viss  grad  også  i andre  land,  også  inneholder grupper  som
kornmer ihvertfall det siste av disse utsagnene nær, er beskrivelsen åpenbart feil når
det gjelder det britiske konservative partiet som sådan og forsåvidt aue  europeiske
høyrepartier som er i nærheten av å oppnå politisk makt.

Siden Blair og sosialdemokrater i alle land elsker å sitere Thatchers utsagn om at
«det ikke fmnes noe slikt som et samfunn»,  for å støtte opp under sin karikatur av
atomistisk liberalisme,  kan  det i  folkeopplysningens  navn være  nyttig å  gjengi hva
Thatcher faktisk sa:

«Too many people have been given to understand that if they have a problem, it's
the govemment's  job  to  cope with  it ....  They're  casting their problem  on  socieq7.
And,  you know,  there  is  no  such  thing as  society.  There  are individual men  and
women,  and  thefe  are  families.  And  no  govemment  can  do  anything  except
through people, and people must look to themselves first. It's our duty to look after
ourselves   and   then,   also,   to   look   after   our  neighbour.   People   have   got   the
entitlements  too  much in  mind, without  the  obhgations.  There's  no  such  ting  as
entitlement, unless someone has first met an obligation.»

Blairs fremtid
Blair har avskaffet Partiet som politisk maskin  og drastisk redusert fagbevegelsens
makt.  Pohtikken utformes ikke gjennom en langvarig prosess i partiet, men i små
klikker knyttet til Blaif og hans næmeste. Deretter kommuniseres resultatet direkte
til folket, slik Clinton (og for den saks skyld Carl 1. Hagen) gjør det. Man må tilbake
til Ronald Reagans glansnumre for å fmne en bedre kommunikatør enn Blair.

Fra  tid  til  annen  tillates  partiets  mer  tradisjonalistisk  innstilte  grasrot  å  gjøre
opprør. Slike utbrudd har ifnidlertid ingen politisk betydning, og må ikke tolkes som
noe tegn på svakhet. Blair har fremdeles full kontroll der kontrollen er viktig.

Bafe fremtiden vil vise om Blaif virkelig kan tilby en altemativ pohtisk visjon for
Europa,  euef  om  hans  fremste  historiske  rolle  ble  å  gravlegge  sosialismen  i  Stor-
britannia.

Første gang trykket i IOF 1 /1999. Lettere forkortet og omskrevet for denne boken.






