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BEMÆRKNINGER TIL DEN DANSKE OVERSÆTTELSE. 

Foreliggende Indføring i Kapitalen, som kun omfatter Kapi
talens 1. bog, er oprindelig udarbejdet som studiemateriale af en 
gruppe historiestuderende i Tyskland. 

Vi har valgt at oversætte og udgive denne tekst selv om der i 
dag findes og anvendes 2 introduktionstekster i Danmark, 
nemlig Grunbaum: Kapitalismens politiske Økonomi (Røde 
Hane) og Dencik m.fl.: Marxismens politiska Ekonomi (Zenit). 
Den væsentligste grund til denne tredje indføringstekst er, at 
begge eksisterende tekster lider af den generelle mangel, at de i 
altovervejende grad reducerer den marxistiske videnskab til en 
forholdsvis snæver økonomisk disciplin. Det betyder, at der 
f.eks. lægges ret stor vægt på målelige begreber, hvilket kan ses i 
bøgernes behandling af merværdi- og profitbegreberne. Herved 
tabes en meget væsentlig del af Marx' samfundsmæssige analyse, 
idet disse begreber hos Marx langt snarere udtrykker samfunds
mæssige relationer end snævre økonomiske størrelser. 

Samtidig overses det vigtigste i den marxistiske videnskab: 
det, at den som metode afspejler og udtrykker de samfunds
mæssige reale forhold i begrebslig form. Hovedproblemet i den 
marxistiske videnskab er for os, hvorledes denne afspejling 
foregår og hvilke konsekvenser, den har for videreudviklingen af 
en omfattende marxistisk videnskab - hvor hovedproblemet i 
de nævnte bøger lidt fortegnet kan siges at være, hvorledes de 
marxske kategorier fremtræder i dag, altså f.eks. hvordan man 
kan estimere profitraten i en given virksomhed. Historiker
gruppens indføringstekst lider ikke nær så udtalt af disse 
mangler, og den vil derfor forhåbentlig kunne bidrage til en 
langt mere omfattende og nuanceret forståelse af marxismen 
som en omfattende videnskab. 

Undervejs i oversættelsen er vi stødt på adskillige sproglige 
problemer, som stort set alle skyldes manglen på en konsekvent 
marxistisk terminologi og begrebsapparat på dansk. Vi har ikke 
ment at kunne anvende den samme inkbnsekvente oversættel
seskonvention, som ligger bag den danske udgave af Kapitalen, 
og langt mindre den bag Udvalgte Skrifter (MEUS) fra Tiden. 
Ved oversættelsen i disse to standardværker ser det ud som om 
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oversætterne generelt har tilstræbt at undgå en terminologi, der 
var hegeliansk i sin oprindelse - altså begreber, der stammer fra 
den hegelske logik, hvor begreberne optræder i en indre 
sammenhæng, der gør, at de kan udvikles både af hinanden og 
af sig selv. Her er vores oversættelsesproblem, at en terminologi 
af denne art ikke findes på dansk, men da ens Marxforståelse 
samtidig er afhængig af de begreber og sammenhænge, som 
udtrykkes, har vi derfor været nødt til sine steder at anvende os 
af sproglige konstruktioner, som måske ved første øjekast virker 
unødigt svære. Dette er helt i tråd med vores opfattelse af 
marxismen: den må bestandig problematiseres for at kunne 
udvikles, i stedet for at afproblematiseres og stivne til et system 
af dogmatiske læresætninger, som efter endt udenadslæren kan 
anvendes på et hvilket som helst problem. 

Samtidig har vi naturligvis følt os bundet af de foreliggende 
oversættelser af Marx' værker, da de jo anvendes i vid 
udstrækning. I citater fra disse danske udgaver har vi derfor som 
hovedregel anført den "officielle" danske tekst med få rettelser. 
I disse tilfælde anføres det "officielle" i parantes. Citater, som 
vi betragter som decideret forkert oversat, har vi selv nyoversat. 
I disse tilfælde har vi oversat fra Marx-Engels-Werke (Mew) med 
angivelse af bind og sideantal, og her anføres endvidere en 
henvisning til den foreliggende danske udgave (f.eks. MEW 33, 
332. sml. MEUS II, 467). Et par af vores gennemgående 
rettelser kan måske gøre læsningen af teksten nemmere: 

Det tyske allgemez·n oversættes her med almen, hvor det i 
andre danske oversættelser hedder almz"ndelzg eller generel. Det 
skyldes, at begrebet allgemein ikke blot er noget helt 
almindeligt, men netop et specifikt begreb i den hegelske logik, 
hvor det indgår i en begrebslig triade: allgemein - besonders -
einzel, dvs. det almene - det særlige - det enkelte. Ethvert spor 
af forbindelse mellem hegelsk logik og marxistisk metode 
forsvinder i det danske begreb almindelig, en forbindelse, som er 
nødvendig at genoprette for at få den fulde forståelse af den 
marxske metodes særtræk. 

Det samme gælder det tyske begreb Vergesellschaftung som 
her oversættes lidt knudret med samfundsmæssiggørelse, idet 
det er begrebets indholdsmæssige betydning: at noget bliver 
gjort samfundsmæssigt. I andre danske oversættelser hedder det 
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socialisering, et vagt og upræcist begreb, so� båd� betegner 
arbejderklassens politiske kontrol over pr?dukt1?nsm1dlerne og 
også en tilpasning af individer genn�m mdlæ:r:u_ig af �o�er. 
Førstnævnte betydning har begrebet 1 den politiske ag1tat10n, 
sidstnævnte i socialpsykologien. 

Det tyske begreb Verwertung oversættes her som i Kjeld 
Schmidts oversættelse af "Kritik af den politiske Økonomi 
(Grundrids)" med valorisering, mens det i Kapitalen hedder 
værdiøgning. Vi har foretrukket et fremmedord frem for det 
danske værdiøgning, da vi mener, at valorisering omfatter den 
dobbelte proces, hvorved gammel værdi opløses og genskabes 
samtidig med at nyværdi skabes. Denne betydning kan vi ikke 
finde i værdz"øgningen, som udelukkende lægger vægt på 
væksten. Endelig har vi systematisk oversat det tyske Produktiv
hraft med produktivkraft frem for produktivitet, som anvendes 
i den danske udgave af Kapitalen. Dette skyldes ligeledes det 
tyske begrebs dobbelte betydning, dels som selve arbejdets 
produktionsevne og dels som nyttevirkningen af arbejdet ( antal 
produkter i forhold til anvendt arbejdstid, eller produktivi
teten). Her indeholder det hidtil anvendte danske begreb også 
kun halvdelen af det tyske begrebs indholdsmæssige betydning 
- rent bortset fra, at det ikke engang er konsekvent "skævt" 
oversat i Kapitalen. 

Og til sidst et par ord om indføringstekstens forhold til selve 
Kapitalen. 

Indføringsteksten kan ikke erstatte egentlige kapitalstudier. 
Hvis den kommer til at gøre det, er vores arbejde med at 
oversætte og udgive teksten, forfejlet. Den skal supplere 
kapitallæsningen. Vi ved erfaringsmæssigt, at kapitalstudier er 
vanskelige, bl.a. fordi det er ret svært at få overblik over 
Kapitalens indhold, dens indre logisk-strukturelle sammenhænge 
osv. Til dette brug kan indføringsteksten anvendes. 

oversætterne 
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I. Lønningsdag. 

På lønningsdagen får enhver arbejder sin løn for det arbejde, han 
har udført i ugens løb. Hvis han arbejder på tidløn, får han den 
fastsatte tarif for hver time, arbejder han på akkord, får han 
stykløn for hvert fejlfrit leveret emne. Hvis han desuden har 
overtimer, får han ekstra for dem, kort sagt: lønnen er åbenbart 
den pris, som arbejdsgiveren betaler arbejderen efter dennes 
arbejdsydelse. Den, som producerer mere, tjener også mere. 

Ugelønnen gives ud igen. Ethvert menneske har bestemte 
behov. For det første skal det have noget at spise, dernæst 
beklædning og bolig. Endelig hører bil, vaskemaskine og TV i 
dag også til de helt normale behov. Men man kan kun 
tilfredsstille sine behov, hvis man har penge. I vores samfund har 
hver ting sin pris. Det siges ikke uberettiget, at "pengene regerer 
verden". 

En arbejder har dog ikke en fed bankkonto, og kun ganske få 
mennesker vinder i lotteriet. En arbejder har normalt kun sin 
arbejdsløn, og den forbruges hurtigt. Det ved enhver, der f.eks. 
køber ind i et supermarked. De produkter, som står på 
hylderne, er varer. Varer må man købe. Det forekommer ganske 
logisk, fordi de varer, som arbejderen skal tilfredsstille sine 
behov med, tilhører arbejdsgiveren, og han har solgt dem videre 
til supermarkedet. 

Hvordan er det egentlig? 
Hvorfor tilhører varerne arbejdsgiveren? Alle de ting, som v1 

kan købe, er jo fremstillet af arbejdere! 
Hvorfor giver arbejdsgiveren egentlig kun arbejderen en 

"løn", mens han selv tilegner sig produkterne af hans arbejde? 
Vi vil følge dette og forsøge at finde et svar på disse 

spørgsmål: den sammenhæng mellem arbejde - lønningsdag -
bruge penge, som vi lige har beskrevet, kan vi bringe på en 
meget kort formel: arbejderen arbejder (A), for arbejdet får han 
løn udbetalt i penge (P), hvormed han køber ting, som han 
behøver til sig og sin familje. Disse ting er varer (V). 
Totalsammenhængen kan dermed fremstilles som forløbet 

A-P-V 
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Ved afslutningen af denne bevægelse fra A til V er arbejderens 
ugeløn væk. Den er brugt til at opretholde arbejderfamiljens liv 
med alt, hvad dertil hører. Nu må bevægelsen begynde forfra 
påny. Arbejderen må arbejde igen, altså altid A - P - V/A - P 
- V . . . . .  i en stadig ring. Man ved egentlig ikke rigtig, om han 
arbejder for at leve eller lever for at arbejde? 

Senest i det øjeblik, hvor lønnen er væk, mærker arbejderen, 
at han egentlig slet ikke har noget - med undtagelse af sit 
arbejde, fordi de varer, som han har købt, er enten blevet spist 
op eller slidt op eller gået itu og må derfor erstattes af nye ting. 
Kun hans arbejde er en virkeligt vedvarende "besiddelse". J\frn 
hvad er "arbejde" egentlig? 

I krisetider har mange arbejdere ikke engang arbejde, nemlig 
når de går "arbejdsløse". Når arbejderen mangler en arbejds
plads, kan han ikke stille noget op med sit arbejde og kan ikke 
tjene penge. Derfor må vi sige, at udtrykket: "arbejderen 
besidder sit arbejde" er unøjagtigt. Det skal hedde: arbejderen 
besidder kun sin arbejdskraft. Arbejdskraft betyder, at arbej
deren besidder muligheden for at arbejde. Og denne mulighed 
kan han kun virkeliggøre, hvis han lader sig ansætte af en 
arbejdsgiver på en arbejdsplads. Først her giver hans arbejdskraft 
ham noget, nemlig løn. For at få løn uophørligt, må arbejderen 
igen og igen sælge sin arbejdskraft til arbejdsgiveren, for en 
time, dagligt, ugentligt - altid. Men en ting, som købes og 
sælges, kalder man en vare. 

Arbejderens arbejdskraft er selv en vare, som købes og sælges 
på markedet (arbejdsmarkedet). Når arbejdsgiveren først har 
købt varen arbejdskraft - netop i det øjeblik, hvor arbejds
kontrakten afsluttes - så tilhører den ham, nøjagtig ligesom 
enhver anden vare tilhører sin køber. 

Hvad gør en køber med sin vare? Han forbruger eller 
konsumerer den, en flaske øl konsumeres. Den af arbejdsgiveren 
købte vare arbejdskraft konsumeres også: han anbringer den ved 
en maskine og lader den arbejde. Herved forbruges den. 

I daglig tale hedder arbejdsgiveren "arbejdsgiver". Arbejderen 
kalder man "arbejdstager". Men allerede nu kan vi sige: denne 
sprogbrug er forkert! Arbejdsgiveren giver kun en arbejdsplads 
(han har jo tilegnet sig produktionsmidlerne). I virkeligheden 
tager han, nemlig arbejderens arbejdskraft. 
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Arbejdsgiveren køber altså varen arbejdskraft og forbruger 
den i sin arbejdsproces. Når man siger: "Hvor ser du udslidt 
ud! " betyder det i virkeligheden: arbejdsgiveren har forbrugt 
din arbejdskraft så grundigt, at du ser helt dårlig ud. 
Arbejdsgiverens mål er nemlig den størst mulige udnyttelse af 
arbejdskraften. 

Hvorfor? 
Enhver ved, at arbejdsgiverne laver profit. Vi må senere stille 

spørgsmålet om, hvor profitterne kommer fra, helt nøjagtigt. 
Men her kan vi give et helt alment svar: de kommer fra 
udbytningen af varen arbejdshraft. De produkter1 som arbej
deren skaber i produktionsprocessen, er nemlig mere værd end 
arbejdsgiveren ialt har givet ud til løn og produktionsmidler. 

På lønningsdagen får arbejderen altså ikke udbetalt den 
værdi, som modsvarer hans præsterede arbejde, i lønnen -
således som det i første omgang så ud som. I stedet for at få den 
sum penge, der svarer til den af ham producerede værdi, får han 
kun værdien af sin vare arbejdskraft, netop den sum, som 
arbejdsgiveren købte varen med på arbejdsmarkedet. 

11. Hvad er videnskab? 

Resultatet af disse korte overvejelser er helt alment set: i vores 
samfund er alt ikke som det ser ud. Det lyder forvirrende første 
gang, men i grunden har vi ikke gjort andet end at foretage en 
lille marxistisk analyse. Det fremgik af den, at man ikke kan 
forlade sig på en dagligdags tanhemåde, hvis man vil erkende en 
samfundsmæssig sammenhængs kerne videnshabeligt. 

Et ganske simpelt eksempel fra naturvidenskaben kan belyse 
dette: Hver morgen står solen op og hver aften går den ned. 
Således ser det i hvert fald ud, og gennem årtusinder har 
menneskene derfor sluttet sig til, at jorden udgjorde verdens 
faste midtpunkt, som solen og alle andre stjerner drejede sig om. 
Først ved den nyere tids begyndelse har astronomerne 
Kopernikus, Kepier og Galilei bevist, at shinnet bedrager. 
Sidenhen ved vi, at jorden drejer sig omkring solen samt om sig 
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selv, hvilket fremtræder som dag og nat. I dette tilfælde har 
naturvidenskaben altså opdaget et faktum, som var skjult for 
dagligdagstænkningen - en lovmæssighed, som fuldbyrdes 
usynligt bag fremtrædelserne, men som alligevel er den sande 
gn:md til de fremtrædelser, som så længe er blevet tolket 
forkert. 

Man kan dog ikke sætte lighedstegn mellem lovmæssig
hederne for naturen og lovmæss_ighederne for ,det menneskelige 
samfund. Alligevel findes der også her skjulte love, der er 
frembragt af det menneskelige liv. De kan ikke opdages ved 
første øjekast, men må udforskes. Marx har selv engang 
sammenlignet dem med naturlovene. Han skriver om konkur
rencen i det kapitalistiske samfund: 

" En videnskabelig analyse af konkurrencen er kun mulig i det 
øjeblik, man forstår kapitalens indre natur, ganske som 
himmellegemernes tilsyneladende bevægelse kun er forståelig 
for den, der kender deres virhel(,te, men ikke sanseligt 
iagttagelige bevægelse. " (1:2, 475 )  *) 

Vi har fremhævet enkelte udtryk i Marx' sætning for at gøre 
det mere tydeligt. Videnskaben udforsker en tings " indre 
natur", dens " virkelige bevægelse" . Den forbliver ikke ved det 
"sanseligt iagttagelige bevægelse'', den rene anskuelse, men vil 
begribe eller forstå den virkelige sammenhæng, som skjules bag 
det fremtrædende. 

At "begribe" et samfundsmæssigt faktum vil altså sige at 
erkende dets virhelige væsen. Hertil er det ikke tilstrækkeligt at 
beskrive det, men man må forstå dets indre sammenhænge og 
undersøge det i dets funktion indenfor totalsystemet - altså 
analysere det. 

Forskellen på at beskrive og at begribe er mere indlysende, 
hvis vi slår op i en avis: her læser vi en hoben " fakta" . Således er 
det naturligvis også i radio og TV. Umiddelbart efter TV-avisen 
kan man næppe huske alt det, man fik fortalt - det 
fuldstændigt usammenhængende vås vil ikke sidde fast, fordi 
man ikke begriber noget. Og det er jo heller ikke masse-

*) Når andet ikke nævnes, er henvisningerne overalt til "Kapitalen", 
Rhodos-udgaven, Kbh. 1970 med bogangivelse og sidetal. 
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mediernes funktion i et kapitalistisk samfund at gøre noget klart 
for befolkningen. De mangfoldige fremtrædelser forklares ikke i 
deres historiske og samfundsmæssige sammenhæng. 

Videnskaben adskiller sig altså fra denne type "information" 
ved sin metode. Men der findes to slags videnskab - den 
marxistiske og den borgerlige. Vi har allerede set, at den 
marxistiske økonomi vil undersøge kapitalismens indre sammen
hænge, mens den borgerlige kun vil beskrive fremtrædelser, som 
ikke er begrebet. Derfor adskiller sidstnævnte sig heller ikke i sit· 
fundament fra den kritiserede journalistik. Lige nu lyder dette 
mest bare som en påstand. I anden del af dette hefte har vi 
sammenstillet udsagn fra borgerlige videnskabsmænd om nogle 
økonomiske problemer, hvorved den borgerlige videnskabs 
hjælpeløshed og dens ideologiske funhtion bliver helt tydelig. 

Arbejderne kan ingen interesse have i, at de økonomiske 
lovmæssigheder, som de daglig er indesluttet af, bliver tilsløret. 
De interesserer sig for den virkelige analyse af de kapitalistiske 
forhold, fordi det, som man vil forandre, må man begribe. Karl 
Marx trådte som den første ind på vejen til en videnskab, der er 
brugbar for den revolutionære praksis, da han skrev i 1845: 
"Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt, men hvad det 
kommer an på, er at forandre den." 

111. Marxismens videnskabelige metode. 

Karl Marx levede fra 1818 til 1883. Første bind af hans 
hovedværk "Kapitalen" udkom i 186 7, altså for lidt over 100 år 
siden. Derfor opstår straks spørgsmålet - og det stilles helt 
øjeblikkeligt af de borgerlige ideologer: er denne 100 år gamle 
bog overhovedet brugbar endnu i dag? Beskriver l\1arx ikke 
samfundsmæssige tilstande, som for længst er forsvundet? Går 
det da ikke arbejderne langt bedre i dag end i det 19. 
århundrede - og endelig: findes udbytningen overhovedet i 
dag? Og de har også straks svaret parat: der findes ingen 
udbytning mere, fordi det går jo arbejderne langt bedre i dag 
end tidligere. 

Men vi ved allerede, at Marx ikke simpelthen beshriver, han 
analyser. Man må adskille fremtrædelsen fra det væsentlige. 1 



10 

dag har arbejderen en højere "levestandard" - me n de t ændre r 
ikke ved den kendsgerning, at han stadig e r  lønarbejde r. Og de t 
er det væsentlige. For lønarbejdersysteme t e r  ne top kapita
listernes udbytning af varen arbejdskraft. He r blive r de t samtidig 
tydeligt, at kapitalismens væsen ikke e r  forandre t side n J\1arx' 
tid. Kun den form, som det fremtræder i, e r  ble ve t en ande n. 
Derfor er det lzge så nødvendigt som for 100 år siden at studere 
"KAPITALEN" i dag. 

Den marxske analyses fordel - at de n fre mstille r de n 
kapitalistiske produktionsmåde grundlag - medføre r mange 
vanskeligheder for læseren. Hver arbejder elle r student, som vil 
have svar på et bestemt, konkret spørgsmål og som begynde r at 
læse Kapitalen, vil skuffet lægge den til side efter en tic!, hvis 
han ikke er fortrolig med den marxske metode. 

Man vil f. eks. vide noget om akkordløn elle r en konjunktur
krise - og erfarer noget om "brugsværdi" og "bytte værdi" og 
om det sælsomme forhold mellem 20 alen lærred og en frakke . 
Marx siger selv herom i forordet: "Al begyndelse e r  svær, de t 
gælder i enhver videnskab. Forståelsen af det første kapite l, 
navnlig det afsnit, som indeholder analysen af vare n, vil derfor 
volde størst vanskelighed." ( 1 :1, 91) 

Denne vanskelighed kommer af, at Marx forsøge r at fremstille 
de grundlæggende begreber for hele sin analyse af kapitale n 
systematisk. Og en systematisk fremstilling e r  for Marx: 
begreberne opregnes ikke simpelthen i rækkefølge, men udvikles 
af hinanden. 

Således behandler Marx det indledende begreb i sin analyse , 
varen, ikke som en gang for alle definerbar ting: en vare har en 
brugsværdi, men den har også en bytteværdi. Af forholdet 
mellem brugsværdi og bytteværdi udvikler Marx pengenes 
nødvendighed. Enhver ved, at man køber vare r med penge. 
Varer og penge hører sammen på en eller anden måde, for de 
kan jo byttes med hinanden. Men hvorfor? 

Dette analyse rer Marx og påviser samtidig deres indre 
sammenhæng. Først herefter kan han udvikle kapitalens begreb. 

I dette forløb: Vare - Penge -Kapital, ser vi, at vi må 
gennemløbe analysen af varen og pengene, før vi kan begribe de 
derpå baserede kapitalistiske produktionsforhold. 
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Denne fremstillingsmetode har Marx kaldt "opstigningen fra 
det abstrakte til det konkrete." Han begynder med det helt 
almene, ab-strakte (varen) og udvikler det videre til det 
komplicerede, konkrete (kapitalen og dens modsigelser). Hvis 
man vil have svar på konkrete spørgsmål af Marx, må man altså 
gøre sig den anstrengelse at begynde ved de abstrakte begreber 
og skridtvis følge deres videreudvikling. 
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FØRSTE AFSN IT 

VAR E  OG PENGE 

I .  Det vareproducerende samfunds almene grundlag. 

Vi skal undersøge det nutidige borgerlige samfunds almene 
økonomiske og sociale grundlag. 

"Samfund" vil sige, at mennesker lever med hinanden i en 
eller anden form. For at opretholde livet må de gøre 3 ting :  
1. De må fremstille de ting, som behøves for at leve, med deres 

arbejde, producere. Menneskene virker formålsrettet ind på 
bestemte genstande med deres kræfter, d.v.s. med deres 
legemlige organer og med hjælpemidler såsom maskiner og 
redskaber, hvorved de skaber produkter. 

2. De fordeler produkterne a f  deres aktivitet mellem sig i en 
eller anden form. 

3. De enkelte samfundsmedlemmer lwnsumerer de således 
fordelte produkter efter deres behov. 

Hvorledes foregår alt dette nu i det borgerlige samfund ? 
Hvorledes sørger menneskene i dette ganske bestemte samfund 
for livets opretholdelse? For at give et svar på begge spørgsmål, 
må vi undersøge de borgerlige produktionsforhold, d.v.s. 
undersøge, hvorledes der produceres i det borgerlige samfund. 

Den store masse af mennesker i det borgerlige samfund er 
lønarbejdere. De arbejder under arbejdsbetingelser, som de ikke 
selv kan bestemme over. De har en arbejdsplads, bliver ansat og 
bliver beskæftiget. Men kun deres arbejdskraft tilhører dem. 
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Produktionsmidlerne og produkterne, som e r  fremstillet af 
lønarbejdere, er andre personers ejendom, arbejdsgivernes eller 
mere præcist : hapitalisternes. Forholdet mellem kapitalister og 
lønarbejdere er vores egentlige tema. For at kunne begribe dette 
forhold, er det nødvendigt, først at fremstille den borgerlige 
produktionsmådes almene karakter. 

Det borgerlige samfund er et vareproducerende samfund. 
Forholdet mellem lønarbejde og kapital b liver først forståeligt 
på grundlag af denne almene egenskab ved de nutidige 
produktionsforhold. Vi betragter derfor her i 1 .  afsnit det 
borgerlige samfund under den synsvinkel, at der produceres 
varer, og vi ser foreløbig bort fra forholdet mellem lønarbejde 
og kapital. 

a. Privatejendom. 

Vareproduktion er en produktion, der drives af uafhængige 
privatproducenter. Disse er ejere af deres arbejdskraft , deres 
produktionsmidler og de af dem frembragte produkter. De 
produkter, som de besidder, er et resultat af deres eget arbejde : 
fordi bondemand X har sået og høstet kornet, t ilhører det også 
ham , men det er kun sådan, fordi hans produktionsmidler 
( inklusive jorden) tilhører ham. Det er altså privatejendom af 
produktionsbetingelserne, som i det vareproducerende samfund 
gør de private individers arbejdsprodukt til deres ejendom. 

b. Arbejdsdeling. 

Ud over privatejendom er det vareproducerende samfund 
karakteriseret af endnu en forudsætning: den samfundsmæssige 
arbejdsdeling. Individerne er ikke selvforsynende producenter. 
Den enkelte udfører ikke alle de forskellige aktiviteter, som er 
påkrævet for at dække hans mangesidede behov ( næring, 
beklædning, bolig, produktionsmidler o.s .v . ) .  Dette modsatte er 
tilfældet : overfor behovenes mangfoldighed hos det enkelte 
individ i det vareproducerende står ensidigheden i hans aktivitet, 
hans erhverv. Alle producerer noget forskelligt. 

Man har kun et erhverv. Man er enten bonde eller bager, 
snedker eller murer, maskinarbejder eller ingeniør. Man er ikke 
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al t på en gang. Man kan kun e ks iste re, hvis man skaffer sig de 
an dre arbe jden des  produkte r. Netop fordi menne skene i de t 
vare produceren de samfun d har e t  bestemt e rhve rv, er de 
afhængige af hinanden og henvist til hinanden. Det  te e r  
virkningen af arbe jdsdelingen i vareproduktionen. 

c. Bytnz·ng. 

De un der arbe jdsdelin g fremstille de produkte r må fordele s .  
Formen for denne fordelin g  er  i de t vare produceren de samfun d 
bestemt af, at produktionen l igge r i privatproducen te rne s  
hænder .  Privatfol k producere r  uafhæn gigt af hinanden . De  
sætte r  s ig ikke ned  -,ammen for at  planlæ gge og kon troll e re 
de res arbejdsdelte produktion i fællesskab. Dette ville f. ek s. 
være til fældet, hvis de sammen ville bogføre den total e 
produktion og re gulere produktfordel in gen be vidst. Men så vill e 
de helle r ikke forholde sig til hinanden som privatfol k. 

Den private vareproducent kan overhove det kun overskue sin 
e gen produktion. En skræ dde r  inddele r s in tid nøje .  l l an ve d 
n øjagtig, hvor længe og hvor me get han skal sy o g  hvad han 
be høve r til de t. Men hans magt ræ kke r  ikke ud over han s 
produktionsste ds fire væ gge . Hvis han vil have brød, må han gå 
pi:, marke det. Her kan han skaffe s ig brød og hvad han ell e rs 

: høve r - gans ke vist kun i bytning mod s ine e gne produkte r. 
Prz·vatproducenter bytter deres produkter. I de t vare produ-

eren de samfund fore går produktfordelingen i bytningens form. 
Set ud fra arbe jdsprodukte rne s  fordeling, e r  de t vare produ
cerende samfund et byttesamfund. Produktbytn in g e r  i dette 
samfund en nødven dig be tin gelse for e thve rt menneskes 
opre tholdel se af s it l iv. Hve r en kelt e r  henvist til an dre s 
produkter ,  som han kun kan skaffe s ig genne m by tn in g mod 
e gne produkter. 

Grun dlaget for de t vare produceren de samfun d er  private jen
dom, arbe jdsdelin g  og by tnin g. De formidle r de enkel te 
samfundsmedle mme rs produktion og kon sumtion. 

De produkte r, som fremstille s  af privatproducente r, e r  på 
forhån d be ste mt for by tn in g. De kons umere s ikke af de res 
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produ cente r, men af den , som e rhverve r dem gennem bytnin g. 
Sådanne produ kte r kalde s varer. 

Kun produ kter af selvstændi ge o g  af hinanden uafhæn gige 
privatarbe jde r e r  v arer, o g  st år overfo r  hinanden som varer i 
bytningen. Arbe jd sprodu ktet e r  kun vare under de sam funds
mæssi ge betingel se r: private jendom , arbe jd sdelin g o g  bytnin g. 
Hvi s  di sse 3 fo rud sætnin ger ik ke e r  o pfyldt , kan produ ktet i kke 
være en vare . 

Efter  denne fremstilling af de t re mest almene fo rud sæt
nin ge r  fo r det bo rge rli ge bytte sam fund kan vi si ge ,  at 
medlemmerne af dette sam fund på grund af private jendommen 
på den ene side lever fuldstændi g ad skilt fra hinanden .  Men på 
den anden side er de alle henvi st til hinanden gennem 
arbe jdsdelingen , fo rdi enhver be høver den andens produ kter til 
livet s o pretholdel se . P rivat besidde rne t ræde r do g først i sam
fundsmæssi g  fo rbindel se med hinanden , n år de bytter de re s  
varer ind byrde s .  I dette moment stå r  d e  do g i kke ove rfo r  
hinanden som pe rsoner, der  e r  inte re sse ret i hinanden som 
menne sker ,  men som vare besiddere :  de sætte r hun deres varer i 
relation til hin anden , o g  de komme r  kun i ind byrde s kont akt ad 
denne omve j. De rfo r e r  de ved varesal g  o g  varekøb o gså  helt 
li ge gyldi ge ove r fo r hinanden som menne sker :  e je ren af 
to baksfo rretnin gen e r  f.eks .  fuldstændig li ge glad med hvem de r 
køber  ci garette r ho s ham . Som kunde e r  alle li ge ,  enhve r bet ale r  
det samme. Omvendt e r  det o gså  li ge gyldigt fo r ci garet rygeren, 
hvem han kø be r  cigarette r ho s .  Det bedste e r  at t ræ kke dem i en 
automat ,  s å  s pares han fo r højli ghedsfraserne "man ge tak" o g  
væ rsgo " .  

I di s se fo rle gne o g  li ge gyldi ge høflighedsfrase r ved køb o g  
sal g vi se r det si g ganske tydeli gt ,  at menne skene i det bo rge rli ge 
samfund e r  fremmede i de re s  so ciale kontakt .  Fo r de private 
vareprodu cente r  frem st år -som Marx skrive r -"de sam fund s
mæssi ge ( da. so ciale ) relatione r mellem dere s  privatarbejder som 
det de er ,  d.v . s .  ikke som di rekte sam fundsmæ ssige fo rhold 
mellem pe rsonerne i selve dere s  arbe jde r, men tvæ rtimod om 
tin gsli ge fo rhold mellem persone r o g  sam fundsmæssi ge fo rhold 
mellem tin g. "  (MEW 23 , 8 7 .  Sml .  ( 1  :1 , 1 7 2 ). 
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l i. Varen. 

a. Brugsværdi. 
Brugsværdi har forskellig kvalitet. 

Den enkelte vare fremtræder i første omgang som en genstand 
med ganske bestemte egenskaber. Disse egenskaber, dens 
naturlige kvaliteter såsom materiale, form, farve, størrelse, vægt 
o .s.v. , adskiller den fra andre varer. Vi har sagt , at den, som 
varen ender hos i bytningen, konsumerer den. Han konsumerer 
varen fordi dens særlige naturlige egenskaber er nyttige for ham , 
fordi han kan bruge den. En genstands nytte gør den til 
brugsværdi. 

En vares brugsværdi er bestemt gennem den nytte, som den 
har for sin konsument. Det givne menneskelige behov er 
afgørende for, om en vare bliver konsumeret eller ej. Derfor kan 
vi sige, at med hensyn til brugsværdien er varerne forskellige fra 
hinanden, ulzge lwaliteter. Ethvert særligt behov modsvares af 
en vare med særlige egenskaber. Varer bliver kun byttet, fordi 
deres brugsværdier udviser forskellige egenskaber. 

b. I bytningen har varerne samme kvalitet. 

Varer, som byttes, adskiller sig gennem deres forskellige 
brugsværdier. De bliver byttet. Men bytning er en sætten lige. 

Bytter jeg to stole mod en frakke, fordi jeg som snedker kun 
producerer stole, men behøver en frakke til vinteren, så sætter 
jeg produktet af mit snedkerarbejde - altså de to stole - lig den 
frakke, som jeg gerne vil have. Når t ing sættes lige, må de også 
være lige. 

l\ Ien vi så jo, at de varer, som byttes mod h inanden, er 
forskellige som brugsværdier, altså at de er ulige. Derfor må vi 
besvare følgende spørgsmål : 

Hvilken egenskab gør varerne lige ?  Hvilken egenskab ud over 
det at være brugsværdi må varerne besidde for at kunne opfylde 
denne anden betingelse : nemlig at være af samme kvalitet som 
enhver anden vare? 
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Og for at besvare det ,  må vi igen spørge : Hvad bliver byttet? 
Varer. Hvad er varer?  Produkter, som har brugsværdi for den 
anden. Hvad er produkter? Ting, som er blevet produceret : 
varer er et resultat af arbejde. De er produceret af mennesker. 
Det , som adskiller varer fra umiddelbare naturgenstande, er den 
kendsgerning, at mennesker har anvendt arbejde til at frem
bringe disse varer. Varer er arbejdsproduhter. 

c.  Værdi. 
Som værdi er alle varer af samme kvalitet . 

Som brugsværdier er varerne naturligvis produkter af et 
specifikt, målrettet arbejde : stole af snedkerarbejde, frakker af 
skrædderarbejde o . s.v. Ligesom de enkelte produkters brugs
værdi er forskellige, således er også de arbejder, som er 
nødvendige til deres frembringelse, forskellige. Alligevel er alle 
varer produkter af menneskeligt arbejde . Heri er de ens. Som 
arbejde overhovedet er alle arbejder umiddelbart lige. Uanset 
hvor forskellige de arbejder måtte være, så er de alle anvendelse 
af arbejdskraft . Når arbejdsdagen slutter, er man udaset uanset 
hvilket konkret arbejde, man har udført. Den kendsgerning, at 
menneskene har anvendt arbejdskraft til fremstillingen af varer, 
er den søgte fælleslwalitet ved varerne. 

I bytningen er snedker- og skrædderarbejdet sat lige. Der er 
set bort fra den givne aktivitets forskellige form. Men det, som 
adskiller dem, er dog ikke forsvundet gennem at aktiviteterne er 
sat lige. Snedkerarbejdet hører ikke op med at være snedker
arbej de. Det som det kommer an på her, er, at i bytningen 
udtrykkes de forskellige arbejders lzghed, ikke deres forshel
lzgehd. For så vidt som man betragter de forskellige aktiviteter 
forbliver de også forskellige. I bytteforholdet bliver varernes 
lighed udtrykt på trods af deres forskellighed. 

Som et resultat af et på denne måde Llige, alment arbejde har 
alle varer en fælles egenskab : de er værdz·. 

Det, som ved aktiviteten er den fælles egenskab "lige 
arbejde" ,  er hos varen egenskaben værdi. Det at være værdi er 
ingen naturlig egenskab ved varen ,  som man kan opfatte med 
sine fem sanser. Det er en samfundsmæssig egenskab : den viser 



si g kun, hvo r der byttes .  D en si ger, at varen er et resultat af et 
arbejde, der er umi ddelbart li ge med andre arbejder. 

D et er af afgørende vi gtigh ed, at værdien ikke er en nat urli g 
egenskab, men en samfundsmæssig. Værdi en kan i kke s es, man 
kunne f. eks . rønt genfoto grafere eller di ssekere sto lene uden at 
deres værdi blev synlig. På t rods heraf er varernes egenskab, at 
være værdi, i nt et t anl< efo st er. Fo rdi det viser si g i varebyt ningen 
at varevæ rdien eksist erer. I varebyt ningen st år varerne overfo r  
hinanden o g  byttes gensidi gt, fo rdi de so m værdi er ens, fo rdi de 
er værdi .  Ligesom pro dukt erne kun er varer under de 
samfundsmæs si ge beti ngelser privat ejendo m, arbejdsdeling o g  
byt ni ng, således har di sse pro dukt er o gså  kun egenskaben at 
være væ rdi under de samme samfundsmæssi ge betingelser. 

D en enkelt e vare er derfo r to ti ng: brugsværdi og værdz� alt 
eft ersom ma n b et ragter den so m result at af et særli gt 
fo rmålsrett et arbejd(,) ( konkret-individuelt arbejde) eller som 
result at af umidde lbart li ge arbejde (abstrakt-alment arbejde). 
Sto lene o g  frakken er som brugsvæ rdi er fo rskelli ge fra 
hi nanden, ulige. Som væ rdier er de li ge. 

Varer må alt så altid bet ragt es under en dobbelt synsvinkel, 
dels som bmgsværdi o g  dels som værdi .  D enne do bbelte  
bet ragtni ngsmåde er  givet ud fra selve varens dobbeltkarahter: 
den er brugsværdi og væ rdi. 

d. Værdistørrelse. 
Samfundsmæssig nødvendig arbejdstid. 

Vi bytter to sto le mo d en frak ke ( 2  sto le = I frakke). D e  er 
begge væ rdi er, men disse værdier har o gså  en best emt størrelse. 
Eksemplet s li gesti lling vi ser li gheden i begges værdistørrelser: 2 
stok er li ge s å  meget væ rd som I frakke. I frakke har en 
do bbelt så sto r væ rdi som I stol . 

B ytt efo rho ldet er i kke kun udt ryk fo r varernes kvalit ativ e 
li ghed so m v�rdi er, det vi se r o gså  det kvantitative fo rho ld, hvo ri 
en  vare bytt es mo d en anden. 

Hvorledes bestemmes værdistørrelsen samfundsmæssigt ? 
Værdi en er res4 lt at af abst rakt-alment arbejde. D ens 

st ørrelse måles  med den mængde arbejde, so m har skabt den: 
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værdi en er altså bestemt gennem det menneskeli ge arbejdes 
vari ghed, gennem den arbejdstid, der er blevet anvendt ti l dens 
produkti on. 

En time menneskeli gt arbejde danner en bestemt værdi
størrelse. Hvi s vi antager, at der behøves nøjagti g 1 time ti l at 
lave en stol, så bliver værdi størrelsen for to stole to timer. Vi 
kan læse af li gningen 2 stole = 1 frakke at så må frakken også 
have en værdistørrelse på to timer. Fremsti llingen af en frakke 
varer altså nøjagti g dobbelt så længe som en stols fremsti lling, 
nemli g to timer. 

Heraf kan vi slutte, at varens værdi vokser proportionalt med 
længden af den ti d, som anvendes ti l dens produktion. 

Nu kan man tro, at en langsommere eller dovnere 
vareproducent fremsti ller mere værdi fulde varer end en, der 
arbejder hurti gt. Den første anvender jo mere tid på si t produkt 
end den sidste. rv1en vi kan i kke gøre enkeltproducentens 
arbejdsydelse og hans i ndividuelle arbejdstid ti l målestok for 
værdidannelsen. Værdi størrelsen må have samfundsmæssig 
gyldighed. Derfor må vi gå ud fra en samfu ndsmæssig 
gennemsnitsgrad af dygti ghed og i ntensi tet i et arbejde under 
gennemsni tli ge samfundsmæssi ge produktionsbetingelser. Den 
samfundsmæssigt nødvendige arbejdstid anvendes på produkter, 
der fremstilles under disse betingelser. Og den er den målestok, 
hvormed varernes værdistørrelse bestemmes. Den vareprodu
cent, der arbejder langsommere end de andre, får i bytning også 
kun den samfundsmæssi ge gennemsni tsværdi. Den samfunds
mæssi gt nødvendi ge arbejdstid kan forandres, f. eks. gennem 
i ndførelse af bedre maski ner på et samfundsmæssi gt grundlag. 
Så vi lle produktionen af en frakke måske i gennemsnit kun vare 
halvt så længe som før, og frakkens værdi vi lle være faldet ti l 
det halve. 

Når vi indti l nu har sagt, at i bytni ngen står lige store værdier 
overfo r hi nanden, så er det ikke længere nøj agtigt nok. 
Værdi størrelsen er bestemt gennem længden af den samfunds
mæssige ar bejds ti d, som er nødvendi g  ti l dens produkti on -
værdi størrelsen er altså bestemt gennem en gennemsnitsstør
relse. Et sådant gennemsni t kan i kke beregnes eller fastsættes af 
den enkelte vareproducent på nogen måde. Det fremstår først 
på markedet i de stadige svi ngni nger i udbud og efterspørgsel. Er 
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efterspørgslen større end udbuddet, sælges varerne over deres 
værdi. Er efterspørgslen mindre end udbuddet, falder vare
priserne under vareværdierne. På lang s igt udlign es disse 
bevægelser, således at varerne i gennemsnit sælges til deres 
værdi. Marx betoner, at den lov, hvorefter lige s tore værdi
størrelser byttes, kun sætter s ig igennem som en " blindt 
virkende gennemsnitslov" i markedets anarki. ( 1 :1 , 2 06 )  

Det vareproducerende samfund, hvis beståen er afh ængig af 
at varebytningen fungerer, hviler altså på lovmæss igheder, som 
virker automatisk og uafh ængigt af de deltagende personers 
bevidste v ilje. 

1 1 1 . Bytteprocessen. 

Det har vist  s ig, at varerne har dobbeltkarakter, nemlig de to 
egenskaber brugsværdi og værdi, samt at s tørrelsen af denne 
værdi er bestemt af varigheden af den samfundsmæssigt 
nødvendige arbejdstid, som medgår til varens produktion. I 
b ytteprocess en v iser det s ig, hv ilken samfundsmæss ig rolle 
varens to egenskaber - brugsværdi og værdi - spiller. Vi skal nu 
se på denne bytteproces. 

I dag byttes varer kun s jældent direkte mod h inanden. 
Normalt formidles varebytningen af pengene. Men for at kunne 
forstå, hvad penge overh ovedet er, må vi i første omgang opfatte 
varernes bytteproces som om en vare A byttes direkte mod en 
vare B .  Dette s imple bytteforhold er derfor udgangspunkt for 
den følgende undersøgelse. Gennem denne undersøgelse skal  v i  
forklare pengenes ejendommeligh eder ud fra bytteprocessen. 

a. Det simple bytteforhold mellem to varer (simpel værdzform). 

Varer er brugsværdier, fordi de er nyttige for den, som erhverver 
dem gennem bytningen, og de er værdi, fordi de er resultat af 
abstrakt-alment arbejde. 

Værdien er ganske v ist  ikke synlig i bytningen. Det, som 
fremtræder, er kun bytning af brugsværdier. Hvor analysen af 
bytteforh oldet førte til det resultat, at den enkelte vare er to 
ting, nemlig brugsværdi og værdi, så v iser det s ig nu, hvor vi igen 
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betragter bytteforholdet, men som en totalitet, at kun 
brugsværdierne er synlige. 
To varer står overfor hinanden og skal udtrykke, at de er 
forskellige i deres brugsværdiegenskab og at de er lige i deres 
værdiegenskab. 

Deres brugsværdiers forskellighed er umiddelbart iøj ne
springende. Værdiligheden udtrykkes derimod i bytteforholdet 
på den måde, at den ene vares brugsværdi udtrykker den anden 
vares værdi: 

2 STO L E  = 1 F R A K K E  ( simpel værdiform) 

I denne ligning udtrykker brugsværdien frakke de to stoles 
værdi. Man siger, at to stole er en frakke værd. Den vare, som 
udtrykker en anden vares værdi, her frakken, kaldes ækvivalent. 

I vores eksempel (2  stole = 1 frakke) er frakken stolenes 
ækvivaknt. Dt>nnt> opgavf' - at u rltrykk e  stolf'nf's vwrrl i som 
ækvivalent - kommer altså oven i frakkens første opgave, 
nemlig at være brugsværdi for en anden, her for snedkeren. 
Frakken er altså 1 )  brugsværdi· for snedkeren og den viser 2) 
umiddelbart stolenes værdi. Frakken tjener altså ikke kun som 
beklædningsgenstand men også som ækvivalent. Begge opgaver 
opfylder den i sin brugsværdiskikkelse. Men brugsværdien 
frakke gælder kun som udtryk for stolenes værdi indenfor 
bytteforholdet. Skrædderen har produceret en ækvivalent, altså 
i første række en værdi. Frakken har nemlig ingen brugsværdi 
for ham. Som vareproducent, der udelukkende producerer for 
et marked, er frakken byttemiddel. Skrædderen producerer en 
vareækvivalent for at kunne bytte sig til de stole, som han 
behøver. For så vidt som vareproducenterne producerer for 
markedet, fremstiller de ækvivalenter, altså værdier. Det er 
fuldstændig ligegyldigt for vareproducenterne, hvilken særlig 
brugsværdi den værdi, som de må producere, udtrykker sig i. 

Betydningen af dette sidstnævnte forhold kan først gøres 
fuldt forståeligt senere gennem analysen af kapitalforholdet. 
Først her kan brugsværdiens underordnede rolle forklares og 
dermed også den underordnede rolle af individernes behov i det 
vareproducerende samfund. 
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b. Den udvihlede bytteproces og pengenes opståen. 

Der ko mmer her en vanskelighed i det eksempel, so m vi har 
brugt in dtil nu. B egge varepro ducenter, snedker o g  skræ dder, 
bytter deres pro dukter direkte mo d hinanden. Vi  har altså 
fo rudsat, at s to len e må have brugsværdi fo r s krædderen o g  
frakken brugsværdi fo r sn edkeren .  Varerne bliver kun byttet, 
fo rdi be gge pro ducenter kan tilfredsstille deres beho v med den 
vare, so m den anden har pro duceret. Det er naturligv is et rent  
tilfælde. Når en snedker går på markedet, skal han ikke blo t 
fin de en skræ dder, der falby der en frakke, men o gså  en 
skræ dder, so m o ven i købet man gler sto le. Kun n år en s kræ dder 
udelukken de vil have byttet s in frakke mo d s to le, vil det lykkes 
fo r snedkeren at ko mme af med s to len e o g  få den øn skede 
frakke fo r dem. 

l\frn sn edkeren har ligeso m alle andre mennesker o gså  en 
række an dre beho v, da han jo ikke alene behøver en frakke. Lad 
o s  antage, at han o gså  kan få 25 0 kg karto fler eller 3 par sko 
eller 8 flasker snaps eller 1 5  m bo muldss to f  eller 1 0  gr guld fo r 
sin e  to sto le: 

2 sto le == 

1 frakke eller 
250 kg kartofler el ler 
3 par sko eller 
8 fl . snaps eller 
1 5  m bomuldsstof el ler 
1 0  gr guld 

(udfo ldet værdifo rm) 

Sto lene har nu nøj agtig lige så mange ækvivalenter so m det antal 
varer, snedkeren kan vælge mellem. Det er klart, at snedkeren 
kun kan bytte disse varer mo d sine sto le, hvis de andre 
varepro ducenter vil have to sto le af sn edkeren - her altså 
bonden , væveren eller guldgraveren .  Og fo r guldgraveren ville 
det bety de, at han kun kan skaffe s ig enten s to le, en frakke, 
karto fler, sko ,  snaps eller bo muldssto f, hvis sn edkeren ,  skræ d
deren , bonden , sko mageren ,  bræn devinsbræn deren eller væ
veren vil have 1 0  gr guld af ham: 



1 frakke eller 
250 kg. kartofler el ler 
3 par sko el ler 
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1 0  gr. gu ld = 8 f l .  snaps el ler ( udfoldet værdiform) 
1 5  m l:>omu ldsstof eller 
2 stole 

Vi ser her, at  enhver vare har en række særlige ækvivalenter 
samt at enhver vareproducent k un ge nnem tilfældigheder og 
efter lang søgen vil k unne f inde en by ttepartner, som han 
gensidigt k an by tte brugsværdi med. D enne vansk elighed ligger 
al ene i at alle varer er " ikke- brugs værdi for deres besidder, 
brugsværdi for deres ikk e-besidder" ( 1  :1 , 1 8  7 ). 

Det har dog vist sig ,  at når en snedket k an by tte: sine stole 
med mange  andre varer og dermed udttykk e  deres værdi i en 
række andre varer, så m å  disse martge andre varebe siddere også 
by tte deres varer mod stole. Derfor m å  deres forsk ellige  varers 
værdi også k unne udtrykk es i en og samme tredje vare , s tole: 

Almen værdiform: 

1 frakke el ler 
250 kg kartofler eller 
3 par sko el ler 
8 fl .  snaps el ler 
1 5  m bomuldsstof el ler 
1 0  gr guld 

eller: 
2 stole eller 
1 frakke ellet 
250 kg kartofler elier 
3 par sko el ler 
8 fl .  snaps e l ler 
1 5  m bomuldsstof 

== 2 stole 

= 10 gr guld 

S tolene, resp. guldet, udtrykk er nu alle andre varers værdi. D isse 
varer udtrykk er nemlig deres værd i fælles i en fra dem ad sk ilt 
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vare ( her stole eller guld), som herved bliver til fælles eller 
almen ækvivalent for alle andre varer. Denne vare er PENGE. 

For at kunne fungere virk eligt som penge, må en vare dog 
være anerk endt samfundsmæssigt som pengevare. Den er penge, 
når den som den eneste i samfundet har den almene ækv ivalents 
funk tion. 

Udvik lingen af pengene sk er ikk e  efter produc enterne s 
bevidste plan. De private vareproduc enter produc erer uaf
hæ ngigt af hinanden, og fordelingen af produk ter gennemfø res 
derfor rent tilfæ ldigt efter bytningens momentane betingelser. 
Pen gene opstår kun ved at det efterhånden bliver sædvane at 
sætte de produc erede varer i relation til k un een gansk e bestemt 
vare - hvorved denne vare bliver penge. - Hvilk en vare, som 
overtager pengefunk tionen, er alene afhæ ngigt af, hvad vare
producenterne sæ dvanligv is udtrykker deres varers væ rdi i: 
kvæ g, muslinger, sk ind, c igaretter, æ delmetal eller tørret fisk . 
Det vi k alder sæ dvane, er en proc es, som foregår bag 
producenternes ryg, som Marx s iger. Den fuldendes altså 
gennem den daglige prak s is, uafhængigt af den enk eltes bev idste 
planlæ gning og inds igt. Produc enterne befinder sig i forhold, 
hvor man må bytte for at opretholde livet og hv or en bestemt 
pengevare allerede ek s is terer. Det er derfor en fork ert op
fattelse, at pengene er et, af vareproduc enterne bev idst 
udtæ nk t, tek nisk hjælpemiddel, som sk al ophæve vansk elig
hederne i bytteproc essen. 

I det borgerlige samfund er guld historisk blevet pengevare. 
Oprindeligt var det en almindelig vare. For guldgraveren er det 
endvidere også den særlige vare, som netop han produc erer. 
Guldet får dermed en dobbelt funktion: det er smyk k e, k an 
fyldes i tæ nder o. s .v . , men er desuden almen ækvivalent, alment 
byttemiddel. 

I V. Pengenes funktioner.  

a. Penge som cirlwlationsmiddel. 

Pengene er godt nok k un en særlig vare, men de er en vare med 
en gansk e bestemt funktion, som udvik les af bytningen. Nu står 
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de t o  særlige varer ikke længere direkt e overfor hinanden i 
varebyt ningen, m en derim od vare og penge. Varebyt ningen 
falder nu i t o  adskilt e  faser, nem lig i forvandling af vare t il 
penge ( = salg) og forvandling af penge t il vare ( = køb). Pengene 
form idler s åledes varebyt ningen, d. v. s .  cirkulationen. Pengene 
t jener som cirkulat ionsm iddel. 

VAR E  - PEN G E  - VARE (V - P - V)  

Det er nu ikke længere nødvendigt, at bytt epart nerne gens idigt 
må konsum ere hinandens varer for at byt ningen kan foregå: 

Varebesidder A s øger en eller anden (B ), hvis behov er rett et 
mod A's vare. B m å  være i bes iddelse af penge. A får penge af B 
og søger nu en t redje (C ) eller flere, hos hvem han køber varer 
m ed pengene. Salg og køb kan s åledes skilles t idsm æss igt fra 
hinanden, byt ningen bliver derm ed m ere bevægelig, især da der 
også kan foret ages flere delkøb m ed pengene. 

Pengene t jener som cirkulat ionsm iddel i form af mønter. 
Men papirpenge kan også form idle varecirkulat ionen. S ådanne 
papirsedler har ingen værdi selv. De repræsent erer guldet s værdi, 
som egent lig skulle cirkulere i deres sted. Hvis en st ørre m ængde 
pengesedler er nødvendig for varebyt ningens form idling end der 
er oplagret guld i· cent ralbankerne, er det for s å  vidt uden 
betydning, så  længe t ilt roen t il valut aen opret holdes . Mistes 
t illiden tager alle deres t ilflugt t il de virkelige værdier, t il 
"t ings lige værdier", frem for alt guld. Og så  bliver papirp engene 
fuldst ændig ubrugelige. 

b. Penge som opsparingsmiddel. 

Den, som sælger varer uden igen at købe m ed s ine penge, har 
m ulighed for at anvende pengene som opsparingsm iddel (i 
stedet for som cirkulat ions- og bytt em iddel). K redsløbet 
V-P-V bliver her afbrudt eft er V- P og pengene gives ikke ud 
igen. Men herm ed forandres formål og hensigt m ed byt ningen 
st raks: det drejer s ig ikke længere for vareproducent en om at 
bytte sine egne varer, som han int et kan st ille op m ed, t il andre 
varer, der kan t ilfredsst ille hans behov. Det drejer s ig for ham 
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kun om at være vedvarend e i besidd else af d isse varers værdi og 
at forøge denne værdi. 

Og dett e er kun muligt , hvis varerne kan komme i en fom1 , 
som t illad er for det først e at denne værd i oprethold es over en 
lang t id og for det andet at d en har en skikkelse, som alt id er 
bytt elig. I skikkelse af guld eller papirp enge har pengene d is se 
egenskaber: de  er st edse hold bare, har en relat iv konstant væ rd i, 
og er t il enhver t id bytt elige med andre varer. 

Hvorfor bliver pengene på d enne måd e t il byt ningens mål Oc" 
hensigt i de  vareproducerende samfu nd ? Hvorfor sparer man 
pengene, frem for st raks at give dem ud ? 

På grund af den samfundsmæssige arbejd sdeling fremst iller 
hver enkelt vareprod ucent kun en særlig, specifik vareart , 
hvori mod hans behov er mangesidede. Desud en fornyes hans 
behov bestandig, mens prod ukt ion og salg af hans varer kost er 
t id .  Det er alt så et spørgsmål om vareprod ucent ens eksist ens, at 
han også kan skaffe sig varer når d et ikke lykkes ham at sæ lge 
sine egne varer eller hvis han forbigående ikke er i stand t il at 
fremsti lle varer. I sådanne sit uat ioner viser d et sig t yd eligt , hvor 
nød vendigt det er at have sparet penge ( "spar op i d e  god e t id er, 
så har du i de d årlige"). Enhver vareproducent er jo afhængig af 
marked et , og han kan kun d isponere over d e  udbudt e varer, hvis 
han har penge. 

Man kan nu spørge om, hvor mange penge man egent lig 
skulle spare op. Hvor mange penge behøver man for at være 
sikret i alle tæ nkelige markeds s ituat ioner og i kriset ider? 1 0 0 
kr, 1 0 0 0  kr, 1 0 0 0 0 kr? Hvornå r hold er opsparingen op med at 
være "fornuft igt" og hvornår  begynd er d en at blive en neurot isk 
brist ? 

Spørgsmålet kan ikke besvares ent yd igt .  Man kan kun s ige: j o  
flere penge man er i besidd else af, d esto bedre for en s elv. J o  
mere man har sparet op, dest o mere s ikkert kan man komme 
gennem nøds it uat ioner. 

Pengeopsparingen er altså en uendelig proces, som aldrig kan 
afslutt es .  Enhver tæ nkelig sum penge kan stadig forøges . Og d en 
sparer, som vil opnå uafhængighed af markedets t ilfæld ighed er, 
er net op tvunget t il bestand ig at forøge d en opspared e sum. 

Det er fordi der viser sig en mærkelig mods igelsesfuld 
egenskab i pengene, når d e  anvend es t il opsparing. 



27  

Pengene bl iver s paret op fordi de er almen ækv ival ent, al tså 
fordi de sl et og r et er r ig dommen, s om man k an k øbe al le varer 
med: "Den s om er i bes iddelse af peng e, er i bes iddelse af 
ver den" . - Denne s ætning er r ig tig s amtidig med at den er 
fork ert. Gansk e v is t  k an alt k øbes for peng e, men man er jo 
al dr ig i besiddels e af penge overhovedet, men altid k un af en 
bes temt sum af dem. Og med denne begrænsede sum k an alt 
netop ikk e  k øbes , men k un en begræns et mængde varer .  

Spar erens magt og uafhængighed ender altså i det øjebl ik , 
hvor han har g ivet s in s ids te ops parede øre ud. For at undgå  
dette s mertel ige tids punk t er man tvunget til a t  samle s ig s å  
mange penge som overhovedet mul igt. Ops paringen bl iver 
s ål edes til en uendel ig proces .  

Marx k al dte ops par ingen af penge for "sk attesaml ing", og 
han har beskrevet pengesamlingens mods igels e og meningsløshed 
sål edes : "Driften til at samle sk atte k ender ikk e  til mådehold. 
Kval itativt, efter deres form, er pengene græns el øse, de er den 
al mene ( da. generelle) repræs entant for s tofl ig ( da. mater iel ) 
r igdom, fordi de umiddelbart k an oms ættes til en hv ilk en s om 
hels t vare. Men enhver forhåndenværende penges um er till ige  
kvantitativt  begrænset og derfor ogs å  a f  begr æns et v irk ning s om 
middel til k øb. Denne modsigels e mellem pengenes kvantitativ e  
begrænsning og deres kval itative gr æns eløs hed dr iver uafladeligt 
sk attesamleren tilbage til s isy fosarbejdet med at s aml e  s ig flere 
og fl ere sk atte. Det går ham s om verdens erobreren, der med 
hvert nyt land k un erobrer en ny græns e. " ( 1  : 1 , 241 ) 

Hv is var epr oducentens mål og hens igt er at oms ætte s ine 
varer til penge og samle pengene, så må han naturl igv is 
indskrænk e tilfredss tillels en af s ine behov mest mul igt. Han må 
arbejde meg et og k ons umere l idt. Så k an han s ælge mang e  varer, 
al ts å få mange penge ind og give  få ud. Arbejdss omhed, 
s pars ommel ighed og gerrighed må s ål edes bliv e den s parende 
varepr o<l ucents v ig tigs te k arak teregensk aber. Men uans et hvor 
meget han måtte arbej de og hv or l idt han ogs å  måtte 
k onsumere, v ille hans r igdom al drig nærme s ig r igdommen slet 
og ret, men v ære r elativ l ille og k un forøges langsomt. Det er 
fordi r igdommens k il de k un er var eproducentens egen arbejds 
kraft. En v irk el igt umådel ig og enorm forøgels e af v ærdie n v il 
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først være mulig, når en producent anvender mange arbejds
kræfter til dette formål . . .  

V. Varens og pengenes fetichkarakter. 

Ordet "fetich" stammer fra antropologien - den videnskab , der 
beskæftiger sig med udforskningen af primitive folkeslags liv. 
Denne forskning viser, at de primitive folk endnu ingen 
bevidsthed har om deres samfundsmæssige og naturlige livs
betingelser. Da de f.eks. ikke begriber en god høst som resultat 
af deres eget arbejde - d.v.s. menneskenes stofskifte med 
naturen - tror de på overmenneskelige kræfters indvirkning. 
Disse primitive folk mente at kunne indvirke på naturens 
ubegribelige magter ved at tilbede deres egne samfundsmæssige 
produkter som guder. Resultaterne af deres egen aktivitet fik 
således tillagt magiske kræfter. I disse menneskers bevidsthed 
fik de livløse ting tillagt menneskelige eller overmenneskelige 
evner og b lev til fetich'er. 

Marx genfinder den mekanisme, at de menneskeskab te 
produkter synes at få overnaturlige evner, i det vareproduce
rende samfund. Her frembyder naturkræfterne ikke længere 
hemmeligheder. Men på trods heraf får arbejdsprodukterne en 
fetichkarakter i det vareproducerende samfund. For at kunne 
begribe denne fetichkarakter, må vi endnu engang gøre det 
vareproducerende samfunds specifikke form tydelig. 

Grundlaget for alt menneskeligt samliv er nødvendigheden af  
den arbejdsdelte produktion og  produkternes deraf følgende 
fordelingsmåde. Det, som adskiller de forskellige samfundsfor
mer, er måden, hvorpå der produceres og i hvilken form, de 
fremstillede produkter fordeles. Før vi udleder varens fetich
karak ter af produktionens specifikke samfundsmæssige form, vil 
vi som illustration sammenligne andre samfundsformer med det 
vareproducerende samfund. 
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Lad os først betragte det samfundsm æssige forhold  mellem 
den m iddelalderl ige feudal herre og den l ivegn e. Her udgør de 
personlige afhængighedsforhold det samfundsm æss ige grundlag. 
Den l ivegn es afhæn gighed af feu dalherren resulterer, i, at den 
l ivegn e m å  anven de en bestemt mæn gde arbejde i s in herres 
tjen este: har arbejder 3 af u gen s dage på feu dal herrens  mark og 
de resterende på s in egen mark for s ig s el v  og s in famil je. De 
samfundsm æss ige produ ktion sforhold  er genn em sku el ige for 
m enneskene  her, fordi deres gen sidige afhængighed træder 
åben t frem som personlig afhængighed. 

Et an det eksem pel er den selvstæn dige bon defam il je, som 
kun producerer til eget bru g. De n ødven dige arbejder f ordel es 
på fam il jem edlemm ern e, hvorved de individu elle  arbejdskræfter 
virker som famil jen s fæll es arbejdskraft. S el v  om der fore
komm er en arbejdsdel ing  mellem fam il jem edlemmerne, bl iver 
arbejdsprodu kterne all igevel ikke til varer. Hvert en kel t fam il je
m edlem får en an del af de af hel e fam il jen producerede 
l ivsforn ødenheder. De samfundsm æssige relationer forbl iver 
også her gennemsigtige for all e  deltagere. Det individuelle 
arbejde er umiddelbart en del af det samfundsmæssige arbejde. 
Produ ktion og fordel ing  er ingen hemmel ighed for n ogen .  

I det vareproduc eren de samfund, hvor der ikke bl ot fin des 
arbejdsdel t  produ ktion men også privatejendom af produ ktions
m idlern e, opl øses den umiddelbare en hed af individu el t og 
samfun dsmæssigt arbejde som i bon defam il jen . Den private 
besiddel se af produ ktion sm idlern e gør, a t  en hver vareproducen t  
produc erer isoleret fra en hver anden .  S ål edes ved den en kel te 
producen t  ikke, hvad og hvor m eget og i hvilket tidsrum de 
an dre producen ter i samfundet har produceret. I det de private 
producen ter bytter deres forskell igartede produ kter m ed hin 
an den ,  viser det sig om deres privatarbejde er en del af  det 
samfundsmæssige arbejde: først n år bytn in gen er lykkedes, har 
det vist s ig, at det kon krete arbejde er en del af det for 
samfundet n ødven dige og nyttige totalarbejde. Varepro ducen
terne ken der ganske vist ikke denne samfundsm æssige samm en 
hæn g, men de er underlagt den og m å  handle i overen sstem
m else m ed den . 

Varen s fetic hkarakter træder all erede frem i den s im ple  
værdiform, hvor varerne en dnu ikke byttes m od penge, m en 
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hvor en specifik vare befinder sig i en rela tion til en anden 
specifik vare. I ligningen 2 stole = 1 frakke står to brugsværdier i 
første omgang overfor hinanden, som dog via deres særlige 
funktioner i ligningen overtager forskellige funktioner. Frakken 
overtager den funktion at udtrykke de 2 stoles værdi gennem 
sin stilling i ligningen. I den reale bytning er det kun 
brugsværdier, der står overfor hinanden. I bytningen kan en 
vares værdi derfor også kun udtrykkes i en brugsværdi. Skal  
stolenes værdi udtrykkes i ligningen, sættes frakken overfor 
dem. Spørgsmålet: "Hvad er 2 stole værd? " besvares med: "De 
er 1 frakke værd". Her udtrykker et bestemt kvantum af en 
særlig brugsværdi stolenes værdi. Dette kan brugsværdien frakke 
kun fordi både stole og frakke indeholder samfundsmæssigt 
arbejde, hvilket ikke kan ses på nogen af dem. B rugsværdien 
frakke synes langt snarere netop at  være byttelig på grund af sin 
særlige brugsværdi. For de deltagende vareproducenter synes 
varerne at byttes på grund af en eller anden hemmelig 
naturegenskab. Det menneskelige arbejdes produkter får tilsyne
ladende eget liv. Denne tilstand -at  de ting, som menneskene 
selv har skabt udvikler en selvbevægelse og vinder en magt over 
m enneskene -kalder Marx varens fetichkarahter. 

Denne fetichkarak ter forstærkes yderligere, når de to stole 
ikke længere byttes direkte mod fra kken, men det derimod er 
bl evet til en samfundsmæssig sædvane a t  bytte varerne mod 
penge ( guld- eller papirp enge). Et særligt ædelmetal eller blot en 
påtrykt papirlap synes nu at  have den magiske evne a t  kunne 
k0 be alle varer. Og de synes at have denne evne netop som 
brugsværdz� som et simpelt meta l eller en lap pa pir. 

N u  erkender vareproducenterne overhovedet ikke længere, a t  
pengene kun er den a lmene vare, den almene ækvivalent - altså 
udtryk for abstrakt- menneskeligt arbejde. Det er fuldstændig 
skjult, at køb og salg ved hjælp af penge ikke er a ndet end de 
enkeltstående vareproducenters indbyrdes samfundsmæssige 
forhold: Fordi vareproducenterne ikke p roducerer i fællesskab, 
må de alle gå konkurrerende ru ndt efter pengene. Således er de 
ganske vist tilsyneladende uafhængige af hinanden, men alle 
afhængige af pengene. P engene behersk er hele samf undet som 
en fetich: "Guld og penge regerer verden. " 

Som privatbesidder af produktionsmidler planlægger hver 
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enkelt vareproducent kun for sig selv og må derfor producere 
for et ikke-planlagt og anonymt marked. Da menneskene ikke 
planlægger deres produktion bevidst og i fællesskab,  træder 
deres egne produkter op imod dem som en fremmed magt på 
markedet. Bytteprocessen fremtræder som en proces mellem 
varerne, kun som en relation mellem ting. Varernes forhold til 
hinanden og senere til pengene udtrykker altså menneskenes 
indbyrdes forhold. Vareproducenternes gensidige afhængighed 
er skjult af varebytningen. Det er ikke et personligt, gennem
skueligt afhængighedsforhold som mellem den livegne og 
feudalherren. Privatproducenternes tilsyneladende uafhængig
hed viser sig langt snarere at være afhængighed af varebytning, 
altså af markedets love. 

Den kendsgerning, at de samfundsmæssige relationer 
mellem menneskene antager form af relationer mellem ting, 
gælder ikke blot i den simple vareproduktion, men genfindes 
også i den kapitalistiske vareproduktion. Varens og pengenes 
fetichkarakter må vise sig i en mere udviklet form i den 
kapitalistiske vareproduktion, hvor kapitalisten ejer produk
tionsmidlerne og arbejderen ene og alene besidder sin arbejds
kraft (se afsnit 5 ,  pkt. 4). 

Først i en forening af frit samfundsmæssiggj orte ( ty. 
"vergesellschaftet") producenter forsvinder varens fetich
karakter - nemlig først med overvindelse af selve det 
vareproducerende samfund. Menneskene står dermed ikke 
længere overfor hinanden som byttende producenter, men 
planlægger derimod produktionen i fællesskab: 

"Indenfor det kollektive samfund, der er grundet på fælleseje 
til produktionsmidlerne, bytter producenterne ikke deres 
produkter indbyrdes, lige så lidt fremtræder det arbejde, der er 
blevet anvendt på produkterne, her som disse produkters værdi, 
som en egenskab ved selve tingen, da det individuelle arbejde - i 
modsætning til det kapitalistiske samfund - nu ikke mere 
eksisterer ad en omvej, men eksisterer umiddelbar{ som en 
bestanddel af totalarbejdet. " (Marx: Kritik des Gothaer Pro
gramms, MEW 19 ,  s. 1 9-20. Sml. Kritik af Gothaprogrammet, 
i: Marx-Engels, Udvalgte Skrifter, Kbh. 1952, Bd. 2, s. 16). 
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ANDET AFSN IT 

FORVANDLING EN AF  PENG E T I L  KAPITA L 

I første afsnit blev den gennem penge formidlede varebytning 
(V-P-V) udviklet af den umiddelbare bytning (V-V): som 
følge af varebytningens formidling gennem penge gives der den 
mulighed, at salg og køb falder i to adskilte forretninger. Når en 
vareproducent sælger sine varer, uden igen at indkøbe varer af 
samme værdistørrelse, så får han tilsvarende penge tilovers. Med 
disse penge kan han senere købe, uden på forhånd at måtte 
sælge. Rådighedsmagten over pengene som den almene vare, der 
lader s1g ombytte med alle andre varer, eksisterer kun sålænge 
pengene ikke gives ud igen. For pengebesidderen er opsparingen 
af penge altså ikke en måde til at opnå flere penge ved hjælp af 
penge. Opsparingen er en proces, som finder sted uden for 
processen: køb og salg. Når det ikke er muligt at skabe penge af 
penge udenfor bytteprocessen, så må det undersøges, om dette 
er muligt indenfor bytningen. 

I .  Varecirku lation og pengecirku lation 

Den simple varecirkulation (V-P-V) er i sig selv et afsluttet og 
meningsfyldt kredsløb: en vareproducent bytter den af ham 
producerede vare, som for ham selv ikke har nogen brugsværdi, 
mod penge. Med disse penge køber han varer, som er egnet til at 
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tilfredsstille hans behov, som altså for ham har en brugsværdi. 
Varebytningens formidling gennem penge muliggør adskil

lelsen af salg og køb og dermed også opsparingen af penge. 
Gennem opsparing bliver vareproducenten til pengebesidder. 
Når ham som pengebesidder køber og senere igen sælger varer 
på markedet, så fuldender han bevægelsen: P-V/V-P eller kort: 
P-V-P. Når man betragter dette kredsløb P-V-P, så synes det 
at være meningsløst. Thi pengebesidderen har ved slutningen 
ikke flere penge end ved begyndelsen. Han har end ikke fået en 
for ham nyttig brugsværdi (som den ovenfor omtalte vareprodu
cent) og han har endog risikeret sine penge på markedet, idet 
ingen garanterer ham, at han igen kan sælge alle de købte varer 
til den samme pris: det afgøres jo først på markedet - bag den 
byttendes ryg. 

Kredsløbet P-V-P (købe for at sælge) synes altså til at 
begynde med at være meningsløst. Alligevel siger Marx: "Penge, 
der cirkulerer på denne sidste måde, forvandler sig til kapital" 
( 1 : 1 ,  259). For at forklare det, er det nødvendigt at gøre sig 
ligheden og forskellen mellem de to kredsløb V-P-V og 
P-V-P klart. Fælles for begge kredsløb er, at de er sammensat 
af køb og salg. Fælles er også, at ved bytningen V-P eller P-V 
byttes til enhver tid lige store værdier. Kredsløbet V-P-V er 
desuden karakteriseret ved, at der findes forskellige brugs
værdier ved bytteaktionens begyndelse og slutning. Derimod 
begynder og ender kredsløbet P-V-P med penge. Mål og 
formål med denne bytning er derfor ikke en brugsværdi, men 
derimod pengene, bytteværdien selv. Men hvis det alene drejer 
sig om tilegnelsen af penge, så er denne form for bytning kun 
meningsfuld, hvis pengebesidderen ved slutningen får flere 
penge, end han har givet ud i begyndelsen. Kredsløbet P-V-P 
er altså efter sit formål en bevægelse fra penge til flere penge -
altså ikke P-V-P, men P-V-P'. Den oprindelige udlagte 
pengeværdi må forstørre sig, den må tilsættes MERVÆRDI. 
(Sådan kalder Marx overskuddet udover den oprindeligt udlagte 
værdi). Først denne værdiforøgelsesbevægelse forvandler virke
ligt pengene til KAPITAL. 

Denne værdiforøgelsesbevægelse kender intet mådehold og 
ingen grænse: medens målet for hele bevægelsen i kredsløbet 
V-P-V var brugsværdien og dermed tilfredsstillelsen af 
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kvalitativt bestemte og kvantitativt begrænsede behov, beror 
kredsløbet P-V-P' på det samme ved bevægelsens begyndelse 
og slutning, nemlig penge. Kun må pengesummen ved bevægel
sens slutning være større end summen ved begyndelsen, og jo 
mere dette er tilfældet, desto mere meningsfuldt bliver 
kredsløbet P-V-P'. Denne kapitalvaloriseringsproces er derfor 
uden måde og går udover enhver skranke. 

1 1  Varecirkulation og merværdi. 

Det er fra 1. afsnit bekendt, at der ved varebytningen i reglen 
byttes lige store værdier. Denne bytning af lige store værdier 
kalder Marx for bytning af ækvivalenter. Hvis f.eks. 2 par sko 
lader sig bytte med en kjole, så er deres bytteværdier lige store. 
I begge er altså indeholdt den samme mængde samfundsmæssigt 
nødvendigt gennemsnitsarbejde. Derfor koster de den samme 
sum penge. Men forudsættes det, at kun lige store værdistør
relser byttes, så er bevægelsen P-V-P', altså køb af varer for at 
sælge dem dyrere, ikke mulig. For der hvor lige store værdier 
byttes, kan ingen opnå merværdi. På den anden side ved enhver, 
at en arbejdsgiver skaber sig en gevinst i sin forretning. 

Mange borgerlige videnskabsmænd gør forklaringen simpel, 
idet de siger, at vareproducenten sælger sine varer over deres 
værdi, f.eks. med 1 0%, og disse 1 0% indkasseres som gevinst 
eller merværdi. De overser derved, at hvad der er tilpas for den 
ene, er for billigt for den anden. Det vil sige, at enhver 
vareproducent vil have gevinst, altså må sælge sine varer 1 0% 
over deres værdi ifølge denne forklaring. Men nu da arbejdsgiver 
A sælger sine varer til arbejdsgiver B ,  betaler B disse varer med 
1 0% over deres værdi. B sælger på sin side også sine varer med 
1 0% over deres værdi. Således kan han gennem salget påny 
genoprette tabet ved sit varekøb. På denne måde får han dog 
ikke nogen gevinst. Også arbejdsgiver A taber igen det, som han 
har indvundet ved salget af sine varer med 1 0% forhøjelse over 
værdien, når han må købe varer, som ligeledes købes med 1 0% 
over deres værdi. Man ser, at på denne måde kan ingen 
vareproducent opnå gevinst eller merværdi. Dette forklaringsfor
søg er altså forkert. For det kommer ud på et, når alle 
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varebesiddere sælger deres varer til hinanden 1 0% over varernes 
værdi, da det er det samme som, at de sælger varerne til deres 
værdi. Prisen på varerne stiger ganske vist, men deres indbyrdes 
værdiforhold forbliver uændret. 

Det samme gælder, hvis man for at forklare merværdiens 
oprindelse antager, at varerne blev solgt under deres værdi, 
f. eks. med 1 0%. Køberen af disse varer ville ganske vist få en 
gevinst. Men for at kunne købe måtte han først sælge de varer, 
som han selv har produceret, og det 1 0% under deres værdi. Han 
har allerede tabt 1 0% som sælger, førend han som køber tjener 
1 0%. Dermed bliver alt som før. 

Når man siger, at ikke alle vareproducenter, men kun enkelte 
vil kunne sælge deres varer over varernes værdi, eller at det kun 
vil lykkes enkelte købere at købe varer under deres værdi, så 
sker der følgende: den enkelte vil ganske vist derigennem kunne 
opnå en gevinst, men denne gevinst vil ikke være andet end et 
bedrag overfor handelspartneren. For handelspartneren må 
f.eks. betale 5 0  kr for et par sko, der er 40 kr værd. Det vil sige 
for en værdi på 5 0  modtager han en modværdi på 40. I 
enkelttilfælde forekommer sådanne optrækkerier til stadighed. 
Det forklarer imidlertid ikke merværdiens opståen. For de 
l 0kr's gevinst, som skosælgeren har blokket skokøberen for, 
uden at levere ham en modværdi, mangler skokøberen. Han har 
mistet en værdi på 1 0, uden at have modtaget en modværdi 
herfor. Den samfundsmæssige rigdom ændrer sig ikke gennem 
sådanne optrækkerier. Det ændrer kun rigdommens fordeling, 
for når den ene får mere værdi, får den anden mindre værdi, 
d.v.s. samfundsmæssigt betragtet fremstår der ingen ny tillægs
værdi. 

Som resultat af disse forklaringsforsøg får vi følgende : 
hverken bytning af ens værdier eller bytning af forskellige 
værdier skaber merværdi. Merværdien udspringer altså ikke af 
bytningen, ikke af cirkulationen. 

1 1 1 . Merværd i og varen arbejdskraft. 

Når pengebesidderen køber varerne til deres værdi og sælger 
dem til deres værdi og alligevel ved processens slutning trækker 
mere værdi ud end han indskød, så må der være tilsat værdi 
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(uden ækvivalent) indenfor kredsløbet P-V-P'. Denne værdi
ændring k an ikke være foregået med de indskudte penge, fordi 
pengene kun udtrykker varens værdi, en fast sum, såvel ved 
købet (P-V) som ved salget (V-P). D eraf følger: af cirkula
tionen udspringer ingen merværdi. V ærditilvæksten må altså 
hænge sammen med varen selv. Men den kan ikke udspringe af 
varens værdi, da denne værdi ikke ændrer sig i bytningen. D eraf 
følger: værditilvæksten kan kun udspringe af varens brugsværdi, 
d.v.s. af dens anvendelse. 

For at der ved processens slutning er mere værdi for hånden 
end ved begyndelsen, må pengebesidderen købe en vare, som 
gennem forbrug af den skaber merværdi. D enne særlige 
merværdiskabende vare finder pengebesidderen i den menneske
lige arbejdskraft, i den arbejdsformåen, som arbejderen sælger 
til pengebesidderen som vare. Arbejdskraft eller arbejdsformåen 
betegner alle menneskets åndelige og kropslige færdigheder, som 
han sætter ind, såsnart han producerer brugsværdi af en eller 
anden art. Pengebesidderen henholdsvis den simple varepro
ducent forvandles til kapitalist gennem køb og brug af denne 
særlige værdiskabende vare arbejdskraft. 

Kapitalisten kan kun forbruge brugsværdien af varen arbejds
kraft, idet han anvender arbejdskraften, det vil sige, idet han 
lader dens besidder, arbejderen, arbejde. Der opstår nu to 
spørgsmål: 
1. Hvordan fremtræder den menneskelige arbejdskraft som vare 

på markedet? 
2. Hvordan bestemmes denne særlige vares værdi, hvis b rugs-

værdi består i at kunne skab e  ny værdi og merværdi? 

IV. Den menneskel ige arbejdskraft som vare. 

Den menneskelige arbejdskraft har ikke til alle tider og ikke 
under alle samfundsmæssige forhold været en vare. Endnu ved 
simpel vareproduktion er det sådan, at enhver som uafhængig, 
selvstændig privatproducent fremstiller varer, som b yttes på 
markedet. Til produktionen af disse varer bruger han foruden 
værktøj og råmateriale også sin egen arb ejdskraft. D enne 
arbejdskraft er derfor ingen vare, fordi den anvendes af sin egen 
besidder. Besidderen kan kun selv anvende sin egen arbejdskraft 
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så længe, som han også besidder de til produktionen nødvendige 
arbejdsmidler og arbejdsgenstande. Først i det øjeblik, hvor han 
mangler disse nødvendige midler til produktionen af varer, er 
han tvunget til at sælge sin arbejdskraft som vare på markedet. 
Han må sælge den til den, der som besidder af produktions
midler kan anvende hans arbejdskraft. 

Den umiddelbare producents, d.v.s. arbejdskraftbesidderen 
adskillelse fra de nødvendige produktionsmidler til anvendelsen 
af denne arbejdskraft er imidlertid kun den ene forudsætning 
for at arbejdskraften viser sig på markedet som vare. Den anden 
lige så nødvendige forudsætning er, at arbejdskraftbesidderen 
kan råde over sin arbejdskraft, at han formaldemokratisk set er 
en fri og over sig selv bestemmende borger. Det er ikke 
selvindlysende. Hverken i middelalderen eller i helt tidlig tid 
kunne den livegne eller slaven råde over sig selv og sin 
arbejdskraft som fri person. De to forudsætninger, som er 
nødvendige for at arbejdskraften optræder som vare, har Marx 
sammenfattet som arbejderens dobbelte frihed, nemlig friheden 
til at råde over sin egen arbejdskraft, og friheden ( d. v.s. 
ikke-besiddelsen) fra produktionsmidler. 

Begge forudsætninger er resultat af bestemte historiske 
udviklinger, som her kun kort kan antydes. Udviklingen af 
byerne som marked og pengeøkonomiens udbredelse er for
bundet med udviklingen af den simple varecirkulation. Udbre
delsen af vare-pengeforholdet på landet førte på den ene side til 
ophævelsen af bøndernes livegenskab, da deres tidligere hove
riarbejde måtte erstattes af pengeafgifter. På den anden side 
førte det til mange små bønders voldelige adskillelse fra deres 
ejendom og jord, når de ikke kunne tilvejebringe disse 
pengebetalinger. Disse bønder, som var fordrevet fra deres land, 
d.v.s. berøvet deres produktionsmidler, søgte tilflugt i byerne. 
De fandt her deres underhold gennem salget af deres arbejds
kraft og danner dermed de første lønarbejdere, det første 
proletariat. Den historiske udvikling frem mod det kapitalistiske 
samfund har altså sine to sider: før det første bliver mennesket 
befriet fra ufrihed, ulighed og livegenskabets lænker. Ud af den 
unde_rt�ykte livegne _kommer der således en fri borger. Men 
samt1d1g dermed bhver grundlaget for hans livsunderhold 
frataget ham, og dermed er han tvunget til - skønt formel fri 
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borger med fri rådighed over sin person og arbejdskraft - at 
sælge, ganske vist ikke sig selv, men sin arbejdskraft som vare til 
produktionsbesidderen, d.v.s. til kapitalisten. Han må altså gå 
ind i en ny, mere skjult, men ikke mindre voldsom form for 
trældom. 

V. Værdien af varen arbejdskraft. 

Således som alle ting i den kapitalistiske produktionsmåde er 
varer, således bliver også den menneskelige arbejdskraft, gennem 
den ovenfor beskrevne historiske proces til en vare. Således som 
alle ting gennem bytningen med lige værdifulde produkter bliver 
til varer, bliver også arbejdskraften gennem bytning mod penge 
til en vare. Det særlige ved enhver vare er, som vi allerede har 
set, at den ikke kun har en konkret synlig beskaffenhed (form, 
farve, størrelse o.s.v.), det Marx kalder brugsværdi men derimod 
også at varen har en værdi, som alene muliggør sammenligningen 
og bytningen med andre varer. Vi har også allerede set, hvordan 
enhver vares værdi bestemmes, nemlig gennem den til dens 
produktion nødvendige arbejdstid. Værdien af varen arbejds
kraft bestemmes ligeledes gennem den nødvendige arbejdstid til 
dens frembringelse og opretholdelse. 

Men arbejdskraften lader sig ikke skille fra den arbejder, som 
den tilhører. Arbejdskraftens frembringelse og opretholdelse er 
også frembringelsen og opretholdelsen af arbejderen selv. Hvor 
meget arbejdstid koster arbejderens opretholdelse? Vi må først 
se på, hvordan og gennem hvilke midler arbejderen som 
indehaver af menneskelig arbejdskraft bliver frembragt og 
opretholdt, nemlig gennem en bestemt mængde livsfornøden
heder. Dermed menes alle de ting, som er nødvendige til livets 
opretholdelse. Den arbejdstid, som er nødvendig til produk
tionen af disse livsfornødenheder, er altså nødvendig til 
opretholdelsen af arbejderen, som forbruger livsfornøden
hederne. Livsfornødenhedernes værdi bestemmes af den nød
vendige arbejdstid til produktionen af disse livsfornødenheder. 
Vi kan altså sige: "Arbejdskraftens værdi er værdien af de 
livsfornødenheder, der er nødvendige til opretholdelsen af dens 
besidder." ( 1: 1, 286) 
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Disse livsfornødenheder må være ti lst rækkelige ti l i kke ku n at 
holde ham levedygtig  (eksi st ensminimu m), men også fu ldt 
arbejdsdu eli g, og det i h ele hans levetid. Med " nødvendige 
li vsfornødenh eder" forstår Marx alt så  på ingen måde ku n 
" gru ndnæringsmidler" , som li ge net op kan opreth olde arbej
deren på eksi stens minimum, således som hans borgerlige 
modstandere gern e vi l pådutt e h am. Ti l de " nødvendige 
livsfornødenheder" h ører foru den føde, klæder, boli g, mi dler t i l  
fritidssys ler, o. s . v. også arbejderens u ddannelse og u dgift en ved 
h ans fami lies opreth oldelse og ved h ans børn s u ddannelse. 

Hvad der alt i alt h ører ti l de nødvendige livsfornødenh eder, 
kan imidlerti d i kke fast lægges en gang for alle, men forandrer 
si g stadig. 

Når vi u ndersøger fordelingen af den kapitali sti sk  produ 
cerede rigdom, må vi være opmærksomme på, at produ ktiv
kræfterne i kke er afgørende herfor, men derimod produ kti ons
forh oldene, alt så  den klassespaltning, som omfatter kapita
li sternes privat e ti legnelse af merværdien. Det vi l sige, at 
bestemmelsen af ar bejdskraftens nødvendige li vsfornødenh eder 
i kke gives aut omati sk  ud  fra samfu ndet s  teknis ke mu ligh eder. 
Det er i kapitalens int eresse at h olde de nødvendige livsfor
nødenheders masse og værdi lavest mu li gt . Ved en lavere værdi 
af de nødvendi ge li vsfornødenheder er arbejdskraft ens værdi 
nemlig  også mindre, og kapitali st erne skal så  betale mi ndre 
arbejdsløn. J o  lavere løn de betaler arbejderen, desto st ørre 
merværdi kan de få. Derfor er de nødvendige li vsfornødenh eder 
i kke ku n bestemt gennem produ ktiv kræfternes stade, men også 
og i sær gennem klassekampen, da arbejderen fø rst må kæmpe 
længe mod kapitali st ernes i nteresse  i ndti l  f. eks. en bi l virkelig  
hører t i l  hans nødvendige li vsfornødenh eder. 

K apit ali st ernes i nteresse i at få mest mu lig merværdi har 
imidlertid også en sti k modsat virkning: for at forøge deres 
merværdi må de u dnytt e de tekni ske mu ligh eder i produ ktionen 
fu ldt u d, de producerer alt så  flere nye varer. Hvis de vi l sælge 
di sse varer i st or måles t ok, beh øver de også arbejderne som 
købere. Enhver kapitali st forsøger gennem beh ændi g reklame at 
indbi lde arbejderen, at han behøver de ny e varer. For at 
arbejderen s kal købe net op det, som kapitali st erne vi l s ælge, må 
der bestandi g  findes et i deologi sk t vangsmaskineri , f. eks. i form 
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af reklame, som tilskynder arbejderen til forbru g af gan ske 
bestemte varer. Her viser den modsigende ken dsgern ing sig, at 
en hver en keltkapitalist ganske vist vil betale sine arbejdere en 
lav løn , men håber på og regner med, at alle øvrige kapitalister 
betaler deres arbejdere højst mulig løn . 

Når det derfor på den en e side er et betydeligt fremskridt i 
klassekampen ,  at arbejderne stadig tilkæmper sig flere n ødven 
dige livsfornøden heder for at øge deres "levestandard" , så har 
det dog på den anden side til stadighed sin græn se i den 
kapitalistiske produktion småde. Sålæn ge kapitalismen består, 
kan arbejderen ikke selv bestemme, hvad han vil forbru ge. Arten 
af brugsværdier i de nødven dige livsfornøden heder bestemmes 
stadigv æk i kapitalismen af kapitalisten . Arbejderen må for
bruge hvad han på kapitalisten s befalin g har produceret. Alle 
tekn iske fremskridt bliver i kapitalismen anven dt således, at de 
opretholder klasseforholdet og lønarbejderen som lønarbejder. 

Allerede arbejderen s ren t fysiske opretholdelse (gennem føde, 
bolig, o. s. v. ) er til stadighed in drettet på, at arbejderen igen er 
anvendelig i den kapitalistiske produktion sproces. Arbejderen , 
som i den n uværen de n ervebelastende produktionsproces er 
tvunget til een sidigt arbejde (samlebån ds- og andet arbejde), får 
større og størr e behov for livsfornøden heder, som er n ødven dige 
for at holde ham psykisk gåen de. Dertil hører f. eks .  fjern syn , 
plader, w eekendudflugt i bil o. s. v. Men netop de sidstn ævnte 
nødvendige livsfornøden heder sælger kapitalisten ikke kun til 
arbejderen fo r  igen at gøre ham ren t  fysisk anven delig i 
produktion sprocessen . Tværtimod bliver arbejderen s bevidsthed 
også derigenn em indrettet på den kapitalistiske produktion s
proces' krav. Gennem hele kulturin dustrien forhin dres, at 
arbejderen gennemskuer det kapitalistiske produktion sforhold. 
Vi ved, at der i illustrerede blade, fjern syn, radio o. s. v. så godt 
som aldrig tales om de reelle arbejdsbetin gelser, som arbejderen 
dag lig er udsat for. 

Det viser sig altså, at opretholdelsen af varen arbejdskraft 
også omfatter opretholdelse af klasseforholdet kapitalismen . 
Arbejdernes kamp for de nødven dige livsforn øden heder må 
derfor altid være forbundet med kampen mod kapitalismen . 
Men for helt at forstå den kapitalistiske produktionsproces må 
vi vende tilbage til salget af varen arbejdskraft til kapitalisterne. 
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Arbej dskraften s værdi er bestemt gennem den samfunds
mæ ssi ge gennemsnitsstørrelse af u dgifterne ti l de n ødv endige 
liv sfornøden heder, f. eks. pr. dag. Da der i ci rku lati onen, d.v . s  
ved bytnin gen, ti l stadi ghed byttes li ge store værdier, må 
kapitalisten betale arbej dskraften ti l den s  værdi .  Dette ændres 
ikke, hvad en ten han betaler arbej deren før han begyn der si t 
arbej de, eller efter at han allerede har arbej det. B ytteforholdet 
er i alle ti lfæ lde fastlagt på forhånd, n år en arbejdskontrakt 
in dgås. På  trods af dette synes det som om arbej deren bliver 
betalt for si t præ sterede arbej de. Men arbej dskraftens væ rdi og 
de n ødv endige liv sfornøden heder står på forhån d fast, og di sse 
livsfornøden heder er ti lstræ kkeli gt ti l at opretholde arbej deren 
f. eks. i en dag. B etaler kapi tali sten arbej dskraften s væ rdi, så ti l
hører den s  bru gsværdi, det levende arbej de, ham. Kapitalisten 
kan altså bestemme, hv orlænge arbej deren skal arbej de, altså 
hv or meget n y  værdi a rbej deren skal skabe gennem si t arbej de. 
Hvordan denne n yværdi nøjagti g  fremstår, skal vi undersøge nu.  

Marx skriv er: "Forbru get af arbej dskraften foregår li gesom 
forbru get af enhver an den vare u den for markedet, u den for 
omsætnin gssfæ ren .  Denne larmen de sfære, hv or alt er overflade 
og syn ligt for alle, forlad er vi derfor nu sammen med 
pen gebesidderen og arbej dskraftbesi dderen for at følge efter 
dem begge in d i produ ktion en s  løn kammer, over hvi s  dør der 
står skrevet: No admittance except on bu sin ess (Kun adgang i 
forretningsan li ggen der). Her vi l det vise si g, i kke blot hvordan 
kapi talen producerer, men også hvordan man selv produc erer 
den, kapitalen . Hemmeli gheden v ed profi tmageriet må endeli g  
afsløre si g." ( 1 : 1 ,  292 ). 
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TR EDIE  AFSN IT 

PRODU KTIONEN A F  DEN ABSO LUTTE M E RVÆ R D I  

Kapitali sten, der vi l forvandle sine penge ti l kapital, køber på 
markedet varen arbej skraft, hvi s  bru g i ndbringer h am mere 
værdi, end den selv er værd. Da arbejderen i kke besi dder nogle 
produ ktionsmidler (Pm), nytter fæ rdigh eden - at ku nne 
arbejde -h am kun lidt. Han kan - og må, h vi s  h an vil overleve 

-sælge sin arbej dsevne ti l kapitalisten, som besidder Pm. Først 
da kommer arbej deren i berøring med Pm og h ar mu ligh ed for 
vi rkeligt at arbej de. 

I produ kti onsprocessen lader kapitali sten arbejderen frem
bringe varer, som i ndeh older en merværdi . Den fæ rdi ge vare må, 
som vi allerede h ar set, h er betragtes fra to si der: varen må h ave 
en bru gsvæ rdi ,  som modsvarer varekøberens øjeblikkeli ge 
beh ov. Og den må h ave en værdi, da privatprodu centerne i et 
vareprodu cerende samfund ku n kan lade deres varer komme 
hinanden i hæ nde gennem bytning. 

Ligesom arbejdets resu ltat, så h ar også arbej det selv dobbelt
karakter: til frembringelse af en bestemt bru gsgenstand er en 
bestemt akti vi tet nødvendi g, som Marx betegner som konkret
individu elt arbej de. Produ ceres der med h enbli k på by tning, så 
må der ved frembringelsen af enhver vare forbru ges en b estemt 
mængde abstrakt- alment arbejde. 
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Den kapitalistiske produktion af  varer må ligeledes betragtes 
under disse to synsvinkler: 
1. Arbejde anvendes altid i en bestemt nyttig form og som sådan 

skaber det brugsværdier. 
2. Arbejde gælder ved vareproduktion samtidig som abstrakt

alment arbejde og som sådan skaber det værdier. 

I. Arbejdsprocessen. 

I menneskehedens historie findes der ganske vist forskellige 
samfundsmæssige produktionsformer (f.eks. slavesamfund og 
feudalisme), men i alle produktionsmåder er arbejde den 
nødvendige betingelse for samfundets opretholdelse. 

Enhver arbejdsproces er forbrug af særligt nyttigt arbejde til 
frembringelse af brugsværdier. Den er uafhængig af enhver 
særlig form for menneskeligt liv og derfor fælles for alle 
samfundsformer. Arbejdsprocessen er bestemt gennem følgende 
faktorer: 
Arbejdsgenstand (råmateriale og hjælpestof) 
Arbejdsmiddel (værktøj, maskiner) produktionsmidler 
Arbejdskraft 

Den menneskelige arbejdsproces er en bevidst, planmæssig 
virksomhed, altså enhed af åndeligt og kropsligt arbejde. "En 
edderkop udfører operationer, der ligner væverens, og en bi gør 
ved opbygningen af sine voksceller mangen en bygmester til 
skamme. Hvad der imidlertid på forhånd udmærker den 
dårligste bygmester frem for den bedste bi er, at han har bygget 
cellen op i tanken, før han bygger den i voks. Ved slutningen af 
arbejdsprocessen fremkommer et resultat, der allerede ved 
begyndelsen af processen eksisterede som forestilling hos 
arbejderen, altså allerede ideelt var til stede." ( 1 :2, 303). 

Under kapitalistiske betingelser udviser arbejdsprocessen først 
og fremmest disse særlige træk : 

1. Arbejderen arbejder under kontrol af kapitalisten, som sørger 
for, at der arbejdes hurtigt og ordentligt, og at ingen 
produktionsmidler bortødsles. 



44 

2. Arbejdsprocessen er en proces mellem produktionselementer, 
som kapitalisten har købt, nemlig produktionsmidler og 
menneskelig arbejdskraft. Produktet af denne proces tilhører 
ham og ikke den umiddelbare producent, arbejderen. 

Kapitalisten har dog ikke ladet produktet producere til sit eget 
forbrug, men for at sælge det. Dette produkts brugsværdi er 
derfor - sålænge det finder en køber - fuldstændig ligegyldig 
for ham. Kapitalisten er kun interesseret i produktionens 
værdiside, d.v.s. i maximal valorisering af sin kapital. "Brugs
værdi skal altså aldrig behandles som kapitalistens umiddelbare 
mål. Heller ikke den enkelte gevinst, men kun uophørligt 
fornyet gevinst". ( 1:2, 266). 

Den kapitalistiske lønarbejder har heller ikke interesse i 
brugsværdien, der ganske vist er en vare, som han har 
produceret, men som ikke tilhører ham. Marx skriver: "In faet 
er denne "produktive" arbejder jo nøjagtig lige så interesseret i 
det lort, han må lave, som selve den kapitalist, der anvender 
ham, som også giver fanden i klunset." (Marx: Kritik af den 
politiske økonomi, Grundrids. Rhodos, s. 1 0 1 )  

l i . Valoriseringsprocessen. 

Det særegne ved den kapitalistiske produktionsmåde består i, at 
arbejdsprocessen samtidig tjener til produktion af merværdi . 
Den kapitalistiske produktz"onsproces er dermed en enhed af 
arbejdsproces og !wpitalens valoriseringsproces. Kapitalistnen 
producerer kun brugsværdier, fordi disse indeholder værdi og 
merværdi. 

I arbejdsprocessen udtrykkes den kapitalistiske produktions
proces' kvalitative side. Her produceres brugsværdier. I valorise
ringsprocessen udtrykkes produktionsprocessens kvantitative 
side, og her produceres merværdi: 

I valorisetingsprocessen tæller kun det forbrugte arbejdes 
varighed. Produktionsmidlerne tæller heller ikke mere efter 
deres særlige nyttige egenskaber, men alene som værdistørrelser, 
som bestemte mængder genstandsgjort arbejde. (Produktions
midler, der er indkøbt som vare, er allerede et resultat af 
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forgan gent arbejde). Ved in dgangen i produktions proc essen har 
såvel råmaterialet s om arbejdsmidlet en bestemt værdi. L igeså er 
arbejdskraft ens værdi bestemt , n eml ig gennem værdien af de 
l ivsforn øden heder, s om er n ødven dige t il dens opret holdelse. 

L ader kapital isten n u  kun arbejderen arbejde så  l æn ge s om 
han behøver for at producere en ækvivalent for den af 
kapital isten bet alte værdi for hans arbejds kraft, kan der ikke 
fremstå n ogen merværdi: ant ager vi, at arbejds kraft ens dags
værdi er l ig med 4 0  kr. , og at det er nødven digt med f ire t imers 
samfundsmæss igt gennemsnits arbejde t il produkt ion af en værdi 
på 40 kr. , så kan der ved en arbejds dag på fire t imer ikke 
produceres n ogen merværdi. "Men det forgan gn e arbejde, der er 
in deholdt i arbejds kraft en , og det l even de arbejde, s om den kan 
yde, dens dagl ige vedl igeholdels es omkostn in ger og dens daglige 
anven delse  er t o  vidt forskell ige størrels er. Den først e best em
mer dens bytt eværdi, den anden udgør dens brun gsværdi". ( 1 . 3 ,  
3 2 1 ). 

Da kapit al ist en købte  arbejdskraft en t il dens bytteværdi på 
markedet , har han opnået rett en t il også at konsumere dens 
bru gsværdi efter forgodtbefin den de s om ved en hver anden vare. 
Han konsumerer brugsværdien af varen arbejdskraft , idet han 
lader arbejderen arbejde for s ig. "Pen gebes idderen har bet alt 
værdien af en dags arbejdskraft , han har derfor ret t il en dags 
anven delse  af den , den pågælden de dags arbejde t il hører ham. 
Den omst æn dighed, at arbejdskraft ens dagl ige underhold  kun 
koster en halv dags arbejde, s kønt arbejdskraft en kan arbejde en 
hel dag, at den værdi, s om dens anven delse skaber i l øbet af en 
dag, derfor er dobbelt s å  stor s om dens egen dags værdi er et 
s ærl ig held for køberen , men s å  afgj ort ikke n ogen uretfærdig
hed mod s æl geren ." ( 1 :3 , 3 2 2 ). 

L oven om bytte af ækvivalenter, s om gælder i c irkulat ionen , 
bl iver herved på ingen måde kræn ket , da varen arbejdskraft jo 
bliver købt t il s in værdi. F ørst anven delsen af varen arbejds 
krafts brugsværdi i produkt ions process en skaber merværdien . 
Til den en de forlæn ges arbejdsdagen udover den n ødven dige 
arbejdst id. Hvis arbejderen kun arbejder in dt il hans arbejds 
krafts værdi er erstattet med en l ige s å  stor n y  værdi (nødven dig 
arbejdstid), s å  modsvarer den n ye værdi den værdi, s om blev 
in ds kudt ved købet af arbejdskraft en. B es kæft iges arbejds-
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kraften udover dette tidspunkt, så forøger den indskudte værdi 
sig, der produceres merværdi. 

Vi er gået ud fra, at kapitalisten på markedet køber de varer 
med sin indskudte pengekaP.ital, som han behøver til produk
tionsprocessen (P - V < �! ) . Er han i besiddelse af disse to 
faktorer i produktionsprocessen (Ak = arbejdskraft, Pm = 
produktionsmidler), så kan produktionen sættes igang 
( . . .  Pr . . .  ). Da arbejdskraften skaber merværdi i det tidsrum, 
kapitalisten anvender den, bliver produktionsprocessens resultat 
en vare (V'), hvis værdi er større end værdien af de indkøbte 
varer (Pm og Ak). Denne vare sælges til sin værdi (V' - P'). 

Den totale kapitalvaloriseringsproces lader sig altså udtrykke 
med følgende formel: P - V <  �! · . .  Pr . . .  V' - P '  

I l l .  Værd iopretholdelse og nyværdiskabelse. 

I den kapitalistiske produktionsproces, der såvel er arbejds- som 
valoriseringsproces, frembringes varer, i hvilke der både er 
indeholdt værdi og merværdi. Det må nu undersøges, hvilken 
andel arbejdsprocessens forskellige faktorer (Pm og Ak) har i 
vareværdiens dannelse. (Se fig. 1, side 47). 

Arbejderen skaber ny værdi, idet han tilsætter arbejdsgen
standen et bestemt kvantum arbejde. På den anden side indgår 
værdien af det anvendte produktionsmiddel også i produkt
værdien. Det anvendte produktionsmiddels værdi opretholdes, 
idet den overføres til varen. Denne overførelse sker i arbejdspro
cessen gennem det foreliggende konkrete arbejde, d.v.s. gennem 
forarbejdning og anvendelse af produktionsmidlet. Arbejderen 
kan ikke arbejde to gange på samme tid, den ene gang for at 
opretholde værdi, den anden gang for at tilsætte ny værdi. 
Alligevel har han ved sit arbejdes afslutning nået to fuldstændigt 
forskellige ting. Denne dobbeltsidighed i hans arbejdes resultat 
kan åbenbart kun forklares ud fra arbejdets dobbeltsidighed. 
Arbejdet må på samme tid på den ene side skabe ny værdi og på 
den anden side opretholde, henholdsvis overføre værdi. 

Gennem det foreliggende konkrete, nyttige arbejde, f.eks. 
gennem fremstillingen af garn, forbruges de særlige nyttige 
egenskaber, brugsværdien af produktionsmidleme bomuld og 
ten. Heraf fremstår en ny brugsværdi, garnet. I dette garn 
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fremtræder værdien af det anvendte produktionsmiddel igen. 
Arbejderen opretholder altså gammel værdi gennem det givne 
særlige, konkrete arbejde, hvorigennem det forbmgte produk
tionsmiddels værdi overføres til det nyskabte produkt. Medens 
værdioverførelsen således sker gennem det konkrete arbejde, er 
den nyproducerede værdi resultatet af forbmget af arbejdskraft 
slet og ret, altså af abstrakt arbejde. 

Det er altså en egenskab ved det levende arbejde at kunne 
opretholde gammel værdi, mens det tilføjer ny værdi, idet det 
abstrakte arbejde kun kan forbruges i konkret form. Værdi
opretholdelsen betyder ikke nogen tillægsarbejdstid for arbej
deren, men indbringer ikke desto mindre kapitalisten meget, 
nemlig en omkostningsfri opretholdelse af den forhånden
værende kapitalværdi. Sålænge produktionsprocessen finder 
sted, forekommer det selvindlysende for kapitalisten. Først i 
kriser og ved strejker bliver arbejdets dobbeltsidzghed føleligt 
mærkbar for kapitalz"sten: standsede maskiner og ikke-forar
bejdet råmateriale går til grunde, uden at det har kunnet afgive 
sin værdi. 

Produktionsmidler kan aldrig afgive mere værdi, end der er 
nedlagt i dem. Produktionsmidlerne overfører kun denne værdi 
stykvis til produktet, proportionalt med deres levetid. Således 
overføres der f.eks. fra en maskine, som er 2 .000 kr. værd og 
som anvendes i 1 .000 dage, dagligt en tusinddel af dens værdi på 
produktet. Her bliver forskellen mellem arbejdsproces og 
valoriseringsproces påny klar: det samme produktionsmiddel 
bliver som helhed anvendt i den daglige arbejdsproces, hvorimod 
det kun afgiver sin værdi lidt efter lidt og stykvis i 
valoriseringsprocessen. 

IV. Konstant og variabel kapita l. 

Kapitalisten har omsat sin kapital i produktionsmidler og 
arbejdskraft. Disse to faktorer i arbejdsprocessen må adskilles 
begrebsligt, da de spiller en forskellig rolle ved dannelsen af 
vareværdien og specielt ved produktionen af merværdi. B egge er 
ganske vist kapitalens stoflige bestanddele i den kapitalistiske 
produktionsproces. Men produktionsmidler og arbejdskraft har 
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fuldstændigt forskellige funktioner i valoriseringsprocessen med 
hensyn til merværdiproduktionen. P roduktionsmidlerne for
arbej des til produkter. Deres værdi bliver derved overført til 
produktet og ændrer ikke størrelse i denne proces . Denne værdi 
forbliver altså konstant. Marx siger derfor, at produktions
midlerne fungerer som konstant kapital i den kapitalistiske 
produktionsproces. 

Det forholder sig anderledes med arbejdskraften: dens værdi 
er bestemt gennem de nødvendige livsforn ødenheders værdi. 
Det er ikke arbej dskraftens værdi, som fungerer i den 
kapitalis tiske produktionsproces, men dens brugsværdi, det 
levende arbej de. Dette levende arbejde skaber i produktionspro
cessen en ny værdi, der er s tørre end den oprindelige 
kapitalsum, som blev forvandlet til arbej dskraft. Den i 
arbejdskraft omsatte kapitaldel hedder derfor variabel hapital. 

V. Merværdiraten. 

Den kap ital, som kap italisten har indskudt, deler sig i konstant 
(k) og variabel kapital (v). I produkti onsprocessen frems tår der 
merværdi ( m). Produktværdien er altså lig med k+ v+ m, alt så 
f. eks. 6 0 0  kr. = 40 0 k + 1 0 0 v + 1 0 0  m. Den konstante kapital 
skaber ingen ny værdi, men afgiver kun til enhver tid en del af 
s in værdi til produktet, indtil råmaterialet er opbrugt og 
arbejdsmidleme er nedslidt. Levende arbejde og dermed ny 
værdi er alene resultatet af den virksomme arbej dskraft, som 
skaber en værdi, der er lige så stor som dens egen værdi og 
derudover producerer en merværdi. Det i produktionsprocessen 
virkeligt nyfrembragte værdiprodukt, ny værdien (v + m), er 
forskellig fra det totale produkts værdi, produktværdien. 

P roduktværdien: 
N yfrembragt 
værdiprodukt: 

k+ v+ m 

v+ m 

( 4 0 0+ 1 0 0+ 1 0 0 ) 

(1 0 0+ 1 0 0 )  

Hvis man nu vil fasts lå ,  i hvilken udstrækning kapitalen har 
valoriseret s ig, så må man gå ud fra, at merværdien kun 
udspringer af den levende arbej dskraft. Vi kan altså ved 
beregningen af kapitalens valoriseringsgrad sætte den konstante 
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kapitaldel l ig med nul. Til bestemmel s en af valorisering sgraden 
kommer kun det nyskabte værdiprodukt ( v  + m) i betragtning . 
Merværdien må altså sættes i forhold  til den indskudte variabl e 
kapital . Man får så forml en m' = m/v. Denne kalder Marx for 
merværdiraten (m'). I det ovenstående eksempel er den 
100 m = 1 0 0% .  
100 V 

Under en del af arbejdsdagen produc erer arbejderen en værdi, 
som modsvarer værdien af de nødvendige l ivsfornødenheder til 
hans arbejdskrafts reproduktion. Denne del af arbejdsdagen 
kalder Marx nødvendig arbejdstid, det herunder forbrug te 
arbejde for nødvendigt arbejde. Det arbejde, som arbejderen 
forbmger under arbejdsdagens anden del, indbringer ham intet, 
men det s kaber merværdi for kapital isten. Dette arbejde kalder 
Marx derfor merarbejde. Den del af arbejdsdagen, hvor i den 
bruges, kalder han merarbejdstid. 

Merværdien er bestemt gennem l ængden af arbejdsdagens 
overskydende del . Deraf følger: merværdien forholder s ig til den 
variable kapital som merarbejdet til det nødvendige arbejde, 
eller: 

m merarbejde 
Merværdiraten - er = ----"----------

v nødvendigt arbejde 

Merværdiraten er derfor det eksakte udtryk 
udbytningsgrad af kapital isterne. 

for arbejderens 

merarbejde 
UDBYTNINGSGRAD = --�---

nødvendigt arbejde 

V I .  Merværdimassen. 

m 

V 

Vi ved, at kapitalens bevægelse er grænseløs. Den valoriserende 
værdi til s træber en størst mul ig merværdi. Den enkel te 
kapital ist er derfor ikke til freds med den l ængst  mul ige 
arbejdsdag for en enkel t arbejder, men vil s amtidig bes kæftige  
flest mul ige arbejdere. Når en  arbejder l everer 4 0  kr. merværdi 
pr. dag, så vil 1 0 0 arbejdere produc ere 4 . 0 0 0  kr. merværdi på en 
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dag. Merværdiens masse vokser altså med antallet af samt idig 
beskæft igede arbej dere. 

Ved en given værdi af arbej dskraften er den m erværdimasse, 
som den enkelt e arbej der leverer, best emt gennem merværdi
rat en: er arbej dskraft ens dagsværdi lig med 8 0  kr og u dgør 
merværdirat en 5 0%, så er merværdien lig med 4 0  kr. B eskæf
t iges der 1 0  arbej dere u nder de samme bet ingelser, så er 8 0 0  kr. 
variabel kapital nødvendig, og der fremst år 4 0 0  kr. merværdi. 
Man får merværdimassen, når man ganger merværdirat en med 
den t otale var iable kapit al. 

M = m .  V 
V 

40 
(M = - · 800 = 400) 

80 

Når den enkelte  kapit alists merværdimasse vokser med antallet 
af beskæft igede arbej dere, så vil hele kapit alist klassens merværdi 
vokse med st ørrelsen af arbejderklassen. Kapitalens tendens er 
derfor at forvandle hele den øvrige befolhning til lønarbejdere. 

VI I .  Arbejdsdagen. 

Arbej dsdagen består af su mmen af nødvendigt arbej de og 
merarbej de, d. v.s. det t idsru m, hvori arbej deren produ cerer 
ækvivalenten for sin arbejdskrafts værdi og merværdien. Ved en 
given længde af den nødvendige arbejdstid kan arbej dsdagens 
t ot allængde variere alt eft er merarbej det s varighed. Men den kan 
også kun variere indenfor visse grænser. Den øvre grænse må 
alt id ligge over den nødvendige arbejdst id i kapitalismen, fordi 
t ilegnelsen af merarbej de er samfu ndssy st emets  grundlag. 
Kapit alisten st iller sig her helt i sin kapit als tj enest e. Da hans 
kapit al ikke kender nogen grænse for valoriseringen, kender han 
heller ingen. J agten eft er m erværdi har ingen grænser. 

Marx skriver, at den enkelt e  kapitalist egent lig ikke er andet 
end den " personificerede kapit al, der er begavet med vilj e  og 
bevi dst hed." ( 1 : 1 ,  266). Det vil sige, at kapit alist en står i 
konkurrencekamp med andre kapit alister, og denne samfu nds
mæssige sammenhæng foreskriver ham, hvordan han må 
forholde sig: nemlig således, at hans kapit al valoriserer sig 
maksimalt . J o  mere den enkelte kapitalist kan udvide sine 

-
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arbejderes arbejdsdag, desto bedre valori serer hans kapital si g, 
og desto gunsti gere er hans posi ti on i konkurrencekampen med 
de andre kapi tali ster. Marx skriver: "Kapitalen er derfor 
hensynsløs mod arbejderens helbred og levetid, medmi ndre den 
af samfundet bli ver tvunget ti l at tage hensyn. På klagen over 
den fysi ske og åndeli ge forkrøbling, en for tidli g  død, 
overarbejdets tortur, svarer den: S kulle denne plage pine os, da 
den forøger vor lyst (profit)? Men i detstore og hele afhænger 
alt dette heller i kke af den enkelte kapitalists gode eller onde 
vi lje. Den frie konkurrence gør den kapi tali sti ske produktions 
immanente love gældende som en ydre tvangslov cNer for den 
enkelte kapitali st. (1:2 ,  415 ). Handler kapitalisten imod sin 
kapitals valorise ring, så går han nødvendigvi s  før eller siden 
ban kerot i konkurrencekampen. 

Alle andre medlemmer af det borgerli ge samfund er også 
underkastet den kapitalistiske vareprodukti ons tvang og k an 
i kke udfolde si g som frie i ndivider. Personerne eksi sterer for 
hinanden her kun som repræsentanter for varer og derfor som 
varebesi ddere. Marx skriver: " at personernes økonomi ske 
karaktermasker kun er personifi kati oner af de økonomiske 
relati oner, som eksisterer imellem dem, og som de er bærere 
af. " (1:1, 187). Men når indivi derne i kapi talismen er tvunget ti l 
at forholde si g ti l hinanden som "økonomi ske kar aktermasker", 
så er det også klart, at Marx i sin videnskabelige analyse hverken 
vi l dømme kapitali sterne moralsk for deres handlinger eller 
uforbeholden står posi tivt over for arbejdernes adfærd. Allerede 
i forordet ti l "K apitalen" si ger Marx det tydeligt: "Et ord for at 
undgå muli ge mi sforståelser. Fi gurer som kapi talisten og 
jordbesi dderen tegner jeg i ngenlunde i rosenrødt lys. Men det 
drejer si g her kun om personer, for så vidt som de er 
personifi kati oner af økonomi ske kategorier, bærere af bestemte 
klasserelati oner og klasseinteresser. Mindre e nd noget andet kan 
mit standpunkt, der opfatter udviklingen af den økonomiske 
samfundsformati on som en naturhistorisk proces, gøre den 
enkelte ansvarli g for forhold, hvis produkt han i social 
henseende er, hvor højt han end subjekti vt måtte hæve sig over 
dem. " (1: 1, 94). 

Den kapi tal, som er udlagt i produktionsmidler, kan 
imidlertid  kun valorisere si g, hvis  den kommer i berøring med 
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det mennesk el ige arbejde. Således fo rdrer den konstante k apital 
bestandig ny indsats af levende arbejde fo r ikk e  at fo rbl ive i det 
døde arbejdes fo rm. Dødt arbejde længes efter l evende arbejde, 
hvorm ed dets værdi bl iver o pretholdt. Marx sk ildrer denne 
pro ces på en ret drastisk måde: "Kapital er hedengangent 
arbejde, der som en vampyr kun bl iver levende ved at indsuge 
levende arbejde, og l ever des mere, jo mere det indsu ger af det. 
Den tid, som arbejderen arbejder, er den tid, i hvilk en 
k apital isten konsu merer den arbejdsk raft, han har k øbt af ham. 
Hvis arbejderen anvender sin disponible tid på sig selv, stjæler 
han fra k apital isten." ( 1 :2 ,  369-3 7 0 ). Her gøres det tydel igt, at 
k apital isten med sin valo riseringsinteresse k ræ ver den størst 
mul ige u dnyttelse af arbejdsk raftens brn gsværdi. Han vill e helst 
ikk e  indrømme arbejderen nogen fritid, thi den tid, so m 
arbejderen anvender på sine egne behov, er tabt tid fo r 
k apitalvaloriseringen. 

Arbejdsdagens øverste grænse er do bbel t bestemt: først 
gennem grænsen fo r arbejderens legemlige ydeevne. Af de 24 
timer, so m døgnet har, behøver han en vis tid til at hvile  u d  o g  
til at spise. Desu den må arbejderen so m medl em af det 
mennesk el ige samfu nd tilfredsstill e åndel ige og so cial e beho v, 
so m er afhængig af den almindel ige kul tu rell e  udvikling. Skønt 
denne fritid ku n tjener til igen at frembringe arbejderens 
n ormale arbejdsk raft -hvad jo o gså er i k apital istens interesse 
-bliver den ikke  beredvilligt indrømmet arbejderen. 

Kapitalisten har en interesse i en længst mul ig arbejdsdag, 
medens arbejderne k æmper fo r en kortest mul ig arbejdsdag. 
Allerede i 1 866 o pstill ede arbejderne k ravet o m  o ttetimers
dagen. Dette k rav bl ev først o pfyldt i 1918 i Tyskland. Men når 
o ttetimersdagen all erede fo r o ver 5 0  å r  siden indbragte 
k apital isten fuldt til strækkel ig mervæ rdi, ja hvad så i dag efter 
de sidste 5 0  å rs u hyre tek nisk e fremsk ridt o g  den dermed 
forbundne afkortelse af den nødvendige arbejdstid. Det vil fo r 
arbejderne s ige, at deres udbytningsgrad i dag må væ re 
u sammenlignel igt meget højere end fo r 5 0  år siden. Trods det er 
der aldrig siden alvo rligt stillet spø rgsmål stegn ved o ttetimers
dagen. Det viser tydeligt at !wpz"talistklassen nu som før forsøger 
at hente så meget merarbejde som muligt ud af arbejderne. 
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V I I  I .  Den voldel ige kamp mellem arbejdere og kapital ister om 
arbejdsdagens længde. 

Den l ovmæ ssige regulering af normal-arbejdsdagen er ikke noget 
som indtrådte all erede ved kapital ismens begyndelse. Det er 
tvæ rtimod produktet af en lang kamp mell em arbejderklassen 
og kapitalistklassen. 

Spørgsmålet om, hvorlænge arbejdsdagen skull e vare, al tså 
hvormeget merarbejde arbejderen må yde, kunne naturl igvis 
ikke l øses gennem fredel ige forhandl inger mellem kapitalister og 
arbejdere. Arbejder e  og kapital ister konfronteres først og 
fremmest kun som byttepartnere. Der byttes arbejdskraft af en 
bestemt værdi mod en l igeså stor værdi i penge. Af denne 
bytning af æ kvival enter kan man imidlertid ikke uddrage nogen 
objektiv mål estok for, hvor l ang en arbejdsdag skal være. Men 
ved opgøret om arbejdsdagen vil begge byttepartnere all igevel 
kunne påberåbe sig l oven om bytningen af æ kvivalenter: 

Kapitalisten vil kunne argumentere på følgende måde: han 
har købt varen arbejdskraft til dens byttevæ rdi, bru gsvæ rdien 
tilhører ham i en arbejdsdag. Han har al tså opnået retten til at 
lade arbejderen arbejde for sig i en arbejdsdag. Kapital isten 
forsøger, som enhver anden køber, at gøre arbejdsdagen så l ang 
som mul igt. Man ser, at kapital isten behandler varen arbejds
kraft som enhver anden vare, over hvis brugsværdi han jo efter 
behag også kan disponere, efter at han har betal t dens væ rdi. 

Men også lønarbejderen vil kunne påberåbe sig l oven om 
varebytnin g: til deres værdi vil der på markedet kun kunne 
sælges de øjebl ikkel igt forel iggende vareeksemplarer, som 
besidder gennemsnitlig kvalitet. Arbejderen, som er henvist til 
det bestandigt gentagne salg af sin vare arbejdskraft ( til dens 
værdi), må al tså være i stand til at arbejde i morgen med den 
samme normalgrad af kraft og sundhed som i dag . For at bevare 
sin arbejdskrafts gennemsnitl ige brug:; værdi - som jo er 
betingel sen for arbejdskraftens salg til dens værdi - vil 
lønarbejderen derfor dagl igt kun forbruge så meget af den, som 
er forenel igt med hans gennemsnitl ige l evetid og sunde 
udvikl ing. Arbejderen påberåber altså sin ret som sæl ger af varen 
arbejdskraft, når han vil indskrænke arbejdsdagen til en bestemt 
normal varighed. Man ser at arbejderen behandler varen 
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arbejdskraft som særlig vare, hvis brugsværdi han net op derfor 
omgås med betænksomhed, fordi han er t vunget t il at sælge den 
dag ud og dag ind i overensst emmelse med den almene l ov for 
varebytningen. 

En sådan interessekonflikt om u dnyttel sen af en bytt et vares 
bru gsværdi er ikke mul ig ved en hvil ken som helst varebytning 

-for eksempel ikke ved byt ningen mellem skomager og bager. 
Men da der mell em kapital ist og lønarbejder i cz"rkulationssfæren 
ikke foregår andet end mell em s komager og bager (neml ig en 
bytning af l ige st ore værdier), kan denne int eressekonfl ikt 
overhovedet ikke forklares u d  fra bytningen, men ku n u d  fra 
bytningen m ellem den særl ige vare arbejdskraft og kapitalen. 
Kun ved bytningen mellem kapital og arbejde fører l oven om 
varebytning t il en sådan interes sekonflikt, fordi der u d  fra 
varebytningens natu r ikke gives nogen grænse for arbejdsdagen, 
alt så  hller ingen grænse for merarbejdet .  K apital og arbejde 
påkalder s ig begge den samme l ov (bytning af ækvival enter) t il 
gennemførel sen af deres modsatte interes ser. Der opst år her en 
uløsel ig s itu at ion: ret står mod ret .  B egge er ensart et begru ndet 
gennem varebytningens lov. Mell em l ige ret kan der imidlertid 
kun t ræffes en afgørelse med magt. 

Denne konfl ikt, som ku n kan løses med magt, opst år 
u delu kkende af bytningen mellem t o  specifikke besiddere, 
besidderen af penge ( henholdsvis af produ ktionsmidler) og 
besidderen af arbejdskraft .  Denne bytning er nødvendig for 
arbejderen for at reproducere sit l iv og nødvendig for 
kapital ist en for at forvandle s ine penge t il kapital. B yt ningen 
mellem kapital isten og arbejderen skyl des den økonomiske 
s palt ning i besiddere af produ ktionsmidler og besiddere af intet 
andet end arbejdskraft .  Gennem dette bestemt e besiddelses 
forhold del es samfu ndet i kapitalistklasse og arbejderklasse. 
K apital ist kl assen kan derfor også ku n have interesse i at t il egne 
s ig mest mul igt l evende arbejde ved hjælp  af s ine produ ktions
midl er, hvilket ikke vil s ige andet end at u dbytte arbejderen. 
Derimod er arbejderklassen gennem s in økonomi ske situat ion 
t vu nget t il at sælge sin arbejdskraft t il kapitalen på de mest 
gunst ige bet ingel ser, for på anden måde kan den ikke eksistere. 
Den private besiddel se af produ kti onsmidler på den ene s ide og 
den blott e besiddelse af varen arbejdskraft på den anden s ide er 
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altså grunden til, a t  det i det kapitalistiske samfund til stadighed 
kommer til voldelige klassekampe. 

Indenfor dette samfunds rammer kan disse klassekampe altid 
kun føre til det resultat at forbedre arbejderklassens situation 
kvantitativt. Denne opgave opfyldes af fagforeningerne. Den 
kun kvantitative forbedring af arbejderens situation æ ndrer 
intet ved den grundlæggende kendsgern ing, at der findes en 
arbejderklasse, som udnyttes af kapitalistklassen. Klassespalt
ningens ophæ velse er kun mulig, hvis man griber ondet ved dets 
rod, og det vil her sige fjerner den økonomiske årsag til 
klassespaltningen, den private besiddelse af produktionsmidler. 

Kampen om arbejdsdagens læ ngde føres fra begge sider med 
alle voldelige midler mod personer og ting, altså fra arbejdernes 
ødelæggelse af fabrikker på den ene side til indsæ ttelsen af 
militæ r mod oprørske arbejdere på den anden side. Derved 
gennemtvinges altid den sides interesser, som anvender de mest 
virksomme voldsmidlc r eller har dem til rådighed. Giver 
arbejderne afkald på voldsanvendelse i alle tæ nkelige former, så 
tillader dette en grænseløs udvidelse af arbejdsdagen, altså 
voldelig ødelæ ggelse af arbejdskraften. Omvendt: hvis den 
enkelte kapitalist giver afkald på voldsanvendelse i kampen om 
arbejdsdagen, så falder hans merværdirate, og han kommer i fare 
for at gå under i konkurrencekampen mod de andre kapitalister, 
d. v. s. selv at blive til varen arbejdskraft. Det viser sig tydeligt 
h er, at pacifisme og ikke-voldsanvendelse i kampen mellem 
kapital og arbejde kun kan føre til det resultat at væ re 
hjælpeløst prisgivet den anden sides vold. 

Selv når kampen om arbejdsdagens læ ngde fører til et 
"kompromis" mellem de to partier (hvad der kun er muligt ved 
et omtrent balancerende magtforhold), er modsæ tningen mel
lem kapital og arbejde dermed ikke ophævet: den statsligt 
fastlagte "normalarbejdsdag" f. eks. er bestandig kun en tids
begrænset løsning af modsætningen. Sålænge bytningen mellem 
kapital og arbejde består, må også den voldelige kamp om 
arbejdsdagens længde bestandig bryde ud på ny. 

Da arb('.jdsdagens længde i dag er fastlagt, har denne kamp 
ikke mere den samme betydning som for 1 0 0 år siden. Men 
kapitalisterne yder naturligv is også i dag en forbitret modstand 
mod en yderligere forkortelse af arbejdsdagen. Desuden 
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ge ntage s de n volde li ge kamp mellem kapi tali s te r  og arbe jdere 
di re kte på grundlag af den lovmæssi gt re gule re de normalarbe jds
ti d, nemlig i de t be s tandige opgør om arbe jdste mpoe ts 
forøge lse. (J vf. her punkte rne f .-h. i 5. afsni t). 

Den lovmæssige re gule ring af arbe jdsdagens længde for
hindre r, at kapi tali s te n  vi lkårli gt kan forøge sin merværdi rate 
ve d at f orlænge arbe jdsdagen og dermed merarbe jde t. Såle de s  
må man sti lle spørgsmåle t  om, hvordan kapitali s te n  overhovedet 
stadig finde r  mi dle r  og ve je ti l at forøge sin merværdi rate . 
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FJE R D E  A FSNI T  

D E N  R E LATI V E  M E RVÆ R D I  

Skit se 1 :  
a nødv. arbejde b merarbejdstid C 

I I I 

0 2 timer 2 6 timer 8 

Skit se 2 :  
a b 
0 1 ,5 time 1 ,5 6 ,5 time 8 

Arbejderen s  arbejdsdag falder i to  dele, i n ødven di gt arbejde og 
merarbejde. Lin jen a til c skal fremstille en 8-timers arbejdsdag, 
in ddelt i nødven di gt arbejde og merarbejde. I gennemgangen af 
den absolutte merværdi blev det forudsat , at st yk k et a til b 
forbliver konstant, og st ykket b til c forlæn ges s å  langt som 
muligt .  Men der er sat nat urli ge og social e grænser for den 
uindsk rænk ede udvidel se af a rbejdsdagen . Arbejderk lass en s  rent 
fysi sk e fortsatt e beståen var sål edes i det 1 9- år hundrede i 
al vorlig fare på gnmd af  børnearbejde, overarbejde og på grun d 
af de kvæ stelser og s ygdomme, arbejderne pådrog si g i 
produkti onsprocessen .  I midlertid var det først arbejderklassen s  
pres, der gennemtvan g  den l ovmæssi ge begrænsning a f  arbejds
dagen. I 1 918  blev 8-timers a rbejdsdag in dført som resultat af 
det t yske proletariat s revoluti onære kampe. 
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I .  Forhøjelse af merværdien uden forlængelse af arbejdsdagen. 

Hvis vi påny betragter linjen a til c, men nu forudsætter, at a til 
c forbliver konstant, fordi c er fastlagt som grænse for 
arbejdsdagen, og kun kan overskrides ganske sjældent ( over
timer), kan en forøgelse af merarbejdet kun ske på bekostning 
af a til b (nødvendigt arbejde). Den samlede arbejdsdags længde 
vil ikke blive forandret, men blot dens opdeling i nødvendigt 
arbejde og merarbejde. 

Dette kan kun ske ved at kapitalisten betaler arbejdskraften 
under dens værdi, d.v. s. han beriger sig på bekostning af 
arbejderens nødvendige livsfornødenheder. 

Men hvis vi forudsætter, at arbejdskraften sælges til sin værdi, 
må udøvelse af løntryk glide ud som middel til forhøjelse af 
merværdien. Tilbage bliver kun den mulighed, at den nødven
dige arbejdstid formindskes rent faktisk. Men dette kan kun ske, 
hvis de nødvendige livsfornødenheders værdi falder, m mens 
massen af livsfornødenheder forbliver den samme. Løntryk er 
derimod et forsøg på at sænke massen af livsfornødenheder, 
som arbejderen har brug for. En arbejdsdag, hvor den 
nødvendige arbejdstid f.eks. er formindsket med en halv time, 
ser ud som i skitse 2. 

11. Værdisænkning af de nødvendige l ivsfornødenheder gennem 
forhøjelse af arbejdets produktivitet. 

Værdien af de nødvendige levnedsmidler er bestemt af den 
nødvendige arbejdstid, der medgår til produktion af disse. Den 
kan kun falde, hvis der bruges mindre arbejdstid til produktion 
af disse livsfornødenheder. Dertil må arbejdets produktivkraft i 
livsfornødenhedsindustrien forhøjes, hvad der f. eks. kan opnås 
ved bedre maskiner, med hvilke der med samme anvendelse af 
arbejdskraft kan frembringes flere produkter. Hvis der på en 
arbejdsdag ikke forbruges mere arbejdskraft end førhen, skabes 
der heller ikke mere værdi end førhen. Men ved arbejdsdagens 
ophør er der - takket være de særlige produktionsmetoder -
flere produkter end førhen. Der tilfalder hvert enkelt produkt 
en mindre andel af det daglige samlede værdiprodukt, d.v.s. en 
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mindre andel af den dagligt produ cerede nyværdi. S tykprodu k
tets værdi er faldet ved at arbejdets produ ktivkraft er s teget. 
Hvis denne produ ktivitets s tigning omfatter brancher ,  s om 
frembringer arbejderens nødvendige l ivsfornødenheder,  falder 
værdien af disse l ivsfornødenheder og dermed arbejdskraftens 
værdi. 

Dette modsiges ved første øjekast af den dagl ige erfar ing, at 
priserne i dag b estandigt stiger. Vi kan ikke her afklare dette 
problem fuldstændig, men blot s ige hvilke ting man må tage 
hensyn til , hvis man vil s kaffe s ig klarhed i dette sp ørgsmål: For 
det første sp iller p engenes værdiforringel se en vigtig r olle for 
vareprisernes bevægel se. Hvis p engenes værdiforr ingel se  s kr ider 
hurtigere frem end arbejdspr odu ktiviteten s tiger , må vare
priserne stige. For det andet er varepriserne afhæ ngige af den 
kap ital istiske økonomis total e bevægelse, af konju nkturcyklen. 
Vi kan hverken u ndersøge I p engenes værdiforringel s e  ell er 
konju nkturcyklen på dette sted. 

Forøges arbejdets produ ktivkraft gennem forbedr ing af 
produ ktionsmå den, så falder d et nødvendige arbejde i forhold  
til merarbejdet og merværdien s tiger. K ap ital isten vill e ku nne 
sænke arbejdstiden, u den at l ide tab. Han sæ nker den naturl igv is 
ikke, fordi det for ham ikke kommer an på at skåne 
arbejdskraften, men kommer an på merværdien. 

1 1 1. Den enkelte kapital ists jagt efter merværdi. 

Når en kap ital ist anvender bedre maskiner , så gør han det ikke i 
den hensigt at sæ nke arbejdskraftens værdi. Han er desu den sl et 
ikke i stand til at gøre det. For del s  kan hans virksomhed 
producere varer , som ikke hører til arbejderklassens nødvendige 
l ivsfornødenheder , dels u dføres produ ktionen af nødvendige 
l ivsfornødenheder af mange forskell ige kap ital is ter u afhæ ngigt 
af hinanden. Den enkelte kap ital ist tæ nker kun på , hvordan han 
bedst kan afsæ tte sine varer , d. v. s. han tæ nker ku n på markedet. 
Her møder han andre kap ital is ter , s om giver ham konkurrence. 
For at sikre sig en god plads på markedet, endog hel st  slå 
konkurrenterne helt af markedet, må han kunne sælge bill igere 
end de kan. Han kan sælge sine varer u nder deres værdi, d. v. s. at 
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skænke køberen en del af sin merværdi. Store koncerner, som 
forener forskellige produktionsgrene og kan udligne mi dlertidige 
tab, gør undertiden dette for at gøre det af med mindre 
konkurrenter. Dette tab i merværdi kan imidlertid ikke i det 
lange løb klares selv af store koncerner. I almindelighed kan 
kapitalisten kun sælge billigere, hvis han også fremstiller 
bi lligere, d.v.s. han må forøge arbejdets produktivkraft i sin 
virksomhed. Dette lykkes ham gennem mere rationel arbejds
deling og forbedring af maskineriet. I hans virksomhed bliver 
der så brugt mindre arbejdstid til produktion af den samme 
mængde varer end i andre virksomheder. Den vares individuelle 
værdi, som fremstilles på hans fabrik, er mindre end dens 
samfundsmæssige værdi, fordi den samfundsmæssigt nødvendige 
gennemsnitsarbejdstz·d til at begynde med ikke forandres 
gennem arbejdsproduktivitetens forøgelse på en virksomhed. 
Kapitalisten frembringer altså flere varer end sine konkurrenter 
på den samme tid. Han kunne have solgt varerne til den gamle 
pris og- ville have fået betydeligt mere merværdi ud af det end 
før. Men også hans konkurrenter sælger til gammel pris. Dette er 
altså heller ikke noget middel til at slå dem af markedet og 
heller ikke til at afsætte den større mængde af fremsti llede 
varer. Han må altså fastsætte en pris, der ganske vist ligger over 
den vares individuelle værdi, som blev frembragt på hans 
virksomhed, men alligevel under dens samfundsmæssige værdi. 
Således får denne kapitalist forbigående en ekstra-merværdi; 
fordi '1an har et bedre udbytningsmiddel end sine konkurrenter. 
(Illustration fig. 2). 

Følgen af en stigning i arbejdets produktivkraft på en 
virksomhed er for den arbejder, som er beskæftiget her, at han 
ud over den hidtidige merværdi også oparbejder en ekstra
merværdi til kapitalisten. Den tid ,  hvori han yder merarbejde, 
øges på bekostning af den nødvendige arbejdstid .  Marx fastslår: 
"Kapitalisten, der anvender den forbedrede produktionsmetode, 
tilegner sig derfor en større del af arbejdsdagen til merarbejdet 
end de øvrige kapitalister i den samme branche. Han gør 
enkeltvis det, som kapitalen i det store og hele gør i 
produktionen af den relative merværdi." ( 1 :2, 4 77-78) . 
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I V .  E kstra-merværd i og relativ merværdi. 

Den forbedrede produ ktionsmetode forbliv er ikke længe en 
enkelt kapitalis ts priv ilegiu m. K onku rrencen tvinger andre 
kapitalister til også at indføre denne metode, hv is ikke de v il gå 
fallit. Hvor den nye produ ktionsmetode i begyndelsen var en 
u ndtagelse, bliver den nu reglen. Den enkelte kapitalists 
hidtidige ekstra- merv ærdi falder bort, fordi hans v ares indiv i
du elle v ærdi er blev et til denne varesa rts nye s amfu ndsmæssige 
v ærdi. Kapitalens grænseløse valoriseringstendens som påtv inges 
den enkelte kapitalist i konkurr encen, driv er ham imidlertid 
bestandigt til påny at tage ekstra- merværdi, d.v. s .  igen og igen at 
øge arbejdets produ ktiv kraft. 

Alle enkeltkapitalisters jagt efter ekstra-merværdi fører 
total-samfundsmæssigt til en stadig forhøjelse af den relative 
merværdi gennem en forkortelse af den nødvendige arbejdstid: 

Da de kapitalis ter, som frembringer de nødv endige livsfor
nødenheder til arbejdernes konsu mtion, også s tadig forbedrer 
deres produktionsmetoder, falder den samfu ndsmæss igt nød
v endige arbejdstid til fremstilling af dis se  liv sfornødenheder. 
Som følge heraf falder de n samlede arbejderklass es nødv endige 
arbejdstid, og den samlede kapitalis tklasses merværdi s tiger. Ad 
denne omvej profiterer alle samfundets kapitalister af produ k
tiv itetsstigningerne i de kapitalistiske v irksomheder, som frem
bringer de nødvendige livsfornødenheder til arbejderklass en. 
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F E MTE AFSN IT  

DEN R E LATI V E  MERVÆ RDIS PRODU KT IONSMETOD ER.  

Kapitalen ti lstræber en maximal valoriserin g, d. v. s. en  så høj 
merværdirate (m ) og merværdimasse (m x v) som mu ligt. 
Kapitalen vi l i kke blot udvide den enkelte arbejders arbejdsdag 
så langt som muligt, og derved også beskæftige flest mu lige 
arbejdere samdidigt, men kapitali sterne bes træber si g hele ti den 
på at øge arbejdets produ kti vkraft for at opnå en ekstra-m er
værdi .  Denne fører total- samfu ndsmæ ssigt ti l en vedvarende 
forøgelse af den relative merværdi .  I det følgende vi l vi 
fr em sti lle denne relative merværdis produktionsmetoder. 

Det drejer si g herved i det væsentlige om: 
1. Sim pel kooperati on 
2. Systematisk arbejdsdelin g 
3 .  Teknologisk anvendelse af natu rvi denskaben eller maskinel 
produ kti onsm åde. 

V ed anvendelse af disse den relati ve mervæ rdis tre produ k
tionsmetoder får den samfu ndsmæ ssi ge arbejdsproces en fu ld
komm en forandret, nemlig  specifik kapitalistisk skikkelse. 
Genn em sim pel kooperati on og system ati sk arbejdsdeling 
forandres arbejdsprocessens subjektive side, mens arbejdspro
cessens objektive si de, n emlig arbejdsmidlerne, får en forandret 
ski kkelse på gru nd af den teknologiske anvendelse af natu r
videnskab. Den sim ple kooperation er en arbejdsform, som 
eksi sterer allerede i førkapitali sti ske produ ktionsmåder. Syste-
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matisk arbejdsdeling og maskinsystem er derimod former for 
arbejdsprocesser, som først udvikles i kapitalismen. Disse to 
former kendetegner på den ene side to historiske etaper af 
kapitalismen (manufakturperioden fra ca. 1 550- 1 7 75, stor
industriens periode fra 1 800). På den anden side eksisterer de i 
dag samtidig ved siden af hinanden, for arbejdsdelingen 
vedbliver også med at bestå ved fuldt udfoldet maskinel 
produktion. 

I. Simpel kooperation. 

Den kapitalistiske produktionsmåde begyndte historisk således, 
at flere håndværdkere blev sammenfattet i en simpel koopera
tion på et kapitalistisk produktionssted. Der arbejdede så f.eks. 
30 forhenværende selvstændige skomagere sammen i et rum. 
Men enhver udførte endnu selv alle de delarbejder, som er 
nødvendige til at fremstille et par sko. At arbejde sammen 
består altså her blot i at arbejderne arbejder i samme rum. Den 
simple kooperation i arbejdsprocessen indvirker på valoriserings
processen på tre måder. Arbejderne benytter nu en del af 
produktionsmid'lerne nemlig bygninger, beholdere, opvarmning, 
belysning o.s.v. fælles. Derigennem forringes den enkelte vares 
værdi, mens en ringere værdidel overføres fra den konstante 
kapital til det enkelte produkt. Ganske vist forbliver omkost
ningerne til de forarbejdede råstoffer uforandrede, men omkost
ningerne til produktionsmidlerne, som forbruges i fællesskab, 
formindskes relativt. Opvarmningsomkostningerne f.eks. til et 
rum med 30 arbejdere er ikke ti gange så store som til et rum 
med 3 arbejdere, men måske kun tre gange så store. Den enkelte 
vares værdi forringes tilsvarende. Desuden fører de 30 koope
rende arbejderes indbyrdes kontakt for det meste til en 
præstationsstigning for mange eller endog for hver enkelt: 30 
koopererende arbejdere skaber som regel flere produkter end 30 
arbejdere, som hver sidder i sit rum og arbejder monotont. 
Således falder den enkelte vares værdi og den enkelte kapitalists 
merværdi stiger ( ekstra-merværdi). 

En tredje vigtig fordel for kapitalisten ved simpel kooperation 
er, at de forskellige individuelle arbejdsydelser ved den 
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samtidige anvendelse af mange arb ejdskræfter udlign es ti l 
gennemsnit sydelsen. En li lle kapitali st ,  der kun b eskæftiger t o, 
tre arb ejdere, kan komme u d  for den u lempe, at net op dis se  t o, 
t re arb ejdere arb ejder særligt langsomt og skødesløst. B eskæf
ti ger en kapit ali st f. eks. 1 0 0  arb ejdere, s å  kan denne u lempe 
ikke mere opstå så let . B landt de 1 0 0 er der almi ndeligvi s  
omt rent li ge mange særli gt langsomme og særligt hu rti ge 
arb ejdere, og de fleste arb ejder med gennemsnitli g  ydelse, 
således at enkelt præstationerne ti lpasser si g det samfu ndsmæs
si ge gennemsnit. 

l i .  Systematisk arbejdsdel ing 

Med sammenfatni ngen af mange arb ejdskræft er på et produ k
ti onsst ed er forudsæt ningen for en yderligere sti gning i arb ejdet s 
produ ktiv kraft giv et: De enkelte delarb ejder, som er påkræv et 
ti l fremb ringelse af et produ kt , kan opdeles sy st emati sk  b landt 
arb ejderne. Af de 3 0  skomagere producerer således f. eks. 1 0  nu 
ku n såler, mens 1 0  andre nu ku n forarb�j der overlæder og de 
rest erende sammenfatter så de enkelt e delprodu k ter ti l færdi ge 
sko. Varen forvandler si g således fra en selv stændig håndværkers 
individu elle produ kt ti l en organi sk i nddelt arb ejdsgru ppes 
fælles produ kt , hv or hv er enkelt arb ejder f or fremtiden kun 
forretter et b estemt delarb ejde. Dette arb ejdsdeli ngsprinci p b lev 
udvi klet i det 1 7 .  og 1 8. århu ndrede i den kapitali sti s ke 
manufaktu r. Disse manufaktu rer var st ore værkst eder, hvor 
mange arb ejdere b lev sammenfatt et og u dførte en arb ejdsdelt 
masseprodu kti on, endnu b aseret på håndværket. 

Arb ejdsdelingens princi p har vigti ge følger for arb ejdere og 
kapitali ster: 

1 .  Arb ejdere mister derigennem efterhånden everm ti l at 
ku nne fremsti lle mere end b lot delprodu kter. Deres tidli gere 
endnu relativt mangesidige aktivit et ( f. eks. s komagerens , som 
fremb ragte sko af de forskelli gste former, arter og kvalitet )  
mister sit fu lde i ndhold og b liver ti l en ensidig, mekanisk og 
monoton b eskæftigelse (Det gi k f. eks. s å  vidt ,  at der i 
manufaktu rer til fresmti lling af nåle fandtes arb ejdere, som b lot 
sku lle lav e hovederne ti l nålene, og andre, som kun sku lle 



6 7  

tilspidse dem. 
2. Den systematiske arbejdsdeling gør tillige en helt ny 

aktivitet påkrævet. Der må være en eller anden til stede, som 
afstemmer de forskellige delarbejder efter hinanden. Denne 
aktivitet tilfalder naturligvis ved kapitalistisk produktionsmåde 
kapitalens side og bliver enten udført af kapitalisten selv eller 
overdraget managers, arbejdsopsynsmænd, mestre o.s.v.  d.v.s. 
arbejdskraft som specielt ansættes til ledelse af produktions
processen. 

Men den kapitalistiske produktionsproces har sine to sider: 
Den er arbejdsproces, som frembringer bestemte brugsværdier, 
og samtidig valoriseringsproces, af hvilken der skal udgå den 
størst mulige merværdi. Udøves nu ledelses -og koordinerings
funktionen, som er nødvendig i envher konkret arbejdsproces 
som udføres arbejdsdelt, af kapitalisten eller hans stedfor
trædere, så har det følgende konsekvenser : Da kapitalisten i 
første række er interesseret i valoriseringsprocessen er hans 
koordineringasktivitet og aktivitet som leder af arbejdsprocessen 
helt og holdent bestemt af det motiv, at afpresse arbejderne den 
størst mulige merværdi. Et virkeligt samarbejde mellem den 
kapitalistiske leder af den konkrete arbejdsproces og hans 
arbejdere er derfor ikke mulig, skønt arbejdsdelingen nødvendig
gør et sådant samarbejde. Kapitalisten og hans stedfortrædere, 
som i arbejdsprocessen kommanderer i kapitalens navn, har altså 
interesser, som er arbejdernes fjende. Dette må føre til, at netop 
den kapitalistiske ledelse af den konkrete arbejdsproces atter og 
atter fører til forstyrrelser af denne proces. Således er det f.eks. 
kapitalisternes interesse, at anspore arbejderne til det højest 
mulige arbejdstempo. Hvis arbejderne værger sig mod et for 
hurtigt tempo, så vil kapitalisten anse det for arbejdsuvillighed 
og dovenskab. Først en for stor spildprocent vil belære ham om, 
at der faktisk var stillet for store krav til arbejdernes kræfter. 

På lignende måde vil det forholde sig med problemet om 
beskyttelse mod arbejdsulykker. Kræver arbejderne ved en farlig 
arbejdsproces dertil svarende sikkerhedsforanstaltninger, vil den 
kapitalistiske leder af arbejdsprocessen om uligt afvise denne 
fordring. For sikkerhedsforanstaltninger koster penge, altså 
yderligere kapitaludlæg. Men kapitalisten har interesse i at 
skaffe sig den størst mulige merværdi med ringest mulige 
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kapital. Først tabene, som han lider ved uheld og deraf følgende 
afbrydelser af arbejds- og valoriseringsprocessen vil overbevise 
ham om nødvendigheden af beskyttelsesfornyelser. 

Ved disse og lignende eksempler viser det sig, at der ikke kan 
findes nogen virkelig demokratisk kooperation mellem arbejdere 
og de kapitalistiske ledere af produktionsprocessen. 

Kapitalisten diskuterer hverken med arbejderne eller bøjer sig 
for en flertalsafgørelse, men han befaler. Her viser det sig at 
borgerens demokratiske lighed ( og den "frie" besidder af varen 
arbejdskraft) ender ved porten til den kapitalistiske virksomhed. 
Fra det øjeblik af, hvor arbejderen har betrådt sin arbejdsplads, 
må han underkaste sig kapitalens diktatur. Kapitalisterne er i 
det mindste klare over det og udtaler det ofte åbent. I det 
kapitalistiske blad "Industriekurier" fra 7 . 1 0 . 1 9 6 5  hedder det : 
"Demokratisering af økonomien er ligeså meningsløs som en 
demokratisering af skolerne, kasernerne eller tugthusene." 

Derimod forsøger fagforeningerne at gennemføre mere 
"demokrati" i den kapitalistiske produktionsproces. De går 
derved ud fra den forestilling om, at kapital og arbejde skulle stå 
ligeberettigede overfor hinanden, og kræver derfor arbejdernes 
"medbestemmelse" i produktionsprocessen. D ermed forlanger 
de strengt taget, at arbejderne skal hjælpe med til deres egen 
udbytning, for nu som før, kan arbejderne ikke helt og fuldt 
selv bestemme deres arbejde på den kapitalistiske virksomhed. 
Naturligvis vil den samfundsmæssige arbejdsproces først kunne 
organiseres virkeligt demokratisk når kapitalismen er afskaffet. 

Alligevel skal man ikke simpelthen afvise kravet om 
medbestemmelse. Arbejderne skal i deres daglige konfronta
tioner med kapitalen kæmpe for selv at kontrollere så stor en 
del som muligt af arbejds- og administrationsprocesserne i 
virksomheden. I kampen for dette mål vil det vise sig, at 
arbejderne fuldt ud er i stand til selv at administrere og lede 
deres produktionsproces. Det har vist sig, at denne erfaring er en 
vigtig faktor for udviklingen af klassebevidsthed. 

3. Arbejdets opdeling på forskellige arbejdere bevirker ikke 
blot, at de enkelte arbejdere glemmer deres fulde 
håndværksmæssige kunnen, henholdsvis ikke længere b ehøver at 
oplæres. De enkelte arbejdere mister tilmed også overblikket 
over sammenhængen mellem delarbejderne. Nu, hvor arbejderne 



69 

kun sk al u døv e mek anisk e, k ropsl ige aktiv iteter, er de åndel ige 
færdigheder uu dnyttede, og k an derfor ikk e  mere udv ikles fuldt 
u d. Der opstår  al tså en arbejdsdel in g  mell em manu elle og 
in tellek tu elle arbejdere. K en dsk abet, indsigten og den målbe
v idste planlægn ing  som den selvstæn dige ell er hån dværk eren 
u dv ikl ede, i arbejdsprocessen k ræves ikk e  til de enk el te 
delarbejder, men k ræves nu kun til produk tionsprocess en som 
helhed. Denne åndel ige side af arbejdet ( ide, u dk ast  og 
planlægnin g) bl iver derfor adsk il t  fra de enk elte delarbejdere og 
tilfal der k apital isten og hans stedfortrædere. Intellek tu el t  
arbejde føles derfor af arbejderne f or det meste som n oget, der 
er f jen dtligt overfor dem. All igev el er det in tellek tu elle arbejde i 
den k apital istisk e industri også u nderlagt k apitalen på samme 
måde som det legemlige arbejde. For k apitalen ben ytter både 
v iden sk ab en og det legeml ige arbejde til samme formål: som 
produk tivk ræfter til produk tion af merværdi. 

4. For k apital isterne har den s ys tematisk e  arbejdsdel in g  frem 
for al t den fordel , at det enk el te produk ts fremstill in gs tid bl iv er 
min dre, al tså at arbejdsproduk tiv iteten s tiger. Fordi de enk el te 
arbejdere nu er en s idige delarbejdere, der kan yde meget mere 
en d en selv stæn dig håndværk er. 3 0  s elvstændige sk omagere k an 
måsk e fremstille 60 par sk o om dagen .  Derimod produ cerer 3 0  
delarbejdere måsk e al t i alt 90 par sk o om dagen , da hv er 
s pecial iseret delarbejder u dfører den til svarende arbejdsgan g 
meget hu rtigere end den selv stæn dige sk omager. Følgen er, at 
k apital is tisk produ cerede sk o indeholder min dre arbejdstid en d 
den selv stændige sk omagers, den enk el te vareprodu cen ts sk o. 
K apital isterne med den mest produk tiv e arbejdsmetode sk affer 
s ig en ek stra- merværdi i forhold  til k onkurren ter med min dre 
produk tiv e arbejdsmetoder. 

Hvis en så dan forøgel se  af produk tivk ræfterne f in der s ted i de 
in du strigrene, som fremstiller arbejdernes nødv en dige l iv sfor
n øden heder så falder værdien af dis se  l iv sfornøden heder og 
derm ed også arbejdskraftens  vær di. Der igenn em for højes k ap ita
l is tklassen s  rel ative merværdi. Stign in gen i arbejdsproduk tivi
teten som opnås gennem arbejdsdelin gen , k ommer al tså alen e 
k apitalen til gode, men s den degraderer arbejderen til en 
fuldstændigt ens idigt u ddannet arbejder. 
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Ekskurs: produktivt og uproduktivt arbejde. 

Vi har set, at arbejdsprocessen i det kapitalistiske produktions
måde ikke mere udføres individuelt, men at der er involveret en 
hel række forskellige delarbejdere til fremstilling af produk
terne. Hver af disse delarbejdere har sin funktion, fra den 
ufaglærte arbejdsmand over forskellige faglærte arbejdere til 
inspektører, forvaltere, produktionsplanlæggere og arbejdsdirek
tører. 

Hvilke af disse forskellige arbejdskræfter er nu produktive 
arbejdere, og hvilke personer er virksomme, men på en 
uproduktiv måde? Dette spørgsmål kan kun besvares, hvis man 
spørger hvilke arbejder, der er produktive for hapz·talen, da den 
kapitalistiske produktionsform er den samfundsmæssigt her
skende. Hvad vil "produktivt arbejde" egentlig sige i kapita
lismen? 

Hvis vi nu først betragter den konkrete arbejdsproces uden at 
tage hensyn til den specifikke produktionsmåde, så er enhver 
arbejder produktiv, som frembringer brugsværdi. Den kapita
listiske produktionsmådes hensigt og formål er ikke produk
tionen af brugsværdier men valorisering af kapitalen, - af penge 
skal der blive flere penge. Dette mål opnås ved at arbejderen 
producerer merværdi for kapitalisten. I kapitalismen er derfor 
kun de arbejdere produktive, som ikke alene producerer 
brugsværdier, men også merværdi. Disse delarbejdere danner 
tilsammen en virksomheds produktz·ve totalarbejder. Marx 
skriver: 

"Den produktive arbejders begreb rummer derfor på ingen 
måde blot et forhold mellem virksomhed og nyttevirkning, 
mellem arbejder og arbejdsprodukt, men også et specifikt 
samfundsmæssigt og historisk opstået produktionsforhold ( da. 
produktionsrelation), der stempler arbejderen til at blive det 
umiddelbare middel til kapitalens valorisering ( da. værdiøgning). 
At være produktiv arbejder er derfor ingen lykke, men en 
ulykke. " ( 1 :3, 723). 

Den enkelte delarbejder tager på helt forskellig måde del i 
den produktive totalarbejders arbejde, fra arbejdsmanden til 
produktionsplanlæggeren, som manuel og intellektuel arbejder. 
Marx skriver: "For så vidt arbejdsprocessen er rent individuel, 
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forener den samme arbe jder alle de funkt ioner, der senere s kille s 
fra h inanden. I den ind iv iduelle t ilegnel se af n at urgen standene, 
som han skal bruge t il s ine l iv sform ål , kontrollerer han s ig selv. 
Senere bl iver han kontrolleret. Det enkelte menne ske kan ikke 
påv irke nat uren, medmindre det foregår ved det s egne m uskler 
og under det s egen h jernes  kontrol . So m hoved og h ånd h ører 
sammen i nat ursystemet, sålede s forener arbe jdspro ces sen det 
intellekt uelle og manuelle arbe jde .  Senere ad skilles  de helt t il en 
f jendtl ig modsætning mellem dem o pst år .  Produktet forvandler 
s ig overhovedet fra den ind iv id uelle prod ucent s umiddel bare 
produkt t il et samfundsmæss igt, t il en tot alar be jders fælle s 
produkt, d .v; s . et ko mbineret arbe jdsper son ales  produkt ,  hvis 
medlemmer st år håndteringen af arbe jd sgen standen mere eller 
mindre nær .  Med selve arbejd spro ces sens koo perat ive karakter 
udvides derfor n ødvendigv is det produkt ive arbe jde s  begre b. For 
at arbe jde produkt ivt, er det ikke mere n ødvend igt selv at l ægge 
hånden t il ,  det er t il strække l igt at være et organ af totalarbe j
deren, at fuldbyrde en eller anden af han s  underfun kt ioner . "  
(Mew 2 3 ,  p. 5 3 1  S ml .  1 :3 ,  7 2 2 ). 

D a  den kapit al ist iske produkt ion s pro ce s  på en g ang er 
arbe jdspro ce s t il fre mbr ingelse af et prod ukt og kapit alens 
valoriseringspro ce s, lader de enkelte arbe jder og arbe jdere s ig t il 
enhver t id be stemme efter deres fun kt ion i arbe jds pro ces sen og 
v alor iseringspro ce s sen : mestrene, t idtagere, m.fl . har hovedsage
l ig den fun kt ion på kapit alens vegne at sørge for at valoriser ings
pro ces sen forløber o pt imalt . D is se per soner er gan s ke v ist 
n ødvendige i kapital ismen men deres arbe jde, som er påkr ævet 
t il o pretholdel se af valoriseringen, er uprod uk t ivt .  Der imod 
udfører de arbe jdere, som d is se inspe kt ører kontrollerer, 
produkt ivt arbe jde : De prod ucerer brugsv ærd ier og merværd ier 
og er derfor produkt ive arbe jdere. - I real iteten udfører 
kapit alens ind ustrielle over- og underofficerer n æsten alt id 
dobbeltfun kt ioner : En formand f .e ks .  medv irker på den ene s ide 
i den kon krete arbe jds proces og o pfylder på den anden s ide 
t ill ige fun kt ioner som ins pe kt ør og " indpisker", so m er 
n ødvendige p.g . a. valor iseringspro ces sen . 

De varer, som frembr inges i produkt ion s pro ce s sen, skal 
s ælges. Dette s ker i cir kulat ions sf æren, på markedet . For her at 
gøre ækvivalentbytn ingen mul ig, er en r ække arbe jder n ødven-
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dige. D e  udføres af ci rkulationsarbejdere (købs- o g  salgsagenter, 
repræsentanter, markedsforskere, reklam eagenter o.s. v. ) .  Dis se  
arbejdskræ fter er ganske vis t  også lønarbejdere, m en de ti lføjer 
i kke produkterne nogen værdi gennem deres arbejde, m en 
m uli ggør kun bytning af æ kvivalenter, af varer og penge. F or 
kapitali sterne betyder di s se ci rkulati onsarbejdere ( som alle 
ci rkulationss fæ rens om kostninger) i ngen gevi nst, m en de m å  
betales af den m ervæ rdi, som den produktive totalarbejder har 
skabt. Cirkulationsarbejderne producerer altså hverken brugs
værdi eller m erværdi . D e  er derfor uproduktive arbejdere. D er 
findes produktionsprocess er som ti lsyneladende foregår i ci rku
lationen, og hvi s arbejdere ti lsyneladende er uprodukti ve f.eks. i 
transportindustri en. Marx skri ver: "Produktmasserne form erer 
si g i kke under deres transport. Men tingenes brugsvæ rdi 
reali seres kun, når de konsum eres, og deres konsum tion kan 
nødvendiggøre at de flyttes, altså transportindustriens yderligere 
produktionsproces. D en produktive kapi tal som anbri nges i 
denne ti lføjer altså det transport erede produkt m ervæ rdi, delvi s 
ved overføring af værdi fra transportmidlerne delvi s ved 
ti lføjelse af værdi formi dlet af transportarbejdet. D enne sidste 
værdi ti lføjelse opløses, - som ved al kapitali sti sk produktion -
i erstatning ti l arbejds løn og m erværdi ." (2 :1 , 1 91 ) .  Arbejdere 
beskæfti get i transporti ndustrien er altså produkti ve arbejdere. 

Cirkulationsarbejdere har det ti l fælles m ed de produktive 
arbejdere, at de udbyttes : O gså  de arbejder læ ngere end den ti d, 
der vi lle svare ti l værdi en af de nødvendi ge li vsfornødenheder ti l 
opretholdelse af deres arbejdskraft. Men deres m erarbejde 
skaber, da dette arbejde overhovedet i kke producerer værdi, 
heller i ngen m erværdi for kapi tali sten. D e  betyder blot for ham , 
at han kan beholde en ti lsvarende s tørre del af den m ervæ rdi for 
si g s elv, som de produktive arbejdere har i ndtjent, i stedet at 
skulle betale den som løn for cirkulati onsarbejderens m er
arbejde. 

Produkti ve og uproduktive arbejdere hører begge ti l proleta
riatet. B egrebene " produkti vt og uproduktivt arbejde" er i kke 
værdi ladede, m en betegner blot arbejderens sti lli ng i kapi talens 
valori seringsproces. O bjektivt ti lhører alle lønarbejdere arbejder
klassen, selvom ikke alle subjektivt føler si g hørende ti l dem .  D e  
forskelli ge funktioner i valori seringsprocessen, de forskellige 
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aflønni ngsformer o g  de forskelli ge l ønstørrel se r fo rhindrer e n  
ensarte t  bevidsthe d o g  e n  solidari sk optræde n  de e nkel te 
arbe jdergru pper imellem. ( sml. i den forb indelse afsni tte t  om 
"Kapi talens feti chkarakter" ). 

111. Den teknologiske anvendelse af naturvidenskaben el ler den 
maskinel le produktionsmåde. 

a .  Arbejdsdel ing og maskiner i .  

Ve d sys temati sk arbe jdsdeling forblev den håndv ærksm æssi ge 
aktivite t  stadi g produ ktionsproce s sens grundlag. Produ ktione n 
var de rfor e ndnu afh ængi g  af de n e nkelte arbe jders  s tyrke , evne ,  
u dholdenhed  o g  hu rtighe d. En vi rkeli g m asseproduktion var ku n 
mulig i me ge t  be grænset om fang i de t 1 8 .- århu ndrede s 
kapitali sti ske manu faktu re r. Kapi talens grænseløse val ori se ri ngs
tendens fandt e ndnu skranker i arbe jdsproces se ns uu dvi klede 
te kni ske s tru ktu r. Den relative me rværdi s  produ ktionsmetoder  
m åtte omvælte s radi kalt, hvi s  e n  uindskrænket kapi talvalori 
se ri ng s kulle være mulig. Da arb e jdsdelinge n  alle rede v ar fuldt 
u dvi kle t, ku nne e n  s ådan omvæltning i kke mere ve drøre den 
me nne s keli ge arbe jdskraft, men e fterhånde n kun de anvendte 
arbe jdsmi dle r. Me d denne forvandling af det simple værktøj til 
e t  system af maski ne r  finder  den kapitali sti ske produ ktions
m åde først den tekni ske b asi s , som svarer til dens um ådeli ge 
valori se ri ngstendens .  

b .  Maskineriets vir/wing p å  arbejderklassen. 

Me d maski ne rie ts i ndførel se og med dam pmaski ne rne og sene re 
gennem ele ktrici teten bliver arbe jdsproce s se ns karakter og 
tem po bestemmes nu s tyrke og hu rtighe d. Arb e jdsproce s sens 
karakte r  og tem po bestemmes nu af m aski ne rne s arbe jdsrytme. 
Arbe jde re n  bliver til e t  afm ægitgt ve dhæng til m aski ne n. Marx 
s krive r i den forbindelse : "I m anu faktu ren  og i håndv ærket  
b ru ge r  arbe jde re n  værktøje t, i fab ri kken b ru ge r  m aski ne n  ham. I 
manu faktu re n  og håndv ærket  u dgår arbe jdsmi dle ts bevægel se 
fra arbe jde re n, fab rikken m å  han føl ge arbe jdsmidlets 

1 
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bevægelse. I manufakturen er arbejderne del af en levende 
organisme. I fabrikken eksisterer en død mekanisme uafhængigt 
af dem, og de bliver inkorporeret i denne som levende påhæng." 
(I :3, 6 1 0). 

Samtidig berøver maskineriet arbejderen det sidste indhold i 
hans arbejde, som derved bliver endnu mere monotont : 
"Maskinarbejdet angriber nervesystemet på det voldsomste og 
samtidig undertrykker det musklernes alsidige bevægelse og 
beslaglægger enhver fri legemlig og åndelig virksomhed. Selv den 
lettelse af arbejdet, der sker, bliver et torturmiddel, da maskinen 
ikke befrier arbejderen fra arbejdet, men arbejdet fra sit 
indhold. Enhver kapitalistisk produktionsproces er ikke blot en 
arbejdsproces, men samtidig en proces, hvor kapitalen valori
seres ( da. øger sin værdi) , og det er derfor et fælles træk for al 
kapitalistisk produktion, at arbejderen ikke anvender arbejds
betingelserne, men at det tværtimod er arbejdsbetingelserne, der 
anvender arbejderne. Men det er først med maskinerne, at denne 
snedvendthed bliver til teknisk håndgribelig virkelighed. Takket 
være at arbejdsmidlet er blevet forvandlet til en automat, 
optræder det under produktionsprocessen selv som kapital over 
for arbejderen, som dødt arbejde, der behersker og udsuger den 
levende arbejdskraft. I storindustrien, opbygget på grundlag af 
maskiner, fuldendes adskillelsen af det manuelle arbejde og 
produktionsprocessens åndelige kræfter, hvorved disse forvand
les til magter i kapitalens tjeneste for at beherske arbejdet, som 
vi allerede tidligere har anført. Den individuelle, for indhold 
blottede maskinarbejders specialdygtighed forsvinder som en 
ganske lille biting i sammenligning med videnskaben, de uhyre 
naturkræfter og det samfundsmæssige massearbejde, der er 
legemliggjort i maskinsystemet . . .  " ( I  :3, 6 1 1 -1 2) 

Forenklingen af de enkelte arbejdsforløb gennem maskineri 
muliggør en ophævelse af den egentlige arbejdsdeling. Arbej
deren ville isåfald have et mangesidigt arbejdsfelt og derigennem 
muligheden for konkret at erfare og gennemskue den samfunds
mæssige produktionsprocesses sammenhænge. Men det ville 
kræve en grundig teknisk uddannelse af arbejderen. Og 
kapitalisterne er naturligvis ikke villige til at betale en sådan 
uddannelse. Og så måtte de også først rigtigt frygte, at arbejdere 
som kan gennemskue den samfundsmæssige produktions-
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processes sammenhænge, dermed også tillige vil være i stand t i  I 
at erkende, at der slet ikke behøves nogen kapitalistklasse til en 
virkelig samfundsmæssig produktion. Derfor fastholdes arbej
derens ensidige uddannelse også i den maskinelle produktions
måde og forstærkes endog endnu mere. Marx skriver herom : 
"Selvom maskinerne teknisk vælter det gamle system for 
arbejdsdelingen, slæbes det alligevel med i begyndelsen som en 
vanebunden arv fra manufakturen ind i fabrikken for derpå at 
blive reproduceret systematisk af kapitalen som et middel til at 
udbytte arbejdskraften på en endnu mere modbydelig måde end 
før og befæstet som sådan. Den livslange specialitet at føre et 
specialværktøj bliver til den livslange specialitet at betjene en 
specialmaskine. Maskinerne bliver misbrugt til fra barnsben af at 
forvandle arbejder en til en del af en delmaskine. " ( 1 :3 , 610) 

Ulemperne for arbejderklassen ved det kapitalistisk anvendte 
maskineri ligger altså klart for hånden. Man kan spørge, hvori 
maskineriets fordele består for kapitalistklassen. 

c. Maskineri og ekstramerværdi. 

Kapitalen tilstræber en grænseløs valorisering, altså ikke blot 
produktion af absolut merværdi gennem den længst mulige 
udvidelse af arbejdsdagen, men tillige produktion af den relative 
merværdi gennem en stadig forkortelse af den nødvendige 
arbejdstid. Den maskinelle produktionsmåde tillader fortsatte 
forbedringer og stedse nye produktionsmetoder. Den er altså 
det ideale middel til produktion af relativ merværdi : Konkur
rencen blandt enkeltkapitalisterne fører bestandigt til indfø
relsen af bedre maskiner. Den kapitalist, som først anvender 
maskiner med en produktivitet over gennemsnittet, tilegner sig 
til en hver tid en ekstra-merværdi, eftersom han kan frembringe 
varerne billigere end sine konkurrenter, mens han sælger dem 
ligeså dyrt ( eller lidt billigere) .  Den individuelle værdi af denne 
enkeltkapitalists varer ligger altså under deres samfundsmæssige 
værdi. 
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d. Modsigelsen i den maskinelle produktion af re/,ativ merværdi. 

Konkurrencekampen tvinger de enkelte kapitalister til bestandig 
at forbedre deres produktionsmetoder. Enkeltkapitalisten med 
den til enhver tid bedste produktionsmetode kan derfor altid 
kun opnå sin ekstramerværdi i en vis tid. Når hans konkurrenter 
ligeledes har indført de nye produktionsmetoder i deres 
virksomheder, falder varens samfundsmæssige værdi. Dette får 
den kapitalist's ekstramerværdi til at forsvinde, der som den 
første havde anvendt den nye produktionsmetode. Når en 
kapitalist anvender mere produktive maskiner end hidtil, så vil 
det sige, at han bruger relativt færre arbejdskræfter end førhen, 
da den samme produktmasse nu kan fremstilles på kortere tid. 
En del af arbejderne afskediges. Men alligevel har denne 
kapitalist gennem ekstramerværdien en større merværdimasse 
end før, hvor han beskæftigede endnu flere arbejdere. Først når 
denne ekstramerværdi er faldet bort, viser det sig igen, at 
merværdien udspringer af de arbejdere, der endnu er beskæfti
gede på virksomheden, og hverken fra de bedre maskiner eller 
fra afskedigelsen af arbejderne. Konkurrencekampen om ekstra
merværdien får nu totalt samfundsmæssigt ( altså for 
kapitalisterne som klasse) to resultater : På den ene side fører 
den til en bestandig forhøjelse af den samfundsmæssige 
arbejdsproduktivitet, altså til en billiggørelse af de nødvendige 
livsfornødenheder, det vil igen sige til formindskelse af den 
nødvendige arbejdstid og til den tilsvarende forhøjelse af 
merarbejdstiden. Altså til forhøjelse af merværdiraten (izi ) . 

På den anden side bevirker den et realtivt fald i antallet af 
beskæftigede arbejdere, da en bestemt produktmængde ved 
forhøjet arbejdsproduktivitet kan fremstilles med anvendelse af 
mindre arbejde. 

Men nu ved vi jo, at kapitalen er grænseløs i sin 
valoriseringsbevægelse (P-V-P') og tilstræber en størst mulig 
merværdimasse. Merværdiens masse var bestemt af merværdi
raten gange den samlede variable kapital, altså M = � x V. 
Merværdimassen (M) vokser altså i samme grad som 
merværdiraten (� ) og den variable totalkapital (V) bliver 
større. 

Ved produktionen af relativ merværdi v.hj.a. maskineri viser 
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det sig altså, at merværdiraten kun kan forøges ved indførelse af 
forbedret maskineri, og dette betyder at arb�jdskræfterne 
afskediges. I samme øjeblik m erværdiraten øges, formindskes 
antallet af beskæftigede, d.v.s. den variable totalkapital. Her 
viser detgsig, at maskineriet - altså det tekniske grundlag for 
det fuldtudviklede kapitalistiske system - udøver en modsi
gelsesfuld virkning på merværdiproduktionen : Af de to faktorer, 
som bestemmer merværdiens masse, forøger maskineriet kun 
den ene (�) ved at formindske den anden (V). 

I 2. afsnit har vi set, hvorledes den uløselige modsigelse i 
pengenes anvendelse som opsparingsmiddel fandt en ny bevæ
gelsesform P-V-P'. Denne grænse- og endeløse bevægelse af 
kapital, som valoriserer sig, kender i sig ingen begrænsning. I 
denne bevægelse har en pengesum tendens til uendelig forøgelse 
og således nærme sig rigdommen overhovedet. 

Her i 5. afsnit viser det sig nu, hvordan denne selvvalorise
rende kapital i den maskinelle produktionsmåde på den ene side 
først skaffer sig en teknisk skikkelse, som passer til den, og på 
den anden side, hvordan denne udvikling af det samfunds
mæssige arbejdes produktivkraft tillige fører til modsigelsen 
mellem stigende merværdirate og faldende antal arbejdere. Den 
selvvaloriserende værdis uindskrænkede bevægelse (P-V-P') 
skaber således sin egen skranke. Modsigelsen mellem stigende 
merværdirate og faldende antal arbejdere bliver dog i begyn
delsen endnu ikke mærkbar for den enkeltkapitalist, der som 
den første anvender en bedre produktionsmåde. Tværtimod: 
Gennem ekstremerværdien forhøjes hans merværdimasse. Men 
såsnart hans konkurrenter også anvender den ny produktions
metode og hans ekstramerværdi altså forsvinder, bliver den 
maskinelle produktionsmådes modsigelse smerteligt mærkbar 
for enkeltkapitalisten. Hans merværdimasse falder, fordi han 
beskæftiger nu efterhånden kun et formindsket antal arbejdere, 
selv om det også er til forhøjet m erværdirate. 

Tænker man denne proces med den bestandige formindskelse 
af arbejderantallet til ende - helt til fuldautomatiske produk
tion - så viser det sig, at kapitalens valoriseringsmulighed går 
mod n_ul. For med udviklingen af arbejdets produktivkraft 
trækker kapitalen mere og mere sit eget grundlag bort under sig, 
den menneskelige arbejdskraft som objekt for udbytningen. 
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e. Arbejdsdagens forlængelse som følge af den maskinelle 
produktionsmåde. 

Kapitali st en forsøger nu at i ndhent e den ekst ram erværdi ,  der er 
gået tabt ,  på anden vis. Han går det ved at forlæ nge 
arbejdsdagen for de arbejdere, d er endnu er beskæ ftigede. 
Maski neriet s anvendelse ti l produ kti on af relativ m erværdi fører 
derm ed samtidi g  ti l forhøjelse af produ kti onen af absolut 
merværdi . 

Resu ltat et af den kapitalistiske anvendelse af m askineriet til 
m ervæ rdi produ kti on er alt så, at m aski neri et ,  som i si g selv er et 
middel til nedsætt else af arbejd sti den, u nder kapitali sti ske 
betingelser fører ti l, at al arbejderens fri e t id så vidt muli gt 
forvandles t i l  arbejdstid for kapitalen. Maskineri et s indfø relse i 
begyndelsen af det 1 9 .  århundrede bet ød aldeles i kke, at 
arbejderklassen blev sparet for arbejde, m en det m odsatt e: en 
overordentli g forlængelse af arbejdsdagen. 

Ved maski nel produ ktion er en sådan ekst rem lang arbejdsdag 
fra kapitali st ens standpunkt absolut nødvendi g  af endnu en 
gru nd. J o  m ere produ ktive og kom pli cerede m aski nerne er, 
dest o dyrere vi l de i almindelighed væ re. D e  har ti lli ge en relativ 
lang levetid. Men konku rrencek am pen fører best andigt til  
i ndførelse af endnu bedre m aski ner, hvorv ed de hi dtidi ge 
maskiner forældes t ekni sk og derm ed deres væ rdi forringes. 
Enhver kapitali st m å  forsøge at forhi ndre, at hans m aski ne 
væ rdimindskes. D ett e kan han kun, hvi s  det lykkes ham at lade 
arbejdet forbru ge m askineri et på kort est muli g  t id, så det så vidt 
muli gt allerede har overført hele si n værdi t i l  produ kterne, når 
en ny m aski ne opfi ndes og i ndføres. A lt så jo kort ere den 
tidsperiode er, hvori m askinens t ot alvæ rdi reprodu ceres, dest o 
ringere er faren for værdi formindskelse. Maski nens væ rdi 
reprodu ceres på kort ere tid, dest o længere arbejdsdagen er. 

Denne græ nseløse forlængelse af arbejdsdagen m ed i ndfø relse 
af den maskinelle produ ktionsm åde havde katast rofale følger 
for den engelske arbejderklasse i det 1 9- århu ndrede. Den lange 
arbejdsdag ført e ti l en ekst rem høj dødelighed blandt arbej
derne. I Manchest er, centrum for den daværende i ndu st ri, 
androg en arbejders middellevet id 1 7  år (i  år 1 8 7 5 ), m ens folk 
fra borgerskabet i gennem snit blev 3 8  år. (Den forskellige 
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levetid blandt arbejderne og medlemmer af borgerskabet består 
naturligvis også endnu i dag :  I Forbundsrepublikken bliver 
arbejdere i gennemsnit 66 år, medlemmer af den herskende 
klasse derimod 7 5 år. Den, der altså kommer til verden som 
barn af en arbejderfamilie har altså i vort samfund, som er 
baseret på alle borgeres "lighed", 9 år mindre at leve i! ) Overfor 
denne situation måtte selv det borgerlige parlament tiltræde en 
lovfæstet regulering af arbejdsdagen. Men denne lovfæstede 
regulering blev kun gennemført, fordi de engelske arbejdere 
havde sat massivt ind på det under klangvarige klassekampe. 

Klassekampen om arbejdsdagens forkortelse er naturligvis 
endnu ikke forbi, slet ikke i Tyskland, hvor der siden 
indførelsen af 8-timers arbejdsdagen ikke er opnået en 
yderligere afgørende forkortelse. 

f Intensivering af arbejdet. 

Efter den lovmæssige regulering af arbejdsdagens længde bliver 
det kun muligt for kapitalisten at udbytte arbejderne gennem en 
forlængelse af arbejdsdagen indenfor snævre grænser ( overtime
system, skifteholdsarbejde). 

Kapitalen må altså se sig om efter en ny metode, hvorved 
værdien af hans maskineri hurtigst muligt kan overføres til 
produkterne og den mistede ekstramerværdi igen kan indhentes. 

Denne metode består i intensivering af arbejdet, d.v.s. i en 
forøgelse af arbejdstempoet eller i en udvidelse af arbejderens 
virkefelt (så at en arbejder f.eks. samtidig overvåger og betjener 
to maskiner, i stedet for tidligere kun en). Herved forbliver 
arbejdsprocessen uforandret i sin struktur, og alligevel lykkes 
det kapitalisten på samme tid at afpresse arbejderen mere 
arbejdstid end ved et ringere tempo. Så snart arbejdsdagens 
forkortelse, som danner forudsætningen for intensiveringen af 
arbejdet, fastsættes lovmæssigt, bliver maskinen i kapitalens 
hånd til det systematisk anvendte middel til at afkræve 
arbejderen mere arbejde i samme tidsrum. 

Mens en sådan intensivering af arbejdet i manufakturen, som 
beror på det blotte håndværksmæssige arbejde, højest var mulig 
ved dertil ansatte "arbejdsindpiskere", sker den i maskinel 
produktion simpelthen ved at maskinerne og samlebåndene 
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indstilles til et hurtigere tempo. Derved er arbejderen tvunget til 
at udføre de samme arbejdsforløb på s tadig kortere tid, altså i 
samme tidsrum at forbruge stadig mere arbejdskraft. 

g. Inten sivering af arbejdet, vareværdi og merværdiproduktion. 

Hvorledes giver en forhøjelse af arbejdets intens itet s ig udslag 
for kapitalisten? Først og fremmest skaber et mere intensiv t  
arbejde i løbet af samme tid flere bru gsværdier end et mindre 
intensivt  arbejde. Da der altså behøves mindre arbejdstid pr. 
vareeksemplar, skulle man forvente, at den enkeltes vares værdi 
falder tilsvarende. Men her træder der til beste mmelse af  
vareværdien ved arbejdstiden en ny målestok til, nemlig 
mængden af den forbru gte arbejdskraft. En v ares v ærdi er nu 
bestemt 1 .  ved arbejdstiden og 2 .  ved mængden af den 
arbejdskraft, der forbru ges i denne tid. Der eksis terer jo_ nu 
forskellige intensitetsgrader for det samme konkrete arbejde. 
Men med bestemt produktionsmetode kan f. eks. en meget 
hurt igtarbejdende arbejder måske fremstille 4 0  varer (vare
eksemplarer) på 8 timer, mens en anden arbejder arbejder 
mindre in tensiv t og derfor kun fremstiller 3 2  eksemplarer på 
samme tid og med samme produktionsmetode. I dette tilfælde 
har begge arbejdere arbejdet den samme tid ( nemlig 8 timer), 
men den første arbejder har forbrugt mere arbejdskraft. Han har 
derfor på samme tid også skabt en større v ærdimasse  end den 
anden arbejder. Fremstillingen af et vareeksemplar koster den 
samme mængde arbejdskraft for begge arbejder, den forbru ges 
blot i løbet af forskellige tidsrum: Den første arbejder bruger 1 2  
minutter på det, den anden 1 5  minutter. Den første producerer 
5 eksemplarer i timen, den anden kun 4 .  Heraf følger, at et mere 
intensivt  arbejde på samme tid producerer en s tørre v ærdimasse  
end et  mindre intensivt  arbejde. Men enkeltproduktets v ærdi er 
lige stor i begge tilfælde, for den s tørre v ærdimasse, som det 
intensive  arbejde skaber pr. time, fordeles på en tilsvarende 
større produktmængde. For kapitalisten går forhø jelsen aI 
arbejdsintensiteten ud på følgende. Når han v il forhøje s in 
merv ærdimasse, så  kunne han før den lovmæss ige regulering af 
a rbejdsdagens længde s impelthen lade sine arbejdere arbejde 
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længere. Hvis arbejderen producerer 3 2 vareeksemplarer på en 
8-timers arbejdsdag (altså 4 stk. i timen), så vil han ved 
forlængelse af arbejdsdagen til 10 timer frembringe 40 
eksemplarer. Men denne forlængelse er nu forbudt ved lov (med 
undtagelse af overtimer). Kapitalisten får dog alligevel sine 40 
eks. om dagen, nemlig ved tilsvarende intensivering af 8-timers 
arbejdsdagen. Kapitalisten kan altså indhente den merværdi , 
som går tabt ved lovmæssig begrænsning af arbejdsdagen, ved 
mere intensivt arbejde. Ad samme vej kan han også holde sig 
skadesløs for tabt ekstramerværdi. Også reproduktionen af 
maskineriets værdi på den kortest mulige tid opnås ved denne 
sti gning i arbejdsintensiviteten. 

h. Arbejdernes kamp mod forhøjelsen af arbejdsintensiteten. 

Arbejderne modsætter sig atter og atter denne bestandige 
stigning i arbejdsintensiteten (stadig forhøjelse af arbejdsnor
merne) og de sætter sig med rette til modværge, for denne 
tiltagning i arbejdstempoet fører til en stadig større belastning af 
nervesystemet og ødelæggelse af arbejdskraften. Således opstår 
der for arbejderklassen en fare for en uhyre tidlig nedbrydelse af 
dens arbejdskrafts brugsværdi. Her gentages kampen mellem 
kapital og arbejde på et nyt plan, en kamp, som historisk blev 
ført om arbejdsdagens længde til at begynde med (Sml. afsnit 
3). Problemet er i princippet forblevet det samme. Lige så lidt 
som der af ækvivalentbytningen mellem kapital og arbejde kan 
gives et kriterium for arbejdsdagens længde lige så lidt lader det 
sig af denne bytning bestemm e, hvor meget arbej dskraft 
kapitalisten må afpresse arbejderen på en normal arbejdsdag . 
Ene og alene klassekampen afgør arbejdets intensitet. 

Men arbejderklassens kamp mod arbejdets intensivering er 
meget sværere, end kampen i mod den grænseløse udvidelse af 
arbejdsdagen i det 19-århundrede var. For arbejdstempoet 
forøges netop samtidig med, at der indføres nye maskiner og 
forandrede produktionsmetoder, som arbejderen endnu ikke er 
fortrolig med. Arbejderne mærker således hyppigt efter nogen 
tid, at de bedre maskiner tillige har ført til en tiltagning af 
arbejdspræstationen. Marx skriver: "Kapitalen bekymrer sig 
ikke om arbejdskraftens levetid.  Hvad der interesserer den, er 
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alene den st ørst mulige mæn gde arbe jdskraft , der kan gøre s 
flyden de på en arbejdsdag . Dette mål n år man ved at forkorte 
arbejdskraftens varighed, li ge som en begæ rli g  l andman d  får øget 
udbytte af jorden ved at gøre vold på den s frugtbarhe d" ( 1 :2 ,  
4 09) Men in dførelsen af n ye maskiner  giver på den anden side 
arbejde rne mulighe d for med held  at modsætte si g den stadigt 
sti gende arbejdinten sitet . Tidsstu diete kni ke re og kapitalen s 
an dre tjenere skal også først høste e rfarin g  me d den n ye 
mas kine. Dette kan arbe jderne udn ytte ved "sl øseri" ve d de 
påkrævede n ye ti dtagnin ge r. Sådan kan de vinde minutter til sig 
selv og derved formindske arbejdstempoet.  I dette e ksempel 
vise r  det si g tydeli gt ,  at det daglige lønarbejde på vi rksomheden 
ikke alene er  kon kret arbe jde ,  men samti di g arbejde rklassen s 
be stan dige klassekamp i mod kapitalen s st adige u dbytningspre s. 

I den nuti dige indu st ri er den st adi ge inten siverin g af 
arbe jdet, som går hånd i hånd med en løben de forbedrin g af 
maskine riet , den vi gti gste met ode til u dbytnin g af arbejde ren .  
Men et arbejde , som hele tiden inten sive re s, e r  uforeneligt me d 
en meget lan g  arbejdsdag. Her vise r  det si g, at kapitali ste rne i kke 
er  gået med til en 8-timers arbe jdsdag af ren menneskeli ghed, 
men at det er økon omisk n ødven digt for dem. Den be standige 
stignin g af arbe jdste mpoet e r  kun mulig ved en tilsvarende 
forkortelse af arbe jdsdagen. Men omvendt gør en hve r forko r
tel se af arbe jdsdagen også en yderli ge re intensive ring mulig. 
Marx skriver i denne sammen hæng: "De r kan i kke være den 
rin ge ste tvivl om, at kapitalen s ten dens til at holde si g skadesløs 
gennem en systematis k forøgelse af arbejdets inten sitetsgrad, 
når lovgivningen en gang for alle har af skåret den adgangen til ctt 
forlænge arbe jdsdagen, og ved at den misbru ge r en hver 
forbedrin g af maskinerne til at forvandle dem til et middel til 
øget udsu gning af arbejdskraften , sn art i gen må føre til et 
ven de punkt, hv or forn yet nedsættelse af arbejdstiden bliver 
uundgåeli g." ( 1 :3 ,  6 04 ). 

Kapit ali ste rne vi l dog aldri g af si g selv forkorte arbe jdsdagen , 
for de vil aldrig frivilligt give afkald på merværdi .  Derfor kan 
arbejdsti den kun nedsætte s gennem arbejderklassen s vedvaren de 
kamp. 
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IV. Kapitalens fetich karakter. 

1 .  Allerede ved analysen af den k apitali sti sk e varepro duktions 
simpleste elementer vist e det si g, at mennesk enes pro dukter i 
dett e samfu nd vinder magt o ver produc enterne sel v  (var ens o g  
pengenes fetichkarakter ). Vi s å  i første afsnit , at de privat e 
varepro duc enter pro ducerer frit o g  selvstændi gt , d. v. s . i soleret 
fra hinanden, o g  deri gennem bliver alle afhængige af mark edet . 
På mark edet mødes alle de varer , so m er pro duceret i soleret fra 
hinanden, o g  først h er afgøres det for den enkelte pro ducent , 
om ham k an reali ser e  si n vares i ndividu ell e værdi ell er ej, alt så  
om den i ndividu elle  vær di vi ser si g o gså at være samfu ndsmæ ssi g  
gennemsnit svær di .  De i solerede privat pro ducenter st år alt så 
h jæl peløse o ver for vareansamlingen på markedet .  Der es egne 
pro dukter ,  varerne vinder magt over dem. B ytteproc es sen 
fremtræder so m hændel sesforl øb mellem varer , h vorved pro du 
cent erne fremtræder so m blotte vedhæng til deres pro dukter .  
Mennesk enes i ndb yrdes samfu ndsmæssige relatio ner er alt så  i 
det varepro duc erende samfu nd i ntet andet end rel atio ner ne 
mell em tingene, varerne. Mennesk ene erk ender ikk e  denne 
fetichkarakter ,  d. v. s .  de erk ender ikk e, at den magt , de er 
afhængig af, er resultatet af deres eget arb ejde. Derfor er de si g 
hell er ikk e b evi dst , at samfu ndet ,  so m de l ever i ,  ikk e er et 
naturgi vet , men et foranderligt s amfu nd. 

Det samfu ndsmæssige forhold, h vori varerne fremtræder som 
h andl ende livsvæsener o g  deres pro ducenter som b lotte ved
hæng, viser si g i udtryk so m f. ek s . "Varen sælger go dt", "Varen 
går ikke" .  Denne omvending af mennesk e o g  pro dukt , h vor 
pro dukt et handler og mennesk et ku n er levende vedhæng, 
erk ender man kun, h vi s  man b egrib er , at pro dukt er o g  
bru gsværdier ku n i en b estemt samfu ndsform bli ver til varer , o g  
at denne samfu ndsform ikk e  er den enest e mulige. Dette 
erk ender de borgerlige vidensk ab smænd ikk e. De ro ser snarere  
den kapitali sti sk e  konkurr enc eøko nomi s  "frih ed", som skal 
b est å i ,  at det ikke er mennesk ene, der udøver magten, men blot 
de ano nyme varer på mark edet . "I en konkurrenceøk o no mi er 
enhver afhængi g  af all e, men i ngen er afhængi g af en b est emt 
anden. Konkurrenc en k an ikk e  gøre  o s  fri af frygten for nedslag 
fra skæb nen, arb ejdsløshed, armo d og hu nger, men den b efrier 
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o s  fra frygten fo r menneskenes magt. Konku rrencen er så meget 
desto renere, jo mere u perso nlig relatio nerne af økonomisk art 
er mell em menneskene, sål edes at den enkel tes mo dstander ikke 
er en benævnel ig, men markedet". (Andreas Paulsen, All ge
meine Volkwirtschaftslehre I ,  B erl in 1 96 8 ,  p. 44 ). 

Hvo rl edes fremstilles denne omvending af menneske og 
produkt i det fuldt u dv iklede kapital istiske samfu nd? 

B etragter v i  den kapital istiske pro du ktio nspro ces, så bestå r  
det ko nkrete arbejde i at arbejderen benytter o g  fo rbru ger 
pro du ktionsmidlerne fo rmål sbestemt. Det er der intet hemme
ligsfuldt i. Men pro du ktio nspro cessen er till ige valo riseringspro
ces, o g  derfo r er arbejdspro cessen blot et middel til kapitalens 
valo risering. Kapital isten, kapitalens perso nifikatio n, l ader ikke 
arbejderen arbejde fo r at frembringe bestemte bru gsværdier. Vi 
har neto p set, at kapitali sten ikke interesserer sig fo r, hv ilke 
pro du kter han lader fremstill e. Hvo edsagen er, at han til slu t  får 
fl ere penge u d  af det. Arbejdspro cessen er al tså blo t et middel 
fo r valoriseringspro cessen, hvo ri det ikke er arbejderen, der 
anv ender og  fo rbruger pro du ktio nsmidl erne, men kapitalen der 
anvender o g  fo rbruger lønarbejderen. Den kapital istiske pro du k
tio nspro ces gør al tså arbejderen til en ting, so m er nødvendig fo r 
pro du ktionen, gør ham til en blo t o g  bar "pro du ktio nsfakto r". 

Mens arbejderen behandl es so m en tingslig pro du ktio ns
fakto r, der anvendes af kapital isten på l inje med andre fakto rer, 
fremtræder kapital en på den anden side so m den egentl ige 
pro du cent. Man siger: "I Essen bygger K rupp en ny fabrik" o g  
"S iemens pro du cerer el ektrisk u dstyr", i stedet fo r at sige at 
arbejderne fra K ru pp o g  S iemens bygger henholdsvis pro du cerer 
det o g  det. * 

*I sit digt "En læsende arbejders spørgsmål" har Bertolt Brecht fremstillet 
denne fetichisme på følgende måde: 

Hvem byggede Theben med de syv porte? 
I bøgerne står kongers navne. 
Har kongerne slæbt klippeblokkene sammen? 
D en unge Aleksander erobrede Indien. 
I-Ian alene? 
Cæsar slog gallerne. 
Havde han ikke i det mindste en kok med sig? 
Philip af Spanien græd, da  hans flåde 
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Ligeledes betegnes med ordet "tekstilproducent" en kapitalist, 
som besidder en tekstilfabrik , men der menes ikke arbejderne, 
som virkelig producerer på denne fabrik. 

Fordi arbejdsproces og valoriseringsproces kun er to sider af 
samme produktionsproces, kan arbejderens anvendelse til 
kapitalens valorisering kun ske, hvis kapitalen køber de 
produktionsmidler som kræves til den givne arbejdsproces. Disse 
produktionsmidler står i produktionsprocessen over for arbej
deren som udbytningsmiddel. Derfor sy nes det som om 
produktionsmidlerne som brugsværdier skulle have den natur
lige egenskab at være kapz'tal. Men de er kun kapital, fordi de 
befinder sig i kapitalistens privatbesiddelse og fordi arbejderen 
må stå over for dem som lønarbejder. Her viser det sig, hvor 
vigtigt det er at adskille arbejdsprocessen i almenhed fra dens 
specifikt kapitalistiske form. Når vi har erkendt, hvad der 
overhovedet hører til arbejdsprocessen, kan vi fastslå, hvad der 
udgør den kapitalistiske arbejdsprocesses særlige former, og at 
disse særtræk ikke er naturgivne. Arbejde er altså nødvendigt til 
livets opretholdelse, og til ethvert arbejde behøver mennesket 
produktionsmidler. Men arbejdets kapitalistiske form som 
lønarbejde og produktionsmidlernes form som kapital er kun 
nødvendigt i dette samfund. De er altså ikke evige, men 
foranderlige. 

2. Den kapitalistiske produk tionsprocesses' to sider svarer til 
arbejdets to sider, konkret og abstrakt arbejde. Der er intet 
hemmelighedsfuldt ved det konkrete arbejde. Først det værdi
dannende abstrakte arbejde fører til, at produkterne af hans 
eget arbejde står overfor arbejderen som noget fjendtligt. Hvad 
vil det sige? Når arbejderen gennem sit arbejde skaber værdi og 
merværdi, så er denne værdi fremmed for ham selv, den tilhører 

var gået under. Hvem ellers græd? 
Frederik den anden sejrede i Syvårskrigen. 
Hvem sejrede foruden ham? 
Hver side sin sejr. 
Hvem laver maden til sejrsgildet? 
Hvert tiende år til en stor mand. 
Hvem b etalte udgifterne? 
Så mange beretninger 
Så mange spørgsmål". 
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ham ikke. Den skabte værdi vedrører ham kun personligt, for så 
vidt som den tilfalder ham som arbejdsløn. Men den merværdi, 
som han har skabt, bliver benyttet af kapitalisten til bedre at 
kunne udbytte arbejderen gennem nye maskiner. Den af 
arbejderen skabte merværdi står altså ikke blot overfor ham som 
fremmed, men også fjendtlig. Hans eget produkt bliver til et 
middel for hans egen undertrykkelse. Kapitalforholdet tvinger 
arbejderen til, med alt hvad han producerer, at skærpe sin egen 
udbytning. Arbejderen er hjælpeløst udleveret til sine produk
ter. Hans egne produkter, som står overfor ham som fremmed 
magt, som kapital, fremtræder som de handlende subjekter, som 
undertrykkere og udbyttere. 

"Enhver kapitalistisk produktion er ikke blot en arbejdspro
ces, men samtidig også en proces, hvor kapitalen valoriseres, og 
det er derfor et fælles træk for al kapitalistisk produktion, at 
arbejderne ikke anvender arbejdsbetingelserne, men at det 
tværtimod er arbejdsbetingelserne, der anvender arbejderne. 
Men det er først med maskinerne, at denne snedvendthed bliver 
til teknisk håndgribelig virkelighed. Takket være at arbejdsmid
let er blevet forvandlet til en automat, optræder det under 
arbejdsprocessen selv som kapital over for arbejderen, som dødt 
arbejde, der behersker og udsuger den levende arbejdskraft". 
( 1 :3 ,  6 1 1) 

Det ligger altså ikke i selve produkterne eller maskinerne, når 
arbejderen producerer sin egen udbytning, men i kapitalfor
holdet, for hvis arbejderne selv kunne regulere deres produk
tion, ville de samme maskiner, som de før blev udbyttet med, 
lette og nedsætte arbejdet for dem. 

3. Ligesom arbejdernes produkter optræder som kapz·tal, således 
fremtræder også alle kræfter, som udspringer af selve arbejdet, 
som kapitalens produktz"vkræfter. 

Gennem kooperation og arbejdsdeling opnås en forøgelse af 
produktivkraften, og samtidig kan produktionsmidlerne ud
nyttes mere effektivt. Disse fordele udspringer af mange 
arbejderes fælles arbejde. Da også denne organisation af arbejdet 
historisk først blev gennemført i kapitalismen, under kapital
forholdet, ser det således ud som om fordelene ved fælles 
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arbej de opstår u d  fra kapitalen og ikke fra arbej dets karakter. 
Dette skin forstærk es ved at arten af samarbej de ikk e  
organiser es af arbej derne selv, m en a f  kapitalisterne. Kapita
list en får fordelen e ved denne arbej dsorganisation. F or arbej
dern e giver den sig endog n egativt u dslag. Det bliver ty deligt, 
når kapitali sten f. ek s. "sparer" alle de produktion smidler, som 
beskytter arbej deren s liv og sundh ed og som kunne have formet 
arbej det mer e  behageligt og m ennesk eligt for ham. 

F ør st når den k ooperati ve arbej dspr oc es fuldbyrdes uaf
hængigt af kapitali smen, kan den bringe arbej deren fordel e, i det 
arbej det lettes og n edsætt es. Sålænge kapitalforh oldet består, 
bli ver fetichkarakteren ved m ed at bestå, skinnet som skjul er og 
omvender de san de sammenhænge. F or sådan som k ooperati on,  
arbej dsdeling og maskineri anven des a f  kapitalen ,  fører de til 
forkrøbling af den enk elte arbej ders arbej dskraft. Den enk elte 
arbej der forvandl es til en delarbej der, der kun kan fungere i 
kapitali sm en s  særlige arbej dsorganisation.  Han er fuldstændigt 
u dlever et til kapitalen,  og det ser u d  som om han overh ovedet 
ikk e  kan ek si stere  u den kapitalen .  

Den kapitali sti sk e organisation a f  arbej det fører, som det blev 
tydeligt i analy sen af arbej dsdelingen,  til adskillel sen m ellem 
manu elt og intellektu elt arbej de. Kapitali sten og hans viden
skabelige hån dlangere planlægger og organiserer, arbej deren skal 
blot u dføre det, som andre  har u dtænkt. Dette skærpes m ed 
kapitali sm en s  videre u dvikling, sål edes at det idag fremtræder 
som en sel vfølgeligh ed for de fleste m ennesk er, at der fin des 
folk, som kun arbej der m ed deres hænder, og andre, som kun 
arbej der m ed deres h oved. Men i den k onkrete arbej dsproces 
h ører planlæggen de tænkning og praktisk u dførel se  sammen. I 
kapitali smen bli ver di sse t o  si der til en fjen dtlig m odsætning, 
når det intellektu elle arbej de ( vi den skab) bidrager til k on struk
ti on af maskin er, som igen tj en er til u dbytning af  arbej deren. 
Således fremtræder viden skaben som kapitalen s  håndlanger, 
h enholdsvi s  som kapitalen s  egen kraft. M en dette er ingen 
natu regen skab ved viden skaben ,  for når arbej dern e  selv  reguler er 
deres produ kti on,  kan de også in dk oble viden skaben, så den 
k ommer dem til gode. 

Arbej dets samfundsmæssige produktivkræft er, altså det fæl
l es arbej des produktivkræfter, som u dvikles gennem k oopera-



88 

tion, arbejdsdeling, maskineri og anvendelse af naturvidenskab 
og teknik, fremtræder som kapitalens produktivkræfter. Enhver 
videre udvikling af produktivkræfterne er et resultat af 
arbejdernes fælles arbejde, bedre maskineri er arbejdernes 
produkt. Produktivkræfternes udvikling kommer dog ikke 
arbejderne til gode i kapitalismen, men bringer kun kapita
listerne fordele, som et middel til produktion af større relativ 
merværdi. Hans eget arbejdes produktivkræfter træder altså 
overfor arbejderen som fremmede og fjendtlige, og bliver 
benyttet af kapitalen til forstærkning af udbytningen. Når f.eks. 
en godtroende arbejder kommer med forslag til forbedring på 
sin fabrik, så er han selv skyld deri, kunne man sige. For en 
"forbedring" af fabrikkens produktivitet vil for denne arbejder 
og alle kollegaer kun betyde en øget udbytning. Opfinderen af 
bedre produktionsmetoder får en lille præmie, men betragtet 
som helhed, kan kapitalisten derigennem presse mere merværdi 
ud af arbejderen. 

4. Vi har set at kapitalens fetichkarakter fremstiller sig som 
personernes tingsliggørelse og tingenes personificering: 

Forholdet mellem kapitalist- og arbejderklasse antager z· den 
hapz"talistz"ske produhtionsproces den form, at arbejderne frem
træder som passz·ve objekter for udbytningen, og at de 
produktz·onsmidler, de har skabt, bliver til udbytningsmidler, 
fordi de er kap#ali'stens privatbesidde/se. Derfor har arbejdernes 
kamp historisk rettet sig mod maskinerne og ikke imod det heri 
skjulte udbytningsforhold. Idet arbejderne destruerede produk
tionsmidlerne, lod de sig blænde af den kapitalistiske produk
tionsprocesses fetichkarakter. Det, at maskinerne fremtræder 
for arbejderen som levende udbytningsmiddel, ligger ikke i selve 
maskinerne, men i, at de anvendes kapitalistisk. 

Imidlertid kan man ikke adskille maskinerne fra de bagved
liggende udbytningsforhold og så argumentere: "I sig ( d. v.s. 
betragtet løsrevet fra kapitalforholdet) ville maskinerne, som de 
er i dag, allerede være brugbare for et socialistisk samfunds 
behov. Allerede i konstruktionen af en kapitalistisk maskine 
viser det sig, at den selv har en dobbeltkarakter, at den ikke blot 
er bygget til arbejdsprocessen, men også til valoriseringspro
cessen, og derfor tages der ikke noget hensyn til arbejderen 
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(mangelfulde beskyttelsesforanstaltninger imod ulykker, larm, 
snavs, udstødningsgas o.s.v.) Først i socialismen vil maskinerne 
forandre skikkelse samtidig med at deres funktion forandres til 
at lette arbejdet og nedsætte arbejdstiden. be står dermed ikke 
mere overfor arbejderen som udsugere af merværdi. 
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SJETTE AFSN IT 
KAPITALENS AKKUMULATION 

Merværdi produkti onsprocessen er  i ndtil nu blevet fr emstill et 
som en i soleret bevæ gelse. Denne bevæ gelse begynder med 
forvandlingen af en pengesum ( P) til produktionsmiddel ( Pm) 
og arbejdskraft (A). Den fort sætter i den produkti onsproces 
( . . . Pr . . .  ), hvori varen fremstilles, som i ndeholder en mer
væ rdi ( V' ). B evægelsen slutter med forvandlingen af denne 
varemængde V' til en i sammenligning med den oprindeligt 
i ndskudte sum forøget pengesum ( P' ). Vi udtrykker denne 
bevægel se i forml en: 

P - V < Pm . . .  Pr . . . V' - P' 

Forml en fremstiller den kapitali sti ske produktionsproces som 
en i soleret proces. Men enhver v ed, at der uafbrudt bliv er 
produceret. Kapitalens hunger efter mervæ rdi bliver aldrig 
stillet, og arbejderne er tvunget til at sælge deres arbejdskraft 
i gen og i gen hele livet i gennem. Den hidtidi ge fremstilling af 
produkti onsprocessen som en i soleret proces har kun vist en del 
af vi rkeli gheden, da der jo bliv er produceret uafbrudt .  Denne 
fremstillingsmåde er dog alli gevel nødvendig. Hvi s  man vil forstå  
den kapital isti ske produktionsproces, kan man i kke analysere 
alt samtidi gt .  Sagens komplicerede karakter fordrer, at man går 
ud fra det si mple  og grundlæggende. Således har Marx først og 

A 
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fremmest undersøgt varen i dens to funktioner som brugsværdi 
og værdi. Han har vist hvorledes pengene udvikler sig af varens 
værdi, og hvorledes pengene forvandler sig til kapital, såsnart 
også den menneskelige arbejdskraft er blevet en vare. Dernæst 
har han undersøgt det centrale problem, hvorledes merværdien 
opstår, hvordan den bliver produceret af arbejderne og tilegnet 
af kapitalisterne, set i en isoleret produktionsproces. Tilbage 
står at undersøge, hvilke forandringer der viser sig i forholdet 
mellem lønarbejde og kapital, når man betragter den kapita
listiske produktionsproces som en stadig gentagende, konti
nuerlig proces. 

I. Den kontinuerlige produktionsproces (reproduktionsproces). 

Et samfund kan kun bestå, når der stadig bliver produceret. 
Kontinuerlig produktion fordrer - set i samfundsmæssig 
målestok - at gårsdagens produktion skaber forudsætningen for 
produktionen af i dag og i morgen. Der må ikke alene 
produceres forbrugsgoder, men også produktionsmidler i ansee
lig mængde for at produktionen kan fortsætte i samme eller 
forøget omfang. 

Vi har forklaret den kapitalistiske produktionsproces som en 
merværdiproduktionsproces, uanset hvilken specifik brugsværdi, 
der bliver produceret, kommer det for kapitalisten kun an på, at 
den af ham indskudte pengesum ved produktionsprocessens 
slutning er forvandlet til en større pengesum. Denne interesse 
for merværdiproduktionen driver ham til ikke blot at lade 
pengene virke en gang som kapital, men stadig at producere 
merværdi med dem. Reproduktionsprocessen, d.v.s. den stadigt 
gentagne produktionsproces, er ligesom den isolerede proces 
bestemt ved merværdiproduktionen. For kapitalisten er den 
kontinuerlige produktionsproces et middel til at lade sin kapital 
producere merværdi kontinuerligt. 

Afhængigt af, om kapitalisten konsumerer den producerede 
merværdi fuldstændigt, eller om han anvender en del af den til 
køb af yderligere produktionsmidler og arbejdskraft, taler man 
enten om simpel reproduktion eller om kapitalakkumulation. 

Sz"mpel kapitalreproduktz·on betyder, at den til produktionen 
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udlagte kapitalsum, forbliver lige stor, den produceres igen i 
samme omfang. Udvidet reproduktion eller kapitalakkumu
lation betyder, at den udlagte kapitalsum bliver forøget med en 
merværdi. Altså produceres der i et tilsvarende udvidet omfang 
på et højere niveau . 

Uanset om det drejer sig om simpel reproduktion eller 
kapitalakkumulation, lader den blotte gentagelse af produk
tionsprocessen forholdet mellem arbejder- og kap italistklasse 
fremtræde i et ganske andet lys. Sålænge produktionsprocessen 
bliver betragtet som en isoleret bevægelse, står lønarbejdere og 
kapitalist overfor hinanden som enkeltpersoner. B etragter man 
imidlertid reproduktionsprocessen i dens tidsmæssige og sam
fundsmæssige sammenhæng, bliver det klart, at det ikke er 
enkeltpersoner, der her står overfor hinanden, men person
grupper med ganske bestemte økonomiske funktioner. På den 
ene side står de, der kun ejer deres arbejdskraft og derfor i den 
kapitalistiske proces producerer merværdien, og på den anden 
side ejerne af produktionsmidlerne der som kapitalister tilegner 
sig denne merværdi uden vederlag. D en ene danner lønarbej
dernes klasse, den anden kapitalisternes k lasse. Arbejderklassen 
skaber uophørligt ny rigdom, kapitalistklassen tilegner sig den 
lige så regelmæssigt. 

Under hensyntagen til klassemodsætningerne må vi undersøge 
de ændringer, som fremstår i den fortløbende produktions
proces, under tre synsvinkler, nemlig forsåvidt de indvirker: 
1. på den variable kapital 
2. på totalkapitalen 
3 .  ækvivalensbytningen mellem kapital og arbejde. 

a. Forandringer med hensyn til den variable kapital. 

Produktionsprocessen begynder ved kapitalistens køb af arbejds
kraften. Arbejderen, der sælger sin arbejdskraft, modtager som 
ækvivalent herfor den pengeværdi, der er nødvendig til køb af 
de livsfornødenheder, der er nødvendige for hans reproduktion. 
Købet resp. salget gentager sig ved begyndelsen af hver ny 
produktionsperiode. Kapitalisten køber arbejdskraften ved 
begyndelsen af produktionsprocessen, men han betaler den i 
reglen først ved processens slutning ( dagens, ugens eller 
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månedens slutning) efter at arbejderen har forbrngt sin 
arbejdskraft, altså først efter at han har produceret værdi og 
merværdi til kapitalisten. Arbejderen har altså selv produceret 
den værdi, som han får udbetalt som arbejdsløn. Han har 
produceret denne værdimængde i form af varer, men bliver 
betalt med penge. Det ændrer dog intet ved, at arbejderen bliver 
betalt med en del af det af ham selv skabte værdiprodukt. F or 
mens arbejderen forvandler en del af produktionsmidlerne til 
færdigvarer, forvandler kapitalisten de af arbejderen tidligere 
fremstillede varer til penge. Med disse penge betaler han 
arbejderen, det er altså arbejderens arbejde fra sidste uge eller 
sidste halve år, som hans arbejdskraft i denne uge eller i det 
næste halve år, bliver betalt med. 

Den kendsgerning, at arbejderen bliver betalt med det af ham 
selv skabte værdiprodukt, træder endnu tydeligere frem, når 
arbejderklassen og kapitalistklassen i stedet for den enkelte 
arbejder og den enkelte kapitalist bliver stillet overfor hinanden. 
Det totale samfundsmæssige værdiprodukt er frembragt af 
arbejderklassen. Det bliver i første omgang helt tilegnet af 
kapitalistklassen, som giver en del af det tilbage til arbejder
klassen i form af løn. Arbejderklassen anvender denne penge
sum, lønnen, til køb af livsfornødenheder. Dermed er arbejder
klassen givet den mulighed at reproducere sin arbejdskraft og at 
købe en del af de varer, som den selv har frembragt. Samtidig 
vender de i form af løn udbetalte penge tilbage fra arbejder
klassen til kapitalistklassen. Efter konsumtionen af livsfornø
denhederne står arbejderne igen med tomme hænder og tomme 
lommer og er påny tvunget til at sælge deres arbejdskraft til 
kapitalisterne. 

Undersøgelsen af den kapitalistiske produktionsproces i dens 
bevægelse og i dens samfundsmæssige form viser, at arbejder
klassen skaber al samfundsmæssig rigdom, men at denne rigdom 
træder op imod den som kapitalistklassens ejendom. Idet 
arbejderklassen køber en del af denne rigdom for sin løn, giver 
den samtidig pengene, den samfundsmæssige form for rigdom, 
fra sig. Uden penge og andre midler til at opretholde livet for, 
gør arbejderklassens afhængighed af kapitalen sig på ny 
gældende. Hvad der er en forndsætning for den kapitalistiske 
produktionsmåde - arbejderens adskillelse fra produktions-
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midlerne og  dermed følgende tvang ti l at s ælge sin arbejdskraft  
so m vare - er samtidig det bes tandige resu ltat af den 
kapi talis tiske pro du ktions proces. Marx bes kriver det s åledes :  

"Men det, der ti l a t  begyn de med kun var u dgangs punkt, 
bli ver takket være processens eller den simple repro du ktions 
blo tte kon tinui tet, hele tiden pro duceret på n y  o g  gjo rt 
perman en t som den kapi talis tiske pro du ktions s ærli ge resu ltat. 
P å  den ene si de fo rvandler pro du ktions processen u afbru dt den 
s toflige ri gdom ti l kapital, ti l midler ti l valo risering ( da. 
værdiøgnin g) og n ydelse fo r kapi talis terne. P å  den anden side 
kommer arbejderen bes tandig ud af process en på s amme måde, 
som han trådte ind i den - som person lig ki lde ti l rigdom, men 
blo ttet fo r alle midler ti l at realisere denne ri gdo m fo r si g . . . .  
Arbejderen pro ducerer derfo r selv bes tandigt den o bjekti ve 
ri gdom so m kapi tal, som en magt, der er ham fremmed, som 
behersker og  udsuger ham, og kapi talis ten pro duc erer li ge så 
bes tan digt arbejdskraften som en subjektiv ki lde ti l ri gdo m, der 
er adski ldt fra sine egne midler ti l tin gs li ggørels e o g  virke
li ggørelse, en abs trakt rigdomskilde, der eksis terer i arbejderens 
blo tte legemlighed, ko rt s agt arbejderen so m løn arbejder. Denn e 
s tadige reprodu ktion af arbejderen d. v. s .  hans fo rts atte bes tåen 
er den kapi talis tis ke produktions ufravigeli ge betin gelse. " ( 1 :4, 
8 08- 09) .  

b. Forandringer med hensyn tz·z totalkapitalen. 

Arbejderklassen skaber den to tale samfundsmæssige ri gdom. 
Men fo r at produ ktions process en o verhovedet s kal komme 
igang, er det n ødvendi gt at en kapi talis t indskyder pen gekapi tal 
ti l indkøb af produ ktionsmidler o g  arbejdskraft ( dette n ødven
dige udlæg påberåber kapi talis ten sig, n år han indkass erer 
merværdien) . Hvo rfra denne o prindelige kapi talmængde s tam
mer, vis er si g i afsni ttet o m  den s åkaldte "o prindelige 
akkumu lation". Men li ge meget hvo rfra denne kapitalmæn gde 
s tammer, fo randrer den karakter i den kapi talis tis ke pro du k
tions proces .  Det følgende eksempel viser dette: 

En kapi talis t har ti l at begynde med in dsku dt en kapi tal på 
1 0 0 . 0 0 0  kr.; ved afs lu tnin gen af den årli ge pro duktionsproces 
har han o pnået en merværdi på 2 0 . 0 0 0  kr. hans s amlede kapi tal 
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andrager altså nu 1 20.000 kr. Kapitalisten skal leve. Antager vi, 
at han i løbet af denne produktionsperiode konsumerer 
livsfornødenheder til en værdi af 20.000 kr., så bliver den 
oprindeligt indskudte kapital på 100.000 kr. formindsket til 
80.000 kr. , men med merværdien på 20.000 kr. kan ha alligevel 
påbegyndte den ny produktionsproces med 1 00.000 kr. Tænker 
vi os denne situation gentaget over 5 produktionsperioder, 
konsumerer kapitalisten i hver periode en femtedel af sin 
oprindeligt indskudte kapital. Hans kapital på 1 00.000 kr. er 
altså efter 5 år fuldstændig forbrugt. Alligevel kan han til enhver 
tid fortsætte produktionsprocessen med 1 00.000 kr. , da han 
erstatter de 20.000 kr. , som han har forbrugt af sin kapital med 
den til enhver tid opnåede merværdi på 2 0.000 kr. 

Når kapitalisten i dette eksempel fuldstændigt har konsu
meret sin oprindeligt indskudte kapital over 5 år og alligevel kan 
videreføre produktionsprocessen med en kapital på 100.000 kr. , 
så betyder dette, at hans kapital nu kun består af uberettiget 
tilegnet merværdi, af ubetalt fremmed arbejde. 

Eksemplet viser at selve produktionsprocessens kontinuitet i 
løbet af kortere eller længere tid forvandler enhver nok så stor 
kapital til kapitalistisk merværdi. Selvom det ved produktions
processens begyndelse var kapitalistens personligt erhvervede 
ejendom, er det efter nogen tid blevet en uden ækvivalent 
tilegnet værdi. Da de fleste af de store firmaer etableredes for 
mere end 50 eller 1 00 år siden, er det indlysende, at disse 
firmaers og koncerners kapital i dag udelukkende består af 
kapitaliseret merværdi. Altså af ubetalt fremmed arbejde. 

At enhver kapitalmængde, som virker over et længere 
tidsrum, består af kapitaliseret merværdi, er det afgørende 
resultat af analysen af den kapitalistiske produktionsproces. 
Desuden er det klart, at kapitalistklassen lever af den merværdi, 
som arbejderklassen producerer. Det samlede merværdiprodukt 
(v + m) frembringes af arbejderne. Den del deraf, der svarer til 
den af kapitalisterne indskudte variable kapital, tilflyder 
arbejderne i form af løn. Merværdien tilegnes af kapitalisterne 
og forbruges delvis af dem. Dette er også tilfældet . i det 
ovenstående eksempel, såsnart den oprindeligt indskudte egen
kapital er opbrugt. Arbejderkwssen betaler altså kapitalist
klassens underhold. 
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c. Forvandlingen af ejendomslove og ækvivalentbyttets frem
trædelsesform 

Som resultat af betragtningerne over den kapitalistiske produk
tionsproces har vi fastslået: 
1. Kapitalistklassen betaler arbejderklassen med den af arbej

derne selv skabte værdi. 
2. Den af kapitalisterne i produktionen anvendte kapital består 

efter en årrække kun af merværdi forvandlet til kapital, altså 
af arbejderklassens ubetalte merarbejde. 

3. Arbejderklassen betaler kapitalistklassens underhold. 
Tidligere gik vi ud fra, at kapitalisten og lønarbejderen stod 

overfor h inanden på arbejdsmarkedet som ligeberettigede, frie 
personer. De byttede lige store værdier. Hver gav i bytte det, der 
tilhørte ham, sin ejendom. Arbejderen solgte sin arbejdskraft 
som vare og modtog fra kapitalisten en værdi, som svarede hertil 
1 penge. 

Værdien af arbejdskraften er som ved enhver anden vare 
bestemt ved den til dens fremstilling nødvendige arbejdstid. 
Den, der har købt varen arbejdskraft, kan bruge den efter eget 
forgodtbefindende. Kapitalisten kan altså råde over den 
arbejdskraft, han har købt som varer, efter behag. Varen 
arbejdskraft har i modsætning til alle andre varer den særlige 
brugsværdi:  Den skaber under brugen ny værdi og endog mere 
værdi end den selv er værd. Den skaber merværdi. 

Vi har ved analysen af den kapitalistiske produktionsproces 
set, at arbejderne bliver betalt med den af dem selv skabte 
værdi. Når vi tidligere forudsatte, at hver bytter sin ejendom, så 
fremtræder det altså nu som et skin: Kapitalisten bytter med 
værdier, skabt af arbejderklassen og som han uretmæssigt har 
tilegnet sig. Han bytter altså med værdier, som ikke er produkt 
af hans eget arbejde. Da kapitalisterne ejer produktions
midlerne, er også det af arbejderne skabte produkt ifølge 
borgerlig ret kapitalisternes retmæssige ejendom. 

Den borgerlige tænkning forstår ved "tyveri" kun, at en eller 
anden går hen og hugger noget, at man altså tilegner sig noget 
uden at betale nogen modsvarende ækvivalent for det. Hvad der 
foregår i produktionssfæren, analyserer den borgerlige viden
skab derimod ikke. Kapitalisten kan efter gældende ret ikke 
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anmeldes for tyveri mod arb ejderklassen, for han hugger i kke 
åbenlyst - synligt for alle -- noget fra arbejderne. Hans 
permanente tyveri foregår  - us ynligt for den borgerli ge 
bevidsthed -i " produkti onens lø nkammer" . ( 1: 1, 292 )  

"Den bytni ng ( da. udveksling) af ækvivalenter, der frem
trådte som den oprindelige operati on, har drejet si g således , at 
der kun ti lsyneladende finder en bytning (da. udveksli ng) sted, 
idet, for det første, den del af kapitalen, der b yttes ( da. 
udveksles) mod arbejdskraft, selv kun er en del af det fremmede 
ar bejds produkt, der er ti legnet uden ækvivalent og, for de t 
andet må den i kke blot ers tattes af den, s om har fremsti llet 
denne del, nemli g af arb ejderen, men den må ers tattes med et 
nyt merprodukt. B ytterelati onen ( da. udveksli ngsrelati onen) 
mellem kapitali s t  og arbejder bli ver så ledes nu ti l et ydre s kin, 
der er knyttet ti l cirkulationsproc essen, en ren form, der er 
fremmed for selve i ndholdet og kun mystific erer det. D et 
stadi ge køb og salg af arbejdskraften er fo rmen. Indholdet er 
det, at kapi tali s ten uden ophør omsætter en del af det 
fremmede arbejde, der allerede er materiali seret, og som han 
uafb rudt ti legner si g uden ækvivalent, mod at få en s tadig s tørre 
mængde levende fremmed arb ejde i stedet. Oprindeli gt frem
trådte ejendomsretten for os som begrundet i eget arbejde. I det 
mindste måtte denne fo rmodning gælde, eftersom kun li geberet
ti gede var ebesi ddere s tår  over fo r hinanden, og det eneste 
middel ti l ti legnelse af en fremmed vare var at afhænde si n egen, 
og denne si dste vare kunne kun frems tilles ved arbejde. 
Ejendom fremtræder nu for kapitali s tens vedkommende som 
retten ti l at ti legne si g fremmed, ubetalt arb ejde eller dettes 
produkt og for arbejderens vedkommende som det umulige i at 
ti legne si g si t eget produkt." ( 1:4, 825-- 26 ) 

1 1 . Den almene lov for den kapitalistiske akkumu lation.  

a. Kapitalahku1nulationen. 

Vi ved at kapitalens valori seringsproc es i kke kender n ogen 
skranker. Det er i kke ti lstrækkeligt at en pengemængde 
valori seres en gang. Den må tværtimod gøre det ti l s tadighed og 
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i stadig større målestok. Denne kapitalens iboende tendens 
bliver påtvunget enhver kapitalist gennem konkurrencen. For at 
kunne hævde sig må han stadig kunne udvide sin virksomhed, 
altså forvandle en stor del af den producerede merværdi til 
yderligere kapital til køb af yderligere produktionsmidler og 
arbejdskraft. "Anvendelse af merværdien som kapital d.v.s. 
forvandlingen af merværdien tilbage til kapital kaldes kapitalens 
akkumulation. " ( 1 :4, 820). Kapitalens valoriseringsbevægelse er 
ifølge sit væsen en akkumulationsbevægelse, en stadig vækst i 
den oprindelige kapitalmængde. Ledetråden for hver enkelt 
kapitalist må derfor - som Marx skriver - bestandig være: 
"Akkumuler, akkumuler. Dette er Moses og profeterne." ( 1 :4, 
840). 

Kun ved en stadig akkumulation kan en stadigt voksende 
produktion af merværdi opnås. Og omvendt er en kontinuerlig 
akkumulation kun mulig ved en fortsat stigning i merværdipro
duktionen: 

"Men alle de metoder til at forøge arbejdets samfundsmæs
sige produktivkraft, der vokser frem på dette grundlag , er 
samtidig metoder til forøge produktion af merværdi, d.v.s. 
forøget merprodukt, der igen er det element, der danner 
akkumulationen. De er altså på samme tid metoder fil 
produktion af kapital ved hjælp af kapital, d.v.s metoder til 
kapitalens fremskyndede akkumulation. Den kontinuerte for
vandling af merværdi tilbage til kapital optræder som vækst i 
størrelsen af den kapital, der indgår i produktionsprocessen. 
Denne bliver atter grundlag for en udvidelse af produktionens 
trinhøjde, for de metoder til at forøge arbejdets produktivkraft, 
der ledsager den, og for fremskyndet produktion af merværdi." 
( 1 :4, 880). 

Spørgsmålet er nu hvilke følger denne stadige kapitalakkumu
lation har for arbejderklassen. For at kunne besvare dette 
spørgsmål, må vi først undersøge hvilken indflydelse akkumula
tionen har på forholdet mellem kapitalens bestanddele (kon
stant og variabel kapital), for arbejderklassens stilling afhænger 
afgørende af den totale variable kapitals størrelse. 
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b. Ændrz·nger i kapitalens organz·ske sammensætning. 

Den kapitalistiske produktionsproces er produktion af varer., 
Varer har dobbeltkarakter. De er en enhed af brugsværdi og 
værdi. Ligesom de færdige varer har dobbeltkarakter, har også 
deres produktionsproces en dobbeltkarakter. Den er på samme 
tid arbejdsproces, hvori der fremstilles brugsværdi , og valorise
ringsproces, i hvilken værdi og merværdi bliver produceret. De 
af kapitalisterne købte produktionsfaktorer - produktions
midler og arbejdskraft - må kunne opfylde den dobbelte 
funktion samtidig at være arbejdsfaktorer og valoriseringsfak
torer. 

Af begge produktionsfaktorer (produktionsmidler og arbejds
kraft) behøver kapitalisten en bestemt mængde. Afhængigt af 
produktivkræfternes niveau optræder et bestemt mængdefor
hold mellem produktionsmidler og arbejdskraft, som svarer til 
et bestemt værdiforhold mellem konstant og variabel kapital. 

Når arbejdets produktivkraft forøges ved tekniske forbedrin
ger, d.v.s. at arbejderen producerer mere end før på samme 
arbejdstid, forbruger han flere produktionsmidler �og arbejds
kraft og samtidig forholdet mellem konstant og variabel kapital. 

Når en sådan stigning i arbejdets produktivkraft fører til 
ændring af forholdet på værdisiden (mellem konstant og 
variabel kapital), taler Marx om en stigende organisk sammen
sætnz'ng af kapitalen. Idet mængden af produktionsmidler 
udtrykt i brugsværdi bliver større i forhold til mængden af 
arbejdskraft, stiger den konstante kapital, udtrykt i værdi , på 
bekostning af den variable kapital. 

Tager vi f.eks. en kapitalmængde på 1 00. Af disse 1 00 udgør 
80 oprindelig den konstante kapital og 20  den variable kapital. 
Gennem en forøgelse af arbejdets produktivkraft vokser den 
konstante kapitals andel fra 80 ti l 90. Den variable kapitals 
andel falder da til 1 0 . 

Hvilke følger denne stigende organiske sammensætning af 
kapitalen får for arbejderklassen, vil vi undersøge, efter at vi har 
fremstillet kapitalens centralisation. For gennem centralisa
tionen forøges akkumulationen yderligere. 
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c. Kapitalens centralisatio n 

Kapitalens bevægel se  er ikke fuldt ud beskrevet ved hjæl p af 
akkumulati onen, d. v. s. den s tadige forvandling af merværdien til 
yderli gere kapital. Mellem de enkel te kapi talister består  et 
skarpt konkurrenceforhold. Enhver må kunne producere så 
meget som muligt, og sælge produkterne så billi gt som muli gt. I 
denne konkurrencesi tuati on vinder de kapi talister, der har de 
bedst produkti onsbetingel ser. Små ell er mell ems tore vi rksom
heder bliver opkøbt af de s tørre, ell er to virksomheder sl utter 
si g sammen for at udkonkurrere en tredi e. Denne bevægelse er 
kapz'talens centralisation. Den etableres også ofte gennem 
dannelse af aktiesel skaber. 

Centrali sationen af fl ere enkeltkapitaler til en s tørre enkelt
kapital forstærker kapitalens akkumulation. De s tørre kapi tal er 
har bedre fi nansi ell e muli gheder for indførel se af nye maskiner 
og andre tekni ske fornyel ser end deres mindre konkurrenter. I 
s tore kapitali sti ske foretagender s ti ger derfor arbejdets produk
ti vkraft uforholdsmæssigt hurti gere. Derved bliver merværdi en 
forhøjet og al tså også omfanget af den akkumulerbare kapital . 
Den forøgede kapitalmængde till ader påny i ndførel se  af nye 
produkti onsmetoder, hvilket betyder yderli gere øgning i 
væksten i kapitalens organiske sammensætning. "De kapital
mængder centralisati onen har svejset sammen fra den ene dag til 
den anden, reproducerer og formerer si g som de øvrige, blot 
hurtigere og bli ver dermed til nye krafti ge løftestænger for den 
samfundsmæssige akkumulations fremskridt, er der dermed -
nu om stunder - stil tiende i ndbefattet centrali sationens 
virkninger." ( 1 :4 , 8 85 ) 

d. Reservearme og industriel cyklus. 

Kapitalens s tadigt voksende organiske sammensætning betyder, 
at kapi talens variable bestanddel falder i forhold til den 
konstante. Gennem forøgel sen af produkti vkraften producerer 
arbejderne mere end før i samme tidsrum. De yder mere 
merarbejde end før og skaber større merværdi , som kan 
akkumuleres. Den gennem akkumulationen forøgede kapi tal må 

. til den videre produkti on forvandle en del af merværdien til 
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konstant kapital og en del til variabel kapital. 
Her byder der sig to muligheder for kapitalen :  Enten sker der 

bare en udvidelse af produktionen ved uforandret teknisk 
niveau. Så vokser arbejdermassen absolut. Eller der bliver 
indført tekniske fornyelser. Da falder antallet ar arbejdspladser 
relativt. Efterspørgslen efter arbejdskraft er ikke bestemt af 
totalkapitalens størrelse, men af dens variable bestanddel. Det 
afhænger af den samfundsmæssige totalkapitals organiske 
sammensætning, hvor mange arbejdere der finder en arbejds
plads. Ganske vist kan den variable del af kapitalen stige 
absolut, men ved stigende organisk sammensætning af kapitalen 
må den falde i forhold til den konstante del. J o  større 
totalkapitalen er, jo hurtigere stiger den organiske sammensæt
ning, og jo hurtigere falder den variable kapital i forhold til den 
konstante. 

Jo hurtigere bevægelsen skrider frem, jo mindre arbejdskraft 
bliver der sat ind af kapitalen. Udbuddet af arbejdskraft bliver 
større end efterspørgslen. En del af arbejderne kan ikke længere 
sælge deres arbejdskraft og bliver arbejdsløse. Denne del af 
arbejderne kalder Marx den industrielle reservearme .. 

De bemea-kninger, som nu følger, er nødvendige, fordi de 
viser hen til de virkelige forhold, som den industrielle 
reservearmes bevægelse, dens vækst og dens tilbagegang, i stor 
udstrækning afhænger af. Disse forhold kan endnu ikke 
behandles og udvikles systematisk. Her er en kort antydning i 
første omgang tilstrækkelig. 

Det er kapitalisternes mål at bringe alle til rådighed stående 
produktionsmidler og arbejdskraft ind under kapitalens kom
mando og at anvende dem i den kapitalistiske produktions
proces. Men der er tidspunkter, hvor produktionen ikke kører 
for fuld styrke. Produktionsanlæg står delvis stille, råstoffer 
ligger ubenyttede på fabriksområdet, og færdigvarer stables op i 
lagerhallerne, fordi de ikke kan sælges. 

Følgerne er afskedigelser, ødelæggelse af råstofferne og 
nedbrydning af maskiner og anlæg under s tandsningen. Da 
salget går i stå, og alle producerende varer altså ikke kan 
forvandles til penge, finder der kun en begrænset udnyttelse af 
kapitalen sted, og akkumulationen går tilbage .  

Den kapitalistiske akkumulationsproces forløber altså ikke 
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eft er en lige linie. Tider med go de forretninger v eksler med 
dårli ge tider. So m regel bevæger kapit al ens akkumulations
p roces si g i et bestandigt op- og n edadgåen de forløb. Marx 
kalder det den industrielle cyklus. ( det i dag bru gt e  u dt ryk er 
"kon junktu rcyklus"). Denne cyklus o mfatter 5 faser, som glider 
over i hin an den, o g  so m hver aftegner p ro duktionens tilstand p å  
givet tidspunkt. Marx kalder dem: jævn op gan g, p rosp eritet, 
(fremgan g) (da. h øjkonkunktu r), overp ro duktion, k ris e o g  
stagn ation. (1 :3, 649). 

De bo rgerlige økono mer taler idag o m  h øjkon junktu r i stedet 
for p rosp erit et (fremgang), betegn er overp ro duktion so m 
"oyerophedet økono mi" og den uundgåelige k ris e so m " fo rbi-
gående tilbageslag". 

Det er gansk e vist ikk e muligt p å  dett e st ed n øjere at fo rklare 
års agern e til den kapitalistisk e rep roduktionsp roces' cyklisk e 
fo rløb. Men vi kan vis e virkningerne af den in dustri ell e cyklus 
p å  arbejderklass ens beskæfti gelsessituation. Alt eft er kon junk
tursitu ationen sti ger o g  falder kapitalens eftersp ørgs el efter 
arbejdsk raft .  I en fase med fremgang o g  overp ro duktion k an 
denn e eftersp ørgsel oversti ge udbuddet af arbejdsk raft .  Arbej
dere, so m før dannede reservearmeen, får nu arbejde, o g  da 
kapitalen behøver mere arbejdsk raft en d der er fo r h ån den, kan 
arbejdern e genn emtvin ge løn fo rhøjels er. I modsætning h ertil 
bliver arbejderne afsk ediget i massevis under en k rise eller ved 
in dskrænket p ro duktion. Reservearmeen vokser, lønnin gerne 
falder, o g  mange af dem, so m ikke bliver afsk ediget, må o ft e  
indstill e sig på  ko rt ere arbejdstid o g  tilsvaren de lav ere løn. Den 
ko rt ere arbejdsti d er i dag et yndet middel til at tilsl øre væksten 
i den in dust ri elle reservearme. Ko rttidsarbejderen fo rbliver 
gansk e vist i virkso mheden, men han må sælge sin arbejdsk raft 
under dens væ rdi. I det omfang han må arbejde ko rt ere tid, er 
han selv arbejdsløs o g  s åledes en del af reservearmeen .  

Akku mulationsp rocess en o g  den indust rielle cyklus best em
mer altså reservearmeens øjeblikkeli ge st ørrels e, d.v.s .  at den 
best emmer, hvo rmange arbejdere, der p å  bestemt e tidspunkter 
kan sælge deres arbejdsk raft. 



103  

e. Den kapitalistiske akkumulations virkninger på arbejder
klassens situation. 

Da ikke alle arbejdere længere kan sælge deres arbejdskraft, 
bliver arbejderklassen splittet op i to dele, den aktive del ( de 
beskæftigede) og den passive del ( de ikke-beskæftigede). 
Kapitalistklassen kan spille de to dele af arbejderklassen ud mod 
hinanden: de arbejdsløse konkurrerer med de beskæftigede 
arbejdere om de eksisterende arbejdspladser. 

Denne konkurrencekamp mellem arbejderne giver kapita
listerne mulighed for at holde lønningerne nede. De ubetalte 
arbejde stiger i forhold til det betalte. Dette betyder mere 
merarbejde, hvorved der skabes yderligere merværdi. Kapita
listerne forvandler denne større merværdi til yderligere kapital. 
Nye tekniske forbedringer bliver indført, og kapitalens orga
niske sammensætning stiger yderligere. 

Denne proces kalder man idag "rationalisering": de tekniske 
nyskabelser gør flere og flere arbejdere overflødige. Hvis den 
samlede produktion ikke udvides, således at der opstår 
yderligere arbejdspladser, som et tilstrækkelige til at opfange de 
"bortrationaliserede" arbejdere, så bliver den industrielle reser
vearme nødvendigvis større og størn�. Marx _viser, at stigningen i 
kapitalens organiske- sammensætning på lang sigt skrider ulige 
hurtigere frem end den absolutte udvidelse af produktionen. 
Den samfundsmæssige totalkapital vokser ganske vist i et 
bestemt tempo, men den variable kapitals andel af totalkapita
len aftager i et hurtigere tempo. I samrrte grad som kapitalens 
akkumulation og centralisation skrider frem; vokser også den 
industrielle reservearme, og kløften mellem arbejdernes og 
kapitalisternes livsforhold· ·udvides. J o  større den samfunds
mæssige rigdom, · den · fungerende kapital og omfanget af dens 
vækst er, desto større bliver også den industrielle reservearme og 
den samlede arbejderklasses elendighed. Denne udvikling er et 
nødvendigt resultat af den kapitalistiske produktion. Den er, 
som Marx skriver: "den absolutte, generelle lov for den 
kapitalistiske akkumulation. Lige som alle andre lovmæssig
heder modificeres den i sin funktion af mangfoldige omstændig
heder . . .  " ( 1 :4, 90 7). 

De borgerlige "kritikere" af den marxske teori plejer at feje 



104 

denne lov af borde t ve d ganske enke lt at  he nvise til arbe jderne s  
situation i de mode rne " vestlige industrinatione r". "Elendig
hedsteorien" e r  ikke ble vet  bekræfte t, Marx og klasse kampen er  
en problemstilling fra det 1 9. århundre de. 

Man "gle mme r" bare følge nde: 
l .  Ganske vist er de r i dag i nogle kapi talistiske lande indtrådt 

e n  re lativ be dring i arbe jderklassens mate rie lle situation 
sammenlig11e t  me d det nittende århundre de, men herme d  e r  
den af Marx formulerede lovmæssighe d ikke modbe vist. 
Arbejderklasse ns re lativt høje leve standard i f.e ks. Forbunds
republikken stå r i modsætning til arbejde rklasse ns ne dslående 
situation i de unde rudviklede kapitalistiske lande. Alle rede 
he raf kan man se, at man ikke kan anvende denne lov på 
arbe jderklasse ns situation i et land. Den af M arx formule rede 
lov, at sti gninge n i kapitalistklassens rigdom e r  forbundet  
med en stadig stigende e lendighed i arbe jderklasse n, gælde r 
kun for det samlede kapitalistiske verdensmarke d. De 
gunstige akkumulationsbet inge lse r for kapitale n i f .eks. 
Forbundsre publikken og den de rmed forbundne re lativt høje 
le ve standard for den ve sttyske arbe jde rklasse s tå r  i umidde l
bar forbinde lse med de underudvikle de lande s situation: 
landene i den tre die ve rden e r  henvist til bytning med de 
førende kapitalistiske natione r og blive r  forforde lt trods 
ækvivalentbygninge n. L ige som enke ltkapitalisten skaffe r sig 
ekstramerværdi ove rfor sin konkurre nt ve d me re produktive 
produktionsmetode r, så lede s  kan de kapitalistiske lande også 
skaffe sig en  kæmpe ekstragevinst i bytninge n me d de 
underudviklede lande ( som har en me ge t lav arbejdspro
duktivite t). På verden smarkedet  gælde r kun den nødvendige 
ge nnemsnitsarbejdstid, således at de unde rudvikle de lande e r  
tvunge t til at sælge dere s varer under dere s nationale værdi. 
De n relativt høje le ve standard blandt arbe jde rne i de føre nde 
kapitalistiske lande hænge r altså sammen me d disse lande s 
e kstragevinste r. De nne leve standard kan derfor aldrig blive 
arbejde rne til del i alle de lwjJilali,ti,sh e  lande på samme tid, 
da den be ror på den dybeste e lendighed hos de afhængige 
lande i den tre die verden. 
Men de t e r  ikke bl ot e t  e lle r andet sted  langt væk i Asien, 
Afrika, elle r  Sydame rika, der he rsker  e n  sådan e len dighe d. I 
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Forbundsrepublikken er der snart 2 mi ll. " gæstearbej dere" 
fra underudviklede sydeuropæi s ke lande Fra I talien, Spanien, 
Grækenland, Tyrkiet o. s. v. Di s se  gæstearbej dere er tvunget til 
at forlade deres land og ti t også deres fami lie for at finde en 
arbejdsplads i de kapitali s ti ske lande, der for tiden har bedre 
akkumulati onsbetingelser. Hele den kapi tali sti ske del af 
Europa danner således mere og mere et samlet arbej dskraft
marked. Hvormange og hvilke arbej dere, -hvorn år og hvor
længe di sse finder en arbejdsplads - afhænger af Europas 
forskelli ge nati onale kapi talers valori seringsmulighed. 
Således lever samtlige europæiske lønarbejdere -og i kke kun 
sydeuropæerne - i den s tadige usikkerhed at kunne mi s te 
deres arbejdsplads. Som lønarbejdere er de j o  alle kun 
" gæster" hos kapi tali sterne og kan ved første og bedste 
lejli ghed blive sat på porten. At den europæiske reservearme 
for tiden overvejende er sammensat af spaniere, i tali enere, 
grækere o. s . v. udelukker ikke, at en reservearme af f. eks. 
vesttyske arbejdere allerede i morgen må vandre ti l England 
eller Frankrig som " gæstearbej dere" . 

2. Ganske vi s t  forkynder pres se  og regering næsten dagli g: 
Arbejderne i BRD har det godt. L evestandarden har aldrig 
været så  høj som nu. Men hvad betyder " høj leves tandard"? 
Marx sammenfatter resultaterne af analysen af merværdi- pro
duk ti onen således: 
"Inden for det kapitali s ti ske s ystem anvendes alle metoder 
for at forøge arbejdets samfundsmæssige produkti vkraft på 
den enkelte arbejders bekostning, alle midler ti l udvi kli ng af 
produkti onen forvandler si g ti l mi dler ti l at beherske og 
udbytte produc enten, lemlæster arbejderen ti l et menneske
bru dstykke, degraderer ham ti l et maski nappendiks ( ved 
hæng), ti lintetgør arbej dets i ndhold gennem dets kval, gør 
ham fremmed over for arbej dsprocessens åndelige muligheder 
i en målestok, der er den samme som den, i hvi lken 
videnskaben indlemmes i arbejdsproc essen som selvstændig 
kraft , de forvansker de beti ngels er, som han arbejder under,  
og gør ham under arbejdsproces sen ti l offer for det småligste 
og mest hadefulde despoti ,  fo rvandler hans leveti d  ti l 
arbejdstid  . . . . .  Men alle metoder ti l produktion af merværdi 
er også metoder ti l at akkumulere, og omvendt bli ver enhver 
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udvidelse af akkumulation middel til at udvikle disse 
metoder. Heraf følger, at arbejderens lod, hvad enten hans 
aflønning er høj eller lav, må forværres i samme målestok som 
kapital akkumuleres." ( 1 :4, 908). 
I BRD og nogle andre kapitalistiske lande har arbejderne 
ganske vist i deres fritid som konsumenter en relativt høj 
"levestandard" men hvis vi spørger efter "levestandard" i 
arbejdstiden, som udgør den største del af en arbejders liv, så 
viser det sig, at arbejderklassen som før er underkastet 
kapitalens despoti. Hvad "levestandard" virkelig betyder for 
arbejderen, viser sig altså ikke i fritiden, men først i den 
daglige arbejdsproces. 
På grundlag af storindustri�n bliver kapitalmasser uophørligt 
kastet fra den ene produktionsgren til den anden, og 
arbejderne er tvunget til at følge kapitalen. Derfor vokser 
stadig usikkerheden omkring deres eksistens og dette så 
meget mere, jo mere ensidigt arbejderne er uddannet som 
følge af arbejdets deling. På den ene side må de være i stand 
til, om nødvendigt at finde sig til rette i alle produktions
grene, hvilket de på den anden side ikke kan, fordi de kun 
besidder specielle kundskaber og færdigheder. Selv besøg på 
omskolingskurser er snarere en yderligere belastning end en 
virkelig hjælp, for som produkt af et sådant kursus kommer 
der i bedste fald atter en ensidigt uddannet delarbejder. Marx 
viser hvorledes denne modsigelse mellem følgerne af den 
kapitalistiske arbejdsdeling og kravene fra storindustrien til 
arbejderklassen "ophæver al ro, fasthed og sikkerhed i 
arbejderens livssituation, hvorledes han stadig berøves ar
bejdsmidlerne og med dem midlerne til at leve, og hvorledes 
den truer med at overflødiggøre hans delfunk tion og med den 
ham selv." ( 1:3, 693-94). 
Har arbejderne en arbejdsplads, så lider de under den høje 
arbejdsintensitet. Den stadige forhøjelse af arbejdstempoet er 
i kapitalens interesse. At arbejderne efterhånden går i stykker 
på det, bekymrer ikke kapitalen. Antallet af tilfælde af 
invaliditet tiltager stadig. Idag er årsagen til in validitet 
overvejende at finde deri, at ved det høje arbejdstempo bliver 
arbejdererens nervesystem angrebet til det yderste og 
vedvarende nedbrudt. Ifølge borgerlige undersøgelser er hver 
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5.  i BRD psykisk syg, 600.000 deraf uheibredeligt. Men ikke 
kun arbejdernes nerver bliver ødelagt. Arbejderklassen er 
bestandig i livsfare, mens den må producere merværdi. 

1 1 1 .  Hvorledes den borgerl ige videnskab forklarer kapita l ismen. 

I afsnittene 2-5 i denne indføring blev kapitalens valoriserings
proces (P-V-P') analyseret udførligt. Derved blev det vist, at 
kapitalen kun valoriseres gennem udbytning af lønarbejderne, 
gennem den uretmæssige tilegnelse af proletariatets merarbejde. 
Her i 6. afsnit blev fremstillet, hvorledes merværdien bliver 
forvandlet til yderligere kapital. derved blev det klart, at 
kapitalistens samlede kapital efterhånden forvandles til kapita
liseret merværdi. "Kapital" er altså ikke andet end den af 
arbejderklassen frembragte, men af kapitalistklassen tilegnede 
rigdom. 

Det er let at indse, at kapitalisterne og · deres videnskabelige 
håndlangere ikke har nogen som helst interesse i udbredelsen af 
en sådan erkendelse. Det er meget · mere i deres interesse at 
tilsløre indsigten i den virkelige mekanisme i dewkapitalistiske 
produktionsmåde, altså at . lægge røgslør over klasse- og 
udbytningsforholdet for arbejderklassen ( og også for sig selv). 
De "teorier" der til dette formål bliver · sat i verden, er vidt 
udbredt, og bliver hyppigt troet, fordi de kapitalistiske 
udbytningsforhold ikke er åbent synlige. Først gennem den 
v.idenskabelige-marxistiske analyse kan disse forhold fattes og 
begribes. - I det følgende skal de vigtigste borgerlige "teorier" 
om kapital og merværdi kort fremstilles og kritiseres. 

a. Hvad borgerlige videnskabsmænd forstår ved "kapital" 
1. Kapital som produceret produktionsmiddel 

Spørgsmålet, om hvad kapital er, bliver hyppigt besvaret med 
følgende: produktionsanlæg, fabriksbygninger, maskiner, 
værktøj o.s.v. er kapital. Og de nævnte ting er kapital, fordi de 
ikke er blevet produceret til umiddelbar konsumtion, men 
tjener til fremstilling af nye produkter. De er altså kapital, fordi 
de er produktionsmidler, og den, der benytter og anvender 
sådanne produktionsmidler, er en kapitalist. 
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Med en sådan definition skal det "bevises", at kapitalismen er 
lige så gammel som menneskeheden og også vil blive ved at bestå 
lige så længe, som menneskeheden eksisterer. For en samfunds
mæssig arbejdsproces uden anvendelse af produktionsmidler er 
umulig. - Definitionen beviser imidlertid højest, at der også 
gives "kapitalister" i dyreriget. Aben i Zoo, der søger sig en stok 
for dermed at fiske efter en banan, der ligger udenfor buret, 
denne abe anvender produktionsmidler og er altså - en 
kapitalist. Den illusion, at produktionsmidlerne som sådan 
allerede er kapital, modsvarer nødvendigvis den kapitalistiske 
produktionsmådes karakter: Når arbejderen sælger sin arbejds
kraft står kapitalisten overfor ham som ejeren af produktions
midlerne. Kapitalisten kan tilegne sig arbejderens merarbejde , 
idet han anvender disse produktionsmidler som udbytnings
middel. Marx skriver dertil: 

"Set fra valoriseringsprocessens ( da. værdiøgningsprocessen) 
standpunkt er den konstante kapital eller produktionsmidlerne 
kun til for at opsuge arbejde og med hver dråbe arbejde at 
opsuge en dertil svarende mængde merarbejde." ( 1 :2, 3 98). 

I den kapitalistiske produktionsproces virker produktions
midlerne altså ikke kun som blotte arbejdsmidler, men på 
samme tid som middel til valorisering af kapitalen. Derved 
fremkommer det skin, at udbytningen blot er arbejderens 
forhold til en genstand, et produktionsmiddel. Vi ved imidler
tid, at udbytning er et forhold mellem mennesker henholdsvis 
mellem klasser : Kun når besidderne af den blotte vare 
arbejdskraft står over for produktionsmiddelbesiddernes klasse 
og er tvunget til at sælge sig til denne kapitalistklasse, virker 
produktionsmidlerne som kapital: 

De muliggør da for kapitalisterne den uretmæssige tilegnelse 
af proletariatets merarbejde. Derimod virker produktions
midlerne i kommunismen, hvor de er i arbejdernes kollektive 
besiddelse, ikke mere som kapital, men kun som arbejdsmiclclel 
til fremstilling af brngsværdier.  

Til "teorien" om kapital som et produceret produktions
middel bemærker Marx : "Den kapitalistiske produktions prak
tiske agenter og deres ideologiske vrøvlehoveder er i lige så høj 
grad ude af stand til at tænke produktionsmidlet adskilt fra den 
antagonistiske samfundsmæssige typiske maske, der i dag 
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klæber til det , som e n  slavee je r  e r  u de af stand til at t ænke selve 
arbe jde re n adskilt fra h ans ty pi ske tilstand som slave ."  ( 1 :3 ,  
635 ) 

2. Arbejdskraften som arbejderens "kapital" 
Ve d si den af forve kslingen af produ kti onsmi dleme me d 

kapital bliver hy ppigt præsente ret den opfattel se ,  at arbe jde re n  
selv e r  en  kapitalist. Denne "te ori" finde s e ndog i fu nktionær
ti dsskriftet h os IG Che mis  ( "Gewerkschaftliche Umschau" 
1 959), hvori det hedde r: "Arbejdere ns kapital e r  h ans arbejds
kraft , arbejdsgive rens kapital e r  e je ndom". Denne opfattel se går 
ud fra, at arbe jde ren i kke e r  e je ndomsløs men e je r  varen 
ar be jdskraft .  De nne vare kan h an sæl ge mod penge , og me d 
disse penge kan h an s kaffe si g liv sfornødenhe de r. Når h an 
konsu mere r di s se liv sfornødenhede r, re producerer  h an sin vare 
arbe jdskraft ,  og kan alt så sæl ge den påny. Gennem dette stadig 
gentage nde kredsløb er  arbe jde re n  si kret e n  liv slang, varig 
indkomst . Derved  adskille r h an si g i kke mere fra kapitali sten, 
hvem de r som produ kti onsmi ddelbesi dder li gelede s  hele livet 
til flyde r  e n  indkomst . Det e r  natu rligvi s  ri gtigt ,  at begge klasse r 
oppebære r e n  "indkomst" , kapitali st klas sen på gru nd af 
besi ddel se n af produ kti onsmi dlerne ,  arbe jde rklas se n, fordi den 
besidde r  arbe jdskraften. Men ved den blotte besiddelse af en 
vare er man endnu ikke kapitalist, helle r i kke ved besiddelse n  af 
vare n  arbe jdskraft .  For arbe jde re n kan me d sin arbe jdskraft selv 
slet i ntet begynde ,  h an kan i kke bru ge den for si g selv, fordi h an 
i kke besi dder produ ktionsmidle r. Han må sælge den. Arbe jds
lønnen svarer imi dlertid ku n til arbe jdskraftens v ærdi .  d.v. s .  den 
e r  kun til st rækkeli g til at ge nfremstille den i de n kapitali sti ske 
produ ktionsproce s u dnytte de arbe jdskraft .  Det stadi ge salg  af 
arbe jdskraften bringe r altså i kke på nogen måde arb�j dere n 
ri gdomme , men holde r  h am ku n i live . 

Ande rle des  se r det u d  for købe ren af varen arbe jdskraft, for 
kapitali ste n: Hans penge og h ans produ ktionsmi dle r  forvandler 
si g først vir keli g til kapital ved køb af arbe jdskraft :  Først idet 
kapitaliste n lade r  arbe jderen arbe jde , bliver  vare n  arbe jdskraft 
til e n  kilde til me rværdi -men denne me rværdi til flyde r  i kke 
arbe jde re n, men be sidde ren  af produ ktionsmidlerne. Først 
de rigennem blive r produ ktionsmiddelbe sidde re n  kapitalist, 
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rnens- ydelsen af merarbejde for arbejderen kun er en betindelse 
for . overhovedet at kunne leve. Marx mente, at denne "teori" 
om arbejds'kraften SC?m kapital alene var et "gode for 
belletristiske grønmalere og .vrøvlehoveder i blåt, der slikker alle 
videnskaber i

l\
d .  i deres lakridssøde lort". (Grundrids. Kbh. 

1970. s. 1 1 8}. 

b. Hvordan den uretmæssige tilegnel,se af merarbejdet blz"ver 
retfærdzggjo rt 

At merværdien �r resultatet af den kapitalistiske produktions
procesP altså <1.f udbytningen af arbejdskraften, er ikke åbent 
synlig. Det eneste kapitalisten ved, og det eneste, der 
interesserer ham, er, at han ved regnskabsårets slutning har flere 
penge end ved begyndelsen, at han altså har lavet et overskud, 
en gevinst. Hvor netop denne gevinst kommer fra er ikke så 
vigtigt for kapitalisten, hovedsagen er, at den er der. I 
overensstemmelse hermed anstrenger de borgerlige teorier sig 
heller ikke så meget for at forklare denne gevinsts oprindelse, 
men forsøger frem for alt at begrunde og retfærdiggøre, at 
kapitalisten tilegner sig denne gevinst retmæssigt. 

1 .  Gevinst som erstatning for konsumafkald. 
Når nogen vender de værdier, som han har i sin besiddelse, til 

produktionsmidler i stedet for at omsætte dem til luksusgen
stande og at bortødsle og forøde disse, så yder han et afkald. I 
stedet for at føre et herligt liv, "investerer" han. Han vil dog 
kun gøre dette, for at gøre de værdier, der er i hans besiddelse, 
større, d.v.s. hvis han modtager en erstatning og belønning for 
det ydede konsumafkald. Netop dette er tilfældet hos kapitalis
ten, der giver afkald på egne nydelser for at skaffe andre folk 
arbejdspladser. For denne uegennyttige opførsel og dette afsavn 
tilstås der ham naturligvis en godtgørelse. Den får han i form af 
profit. 

Overfor en sådan opfattelse må · det siges, at det ikke er efter 
kapitalistens forgodtbefindende enten at anvende sin kapital 
produktivt eller at forøde den. Konkurrencekampen tvinger 
ham tvcfrtimod til stadig akkumulation. Hvis han vil vedblive at 
være kapitalist, så kan han ikke konsumere sin rigdom 
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individuelt. Forbruger han alle sine penge, så bliver han selv til 
varen arbejdskraft. - Merværdien opstår ikke af afkald hos 
kapitalisten, men omvendt af arbejderens tvungne afkald på det 
af ham selv skabte merprodukt. Kapitalisten kan ned dette 
merprodukt på den ene side forøge sin kapital og på den anden 
side samtidig føre et ødselt liv. 

Marx kendte et godt helbredelsesmiddel mod "samvittigheds
kvalerne" hos denne kuriøse kapitalist, der foregav til stadighed 
at måtte kæmpe mod fristelsen til at forøde sin kapital bort -
nemlig arbejderklassens ekspropriation af kapitalisterne: "Sim
pel medmenneskelig følelse kræver, at man befrier kapitalisten 
fra matyrium og fristelse, på samme måde som slaveejerne i 
Georgia fornyligt gennem slaveriets ophævelse blev befriet fra 
det smertende dilemma, om de helt og holdent skulle solde det 
merprodukt op i champagne, som man havde pisket ud af 
negerslaven eller, om man også delvis atter skulle forvandle det 
til mere jord og neger." ( 1 :4, 844 ). 

2. Gevinst som risiko-præmie 
For kapitalisten er det en svær afgørelse at anvende sine 

penge som kapital, for han løber dermed en stor risiko. 
Udbyttet og forøgelsen af hans kapital er ikke pa nogen måde 
på forhånd garanteret. Ved indkøb af råstoffer kan han blive 
bedraget og få dårligt materiale. Under produktionsproceswen 
kan der ske skader og ulykkestilfælde. Strejker kan lægge hele 
produktionsn stille. Ved en ugunstig markedssituation kan 
kapitalisten blive tvunget til at sælge de producerede varer 
under deres værdi. I ekstreme tilfælde kan hele valoriseringspro
cessen resultere i arbejdsgiverens bankerot i stedet for profit. Et 
sådant risikofyldt eventyr påtager kapitalisten sig kun, fordi der 
venter ham en tilsvarende præmie. Han får denne præmie i form 
af gevinst. 

Denne teori udtrykker kun den selvindlysende sandhed, at 
også den herskende klasses liv ikke er risikofrit i det af 
konkurrencekamp og klassekamp beherskede 'k apitalistis1<e" . 
samfund. Men hvad angår produktionsprocessen, så er arbejde
rens risiko her sikkert større end kapitalistens: Hvis reproduk
tionsprocessen standser, så er det arbejderen, der ryger på 
gaden, ikke kapitalisten. Ulykkestilfældene under produktions-
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processen rammer mest arbejderen og er næ ppe en skade for 
den godt forsik rede kapi tali st. Gansk e vi st bærer kapi tali sten 
den ri si ko, at måtte sælge si ne varer under deres værdi. Men 
ligel edes har han den chance at k unne sælge dem til deres værdi 
( eller sågar endda derover). Her afgør al tså mark edssi tuati onen 
om kapi tali sten kan beholde den fra hans arbejdere afpressede 
merværdi for si g sel v eller må bortgive en del til k øberne af  
varerne. 

Den enk el te kapi talists uafhængi ghed af  mark edet vil va re 
indtil arbejderne gør en ende på deres afhæ ngi ghed af kapi talen. 
Den proletari sk e  revolution vil defini ti vt få has på k a pi talist er
nes "ri siko" og "eventyr". 

3. Gevinst som løn for arbejdsgivervirksomhed 
For at en moderne kapi tali sti sk vi rk somhed virk eli g kan 

fungere er det ikke nok alene med l ønarbejderens arbejde, men 
der må også udøves fu nk tioner som vi rk somhedsl edel se, 
planlægning og organi sation. Di sse ophøjede arbejder kan k un 
udføres af arbejdsgiveren. Om den "skabende arbejdsgi vervirk 
somhed" fantaserer en borgerlig "videnskabsmand" med føl 
gende ord: "Kapi talen ville være død, hvi s den ik k e  fik li v 
gennem arbejdsgi verpræstati onen. Endnu mere væsentligt er, at  
arbejdet ville være råt og uproduk ti vt, hvi s  det ikk e bl ev 
organi seret, udviklet og anført af arbejdsgiveren. Den social e 
forurettel se, som stammer fra i ndustri ens grunderperiode og 
blev næret både af marxi smen og af et sk yld- og medlidenheds
k omplek s hos borgerskab et, har ført til en overvurdering af 
arbejderen . . . Har nogen arbejder lagt grundlag et for tysk 
maskintek nik ,  og for tysk elek tronik ? . . .  Hvem er det der har 
gi vet ka pi tal og arbejde li v, hvi s det ikke  er en over de 
arbejdende ma sser hævet lederguppe, udvalgt gennem begavel se 
og uddannel se, hvi s  vi rk somme k erne er en foretagsom og 
igangsæ ttende k raft. (J osef Windschuh, Der Drei fache W ert der 
Unternehmerfrei hei t, i : Vortragsrei he des Deutschen I ndustri e
insti tuts nr. 6/  1966 ). 

Arbejdsgiveren har dermed ansvaret for hel e  virk somheden og 
gi ver dagli g sin arbejdsk raft (nøjagti g  som l ønarbejderen) ud til 
alle de gøremål, som er nødvendige, for at vi rk somheden kan 
fungere gnidningsløst. Denne arbejdsgi verbesk æ ftigel se bringer 
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en stor fysisk og frem for alt en psykisk belastning med sig, så at 
hjertesygdomme, kredsløbskollaps og nervesammenbrud som 
regel ikke lader vente længe på sig. Som alle andre arbejdere må 
også arbejdsgiveren stadig reproducere sin arbejdskraft, og dette 
er muligt for ham, når der stadig tilflyder ham en gevinst: 
Lønnen for det præsterede arbejdsgiverarbejde. 

Vi har i femte afsnit set, at den arbejdsdelte produktions
proces gør en ledelses- og koordineringsfunktion af delarbej
derne nødvendig for at muliggøre totalarbejderens meningsfulde 
og planmæssige beskæftigelse. I dette afsnit har det imidlertid 
også vist sig, at ved den kapitalistiske produktionsmåde står den 
ledelsesvirksomhed, der udøves af arbejdsgiveren, samtidig i 
kapitaludnyttelsens og udbytningens interesse ( overvågning, an
giveri o.s.v.). Mens arbejdsgiverens overvågningsvirksomhed ikke 
skaffer nogen værdi, går den arbejdskraft, som han giver ud til 
planlægning og koordinering af den konkrete arbejdsproces med 
ind i den værdi af de produkter, der er skabt af den produktive 
totalarbejder. 

Både ved overvågningsvirksomheden og ved koordinationen 
af den konkrete arbejdsproces giver arbejdsgiveren sin arbejds
kraft ud. Hvis han sætter særlige lønarbejdere til at varetage 
disse funktioner, (hvad der som regel også er tilfældet), så må 
han betale dem en løn, der svarer til værdien af deres arbejds
kraft. Men da han selv udfører de ledende arbejder, betragter 
han den økonomiske gevinst som "løn" for sit eget arbejde. 
Mens den normale delarbejders løn er bestemt af værdien af 
hans arbejdskraft, er det et spørgsmål, hvad der egentlig regule
rer størrelsen af denne særlige "arbejdsgiverløn". Arbejdsgiveren 
sælger slet ikke sin arbejdskraft. Størrelsen af hans "løn" 
afhænger i virkeligheden af merværdiraten og er identisk med 
størrelsen af den producerede merværdi fra arbejderne i hans 
virksomhed. Her viser det sig, at lønarbejde og "arbejdsgiver
arbejde" i bund og grund er forskellige: "Arbejdet" med 
udbytningen frembringer den merværdi, hvoraf kapitalisten kan 
akkumulere og på samme tid leve godt. De udbyttede arb ejde 
derimod fører kun til, at de slet og ret kan reproducere deres liv 
som lønarbejdere. 

Arbejdsgiverens arbejde skaber ikke en tøddel merværdi. Dets 
resultat kan højest være, at den af arbejderne producerede 
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merværdimasse fremstår i en højere profitrate. Arbejdsgiveren 
beregner ikke merværdien af den indskudte variable kapital 

(�) men af den samlede kapital (
c 

+ v ) .  Lykkes det ham 
nu gennem særlig god planlægning, organisation o.s.v. at af
presse arbejderne 1 00 kr. merværdi og derved kun at indskyde 
200 c + 1 00 v i stedet for 300 c + 100  v, så opnår han en 

f. o 100 . d f o 100 It 
O O 

3 3 pro 1trate pa 300 1 ste et or pa 400 , a sa pa . pct. 
istedet for på 25 pct. Merværdiens størrelse forbliver den 
samme, den fremstår blot med et højere procenttal. 

Når arbejdsgiveren ikke arbejder med sin egen, men med lånt 
kapital, forstærkes indtrykket af, at arbejdsgiveren blot er en 
arbejder. Her må han nemlig afstå en del af sin merværdi som 
rente til pengeudløneren, som ikke behøver at røre en finger for 
denne rente. Derimod må arbejdesgiveren først presse mervær
dien ud af sine arbejdere, altså påtage sig udbytningens møje. 
Som "løn" for dette "arbejde" stikker han en del af merværdien 
i lommen som g0vinst. 

"Teorien" om gevinsten som løn for arbejdsgiveraktivitet 
åbenbarer sin tåbelighed, men også sin rationelle kerne, når man 
kaster et blik på de idag herskende former for kapitalistisk 
virksomhed, på koncernerne og aktieselskaberne: Her findes der 
overhovedet ingen arbejdsgivere mere. Samtlige beskæftigede i 
et aktieselskab, fra arbejdsmanden til den øverste manager, er 
arbejdskraft, som er købt på markedet. Det gælder også de 
bedriftsledere og managers, som nu udøver den forvaltnings- og 
ledelsesfunktion, som man foregav skulle være arbejdsgiverens 
præstation. Med henblik på disse virksomhedsformer skriver 
Marx: "Den kapitalistiske produktion selv har medført, at der er 
personer, der kan udføre overordnet ledelsesarbejde, helt adskilt 
fra kapitalbesiddelsen. Det er derfor ikke længere nødvendigt at 
lade dette overordnede ledelsesarbejde udføre af kapitalister." 
(3:2, 502). 

Lønarbejdernes hieraki indenfor virksomheden står overfor 
kapitalbesidderne udenfor virksomheden, nemlig aktionærerne, 
som stryger merværdien i form af årlige dividender uden at yde 
det ringeste arbejde. Men denne udvikling, skriver Marx, "blev 
også det sidste påskud til sammenblanding af driftsherregevinst 
med forvaltningsløn bragt ud af verden, og profitten fremtrådte 
også i praksis som det, den ubestrideligt var teoretisk, som 
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simpel merværdi, værdi der ikke er betal t n oget ækvival ent for, 
som ubetal t arbejde . . .  " (3 :2 ,  5 05- 06 ) 

IV. Den såkaldte oprindelige akkumulation el ler den voldsom me 
oprindelige ti legnelse 

På s pørgsmål et om, h vorl edes man egentlig bliver kapital ist, får 
man h yppigt det svar, at man bare må arbejde sig op. Fra 
tallerkenvasker til multimill ion ær er der ganske vist lan g  vej, 
men der findes folk, der med h el d  h ar tilbagelagt denne vej. 
Den, der er naturl igt doven og arbejdssky, behøver ikke at undre 
sig over, at han hel e  s it l iv forbliver løn arbejder. På spørgsmålet 
om, hvorl edes h ele  kapital ismen overh ovedet er opstået, får man 
svar på samme tåbel ige måde. Marx har gjort s ig l ystig over dette 
forh old med følgen de ord: "I læn gst forsvundne tider fan dtes 
der på den en e side en fl ittig, in tell igent og fremfor alt 
s parsommel ig elite og på den an den n ogle dovendidrikker, der 
soldede al t op, hvad de h avde og mere til . L egenden om det 
teologiske syn defald fortæller os jo, h vorledes mennesket blev 
fordømt til at æde s it brød i s it an sigts sved, h is torien om det 
økonomiske syndefald afslører på den anden side for os, 
hvordan det kan være, at der fin des fol k, der på in gen måde har 
dette nødigt. Men l ige meget med det. Således gik det til,. a,t  4<:: 
første akkumulerede rigdom, men s  de andre til sidst ikke havde 
an det at sæl ge en d deres eget s kin d. Og fra dette syn defald 
daterer den s tore masses armod s ig, der s tadigvæk til trods for 
al t s it arbejde ikke h ar andet at sælge end s ig selv, og h erfra 
daterer sig de få' s  rigdom, der s tadigv æk vokser, selv om de 
forl ængst er holdt op med at arbejde. " (1 :4, 998 ). 

Enkelte personer med jern energi og totalt afkald på l ivsn ydel
ser kunne sikkert også n u  til dags møjsommel igt " arbejde s ig 
op", men de fl este n utidige kapital ister h ar ikke betrådt denne 
tornede vej, og de har derimod arvet deres kapital. I deres 
famil ier er den all erede nedarvet gennem gen erationer. Heller 
ikke de mægtige kapital summer, som er opstået i l øbet af det 
1 6 .- 1 8 .  århun dr. kan være resul tatet af en kelte folks sparsom
mel igh ed og fl id, men må være kommet i stand på anden måde. 
Adskillel sen mellem produktion smiddelbesiddelse og bes iddelse 



1 1 6 

af varen arbej dskraft er forudsætn in gen og grundlaget for den 
kapitalistiske produktion småde. Vi må altså betragte, hvorledes 
de t er kommet dertil, at producen tern es masse blev adskilt fra 
deres produktion smidler, og på den anden side hvorledes et 
min dretal har bragt sig i besiddelse af pen gen e og produktion s
midlern e. 

Denne historiske situation bliver i almindelighed ben ævn t den 
oprin delige akkumulation . Den er forhistorien til den kapitalisti
ske produktionsmåde. I løbet af denn e tid har samfundets 
spaltn in g mellem kapitalister og løn arbej dere sat sig igenn em i 
hele samfundet. 

Det er vigtigt at forstå dette for at kunn e erken de, at den 
kapitalistiske produktion småde ikke er en selvfølgelig n aturlov, 
men er opstået historisk og altså også igen kan og må foran dres 
historisk. 

I førkapitalistis k tid var den store masse af producenter 
(livegn e, halvfrie bønder) gan ske vist bundet til deres jord, men 
på den anden side kunn e de selv forsørge sig derved. Midlerne til 
produktion af de n ødven dige livsforn øden heder tilhørte dem 
selv. Endog de livegn e havde ret til j orden . 

Marx har med eksempel i England beskrevet, hvorledes 
jordbru gsproducen terne blev fordrevet fra deres livsbetin gelser 
- j orden . Den opblomstrende uldmanufaktur forvandlede 
bøndern es agerlan d til fåregræsgange, da fåredriften blev de 
feudale storgodsejeres hovedindtægtskilde. J o  mere uld fabrika
tion en udviklede sig, desto mere blev j ordbrugsproducen tern e 
fordrevet med magt fra deres j ord. De livegn e, der arbej dede 
som hoveriarbej dere hos feudalherren , blev også berøvet deres 
eksisten sgrundlag. Der var ikke an det for dem at gøre, en d at 
føre et vagabondliv, for antallet af arbej dspladser i de opkom
men de kapitalistiske manufakturer var i første omgang en dnu 
stærkt begræn set. De tidligere j ordbrugsproducen ters vagabon
deren blev be kæmpet ved hjælp af en terroristisk lovgivn in g. 
"Således blev den landbefolkn ing, der med vold var blevet 
eksproprieret fra j ord og hj em, forj aget og gjort til vagabon der, 
nu  pisket, bræn demærket og martret ind i en disciplin , n ødven
dig for lønarbejdets system, ved hjæ lp af grotesk- terroristiske 
love." (1:4, 1029). 

På  samme tid blev i byerne de en kelte vareproducen ter, 
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håndværkerne ruineret. Den ny frembrydende manufaktur kun
ne producere billigere og slog håndværkerne som konkurrenter 
af marken. De tidligere håndværkere måtte til slut bortfæste sig 
som lønarbejdere i manufakturerne. 

Således blev producenternes masse revet løs fra deres produk
tions- og livsbetingelser (jord, håndværkssteder) , og et mindretal 
kom ved hjælp af rov og magt i besiddelse af samfundets 
produktionsmidler. D en store masse af tidligere selvstændige 
producenter blev forvandlet til "frie" lønarbejdere. 

Vi ved, at t il en udfoldet k apitalistisk produktion er store 
pengesummer nødvendige. De indenlandske guld- og sølvkilder i 
Europa, oprindelsesstedet for kapitalistisk produktion, kunne 
snart ikke mere dække det stigende pengebehov. Hvordan blev 
nu de nødvendige penge fremskaffet?  

D e  italienske handelsselskab er f. eks. bragte gennem handel 
med orienten et utal af penge sammen. Privatforetagender, der 
kaldte sig aktieselskaber, og hvori det engelske kongehus finan
cielt var indblandte, skrabede alene mellem 1 5 7 7  og 1 5 80  
600 .000 pund Sterling sammen. 

De spanske og portugisiske erobrere (Columbus, Pizarro , 
Cortez og Vasco da  Gama) udryddede indenfor 50  år omtrent 
50 mill. indianere og fik ved deres "eventyrlige opdagelsesrej
ser" - som de borgerlige historikere kalder det - mere end 500 
mill. guldpesos i bytte . . .  

Hvis vi altså ser på den oprindelige akkumulation under et, 
kommer vi til det resultat, at "kapitalen er kommet til verden 
med blod og snavs drivende ud af alle porer fra top t il tå". 
( smnl. 1 :4, 1 05 8) .  

Vi ser, at i kapitalismens forhistorie spiller den umiddelbare 
magt en afgørende rolle. Den, der har studeret, hvordan den 
kapitalistiske produktionsmåde virkelig er opstået, vil næppe 
engang kunne finde den i b egyndelsen af dette afsnit nævnte 
"teori" latterlig. Sandheden om den oprindelige akkumulation 
afslører den kynisme og den foragt, der taler ud fra disse teorier. 
D en såkaldte oprindelige akkumulation er i virkeligheden den 
voldelige, oprindelige tilegnelse af folkets store masser. 
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SYVENDE A FSN IT 

A R BEJDSLØNN EN 

Det drejer si g i denne skolingstek s t  om at undersøge arbejder
klas sen s  forhold til k apitalis tklassen. Til dette fo rmål måtte vi 
fremstille, hvad en vare egen tli g  er, hvo rigenn em den s  v ærdi 
bestemmes, o g  hvo rledes denne værdi antager selv s tændi g fo rm i 
p en ge. I denne selvs tændige fo rm bliv er p en gen e til u dgangs
punk t fo r bevægelsen P-V-P', i hvilk en de virk er som k apital 
o g  valo ri seres. Vi så, at den mennesk eli ge arbejdsk raf t  under 
kapitali sme osse er en vare, n emli g  den fo r dette s amfun ds
mæssige system vigtigste o g  afgøren de vare. T hi kun v ed, at 
k apitali sten k an k øbe den særli ge v are arbejdsk raft og anven de 
den p roduk tiv t, forvan dler han s p en ge si g til k apital . Hvo rledes 
p roduk tion sp ro cessen ,  i hvilk en k apitalen v alo ri seres, ser u d, 
blev p åvist i afsnitten e o m  den absolu tte o g  relative merv ærdi. I 
afsnittet o m  den k apitali s ti sk e  akkumulation o g  rep rodu k tion s å  
vi en delig, at u dbytnin gsfo rholdet mellem k apitalis tk l as sen og  
arbejderklassen først bliv er fuldstæn dig åb enbart, n år man ikk e  
mere undersøger den k apitalis ti sk e  p roduktionsp ro ces so m en 
engangsfo reteelse, men betragter den i sin realitet, n emlig  so m 
en p roc es, der s tadig  gentager si g o g  udvider sig. 

Det har vist si g, at u dbytning un der k apitali smen ikk e  blo t  er 
et misfo rhold der lader si g brin ge u d  af v erden v ed refo rmer. 
K apitali smen er en p ro duk tionsmåde, hvi s  drivende k raft er 
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kapitalens valorisering, - og denne valorisering kan kun ske 
derved, at kapitalisterne tilegner sig arbejderklassens merarbejde 
uden betaling. "Kapitalisme" og "udbytning" er altså kun to 
forskellige ord for den samme sag. 

I det nu følgende afsnit fremstilles det kapitalistiske 
udbytningsforhold endnu engang sammenfattende, nemlig med 
henblik på arbejdslønnen. Dens lovmæssigheder er af afgørende 
vigtighed for arbejderklassen. 

I. Endnu engang: Værdibestemmelsen af varen arbejdskraft. 

Den menneskelige arbejdskraft er først og fremmest en vare som 
enhver anden. Den har en brugsværdi, som består i, at den kan 
fremstille produkter, som kan sælges af kapitalisterne som varer. 
Og den har en værdi. Arbejdskraftens værdi er - som enhver 
anden vares - bestemt af den til dens produktion samfunds
mæssige nødvendige arbejdstid. Såvidt adskiller værdibestem
melsen af varen arbejdskraft sig ikke fra værdibestemmelsen af 
andre varer. Men arbejdskraften er en særlig vare: den eksisterer 
kun som en evne hos levende mennesker, og disse mennesker er 
retlig og politisk frie borgere i vores samfund. De har derfor 
ikke blot behov for næring, beklædning og bolig, men osse 
åndelige og kulturelle behov. 

Til reproduktionen af arbejdskraften hører osse tilfredsstil
lelsen af de sexuelle behov. Indenfor de sidste år har kapitalen 
tilladt lærlingene og ungarbejderne et noget større sexuelt 
spillerum, som den dog atte'f fuldt og helt behersker derved, at 
den kun giver adgang til kærligheden i de af den tilladte former 
og med de af den producerede varer. Bevidstheds- og 
modeindustrierne udkaster til stadighed nye varierede mands- og 
kvindeidoler "af idag" - og den, der vil have succes i den 
sexuelle konkurrencekamp om ene"besiddelse" af partneren, 
må hele tiden påny tilpasse sig den netop nu herskende 
moderetning. Moderne påklædning og dyr make-up hører sig 
ganske enkelt til og må financieres. 

Har alle disse ting gjort deres nytte, og tror man at have 
fundet et menneske "for livet", så må man mere eller mindre på 
en studs giftes, det foreskriver moralen i vores samfund i det 
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mindste. Desuden er det på baggrund af de  kvindelige arbejderes 
arbejdssistuation ikke mærkeligt, at flertallet af dem tror at 
kunne komme væk fra fabriksarbejdet gennem giftermål (med 
hvilket resultat : se afsnittet om kvindearbejde). Omkostningerne 
ved familiens underhold indgår altså for størstedelens ved
kommende i værdien af en voksen arbejders arbejdskraft. 
Familien er den idag stadigvæk den almindelige samfunds
mæssige form, i hvilken arbejderklassen reproducerer sig for 
kapitalen. 

Børnene går i skole og kommer i lære, thi alt arbejde, der skal 
udrettes i samfundet, er specielle, konkrete beskæftigelser, der 
først må læres. Denne uddannelse af arbejdskraften kan vare 
ganske kort tid eller strække sig over år. I næsten alle tilfælde 
opstår derved tilsvarende uddannelses- og oplæringsomkost
ninger, som ligeledes indgår i værdien af varen arbejdskraft. En 
ufaglært arbejders arbejdskraft har derfor en ringere værdi end 
en faglært arbejders. 

For alle de her omtalte behov og midlerne til deres 
tilfredsstillelse gælder, hvad vi ovenfor ved modeartiklerne 
allerede har antydet: alle livsfornødenheder er kapitalistisk 
producerede varer, og denne oprindelse påvirker osse deres 
egenskaber som brugsværdier. Ved påklædningen er det ganske 
tydeligt, at de såkaldte "modeluner" netop ikke retter sig efter 
et lune, men tværtimod efter kapitalens valoriseringsinteresser. 

Ligesådan forholder det sig med andre brugsgenstande, 
indenfor de sidste par år er køleskabe og biler efter senest fire år 
begyndt at få uhelbredelige alderdomssvagheder - mens biler 
tidligere holdt ti år eller længere. Massemediernes kapitalistiske 
herkomst kommer til udtryk på en anden måde: i aviser, radio 
og fjernsyn er i vid udstrækning ensrettet - skønt de bevarer en 
formel-juridisk "uafhængighed". Filmindustrien har derimod 
ikke sådanne skrupler. Enten harmoniserer den de bestående 
klasseforhold til sentimentale folkekomedier - eller også 
forkynder den i spaghetti-westerns alles kamp mod alle og 
genspejler dermed tendensen til en almen brutalisering af 
forholdene under kapitalismen. Det konstante konsum af denne 
slags "brugsværdier" er beregnet til at modvirke den indsigt i 
klasseforholdene, som opstår i produktionsprocessen. 

Når værdien af varen arbejdskraft er bestemt gennem værdien 
af de nødvendige livsfornødenheder til tilfredsstillelse af 
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arbejderens forskellige behov og gennem uddannelsesomkost
ningerne, så er det klart, at denne værdi ikke er en uforanderlig 
størrelse. Det er nemlig ikke blot værdien af disse nødvendige 
livsfornødenheder, der gennem produktivitetsstigninger i de 
pågældende industrier ændres, men også omfanget og karak
teren af arbejderens behov ændrer sig. Arbejdskraftens værdi er 
altså meget elastisk. Den dannes af og ændres under arbejder
klassens konstante kamp med kapitalistklassen. Kapitalisterne 
har jo naturligvis en ganske anden opfattelse end arbejderne af, 
hvad og hvormeget af arbejderens livsfornødenheder, der er 
"nødvendige". Kapitalisterne har den interesse, at holde 
arbejdskraftens værdi så langt nede som muligt og at trykke 
lønnen ned under arbejdskraftens værdi. Arbejderne må føre en 
konstant forsvarskamp mod denne tendens. Marx skriver: 
"Minimalgrænsen ( eller den yderste grænse) for arbejdskraftens 
værdi er bestemt af værdien af den varemængde, som dagligt 
skal tilføres for at arbejdskraftens bærer, mennesket, kan forny 
sin (fysiske) livsproces, den er altså bestemt af værdien af de 
fysiske uundværlige livsfornødenheder. Hvis arbejskraftens pris 
falder til dette minimum, så falder den under sin værdi, for den 
kan på den måde kun opretholde sig og udvikle sig i misrøgtet 
form. Og enhver vares værdi er bestemt af den arbejdstid, der 
fordres for at levere den i normal kvalitet. " ( 1 : 1 ,  289). 

l i .  Ændringer i arbejdskraftens uddannelsesomkostninger gen
nem metoder t i l  produktion af relativ merværdi .  

I 5 .  afsnit blev det beskrevet, hvordan den konkrete arbejds
proces bliver ændret gennem metoderne til produktion af relativ 
merværdi. Disse forandringer bevirker naturligvis også en 
tilsvarende ændring i arbejderens uddannelsesproces. Der opstår 
således forskellige oplæringsomkostninger, og altså også arbejds
kraft af forskellig værdi. 

a. Simpel kooperation. 

Ved simpel kooperation gør dette sig ganske vist på ingen måde 
gældende, da alle arbejdere her stadig udøver en manuel 
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arbejders fulde virksomhed. Her viser det sig, at arbejderne 
kollektivt udvikler en ny færdighed uden at få den betalt: den 
ofte forekommende stigning i ydelsen og udligningen af 
arbejdernes individuelle præstationer til en samfundsmæssig 
gennemsnitspræstation gennem kooperativt arbejde er nemlig 
udelukkende til fordel for kapitalisterne. Denne fordel frem
kommer alene derved, at arbejdet udøves kooperativt .  Arbej
derne bliver imidlertid fortsat aflønnet individuelt, således at 
denne fordel omkostningsfrit tilfalder kapitalisten. 

b. Systematisk arbejdsdelz"ng 
Ved systematisk arbejdsdeling bliver produktionsprocessen 
opdelt i sine enkelte arbejdsprocesser, og disse bliver udført af 
forskellige arbejdere. Der opstår således en levende arbejds
organisme, som sammensættes af mange specialiserede delarbej
dere. De nødvendige uddannelsesomkostninger til disse delar
bejdere er naturligvis helt forskellige og afhænger af det 
pågældende delarbejds sværhedsgrad. Gennem denne syste
matiske arbejdsdeling i virksomheden opstår således en rang
orden blandt arbejderne, som rækker fra de ledende ingeniører 
til arbejdsmanden. Denne rangorden bestemmes af den forskel
lige værdi af de forskellige former for arbejdskraft og opretter 
kunstige skranker mellem arbejderne. Det må understreges, at 
denne rangorden kun er bestemt af arbejdskraftens værdi, altså 
er bestemt af lønhøjden, og ikke af arbejdsprocessen. I 
arbejdsprocessen er alle arbejdere nemlig henvist til et fælles 
samarbejde med hinanden. , . , 

På grund af denne rangorden bliver enigheden og solidariteten 
blandt arbejderne ofte tilintetgjort. Det lykkes meget ofte 
kapitalisten at skille de arbejdere, som er øverst på ranglisten, 
ud fra de øvrige arbejdere gennem yderligere særfordele og 
således trække dem over på sin side. 

Arbejdsdelingen finder ikke kun sted indenfor det legemlige 
arbejde, men også mellem håndens og åndens arbejde, mellem 
planlæggende og udøvende arbejde. Den arbejdskraft, som 
sættes til at planlægge, lede og koordinere har brug for en 
tilsvarende lang og kompliceret uddannelse. Ene og alene derfor 
har deres arbejdskraft en højere værdi end de fleste af de 
manuelle arbejderes arbejdskraft. Forestillingen om, at det 
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åndelige arbej de princi pielt e r  " noget h øj ere" end legemlig 
virks omh ed, s avner altså eth vert gru ndlag. Det drej er si g h er 
al ene om fors kellige u ddannelses omkostni nger. 

Den for arbej ds process en nødvendige planlægnings- og l edel
sesvirksomhed må st rengt adskill es fra den virks omhed, der 
bestå r i overvå gning og pås ky ndelse af arbej deren. Dette opsy n 
med arbej deren er ku n nødvendigt, fordi arbej ds proc ess en i 
vores s amfu nd tj ener til kapital ens valoris ering. Ved denne slags 
"arbej dere" drej er det si g som Marx s kriver, om "indust riell e 
offic erer og u nderofficerer, der u nder arbej ds proc ess en kom
manderer i kapital ens navn" ( 1 :2, 494 ) .  

Ved den syst ematis ke arbej dsdeling fremkaldes ikke blot 
forskellige uddannelses omkostni nger for de fors kellige arbej ds
kræft er, men der dannes samti dig arbej der, der ingen ell er 
næsten i ngen læ retid kræver. Marx s kriver: 

"Hver produ kti ons proc es foru dsætt er imidl ertid visse simpl e  
mani pul ati oner, s om eth vert menneske er i stand til at u dføre, 
s om h an går og står. Også de bli ver nu løsgj ort fra deres løse  
sammenhæng med bes kæftigels ens mere i ndh oldsrige momenter 
og sti vner til sæ rskilte fu nktioner. Den kapitalistiske arbej ds
deling ( da. manufaktu ren) producerer derfor i eth vert 
håndværk, s om den bemægtiger si g, en klass e af såkaldt 
u kvalific erede arbej dere som håndvæ rksvi rksomh eden med 
st renghed udelu kkede. Hvis den udvikler det h elt ensidige 
s pecial e  til vi rtu ositet på bekostning af et mennes kes h el e  
arbej dsformåen, begy nder den også allerede at gøre manglen på 
al u dvikling til en specialitet .  V ed siden af den hierakiske 
trindeling står den simpl e  ads killelse af arbej derne i kvalific erede 
og u kvalificerede. F or de si dstnæ vnte falder læreomkost
ningerne h elt bort, for de først nænvte daler de i s ammenligning 
med håndværkeren som følge af forenkl et fu nktion. I begge 
tilfælde falder arbej dskraftens værdi. En u ndtagels e danner det 
tilfælde, h vor arbejds proc ess ens deling frembringer nye og 
omfattende fu nkti oner, der enten slet i kke ell er kun i bes kedent 
omfang forekommer i håndværksvier ks omheden. Den r elative 
værdiforringelse af arbejdskraft en, der u dspringer af bortfaldet 
ell er formindskelsen af læreomkostningerne, i ndebærer u mid
delbart en størr e  valoris ering ( da. værdiøgning) af kapital en, da 
alt, h vad der forkorter den tid, der er nødvendig  til reproduk-
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ti on af arbe jdskraften, forl ænge r  me rarbe jdets dom æne ."  ( 1 : 2 ,  
5 15-5 1 6 ). 

Ligesom ved den simple kooperati on til falder osse ve d 
s ystem atisk arbe jds deling fordelen af det ved arbe jds delingen 
udførte arbe jde kapitalis ten , s om køber arbe jds kraften en kel tvis 
og betaler den en kel tvis . "Den samfun dsmæssige p rodukti ons
me kanisme ,  der er sammensat af m ange in di viduelle del 
arbe jde re , tilhøre r kapitalis ten . Den p rodukti vkraft ( da. p roduk
tivi te t), der udsp ringe r af kombin ationen af ope rati one r, 
fremtræder derfor s om kapitalens p rodukti vk raft (da. p ro
duktivi te t)" (1 :2 ,  5 27-28 ). 

For arbe jderen vise r  den s ysternatiske arbe jdsdeling unde r 
kapitalis tiske betingelse r sig s om en ulempe:  værdien af hans 
arbe jds kraft falder i kke kun gennem mindskelsen af hans 
uddannelsesomkos tninger, men han har nu  ogs å  s tørre vanskelig 
hede r med overhovede t at kunne s ælge den .  Thi s om ensidig 
delarbe jder kan han kun bruges i gans ke bes temte arbe jdsp ro
cesse r."  Hvis arbe jde ren op rin delig s olg te sin arbe jdskraft til 
kapitalen, fordi han manglede de m ate rielle be tingelse r til 
p rodukti onen af en vare , så  n æg te r  hans indi viduelle arbe jds
kraft n u  at yde sin tjenes te ,  s å  snart den ik ke bli ve r  s olg t til 
kapitalen . Den kan kun funge re i en sammen hæng, de r førs t 
e ksis te re r  e fte r s alge t, i kapi talis tens værks te d" ( 1 : 2 ,  5 2 8 )  Her  
vise r det sig tydelig t, hvor meget arbe jderens afhængighed  af 
kapi talis ten bes tandig fors tærkes gennem den s ys tematis ke 
arbe jds deling. Denne deling af arbejdet " udvikle r arbe jde ts 
samfundsm æssige Produkti vkraft ( da. p rodukti vite t) i kke blot 
for kapitalis ten,  is te de tfor for arbe jderen ,  men g ør de t ve d at 
forkrøble den in di viduelle arbe jde r" . (1 :2 , 5 3 3 ). 

c. Den maskinelle produktionsmåde. 

Det vis te sig i fem te afsni t, at den i de kapitalis tis ke 
man ufakturer udvi klede arbe jdsdeling p å  ingen m åde op hæves 
ved indførelsen af den mas kinelle p rodukti onsm åde ,  men 
tværtim od s kærpes yderlige re i den moderne fabri k. De oven for 
fremstillede vi rkninge r af arbejdsdelingen p å  værdien af varen 
arbe jds kraft bes tår al ts å frem deles i den m oderne in dus tri. Men 
p å  den anden side bliver  den en kel te arbe jde rs hån dværks-



125  

mæssige kunnen og ligeledes hans legemskraft stadig mere 
overflødig, da maskinen udfører de tilsvarende arbejdsprocesser 
meget mere præcist end arbejderen, og den råder over langt 
større kraft end han ( dampkraft, elektricitet o.s.v. ). 

"Dermed forsvinder det tekniske grundlag, som arbejds
delingen i manufakturen hvilede på. Manufakturens hieraki af 
specialiserede arbejdere fortrænges af den automatiske fabriks 
tendens til at nivellere eller gøre det arbejde ens, som 
maskinernes hjælpere skal udføre, og de naturlige forskelle, der 
skyldes alder og køn, erstatter i væsentlig grad de kunstigt 
fremkaldte forskelle mellem specialiserede delarbejdere. 

I den udstrækning arbejdsdelingen atter fremtræder i den 
automatiske fabrik, drejer det sig først og fremmest om 
fordeling af arbejderne mellem de specialiserede maskiner og 
fordeling af større mængder af arbejdere, som dog ikke udgør 
strukturerede grupper, mellem fabrikkens forskellige afdelinger, 
hvor de arbejder ved samme slags arbejdsmaskiner, opstillet ved 
siden af hinanden, og hvor der altså kun etableres simpel 
kooperation mellem dem. Fagarbejderen (the headman, der 
Hauptarbeiter) og hans få medhjælpere afløser manufakturens 
struktuerede og forgrenede gruppe. Den væsentlige sondring 
ligger mellem de arbejdere, der virkelig er beskæftiget ved 
værktøjsmaskinerne (hertil kommer nogle arbejdere, der over
våger, respektive, fyrer op i kraftmaskinen) og de blotte 
håndlangere (næsten udelukkende børn), der hjælper disse 
maskinarbejdere. Til håndlangerne regnes mere eller mindre alle 
"feeders" (der kun giver maskinerne arbejdsmateriale). Udover 
disse hovedklasser er der et numerisk lidet betydeligt personale, 
der er beskæftiget med kontrol af maskinerne som helhed og 
den stadige reparation af maskinerne, såsom ingeniører, meka
nikere, snedkere o.s.v. Det drejer sig om en højere arbejder
klasse, der for nogles vedkommende har en videnskabelig, for 
andres en håndværksmæssig uddannelse, og som står udenfor de 
egentlige fabriksarbejderes kreds og kun er tilsluttet disse. 
Denne arbejdsdeling er rent teknisk." ( 1 :3, 607-08).  

Det er klart, at disse tre arbejderkategorier ( fagarbejder, 
medhjælper og teknisk personale) får ganske forskellige løn, 
som svarer til de forskellige uddannelsesomkostninger. Selv om 
de enkelte arbejder i det moderne fabrikssystem stadig b liver 
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hin anden teknis k  m ere lig, får arbejderne ikke den teknis ke 
uddannelse, som ville være n ødven dig for at kunne udføre fl est 
m uligt af diss e arbejder. For kapitalistklassen er det n at urli gvis 
billi gere at lade arbejderne udføre det samme indholdsl øse  
delarbejde hele deres liv . Her vis er det si g, at den mo dern e 
industri egentl ig gør den manufakturmæssige delin g af arbejdet 
m ed dens livslan ge til pasning af hel e  m ennes ket til et delarbejde 
teknisk overflødig, m ens den kapitalistiske form for mo dern e 
industri s amtidi g  reproducerer denne arbejdsdelin g en dn u mere 
uhyrligt gennem arbejderens forvandling til et l ev en de tilbehør 
til mas kin en. 

Ligesom m anufakturen giver denn e ensidige uddann else si g 
udslag for arbejderen ikke blot i hans løns st ørrels e, m en o gså  i 
hans chancer for overhovedet til stadighed at kunn e sælge sin 
arbejds kraft . Denn e eksistensusi kkerhed bliv er en dda endn u 
st ørre for arbejderen i den modern e  industri: K apitalakkum ula
tionen fører til at de en kelte in dustrigren es størrels e o g  teknis ke 
struktur stadig  æn dres .  Derfor bliv er arbejdskraften hel e  tiden 
afs kedi get i en in dustrigren , mens der bliver brug for yderli gere 
arbejdere i en anden gren . 

"Den mo derne industri betragter o g  behan dler aldrig den 
form, en pro duktionsproces har i øjebli kket ,  som var den 
definitiv. Dens teknis ke grundlag er derfor revolutionært , mens 
grundlaget for alle tidli gere pro duktionsmåder i det væs entlige 
var konservativt. Ved hjælp af m as kiner ,  kemiske process er o g  
an dre m eto der revolutionerer den uafbrudt pro duktion ens 
tekniske grundlag o g  som følge heraf arbejdernes fun ktioner o g  
arbejds process ens samfundsmæssige kom binationer.  I kke 
mindre uaf brudt revolutionerer den herigennem arbejdsdelingen 
i samfundet o g  kast er uden o phør mængder af kapital o g  
arbejdere fra den en e produktionsgren til den anden.  Stor
industriens n at ur betin ger derfor, at arbejdet s kift er ,  o g  at 
arbejderen o g  hans funktioner i kke stivner ,  m en har evn en til 
alsi di g  bevægelse. Men i sin kapitalistiske form repro ducerer 
storin dustrien på den anden side den gamle arbejdsdeling m ed 
dens forben ede uds pecialiserin ger . Vi har s et ,  hvorl edes denne 
absolutte mo dsi gels e o phæver al ro, fasthed o g  sikkerhed i 
arbejderens livssit uation , hvorledes han stadig røv es arbejds 
midlerne o g  m ed dem mi dlerne til at lev e, o g  hvorledes den 
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truer med at overflødiggøre hans delfunktion og med den ham 
selv." ( 1:3, 693-94). 

Vi har set, at værdien af varen arbejdskraft stadig falder med 
produktivkræfternes udvikling (kooperation, systematisk ar
bejdsdeling, maskineri). Mens håndværkeren i middelalderen 
måtte gennemføre en årelang læretid for at beherske sit 
håndværk i fuldt omfang, reduceres indlæringstiden for den 
store masse af kapitalistiske delarbejdere til et relativt kort 
tidsrum. På den anden side kræver indføringen af maskineriet 
den enkelte arbejders størst mulige sociale bevægelighed og 
tilpasningsevne til de vekslende arbejdskrav. Med indføringen af 
den store industri bliver den almindelige skolepligt derfor også 
lovmæssigt fastlagt. Med den kapitalistiske industris videre
udvikling får denne nødvendige grunduddannelse stadig mere 
betydning: den almindelige skolepligt forlænges (i Vesttyskland 
f.eks. til 1 0  år, i Danmark til 9 år) .  Mens arbejdskraftens værdi 
p. gr.a. den konstante produktivitetsstigning bestandig synker, 
forøges omkostningerne til den nødvendige almene grund
uddannelse på den anden side. Derved stiger værdien af varen 
arbejdskraft. 

1 1 1 .  Kvindearbejde og arbejdskraftens værd i. 

Indførelsen af den maskinelle produktionsmåde betyder også i 
en anden henseende en modifikation af arbejdskraftens værdi: 
da maskineriet bliver drevet af damp og elektricitet, gør det i vid 
udstrækning den mandlige legemsstyrke overflødig. Det relativt 
lette arbejde ved maskinerne gør det derfor muligt osse at 
inddrage kvinder og børn i produktionsprocessen, hvilket 
allerede i det 1 9. århundrede var tilfældet i vid udstrækning. 
Ganske vist er børnearbejde idag forbudt ved lov, men kvindens 
arbejdskraft er fortsat et givtigt udbytningsområde for kapi
talen. 

Hvordan virker så kvindearbejdet på værdien af mandens 
arbejdskraft? Marx skriver: "arbejdskraftens værdi afhang ikke 
blot af den arbejdstid, som er nødvendig til underhold af den 
enkelte voksne arbejder, men også af den arbejdstid, der kræves 
til arbejderfamiliens underhold. Idet maskinerne kaster alle 
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medlemmer af arbejderfamilien ud på markedet, fo rdeler de 
værdien af mandens arbejdskraft på hele hans famil ie. Mas ki
nerne nedsæ tter derfo r væ rdien af hans arbejds kraft. " ( 1 :3 , 
5 7 5 )  

Ved at en del a f  familieunderholdso mkos tningerne nu 
indtjenes af arbejderens ægtefæll e ( o g  tidl igere oss e af børnene), 
falder værdien af <l en mandli ge arbejdskraft. Hvis de månedl ige 
familieunderholdsomkos tninger f. eks . udgør 2 5 0 0  kr. o g  hvis 
arbejderens æ gtefæll e tjener 8 0 0  kr. hertil ,  s å  falder værdien af 
mandens arbejds kraft tilsvarende med o mkrin g  8 0 0  kr. Denne 
tendens sætter s ig kun to tals amfundsmæss igt igennem: gennem 
kvindearbejdet bliv er den industriell e res erv earme s tørre o g  
værdien af den mandl ige arbejdskraft falder. 

Værdien af den kvindelige arbejdskraft er l av ere end værdien 
af den mandlige: med undtagelse af de kvinder, so m fo rbl iv er 
ugifte, kan den kvindel ige arbejds kraft ikke indl emmes i den 
kapital is tiske pro duktions pro ces i hele s it l iv ,  men må anv ende 
en s to r  del af s in arbejdskraft til arbejde indenfo r famil ien 
(børneo pdragelse o .s.v. ). Derfo r må s tørs tedelen af o mkos t
ningerne til famil iens underhold l igeso m tidl igere s kaffes ai' 
manden. Værdien af den mandlige arbejds kraft er derfo r højere 
end væ rdien af den kv indelige, selvom den ikke er så høj som 
før indførelsen af kv indearbejdet. 

Arbejderens ægtefælles del tagelse i den indus triell e produk
tio ns proc es får det til at s e  ud so m o m  det drejer s ig o m  rent 
supplerende (al tså ikke nødvendigt) arbejde, so m kun tjener til 
erhv ervels e af lux us goder. Meget o fte arbejder kvinder kun i 
bes temte længere ell er ko rtere tids perio der fo r "at tjene l idt 
oveni".  Men diss e s ål edes oveni tjente penge indgår i regl en i de 
nødvendige o mkos tninger til famil iens underhold. Vas ke
mas kine, køleskab, s tøvsuger etc .  kan mås ke s tadig fremtræde 
som luxus. I v irkeligheden er de fo rlængs t blevet nødv endige 
arbejdsredskaber fo r at klare det husl ige arbejde. Jo mere 
arbejderkv inderne bl iver indlemmet i den indus triell e pro duk
tions proc es ,  des to mere nødvendige bl iver s ådanne hushold
ningsreds kaber. Og jo mere uundværl ige sådanne redskaber til 
husholdningen bliver, des to s tørre s kal indkoms ten væ re fo r at 
kunne betale all e  de fo rfaldne rater til rette tid. Des to mere 
nødvendigt bliver al ts å kv indens lønarbejde! 
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Hvad der her er sagt om nødvendigheden af erhvervelsen af 
husholdningsredskaber, gælder på lignende måde f.eks. også 
fjernsyn, bil, ferierejser o.s.v. 

Der skal her gøres endnu en vigtig bemærkning om problemet 
med den forskellige betaling for den kvindelige og mandlige 
arbejdskraft ( trods lige stor ydelse) :  

Den kvindelige arbejdskrafts lavere løn forsøges bestandig 
retfærdiggjort af kapitalisterne med henvisning til, at kvinder 
egner sig bedre til visse "lavere", monotont åndssløvende 
arbejder end mænd. 

Til dette vrøvl skal svares, at kvindearbejdet udelukkende er 
en konsekvens af opsplitningen af arbejdsprocessen i en 
mangfoldighed af maskinelle detailfunktioner. Dette detail
arbejde kunne lige så godt udføres af mænd som af kvinder. 
Alligevel bliver i den kapitalistiske fabriks praksis det "laveste" 
og mest monotone arbejde for det mest skubbet over på 
kvinderne. Det kapitalistiske system sparer derved uddannelses
omkostningerne til den kvindelige del af arbejderbefolkningen. 
Hvor lidt mening det har at tale om "typiske mands-" eller 
"typiske kvinde-" erhverv eller arbejdsfunktioner, viser også 
kvindens rolle i den samfundsmæssige arbejdsproces i Sovjet
unionen. Der udøves "typisk mands-" erhverv som f.eks. 
buschauffør, traktorfører, kranfører eller kirurg for en stor dels 
vedkommende af kvinder. 

Ekskurs: Det er blevet vist, hvordan indførelsen af den 
maskinelle produktionsmåde muliggjorde inddragelsen af kvin
derne i den kapitalistiske produktionsproces. Og det er samtidig 
blevet klart, hvordan kvindens lønarbejde er blevet en nødven
dighed for at skaffe penge til de stadig udvidede omkostninger 
til familiens underhold. Her bliver det tydeligt, at kapitalismen 
har en tendens til at opløse og ødelægge arbejderfamilien. For jo 
mere arbejderkvinden bliver indlemmet i den industrielle 
produktionsproces, desto mindre tid bliver til overs for hende til 
det familiemæssige arbejde, og desto mere overlades børnene til 
sig selv. 

Opløsningen af den proletariske familie i kapitalismen er 
ganske vist kun en tendens. Thi på den ene side skaber kvindens 
inddragelse i den kapitalistiske produktionsproces kvindens 
økonomiske uafhængighed af manden. Men på den anden side 
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opre th oldes kvindens øk on omiske afhæ gi ghedsforh old til mand 
og familie ne top gennem den ken dsgernin g, at kvin derne for de t 
samme arbe jde får min dre løn end mæn dene og ikke h ar adgan g 
til de godt be tal te arbe jdspladser. I de føren de k apitalis tiske 
lan de bes tår ægteskab og familie derfor fortsat, om end dog 
mes t  i en tils tand af mere eller min dre s tor opl øsning. 

Men sålænge familien - omend kun i opløs t  for m  - fortsat 
bes tår, må den forskellige værdi af man dlig og kvindelig 
arbe jdskraft osse for ts at bes tå. Thi kvin derne ville kun kunne 
inddrages fuldtu d  i produk ti onsprocessen i de t øje blik de t 
familiemæssi ge arbejde , der er pålag t dem, fulds tændig  falder 
bor t. Men foru dsæ tningen herfor ville være en ful ds tæn dig 
opl øsning af familien og ophævelse af deh private børneop dra
gelse og dermed den private rådere t over børnene. 

I V. V irkninger af forandringer i produktivitet, intensitet og 
arbejdsdagens længde på arbejdskraftens værdi .  

Indledning: I de t følgen de fre ms tilles de be tingelser, hvorunder 
arbe jdskraftens værdi bes tandig falder. Mod en s ådan ten dens 
taler de t øjenbedrag, at arbejderens n otninall øn (pengeløn )  
bes tandig s tiger. Denne s tignin g er bl. a. en føl ge af den s tadige 
pen ge forringelse. Men s ådanne infal ti onære ten denser må l ades 
ude af be tragtning her, hvor de t alene drejer si g om virknin gen 
af ændringerne i produk tionsprocessen. 

a. Virkninger af ændret produktz·vz·tet. 

Værdien af varen arbejdskr aft bliver ikke  bl ot modificete t 
derigennem at u ddannelses- og oplærin gsomk os tningerne for tsat 
ændrer sig med oms truk tureringen af den k api talis tiske produk 
ti onsproces .  Men derudover h ar produk tionen af den relative 
merværdi genne m k ooperati on , sys te matisk arbejdsdelin g og 
anvendelse af maskineri yderli gere afgøren de indflydelse p å  
arbe jdskraftens værdi: Den sænker denne værdi i de t omfang, 
den formindsker værdien af de n ødvendi ge livsforn ødenhe der 
( gennem s tadig forh øjelse af arbe jdsproduk tivi te ten ). Tilsva
rende s tiger den relative merværdi. 
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Hvis værdien af de til en måned nødvendige livsfornøden
heder f.eks. udgør 1 500 kr. , og hvis arbejdsproduktiviteten i 
livsfornødenhedsindustrien stiger med en femtedel, så koster 
den samme mængde livsfornødenheder nu 1 200 kr. Arbejds
lønnen skulle altså falde fra 1 500 kr. til 1 200 kr. (mens 
merværdien ville stige med 300). Men graden af dette fald, 
skriver Marx, "afhænger af den relative vægt, som kapitalens 
tryk fra den ene side, og arbejderens modstand fra den anden 
side udøver på vægtskålene". ( 1 :3, 740). 

Hvis altså arbejderne yder resolut modstand mod denne 
lønsænkning kan de måske allerede bringe den faldende 
lønbevægelse til standsning ved 1 300 kr. Lykkes det dem at 
fastholde denne nye lønhøjde over et længere tidsrum og 
tilsvarende udvide kredsen af deres behov og de dertil svarende 
nødvendige livsfornødenheder, så har de tilkæmpet varen 
arbejdskraft en højere værdi. Denne værdi afhænger nemlig også 
af de sociale behov, der ændrer sig og udvider sig. 

Kan arbejderne ikke forhindre arbejdskraftens værdifald til 
1 200 kr., så forbliver reallønnen ganske vist den samme, d.v.s. 
mængden af livsfornødenheder der står til arbejderens rådighed 
pr. måned ændrer sig ikke. Men arbejdskraftens værdi udtrykt i 
penge (nominalløn) er faldet 300 kr. 

Den relative merværdi stiger med det samme beløb. I .dette 
tilfælde ville arbejderklassens stilling altså være relativt for:r'ingct 
- d.v.s. sammenlignet med kapitalens voksende rigdom. 

Marx skriver: "Skønt arbejderens absolutte levefod ville være 
den samme, så ville hans relative løn og derved hans relative 
samfundsmæssige stilling være sunket i sammenligning med 
kapitalistens. Hvis arbejderen skulle gøre modstand mod 
nedsættelsen af denne relative løn, så ville han dermed forsøge 
på at opnå andel i sit eget arbejdes øgede produktivkræfter og at 
opretholde sin tidligere relative samfundsmæssige stilling." 
(Løn, pris og profit, Tiden 1 9 5 2  Bd. I s. 431-32). Arbejderne 
må altså gennem fortsat kamp for lønforhøjelse forsøge at 
hindre, at deres andel af samfundets stadig voksende rigdom 
hele tiden bliver relativt ringere. De kan ganske vist kun 
forhindre dette med succes i samme udstrækning som det 
lykkes dem at forhøje arbejdskraftens værdi. 
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Det påstås hårdnakket ,  at Marx ikke blot har opstillet en 
teori for arb ejderklassens relatz·ve forarmels e, m en oss e  en 
absolut forarmelsesteori: I løb et af kapitalismens udvikling 
s kull e reallønnen oss e  b estandig falde, arb ejderklassen s kulle 
alts å få stadi g  færre livsfornødenheder. Denne vanvittige t eori ,  
hvorefter arb ejderklassen forlængst s kulle være s ultet ihjel ,  
findes ingen steder hos Marx. 

b. Virkninger af ændret z·ntensz"tet og arbejdsdagens længde. 

Udover forb edringen af produkti onsmet oderne driver kapita
listerne oss e til stadighed arb ejdsintensiteten i vejret . En 
forhøjels e af arb ejdsintensit eten b etyder ,  at arb ejderen i det 
samme ti dsrum som før må forbruge mere arb ejds kraft . Også 
når arb ejdsdagen forlænges , forbru ger arb ejderen yderli gere 
arb ejds kraft . B egge situationer fører til en afkortning af 
arb ejderens levetid, når de er af v arig karakter .  Arb ejdskraftens 
dagsværdi forhøjes , fordi den daglige reproduktion af arb ejds
kraft en nu sker til forhøjede omkostninger . Marx s kriver :  
"værdi en af een dags arb ejdskraft er nemlig, s om man vil huske, 
b eregnet på grundlag af dens normale  gennemsnitsvarigh ed eller 
arb ejderens normale l eveti d og på gru ndlag af den tilsvar ende 
normal e oms ætning af livssub stans til b evægels e i overensstem
mels e med mennes kets natur. I ndtil et vist tids punkt kan det 
st ørre slid på arb ejds kraft en, der er uløseligt forb undet med 
arb ejdsdagens forlængels e, kompenseres gennem en st ørre 
godt gørelse. Komm er man ud over dette punkt ,  v okser sliddet i 
geometis k progression og samtidi g  ødelægges alle de normal e 
b etingelser for arb ejds kraftens repr odukti on og virks om hed. 
Arb ejdskraftens pris og dens udb ytnings grad oph ører m ed at 
være kommens urable størrels er . "  ( 1 :3 ,  745 ). 

V. lønnens fetishkarakter eller forvandlingen af arbejdskraftens 
værdi t i l  prisen på præsteret arbejde. 

Vi har i afsnitt ene om var ens fetishkarakter, om pengene og om 
kapitalen set ,  at de virkeli g s amfundsmæssige forhold m ellem 
personer, mellem arb ejder- og kapitalistklassen fremstår i en 
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svært gennemskuelig og fordrejet form: det samfundsmæssige 
forhold mellem mennesker, som fremstiller bestemte varer -
ganske vist uafhængigt af hinanden men alligevel for hinanden -
fremtræder som et forhold mellem varer, f.eks. mellem varer og 
penge. Udbytningsforholdet mellem arbejder- og kapitalistkalsse 
antager en sådan form, at arbejderne er underkastet arbejdsmid
lerne som objekter (i stedet for at kunne anvende dem 
selvbevidst) og at arbejderklassens skabende, produktive kræfter 
fremtræder som en tings, kapitalens, produktivkraft. Vi har 
betegnet denne fordrejning varens fetishkarakter, pengenes og 
kapitalens fetishkarakter. En sådan fordrejning viser sig også i 
arbejdslønnen, altså i varebyttet mellem kapitalist- og arbejder
klassen. Også her virker fordrejningen således, at den netop viser 
det modsatte af, hvad der virkelig er tilfældet. Vi kalder dette 
for lønnens fetishkarakter. Vores hidtidige fremstilling af den 
kapitalistiske produktionsmåde har vist, at udbytningen af 
arbejderne er kapitalismens grundlag. Men når denne udbytning 
daglig foregår i enhver kapitalistisk virksomhed, hvorfor kan 
man så ikke umiddelbart se den? Hvorfor gennemskuer 
arbejderne ikke, at deres arbejdsproces samtidig er kapitalens 
valoriseringsproces, og at kapitalen i sit væsen er et andet end 
"komando over det ubetalte arbejde"? ( 1 :3, 7 54  ) .  

Med dette spørgsmål kommer vi  tilbage dertil, hvorfra vi  i 
begyndelsen af indledningen startede nemlig til den iøjne
faldende kendsgerning, at arbejderen får en timeløn, som 
modsvarer hver ydet arbejdstime, resp. en lønsats som mod
svarer hvert færdiggjort stykprodukt. Alt ydet arbejde frem
træder altså som betalt arbejde - og alligevel bliver han 
udbyttet. Netop heri består lønnens fetishkarakter: gennem 
lønnens form bliver udbytningen af arbejderen uigennemskuelig. 
Vi må spørge os selv, hvorledes dette falske skin opstår. 

Kapitalist og arbejder mødes først og fremmest ved afslut
ningen arbejdskontrakten og synes her at være fuldt ud 
ligeberettigede parter. Marx skriver: "For iagttagelsen optræder 
bytningen ( da. udvekslingen)mellem kapital og arbejde til at 
begynde med på helt samme måde som køb og salg af alle andre 
varer. Køberen yder en vis pengesum, sælgeren en artikel, der er 
forskellig fra penge." ( 1:3, 763). At varen arbejdskraft har en 
speciel brugsværdi, at være kilde til værdi og merværdi, er altså 
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ikke muligt at se ved denne bytning i cirkulationssfæren. Og i 
denne sfære må det også forblive uigennemskueligt, thi i denne 
bytning med kapitalen præsterer arbejderen slet ikke noget 
arbejde. Det præsterede arbejde (i form af produkter) træder 
heller ikke straks ind på markedet, men det er den levende 
arbejder, der gør det. "Det, som besidderen af penge bliver 
stillet direkte overfor på markedet, er i realiteten ikke arbejdet, 
men arbejderen. Det arbejderen sælger, er sin arbejdskraft. 
Såsnart hans arbejde begynder reelt, er det holdt op med at 
tilhøre ham, og han kan følgelig heller ikke sælge det længere." 
( 1:3,  758) 

Der findes samfundsordener, i hvilke tvangen til at yde 
merarbejde er umiddelbart iøjnefaldende. En hovbonde, der kun 
kan arbejde 3 af ugens dage på sin egen mark, men de tre andre 
må arbejde på sin feudalherres marker, ved nøjagtigt, hvornår 
han arbejder for sig selv og hvornår han arbejder for sin 
undertrykker. Hans merarbejder er adskilt i tid og rum fra hans 
nødvendige arbejde. 

Det forholder sig anderledes for lønarbejderen: i cirkulations
processen bliver han købt som en vare. I bytningen stilles de to 
varer, som udgør lige store værdier, overfor hinanden. Deres 
værdigenstandsmæssighed træder imidlertid ikke umiddelbart 
for dagen, men den ene vares værdi (2 stole) kan kun fremstilles 
i den anden vares brugsværdi ( 1  frakke). Skønt ingen af de to 
varer mister deres dobbeltkarakter (samtidig at være værdi og 
brugsværdi), så ser det i bytningen ud som om der på den ene 
side kun står brugsværdien tilbage og på den anden side kun 
værdiens tingslige repræsentant: Ved køb og salg altså på den 
ene side en brugsværdi og på den anden side pengene. 

Ved køb og salg af arbejdskraften sker nøjagtig det samme. 
Arbejdskraftens værdi, arbejdet, fremtræder for arbejderen og 
kapitalisten som købsobjekt. Pengene, som arbejderen får som 
arbejdsløn, fremtræder som arbejdets værdi. Hvis man siger, at 
arbejderen sælger sit arbejde for 2000 kr.mndl., så ser det ud 
som om arbejderen må arbejde en måned for at producere de 
2000 kr. : for en måneds arbejde får han 2000 kr. i løn. Disse 
2000 kr. fremtræder her som værdien af arbejdskraftens 
brugsværdi, af hele det præsterede arbejde i en måned. I 
bytningen mellem arbejder og kapitalist forbliver det således 
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skjult, at arbejderen ikke sælger sit arbejde men sin arbejdskraft. 
Da den menneskelige arbejdskraft købes på markedet som 

vare, som en ting, der kun kan fås for penge, og da den fungerer 
i den kapitalistiske produktionsproces på linie med ligeledes 
købte varer (produktionsmidlerne), - så gælder den heller ikke i 
produktionsprocessen som en særlig, værdiskabende kraft, men 
kun som en produktionsfaktor blandt andre. For kapitalisterne 
betyder samtlige produktionsfaktorer blot omkostninger, som 
han må beregne pr. dag, uge, måned. En arbejder koster ham så 
pr. dag f.eks. 1 00 kr. Kapitalisten betaler altså 100 kr. for 8 
timers arbejde. 

Idet arbejdskraftens dagsværdi således henføres til det dagligt 
ydede arbejde, bliver det imidlertid sat lig med det daglige 
værdiprodukt (v + m). Derfor fremtr..eciei: .alt.arbejde som betalt 
og forskellen mellem arbejdskrafteiis værdi 6g dens brugsværdi 
bliver usynlig. Arbejdskraften synes altså at indgå som konstant 
værdistørrelse i produktionsprocessen og synes osse at virke i 
produktionsprocessen som en konstant størrelse. Arbejderens 
produkt synes at tilflyde ham fuldt og helt i form af løn. Derfor 
er kapitalforholdets specifikke k arakter skjult, "nemlig det 
forhold, at det er den variable kapital, der byttes ( da. udveksles) 
med levende arbejdskraft, og at arbejderen som følge heraf 
udelukkes fra produktet. I stedet kommer det falske skær af et 
kompagniskab, hvor arbejder og kapitalist deler produktet i 
forhold til de forskellige faktorer, der har skabt produktet." ( 1 :3, 
75 3) 

Hvorledes forvandles nu den til arbejderen betalte arbejds
kraftsværdi praktisk til arbejdsløn, til prisen for det præsterede 
arbejde? 

!fvis :7ærdiproduktet af 4 arbejdstimer f.eks. er 100  kr., og 
hvis 4 ti1:1er �r nødvendige til fr:mstilling af arbejderens daglige 
nødvendige livsfornødenheder, sa er de 1 00 kr. arbejdskraftens 
dagsværdi. Denne dagsværdi fordeler sig nu på de arbejdstimer, 
som arbejderen dagligt må arbejde (uafhængigt af, hvormeget 
nyværdi han skaber i denne tid). Udgør arbejdsdagen 8 timer, så 
følger deraf 1 00:8, altså en løn på 1 2,50 kr. i timen. Således 
frem

0
træd:r de 100  kr., hvori den betalte del af arbejdsdagen 

(�ltsa 4 timer) fremtræder, som pris for det samlede arbejde i 8 
timer. Marx skriver: "Arbejdslønnens form udsletter altså 



136 

e thvert sp or af arbe jdsdagens  deling i n ødvendigt arbe jde og 
merarbejde, i be talt og ubetal t arbe jde .  Al t arbejde fremtræder 
som be tal t arbe jde .  (1:3, 762 ). 

De tte fal ske sk ær forstærke s yde rligere gennem den kend sge r
ning, at arbe jde ren ikke får sin l øn p å  det tid sp unk t, hvor 
arbe jd sk on trak ten afslutte s, men først efte r  udført arbe jde .  
Lige som ved de fle s te varer, som k un e r  le je t  for en tid og ikke 
endegyldigt k øbt, be tales p ri sen på arbe jd sk raften osse først, n år 
den s brugsv ærdi allerede e r  udn ytte t. 

L ønnens feti shk arak te r h ar vigtige følge r. Marx sk river: " Af 
dette fremgår den afgørnede betydning af, at arbe jd sk raften s 
værdi og pri s  omformes til arbe jd sl øn eller  til v ærdi og pri s  for 
selve arbe jde t. Samtlige både arbe jderens og k apitali s ten s 
re tsforestillinge r, alle den k apitali s ti ske  p rod uk tion smådes 
mystifik ati one r, alle dens  frihed sillusioner og alle vulgærøk ono
miens ap ologe ti ske fl ovser  beror p å  denne fre mtrædelse sform, 
der gør det virkelige forh old usynligt og ne top vise r de t 
mod satte af de tte forh old ." (1:3 , 762-63 ). Arbe jderen tror 
nemlig, at han får en " re tfærdig" løn ,  og k apitalis ten mener 
ligelede s, at  h an be tale r en " retfærdig" l øn .  Ud bytningen bliver 
derfor usynlig for begge klasser. Derfor k an k apitalisten k un 
forklare sin p rofi t som et  re sultat af at varerne sælge s over  dere s  
v ærdi. Og de rfor mener  arbe jde ren, at h an s  l øn s  s tørrel se 
afh ænger af mængden af det udførte arbe jde . . .  

Det  k an gan ske vis t  være k apitalisten ligeg yldigt, hvorfra h an s  
profi t stammer. Ci rk ulation ssfæren s l ovmæssigheder arbe jde r  
for ham, selvom den ford unkle r begge klas se rs bevid sthed. 
Arbejderen må derimod gennembryde l ønnen s fe ti shistiske 
sk ær, hvi s h an vil skaffe sig klarhed over  sin si tuati on . 

VI . Arbejdslønnens former. 

"Pri sen for det  ydede arbe jde" k an så igen antage forskellige 
former, s om imidlertid alene h ar det  tilfælle s, at de til slører den 
k apitali sti ske ud bytning. De forskellige l ønforme r  muligg ør 
derfor en yde rlige re udbytning af arbe jderne.  Det  viser sig 
allerede ved den enkle ste lønform, tidlønnen (timeløn ): I de t 
ovenfor n ævnte ek se mpel var arbe jd sk raften s d ag sv ærdi lig 1 0 0  
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kr. og timelønnen ved 8-timers arbejdsdag lig 1 2,50. (I disse 8 
timer producerer arbejderen et værdiprodukt på 200 kr. hvoraf 
kapitalistens merværdi udgår 100  kr.). 

Hvis kapitalisten nu indfører deltidsarbejde og f.eks. kun 
lader arbejderne arbejde i 6 timer, så får deltidsarbejderen en 
dagsløn på 6 x 1 2,50 = 75 kr. Kapitalisten får i dette tilfælde 
merværdi uden at have betalt arbejderens arbejdskraftens fulde 
dagsværdi. Omvendt forholder det sig ved overarbejdssystemet: 
Lykkes det kapitalisten at trykke timelønnen ned fra 1 2,50 til 
1 0  kr, så tjener arbejderen på 8 timer kun 8 x 1 0  kr. For at få 
sin arbejdskrafts fulde dagsværdi betalt, er arbejderen altså 
tvunget til at arbejde 2 timer over. Dermed forhøjes den daglige 
merværdi, thi værdiproduktet på 250 kr. , der er produceret i de 
samlede 1 0  timer, fordeler sig nu på 1 00 kr. arbejdsløn og 1 50 
kr. merværdi. 

En ændret form for tidløn er stykløn (akkordløn). Den 
kommer i stand ved en simpel omregning: Hvis en gennemsnits
arbejder f.eks. på 8 timer fremstiller 1 6  eksemplarer af en vare 
og værdiproduktet udgør 200 kr. daglig, så er den i et enkelt 
eksemplar af varen indeholdte nyværdi lig 200: 1 6  = 1 2,50 kr. 
(hvorved der her ses bort fra den i varen indeholdte del af 
værdien af den konstante kapital). Men arbejdskraftens dags
værdi er kun 1 00 kr. og 1 00:16 = 6. 75 kr. Arbejderen får altså 
en stykløn på 6. 7 5 kr. Styklønnen har en række fordele for 
kapitalisterne: Da den fulde stykløn kun betales for de 
eksemplarer af varen, der er af gennemsnitlig kvalitet, debiteres 
arbejderen (i form af lønfradrag) for den del af produkterne, der 
kasseres. Da antallet af stykker, der skal fremstilles pr. time, er 
fastsat ( og i reglen ansættes meget højt), er arbejderen for sin 
egen skyld tvunget til at arbejde med stor intensitet, hvis han vil 
have den fulde dagsværdi af sin arbejdskraft. Derfor falder 
kapitalisternes omkostninger til opsynsmænd for en stor del 
væk. Yderligere lettes den stadige forhøjelse af den normale 
intensitetsgrad for kapitalisterne gennem arbejderens personlige 
interesse i a t  forbruge sin arbejdskraft så intensivt som muligt. 
Thi daglønnens størrelse retter sig nu efter det af arbejderen 
producerede antal stykker, - og størrelsen af den dagligt 
producerede merværdi naturligvis også. 

Den forskellige dagsløn ved akkordarbejde forstærker arbej-
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demes forestilling om, a t  lønnen er en ækvivalent for deres 
samlede arbejdsydelse. Samtidig ødelægger det solidariteten 
blandt arbejderne. Marx skriver: "akkordløn giver imidlertid et 
større spillerum for det enkelte individ, og dette bevirker på den 
ene side en tendens til at udvikle arbejderens individualitet og 
dermed hans følelse af frihed, selvstændighed og kontrol med 
sig selv og på den anden side arbejdernes konkurrence indbyrdes 
og imod hinanden. Akkordløn har derfor en tendens til at hæve 
individuelle arbejdslønninger over lønnens gennemsnitsniveau, 
samtidig med at dette niveau sænkes." ( 1 :3, 782). 

Thi kapitalisterne har hele tiden tanke for at gøre den enkelte 
arbejders ydelse, der ligger over gennemsnittet, til den nye 
gennemsnitsintensitet, altså hele tiden sætte akkordnormerne 
herudfra. Modstanden mod denne fortsatte forhøjelse af 
akkordnormerne er idag en vigtig bestanddel af arbejderens 
daglige klassekamp mod kapitalen. 

Vi har fremstillet, hvorledes arbejdskraftens værdi forvandler 
sig til prisen for det ydede arbejde, hvorved alt arbejde 
fremtræder som betalt arbejde og udbytningsforholdet mellem 
kapitalist- og arbejderklasse bliver usynlig. Ved betragtning af de 
to former for arbejdsløn (tidløn og stykløn) har det vist sig, i 
hvilke konkrete former den kapitalistiske produktions udbyt
ningskarakter tilsløres, og hvorledes en yderligere udbytning 
bliver mulig gennem disse lønformer. Det samme ville vise sig 
for ved alle andre lønformer, der optræder idag (udbyttedeling, 
præmieringssystem o.s. v.) I stedet for skal der her gås nærmere 
ind på to illusioner, som netop har deres rod i den kendsgerning, 
at hele det af arbejderen præsterede arbejde fremtræder som 
betalt: nemlig den såkaldte "løn-pris-spiral" og forestillingen om 
"arbejdstagernes formuedannelse". 

Exkurs I: Eventyret om løn-prz·s-spiralen. 

Der ?eror en legende på den kendsgerning, at arbejdskraftens 
værdi anta�er form af arbejdsløn og at alt det af arbejderen 
ydede arbeJde derved fremtræder som betalt arbejde. Denne 
legende er lige så gammel som det kapitalistiske produktions-
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system selv: eventyret om løn-pris-spiralen. Denne teori forsøger 
at bilde arbejderne ind, at fagforeningernes kamp for højere 
arbejdsløn i sidste ende ikke kan være til nogen nytte for 
arbejderne, da lønforhøjelser nødvendigvis må trække tilsva
rende prisstigninger på varer med sig. Da stigende lønninger 
betyder forhøjede "produktionsomkostninger" for kapitalisten, 
er han tvunget til igen at udligne sine forhøjede omkostninger 
gennem stigning i varepriserne. 

For fortalerne for eventyret om løn-pris-spiralen består en 
vares værdi af omkostningerne til produktionsmiddel og 
arbejdskraft, altså marxistisk udtrykt kun af c + v. Men det 
betyder samtidig, at arbejderen får betalt alt det ydede arbejde. 
Det er dermed en naturlig følge, at varepriserne må stige, når det 
ydede arbejde bliver dyrere - ganske som varepriserne forhøjes, 
når omkostningerne til produktiosnmidlerne vokser. 

I virkeligheden består en vares værdi imidlertid ikke alene af 
omkostningerne ved produktionsfaktorerne c + v, men der
udover også af arbejderens præsterede merværdi, som kapita
listen tilegner sig omkostningsfrit. En vares værdi består altså af 
c + v + m, hvor v + m udgør den nyskabte værdi, 
merproduk tet. Gennem en forhøjelse af lønnen forøges arbej
derklassens andel af dette merprodukt, og dette betyder, at 
forholdet mellem v og m forandres: merværdien, som kapita
listen tilegner sig, forringes nemlig med den andel, som v øges 
med. Forhøjelsen af arbejdslønnen ændrer altså overhovedet 
ikke en vares værdi, fordi den kun ændrer fordelz"ngen indenfor 
den af arbejderen skabte nyværdi (z"mellem løn og merværdi). 
Ved lønforhøjelsen har kapitalisten altså ikke nogen forhøjede 
fremstillingsomkostninger. For ham betyder lønforhøjelsen 
udelukkende et fradrag i merværdien. Desuden ville selv i det 
tilfælde, at en vares værdi kun bestod af c + v, en f.eks. 20 pct. 
lønstigning ikke betyde, at også vareprisen måtte stige med 20 
pct. En vare, som er 200 kr værd og hvis værdibestanddele er lig 
med 160 c + 40v, vil ikke stige til 240 kr., men kun til 1 60c + 

40v + 20 pct. af 40 v, altså 1 60c + 40 v + 8 v. Den ville altså 
kun koste kapitalisten 208 kr. Lige så længe som fagforenin
gerne har bestået, har en af deres vigtigste funktioner været at 
føre en kamp om fordelingen af det alene af arbejderklassen 
skabte merproduk t. Kun gennem denne kamp for forhøjelsen af 
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varen arbejdskrafts værdi kan arbejderne forhindre, at deres 
andel af den stadig voksende samfundsmæssig rigdom som de 
har skabt bliver bestandig mindre. Kapitalisterne og deres 
"videnskabelige" håndlangere forsøger at afsvæk ke denne kamp 
med ideologien om løn-pris-spiralen og det deraf følgende 
nytteløse krav om forhøjelse af lønnen. 

Vi har vist, at lønforhøjelsen overhovedet ikke  forandrer 
værdien af en vare, men udelukkende formindsker merværdien.  
Det er klart, at den enkelte kapitalist vil forsøge at indhente den 
merværdi, han har tabt ved lønforhøjelser, gennem prisfor
højelser. Men muligheden for at sælge varen over sin værdi ved 
hjælp af prisforhøjelser afhænger af de gældende markedsfor
hold, og ikke af den enkelte kapitalists forgodtbefindende. Kun 
hvis efterspørgslen efter varer overstiger udbudet, har kapita
listen mulighed for at sælge sine varer over deres værdi. Desuden 
må det anføres, at hvis kapitalisterne kunne hæve prisen på 
deres varer efter behag, så ville de også gøre det uden en stigning 
i arbejdslønnen. Fortalerne for "teorien" om løn-pris-spiralen 
forveksler virkningen med årsag, d.v.s. at stigningen i arbejds
lønnen er en følge af og ikke årsag til stigning i vareprisen. 
Desuden stiger arbejdslønnen for det meste forholdsvis lang
sommere end prisen på de nødvendige livsfornødenheder. Vi har 
i denne ekskurs vist, at tilkæmpede lønforhøjelser ikke b erører 
varens værdi. På den anden side ved vi, at varens værdi hele 
tiden falder på grund af produktivitetsstigninger. Alligevel er 
varepriserne i Danmark, Tyskland og andre kapitalistiske lande 
for det meste steget inden for de sidste år. Hvordan skal det 
forklares? 

Dette spørgsmål kan ikke besvares i en sætning. Man kan 
først forstå vareprisens reale bevægelse, når man har analyseret 
årsagerne til den kapitalistiske økonomis cykliske forløb 
(konjunkturcyklus), hvilket endnu ikke er muligt på dette sted. 
- En vigtig grund til de stigende priser er den stadige 
pengeforringelse: det er let at indse, at varepriserne må stige, når 
pengeforringelsen går stærkere end stigningen i arbejdsproduk
tiviteten. (Vi kan ikke fremstille årsagerne til pengeforringelsen i 
denne lille bog.) 
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Ekskurs II: Arbejderen som sparer eller illusionen o m  "arbejds
tagernes formuedannelse". 

Vi har set, hvordan alt ydet arbejde gennem arbejdslønnens 
form fremtræder som betalt arbejde. Udbytningsforholdet 
mellem kapitalister og arbejdere får derved udseende af at være 
et forhold mellem ligeberettigede "socialpartnere", som begge 
bidrager i lige stor grad til produktionsprocessen og derfor også 
modtager lige store andele af produktet, arbejderen i form af 
lønnen og kapitalisten i form af gevinsten. 

Ligeberettigede socialpartnere, som deltager på ligeværdig 
måde i produktion og tilegnelse af den samfundsmæssige 
rigdom, må imidlertid faktisk også stå lige med hensyn til deres 
indkomst. Der burde ikke vise sig større forskelle med hensyn til 
deres formuers størrelse. Her bliver kapitalistiske klassedeling 
imidlertid på en vis måde tydelig, selv for den som ikke 
gennemskuer det kapitalistiske samfund, nemlig i form af en 
kras forskel i formuebesiddelse. Således bliver det i "Sozial
bericht der Bundesregierung fur 1 9 70" fastslået, "at på den ene 
side havde 25 pct. af arbejderhusstandene i 1 969  en nettoind
komst på under 1 760 kr. om måneden, "mens" 1. 7 pct. af de 
private husstande på den anden side besad ca. 35 pct. af den 
private totalformue og 70 pct. af den produktivt benyttede 
privatformue". ( citeret efter "Das will die Bundesregierung" 
Broschure des Bundesarbeitsministerium 1 9 70 s. 3). Det er 
ingen hemmelighed at f.eks. kapitalisten Flick tjener 1 36.000 
kr. om dagen ("Die Wahrheit" 20.6. 70), en sum som en arbejder 
med en månedsløn på 2 200 kr. må arbejde 5år for - for ved 
periodens slutning alligevel ikke at have en øre. Enhver ved, at 
"Den som haver, skal mere gives". Og den, som intet har, må 
arbejde, for blot at kunne opretholde livet som besiddelsesløst 
individ. 

Arbejderklassen og kapitalistklassen fremtræder altså på den 
ene side som ligeberettigede "socialpartnere", men er på den 
anden side adskilt fra hinanden af krasse indkomst- og 
formueforskelle. Liberale økonomer, socialdemokrater og fag
foreningsfolk har sat sig det mål at skaffe denne iøjnefaldende 
modsigelse af vejen. De går derfor ind for en "retfærdig 
fordeling" af den oparbejdede rigdom mellem "socialpart-
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neme", og ønsker at fjerne arbejderklassens forfordeling. Da 
socialpartnernes oprindelige besiddelse (henholdsvis af produk
tionsmiddel og arbejdskraft) imidlertid ikke anses for årsagen til 
indkomstforskellen, skal denne besiddelse heller ikke antastes. 
Derfor bliver der kun een vej tilbage. Arbejderen må udover at 
besidde sin egen arbejdskraft erhverve endnu en besiddelse. Han 
skal spare. "Formuedannelsen skal ske på arbejderhænder" 
bliver således et slagord for SPD (socialdemokraterne) og 
fagforeningerne. 

Her opstår to spørgsmål: Hvorfor kan en arbejder finde på at 
spare en del af sin løn op og dermed at ville skabe en formue? 
Og hvad betyder egentlig "formue"? 

Ser vi på det første spørgsmål: Vi ved, at arbejdernes eneste 
indkomst er hans løn, og at denne løns størrelse er bestemt af 
værdien af de nødvendige forbrugsgoder som arbejderen 
opretholder livet med. Arbejderens løn består egentlig kun af en 
bestemt mængde forbrugsgoder, som overhovedet ikke kan 
tjene til formuedannelse, da den er nødvendig for en simpel 
opretholdelse af livet. Arbejderen får imidlertid ikke betaling 
direkte i forbrugsgoder af kapitalisten, men får en bestemt 
pengesum. Men penge er den samfundsmæssige rigdoms almene 
form, og det er nu tilsyneladende op til arbejderen, hvad han vil 
gøre med denne "formue". Marx skriver: "Slaven får de til sit 
underhold nødvendige forbrugsgoder i naturalieform, i brugs
værdier. Den frie lønarbejder får dem i form af penge, 
bytteværdi, rigdommens abstrakte sociale form. Selvom lønnen 
nu i virkeligheden ikke er andet end de nødvendige forbrugs
goder forsølvet, forgyldt eller i form af papir - i hvilke lønnen 
igen må opløse sig . . .  , så forbliver den abstrakte rigdom, 
bytteværdien, og ikke en bestemt, lokalt afgrænset brugsværdi, 
alligevel i lønarbejderens forestilling formålet med og resultatet 
af hans arbejde." (Marx : Resultate des unmittelbaren Produk
tionsprezesses, 5 8-59). 

Det er ganske vist klart, at lønarbejde tjener til erhvervelse af 
penge, men det er ikke tydeligt, at disse penge kun er middel til 
at opretholde livet. Derfor kan arbejderen få den illusion at 
kunne erhverve sig almen rigdom ved at spare penge. I jagten på 
penge adskiller arbejderen sig ikke længere fra kapitalisten. 
Klassemodsætningerne er tilsyneladende forsvundet. Ligesom 
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kapitalisten "sparer" en del af sin merværdi (for at forvan dle 
den til yderligere kapi tal ), sålede s  sparer arbejderen en del af sin 
løn i den tro herved at kunne få en "formue". 

Ser vi nu på det an det spørgsmål: Hvad er en "formue" 
egentlig? En formue er først o g  fremmest en bes te mt sum 
penge, som en eller anden erhverver o g  be sidder, og  som han 
kan give u d  på to måder. Han kan enten købe forskelli ge varer 
til si t e ge t  individuelle forbru g, eller han kan o msætte pen gene i 
de s pecifikke varer pro du ktionsmidler o g  abre jdskraft. Også den 
løn arbe jder, so m gennem afkald  på kon su m har o pspare t en lille 
pen geformue, kan -efter mange socialdemo krater s  o g  fagfor
enin gsfolks mening -give sine pen ge ud  på begge måder . 

B e tragter vi til en be gyndel se den første slags, ser vi, at 
arbe jderen o psparer en del af sin løn for senere at o msæ tte den i 
almindeli ge v arer. Hvorfor gør han det, o g  hvilken funktion har 
de sålede s o psparede pen ge ? Vi ved, at den kapitali s ti ske 
u dvikling ikke fore går gradvist  og  ligevæ gtigt, men at den 
gennemgår kon junktursvingninger (indu striel c yklu s). Det er 
derved hverken garan tere t, at arbe jderen i alle faser af 
in du stricyklen hele ti den kan sælge sin arbe jdskraft, e j  heller at 
han hele tiden bliver betal t  til sin værdi .  Arbe jderen vil altså 
gøre klo gt i at o pspare en del af sin løn under højkonjunkturen 
( hvor lønnen har en s tigende ten dens}, for at kunne "overleve "  
nogenlunde under den løn sæn kning, o g  even tuelle del tids
arbe jde eller arbe jdsløshed, der indtræder i tider me d reces sion 
og krise. Her viser de t si g, at arbe jderen s vo ksende "rigdom" 
under højkon junkturen kun er til syneladende :  efter at rese s sio
nen eller kri sen er overstået, er den af arbe jderen o psparede 
"formue" brugt o p, dvs. den har o pløst sig i de n ødven dige 
forbrugsgo der, og  arbe jderen er lige så formueløs som før.  

For arbe jderen har denne form for o psparing altså kun den 
funktion at holde fornuftigt hu s me d hans arbe jdsløn for at han 
kan re pro ducere sit liv. Og denne o psparing gavner først  o g  
fremme st kapitali s tklassen: Arbe jderen vil so m regel anbringe 
sine o psparede pen ge i s parekassen,  hvor han får en rin ge ren te. 
Dis se spare kasser giver pengene videre til bankerne, som i gen 
l åner dem til de indu strielle kapitali ster. K api tali s terne u dvider 
deres pro du ktions proces med disse pen ge,  so m bes tår af 
arbe jdsløn, o g  får s ålede s  en yderli gere merværdi ( hvorfra de må 
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trække en del som renter til banken). Den smule rente, som 
arbejderen får af sparekassen, er et plaster på såret for at 
arbejdsgiverne og bankierne beriger sig yderligere ved hjælp af 
hans opsparede arbejdsløn. Betragter vi nu den anden måde, 
hvorpå arbejderen kan anvende sin opsparede løn: i stedet for 
varer til sit individuelle konsum køber han produktionsmidler 
og arbejdskraft. Han bliver derved kapitalist og får sin indkomst 
i form af merværdi. Nu må andre arbejdere arbejde for og blive 
udbyttet af ham. 

Men for at skabe en blot nogenlunde konkurrencedygtig 
middelstor virksomhed, må arbejderen spare næsten hele sit liv: 
Hvis han tjener 2.500 kr. pr. måned, og det lykkes ham at lægge 
5 00 kr. til side pr. måned, så skal han spare op i f. eks. 25 år for 
at nå en ussel "startkapital" på 1 50.000 kr. Men selv hvis 
arbejderen tager denne lange ventetid med i købet, så vil han i 
løbet af disse 25 år med stor sandsynlighed p.gr.a. kriser, 
inflation, valutareformer osv. være blevet berøvet største del af 
sin opsparing. 

Mange socialdemokrater og fagforeningsfolk mener at kende 
en udvej ud af dette dilemma: Arbejderen behøver slet ikke at 
spare i årtier. Han kan f. eks. købe en "folkeaktie" og således 
blive småaktionær. Han kan også igennem erhvervelse af en 
personaleaktie eller i form af investeringsløn, blive delagtig i den 
virksomhed, som han er beskæftiget i. Invest€ringsløn består i, 
at en del af arbejderens løn ikke bliver udbetalt, men bliver 
benyttet til udvidelse af foretagendet. Derigennem bliver 
arbejderen "medejer" af virksomheden og får så ud over sin løn 
årligt en lille del af merværdien (i form af præmier, dividender, 
udbyttedeling osv.). Kapitalist og arbejder synes således at være 
blevet fælles besiddere af virksomheden, og synes sammen at 
dele den "fælles" indtjente merværdi. 

Netop ved eksemplet med investeringslønnen kan det 
imidlertid tydeligt vises, hvilken samfundsmæssig funktion 
arbejderens opsparing i form af erhvervelse af "kapitalformue" 
har. Den samfundsmæssige rigdom er ene og alene resultatet af 
proletariatets arbejde. Mellem de to klasser finder der en stadig 
kamp sted om delingen af værdiproduktet. Investeringslønnen 
er derfor en kampmetode, som alene gavner kapitalisten. 
Kapitalistklassen tilbageholder en del af den nyværdi, som 
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tilkommer arbejderen og benytter den til fornyet merværdipro
duktion. Arbejderen modtager en lille del som årlig dividende. 
Denne dividende forekommer arbejderen at være arbejdsfri 
indkomst. Det er ikke gennemskueligt, at drejer sig om en del af 
merværdien, og at arbejderen kun får sit eget, af ham selv skabte 
produkt. 

Drømmen om også at blive "kapitalist" og få en lille 
arbejdsfri indkomst ved siden af arbejdslønnen, forhindrer 
arbejderen i at erkende, at hans fortjeneste før som efter kun er 
tilstrækkelig til en reproduktion af hans liv. Her bliver det 
tydeligt, at "formuedannelsen på arbejderhænder" objektivt har 
den virkning at besværliggøre arbejderens indsigt i sin klasse
situation og forhindre det solidariske forhold mellem arbejderne 
indbyrdes. Arbejderen som "medejer" synes ikke længere at stå 
i modsætning til kapitalistklassen. En arbejder, som har en 
personaleaktie, vil næppe deltage i en strejke på "sin" 
virksomhed. Og nu vil han først rigtig holde sig langt fra alle 
revolutionære bevægelser af angst for at miste sin smule 
ejendom. 

Disse virkninger bliver også ofte angivet som målet for 
anstrengelserne af dem, som anbefaler "formuedannelsen på 
arbejderhænder". Man kan slå det efter i et af Georg Leber 
udgivet trebindsværk ("V ennogensbildung in Arbeitnehmer
hand" Frankfurt /M, 1964-65 ). Her hedder det, at formue
politikken skal tjene til, at "bevare agtelsen og respekten for 
ejendomsretten og sikringen af ejendommen i fremtiden, hvor 
den ikke længere skal være i miskredit" (bd. Il, 1 29) .  Denne 
formuedannelse skal bevirke, "at arbejdstagerne i det lange løb 
stiller sig positivt til ideen om den sociale markedsøkonomi. Det 
er nødvendigt, fordi den sociale markedsøkonomi ikke i 
længden kan fungere uden en sådan positiv indstilling". (bd. II, 
25). Således skal formuedannelsen "modvirke kravene om en 
radikal forandring af vor økonomiske samfundsorden". (bd. I, 
165). 

Vi skal ikke pådutte socialdemokraterne og fagforeningerne, 
at de med deres planer om formuedannelsen bevidst vil skade 
arbejderklassen. Men selv om de har de bedste hensigter, så er de 
dog fanget af den kapitalistiske produktionsmådes fetish
karakter og tjener dermed objektivt opretholdelsen af den 
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kapitali sti s ke produktionsmåde . Da klas seforholdene fre m
træder for dem so m forholdet mellem social partnere, er de nø dt 
til at sætte deres afmægtige fordring o m  mere retfærdighe d  
i stedet for klassekamp. De  erkender i kke, at det i det 
kapitalist i ske samfund ikke er et spørg smål o m, hvad der er 
retfærdigt, men om, hvad der nødvendigvi s  føl ger af det 
samfundsmæ ssige pro du ktion sforhold melle m kapital og arbe j
de. Nemlig en til dette produ ktionsforhold svarende fordelings
form, gennem hvilken arbe jderen bestan dig kun får det 
nø dven dige til livet s o pretholdelse, men s  kapitalist klas sens  
rigdo m bliver stadig større . Sålænge pro du ktionsmidlerne e r  
kapitalisti sk  e jendom, fin de s  der ingen formuedannelse for 
lønarbe jderen, da " den samfunds mæssige rigdom" under di s se 
forhold  "i stadig stigen de grad bliver e jen do m  for dem, der er i 
en situ ation, der gør dem i stan d  til stadig på n y  at tilegne sig 
andres ubetalte arbe jde . "  ( 1 :4,830 ) 

Der fin des gan ske vist en vzrkelzg ve j til "formuedannelsen på 
arbe jderhænder". Marx har allerede påvist den for mere end 1 0 0  
år si den . Denne vej be står i det revolutionære proletariat s  
voldelige ex pro priation af kapitali st klas sen .  

V I I  Lønbevægelse og kapitafakkurtfu lation 

Vi så  i 6 .  afsnit, hvorlede s kapitalen s akkumulationspro ce s  
virker på valoriseringen. Den samfundsmæssige total kapital 
bliver herigennem i kke blot bestandig større, men den ændrer 
o sse fort sat sin organis ke sammensætning . 

Den kon stante kapital s  relative andel forhø je s  bestan dig på 
be ko stning af den variable kapital. For arbe jderklassen bet yder 
det, at stadig færre arbe jdere be skæftige s af k apit alen set i 
relation til mængden af in dsatte pro du ktionsmidler. Der o pstår 
derved en indu striel re servearme, so m existerer i mangearte de 
former og afskygninger fra arbe jderen, der kun forbigående er 
tvunget til deltidsarbe jde, til h am, der fuldstændig er fal det u d  
af den kapitalist i ske produ ktion s pro ce s. Denne reservearme s  
størrel se afhænger af, på hvilken måde merværdien igen 
forvandles til kapital. Hvis merværdien bliver anven dt blot til 
udvidel se af det bestående pro du ktion sapparat, eller til o pret-
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telse af nye virksomheder med uændret teknisk struktur, så 
finder flere arbejdere beskæftigelse end tidligere. Tjener 
merværdien derimod til forbedring af produktionsmetoderne, 
eller til forhøjelse af arbejdsproduktiviteten ( rationalisering, 
automatisering) så vokser den industrielle reservearme. 

Spaltningen af arbejderklassen i en aktiv arme og en 
reservearme får vigtige følger for arbejdslønnens bevægelse. Hvis 
akkumulationen kun foregår kvantitatz"vt (blot udvidelse af 
produktionen på det samme tekniske grundlag), så kan 
kapitalisternes efterspørgsel efter yderligere arbejdskraft føre til, 
at den totale reservearme finder beskæftigelse. Er efterspørgslen 
efter arbejde vedvarende, stiger lønnen over arbejdskraftens 
værdi, da kapitalisterne konkurrerer indbyrdes om den til 
rådighed stående arbejdskraft. Men denne vækst i arbejdslønnen 
"betyder i bedste fald kun en kvantitativ formindskelse af det 
ubetalte arbejde, arbejderen er tvunget at levere. Denne 
formindskelse kan aldrig gå så vidt, at den når det punkt, hvor 
den ville true selve systemet" (1 :4, 8 73). Thi hvis gevinsten på 
grund af den fortsatte lønstigning falder for meget, så vil 
kapitalisterne forvandle en mindre del af merværdien til kapital, 
hvorved akkumulationen igen vil aftage. "Men ved at den tager 
af, forsvinder årsagen til dens aftagen, dvs. misforholdet mellem 
kapital og arbejdskraft, der kan udbyttes. Den kapitalistiske 
produktionsproces' mekanisme fjerner således selv de hin
dringer, den midlertidigt skaber. Arbejdets pris falder atter til et 
niveau, der svarer til kapitalens behov, når det gælder at øge sin 
værdi, hvad enten nu dette niveau ligger under, over eller er lig 
med det niveau, der gjaldt for at være normalt, inden lønnen 
begynd te at stige". ( 1 :4, 8 7 4 ). 

Hvis akkumulationsprocessen derimod foregår kvalitativt 
( vedvarende teknisk forbedring), stiger efterspørgslen efter 
arbejde ganske vist absolut, men set i relation til den indsatte 
konstante kapital aftager den. Hvis ikke blot tz"llægs-maskinerne 
fremviser forbedret teknisk form, men osse den benyttede 
originalkapital erstattes med denne nye tekniske form, aftager 
efterspørgslen efter arbejdskraft osse absolut. På den ene side 
kræver den under akkumulationens fremskriden dannede 
tillægskapital altså (i forhold til dens størrelse) stadig færre 
arbejdere. På den anden side hjemsender den periodisk i ny 
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sammen sætnin g repro ducerede gamle k apital stadig flere arbej
dere, der tidligere beskæftigedes af den .  Marx sk riv er: "Når 
to tal kapital en vok ser, vokser gan sk e v ist o sse den s variable 
bestanddel ,  dvs. den arbejdskraft, der er in dlemmet i to tal
kapital en , men det sk er i en pro port ion, der hel e  tiden aftager. 
De in terv aller, hvo r akkumulationen fungerer som blo t  en 
udv idel se af pro duktion en på det givne tekniske grundlag, bl iv er 
ko rtere" (1:4, 8 8 7 ). 

Den i akkumulationspro cessen stadig fo randrede o rganiske 
kapitalsammen sætn in g  bevirk er en fo rtsat ændrin g  af størrel ses
fo rholdet mellem den aktiv e arbejderarme o g  reserv earmeen. 
Tilsvaren de æn dres konk urren cefo rholden e  mellem de to dele af 
arbejderklassen o m  de ex isteren de arbejdspladser. Reserve
armeen s konk urren cetryk sæn ker lønn en fo r de besk æftigede 
arbejdere og tvin ger samtidig disse til at udføre overarbejde. 
"Det ov erarbejde, der udføres af den besk æftigede del af 
arbejderklassen ,  får arbejderklassen s reserver til at svulme, men s 
omvendt det fo røgede tryk, reserverne udøv er gennem deres 
kon kurren ce over fo r de beskæftigede, tv in ger de besk æftigede 
til ov erarbejde o g  til at underk aste sig k apitalen s dik tat. Det, at 
en del af arbejderklassen er fo rdømt til tv ungen lediggang, fo rdi 
den anden del arbejder alt fo r meget og v ice v ersa, bl iv er et 
middel til berigelse fo r den enkelte k apital ist o g  fremsk ynder 
samtidig pro duk tion en af den in dustrielle rese rvearme efter en 
mål esto k, der svar er til den samfundsmæssige akk umulations 
fremsk riden" ( 1:4 ,  896-97 ). 

Her v iser det sig, at arbejdslønnen s  størrelse afh æn ger af 
reserv earmeen s størrel se. Jo større reservearmeen er, desto 
ringere er arbejdslønn en o g  omven dt. 

Reserv earmeen s størrel se afh ænger igen ikk e  al en e af kapital
akkumulationen ,  men o sse af denn e ak kumulations  bevægelses
fo rm, den in dustrielle cyklus, dvs. af den typiske kon junk tur
bevægel se for den udviklede kapital isme mellem perio der med 
stagnation , middelmådig geno pl iv en ,  pro speritet (fremgan g) o g  
krise. Marx skriver: "Under stagnation o g  genn emsnitl ig 
pro speritet (fremgan g) udøver den industrielle reservearme et 
tryk på den aktiv e arbejderarme o g  holder i perio der med 
ov erpro duktion o g  paro ksysme (feberanfald) den s  k rav i 
tømme. Den relativ e overbefolknin g er således den baggrund 
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som loven om udbud og efterspørgsel af arbejde bevæger sig på" 
(1:4, 900). 

Men når forholdet mellem udbud og efterspørgsel på 
arbejdsmarkedet afhænger af reservearmeen og denne igen er et 
produkt af kapitalakkumulationen og den industrielle cyklus, så 
betyder det, at arbejderen på arbejdsmarkedet kun tilsynela
dende træder overfor kapitalisten som uafhængig, ligeberettiget 
byttepartner. Udbuddet af arbejdskraft på markedet retter sig 
efter, hvor mange arbejdere, der er blevet afskediget som 
overflødige p.gr.a. tekniske forbedringer. Kapitalens akkumula
tion udvider altså ikke kun efterspørgslen efter arbejdskraft (ved 
kvantitativ akkumulation), men den udvider samtidig udbuddet 
af arbejdskraft på arbejdsmarkedet (gennem afskedigelse af 
arbejdere, når akkumulationen foregår kvalitativt). Den "frie" 
besidder af varen arbejdskraft har ikke længere nogen indfly
delse på salget eller ikke-salget af sin vare, thi efterspørgsel og 
udbud af arbejdskraft bliver nu bestemt af kapitalen alene: 
"Forøger kapitalens akkumulation på den ene side efterspørgs
len efter arbejde, forøger akkumulationen på den anden side 
tilførslen af arbejdere ved at løsgøre dem, mens samtidig trykket 
fra de ubeskæftigede tvinger de beskæftigede til at sætte mere 
arbejde i bevægelse, altså i en vis grad gør tilførslen af arbejde 
uafhængig af tilførslen af arbejdere. De bevægelser, loven om 
efterspørgsel og udbud af arbejde foretager på dette grundlag, 
gør kapitalens despoti fuldstændigt" ( 1 :4, 90 1 ). 
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OTTENDE AFSN IT 

LØN KAMP OG KAMP MOD LØNARBEJDSSYSTEMET 

I afsnittene 1-7 er arbejderklassens forh old til k apital istklassen 
blevet fremstillet i sine grundlænggende og almene træk, som 
Marx har udviklet det i 1 .  bind af "Kapital en" og som gælder 
for alle  lande med en udviklet kapital istisk produktionsmåde. 
Man kan nu spørge, h vilke  konklusioner, der kan drages for den 
proletariske klassekamps organisationsformer, af denne almene 
økonomiske analyse af klasse- og udbytningsforh oldene. Før 
dette spørgsmål besvares, skal vi endnu engang nævne de 
momenter i klasseforh oldet, er er væsentl ige for klassekampen 
og bestemmer dens k onkrete former i den k apital ist iske 
virksomhed. 

Kapitalens grænsel øse val oriseringsbevæ gelse ( P  -V - P' ) 
foregår på basis af formel t  frit og l ige bytte af ækvival enter 
mellem pengebesidderne og besidderne af varen arbejdsk raft, 
hvis værdi ikke er en k onstant, m en en h istorisk meget elastisk 
og foranderl ig størrel se. Af dette ækvivalentbytte kan der ikke 
afl edes nogen almen bestemmel se af  arbejdsdagens længde, 
d. v. s. af merarbejdets varighed. Her står tværtimod ret mod ret ,  
og kun anvendel se af magt i klassekam p fastlægger arbejds
dagens grænser. Produktionen af relativ mervæ rdi fører til et 
stadigt fald i væ rdien af varen arbejdskraft og til eri t il svarende 
forh øjel se af merværdiraten, således at arb ejderklassens situa
tion stadig forværres relativt. Kapital istisk arbejdsdeling og 
mask ineri, metoderne til produktion af rel ativ m erværdi, 
bevirker en spal tning af arbejderklassen i manuelle og intellek-
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tuelle arbejdere og en opsplitning i en mangfoldighed af 
delarbejdere med dertil svarende lønforskelle. Den kapitalistiske 
anvendelse af maskineri fører desuden til en stadig intensivering 
af arbejdet, hvis ødelæggende virkning på arbejdskraften kun 
kan begrænses gennem en kamp, hyor arbejderne sætter sig til 
modværge med magt. Den kontinllerlige reproduktion af den 
kapitalistiske valoriseringsproces forvandler al kapital til kapita
liseret merværdi, d.v.s. til den rigdqm, som arbejderklassen har 
frembragt og som kapitalistklassen gratis har tilegnet sig, og den 
reproducerer tillige igen og igen arbejderen som den blotte 
besidder af varen arbejdskraft. Endelig fører akkumulationen til 
en kontinuerlig stigning i kapitalens organiske sammensætning, 
d.v.s. til dannelse af en stadig voksende reservearme, og dermed 
til en stadig større eksistemsusikkerhed for arbejderklassen. 
Reservearmeens eksistens bevirker igen, at den enkelte arbejder 
bliver fuldstændig afmægtig med hensyn til salg eller ikke-salg af 
sin arbejdskraft, således at den frie og ligeberettigede afslutning 
af en arbejdskontrakt bliver til en blot juridisk fiktion. Endelig 
viser et blik på kapitalismens forhistorie, hvad der historisk går 
forud for systemet med bytte, af ækvivalenter mellem kapital og 
arbejde, og hvad d�r i nutiden ligger til grund for det, nemlig 
den voldelige ekspropriation af massen af umiddelbare produ
center fra deres produktionsmidler. 

I :  Arbejdersammenslutninger og konkurrence b landt arbejderne 

Marx har ved alle de her endnu engang opregnede punkter vist, 
at den enkelte arbejder hjælpeløst er prisgivet kapitalens 
vilkårlighed. Kun den fælles modstand fra flest mulige arbejdere 
giver en chance for at sætte arbejdernes interesser virkningsfuldt 
igennem, og forsvare og udbygge de en gang opnåede resultater. 
Arbejdersammenslutninger og fagforeninger fremstår derfor i 
begyndelsen umiddelbart af enkelte eller løst sammensluttede 
arbejderes økonomiske kam'p. Marx taler om "arbejderbevæ
gelsen, der instinktmæssigt voksede ud af produktionsrela
tionerne selv" ( 1 :2, 454) og skriver derom: 

" Men med industriens udvikling vokser proletariatet ikke blot 
i tal, det trænges sammen i større masser, dets kraft øges, og det 
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føler denne kraft mere. De forskellige interesser og livsvilkår 
indenfor proletariatet udlignes stadig mere, efterhånden som 
maskinerne mere og mere udvisker arbejdets forskellige art og 
næsten overalt trykker lønnen ned til det samme lave niveau. 
Den voksende konkurrence indenfor bourgeoisiet og de handels
kriser, der er følgen, gør, at arbejderens løn bliver mere og mere 
svingende, den ustandselige forbedring af maskinerne, der 
udvikler sig i stadigt stigende tempo, gør hele deres stilling i 
tilværelsen mere og mere usikker, sammenstødene mellem den 
enkelte arbejder og den enkelte bourgeois får mere og mere 
karakter af et sammenstød mellem to klasser. Arbejderne 
begynder med at danne sammenslutninger mod bourgeois'erne, 
de finder sammen for at forsvare arbejdslønnen. De stifter selv 
varige sammenslutninger for at have proviant under lejligheds
vise rebellioner. Enkelte steder bryder kampen ud i oprør. 

Undertiden sejrer arbejderne, men kun forbigående. Det 
egentlige resultat af deres kampe er ihhe den umiddelbare sejr, 
men det, at arbejdernes samling griber mere og mere om sig. Det 
fremmes ved de forbedrede samfærdselsmidler, som storindu
strien skaber, og som bringer arbejderne fra de forskellige egne i 
forbindelse med hinanden. Og det er netop kun denne 
forbindelse, der er nødvendig, for at de mange lokale kampe, 
som overalt har samme karakter, kan centraliseres til en national 
kamp, til klassekamp. Men enhver klassekamp er en potitisk 
kamp." (Det kommunistiske Manifest, MEUS I s. 35 ) 

Sammenslutningernes betydning ligger frem for alt i at man 
overvinder arbejdernes indbyrdes konkurrence: "Kapitalen er 
koncentreret samfundsmæssigt magt, mens arbejderen kun råder 
over sin arbejdskraft . . .  Arbejdernes eneste samfundsmæssige 
magt er deres antal. Magten, der ligger i antallet, bliver dog 
brudt af uenighed. Uenigheden mellem arbejderne skabes og 
opretholdes af deres uundgåelige indbyrdes konkurrence. 
Arbejdersammenslutningerne opstod oprindelig af arbejdernes 
spontane forsøg på at overvinde eller i det mindste indskrænke 
denne konkurrence for at fremtvinge kontraktbetingelser, der i 
det mindste ville hæve dem over stillingen som blotte slaver" 
(MEW 16, 1 96) 

Eksistensen af fagforeninger er allerede udtryk for, at 
konkurrencen mellem arbejderne til en vis grad er ophævet. 
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Arbejdernes sammenslutning beror på deres indsigt i, at de som 
enkelte ikke kan udrette noget i kampen mod kapitalisterne. 
Arbejderne forsøger derfor at overvinde forskellene mellem sig 
og at føre den fælles kamp mod kapitalen solidarisk. Konkur
rencen blandt arbejderne forbliver alligevel stadig den afgørende 
grund til, at de i deres kamp atter og atter kastes tilbage og hele 
tiden på ny må forsøge at slutte sig sammen. Denne 
konkurrence blandt arbejderne har sin rod i, at også arbejderen i 
det kapitalistiske system er tvunget til først og fremmest at 
forholde sig som privat varebesidder. I bestræbelsen på at sælge 
sin vare arbejdskraft på de bedst mulige betingelser, må han 
konkurrere med de andre arbejdere om de arbejdspladser, som 
kapitalen tilbyder. Ved hjælp af en differentieret lønskala, der i 
det væsentlige beror på arbejdskraftens forskellige uddannelses
omkostninger skærpes de forskelle indenfor arbejderklassen 
yderligere, som er forårsaget af konkurrencen. Kapitalens 
akkumulationsbevægelse denne spaltning og splittelse indenfor 
proletariatet til en modsætning mellem aktivt beskæftigede og 
en reservearme. Det er fagforeningernes opgave så vidt som 
muligt at ophæve denne modsætning. 

1 1 .  Fagforeningernes defensive opgaver. 

Af sin fremstilling af den kapitalistiske produktionsmåde og 
arbejderklassens situation i det kapitalistiske system afleder 
Marx to hovedopgaver, som må opfyldes af fagforeningerne - i 
deres rolle som forsvarsmiddel mod kapitalens stadige overgreb: 
kampen for forkortelse af arbejdsdagen og lønkampen. 

a. Kampen om arbejdsdagen 

F or at forhindre en for tidlig ødelæggelse af brugsværdien af 
dens arbejdskraft, må arbejderklassen føre en faglig organiseret 
kamp mod den grænseløse udvidelse af arbejdsdagen. Denne 
kamp for fastlæggelse af arbejdsdagens grænser � en kamp hvor 
ret står mod ret, og hvor magten er afgørende - er i det 
væsentlige rettet mod en lovmæssig fastlæggelse af en normal 
arbejdsdag. Marx skriver: "Hvad arbejdsdagens begrænsning 
angår, så er den i England som i alle andre lande kun indtrådt 
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som følge af lovindgreb. Uden arbejdernes stadige pres udefra 
havde denne indblanding aldrig fundet sted. Men i hvert fald 
kunne resultatet ikke opnås ved privat aftale mellem arbejdere 
og kapitalister. Netop nødvendigheden af en almen politisk 
aktion leverer bevis for, at kapitalen i sin rent økonomiske 
aktion er den stærkeste part." (Løn, pris, og profi t ,  1\1EW bd . 1 6  
s. 1 49 smln. MEUS bd. I s. 349) 

Den statslige lovgivning, der griber regulerende ind t de 
private økonomiske relationer mellem arbejdere og kapitalister, 
er kun tilsyneladende uafhængig de to klassers økonomiske 
kamp. Den borgerlige stat repræsenterer tveatimod kapitalens 
politiske interesser og griber kun til forholdsregler mod 
kapitalistklassen, når den tvinges til det gennem den orga
ninserede arbejderklasses politiske aktioner. Den faglige kamp 
for den lovfæstede regulering af arbejdsdagen var og er en sådan 
politisk aktion. 

b. Fagforenz·ngernes lønkamp 

Arbejderklassens lønkamp er k:i.mpen for dens andel i den 
nyskabte samfundsmæssige rigdom. Denne lønkamp må føres 
fagforeningsmæssigt og centralt for at modvirke arbejder
klassens splittelse på grund af, at lønningernes størrelse varierer 
fra virksomhed til virksomhed. 

Krav om højere lønninger er samtidigt krav om at indskrænke 
merværdien: "Profittens maximum er begrænset af arbejds
lønnens fysiske minimum og arbejdsdagens fysiske maximum. 
Det er klart at en uendelig skala af variationer er mulig indenfor 
disse to grænser for maximalprofitraten. Fastlæggelsen af dens 
faktiske grad indtræder kun som følge af de uophørlige 
brydninger mellem kapital og arbejde, idet kapitalisten bestan
digt stræber efter at reducere arbejdslønnen til dens fysiske 
minimum og udvide arbejdsdagen til dens fysiske maximum, 
mens arbejderen bestandigt presser i den modsatte retning. 
Spørgsmålet opløses i spørgsmålet om styrkeforholdet mellem 
de kæmpende (Løn, pris og profit, MEW bd. 1 6  s. 1 49 smln. 
MEUS bd I s. 438-39). 

Arbejderne befinder sig rigtignok i defensiven: For det første 
må de leve fra hånden i munden og er tvunget til at sælge deres 
arbejdskraft også på betingelser, der ikke svarer til deres krav. 
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For det andet forsøger k apitalisten vedvaren de at t rykk e  l ønnen 
n ed under arbej dskraftens værdi. 

Marx har vi st at produktivit et sstigningerne har et v edvaren de 
fal d  i arbej dskraften s  væ rdi til følge. Arbej dskraften s reproduk
ti onsomkostninger udtrykt i tidsenheder formin dskes. Det er 
klart, at kapitalistern e  s øger at udnytte denne omstændighed til 
at n edskære arbej dsl ønningerne en dn u  mere, end hvad der ville 
svare til den øj eblikkelige produktivitet s stigning. S er man for en 
gangs skyld bort fra dis se  ov ergreb på l oven om bytt e af 
ækvival enter, så  følger d et af den marx ' ske analy se i en endnu 
mere omfatten de betydning at arbej dernes l ønkamp er en 
defensiv kamp. Arbej derklassen s  modstand mod sænkningen af 
den n ominelle løn kan gan sk e  vist have en forhøj el se  af den 
reell e løn til følge, men arbej derne kan dog ikke forhin dre at 
deres relative andel af den samfundsmæ ssige rigdom på længere 
sigt bliv er mindre og min dre. For produktivitet s stigning finder 
kun sted når den forhøj er arbej det s udbytningsgrad og s ål edes 
forringer arbej dernes andel i den samfun dsmæ ssige rigdom 
rel ativt. "Relativt derimod, d.v. s .  sammenlign et med mer
værdien,  ville arbej dskraften s  værdi hele  tiden synke, og kløft en 
mellem arbej deren s  og kapit ali sten s  lev evilk år vill e sål edes 
øges." (1 :3 ,  740) 

Marx k ommer til den slutning, at to momenter karakteri serer 
den fagforeningsmæssig e l ønkamp som en defensiv k amp: for 
det første angriber l ønkampen ikke selve det k apitali sti sk e  
klasseforhold. Den sætt er ikke spørgsmål stegn ved det sam
fun dsmæ ssige forhold mellem l øn arbej dere og kapit alist er og eT 
for s å  vidt ikke n ogen rev oluti onær k amp. For det an det er der 
sat snævre grænser for denne blott e  forhøj else  af arbej dsl ønnen 
g ennem k apit al en s  akk umulati on.  Det v edvaren de rel ative fal d  i 
arbej derklassen s  an del i den nysk abte samf undsmæ ssige rigdom 
kan ikke forhindres. " . . .  en tilvækst (i arbej dslønn en) betyder 
i bedste fald k un en kvantitativ formindskelse af det ubet alte 
arbejde, arbej deren er tvunget til at præst ere. Denn e for
min dskel se k an aldrig gå  så  vidt s om til det punkt, hvor den ville 
t rue selve det kapitali sti ske sy stem. " ( 1 :4, 8 7 3 ) .  
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l i  L Fagforeningernes dobbelte funktion 

Marx sammenfatter i slutningen af sit foredrag om "Løn, pris og 
profit" problemet om den faglige kamp på følgende måde: 
"Disse få antydninger vil være nok til at vise, at netop den 
moderne insustris udvikling må sænke vægtskålen mere og mere 
til gunst for kapitalisten og mod arbejderen , og at det følgelig 
er den kapitalistiske produktions almene tendens ikke at hæve 
den gennemsnitlige lønstandard, men at sænke den eller mere 
eller mindre at trykke arbejdskraftens værdi til dens minimums
grænse. Da nu tingenes tendens i dette system er af denne natur, 
betyder dette så, at arbejderklassen skal give afkald på sin 
modstand mod kapitalens voldshandlinger og skal opgive sine 
forsøg på at udnytte de chancer, som lejlighedsvis byder sig for 
midlertidigt at forbedre sin situation på den bedst mulige måde? 
Gjorde den det, ville den blive degraderet til en forskelsløs 
masse af ruinerede fattige djævle, som ingen forløsning mere 
hjælper. Jeg tror at have eftervist, at arbejderklassens k ampe for 
lønstandarden er uadskillige ledsagefænomener til hele løn
systemet, at dens anstrengefse for at hæve arbejdslønnen i 99 af 
1 00 tilfælde kun er en anstrengelse for at fastholde en given 
værdi af arbejdskraften, og at der i nødvendigheden af at købslå 
med kapitalisten om dens pris, er den betingelse iboende, at 
måtte faldbyde sig selv som vare. Ville de fejt give efter i deres 
daglige sammenstød med kapitalen, ville de uværgerligt berøve 
sig selv evnen til at iværksætte en eller anden mere omfattende 
bevægelse. Samtidigt og ganske uafhængigt af det almene 
hoveri, som lønsystemet inkluderer, skal arbejderklassen ikke 
overvurdere disse daglige kampes endegyldige effekt. Den må 
ikke glemme, at den kæmper mod virkninger, ikke mod 
årsagerne til disse virkninger: at den ganske vist bremser den 
nedadgående bevægelse, men ikke ænderer dens retning. at den 
anvender midler, som ikke kurerer ondet. Den burde derfor ikke 
udelukkende gå op i denne uundgåelige guerillakrig, der opstår 
af kapitalens uophørlige overgreb eller af markedssvingninger. 

Den burde begribe, at det nuværende system samtidigt med 
at det idømmer den al den elendighed, tillige går svanger med de 
materielle betingelser og samfundsmæssige former, som er 
nødvendige for en økonomisk omdannelse af samfundet. I 
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ste det for det kon servative motto: "En retfærdig dagløn for et 
retfærdigt dagværk" burde den p å  sit revolutionære banner 
skrive den revolutionære parole : "Ned me d løn sy stemet". 

Fagforeninger gør go d nytte som samlingspunkt for mod
stan den mo d kapitalen s voldshandlinger. De for fejler delvi s 
dere s m ål, såsnart de anven der deres magt ukyndigt. De forfejler 
fuldstæn dig m ålet så snart de indskrænker sig til at føre en 
guerillakrig mo d det bestående sy stems virkninger i stedet for 
samti dig at fors øge at æn dre det, i stedet for at bruge sine 
organisere de kræfter som en løfte stang for arbej derklas sen s 
en delige befrielse , d.v. s. til den endegyldige afskaffel se af 
løn systemet." (Løn, pri s og profit, MEW bd. 1 6  s. 1 5 1 ,  smln. 
MEUS bd. I s. 441-42). 

Fagforeninger op st år rigtignok først og fremmest som 
nødven dige forsvarsin strumenter i arbej derklas sen s kamp mo d 
kapitalen s  overgreb, og for så  vidt har de defen siv karakter. Men 
i denne defen sive kamp må den fagligt organisere de arbej der 
lære, at årsagerne til dis se kampe kun kan overvindes  gennem en 
om fatten de offensiv bevægelse. Udviklingen af denne erkendelse 
er ensbetyden de med  tilegnelsen af den revolutionære teori, den 
af Marx begrunde de og grundlagte kritik af  den politiske 
økonomi. 

I det om fang modsætningen mellem kapital og arbejde 
skærpe s, m å  fagforeningerne føre kampen o ffen sivt mod det 
kapitali sti ske udbytningsforhold. Kun sådan kan de u dfylde 
dere s funktion som arbej derklassens politi ske organisation. Og 
kun indenfor denne ramme mister den defensive kamp også 
karakteren af  ef  sisyfo sarbej de og bliver til praktisk skolings- og 
øvelse sområde for arbejderklas sen s endelige befrielse. 

IV. Fagforeninger i dag 

I dag er fagforeningerne i Vestty skland ikke arbej derklas sen s 
revolutionære, antikapitalisti ske kamporgani sationer. De be
grænser sig helt og holdent til at varetage arbej derne s  lønintere sser 
inden for det kapitalisti ske sam funds rammer. 
M åden, hvorpå denne lønkamp føres, forhindrer hermed, at 
arbej derklas sen gennem denne kamp bliver skolet og selvbevidst: 



1 5 8  

arbejderen er ikke længere aktivt deltagende i lønkampen, men 
mæglingskommissioner forhandler bag lukkede døre og stiller 
derefter arbejderen overfor fuldbyrdede kendsgerninger. Denne 
passive rolle som arbejderne indtager, når deres interesser skal 
varetages fører til, at lønkampen ikke er nogen skole til 
revolutionære klassekampe, men en fredelig "studehandel" om 
resultater, der også falder tilsvarende magre ud. Fagforeningerne 
i Vesttyskland er ganske vist stadig "samlingspunkter for 
modstand mod kapitalens overgreb", men de benytter ikke 
deres organiserede kræfter som løftestang for omvæltning af 
den kapitalistiske produktionsmåde. 

Alligevel hjælper kravet om at ødelægge disse fagforeninger 
ikke arbejderklassen videre. Selv de mest tilpassede fagfor
eninger bliver gennem kapitalens hensynsløse valoriserings- og 
udbytningstrang tvunget til at varetage arbejdernes interesser og 
gå imod lønsænkning, stigende ulykkestal, vilkårlige afskedi
gelser, stadig øgning af arbejdintensiteten o.s.v. Hvad selv 
revisionistiske fagforeninger opnår for arbejderklassen i denne 
daglige kamp, bliver tydeligt, når man ser på proletariets 
situation i de kapitalistiske lande, som holdes tilbage i 
underudvikling, hvor fagforeningerne for det meste er forbudt 
eller i det mindste bliver stærkt hindret i deres arbejde. 

V. Organiseret kamp mod forøgelse af arbejdsintensiteten. 

Udviklingen af den kapitalistiske industri skaber forhold, der 
peger henimod, at arbejderne i stadig større omfang må føre 
kampen mod kapitalen selvstændigt, hvorved muligheden byder 
sig for at revolutionere det traditionelle fagforeningsapparats 
bureaukratisk forstenede former fra fabriksgulvet: 

Faglig kamp er i det væsentlige lønkamp, kamp om værdien 
af varen arbejdskraft. Arbejdskraftens værdi kan dog kun 
realiseres, hvis dens brugsværdi beholder normal kvalitet. 
Arbejdskraftens normale kvalitet bliver stadig truet af kapitalens 
grænseløse valoriseringstrang. Med indførelsen af den lov
bestemte begrænsning af arbejdsdagen hindres kapitalen ganske 
vist i en uindskrænket forlængelse af arbejdsdagen, men derfor 
griber en metode til at forøge udbytningen ved en stadig 
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intensivering af arbe jdet mere og mere om sig i den moderne 
fabrik. Mens arbe jdsdagens forlængelse kunne b ekæmpes succes
rigt gennem en almindelig faglig agitation for indførelse af en 
lovmæssigt reguleret normalarbe jdsdag, s tår fagforeningerne i 
dag magtesløse over for den stadig stigende arbe jdsintensitet. Da 
der mangler en ensartet m ålestok til en lovmæssig fastlæggelse 
af en normal grænse for arbe jdsintensiteten -for det l ader sig 
ikke fastlægge alment hvor mange maskiner en arbe jder må  
bet jene eller overvåge s amtidig og hvor hurtigt disse maskiner 
m å  løb e  - k an arbe jdernes k amp mod den stigende arbe jds
intensitet overhovedet ikke føres med held p å  det fagforenings
mæssige område. Tværtimod udsættes arbe jdsstyrken p å  hver 
enkelt virksomhed for forskellige specifikke tekniske b etingelser 
for arbe jdsintensiteten og m å  indrette sine krav og kampfor
holdsregler ud fra disse specielle b etingelser. K ampen mod 
denne udbytningsmetode kan altså kun føres, n år arbe jdsstyr
ken p å  de enkelte virksomheder selv slutter sig s ammen i 
k amporganer p å  virksomhedsniveau.  

F agforeningerne k an højest modvirke den stigende arbe jds
intensitet p å  en indirekte m åde, nemlig hvis de vil fremtvinge en 
yderligere forkortelse af arbe jdsdagen. Men dette ville til 
gengæld samtidig give k apit alen yderligere muligheder for en 
intensivering af de resterende arbe jdstimer. M arx skriver i denne 
sammenhæng: "Der k an ikke være den ringeste tvivl om, at 
k apitalens tendens til at holde sig skadesløs gennem en 
systematisk forøgelse af arbe jdets intensitetsgrad, n år lovgiv
ningen en gang for alle h ar afskåret den adgangen til at forlænge 
arbe jdsdagen, og ved at den misbruger enhver forbedring af 
maskinerne til at forvandle dem til et  middel til øget udsugning 
af arbe jdskraften, snart igen m å  føre til et vendepunkt hvor 
fornyet nedsættelse af arbejdstiden bliver uundgåelig." ( 1 :3 s. 
604 ) En forkortelse af arbe jdsdagen, opn ået ved fagforeningernes 
k amp, ville alts å  p å  ingen m åde formindske den 
arbe jdsintensitet, som de kæmper imod, men tværtimod 
anspore k apitalisterne til en yderligere forøgelse af arbe jds
intensiteten, for netop en forkortelse af arbe jdsdagen g ør det 
muligt for arbe jderne fysisk og nervemæssigt at udholde et 
endnu h årdere arbe jdstempo. 

Her viser det sig tydeligt at en fagforeningsmæssig agitation 
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for en yderl igere forkortel se af arbejdsdagen ( som er tvin gen de 
nødvendig) kun kan føres men in gsfuldt, hvis den understøttes af 
den samtidige kamp p å  v irksomh edsniveau mod en yderligere 
forøgelse af arbejdsin ten siteten . I det omfang arbejderne i 
v irksomhederne kæmper sig til selv at fastl ægge deres arbejds
tempo, og selv at regulere deres produktionsn ormer, fratages 
kapitalen muligh eden for at h olde sig skadesløs gennem en 
forh øjelse af arbejdsin ten siteten , hvis arbejdstiden n edsættes. 

VI. Arbejdsklassens offensive kamp 

L ønkamp, kamp om fork ortel se  af arbejdsdagen og k amp mod 
arbejdsin ten siteten er alle  defen sive  k ampe, uanset hv ilk e 
organisatoriske former, de udføres i. D e  opfylder k un en 
funktion som n ødvendige skridt på vejen til arbejderklassen s  
en degyldige frigørel se, hvis de som prak tiske læ reprocesser fører 
til in dsigt i nødv en digh eden af at føre en offen siv kamp, og 
sål edes selv bl iver en bestanddel af denne offen sive  kamp. 

Men hv orledes skal arbejderklassen s  revolutionære offen siv se 
ud og under hvilke fom1 er skal den udføres? 

D et påstås til s tadigh ed: Fagl ige k ampe og kampe på 
fabriksgulvet e r  rent  økonomisk e k ampe, og først kampen mod 
det borgerl ige statsapparat er en virk el ig revolutionær og 
politisk kamp. Hvad betyder "øk on omisk" og "pol itisk" 
egen tl ig? Er "ren t  økon omiske" kampe upol itiske, har politiske 
opgør mellem klassern e in tet med modsætnin gerne mellem 
lønarbejde og kapital at gøre? 

Marx skrev i et brev til B ol te i 1 8  7 1 : " . . .  Arbejderklassen s  
pol itiske bevæ gel se h ar naturl igv is som endemål at erobre den 
pol itiske magt for arbejderklassen ,  og derfor er det n aturl igv is 
nødvendigt at h ave en til en v is grad udviklet forudgåen de 
organisation af arbejderklassen ,  der vokser frem af selve den s  
økonomisk e kampe. 

Men på den anden side er envh er bev ægelse, i hvilken 
arbejderklassen som klasse træ der i modsætn in g  til de h ersk ende 
klas ser og søger at tvin ge dem ved tryk udefra, en politisk 
bevægelse. For eksempel: et forsøg på at tv in ge de enk el te 
kapital ister til at n edsætte arbejdstiden ved h jæl p af s trejker 
o. s.v. i en enkel t fabrik ell er også i en enkel t  in dustrigren er en 
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rent øko no mi sk bevægel se. derimo d  er en bevægel se  for at 
tiltvinge sig en otte-timers o. s. v. lov en politisk bevægel se. Og på 
denne måde fremvokser der all e  v egne af arbejdernes i solerede 
øko nomi sk e  bevægel ser en polit i sk bevægel se. Og på denne 
måde fr emvokser der all e  vegne af arbejdernes i solerede 
økonomi sk e  bevægel ser en politisk bevægel se, d.v. s .  klassens 
bevægelse  for at genneføre dens i nteresser i almen form, i en 
form, der har en almen samfu ndsmæssigt tvingende styrk e. Hvis 
di s se  bevægelser u nderordnes en vis i forvejen ek sist er ende 
organi sation er de på deres side i lige så høj grad mi ddel til 
denne organi satio ns u dvikling. Hvor arbejderklassen endnu ikke 
er fremskreden nok i sin organi satio n til at foretage et afg ør ende 
felttog mo d kollektivmagt en, d.v. s .  de her sk ende klassers 
politi sk e  magt , må den i hvert fald skoles til det gennem 
vedvarende agit ation mo d ( og fjentlig holdning til ) den 
her skende klasses politik ." (MEW 33 , 3 3 2 ,  sml .  MEUS II, 
467--68 ). M arx u dt aler her klart sin o pfatt else af for holdet 
mellem økonomi og politik: 

Modsætningerne mellem k apital og arbejde antager til at 
begynde med i enhver kapit alistisk virkso mhed en ko nkret 
form: i det daglige o pgør emllem den enkelt e k apit alist og hans 
arbejder e. Den økonomi ske kamp antager en politisk kar akter 
(uden derfor at miste sin øko nomi ske k arakter)  i det øjeblik ,  
hvor den g øres almen: hvi s  arbejdernes k amp ikke mere rett er 
sig mo d den enkelte k apit ali st , men mo d den samlede 
kapitali stklas se  (kampen for den lovmæssige regulering af en 
normal arbejdsdag o. s.v . ), s å  bliver det til en politisk k amp. 
Arbejderklassens politiske bevægelse  vokser alt så  frem af den 
øko no mi ske kamp. Det umiddel bare  o pgør mellem l ønarbejde 
og kapital danner det gru ndlag , hvorpå prolet ariat et u dvikler sin 
politi ske organi sation. 

VI I  D en kapital istiske produktionsmådes samfu ndsmæssige 
udviklingstendens. 

O m  arbejderklas s ens kamp for at u dry dde den kapital i stiske 
produktionsmåde vil krones med hel d  ell er ej, afhænger ikke 
al ene af den r evolutionær e  arbejderklasses vil je og bevidst hed. 
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Den kapitalistiske produktionsmådes historiske udviklingsret
ning rummer også selv tendenser, der tilskynder en ophævelse af 
den kapitalistiske produktionsform: Den kapitalistisk e  produk
tions- og akkumulationsproces fører nødvendigvis til en stadig 
stigning i arbejdets produktivkraft, hvilket har følgende konse
kvenser: 

1. Med en stadig udvikling af arbejdets produktivkraft vokser 
arbejdsprocessens samfundsmæssiggørelse i takt. D en opsplit
tede arbejdsproces, hvor producenterne er isolerede fra hin
anden, forvandles mere og mere til en arbejdsproces, hvor store 
arbejdermasser arbejder fælles. Denne tendens fremtræder 
tydeligt i den maskinelle produktionsmåde, som kapitalen har 
skabt: " . . .  maskiner kan kun fungere, når arbejdet udføres i 
fællesskab eller i umiddelbar samfundsmæssig form. Arbejdspro
cessens kooperative karakter bliver således nu en teknisk 
nødvendighed, dikteret af selve arbejdsmidlets natur." ( 1 :3, 
5 64) Arbejderklassen koncentreres og forenes således gennem 
kapitalens valoriseringsproces. 

2. Udviklingen af arbejdets produktivkraft fører tillige til en 
stadig stigende organisk sammensætning af kapitalen, d.v.s. til et 
relativt fald i størrelsen af den totale samfundsmæssige variable 
kapital. Derved bliver på den ene side kapitalens valorisering 
stadig vanskeligere, og på den anden side bliver arbejderklassens 
eksistensusikkerhed stadig større (industriel reservearme). Arbej
derklassen tvinges således i højere grad til selv at kæmpe imod 
årsagerne til denne eksistensusikkerhed. 

3 .  Udviklingen af arbejdets produktivkraft fører for det tredje 
til en stadig vækst i de store kapitaler på b ekostning af de små, 
d.v.s. til en stadig større centralisering af kapitalen , hvorved 
stadig større dele af befolkningen forvandles til lønarbejdere. 
Antallet af de, der kommer i et fjendtligt modsætningsforhold 
til kapitalens valorisering, vokser altså bestandig. 

I slutningen af 1 .  bind af "Kapitalen" har Marx sammenfattet 
hele kapitalismens historiske udvikling - fra den såkaldte 
oprindelige akkumulation til den proletariske revolution - og 
fremstillet den som en eneste stor ekspropriationsproces : 

"Den gennem eget arbejde erhvervede privatejendom, der 
beror på så at sige det enkelte, uafhængige arbejdsindivids 
sammenvoksning med sine arbejdsbetingelser, bliver fortrængt 
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af den k api talistiske  privatejendom, der hvil er på udbytning af 
fremmed, men formel t fri t arbejde. 

Såsnart denne transformati onsproces i til strækkeli g dybde og 
omfang har opløst det gaml e samfund, så snart arbejdern e  er 
forvandl et til proletarer, deres arbejdsbetingelser til k api tal , så 
snart den k apitali stiske produkti onsmåde står på egne ben, 
opnår den yderli gere samfundsmæssi ggørel se ( da. soci ali sering) 
af arbejdet og yderligere forvandling af jorden og andre 
produktionsmidler til samfundsmæssigt udnyttede, d.v .s. fæll es 
produkti onsmidler, og dermed den yderli gere ek spropriati on af 
privatejendomsbesidderne, en ny form. Hvad der nu sk al 
eksproprieres, er ikke længere arbejderen, der selv driv er sin 
bedrift, men kapitali sten, der udbytter m ange arbejdere. 

Denne ekspropriation sk er gennem den kapitali stiske produk
tions egne i mmanente loves spil , genn em kapitalernes centra
li sati on. Een kapi tali st sl år al ti d mange i hjel.  Hånd i hånd med 
denne centrali sation d.v. s. med nogl e  få kapi tali sters ek spro 
priati on af mange, udvikler arbejdsprocessens k ooperativ e form 
si g i en stadi gt v oksende mål estok, den bevidste tekni ske 
anvendelse af vidensk aben, den planmæssi ge udnyttelse af 
jorden, a rbejdsmidlernes forvandling til arbejdsmidler, der k un 
k an anvendes i fællesskab, økonomi seringen med all e  produk
ti onsmi dler ved at de anvendes som produkti onsmi dl er i 
k ombineret, samfundsmæssigt arbejde. I stadigt hø jere grad 
opsluges alle  folk af verdensmarkedets net og dermed udvikles 
det k apitali stiske regimes internati onal e  karak ter. M ed det 
stadigt faldende antal kapitalmagnater, der tilraner si g og 
monopoliserer alle fordel e  ved denne transformati onsproces, 
vokse r  mængden af el endi ghed, undertrykkel se, trældom, 
degeneration, udbytning, men også v reden hos arbejderklassen, 
der er i stadi g og riv ende v æk st og som gennem selve den 
k apitali sti ske produkti onsproces' mek anisme er bl ev et sk ol et, 
forenet og organiseret. Kapitalmonopolet bliver til l ænker for 
den produkti onsmåde, der er blomstret op sammen med og 
under dets herredømme. P roduk ti onsmidlern es centrali seri ng o g  
arbejdets sti gende samfundsmæssige k arakter når et punkt, hvor 
de bliv er ufo reneli ge med deres kapi tali sti sk e  hylster. Det bliver 
sprængt. Den k apitali sti sk e  privatejendoms ti me sl år. Ekspro
priatørerne ekspropri eres." ( l :4 s. 1 060-61 ) .  
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Kapitalens valoriseringsbevægelse fører nødvendigvis til en 
udvikling af arbejdets samfundsmæssige produktivkraft, og 
denne frembringer på sin side den materialle rigdom og de 
subjektive kræfter, som er forudsætningen for socialismen. 
Kapitalen forbereder således selv sin egen undergang. 

Marx skriver: "Udviklingen af det samfundsmæssige arbejdes 
produktivkræfter er kapitalens historiske opgave og berettigelse. 
Netop derved skaber den ubevidst de materielle betingelser for 
en højere produktionsform. " (3:2 s. 341). Men kapitalen skaber 
kun forudsætningen for overgangen til socialismen. Virkelig
gørelsen af denne produktionsform kan først tilkæmpes af 
arbejderklassen med magt. 

Slutbemærkning: Vi har i dette afsnit fremstillet arbejder
klassens organisations- og kampformer som fremgår af de 
almindelige betingelser for klasseforholdet mellem kapital og 
arbejde. På dette almene plan kan der om arbejderklassens 
offensive og revolutionære kampe ganske vist siges, at de under 
en eller anden form må centraliseres for at være effektive mod 
kapitalens koncentrerede samfundsmæssige magt. Men hvilke 
konkrete former for organisation ( fagforening, parti, central 
rådsorganisation) denne kamp skal antage, kan på dette 
abstraktionsniveau næppe bestemmes tilstrækkeligt. For at 
finde ud af dette, må de givne konkrete betingelser i et 
kapitalistisk land og arbejdernes hidtidige praktiske erfaringer i 
klassekampen studeres. 



1 6 5  

TILLÆG 

I l lustrativt materiale. 

Det illustrative materiale, som følger i dette tillæg, er beregnet 
til nu og da at drages ind i diskussionen af de enkelte afsnit i 
den teoretiske del. Derved opstår 3 vanskeligheder. 

1 .  Der findes ingen marxistisk socialforskning. Det illustrative 
materiale stammer derfor fra borgerlige kilder og er indsamlet 
med den borgerlige videnskabs metoder. Da den borgerlige 
videnskab er ude af stand til at gennembryde den kapitalistiske 
produktionsmådes fetichkarakter, giver denne videnskabs resul
tater ingen egentlig analyse af det kapitalistiske samfunds indre 
struktur. Dens resultater er som oftest blot et sammensurium af 
fremtrædelsesformer i det kapitalistiske samfunds overflade. 
Disse fremtrædelsesformer er ikke begrebet i deres indre 
sammenhæng, og de er derfor heller ikke fremstillet i passende 
videnskabelige kategorier og begreber. Det her trykte materiale 
han derfor på ingen måde gælde som bevis for Marx 's teori� men 
shal hun illustrere realitetsindholdet i de Marxshe kategorier i 
ganske grove træh. 

2. Kapitalistklassen har ingen interesse i at offentliggøre visse 
fakta, f.eks. profittens størrelse. Derfor er materialet mangel
fuldt og ufuldstændigt. Der er kun anvendt offentligt tilgænge·· 
lige informationer. 

3 .  I den teoretiske del af denne indføring har vi kun 
fremstillet de grundlæggende kategorier i den marxske teori, 
hvilket i alt væsentligt svarer til Kapitalens 1 .  bog. For at få en 
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fuld forstå else af  det illustrative mater iale  vil det o gså være 
nødvendigt at  kende K ap italens bo g 2 og  3 ,  hvor Marx 
videreudvikler og ko nkretiserer de grundlæggende kategorier. 
Den forel iggende indføringstekst bør al tså følges o p, da den 
fremstill ing af den umiddelbare pro duktions proces, som gives i 
K apital ens bog 1 ,  kun udgør en nødvendig forudsætning for at 
kunne begribe det kapital istiske samfundssys tem i s in hel hed. 

I den danske oversættel se  er der endvidere for kortet dele  af 
den oprindel ige tyske tekst væ k. For det første har vi slettet al t 
materiale, som referede til specifikke tyske forhold, f. eks. om 
arbejderklassens forhold i Tyskland, arbejdsulykkesstatistik o.  
li gn. I stedet henviser vi  til de til svarende danske o pl ysninger: 
Mal errapport, Bryggerirapport osv. For det andet har vi sl ettet 
afsnit af tvivl som teoretisk status. Det gælder f. eks. talmæssige 
o pl ysninger om merværdiens rate og masse, hvor vi har fundet, 
at den tys ke forfattergr uppe ikke tager hensyn til de meto diske 
pro blemer, so m den for så vidt allerede selv  gør o pmær kso m på 
i disse forbemærkninger. Læsere, so m er uenige med o s  i dette 
s pørgsmål, henvises derfor til den tyske udgave. 

Alt i alt er tillægget i den danske udgave ca. 2 5 s ider kortere 
end o riginaludgaven. 

MAT E R IALE TI L T R E D I E  A FSNI T. 

I. Merværdiraten. 

Vi s krev i indl edningen: " At begribe et s amfundsmæs s igt 
faktum vil al tså sige at erkende dets virkelige væsen. Hermed er 
det ikke til strækkeligt at beskrive det, men man må fors tå dets 
indre sammenhæ nge o g  undersøge det i d ets funktio n indenfor 
to tal systemet - altså analysere det." I anal ysen af denne indre 
sammenhæng udvikler Marx begreber ne merværdi, merværdirate 
og merværdimasse. De er total samfundsmæssige gennemsnits
s tørrel ser o g  tjener so m Marx s kr iver til "at begribe kapitalens 
indre natur" ( 1 : 2 ,  475 ), d. v. s. til en videnskab elig bestemmel se  
af det samfundsmæ ss ige forhold mell em kapital is t- o g  arbejder-
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klasse. 
I en teoretisk analyse, hvor man regner med givne størrelser, 

er det relativt let at beregne merværdiraten. I virkeligheden, i 
den enkelte kapitalistiske virksomhed optræder disse simple, 
endnu abstrakte begreber ikke i denne umiddelbare form, men 
er langt snarere skjult i meget komplicerede sammenhænge. Man 
opererer ikke med samfundsmæssige gennemsnitsværdier i den 
enkelte kapitalistiske virksomhed, men med stadigt vekslende 
priser. Den virkelige merværdirate virksomhed, men med stadigt 
vekslende priser. Den virkelige merværdirate kan overhovedet 
ikke bestemmes helt eksakt. Det har følgende årsager :  

1 .  Enkeltkapitalisterne tænker overhovedet ikke i de kate
gorier, som Marx har udviklet. Deres tænken og handlen bliver 
tværtimod bestemt af de økonomiske omstændigheder, i hvilke 
de umiddelbart befinder sig. Varens og pengenes fetichkarakter 
præger i sin udviklede form også enkeltkapitalistens bevidsthed. 
Han kender ikke nøjagtig sin gevinsts oprindelse. Han ser kun, at 
hans status ved årets udgang udviser et overskud. Dette 
overskud forekommer kapitalisten at være et resultat af 
virksomhedens samlede økonomiske aktiviteter gennem året, 
altså både et resultat af en høj arbejdsmoral i virksomheden 
samt af rationaliseringsforanstaltninger m.v. Den enkelte kapita
list sætter altså sit overskud i forhold til den samlede 
kapitalsum, som han har skudt ind i årets løb, og ikke kun i 
forhold til den variable kapital. 

Dette "overskud" er på ingen måde identisk med Marx's 
merværdibegreb. For det første kan enkeltkapitalisten have 
købt produktionsfaktorerne under deres værdi og solgt de 
færdige varer over deres værdi, hvorved han yderligere forhøjer 
sit overskud. For det andet er renter, leje, forsikring, skatter, 
salgs- og administrationsomkostninger, direktørlønninger o.s.v 
allerede trukket fra overskuddet. De fremstår som nødvendige 
produktionsudgifter for kapitalisten, skønt de i virkeligheden er 
en del af merværdien. Men selv om man kunne udrede alle de 
poster i kapitalistens regnskab, bag hvilke dele af merværdien på 
denne måde er skjult, ville man dog ikke være kommet meget 
længere: merværdfraten betegner hos Marx størrelsesforholdet 
mellem merværdien og den variable kapital i løbet af et 
kapitalomslag, d.v.s. i løbet af det tidsrum, hvori den indskudte 
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variable kapital en gang gennemløber hele bevægelsen P - V -
P'. Ved slutningen af denne bevægelse er den variable kapital 
vendt tilbage til kapitalisten (gennem salg af den færdige vare), 
og han kan påny benytte denne sum til betaling af arbejds
kræfter. Så længe man ikke ved hvor mange sådanne omslag 
denne pengesum gennemløber pr. år, ved man heller intet om 
den virkelige merværdi, men må nøjes med forholdet mellem de 
årligt udbetalte lønninger og gager og den årlige gevinst. Dette 
forhold er imidlertid kun et ganske groft overslag over den 
virkelige merværdis omtrentlige størrelse, især fordi den sum, 
som omfatter lønninger og gager, også omfatter de beløb, 
hvormed den uproduktive arbejdskraft betales. 

2. Der er endnu en grund til, at de enkelte kapitalistiske 
firmaers merværdirate næppe kan udregnes: kapitalisterne har 
ikke den ringeste interesse i at offentliggøre deres regnskaber, 
men ønsker langt snarere at hemmeligholde deres gevinst ( for 
konkurrenterne, skattevæsenet og for arbejderklassen). 

Kun aktieselskaber er ved lov forpligtet til at offentliggøre en 
årlig beretning for at beskytte aktionærer mod svindelforeta
gender. Det er dog klart, at disse regnskabsopstillinger er 
pyntede ved hjælp af forskellige tricks, således at merværdiens 
virkelige størrelse kun lader sig ane (f.eks. ved overdrevne 
afskrivninger, bogføring af udgifter som nødvendige, skønt de 
intet har at gøre med produktionsprocessen o.s.v.). 

I Kapitalen benyttede Marx sig af et talmateriale ( 1:2, 353), 
men kun som en illustration. Fra en kapitalist i Manchester 
modtog han et detaljeret talmateriale, og ud fra dette kunne det 
fastslås, at allerede i 1 870 lod den IO-timers arbejdsdag sig dele i 
4 timer nødvendigt arbejde og 6 timer merarbejde, hvilket giver 
en merværdirate på 1 5 0%. 

Det fremgår af følgende artikel fra "Unsere Zeit" 
( 16.5 . 1 970), hvordan arbejdsdagen er inddelt for vor tids 
arbejder, d.v.s. hvor stor den gennemsnitlige udbytningsrate er i 
den vesttyske industri. Opgørelsen bygger sikkert på anslåede 
værdier. "Når en vesttysk industriarbejder forlader fabrikken 
efter en ottetimers arbejdsdag, har han produceret varer, som 
har en nyværdi af over 1 60 DM. Thi produktionsværdien pr. 
arbejdstime i industrien udgjorde iflg. statistikken 20,3 7 DM i 
1969. Hvis gennemsnitsarbejderen fik udbetalt sin løn dagligt, 
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ville han få lidt over 40 DM med sig hjem. D en gennemsnitlige 
bruttotimeløn udgjorde i 1 969 nemlig kun 5,29 DM. D e  
resteren de 3/4 af nyværdien p å  go dt 1 6 0  DM tilfalder p er soner, 
som ikke har bidraget til den s fremstilling: fabriksejerne, 
gennem hvi s  dør gennemsnit sarb ejderen må p assere to gange 
dagli gt. I sek s  af sin otteti mers arb ejdsdag sled o g  slæbte 
kollegaen for sin arb ejdsgiver .  Hertil kommer, at den f jerdedel 
af nyværdien, so m arb ejderen modto g i form af løn, k an han 
ikke forn øje si g med ub eskåret .  T hi 2 1% af sin b ruttotimel øn, 
ell er 1 , 1 1 DM, må han overlade til Fader Stat i form af skatter 
o g  socialafgifter. S å  stor v ar det gennemsnitlige skatt e- o g  
afgift stryk p å  løn mo dt agerin dkomster i 1 969. Af en arb ejds
times pro duktion sværdi p å  20,3 7 DM overlades k un 4,1 8 DM til 
arb ejderen til dæknin g af hans l ev eo mkostnin ger, alt s å  k un 
1/5". 

1 1 . Overt imer 

D en lovmæ ssi ge fast sættel se  af normalarb ejdsdagen, i dag en 
arb ejdsuge p å  40 timer, er in gen garanti for, at arb ejderen k un 
skal arb ejde denne fastlagte tid. I virkeli gheden,  i den 
k apitalisti ske fabrik overtrædes lovb est emmel serne til stadighed. 
Kon junkt ursvin gninger forhin drer en hver konsekvent gennem
førelse af en generel o g  n øjagti g fastlagt arb ejdsdag. I en 
højkon junktur er en arb ejdsuge p å  indtil 6 0  timer i dag ingen 
s jæl den hed, li geso m en arb ejdsuge p å  kun 3 0  timer med 
deltidsarb ejde heller ikke er det i en krise. U d  ov er l øntillæg for 
overtimer har k apit ali sten en lan g  række tvan gs mi dler, hvormed 
forlængels en af den normale arb ejdsdag k an gennemføres. 
S ammen holdt med den ken dsgern in g, at over en skomstl ønn en 
k un gør en b eskeden husholdnin g mulig, medfører dette system 
af sanktioner o g  b el ønninger, at mange arb ejdere hele  tiden har 
"frivillige" overtimer. 

I bo gen "Industrireportagen" af G unther W allraff siges: 
" Pro duktionen må aldri g  gå i stå. D er man gler arb ejdskræfter. 
Overtimer er p å  dagsorden en. D er arb ejdes regulært 43 timer 
o m  ugen. Man ge arb ejder hver lørdag- søn dag. D er findes 
produktionsaf delin ger i fabrikken,  hvor man ikke blot melder 
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sig frivilligt til søndagsarbejde, men hvor det ligefrem beordres. 
En arbejder, som har prøvet dette, fortæller: "Søndag er den 
eneste dag, hvor jeg kunne have haft tid til min familje. Men for 
mig gives der intet andet valg end at tage overtimer hver søndag. 
Jeg kan allerhøjst tage mig en frisøndag en gang om måneden. 
Hvis jeg siger nej, får jeg et meget dårligere betalt arbejde i en 
anden produktionsafdeling. Der findes også arbejdere, der 
kæmper for overtimer. Jeg kender en italiener og en tysker fra 
Walzstrasse, som arbejder hver dag i to skift lige efter hinanden. 
De er seksten timer på fabrikken, resten af tiden går til en 
udmattet søvn! ". (s.57) 

"Vi har udprægede "overtimejægere". De tager et par 
ekstratimer hver dag, arbejder lørdage og endog søndage. Hver 
mandag er hele fredagens reparationsbånd tømt til sidste vogn. 
De fleste kæmper for at få overtimer, da kun de færreste kan 
klare sig med deres løn, når de har familje. Mange betaler deres 
afbetalingskøb på denne måde." (s. 24-25) 

At arbejderenes overtimeantal bliver presset op af konjunk
tursituationen, altså af den kapitalistiske konkurrencekamp, 
bliver indrømmet offentligt af regeringens økonomiske råd (i: 
Sondergutachten 30.6.69): "Overefterspørgslen i industrien 
afspejles i ordretilgangen, som i månedsvis har ligget over 
produktionsevnen. Alene mellem november 68 og marts 69 
tiltog ordrerne i industrien med 1 5%, ordrerne fra udlandet 
voksede endda med 20%. På trods af talrige nyansættelser og en 
usædvanlig vækst i antallet af overtimer kunne produktionen 
dog ikke følge med efterspørgslen." Omfanget af overarbejde 
opgives af DGB (Det tyske LO) som en vækst i det ugentlige 
timetal fra 40 til 43-46 efter industrigren. 

MATER IALE T I L FJE RDE  A FSN IT. 

I .  Stigning i arbejdets produktivitet i Forbundsrepub l ikken 

"Stigning i arbejdsproduktiviteten betyder i virkeligheden ikke 
andet, end at der frembringes et større produkt på den samme 
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tid og med den samme mængde arbejdskraft. Dette sker 
hovedsagelig ved hjælp af mere rationel produktionsorganisation 
og -teknik, ved hjælp af indsats af nyere, højproduktive 
maskiner, maskinsystemer, råstoffer o.s.v. De således opnåede 
stigninger i ydelse giver sig udtryk i udviklingen af produktions
resultaterne pr. arbejder eller arbejdstime, hvilket statistikken 
giver os følgende oplysninger om: 

Index over produktionsresultaterne i industrien ( 1958=100). 

pr. arbejder 
1960 
1 16 

1 961 
1 20 

1962 
127  

1 963 
1 33 

1 964 
145 

1 965 
150 

Disse oplysninger viser, at arbejdsproduktiviteten alene fra 1 95 8 
til 1965 er steget med ca. 50%. Alt i alt er arbejdsproduk
tiviteten siden 1950  forøget med ca. 1 20%. Disse stigninger er 
ganske vist ikke alene forårsaget af arbejdsproduktivitetens 
forøgelse. Også arbejdets intensitet er tiltaget betydeligt. Denne 
stigning i arbejdsintensiteten betyder hovedsagelig ikke andet 
end en forøgelse af den i en bestemt tid anvendte arbejds
kraft . . .  Da produktiviteten og intensiteten i de kapitalistiske 
virksomheder forøges samtidig, og da de begge viser sig i 
stigningen af produktionsresultaterne, lader arbejdets intensitet 
sig ikke påvise separat." (Heinz Schafer: Lohn, Preis und Profit 
heute, Frankfurt 1968, p. 31). 

1 1 . Den re lative merværdi 

At undersøge, hvor stort omfant produktionen af relativ 
merværdi i dag har antaget, lader sig lige så vanskeligt gøre, som 
spørgsmålet om den vesttyske arbejderklasses gennemsnitlige 
udbytningsgrad lader sig besvare eksakt. Vi har ovenfor nævnt 
årsagerne til vanskeligheden ved en nøjagtig dataindsamling. 
Også det følgende talmateriale skal - lige som materialet om 
mcrværdiraten -- kun tjene til at give ganske grove holdepunk
ter. 

a. Stigning i arbejdsproduktiviteten og lønbevægelsen. 
"Mens produktionsværdien pr. arbejdstime i industrien med 
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en stigningsrate på 96.4% næsten fordobledes i de ti  år fra 1959 
til 1969, stod lønudviklingen ikke i noget forhold hertil. I det 
samme årti steg arbejdstagerens gennemsnitlige månedlige 
nettoindtægt kun med ca. 5 5%. "(Unsere Zeit 16 .5 . 70)  
"Kløften mellem arbejdsgiverne gevinster og arbejdstagernes 
indkomster er i de to sidste år blevet endnu dybere. Efter hvad 
Det tyske fagforeningsforbunds økonomisk videnskabelige in
stitut (WWI) har udregnet, er ydelsen pr. arbejdstime steget med 
ca. 18,2%, mens reallønnen kun er steget med ca. 4 .6%. 
Lønninger og gager ligger altså ca. 13,6% bag efter udviklingen 
af produktiviteten". (Andere Zeitung 6 .2 .69 ) .  

"For metalindustrien fremkommer f.eks. følgende tal : Mens 
produktiviteten i 196 7 steg med ca. 7 .  7%, i 1968 med ca. 9 .2% 
og også i 1969 vil tiltage med mindst 8% (WWI's oplysninger) , 
hvilket svarer til en stigning på mere end 25% i disse tre år, 
forøgedes metalarbejdernes bruttoindtægt pr. time i 196 7  med 
ca. 4 .6% og i 1968  med ca. 3 .9%. Selv hvis vi forudsætter, at 
den vil stige med ca. 6% i 1969,  får vi - under hensyntagen til 
prisstigningen på 8% i disse tre år - et forhold på 2 5 
(produktiviteten) til 6 (timelønnen) ."  (Unsere Zeit 13 , 1969) .  

b. Stignz·ng i gevz·nsterne og lønbevægelsen. 
"Ifølge fagforeningernes undersøgelser er arbejdsgivernes 

gevinster i Vesttyskland og Vestberlin steget dobbelt så hurtigt 
som arbejdernes og funktionærernes gennemsnitlige nettoind
komst. Alene i første halvår af 1969 har arbejdsgivernes 
gevinster oversteget arbejdernes og funktionærernes nettoind
komster med det tredobbelte. I dette tidsrum steg arbejdernes 
og funktionærernes nettoindkomster med ca. 6 .6%, men 
arbejdsgivernes gevinster med ca. 18%." (Wahrheit 22.4.  19 70) .  

"Fra 196 7  til 1968 er den beregnede nettoprofit i Vesttysk
land vokset tre-fire gange hurtigere end nettolønnen. I dette 
tidsrum er lønningernes andel af nationalindkonsten yderligere 
forringet. Ifølge en undersøgelse foretaget af Det tyske 
Økonomiinstitut (DWI) over profitudviklingen i de 100 største 
aktieselskaber steg bruttoprofitten fra 196 6  til 1968 med ca. 
23 .8%. Arbejdernes og funktionærernes samlede bruttoløn 
forøgedes i disse år kun med ca. 5, 7%. Endnu mere grel er 
forskellen ved sammenligning af nettoprofitten med den 
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saml ede  n ettoløn og -gage i d ette  tidsrum. S ål edes steg 
n ettoprofitt en i disse 1 00 akties elskaber m ed ca. 45. 7%, 
n ettoløn og -gage kun m ed c a. 3 . 1%. DWI bemærker til d enne 
udvikling, at under h ensyntagen til  tilvæksten p å  ca. 2,9 % i 
ant allet af beskæftigede  i disse 1 00 akties elskaber absorber ed es 
n ettol øntilvæksten ." (Wahrheit  1 .4. 1 9 7 0). 

MATERIALE TIL FEMTE AFSNIT. 

I. Den systematiske arbejdsdelings kapital istiske form. 

D e  ekstr em e  former, d en kapitalistiske arbejdsd eling ant ager, 
h ar all er ed e d en borgerlige økonom Adam Smidt ( 1 7 23-90) 
fremstillet. H an har vist m ed fr emstilling af knapp en ål e  som 
eks empel, i hvilken grad produktionsproc essen ved overgangen 
fra  s elvstændigt h åndværk til k apitalistisk man ufaktur opsplittes 
i forskellige d el arbejder: 

" V ed d en n uværende fr emstillingsmåde er d et hele ikke bare 
et s elvstændigt h åndværk, m en d et er p å  ny opd elt i et antal 
d elfunktioner, af hvilke d e  fleste igen er s elvstændig e h åndværk 
i sig s elv. D en ene arbejd er trækker m et altråd en, en anden r etter 
d en ud, en tredie skærer d en istykker, en f jerd e spidser d en til, 
en femt e sliber d en i d en øverste end e, s å  h ov ed et kan sættes p å. 
Fremstillingen af hoved et kræver att er to ell er tre forsk ellige 
aktivitet er: Påsætningen af d ette er et arbejd e for sig, ligesom 
d et at hvidglød e  n ål en, j a  s elv indp akningen af n ål en i p apir 
udgør et s elvstændigt arbejd e. P å  d enne m åd e  opdel es den 
vanskelige opgav e, at fr emstille en knapp enål i ca. 1 8  forskellige 
d ealarbejder, som i nogle fabrikker alle udføres af forskellige 
hænd er, m ens i andre undertid en to eller tre af disse d elarbejder 
ordnes af en enkelt arbejder." (Ad am Smidt: Natur und 
Ursach en d es Volkswohlstand es, L eipzig 1933, p. 6 (Adam 
Smidt. The W ealth of Nations, Everyman's Library 4 1 2, 1 9 70, 
p. 5 o a.) ) .  

" 
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1 1 . Kapital istisk ledelse af produ kt ionsprocessen 

Da de bo rgerli ge videnskabsmænd i kke s kelner mellem brugs
værdi o g  væ rdi, kan de heller i kke fo rstå den kapitalisti ske 
pro duktionsproc es i dens dobbeltkarak ter, d. v. s. i dens mo d
si gelsesfyldte enhed af arbejds- o g  valo ri seringsproces. Auto ri
tets- o g  herskabsfo rho ldet mellem arbejderne o g  deres fo resatte 
i vi rksomheden fremtræder derfo r fo r dis se  videnskabsmæ nd 
som en egentlig o verflødig, men alligevel på mærkværdig vis 
fo rtsat eksi sterende kendsgerni ng, der i sidste ende er i rratio nel 
og ufo rk larlig. De erkender ikke, at det neto p er kapitalens 
interesse i valori seringen, der bestandig bringer uo rden i den 
konk rete pro duktio nsproces' s fo rløb o g  s tandser den. Et 
ek sempel på sådan o pfattelse er den følgende tekst  af H. P. 
B ahrdt (fra: "Gibt es noch ein Pro letariat? " Frankfurt 1 962 ,  p. 
29-3 0 ): 

" Arbejderens liv i virksomheden bestemmes s tadigvæk af en 
mi litærlign ende di sci plin. Over ham tårner der si g en pyrami de 
af fo resatte, hvoraf de færreste i arbejderen s er en medarbejder, 
hvi s meninger o m  arbejdsfo rløbet o g  andre drifts spørgsmål det 
vi lle væ re af værdi at ly tte ti l. Mange s teder bli ver arbejderen 
ved minuti øse fo rskrifter o g  pålæg i arbejdet, ved o verfo rfinede 
akko rdplaner, der regner med hundrededele af mi nutter, o g  ved 
en mærkeli g  blanding af rationali sering o g  vi lkårli ghed mere 
fo rsty rret end hjulpet i udøvelsen af si t arbejde. Man ge gange 
fo ru dsætter forskrifterne o g  arbejdsplanerne, at den samlede 
virksomhed fungerer gnidnings løst. Dette er i mi dlertid  aJdrig 
ti lfæ ldet, arbejderen er derfo r -hvi s  han vi l tjene penge -ofte, 
undertiden endda regelmæssigt tvunget ti l ikk e  at o verholde 
foresk rifterne, at o vertræ de sikkerhedsbestemmelserne, at ud
vikle tricks ti l at snyde tidtageren, o g  sammen med sine ko lleger 
at udvikle et sy s tem af gensidig nødhjælp, so m vi rksomhedes
ledelsen i ntet må vide o m. Man låner gensi digt hinanden 
minutter, man giver andre en hjælpende hånd o g  i ndhenter i gen 
den tabte tid på sin egen plads, idet man anvender en anden 
arbejdsmeto de end den, som arbejdsplanen fo resk river. Derfo r 
består der i vo res i ndustri vi rk somheder gentagende gange en 
uigennemtrængelig  mur af hemmeli gho ldelse o g  mis tro, i gennem 
hvilken der k un trænger ringe i nformatio n. U ndertiden s tår 
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mester på den ene side af muren, undertiden på den anden side, 
og han har i alle tilfælde kun et mindre kendskab til det 
virkelige arbejdsforløb, som virksomhedsledelsen inklusive ra
tionaliseringseksperterne aldrig bliver virkelig bekendt med." 

1 1 1 . Arbejdsulykker 

a. Ulykker i BRD fra 1 967  til 1 9 70 

Forbundsregeringens rapport om forebyggelse af ulykker for 
året 1 967 viser: Ved 764.097 inspektioner af 5 7 1.000 virksom
heder konstateredes det, at antallet af påtale forøgedes fra 1 ,04 
mill. året før til 1 , 1 3  mill. I disse tal er indeholdt 9 1 3. 1 5 0  
overtrædelser af bestemmelser om ulykkes- og sundhedsbeskyt
telse, 89. 335 forseelser imod lovmæssige foreskrifter om 
beskæftigelse af bestemte persongrupper, 2 1.642 overtrædelser 
af øvrige arbejderbeskyttelsesbestemmelser og 1 10.580 overtræ
delser af formforskrifter. Yderligere blev der uddelt 1 8  79 
advarsler og indgivet 619 politianmeldelser, hvoraf 3 26 førte til 
juridisk eksigible straffe (Tagesspiegel 1 5. 1 . 70). Arsageme til 
dette høje tal er ifølge Forbundsregeringen, at sikkerhedstjene
sten i virksomhederne (virksomhedslæger etc) mange gange "må 
indtage en anden- eller tredie klasses rolle". For ingeniører, læger 
og specielt uddannet personale er det ikke et vedvarende 
incitament til at være beskæftiget med dette arbejde. (Frankfur
ter Rundschau 31. 1 . 1 9 70). 

De faglige forsikringsselskaber får årligt indberetninger om ca 
2,5 mill. ulykker, der medfører arbejdsudygtighed i mere end 
tre dage (Tagesspiegel 1 5. 1 . 1970 .). Af disse anmeld te ulykker er 
2. 1 8 1.000 sket på selve arbejdet og 2 10.000 på vejen til eller fra 
arbejde. Derudover blev der anmeldt 26.000 tilfælde af 
erhvervssygdomme. Desuden udbetaltes der skadeserstatning i 
1 0 3.000 tilfælde i form af pension eller begrav-elsespenge (FR 
7. 1 . 70). Med 3 7% af alle tilfælde er silikosen, 5 206 tilfælde, og 
silikosetuberkulosen 541  tilfælde, førende blandt erhvervssyg
dommene. Disse tal bliver kun overgået af de 664 7 svære 
hudsygdomme, der har tvunget arbejderen til at opgive enhver 
erhvervsmæssig beskæftigelse eller ethvert erhvervsarbejde. 
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I nfektionssygdomme, ledsygdomme ligesom h øreskader og 
døvhed på grund af larm h ører t il de h yppigst opt ræ dende 
erhvervssygdomme. (T agesspiegel 1 5 . 1 .  7 0 ). På et arbejdss ikker
hedsmøde afh oldt af IG-Met all i september 1 969 blev det 
fast slået, at arbejdsulykkem e  er steget med ca 1 0 0 . 0 0 0  fra 1 9 6 7  
t il 1 968. Ulykk er på veje steg i dette t idsrum med ca  1 5% og 
arbejdssygdommene med ca 3%. Ud af disse 2 . 084. 0 0 0  ulykker 
og arbejdssygdomme var 668. 0 0 0  middelsvæ re og svære 
t ilfælde, mens 445 0 ulykker h avde en dødelig udgang. I følge 
dett e skete der i BDR h vert t redie sekund en arbejdsulykke, og 
hver t redie t ime skete  en dødelig ulykke. 

I året 1969 var det samlede antal af arbejdsulykk er 2,6 mill. , 
ca. 9% højere end i 1 967 .  På h ver af de ca. 2 5 0 arbejdsdage 
fandt der i Vestt ysk land og Vestberlin over 1 0 . 0 0 0  ulykker st ed 
på arbejdspladsen. 6228  arbejdere døde ved dis se ulykker. Fra 
195 0 t il 1969 mistede 145. 0 0 0  mennesker deres liv på grund af 
arbejdsulykker (Wahrheit 2 . 5 . 19 7 0 ). For den første fjerdedel af 
år et 197 0 var sit uat ionen i B ayern og B aden-W urtt emberg 
følgende: Det bayeriske erhvervst ilsyn regist rerede i de første tre 
måneder af 1 9 7 0 ialt 2 7 .262 arbejdsulykker, ved h vilke 44 
arbejdere blev dræbt. Ved 13 . 1 5 0 virksomhedsinspekt ioner 
måtte der uddeles 26.9 76 pålæ g, heraf drejede 76% s ig om 
ulykkestekniske og erhvervsh ygiejniske mangler (W ah rheit 
2 0/2 1 .6 . 7 0 ). I den baden-w uttemberske indust ri sket e  der i den 
første fjerdedel af 1 9 7 0  45 dødelige ulykker. 1 1  dødsofre var 
ikke over 3 0  år gamle, 4 af disse var under 2 1  år. 22  døde 
tilhørte gruppen mellem 3 0  o g  45 år, og 1 2  var æ ldre end 45 år 
(Wahrheit 28. 6 .  7 0 ). 

b. Arbejdsulykker i BDR i enkelte brancher og virksomheder 

I bjergværker st eg ulykkestallet i 1 968 ligesom årene før, 
selvom afskedigelserne stadig t iltog. Arbejderorganisat ionen 
"B ergb au-Akt ion gegen den Unfall 1 9  7 0 "  bekendtgj orde, at i 
1969 blev der ialt regist reret 4 7 . 0 0 0  ulykker, h vilket svarer t il 
en st ign ingsgrad på ca. 1 2% (W ahrheit 2 3 .6 .  7 0 ). - Af de ca. 
8 5 0 . 0 0 0  beskæ ft igede i B RDs kemiske indust ri er 8 2. 0 0 0  
foru lykket i 1 969, 1 04 af dem døde (Wah rh eit 2 3 .6. 7 0 ). Det 
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fr emgår af Si emens-Mi ttei lungen, at ulykkes raten i denne 
k oncern ti ltog med 9% fra 1 96 8  ti l 1 969 (W ahrhei t  4 . 6 . 7 0 ). 

c. Arbejdsdage tabt ved ulykker og strejker 

K api tali s terne jamrer i gen og i gen ov er, hvor mange arbejds
dage de mi s ter årli gt v ed s trejker, men de bruger næppe et ord 
på hv or mange flere arbejdsdage der falder bort, fordi der i de 
k apitali s ti sk e  vi rk somheder ofte mangler selv de allermes t 
nødvendige besk yttelsesforanstaltninger. I en undersøgelse fore
taget af den engelsk e regeri ng blev det fastslået, at det vi rkeli ge 
tab v ed s trejker beløb si g ti l 5 mi ll. arbejdsdage på et år, mens 
tabet ved sygdom og ulykker udgjorde 3 1 1  mi ll. arbejdsdage 
(Soziali sti sche Politik 3 ,  p.2 7 ). 

I V. Den industrielle arbejders kvalifikationsgrad 

Den uddannelsesgrad, som den moderne i ndustri kræve r, er 
beskrev et i C laessens-Fuhrmanns bog: " Angeste llte und Arbei ter 
i n  der B etriebspyraini de" (B erlin  1 96 0 ): "Det vi ste sig, at ca. 
1 4% af de mandli ge arbejdere i de undersøgte v es tberli nske 
vi rk somheder var besk æftiget s om ufaglærte arbejdere , ca. 36% 
v ar oplært i et k ortere tidsrum ell er hayde modtaget en 
s pecialarbejderuddannelse, ca. 42% var beskæfti get med arbejde, 
der k rævede en håndv ærksmæssi g uddannelse, men i mi dlerti d  
i ngen længere erhverv suddannelse, og k un ca. 8% arbejdere v ar 
beskæfti get som højtkvalificerede fagarbejdere. Af de kvindeli ge 
arbejdere var det ov erv ejende flertal besk æfti get med ufaglært 
arbejde eller arbejde, der k un k ræv ede en k ort oplæring . . .  Set 
under et k unne over halv delen af de undersøgte arbejdspladser 
udfyldes af arbejdere uden nogen særli g  uddannelse: for 
yderli gere en fjerdedel var fagk urser eller en oplæringsti d  på op 
ti l et år nødvendig. Hovedkrav et ti l arbejdere, der udfører 
mek aniske funktioner, v ar opmærksomhed og k oncentrati on." 
( ci teret efter: "T hemenkrei s  B etrieb" første hefte p. 46 ). 



1 78 

V. Skifteholdsarbejde og dets indvirkning på arbejderne 

Tvangen til valori sering af k apital en kræver, at maskin erne om 
mulig t kører hel e  ugen og hel st  også 24 timer i døgnet. K un 
sål edes bliver der presset en maksimal merværdi masse  ud af 
arbejderne, og k un sål edes bli ver maskinernes væ rdi på den 
k orteste tid overført på produkterne. Når n ormal arbejdsdagen 
regul eres gennem l ovgivningen er det kun muligt at opnå dette 
mål ved skifteholdsarbejde. 

I S yman ow ski- Vilmars bog "Di e Wel t  des Arbei ters" (Frank
furt 1 963 ) berettes om skifteholdsarbejdet og dets virkninger på 
arbejderne: "Hos os var arbejds- og skifteholdsforholdene meget 
an spændte. Skifteti derne gjaldt både hverdage og søn dage. Hver 
tredi e søndag var der en såkaldt fri søndag, men den blev opnået 
på den måde, at man på begge de to foregående s øn dage skulle 
arbejde 1 2  timer enten på morgenholdet fra 6 til 1 8  eller på 
natholdet fra  kl. 1 8  til næste morgen kl. 6 .  På l ørdagen før 
frisøn dagen lå  det berømte k orte skift, i det man om morgen en 
k om hjem fra n atholdet kl. 6 og all erede igen kl. 1 4  måtte væ re 
på arbejde på eftermi ddagsholdet. Egentlig udgør den l ov
mæssige arbejdsuge 45 ti mer. J eg har imi dlerti d  i den tid måttet 
arbejde på en 6 0- ti mers uge." ( p. 3 8 )  

"Allerede i begyndelsen fortalte værkmesteren mig ,  at mange 
ægteskab er brød sammen for skifteholdsarbejdere. Og sen ere 
har enkel te arbejdere også bekræftet det overfor mig. Det bli ver 
umuligt stadig at leve med hinanden. Afg ørende er også  den 
manglende søndag ,  hvor man kan behan dle  hinanden som 
mennesker, og den umenn eskelige skifterytme. Når far' en 
k ommer h jem, sover børnene, og n år de får fri fra sk ol e, tager 
han afs ted. B ørnen e  oplever mest deres far, n år han i n attøj 
åbner døren til soveværelset og brøler "Ro". Ved den n ormale 
arbejdstid  på 8-9 timer pr. dag ser kon en næ ppe manden ,  hvi s  
de  begge er på skifteholdsarbejde. Ofte besørger han s å  det 
huslige arbejde. Han møder slet ikke sin k on e, n år han er på 
eftermiddagshold (kl. 1 4-22 plus tran sportti d), han s er hende 
2-3 timer n år han er på n at- og morgen hold, forudsat, at hans 
k on e  arbejder n ormalt, dvs. fra morgen til eftermi ddag." ( s. 
5 2-5 3 ). 

"Det kan blive paradoksal t, som det gik for mig og min ven , 
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som jeg arbejdede sammen med i gruben. Jeg kendte ingen i 
byen ud over ham, men på grund af de forskellige skiftehold 
blev det således, at vi engang imellem blev ført forbi hinanden i 
skakten, jeg for opadgående og han for nedadgående". (s. 5 2). 

"Den manglende overensstemmelse mellem arbejdstiden og 
den naturlige rytme mellem nat og dag medfører blandt andet 
også, at maven ødelægges for en stor del af skifteholdsarbej
derne, fordi organismen ikke kan indstille sig på denne stadige 
vekslen. For mig var det således, at jeg i løbet af natskiftet 
måske kunne spise to skiver brød og derefter i løbet af hele 
dagen intet ud over om aftenen eventuelt en tallerkenfuld" (p. 
5 3). 

"En ældre arbejder sagde engang til mig: "Når jeg en dag dør, 
så vil der over min dødsannonce i avisen stå: Hans liv var intet 
andet end arbejde". - Jeg må indrømme, at når jeg tidligere så 
sådanne annoncer i avisen, har jeg altid gjort en lille smule nar af 
dem, men for skifteholdsarbejderen viser det sig i virkeligheden 
at være fuldt ud rammende. Arbejdet lægger et sådant beslag på 
ham, at fritiden også kun er en pause til at ånde i for igen at 
være i stand til at klare næste skift." (p. 4 5) 

"Det skrækkelige er, at også fritiden i grunden ikke er andet 
end en anden fabrik. Den, der må udholde 8 timer ved et 
arbejde, der ikke fører til noget mål, kan ikke længere adskille 
sit liv i to områder. Han arbejder for at skaffe forudsætningerne 
for sit arbejde: han lever for at arbejde. De fleste lader fabrikken 
brede sig ud over dem, de er sig ikke mere tvangen bevidst, har 
optaget fabrikken i deres liv. Fridagene er ikke andet end en 
venten på næste skift." (G. Wallraff: "Industriereportagen 2", p. 
9 1). 

VI .  Metoder ti l i ntensivering af arbejdet 

Det er vel næppe nødvendigt at give eksempler på intensivering 
af arbejdet gennern forøgelse af maskiners og samlebånds 
hastighed. Derimod skal det med et eksempel fra et halvauto
matisk væveri vises, hvilket omfang intensiveringen af arbejdet 
gennem arbejdsområdernes udvidelse idag antager som følge af 
automatiseringen. Eksemplet stammer fra H. Kern og M. 
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Schumanns bog: "Indu st rie arbeit und Arbe ite rbewusst sein" 
(Frankfurt/M 1 9 7 0).  De t o  forfatte re skrive r: " På grund af 
aut omatkontrollen består den tekniske ind retn in g  af ad skill ige 
enkeltmaskiner, de r producere r  parallelt t il hin anden. Hve r  
mask ine e r  udrn stet med k ontrol- og k orrektions indretn in ge r  i 
et såd ant omfang, at de selvst ænd igt k an ove rvåge de v igt igste 
procesvariable og reagere på de fle ste krit iske situat ioner med 
hen sigtsmæssige korrekt ionshandlin ge r. Væveaut omaten råder 
fx. over  kontrolmekanismer, s om stand se r maskinen ved brud 
på t råden. Da t råd brud er den v igt igste fe jlk ilde -i det af os 
undersøgte eksempel var gennemsnitl igt me re end 75% af 
st and snin gerne af mask ine r forårsaget af t råd brud - er  
maskinen på grnnd af aut omatikken i st or udst ræknin g 
u afhæn gig af arbejderens permanente overvågn in g, d en tekniske 
ind retning kontrollere r  og k orrige rer i høj grad s ig selv . 
Korrektion shandl in gen ved v æve st olene be st år slet og ret i 
stand sn in g  af mask inen . . .  

Dermed forsvinde r arbejde ren s bind in g  t il den enkelte 
mask ine. Funktione rne kan i st ort omfan g organ ise re s  som 
arbe jde ved flere plad se r, hvor en væver i gennemsnit k an have 
ansvaret for 22 og i n ogle t il fælde 36 v ævest ole ( arbe jd spl ad se r  
a f  denne størrelse e r  i væverie r  på in gen måde u almindel ige .  
F agforbundet for tekstil og beklædnin g  berette r i s in d okumen
t at ion om "Die sozialen Auswirkungen der R at ional isierun g  in 
der Textil indu strie", at en v æver må bet jene op t il 64 
aut omat iske vævest ole) . .  , . .  

Arbe jd sområdets st ærke udvidelse e r  forbundet med stærke 
forandrin ger i arbe jd s indhold og arbe jd sforhold. Ind hold s mæs
s igt k an k ontrol med aut omater k arakte rise re s som en beskæft i
gel se, de r i produktionss ituat ionen e r  k oncentre ret om at 
opdage stand sn in ger  af maskinerne, kval itet s fe jl s amt mul ige 
fe jlkilder. Væveren rette r sin hoved opmærksomhed imod, om 
alle mask ine r inden for hans  område e r  igan g. De r forekomme r 
en forst yrrel se, n år en mask ine ved stand sn in g  gl ider  ud af det 
ryt miske bevægende felt af v ævest ole . Selvom den kvant it at ivt 
mest bet ydn in gsfulde fe jlk ilde e r  under k ontrol, garante re r  
mask in sikringerne alene imidlert id ikke en dadel fri kval itet . 
Aut omatkontroll øren må derfor også overvåge produktion s pro
ce s sen. Væveren forsøger at opfylde denne opgave ved opt isk og 
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manuel kontrol med produktet. Ud over dette bestræber han sig 
på at gennemføre forebyggende kontrol for så vidt muligt at 
undgå standsninger: er der nok fulde spoler i lademagasinet? 
Ligger spolerne rigtigt? Er der fnug på trådene? Er der 
fortykkelser på trådene? Løber fæstnetråde til eller fra? 

I virkeligheden reduceres kontrolfunktionen ofte til den 
blotte iagttagelse af standsninger. I betragtning af det store 
arbejdsområde er der for det meste et par maskiner istykker 
samtidig. Arbejderen er så tvunget til hurtigt at sætte 
maskinerne igang igen. Under disse omstændigheder har han 
kun lidt tid til kvalitetskontrol og forebyggende overvågning. 
For de undersøgte vævere var der i gennemsnit to standsninger i 
timen pr. maskine. Ved et gennemsnitligt antal væve på 22  må 
arbejderen altså regne med ca. 44 standsninger i timen. Pr. 
trådbrud - den vigtigste standsningsårsag - kræves en arbejdstid 
på 0,40 til 1 ,20 minut . . . 

Væveren er henvist til i høj grad blot at udbedre brud på 
tråden. For at gøre det udfører han simple håndbevægelser, som 
f.eks. ved brud på tråden: finde brudstedet - tage fat i tråden -
skære trådenden af - få fat i den anden tråd osv. ialt 16 
bevægelser. Reparationer, der kræver mere tid, må kontrolløren 
af automaterne overlade til andre, fordi han ikke kan opholde 
sig længe ved en maskine. Det gælder specielt for de 
uregelmæssigheder, der skyldes maskinskader eller forkert 
indstilling af maskinen . . . .  

Automatkontrolløren må stadig kæmpe imod standsninger af 
maskinerne. Når det ikke lykkes for ham at forebygge 
standsningerne, når antallet af ødelagte maskiner vokser stærkt, 
så falder arbejdet uvægerligt fra hinanden. Arbejderen kommer 
så let ind i en ond cirkel: I betragtning af det store antal 
stoppede maskiner må produktionskontrollen og den forebyg
gende overvågning ganske opgives - dermed vokser hyppig
heden af standsninger, og spillerummet for kontrol snævres ind i 
endnu større grad." (p. 1 18- 120). -

Arbejderne i dette væveri udtaler sig således om deres 
udvidede arbejdsområde: 

"Nu med de 26 vævestole er jeg ikke tilfreds. Vi har for 
mange stole. Det er en stor belastning af nerverne, nerverne går 
sig en tur. Man er, når man har arbejdet 2 til 3 timer, simpelt 
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hen kaput. Vi er på akkord, og akkordsatsene er så lave, at man 
er tvunget til at præstere en masse. Man er endda også ansvarlig 
for varen, for fejlvarerne. Man har 20 stole, og det er hele tiden 
dårligt materiale, og så begynder det at gå skævt, og man løber 
frem og tilbage og sveder og koger og vibrerer over hele 
kroppen." - "Selvom jeg er helt sund og rask, så mærker jeg om 
aftenen, at jeg er ganske udaset efter fyraften. Det er en kollosal 
belastning. Allermest for nerverne. Det slider hver gang på 
helbredet. Når man tænker på, at man trods automatiseringen 
har flerstolesystemet. Det er jo på bekostning af væverne. 
Arbejdsområdet bliver stadig større. Det er allerede for stort 
idag." - "Dårlige sider? Først og fremmest rationaliseringen, at 
man stadig får flere vævestole, og jo flere stole man får, desto 
mere utilfreds bliver man. Belastningen på nerverne er allerede 
stor. Det kommer tydeligt frem, når man kommer hjem fra 
skiftet, så er man helt færdig med nerverne, siger konen noget, 
så ryger man straks op. Så skælder man børnene ud, uden at 
man egentlig vil det. Det er altsammen et spørgsmål om nerver." 
(207). 

VI I. Sundhedsmæssige følger af den stigende arbejdsintensitet. 

"Når arbejdsintensiteten stiger over et vist mål, så kan ingen 
lønforhøjelse mere erstatte den anvendte arbejdskraft. Der 
finder en direkte rovdrift på arbejdskraften sted. Det bliver 
tydeligt ved at se på de ødelæggende følger af det opskruede 
arbejdstempo i Forbundsrepublikken. Således er antallet af 
arbejdsulykker vokset fra 1 ,3 mill. i 1 9 5 2  til 2,2 mill. i 1 963. 
Antallet af ulykker pr. 1 000 beskæftigede steg i samme tidsrum 
fra 1 5, 1  til 1 8, 7. I 1965 beløb antallet af arbejdsulykker i 
Forbundsrepublikken sig til ca. 2,5 mill. Særlig foruroligende 
ved dette er det tiltagende antal af svææ og dødelige ulykker i 
de sidste år. Rovdriften på arbejdskraften viser sig i en højere 
grad af invaliditet iblandt yngre. Tilgangen til førtidspension lå i 
de sidste år mellem 250.000 og 300.000. Den var dermed 
næsten dobbelt så stor som den samtidige tilgang til "folke
pension". Det betyder, at ca. to trediedele af arbejdere og 
funktionærer bliver invalide før de når den lovmæssige 
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pensi onsald er. G ennemsnit salderen for tilgangen af  arbejd s- og 
erhvervsudygtige rentenyd ere ligger mell em 5 6  og 5 7  år. Hvor 
ød elæggende følgerne af d en enorme arbejd sintensitet er, 
k ommer også til udt ryk i d en k end sgerning,  at mænd enes 
middell evetid i F orbund srepublikken, t rod s  all e  d en medicinske 
vid enskabs resultat er, aftager efter d et 3 0. år. S ærlig påfaldende 
er d en store vækst i hjerte- og k red sl øbssygdomme s om 
død sårsag. Her k ommer ænd ringen i a rbejd spres set til udt ryk, 
idet d enne bli ver stadig mere psykisk belastend e" .  (W. G erns: 
"B emerkungen z ur Marx schen T heorie d er Lage d er Arbeiter
klas se" ,  S onderheft 2 ,  "Marxistisc heBlatter" 1 967 , s. 6 1 ) .  

Et eksempel på virkningerne af arbejd sfeltet s  ud vid el se: "Den 
tidlige i nvaliditet blandt førerne af en-mands-vognene i det 
offentlige næ rtrafikselskab er forfærd end e. Med tiltag ende 
rati onalisering bli ver førerne af bu sser og s porvog ne i d en 
offentlige nærtrafik samtidig bet roet k ondukt øropgaver, sål ed es 
at k ond uktørerne ikke l ængere er nød vendige. Den ekst rabelast
ning, som er forbund et med d enne bet jening ,  belønnes med et 
tillæg.  Dett e tillæg fald er imidlertid bort , hvi s føreren ikk e  k an 
gøre t jeneste, forklares d et. Men d et k an netop være af g rund e, 
som ikke skyldes førerens forhold , d a  ekst rabelastni ngen slid er 
hårdere på helbred et ,  såled es at d et ikke er muligt at tage 
ansvaret for at k øre bussen." ( F rankfurter R und sc hau 
4 .5 . 1 970). 

VI 1 1 . Kampformer i mod forøgelsen af arbejdsintensiteten 

Arbejd erklassen er tvunget til at føre en organiseret afværge
kamp i mod d en stadige forøgelse  af arbejd si ntensitet en for at 
sætte sig i mod d en alt for tidlige ød el æggel se  af arbejd skraftens 
brug sværdi. Til d ette må d er umiddelbart udvikles vi rkni ng s
fuld e k ampformer i hver enkelt vi rk somhed .  St rejken på d e  
italienske Pi rellifabrikker i 1 96 8  er et eksempel på såd anne 
virksomme former for kamp i mod d en s tigende arbejd sinten
sit et .  Den følgend e  beretning om d enne st rejk e  er taget fr a  
" R ot e  Press e  K orrespond enz" ( nr. 1 8 , 2 0.6 . 69) .  Her hedder det: 

"I nr. 1 beretter R PK k ort om en ny k ampform, som arbejd erne 
på Pi relli- fabrikk en i Italien har udviklet. Nedenfor 
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følger en u dførl ig beretning om den modstandsmetode, som 
arbejdsstyrken prak tiserede. Dens eksemplariske  k arak ter bestå r 
i, at arbejd erne var istand til i k ampen selv at l ære anvendel sen 
af produkti onsmaskineriet, og at de var istand til at anvende 
disse  færdigheder imod kapital isternes profitjagt . . .  Hos Pirelli  
to g k ampen ku n ind imellem form af direk te k onfrontation. 
Den blev ført således, at den varede så l ænge som mul igt, 
hvorvM arbejdsgiveren led størst mul igt tab u den at arbejderne 
:tnisted e hele deres løn. Kampen l ignede et plageri ell er en 
gu erillak rig, hvis fortløbende faser gj orde det mul igt at 
kons olidere enheden i basi s, at opnå former for direk te 
d emokrati, at opnå en større kampkraft og at forbedre k ampens 
metod er og arbe jdernes sel vo rganisering. På kampens højde
pu nkt; fra oktober  til dec ember 1 9 6 8 ,  greb arbejderne i 
fabrikken i Settimo til en helt ny, i basis u darbejdet k ampform, 
som u dgj orde ansatser til arbe jderk ontrol over produktionspro
cessen, hvis ikke  endda til arbejdernes teknisk e selvst yre af 
vi rksomhed en: sel vb estemmel se over arbejdstempoet og over 
udarbejdel se af al ternative plane r. 

Således blev den mest originale og vansk el igste kampform, 
der nogensinde er blevet anvendt i et stort modern e  fore
tagende, u dviklet og prak tiseret: den u dvikledes af arbejderne i 
basis, forel agde i fr ie forsaml inger, hvor den diskuteredes og 
endel ig godkendtes. Den bestod i, at arbejdstempoet i all e  
afdel inger og sektorer i den kæmpestore fabrik samtidig 
redu ceredes, u den at den ophørte med at fu ngere med et 
U rvætk s præcision. Operationens mål var det enkle, at afsk affe 
arb ejdstempoet og akk ordlønnen, som blev fastl agt af virksom
hedsledel sen. Den samtidige nedsættel se af aktiviteterne i et 
stort og k ompl iceret foretagende k ræver imidlertid i praksis en 
fuldkommen selvstændig organisering og en særl ig teknisk 
p ræstation. L igesom de forskell ige hjul i et u rværk ikke drejer 
med samme hastigh ed, sål edes er rytme og tem po hell er ikke  ens 
i de forsk ell ige afdel inger af et storforetagende. For at disse k an 
produ cere regelmæssigt, uden  vanskel ighed er og " flaskehal se", 
er all e  operationer beregnet nøjagtigt, ofte på seku nder, ved 
hjæl p af et omfangsrigt teknisk hieraki, som ligefra ingeniøren 
til arbejdsopsyhet skal påse at hel e arbejdet gennemføres 
indenfor den fastlagte tid. Og netop dette h ieraki, som betragtes 
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som nødvendigt, af skaffes i Settimo. Der har arbejderne selv 
taget hånd om organiseringen af produktionen. Opfindsomhed 
og selvdisciplin erstatter befalingerne og den disciplin, der 
dikteres oppefra. Dette er endnu mere forbløffende, da store 
dele af de tusinder mandlige og kvindelige arbejdere i Settimo er 
unge, som stammer fra Syditalien og er kommet til Torino uden 
erhvervsuddannelse, uden de kundskaber, der er nødvendige i en 
kompliceret teknisk produktion, og ofte uden skoleuddannelse 

Ligesom hos andre storforetagender baserer virksomheds
ledelsen på Pirelli sin magt på, at det er umuligt for arbejderne 
at holde forbindelse med hinanden, at de altså er isolerede -
hver ved sin maskine, hver i sin afdeling - og på, at 
fagforeningerne er splittede. Alle havde de samme klager. Men 
på grund af de manglende muligheder for at kunne mødes og 
diskutere dem i fællesskab, kom disse klager kun frem gennem 
ukontrollerede, korte og derfor resultatløse udbrud af misfor
nøjelse. 

Arbejdernes utilfredshed havde flere årsager, der er typiske 
for denne industrigren: under forskellige påskud, som hver for 
sig altid blev retfærdiggjort af tekniske fornyelser, blev den tid, 
som måtte bruges til at fremstille et bestemt antal enheder, gjort 
stadig mindre, mens akkordlønnen kun steg lidt. Antallet af 
maskiner tog stadig til, mens rummene, som man stillede 
maskinerne op i, forblev lige store. Uudholdelig luft, hede, larm, 
umenneskeligt arbejdstempo, tiltagende udmattelse: det blev 
hele tiden vanskeligere at opfylde virksomhedsledelsens akkord
normer . . . .  

Akkordlønnen, som udgjorde en betragtelig del af den 
samlede løn, blev for mange år siden låst fast af virksomheds
ledelsen. Ledelsen nægtede at forhandle om den. Den ville 
regulere arbejdets tempo og intensitet efter forgodtbefindende 
ved hjælp af denne post. Derimod var grundlønnen, hvortil 
akkordlønnen blev lagt, blevet forhøjet på grundlag af virksom
heds- og brancheoverenskomsterne. Hvis det derfor lykkedes 
arbejderne at nedsætte den samlede virksomheds aktiviteter, så 
kunne de tilføje Pirelli et forholdsmæssigt større tab, end de selv 
ville lide . . . .  

Arbejdernes kontrolmagt kunne kun tvinges igennem på en 

... 
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måde: ved at den ble v  omsat til praksi s, og ved at m an i gennem 
praksi s  genne mskuede virksomhe dshie rakiets  hemmelighe der. 
For at kunne sætte spørgsmål ste gn ved præstati on sn ormen og 
kontrolle re gennemførel sen af den n ye k ommende n orm måtte 
arbejderne kende hemmeli gheden ved arbe jdsvu rde rin gen :  Hvor
lede s  fastsætte r m an den n ødvendi ge tid til u dførel se af en 
bestemt del af arbe jdet? Efte r hvilken målest ok be re gne r man 
pau se rne? Hvad bet yde r en forøgelse af det tidsru m, der e r  
nødvendigt til et arbe jde, når man t age r i bet ragtnin g, at man i 8 
timer (elle r 49 uge r  om året ) må u dholde den samme 
arbe jdsrytme, som man kan holde u d  i 2 0  minutte r ( eller en 
uge )? Arbe jderne fra Settimo måtte først læ re svarene på di sse 
og mange andre spørgsmål at ken de, u darb":j de præ stati on s
norme r  og re gule re det harmoniske samarbe jde mellem alle 
afdelinge r  og sekti one r u den -eller endda imod - den store 
fabriks tekniske apparat. 

For at nå dette mål gj orde de følgen de: Hve r  arbe jde r  ved en 
maskine be ste mte sit e get arbe jdstempo på e get initi ati v og i 
forståelse med sine k ollege r i afdelin gen. D e  n ye arbe jdstids
reguleringe r blev  fastholdt i såkaldte " alte rnati ve t abelle r" og 
slået op ve d siden af hver maskine i ste det for vi rksomheds
ledel sen s t abelle r. K oordinerin gen af arbe jdstem poet i de 
forskelli ge afdelinge r skete gennem forsøgsvi s  indarbe jdnin g og 
stadige k orrekti oner. De rve d var det muligt at æn dre n orme rne 
alt e fte r kam pens betin gelse r, en kamp, der i denne form vare de 
i 2 måneder. Når det gj aldt om at advare virk som he dsle del sen 
særli g  efte rt rykkeligt, l od arbe jderne produkti onen synke til 
under  3 0  pct. af n ormen, hvilket for Pirelli bet ød et t ab på 7 0  
pct, men for arbejderne kun en lønnedsættel se på 1 0-1 5 pct .  

En sådan kam p  foru dsætte r natu rligvi s  e n  s olidaritet sfølelse 
og en stor sam arbe jdsvillighed, som kun kunne fremk alde s 
gennem selvstæn di g  organi se ring og demokrati i basi s. Mulig
heden for at gennemskue de demokrati ske rel ati oner mellem 
arbejde rne på den ene side og på den an den side deres 
kommitee r, dele ge rede og fagli ge organisati oner  var n ødvendi ge 
for dette resultat . . . .  

Nu går k ampen på Pirelli og an dre virk som hede r  vi de re. T hi 
den m agt positi on og k ontrol, som arbe jderne hos Pi relli har 
tilk æmpet sig, e r  tilkæmpede re sultater, som ikke bare kan 
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forvalt es som en engang for alle opnået fordel. Tvæ rtimod 
k ræ ver di s se result at er basi s' st adi ge råds lagning, i ntervention og 
k ontrol. "  

Eksemplet fra arbej dskampen på Pi relli har si den dannet 
sk ole også i andre italienske vi rk somheder. I en reportage om 
"De ruinerende følger af strejkerne i Italien" j amrer Springers 
"B erli ner Morgenpost" (1 . 12 . 1969 ) :  "Det i Itali en anvendt e 
lumske system af arbej dsnedlæggelser, der sker st ødvis efter 
sk ak bræt-mønster, forårsager den st ørst mulige skade på 
produktionen med den mindst mulige lønnedgang for arbej ds
t agerne. Det er sj ældent , at alle beskæftigede i en fabrik st rejker 
samti dig. Man st rejker skiftevi s  - oft e kun et par timer pr. skift 
- og k un t o  eller tre afdelinger, som i ndt ager en nøglepositi on i 
virk somheden. Når disse afdelinger ikke er i gang forstyrres hele 
s amlebåndsarbejdet og bryder ti lsi dst helt sammen." 

Hvor langt de italienske arbej dere allerede har drevet deres 
selvst ændige organi sering i vi rksomhederne f remgår af følgende 
f lyveblad, som FIAT- arbej derne udsendt e  under deres seneste 
st rejke på fabrikken i Torino (fra Ex press I nt ernational, nr. 1 0 4 ,  
1 9 70) : 

Kammerater fra F IAT ! - A R B EJD E R D E L EG E R E D E !  

I di s se  dage sker der noget st ors lået. Arbej dernes k amp har 
rystet FIATs magt. Produkti onens j ernhårde lov er blevet rystet 
af arbej dernes magt. Arbej dernes magt har i di s se  dage frigjort 
si g i st rejkerne, i de int erne forsam linger af arbej derdelegerede, i 
di skussi onerne, som er blusset op overalt i fabrikkerne, på 
agitati onst urene igennem værkst edern e. Den magt , vi har 
erobret i di sse dage, må vi udbygge yderli gere. Vi må ikke vige 
et enest e sk ridt ti lbage. Vores arbej de må fra nu af blive et helt 
andet. Derfor må vi stå sammen. På alle skift , i alle afdeli nger 
må vi holde møder og væ lge delegerede, for at vi med st rejk ens 
magt og vores e nhed fuldst ændigt k an forandre vores arbej ds• 
betingelser og for at vi k an udøve arbej derkontrollen. 

Vi må forene de arbej derdelegerede ti l en magtfuld bevæ gelse 
med det mål at udøve den permanente arbejderk ontrol over 
arbej dsbetingelserne. Arbejderne på FIAT ved, at deres sej r  er 
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mulig, når alle arbejdere sejrer, når arbejderne på alle 
virksomheder gennemfører arbejderkontrol ved hjælp af plenar
forsamlinger og delegerede. 

FO RSAMLING E N  

Forsamlingen er det sted, hvor arbejderne, som har sluttet sig 
sammen på skiftene, i afdelingerne, i værkstederne, diskuterer 
målet og de metoder, som skal føre til målet. Den er arbejdernes 
instrument til at opretholde magten og kontrollen over arbejdet. 
Enhver form for inspektion og restriktion af forsamlingen er 
uantagelig for os. Forsamlingen vælger delegerede og kan på 
ethvert tidspunkt tilbagekalde dem. 

ARBEJDERDE LEGATEN 

Han er den mest bevidsty arbejder i den gruppe, hvor han 
arbejder, og han har alle sine arbejdskollegers fortrolighed. Han 
bliver ikke foreslået eller valgt af en udenforstående organisa
tion, men han er udelukkende udtryk for forsamlingens vilje. 
Derfor er han også kun ansvarlig overfor arbejderne og ingen 
andre. Han må kunne forhandle med hele virksomhedens 
hierarki, lige fra afdelingsledelsen til personalekontoret. Hans 
opgave kan ikke være at bringe problemerne frem for Comitate 
interno, men han må selv forhandle dem til ende. 

Ud over dette må hans funktion ikke være indskrænket til 
kun at kontrollere et aspekt af arbejdsbetingelseme. Arbejder
delegaten må forhandle med kapitalisterne om alle de pro
blemer, som arbejdskollektivet har. Arbejdskollektivet forpligter 
sig til at forsvare en arbejderdelegat imod alle forandringer. Det 
er klart, at FIAT ikke skænker os vores delegerede. Vi må selv 
skaffe os dem, således at vi kan arbejde - og vi må forsvare 
dem. 

Endelig må vi organisere alle arbejderdelegerede i en magtfuld 
enig bevægelse af arbejderdelegerede, hvis permanente mål er 
arbejdernes kontrol over arbejdsbetingelserne og produktionen. 
Dette mål bliver umiddelbart virkeliggjort med forhalingen af 
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arbejdshastigheden og nedsættelsen af produktionen alle 
værksteder. 

F E M  PUN KTER FOR A R BEJD E R KONTRO L L E N  OVER 
A RBEJDSBETI N G E LSE R N E  

1 .  Enhver forflyttelse, enhver forholdsregel, der tages overfor en 
arbejder, afvises, hvis arbejderdelegaten er imod den. 
2. Enhver forandring af skiftet eller disposition vedr. overtid 
kan ophæves af delegaten. Han forelægger igen enhver 
beslutning for forsamlingen. 
3. Enhver af direktionens forholdsregler i spørgsmål om 
forhøjelse af fortjenesten, lønindplacering, fastlæggelse af løn 
kan ophæves af delegaten. Han kræver, at afgørelsen af 
spørgsmålet træffes af arbejdernes plenarforsamling. 
4. Arbejdernes forsamling og kun den kan træffe beslutninger 
om sværhedsgraden og belastningen af arbejdet, samt stille og 
fremme forslag. De delegeredes opgave er at formindske 
arbejdets uudholdelighed ved nedsættelse af tiderne, ansættelse 
af flere arbejdere og erstatningsfolk, flere og længere pauser og 
tekniske forandringer på arbejdspladsen. 
5. Forsamlingen må udøve kontrollen over akkorderne gennem 
de delegerede. Ethvert forslag fra direktionen om teknologiske 
og organisatoriske forandringer kan annulleres af de delegerede 
og forelægges for arbejdernes forsamling. Denne træffer den 
endelige beslutning. 

KAMMERATER! De arbejderdelegerede, som er blevet valgt i 
hjælpeværkstederne, foreslår at samle et råd af arbejderdele
gerede fra FIAT for at diskutere disse 5 punkter og træffe 
beslutning om en enig og stærk aktion indenfor og udenfor 
fabrikken. 

De arbejderdelegerede. 

i 
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MATE R IA LE T I L SJETTE A FSNIT 

I .  Stigende organisk sammensætning og reservearme 

a. Automationens omh ostninger 
"Automati onen k ræver meget kapital og vældi ge investe

ringer. De lønner si g imidlerti d k un, når de økonomi ske enheder 
eller f oretagener også er til st rækkeli g st ore til vi rkelig at k unne 
fordøje dem. Ud fra dette s ynspunkt er en stæ rkere k oncen
t rati on af virksomheder i Tyskland alt så  nødvendig for at sikre 
økonomi sk fremskridt og voksende velstand for menneskene. " 
(Die  W elt 27.3 . 1 965 ). 

"Den vestt yske økonomi bruger i år ca. 4 milliarder DM ( i  
1 96 0  2,2 mil liarder) på aut omatiseringen. Fra 1 97 0  anslås det at 
bli ve 1 0  milliarder årli gt ."  (Die W elt , 1 3 . 1 0 . 1965 ). 

b. Frigørelse af arbejdskraft 
"Der spares ca. 1 ,5 millioner mennesker årli gt i forbunds

republikken ved aut omation og andre former for t ekni sk 
fremskridt. Ti l produktionen af nati onalprodukt et i 1 96 2  
kræ vedes ca. 2 5 , 5  millioner mennesk er. Med vedvarende tempo 
i det t ekniske fremskridt kan i 1 97 2  1 0,5 millioner mennesk er 
fremstille et li ge så st ort national produkt . . . . Ifølge en 
forudsi gelse fra IFO-instit uttet i Munchen vil en t rediedel af de 
beskæftigede i løbet af de næ ste fem år væ re nødt til at i ndtage 
nye og meget dårli gere arbejdspladser. I undersøgel sen i ndgik ti 
virksomheder fra meget forskellige brancher, s om havde 
aut omati seret deres anlæg. Vi rksomhedern e  havde før aut omati
seringen 2 9. 2 1 2  beskæftigede og efter 55. 0 0 1. "Gew erkschaft
liche Umschau" bet onede, at der ikke var nogen modsigel se i 
dette og fast slog: "Havde dis se  virksomheder nemlig automati
seret uden at k unne øge deres afsætning, så var deres 
arbejdsst yrke sunket til 1 4. 0 0 0, dvs. til halvdel en af den 
oprindeli ge arbejdsst yrke. Havde de derimod udvidet deres 
produkti on ( på det daværende niveau) uden at automatis ere, 
måtte de beskæftige over 1 3 8 . 0 0 0  funktionærer og arbejdere 
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idag"." (Die Andere Zeitung 20.8. 1 964). 
"Af rationaliseringsopgørelsen over den tyske økonomi 

fremgår det, at i årene 1 9  50 til 1 960 blev gennemsnitligt 6 ,3% 
og i de følgende år frem til 1 968 gennemsnitligt 4,8% af de 
erhvervsaktive personer frigjort ved produktionsudvidelse eller 
arbejdsindskrænkning og igen beskæftiget i den samme eller en 
anden produktionsgren. For årene til 1 980 regnes der med en 
frigørelse på ca. 10 ,5  millioner erhvervsaktive, hvilket dog ikke 
uden videre må sættes lig en arbejdsløshed af samme omfang." 
(Suddeutsche Zeitung 29.4. 1 9 70). 

c. Usikkerhed omkring arbejdspladsen på grund af de stadige 
forandringer i kapz"talens o rganiske sammensætning. 

"Den sidste recession har fremskyndet tempoet i automatise
ringen og andre tekniske fornyelser. I 1968 var der 7 7 0.000 
færre erhvervsbeskæftigede end i 1 960, selvom produktionen 
steg med omkring 7 pct. om året. Væksten i produktiviteten 
nåede rekordhøjder. Disse tal gav Gunter Friedrich, IG Metalls 
automatiseringsekspert. Han erklærede, at ganske vist blev 
arbejderne ramt væsentlig hårdere af arbejdspladsnedlæggelser 
end funktionærerne, men funktionærerne kan alligevel ikke føle 
sig sikre. IG Metall har i 1 0  virksomheder undersøgt de områder, 
som er blevet omlagt til elektronisk databehandling. 35 pct. af 
alle arbejdspladser var blevet bortrationaliseret og yderligere 2 1  
pct. fundamentalt ændret. Også ledende funktionærer bliver 
ofte igennem sammenlægning af af delinger ofre for rationalise
ringen." (Frankfurter Rundschau 31.5.69 ). 

"Den industrielle revolution tog kun sin begyndelse i det 1 9. 
århundrede - og nutiden og fremtiden vil bringe endnu større 
omvæltninger. I tekstilindustrien i Forbundsrepublikken er der i 
de sidste 1 0  år blevet investeret 10  mia. DM i nye anlæg, 
100.000 af de engang 600.000 beskæftigede er blevet over
flødige. Resultat: tekstilindustrien er blevet kapitalintensiv, dens 
produktivitet steg med omkring 1 20 pct. og omsætningen med 
omkring 60 pct.. Ekspertbedømmelse: "Denne udvikling over
stiger fuldstændig, hvad der i noget andet årti i tekstilindu
striens historie har været muligt at fremvise." I de næste ti år 
regnes der med at være brug for mellem 1 5  og 20 mia. DM til 
nye revolutioner i tekstilindustrien. Eksperterne regner med, at 
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udviklingstempoet vil stige med en meget kraftig accelerations
faktor." (F.R. 13 .3 . 1 970) .  

"I tiden indtil 1980 må man regne med,  at omkring 1 0,5 mill. 
erhvervsbeskæftigede inden for alle områder af F orbunds
republikkens økonomi vil blive frigjort. D et betyder ikke, at der 
vil indtræde en arbejdsløshed af dette omfang, men det b etyder, 
at 1 0,5 mill. arbejdere og funktionærer må finde andre 
arbejdspladser. Det fremgår af et studie, som er udarbejdet på 
initiativ af D G B .  I den sociologiske del  af studiet lægges der 
vægt på, at man ikke overvurderer højden og niveauet af 
kvalifikationer som en arbejder må have i mere krævende 
automationsarbejder. Det kvalificerede automationsarbejde er 
frem for alt karakteriseret af de såkaldte procesuafhængige 
færdigheder som teknisk intelligens, fleksibilitet og ansvarlig
hed. Som regel kan disse erhverves uden vanskeligheder gennem 
en oplæringstid på nogle måneder" (F.R. 29.4. 1 970) .  

"I en  undersøgelse om virkningerne af  automatiseringen og 
produktivitetsfremgangen i Vesttyskland og Vestberlin indtil 
1980  fastslår "Rationaliseringsrådet", et økonomisk institut 
financieret af arbejdsgiverne:  "Den faglige bevidsthed hos 
automationsarbejderne bliver stadig mindre, da de kan udskiftes 
lige som reservedele". Desuden, hedder det videre i beretningen, 
vokser antallet af pladser med ukvalificeret og monotont 
arbejde i den automatiserede produktion. D erigennem vil 
antallet af folk, som skal "fylde hullerne i automatiseringen", 
blive meget stort." (Die Wahrheit 9 . 5 . 1 9 70) .  

Der var 1 .2 mill. arbejdsløse i EEC-landene i midten af 1 969.  
(F.R.  10 .4 . 1 9 70) .  

"Udfra officielle statistikker, som bevisligt ikke er tilstrække
lige, og som er b levet manipuleret i de herskende klassers 
interesse, var antallet af arbejdsløse i 1 960 i USA 5 ,6  p ct. , i 
Storbritanien 2 ,4,  i Frankrig 2 pct, i Italien 4,3 ,  i Belgien 5 ,2 ,  i 
Vesttyskland 1 og i Jap an 1 ,4 pct .. Det vil altså sige, at der i de 
ti største lwpitalistiske lande z· 1960 efter o ffz"cielle opgz·velser, 
var rundt regnet otte millz"oner arbejdsløse. Tallet på de officielt 
registrerede arbejdsløse bevægede sig i de følgende år mellem 6 
og 7 millioner i de ledende kapitalistiske lande, hvortil kommer 
de, som arbejder på nedsat arbejdstid. Antallet af disse svarer til 
mellem 5 0  og 7 5 pct. af de fuldtidsarbejdsløse. I .L.O. i Geneve 
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anslog antallet af mennesker der i 1 96 7  og 68 ikke havde 
regelmæssigt arbejde til over 1 0  mill. " (Die W ahrheit 
19.2. 1970). 

d. Stigende kapitalsammensætning i enkeltvirksomheder 
"I en fabrik, der fremstiller gevind, blev gevindet tidligere 

skåret på manuelt betjente maskiner. På denne måde opnåede 
en kvinde en gennemsnitlig præstation i løbet af et skift på ca. 
2000 gevind. I dag bliver gevindene på denne fabrik skåret 
automatisk, hvorved en automat producerer 6000 pr. skift, altså 
det tredobbelte. Fabrikken så sig nu tvunget til at afskedige 200 
kvinder. Men disse 200 kvinder blev ikke arbejdsløse. De overgik 
til andre virksomheder. Imidlertid opnåede de 20 til 40 pfennig 
mindre i timen. Det kom til drastiske løntab ved standsningen af 
et forældet valseværk, som blev erstattet af et moderne anlæg. 
Mens der i det gamle valseværk med 1 5 3  arbejdere i i tre skift 
blev produceret 1 8  tons i timen, så producerede det nye anlæg 
med kun 1 04 arbejdere i to skift det dobbelte: altså 36 tons i 
timen. Det er en imponerende teknisk præstation. Den sociale 
eller rettere den asociale konsekvens blev imidlertid: Selvom 
lønomkostningerne pr. ton faldt med 4 7 .6 pct. fra 1 1 . 59  DM til 
5 .5  2 DM, så blev der ialt udsendt 65 opsagte tariffer. Et blik i 
lønningsposen afslørede derfor et mindre imponerende resultat: 
nemlig færre penge, ja helt op til 1 .20 DM mindre pr. time." 
(Tagesspiegel 2 1.3. 1965). 

e. Indvirkningen på de ældre arbejdere 
"Selvom enhver arbejdsløs på det tidspunkt stod overfor tre 

ledige pladser, gemte der sig bag de fremtrædende tegn på 
overbeskæftigelse en misere af første klasse: diskrimineringen af 
de ældre arbejdere. Thi ca. halvdelen af de 286.000 stillings
søgende er arbejdsvillige og -duelige, der kun har en fejl: de er 
over 45 år og har på trods af godt 723.000 ledige pladser næppe 
en chance for nogensinde at komme tilbage til det erhverv, de er 
udlært i, eller en lige så agtet eller lige så godt betalt stilling. 
Allerede nu viser det sig, at de 5 0'årige arbejdsroutinerede må 
betale regningen for den hastige økonomiske vækst. De bliver 
altid sorteper, når moderne brancher fortrænger traditionelle 
erhvervsgrene, som f.eks. olieindustrien fortrængte minedriften. 
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Yngre folk fra minerne, som blev ramt mindst li ge s å  h årdt som 
de ældre af virkso mhedsnedl æggel serne, h ar uden be svær fundet 
arbejde i ge n. Men ca. 1 0 . 0 0 0  tidlige re mi nearbe jdere fra R uh r, 
som har  overskredet den kritiske alder på 45 år, e r  endnu -t re 
til fem år e fte r l ukninge n  af de re s arbe jdsplads - uden e rhverv. 
På samme måde går det ældre kleinsmede o g  tek stil arbe jdere, 
e rhvervsgrupper  der ge nnem mek ani se ring o g  ko nkurre nce fra 
udlandet blev berøvet dere s arbejdsplads . . .  

Reces sionen fo r t re år siden  bragte virkeli g fo r dage n, hvad 
medal je r o g  rosende ord ved jubilæumsfe sterne e r  værd, når det 
komme r  til stykket. De ældre blev først fy ret. Ikke engan g 
S chille rs skrædde rsyede opsving udglattede misere n. Endnu 
under h øjko njunkt uren, hvo r næsten alle tidli ge re frigjo rte unge 
k ræfte r i ge n  var kommet tilbage til fabrik shalle rne o g  konto
re rne, måtte de fleste ældre stadig stemple. I efte råret 1 96 8  var 
der stadig 1 08. 0 00 mænd og kvinde r  ove r 45 uden stilling, 5 0% 
flere end før krise n. "Man må vente" pro fetere r  N urnbe rge r 
B undesanstalt, " at andelen af ælcl re arbejdsl øse o g  dere s 
forsørgelse bliver et stadig vanskeli gere spørgsmål. Alle rede nu 
er  det rigti ge antal arbe jdsvilli ge ældre, so m ikke længe re finde r  
dens plads i e rhvervssamfundet, meget st ørre e nd den o fficielle 
st atistik angiver" . .  " (Spiegel 8, 1 97 0 ). 

1 1 .  Kapitalens central isering 

K apitalens akkumulatio n - fo rvandlinge n  af me rværdi til 
y derli ge re k apital - blive r fremskyndet ved sammenlægningen 
af fle re k apitaler til færre e nkeltkapitale r. Marx k alde r  denne 
udvikling centralisering. Idag betegnes det hyp pige re som 
ko nce nt ratio n, hvilket o gså anvende s  i de følgende illust ra
tione r  . 

K apit aliste r, den bo rge rlige pres se o g  rege ri ngsembedsmænd 
ser centrali se ringe n  som en udvikling, de r simpelthen  nødvendig
gøres af " det tekniske fremskri dt". S måvi rk somhede rnes rui n  o g  
frigørelsen af arbe jdskraft e r  ganske vist beklageli ge, men 
desværre uo mgængeli ge følge r  af e n  " struktursane ri ng". At 
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centraliseringen er  en af det kapitalistiske systems fremtrædel
sesformer forbliver derved skjult. 

Det stigende antal virksomhedssammenslutninger muliggør 
erkendelsen af kapitalens tendens til stadig højere former for 
samfundsmæssiggørelse. Denne udvikling har til følge, at 
kapitalismen undergraver sin egen forudsætning, den private 
ejendomsret til produktionsmidlerne. "Middelstandens" klager 
over de store koncerners økonomiske tryk er kun et udtryk for, 
at laget af små selvstændige erhvervsdrivende i tiltagende 
omfang eksproprieres. 

a. Virksomhedssammenslutninger 

En centraliseringsundersøgelse foretaget af forbundsrege
ringen i 1964 viste, at i den vesttyske industri havde 5 0 firmaer 
tilsammen 2 5,3% af industriomsætningen, og 5 00 firmaer havde 
en omsætningsandel på 49, 1%. De ti største virksomheder i hver 
branche havde tilsammen følgende andele af den totale 
omsætning i den pågældende erhvervsgren :  
Råolieforarbejdning og kulindustri· 
Tobaksi"ndustri 
Skibsbygning 
Bilfabrikatfon 
Gummi� og asbestforarbejdende industri 
Jernindustri 
G l,asi·ndustri· 
Metalindustri 
Minedrift 
Kemisk Industri· 
Elektro teknisk industri· 
Finkeramisk industri (porcelæn) 
Læderi·ndustri· 

91, 5% 
84,5% 
69,0% 
67, 0% 
59, 7% 
57,8% 

51, 7% 
44, 7% 

42, 0% 
40,6% 

38,4% 
3 7,5% 

31,3% 

"Den tyske eksport b liver først og fremmest båret af disse 
storforetagender og virksomhedssammenslutninger. Interesser i 
udenlandske firmaer er i storfirmaernes b esiddelse." ( Frank
furter Rundschau 30. 1 0. 1 9 64). 

Antallet af virksomhedssammenslutninger stiger yderligere 
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hvert år (Wahrheit 23.5. 1970): 
1959/60: 37 
1969/62: 64 
1 963/64: 65 
1965/66: 93  
1 967/68 : 1 30 
I 1 969 steg antallet af sammenslutninger til 1 68. I 1 970 

regnes der med 300-400 fusioner (Metall 1 8/ 1970). 
"Staten er selv med til umiddelbart at fremme det, vi kalder 

teknisk fremskridt. Den letter fusioner til optimale virksom
hedsenheder," forklarede Schiller 1 968 i Oberhausen (Wahrheit 
2 3.5. 1 970). Det er let at læse ud af disse ord, hvilke chancer 
kartelkontorerne har ved fusionskontrol. 

I den samlede vesttyske industri beskæftigede kun 1 ,2% af 
alle virksomheder ( 1 100-1250 virksomheder) i 1967 1 .000 
arbejdere eller derover. Men denne ene procent af virksom
hederne producerede alligevel næsten 40% af industriomsæt
ningen og beskæftigede næsten 40% af alle arbejderne i BRD. 
Virksomheder med mere end 200 beskæftigede udgjorde i 1 967 
en andel på 8% af alle virksomheder, de fremstillede imidlertid 
70% af den vesttyske industriomsætning. I disse virksomheder 
er mere end 2/3 af de vesttyske og vestberlinske arbejdere 
beskæftigede. (J. Huffschmid: Die Politik des Kapitales, 
Frankfurt 1 969 , p. 39-42). 

b. Centraliserings/ormer 

Udover den horisontale centralisering, som strækker sig til 
virksomheder indenfor en bestemt branche, og den vertikale 
centralisering, som indlemmer underleverandører, findes der 
allerede nogle tilfælde af diagonal centralisering. Et eksempel på 
disse "blandede koncerner" er Oetker-koncernen, der omfatter 
buddingpulverfabrikker, rederier, bryggerier osv. "I Quandt
koncernen (storaktionær hos BMW) bliver ikke alene de fleste 
tyske autobatterier produceret, men lige så værktøjsmaskiner, 
våben farmaceutiske artikler, containere og tekstiler." (Huff
schmid, p. 61 ). 

En skjult form for centralisering er systemet med under-



leverandører: 
Antallet af underleverandører til :  
AEG 30.000 
Siemens 30. 0 00 
Krupp 23.000 
Daimler-Benz 1 8.000 
Bayer 17.500  
BASF 1 0.000 
Opel 7.800  

1 97 

Hvor truet de afhængige virksomheders eksistens er, erfarede 
også "Grudeofen-Fabrik GmbH" sidste år, en virksomhed som i 
1 965 og 1 966 havde opnået en omsætning på 28 millioner DM. 
1966 producerede dette firma 1 1 0.000 bordkøleskabe og 
leverede 66.000 af disse til Neckermann-Versand KG. Da 
Neckermann i 1 967 ikke mere gav virksomheden ordrer, var 
dens ruin ikke til at undgå. I det følgende år måtte det erklæres 
konkurs." (Huffschmid p. 70-7 1). 

c. Centralisering på det internationale plan 
"Stadig flere store internationale og USA-koncerner beher

sker de nationale økonomier i Vesteuropa og udbytter 
arbejderne i de ramte lande endnu hårdere. Den stadig 
forstærkede koncentration af kapital og økonomisk magt vil 
føre til, som DGB�ordføreren Vetter betonede med henvisning 
til offentliggørelser i USA, at i løbet af overskuelig tid "vil 100  
multinationale selskaber kontrollere to  trediedele af produk
tionen i den kapitalistiske verden." (W ahrhei t 1 .7. 1 970). 

1 1 1 .  Hvordan arbejdsgivere forstår deres samfundsmæssige 
fu nktion 

CDU/CSU afholdt i sommeren 1965  en konference for 
erhvervslivet i Dusseldorf, hvor de førende kapitalister og de 
mest fremtrædende erhvervsledere i Vesttyskland var til stede. I 
en af konferencens arbejdsgrupper diskuterede man den stadig 
stærkere "hetz" mod arbejdsgivere og deres efter sigende 
faldende sociale prestige. På grundlag af denne konferences 
protokol har forfatteren F.C. Delius udarbejdet en satirisk-pole-
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misk bog med titlen "Vi arbejdsgivere" ( "Wir Unternehmer" 
Berlin 1966) .  Fra denne bog skal vi bringe nogle uddrag (s. 

5 1-64), som alle er ordrette citater fra nogle af foredragene og 
diskussionerne : 

"Jeg antager, at De er kommet her for at finde ud af, hvordan 
arbejdsgivere som sådanne og som politisk interesserede 
mennesker i fælles bekymring ser på, at vores politiske 
atmosfære gang på gang forgiftes gennem fordomme og 
forudindtagethed. Lad os ikke glemme, at en væsentlig grund til 
offentlighedens forvrængede billede af arbejdsgiveren er den, at 
store dele af befolkningen kun ser arbejdsgiverens forbrug og 
ikke den indre værdi og den ægte opbyggelige indsats. 
Opgaverne for vores konference skulle også være at virke 
korrigerende på pressen og på offentligheden på  dette punkt 

I intet andet industriland i den frie verden føres diskussionen 
om erhvervslivet og med arbejdsgiverne på så hadsk en måde 
som hos os. En moderne industristat, der har en sund og 
dynamisk samfundsudvikling som mål, er ilde faren, hvis 
arbejdsgivernes specifikke initiativer og ansvarsbevidste kræfter 
undertrykkes, kvæles og lægges i lænker af staten. Jeres 
medvirken er nødvendig, hvis vi skal nå til et harmonisk 
samfund i balance . . . .  

Det samfund, vi lever i, er blevet præget af arbejdsgiveren. 
Men vi må medgive, at arbejdsgiverens funktion kun vanskeligt 
lader sig omsætte i social prestige. D e  enkelte arbejdsgiveres 
indsats bliver ofte opslugt af den totale proces, og gjort 
anonym. Vi arbejdsgivere er på afgørende måde delagtige i 
dannelsen og videreførelsen af dette samfund og vores civilisa
tion, og vi vil heller ikke fralægge os ansvaret herfor. Den 
selvstændige arbejdsgiver af enhver størrelsesorden, ja enhver 
selvstændig slet og ret - det er hans værdighed og byrde - har 
fra Arilds tid altid måttet klare sig selv og stå inde for sig selv. 
De selvstændige - det kan jeg ikke ofte nok gentage - er den 
egentlige garant for friheden i vores samfundsmæssige og 
erhvervsmæssige orden . . . .  

Den store opdragelsesopgave, der pålægges arbejdsgiveren i 
hans virksomhed, kan kun løses, hvis det lykkes ham at skabe et 
grundlag af virkelig tillid. Også her gælder det om at sætte det 

.... 
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i rrationelle i gennem ove rfor det rati onelle. Det kan ofte 
bet ragte s dialektisk. De intellektuelle har  en rati onel baggrund, 
men s  e rhverv slivet i h øj grad e r  i rrati onelt. Det u måleli ge , det 
som ikke kan beregnes ,  bestemmer her forholdet mellem 
menne skene. De intellektuelle magt , deres ofte fordæ rveli ge 
magt , kan kun imødegås, hvis vi i gen i vore s  moderne tid gør 
k raften til i deal . . . .  

Hvad er  en arbe jdsgive r  og hvad gør han? Lad mig bru ge et 
bille de. Jeg komme r fra kemien. Jeg vil sammenligne en 
arbe jdsgiver me d en katal ysator: a rbe jdsgiveren har et st of, har 
eller  søge r  kapital og har rådighed ove r  arbejdskraft. Han har 
maskiner  og arbejdere. Med dette st of, med arbejdet og me d 
kapitalen gør han et elle r andet. Men han s  v i rk somhe d  e r  i deen , 
det e r  ån den ,  det e r  katalysat orens funktion. Det fore går også 
sådan i kemien ved man ge kemi ske og elektri ske p roce s se r. Man 
har st of, man har energi ,  man har kapital og tilsætte r en anelse 
af en katal ysat or til en eller anden blandin g, og de r fin der en 
kemisk reakti on ste d. Der er gan ske vist man ge af Dem, der ikke 
kan bru ge dette bille de. Men jeg t ro r, at je g har  gj ort en 
katalysat ors funkti on forståeli gt. Den er den samme s om en 
arbejdsgivers funkti on ,  det er ån den , initiativet , i deen som 
bringe r  os p å  fode. På denne måde e r  arbejdsgiveren s 
p rodukti on ån d . . . .  

Jeg  vil ikke beskæftige mig med det ne gative lige nu, jeg vil 
µævne det p ositive. Enhver vi rk so mhed må leve , og kun en 
organisme og ikke en organisati on kan leve. Det er ikke ri gti gt ,  
at arbejdsgiveren e r  vi rk somhe dens h oved, han e r  snare re 
virk somheden s hje rte. Hvi s  ikke hje rtet e r  der, kan vi rk som
heden ikke køre vide re. Den kan bevæge sig lidt endnu , men går 
så til grunde . . . .  

Den der som arbe jdsgiver ikke h older  af de op gaver, s om 
stille s ham, og S om ikke h olde r  af sine me darbejde re og sin 
virksomhed, vil ikke kunne yde de p ræstati one r, som har yæ ret 
ydet. Indsatsen ved opbygnin gen er  blevet til me d a rbejds
giveren s hje rte blod o� ikke me d forstan den. For at p åvis e  h elt 
n ye veje ,  så vil arbejdsgiveren - han ønsker ikke be rømmelse -
ane rken des og agte s som menneske og ikke s om leven de 
u dbytte r. Det ville være en rin ge t røst for de man ge ofre , s om 
arbejdsgiveren må bringe. V ore s vi rksomhe de r  e r  ikke ,  helle r 
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ikke min egen bygget op med flid og slid. Den er opbygget med 
blod og tårer. Det må offentligt frem. Så længe det går godt, er 
alle med. Men ligeså snart den mindste krise kommer, er der 
ingen, der vil lægge et godt ord ind for os. Mens arbejdskraften 
hænger sammen som ærtehalm og trods alle andre ting stadig 
igen finder sammen, så går arbejdsgiveren for det meste på en 
ensom vej og har ikke det mod og den kraft som skal til til 
broderligt håndslag og til fælles handlen." -

I V. Den såkaldt oprindelige akkumu lation 

Den såkaldt oprindelige akkumulation er ikke en engangs 
foreteelse i en fjern fortid. Overalt hvor den kapitalistiske 
produktionsmåde opstår og udvikler sig kan man også i dag se 
det, som vi kalder for "voldelig oprindelig ekspropriation af 
befolkningen". Et eksempel blandt mange: 

I efteråret 1969 berettede de tyske aviser om massemordene 
på indianerne z· Brasilz"en. Der blev nævnt et tal på omkring 
90.000 myrdede indianer. 

Endnu omkring århundredskiftet var en stor del af Brasilien 
beboet af indianere. Disse indianerstammers levevis lod sig ikke 
forene med et kapitalistisk samfund i udvikling. Den brasili
anske regering garanterer ganske vist ukrænkeligheden af 
indianerstammernes territorium. Men kapitalen har til stadighed 
fundet på muligheder til voldeligt at tilegne sig deres områder. 
Dette skete ofte ved hjælp af korrupte statsembedsmænd, især 
dem tilknyttet indianerbeskyttelseskorpset. Hele indianer
stammer er blevet drevet ud af deres områder og gået til grunde, 
fordi de ikke kunne tilpasse sig et "civiliseret" liv, eller de er 
blevet systematisk nedslagtet af lejede morder-bander. Kunne 
man tidligere tælle indianerbefolkningen i millioner, så kan man 
i dag kun tælle dem i titusinder. 8 7 indianerstammer eksisterer i 
det mindste ikke mere. 

Indianerne og deres områder blev efter den første udryddel
sesbølge under kolonisationen i det 16. århundrede interessant 
for kapitalen i begyndelsen af dette århundrede, nemlig da 
kautschuk-racet begyndte. Den brasilianske kautshuk var af god 
kvalitet, indianerne var dygtige kautshuk-tappere, og de kendte 
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desuden området b edst. I byerne b lev de behandlet som slavere. 
Den,  som flere gange ikke opfyldte arbejdskravene som tapper, 
måtte regne med hundrede piskeslag. Kautshukhandlerne havde 
indianerdrab som hobby: "Engang blev 1 50 håbløst uduelige 
arbejdere drevet sammen og sønderrevet af "macheteiros",  som 
anvendte en rædselsfuld stedlig kendt metode . . . .  De svingede 
de lange krumme knives klinger frem og tilbage og kløvede 
derved to hoveder i et slag . . . .  

S laveejerne fejrede de store festdage med sportsarrange
menter, hvor man i dagens anledning ofrede en af de mest aktive 
og værdifulde tappere. Man bandt ham for øjnene og satte ild til 
ham for at få ham til at flygte, medens han løb afsted, s kød 
opsynsmænd og gæster ham ned. Det "Peruvianske Amazon 
Kompagni" ( et engelsk selskab, der lod mindst 30.000 indianere 
dræbe) hvervede b ritiske statsborgere og "barbados" til at jage 
indianerne. De blev sendt ud på talrige ekspeditioner, fordi 
selskabet ville opspore nye forekomster af kautshuk. De fik 
akkordløn og måtte samle deres ofres h oveder for at fremlægge 
dem som bevis for deres betalingskrav. I dette område var der 
"opdrætter-gårde", hvor udvalgte indianerpiger fødte slavearbej
dere efter udryddelsen af de vilde indianere." ( spiegel, 
44/ 1969, s. 1 86).  

Kautshuk-bølgen ebbede ud, og der blev grundlagt en 
indianerbeskyttelsestjeneste (SPI) med ordre til at integrere 
indianerne i den brasilianske hverdag. Indianerbeskyttelsen var 
indrettet sådan, at de, som det lykkedes at integrere, snart 
befandt sig som daglejere, mens andre forfaldt til alkohol. 

Indianerbeskyttelsestjenesten var behersket af de nordameri
kanske missionærer, som ødelagde indianernes kultur og tvang 
de indfødte til at antage den kristne religion. " For at få 
indianeren ind i et afhængighedsforhold måtte der først skabes 
og udvikles materielle behov hos ham . . .  Denne taktik er ligeså 
simpel som raffineret : missionæren efterlader nogle gaver, for 
det meste levnedsmidler, som anbringes på steder, hvor 
indianerne let kan finde dem. Det sker af og til i løbet af nogle 
år, indtil de mistroiske indianere har overvundet deres skyhed. 
Er det imidlertid opnået en gang, så er enden på deres frihed 
også i sigte. Missionæren behøver så blot at opmuntre dem til at 
flytte deres landsby ind i missionsområdet. I ni tilfælde ud af ti 
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har den n ærliggende sto re jo rdejer k un ventet på dette skri dt. Så 
snart in dian erne h ar fo rladt deres land, t ager h an det i 
besiddel se, idet mi ssionæren o ft e  selv har givet h am dette ti p. "  
(Spi egel , 45/ 1969 ,  s. 1 7 1 ). De arealer, som d en sto re jo rdejer 
tilegn er si g på denne m åde, er o ft e  de mest frugtbare på egn en. 
De sto re jo rdejeres omgan gsfo rm o verfo r indi an ern e er k en dt fra 
tiden m ed k autshuk racet. "En slave, der h avde gjo rt si g sk yldig  i 
en ubet ydelig fo rseel se, blev kastreret ell er bræn dt l evende, en 
skins yg herskerin de lo d t æn derne t række ud på en sm uk un g 
pige og  am puterede h en des bryster, en anden pige, som var 
gravid, blev leven de bræn dt i køkkenovn en ,"  � . . eller "In
dian ere blev to rt ureret på den måde, at m an lo d deres ankler 
knuse mellem to t ræpæle, der var slået n ed i jo rden ."  ( Spi egel, 
45/ 1969 ,  s. 1 7 3). 

Efter kautshuk- racet vi st e k apitalen snart omk ring 1 9 4 0  en 
fo rnyet ,  sto r  interesse fo r B rasilien s  in dian erområder, fo rdi de 
"om råder, som Amazon-in dian erne beboer, sk juler de st ørst e 
n at urskatte på jo rden i følge geolo gernes vurderin ger. " F rank
fu rter Run dschau, 4. 1 1 . 1 969) .  Selvom in dian erne er sikret 
om rådet s  besi ddelse, kan enh ver, som påvi ser, at om rådet ikke 
læn gere beboes af in dian ere, erhverve si g dette l and. V ed h jæl p 
af n apalmbomber o g  ved n edkastning af fo rgi ft ede fødevarer 
affolker jo rdspek ulanterne h ele  lan dom råder. "Den sven sk e  
etno graf Persson beretter o m  en ven ezuelan dsk in dianer
m as sak re ved Rio Cat at umbo , h vo r  der blev bo ret eft er oli e. De 
in dian ere, som "boede på den fo rkerte side o g  som var i vejen ", 
blev fo r nemheds skyld bombet fra fly. De, der o verl evede det , 
fik dødsst ødet gennem m askin geværsalver. Di sse udryddelses 
anst ren gelser skal have st ået på i fem år i 1 94 0' erne. "  ( F.R. , 
25 .9 . 1 969). 

De bestikkeli ge t jen estemæn d i in dian erbesk ytt el sest jen esten 
bet jen er si g af en anden meto de til voldeli g tilegn else  af 
indian ernes lan d. Mo d bet alin g stem pler de "kont rakter" ved 
"sal get "  af indian erland til m æglerfirm aer. "En sto r  del af det 
"købte" l and videresæl ges genn em m ægl erfi rm aer til inter
esserede i USA o g  i Vestt ysklan d." (Spi egel , 45/ 1 9 69 , s. 1 8 0). 
Eks peditioner, som ledes af in dianerbesk ytt el sest jen esten , s en
des in d i det "købt e" område fo r at o pm ål e  det. V ed si den af 
udrydder de de indianere, som bo r der. Der fin des ingen 
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overlevende indianere efter et sådan foretagende, så det er 
næppe muligt at fremskaffe oplysninger om, hvor stort ofrenes 
antal er. En betalt lejesvend fra en sådan dødskommando 
beretter for en undersøgelseskommission: "Ligesom i et 
slagterhus var jorden i hele landsbyen oversprøjtet med blod. Vi 
smed ligene i floden og begav os hjemad . . . . Jeg må 
udtrykkeligt understrege, at jeg ikke personligt har noget imod 
indianerne. Men det er en kendsgerning, at de bor på værdifuld 
jord, og det kan man ikke stille noget op med. Det er på en eller 
anden måde lykkedes dem at finde det bedste plantageområde, 
og det er også der, de værdifulde mineraler findes. Indianerne 
må overtales til at flytte væk, og når det ikke hjælper, så må de 
tvinges til det selv med vold." (Spiegel, 46/ 1969, s. 1 86). 

På grund af det oprør, som offentliggørelsen af massakrerne 
udløste i 1 969, så den brasilianske regering sig tvunget til at 
udstede et salgsstop for området. "Men løbet kører videre. 
Ifølge vurderinger er 20% af det 8,5 millioner kvadratkilometer 
store statsområde i hænderne på udenlandske kunder, hoved
sageligt DS-amerikanere." (F.R., 1 2. 1 1. 1969). 

Det tyske etnografiske Selskab siger i en resolution fra 1 969 
om indianermordene: "Folkemordet i Brasilien er ingen 
tilfældig begivenhed, hvor morderne kan bringes til fornuft igen 
gennem moralske appeller, men det er eri følge af indenlandsk 
og frem for alt udenlandsk kapitals erhvervsmæssige interesser. 
Da indianerne er opvokset i et klasseløst samfund, lader de sig 
ikke integrere i et samfundssystem, der som kapitalismen 
opbygges gennem udbytning, og de må enten trænges ud i 
urskoven eller udryddes. Kun den anden mulighed forefindes i 
Brasilien. Etnografer fra alle lande har ikke blot i årevis fortiet 
det systematiske folkemord i Brasilien og i andre lande, men de 
har også gennem de offentliggjorte ideologiske teorier direkte 
eller indirekte retfærdiggjort den udbytning gennem kapitalen, 
som har medført disse folkemord. Kun de brasilianske indianere 
fælles kamp sammen med B rasiliens arbejdere, bønder og 
progressive intelligens mod det fremherskende økonomiske 
system giver mulighed for at forhindre folkemord. Vores ideelle 
og materielle støtte retter sig til denne befrielsesbevægelse." 
(F.R., 4. 1 1. 1969). 
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MATE RIALE TI L SYVENDE A FSN I T  

I. Kvindearbejde 

Kvindernes andel af samtli ge erhvervsbeskæfti gede i Vesttysk
land er i dag 36% 16 ,4% af d e  erhvervsbesk æfti ged e k vind er er 
organiseret i fagforenin ger. Derimod er 41% af mænden e  
organiseret. (Tallen e er fra: Forfatterkollek tivet ved FU' s Psyk. 
In st: Di e Lage der Arbei terinn i m  Spatkapi tali smus ,  s. 24). 

a. Mindre løn for samme arbejde 
K vindernes lønnin ger er i gennemsnit en tredi ed el mindre end 

mænden es i Vesttysk land. Såled es var brutto-ugelønnen for en 
kvindeli g arbejd er (faglært) ved en vestberlin sk kemivirk somhed 
i oktober 1 968 143 DM mod hendes mandlige k ollegaers på 1 96 
DM. Det er en forskel på 2 7% i en industrigren ,  som besk æftiger 
næsten 60% k vinder. Bill ed et er d et samme i bek lædnin gs- og 
teksti lind ustrien og i elektroindustrien ( s om besk æftiger d e  
fles te kvinder i Vestberlin ). ("Ex press Internati onal" 1 0 2 ,  
1970 ). 

Grund loven s  artikel 3 ("Ingen må på grund af si t k øn . . .  
forfordeles eller begunstiges" ) mod si ges af d e  vi rkelige forhold 
på fabrikken. Ind plac erin gen af kvind er i lavtlønsgruppen 
bevi rker, at kvinder, der er k valific ered e  ti l at arbejd e i d en 
fin mekani ske og elektronisk e industri , betales som d en laveste 
løn gru ppe. Der findes in gen mænd i d enne løngruppe. Selv 
mandlige løsarbejdere får mere i løn end k vinderne i lavtløn s
gru ppcn. 

"Ifølge en DGB-und ersøgelse ud gør n ettoindkomsten for 5 3% 
af alle arbejd end e kvind er mind re end 5 00 DM og k un 8% tjen er 
mere end 800 DM. Hvis man holder si g for øje, at over 3 5% af 
de beskæfti gede i den vestberlin ske ind ustri er k vinder, s å  k an 
man n ogen lunde skønne, hvi lk en ekstraprofit arbejd sgi veren 
trækker ud af den k vind eli ge arbejd sk raft." (Die  W ahrhei t, 
7 .3 .  70 ). 

"Den d årli ge betalin g af k vinder vi rker s ærli g grelt ved 
beregningen af folkepen si on en. (Der er her tale om en 
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aldersrente baseret på  en arbejds- og ulykk esforsikring) .  I følge 
årsgennemsnittet for 1 968 li gger folkepensi onen for 96,4% af 
kvinderne under 5 0 0 DM ( mænd: 42,2%) . Omkring 6 0% af de 
forhenværende kvindelige fu nkti onærer og næsten 95% af de 
kvindelige arbejdere modt og mindre end 33 0 DM." (Die  
W ahrheit, 7 .3 . 7 0) .  

b.  Mangelful,d uddannelse. 
"T o t rediedel af de ti millioner udearbejdende kvinder i 

Vestt yskland arbejder som ufaglærte. Af di s se  ti millioner er 3,5 
millioner kvindelige arbejdere. 45% af de kvindelige arbejdere er 
ufaglærte. 46% af de kvindeli ge arbejdere er till ærte. Tillært 
kvindelig arbejder vil si ge, at man oplæres fra en til t re måneder 
for at k unne klare akk orden, dvs. at k unne fu ngere som 
ufaglært i akk orden efter oplæringstiden. K un ni procent af de 
kvindelige arbejdere er faglærte. Der arbejder 3 0 . 0 0 0  kvindelige 
arbejdere i den vestberli nske elektroi ndust ri. Det er den 
i ndust rigren med den højeste andel kvindelig arbejdskraft. Af de 
3 0. 0 0 0 kvindelige arbejdere arbejder 2 9. 0 0 0  s om ufaglært e og 
1 . 0 0 0  som fagl ærte. De ufaglærte kvindeli ge arbejdere og de 
ufaglært e udearbejdende kvinder i øvri gt udgør akk ordarbejdet s  
reservearme. De k an ikke vige udenom akk orden, de k an ikke få 
andet arbejde end akkordarbejde." (K ursbuc h, 2 1, s. 1 1 0) .  

c. Situationen på arbejdspladsen 
"Den mest t ypiske og samti dig  mest brutal e  form for 

udbytni ng af kvinder er arbejdet v ed båndet og enkeltakk orden, 
frem for alt v ed det halvautomati ske."  ( R ote  Pres s e  K orres pon
denz, 2 1, 1 969).  Da flertall et af kvinder vil t jene mest mulig på 
kort est tid, driv er de akkordsat serne stadi g  højere op, hvorved 
de mindre præstationsdygti ge k ollegaer tvinges ud af akk orden. 
Angående akkordarbejdsproblemet beretter en kvindelig arbej
der i den af Erika R unge udgivne dok umentati on. Frauen, 
Versuche der Emanzipation ,  (F rankfu rt /M, 1 969, s. 7 2) :  "Der 
er nat urli gvis ov eralt vansk eli gheder, frem for alt når der er 
mangel på arbejde, for s å  er kvinderne ofte  meget usolidari sk e. 
Det er et s pørgsmål om præstationen, for hvi s  der præst eres for 
lidt, så når vi ikke st ykantallet i akk orden. J eg mener, 
formændene har s elvfølgelig klaget, men de er nat urli gvi s  også 
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selv mennesker, selv dem, nå ja. Altså holder alle en pause, ofte 
efter 1 0  styk, og så har der gerne været spetakel, specielt har vi 
haft vanskeligheder med græske gæstearbejdere. De har ikke vist 
hensyn overhovedet, de har simpelthen forsøgt at nå 1 .000 styk, 
ligegyldigt hvad de andre så har lavet eller ikke, det var lige 
meget, måske har de slet ikke forstået det, og så har vi fået 
stridigheder. De har naturligvis forsøgt at tjene mest muligt, og 
det er forståeligt. Men på den anden side har vi sagt: "Tag det 
nu roligt, I bliver her i tre år og spolerer hele akkorden for os. 
Det går ikke, fordi de andre kommer til at lide under det." Og 
de har sagt: "Jamen hvorfor er I så sure på os?". Så har vi sagt: 
"Ja, I tager tilbage til Grækenland og vogter jeres får og 
opdrager jeres børn. Og vi må så i praksis arbejde med den 
akkord tid, som I har ødelagt for os, indtil vi bliver 60." Og så 
. . .  "Kvindernes uvidenhed bliver udnyttet på denne måde, . . .  i 
kraft af akkordtiden, når en ny kollega kommer, får hun jeres 
styktakkord, så og så meget skal hun lave eller kan hun lave. 
Men man siger ikke til hende: "Du, vær forsigtig, forregn dig 
ikke, det kommer til at gå ud over dig selv. Du tjener ganske vist 
for øjeblikket mange penge, men der kommer en tidsstudie
mand, tager tiden fra dig og du må arbejde ligeså meget, men 
tjener for eksempel 20 pfennig mindre." 

Kvindernes fysiske og psykiske belastning på arbejdspladsen 
bevirker "en sygdomsfrekvens hos de udearbejdende kvinder i 
Vestberlin og Vesttyskland, der ligger en femtedel over 
mændenes. For tiden bliver 8 5% af alle socialforsikrede 
uarbejdsdygtige eller invalide før pensionsalderen." (Die Wahr
heit, 7.3. 70). 

11. Akkordlønssystemet og dets virkning på arbejderne. 

Aflønning efter akkordsystemet betyder en stadig usikkerhed 
for arbejderne med hensyn til størrelsen af den månedlige 
indkom�t: "Som kvindelig akkordarbejder må fru Winterfeld 
hver dag stampe sin løn ud af maskinen. Det er ikke 
tilstrækkeligt, at hun sidder ved maskinen kl. 6. 30. Som 
kvindelig akkordarbejder kan hun ikke støtte sig på nogle 
aktstykker, eller måske en dag arbejde mindre. Som kvindelig 
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akkordarbejder får hun ingen grund- eller timeløn, men hun 
betales efter sin akkord, efter det stykantal, hun præsterer. Hvis 
det af en eller anden grund går hende dårligere end gennem
snittet, tjener hun ikke mere end 4,40 DM i timen, snarere 4,20 
DM. I april tjente fru Winterfeld 100  DM mindre i måneden. På 
grund af en maskinskade var der ikke nok arbejde, og ingen af 
de kvindelige arbejdere kunne få overarbejde. Var hun blevet 
syg i maj måned, ville hun være blevet betalt efter akkordgen
nemsnittet for april måned. Som kvindelig akkordarbejder lever 
fru Winterfeld i stadig angst for ikke at have et godt gennemsnit 
i tilfælde af sygdom, eller for ikke at have tilstrækkeligt godt 
gennemsnit til feriepenge, penge til julen eller til en ubetalt 
feriedag." (Kursbuch, 2 1 ,  s. 1 1 5). 

Den "videnskabelige" fastsættelse af den arbejdstid, der er 
nødvendig pr. styk, tager slet ingen hensyn til den faktiske 
arbejdssituation på virksomheden, hvilket bevirker en yderligere 
belastning af arbejderne: "Hele akkordsystemet er yderst 
tvivlsomt. Der er en særlig kalkulationsafdeling, hvor folk, som 
vi aldrig får at se, sidder og udspekulerer vores tider. En arbejder 
siger: "Det er ofte ligefrem latterligt, sådan som de beregner 
tiderne. Man skulle to, de ikke havde den svageste anelse om, 
hvordan arbejdet forløber her. Det forekommer slet ikke så 
sjældent, at de kalkulerer den samme arbejdsgang 20 eller 30% 
højere end tidligere. Teoretisk set har man så klageretten. Men 
vil du løbe op på deres kontor og gøre dig upopulær, når det 
drejer sig om 20 minutter. Det er altid bedre at holde kæft! Det 
er også en gang sket - ganske vist kun en enkelt gang - at de 
har fejlkalkuleret en time til fordel for os. Det skal forblive en 
net hemmelighed. Man er jo ikke tabt bag af en vogn" (W allraff: 
Industriereprotagen, s. 5 3 ). 

Arbejderen er for at tjene sine penge tvunget til overfor sine 
foresatte at hemmeligholde eller at forfalske den arbejdstid mest 
muligt, som virkeligt er brugt per arbejdsgang: "Hos os i 
reparationsaf delingen består akkordsystemet i, at der til alle 
reparationsarbejder følger en bestemt tidsangivelse, og at der i 
overensstemmelse med udnyttelsen af denne tidsangivelse -
større eller mindre virkeligt tidsforbrug - følger en trindelt 
betaling. Det er teorien. I praksis ser det sådan ud: den 
håndværker, som går igennem virksomheden, vises hen til 
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reparationen. Han går så ikk e  hen til beregneren, men han går 
strak s hen og u dfører arbejdet. Umiddelbart derefter sk river han 
en seddel om det. Vi har mange dage s iddet i halvanden time og 
væ ret beskæftiget med udfyldel sen af en sådan seddel . Hver 
enk el arbejdsgang sk rives ned og man giver sig ofte god tid. Så 
gå r sedlen til beregneren, som sk river den tid på, han foreslår for 
arbejdet. Så går sedlen til den, som har u dført reparationen. Han 
sk river den tid på, han efter s igende har anvendt. Derved retter 
han sig ikk e  efter den fak tisk anvendte tid, men efter den, som 
tidsstudiemanden har foru dberegnet. Hvis der f. ek s. står, at der 
til det pågældende arbejde er beregnet 7 ,5 timer, så regner han 
efter i den tabel, som han har ved hånden, hvad der er den 
bedste fortjenstmulighed og sk river f. ek s. 6 timer på, hvor han 
måske har bru gt 7 timer ell er må sk e ku n fire. Men fire timer vil 
han ikke  sk rive, så ville han ganske vist få en meget stor 
fortjeneste, men man ville s trak s  fra ledelsens s ide spørge om, 
hvordan der k an væ re så stor en forsk el på den beregnede og 
den anvendte tid. R esultatet er altså et system af gensidig 
bedrag. " ( Vilmar-Symanowsk i: Die W el t des Arbeiters , s .  
4 1-42 ). 

Akk ordnormernes stadig forhøjel se fører til en tidl ig øde
læ ggelse af arbejdsk raftens brugsvæ rdi: "Akk orden er med årene 
blevet drevet i vejret, l igesom indenfor sporten gennem de stadig 
nye rek order. Der findes enk elte arbejdere, der virk el igt er gået 
til den, og som har fået en timeløn på 4 ,5 0  DM eller derover. 
Men ingen holder til denne spidsbelas tning i l ang tid, for det 
meste går det u d  over su ndheden. Nu må de efterfølgende 
arbejdere bøde for det. Deres præstationsk rav sæ ttes højere op 
af ledelsen, deres fortjeneste falder. Men der findes altid nogen 
med akkordmani, som haler stigende præ stationsk rav frem. Det 
ser nu ud som om de fleste mask iner har nået den yderste 
grænse for deres ydeevne. Man må nu stå flere år  ved den 
samme mask ine for at få en s tign ing fra 4 ,20  til 4 , 30  DM. Andre 
er udbrændt før tiden. Arbejderne gør s ig ingen illu sioner. De 
siger: "Akk orden er langsomt selvmord. " En 3 8-årig arbejder 
siger: "Nu har jeg allerede stået otte å r  ved en akk ord. R et 
meget længere k an jeg ikke  klare det. Endnu et par å r, og jeg er 
moden til indlæ ggel se. Så får jeg som k ontrollør 200 Dm mindre 
om måneden. Den der vil udnytte akk orden fuldt u d  -det vil 
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alle, grundlønnen er sat t ilsvaren de lavt , vi er hen vist t il t illæg -
hun er moden t il pen sion t i  år før t iden , og dør t i  år før t iden ."  
" (W allraff: In dust r iereprotagen, s. 5 8-59 ). - "En kvin delig 
akkordarbej der regnes eft er t i  år for at være en gammel 
arbej der. I t ilfælde af at fru Heinrich ville søge en st illin g, ville 
den n ye fabrik hellere ansætte t re unge kvin delige arbej dere, 
oplære dem alle t re, løbe den risiko, at t o  af dem siger op un der 
oplærin gen , at den t redie måske kun bliver der i et par år, end 
løbe den r isiko at ansætte fru Hein rich, som ganske vist er en 
gammel, erfaren akkordarbej der, som hurt ig vil kunn e indpasse 
sig, men som eft er de tolv års akkordarbej de er mere eller 
min dre kronisk syg, hvilket kan bet yde meget spildtid for den 
n ye fabrik." (Kursbuch, 2 1 ,  s. 1 1 5 ). 

Akkordarbej det forhøjer ulykkeshyppigheden :  "J eg har 
spurgt mange a rbej dere om ulykker. Ved akkorder var ingen 
blevet skån et for ulykker. En havde gennem otte år været udsat 
for en ulykke hvert år. "J eg kan endnu passe på, men en gan g  
om året snupper den mig. Det skyldes alen e akkorden .  Det er på 
grund af t idsj aget ikke muligt at overholde alle sikkerheds
forskrifter. " " (Wallraff: In dust riereportagen , s. 6 1 ) .  

Hvis arbej dern e ikke gennem en organ iseret kamp sætter sig 
til  modværge imod den stadig forhøj else af akkordn ormerne, så 
er der kun den afmægtige, individuelle sabot age t ilbage: "Man 
har fortalt mig om en arbej der, der på sin egen måde kunn e 
værge sig imod t ransport bån det. Han skulle være sat t il at 
arb�jde ved det forreste bån dafsn it. For at kunne ryge en 
cigaret , sabot erede han båndet. I stedet for at holde sit 
t rykluftsbor på det sædvan lige st ed på karrosseriet ,  borede han 
et øjeblik n ed i bån det , og det hele gik øj eblikkeligt i stå: 
t usinde Mark i t ab for virksomheden , for ham t re t il fem 
min utters pause, som han t og sig, fordi virksomheden ikke ville 
give ham den. T re eller fire gange gjorde han det inden for t o  år, 
så kom det frem og han blev fyret. " (W allraff, s. 1 1 ). -

1 1 1 .  Aflønning efter præmiesystemet. 

Præmiesystemet er en variant af akkordløn. S om alle andre 
lønformer t ilslører også dette syst em udbytn in gen , idet alt 
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arbejde fremtræder som betalt. Derudover tilslører det på  grund 
af dets kompleksi·tet den kendsgerni·ng, at arbejderens ekstra 
ydelse stiger hurtigere end hans løn, præmien. Af denne og 
andre oplagte grunde foretrækker arbejdsgiveren dette kompli
cerede system med løn efter ydelse, hvor godtgørelsen for ekstra 
arbejde ganske vist er høj, men ikke stiger proportionalt med 
præstationen. Derved falder lønandelen automatisk med voksen
de produktion. "Den slags komplicerede systemer kaldes 
sædvanligvis for præmissystem og baseres på en normal tid for 
arbejdet og er forbundet med en præmie for tidsbesparelser. 
Efter det system, som Davz"d Rowan indførte i Glasgow i 1898, 
fastlægges der en normaltid for et bestemt arbejde, og hvis 
arbejdet færdigfremstilles hurtigere, får arbejderen en præmie, 
som procentvis svarer til den relative tidsbesparelse. Hvis 
eksempelvis normaltiden er ti timer, og arbejdet udføres på otte 
timer, er lønnen lig med den sædvanlige takst for otte timer plus 
en præmie på 20%, hvilket er ensbetydende med en ekstra 
aflønning for yderligere 1 ,6 timer. - Et lignende system, som 
blev i"ndført af F.A. Halsey i 1 890 i USA, giver som præmie en 
trediedel af timebetalingen for den arbejdstid, som er sparet i 
forhold til normen. Hvis nbrmaltiden f.eks. var ti timer, og 
arbejdet blev udført på syv, får arbejderen løn for syv timer plus 
en præmie svarende til en times løn." (Maurice Dobb: Der 
Lohn, Frankfurt 1 970, s. 60). 

"De præstationspræmiesystemer, som anvendes i USA, 
bygger på et andet princip. Arbejderen tildeles en betragtelig 
præmie, hvis han opnår et bestemt resultat eller en normal
præstation, hvor præmien lægges til den sædvanlige akkordsats. 
Ved anvendelse af Gantt-systemet er præstationen undertiden 
skruet så højt op som det dobbelte af den almindelig 
produktion, og præmien udgør 40 til 5 0  procent af lønnen. De 
arbejdere, som ikke når op på normen, får ingen ekstra 
fortjeneste. Det hele minder om fremgangsmåden med at holde 
en gulerod op foran snuden på æslet: Æslet får aldrig guleroden, 
men dens tempo bliver ikke desto mindre forøget. - Ermson
systemet, en variant af den samme ide, fastlægger også en 
bestemt præstation, der dog almindeligvis ikke er så skrap, da 
den til tilpasset den gennemsnitlige arbejder, præmien er 
tilsvarende lavere og passet til efter, hvor tæt arbejderen 
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kommer på præstationen. Gulerødderne er her ikke så store og 
saftige, men æslet får dem til gengæld oftere." (Dobb: Der 
Lohn, s. 6 1-62). 

"Taylor-systemet med differentieret akkordarbejde går endnu 
et skridt videre og lader den faktisk udbetalte akkordsats stige 
med arbejdstempoet i modsætning ti l præstationspræmie
systemet. Hvis der f.eks. præsteres seks dusin i timen, kan satsen 
være en shilling per gros. Fordelen for kapitalisten ved dette 
system ligger i den omstændighed, at situationen for den 
langsomme arbejder er meget dårligere og for den hurtigere 
meget bedre end ved et hvilket som helst andet system, hvoraf 
der følger en tendens til, at alle langsomme arbejdere stødes 
bort og den bedste arbejdskraft indenfor branchen lodses ind i 
denne fabrik. " (Dobb: Der Lohn, s. 62). 

I V. Metoder t i l  "videnskabel ig" vurdering af arbejdet. 

Forvandlingen af arbejdskraftens værdi til prisen på præsteret 
arbejde får alt arbejde til at fremtræde som betalt, og ti lslører 
således udbytningen. For "tarifpartneren" opstår derfor spørgs
målet, hvor stor en andel det konkrete arbejde udgør af "virk
somhedens fællesydelse", og hvilken løn der er passende for det 
pågældende arbejde. I stedet for den videnskabelige indsigt i 
klasseforholdet, d.v.s. i det vareproducerende arbejdes dobbelt
karakter og delingen af arbejdsdagen i nødvendigt arbejde og 
merarbejde kommer så den pseodo-videnskabelige bestræbelse 
på "at muliggøre en aflønning, der svarer til arbejdets 
sværhedsgrad ved hjælp af en vurdering af de krav, som arbejdet 
stiller til de mennesker, der udfører det." (Das REFA-Buch, Bd. 
3: Methodische Grundlagen der analytischen Arbeitsbewertung, 
Munchen 1 965,  s. 7). 

Udviklingen af "videnskabelige" metoder til arbejdsvurdering 
skyldes ikke udelukkende lønnens fetischkarakter, men er også 
betinget af den kapitalistiske udvikling af arbejdsproduk
tiviteten: aflønningsformen står i snæver sammenhæng med den 
forhåndværende produktionsteknik, f.eks. kan stykløn kun 
anvendes ved de fremstillingsteknikker, hvor det nøje lader sig 
fastslå, hvilken produktionskvantum hver enkelt arbejder har 
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fremstillet pr. tidsenhed. Ved en stigende organisk sammensæt
ning af kapitalen ændrer aflønningsformerne sig også: "På grund 
af den videnskabelige og frem for alt tekniske udvikling specielt 
i det sidste årti har arbejdsforløbet ændret sig så afgørende, at 
det hidtidige grundlag for præstationsaflønningssystemer hyp
pigt drages i tvivl. På grund af den forstærkede maskinindsats og 
siden fremkomsten af styringsmekanikken og elektronikken har 
den enkelte medarbejdere i endnu mindre grad indflydelse på 
produktionsmængden. Det bliver i fremtiden stadig sværere med 
en præstationsvurdering, således som vi kender den fra tidligere, 
og således som den hyppigt har stået sin prøve gennem gode 
arbejdstidsstudiefolks indsats." (Samleværk : Gibt es einen 
gerechten Lohn? , Frankfurt 1 965,  s. 47-48). 

I Vesttyskland udvikles sådanne metoder til arbejds- og 
præstationsvurdering frem for alt af REFA-Forbundet 
("Reichsausschuss fur Arbeitszeitermittlung," grundlagt i 
1924). I dette forbunds bestyrelse sidder både fagforenings
repræsentanter og repræsentanter for kapitalisterne, hvorved 
fagforeningsrepræsentanterne indtager en ret tvetydig holdning: 
på den ene side hænger de ved den forestilling, at der i det 
kapitalistiske samfund er mulighed for en "præstationsret
færdig" aflønning, på den anden side tvivler de på muligheden 
for en videnskabelig lønfastsættelse og fastholder, at de til 
enhver tid gældende lønstørrelser kun kan være resultatet af 
overenskomstforhandlingen mellem "tarifpartneme" . 

I de store kapitalistiske virksomheder findes der som regel en 
beregnerafdeling, som gennemfører arbejdsstudier ved hjælp af 
de metoder, der er udviklet af REFA-Forbundet. Ud over 
REFA-metoderne anvendes der også forskellige andre systemer, 
som dog i grundprincippet ikke adskiller sig væsentligt fra 
hinanden (BASF-Lorenz-systemet, Bedeauz-systemet, Euler
Stevens-systemet, o.s. v. ). Disse arbejdsstudiesystemer omfatter 
alle metoder og teknikker beregnet på arbejdsudformning, 
kompensationstillæg og arbejdsvurdering. Fagforeningerne hol
der fast, ved, at arbejdsstudier kun hør foretages af paritetisk 
sammensatte kommissioner, et krav som kapitalisterne så vidt 
muligt overser. 

I det følgende skal forudsætningerne for arbejdsstudier kort 
gennemgås og kritiseres. Der må her skelnes mellem arbejdsvur
dering og præstationsvurdering. 



a. Arbejdsvurdering. 

1. Fremstilling. 
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Arbejdsvurderingen skal ikke beskæftige sig med en arbejders 
personlige præstation, men fastslå den objektive sværhedsgrad 
og omfanget af de krav, som en bestemt arbejdsplads stiller 
(ligegyldigt hvem der arbejder på dette sted.) Arbejdspladsen 
skal på denne måde sammenlignes med de tilsvarende krav på 
andre arbejdspladser, hvorved der skal fremkomme en rang
ordning af arbejdspladserne. For at løse denne opgave bliver den 
pågældende arbejdsplads "vurderet" ved hjælp af et standard
skema (som blev udarbejdet på en international konference i 
Geneve i 1 950). Dette skema inddeler arbejdspladsens k rav i fire 
hovedkategorier ( dygtighed, ansvar, belastning, mi ljøpåvirk
ning), som igen inddeles i 16 underkategorier, hver vurderet 
med point, de såkaldte "arbejdsværdier": 

A. Dygtighed 

B .  Ansvar (overfor) 

C. Belastning 

D. Miljøpåvirkning 

1 .  Fagkundskab 
2. Fagmæssig håndelag 
3. Værktøj og produkt 
4. Andres sikkerhed 
5 .  Arbejdsforløb 
6. Muskelarbejde 
7. Opmærksomhed 
8 .  Eftertanke 
9 .  Temperatur 
10 .  Vand, fugt, syre 
1 1 . Tilsvining 
1 2. Gas, dampe 
1 3. Støj, vibration 
14. B lænding, lysmangel 
1 5 . Frostfare 
16 .  Ulykkesfare 

7,0 
4,0 
3,0 

3,0 

3,0 
8,0 
2 ,0 
4,0 
3,0 
1,5 
3,0 

2 ,0 
1,5 
1,5 
1,5 
2,0 

Ved hjælp af dette skema kan man nå frem til et  bestemt 
pointtal for enhver arbejdsplads. Dette sker dog ikke ved en 
simpel sammentælling af pointtallene, men ethvert af de enkelte 
1 6  krav må på forhånd "afvejes": Optræder et af disse krav i 
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særlighøj grad ( som f.eks. ved ulykkesfare), så multipliceres 
pointtallet med en bestemt faktor, optræder et af dem i særlig 
ringe grad, så gives der tilsvarende færre points. Afvejningen af 
de enkelte krav sker i reglen på grundlag af et skøn. 

Det endeligt beregnede totalpointtal må derefter omregnes til 
et bestemt pengebeløb, til løn. I tarifoverenskomsterne er der til 
enhver tid fastlagt, hvormange pfennig en "arbejdsværdi" ( et 
pointtal) svarer til, d.v.s. hvor mange points der er nødvendige 
for indplaceringen i en af løngrupperne. På den måde giver det 
ingen vanskeligheder at omsætte "arbejdsværdien" til penge. 

2. Krz'tik. 

Det er fremstillede arbejdsvurderingssystem ser ved den umiddel
bare betragtning meget videnskabeligt og matematisk eksakt ud. 
Enhver vilkårlighed synes udelukket, alt synes at være rationelt og 
kontrollabelt. Man kan intet spor se af udbytning og klassekamp. 

Hele arbejdsvurderingens mål er at omregne de kvalitative, 
fuldstændigt usammenlignelige kendetegn ved de forskellige 
arbejdspladser til en sum penge, altså at omregne de ydre, givne 
betingelser for et bestemt konkret arbejde. Den uendelige 
mangfoldighed af de konkrete arbejdsbetingelser skal udtrykkes 
som et bestemt kvantum af den almene ækvivalent. 

I det første kapitel af denne bog har vi fremstillet, hvordan 
det konkrete arbejde, som producerer brugsværdi, i det 
vareproducerende samfund gælder som abstrakt, værdiskabende 
arbejde, hvis resultat kommer til syne som en sum penge. Denne 
samfundsmæssige proces forløber uden de medvirkendes be
vidsthed "bag producenternes ryg", som Marx har formuleret 
det. Hvis en sådan abstraktion skulle foretages bevidst, så måtte 
det blive vilkårligt : Det viser sig allerede i standardskemaet med 
de 16 former for krav og disses pointvurdering. Gennem 
pointvurderingen skal de 1 6  kvalitativt fuldstændigt forskellige 
krav bringes på fælles nævner. Det kan ikke ske på en eller 
anden "videnskabelig" måde, men kun gennem vilkårlige, rent 
subjektive vurderinger: Det kan f.eks. overhovedet ikke begrun
des, hvorfor pointtallet for "eftertanke" er dobbelt så stort som 
tallet for "ulykkesfare". Vurderingen kunne ligeså godt være 
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omvendt. 
Trods denne vilkårlighed har dette skema dog en ganske 

bestemt virkning ! På grund af det høje pointtal for "fagkund
skab" og "muskelarbejde" er det umuligt for kvinder at nå et 
ligeså højt pointtal som deres mandlige k ollegaer, fordi der af 
kvinderne først og fremmest kræves "opmærksomhed" (ved det 
monotome samlebåndsarbejde). 

REF A-"videnskabsmændene" må selv indrømme, at de 
allerede ved deres forvandling af de enkelte former for krav til 
point ("arbejdsværdi") er ved enden på deres videnskab : 
"Prøver man om kravene er målelige, så viser det sig, at det kun 
er tilfældet i ringe grad. Især ansvar, behændighed såvel som 
belastning ved snavs og ulykkesfare unddrager sig enhver 
måling". ( RE FA-Buch, s. 3 1 . ) .  I stedet for matematiske 
målinger får vi de "medfødte takseringer" som en slags 
tommelfingerregel !  Rigtignok:  "Der findes mennesker, som 
ikke besidder disse egenskaber, ligesom der findes farveblinde og 
umusikalske." (Arbejdsstudien, udgivet af IG Metall, Frankfurt 
1 9 59,  s. 1 54.) . 

Det er naturligvis klart, at kapitalister og arbejdere går ud fra 
modsat rettede interesser, ved vurderingen af arbejdskrav. 
Kapitalisterne og deres "vfdenskabsrriænds" lave vurdering står 
overfor arbejdernes høje vurdering. Ved "afvejningen" af de  
enkelte arbejdskrav viser det  sig på samme måde, at  der heller 
ikke her er tale om videnskabelighed. REFA-folkene indrømmer, 
"at det ikke vil være muligt at udlede en vægtning 
arbejdsvidenskabeligt. Tværtimod findes der en række påvirk
ninger, som kun meget vanskeligt lader sig påvise gennem tal, og 
som ikke lader sig bestemme eksakt" (REFA-buch, s. 3 3 . ) .  Af 
sådanne påvirkninger nævnes : " 1. Sociologiske vurderinger: 
f. eks. har ansvar en højere rang i den almindelige fornemmelse 
af arbejdets værd end mange andre former for krav. 2 .  
Arbejdsmarkedsspørgsmål o g  socialpolitiske nødvendigheder: 
f. eks. kan et stigende udbud på arbejde, som skal udføres under 
dårlige miljøpåvirkninger, medføre en mangel på arbejdere, som 
er villige og i stand til at udføre d ette arbejde". (REFA-Buch, s. 
3 3 ). Her bliver den "videnskabelige" afvejning pludseligt et 
middel til regulering af arbejdsmarkedet (gennem vilkårlig 
forhøjelse af pointtallene). 
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Hvad slutteligt angår omregningen af totalpointtallene til løn, 
så er REFA-"videnskabsmændene" overhovedet ikke kompe
tente til det: "Sammenknytningen af resultaterne fra arbejds
vurderingen med lønnen er noget, der vedrører lønpolitikken, og 
hører ikke mere til arbejdsvurderingsteknikken . . . Omreg
ningen til løn må udføres mellem tarifoverenskomstpartnerne." 
(Arbejdsstudien, s. 5 8  og 108). Det er altså et klassekamps
spørgsmål. Dermed opløses problemet om den "videnskabelige" 
arbejdsvurdering i - for at sige det som Marx - "Spørgsmålet 
om styrkeforholdet mellem de kæmpende." (Lohn, Preis und 
Profit, MEW, Bd. 1 6, s. 1 49 ,  se også MEUS, Kbh. 1 9 5 2, s. 439). 

b. Præstatz·onsvurderingen. 

1 .  Fremstilling. 

I modsætning til arbejdsvurderingen, der skal vurdere de 
objektive arbejdsbetingelser og krav, drejer det sig ved præsta
tionsvurderingen om bestemmelsen af den enkelte arbejders 
subjektive præstation. Ved hjælp af tidsstudier undersøges 
kompensationstider, som så knyttes sammen med bestemte 
akkordsatser. Almindeligvis benyttes MTM-systemet ( "Methods 
Time Measurement") ved disse tidsstudier. Dette system går ud 
fra, at der ikke findes noget legemligt arbejde, som består af 
mere end 1 8  grundbevægelser. Ethvert konkret arbejde opdeles i 
disse grundbevægelser, og de enkelte delbevægelser fastlægges 
nøje med et stopur. På den måde fremskaffes der oplysninger 
om ethvert arbejdes specifikke k ompensationstid, som så 
omregnes til penge. 

2. Kritik. 
Også præstationsvurderingens "videnskabelige" problemer 

opløser sig i klassekamp: kapitalister og arbejdere har selvfølge
lig modsatte meninger om, hvor mange minutter der er passende 
for et bestemt stykke arbejde. Det er det samme ved 
spørgsmålet om, hvilken lønsats der skal modsvare en bestemt 
kompensationstid. Bag den "videnskabelige" præstations
vurdering gemmer der sig ikke andet end klassekampen om 
arbejdets intensivering og om fastsættelsen af de til enhver tid 
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gældende lønstørrelser. 
Arbejds- og præstationsvurderingens "videnskabelige" meto

der ophæver på ingen måde det kapitalistiske udbytnings
forhold, men fører til den illusion hos arbejderklassen, at den er 
"præstationsretfærdig" aflønnet. Arbejdstidsstudierne er der
imod absolut en fordel for kapitalistklassen: "virkningen af en 
passende håndhævet arbejdsvurdering rækker ud over lønfast
sættelsens vanskeligehd og retfærdighedskrav. Den grundige 
analyse, som arbejdsvurderingen kræver, fører med gennem
arbejdelse af alle arbejdsopgaver til en afsløring af de svage og 
tabsgivende steder, som giver holdepunkter for en omfattende 
rationalisering. Den rigtige indsats virker tilbage på virksom
hedens personalevalg, rekruttering og -skoling . . .  Hvor der 
indføres arbejdsvurdering, er erhvervslederne henvist til at 
beskæftige sig med deres ansatte medarbejderes kunnen og 
indsats, altså til at inddrage den optimale personaleindsats i 
virksomhedsplanlægningen i stedet for at godtage de givne 
forhold. Endeligt indeholder kalkulations- og omkostningsplan
lægning et klart materiale om de lønninger, som skal anvendes." 
(REFA-Buch, s. 38). 

Kurt Pentzlin, direktør for Bahlsens Kiksefabrik, siger direkte 
hvilken funktion, de "videnskabelige" arbejdsvurderinger har i 
klassekampen mellem kapital og arbejde: "Sådanne vurderinger 
er i dag det bedste og sikreste middel til at forhindre følelsen af 
at være uretfærdigt aflønnet i overhovedet at opstå". (Gerechter 
Lohn, s. 2 5 ). 

V. Formuedannelse hos arbejdstagerne. 

Efter videnskabsmand Krelle's undersøgelser "kan arbejds
tagerens andel af virksomhedens bruttogevinst højest forbedres 
med 20%, og formuerelationen for bedres fra 20:80 til 25:75 til 
arbejdstagerens fordel, dog vil dette mål ved en årlig økonomisk 
vækst på 4% først være delvis nået i løbet af 40 år." 
(Frankfurter Rundschau, 17.3. 1970). 

"Formuedannelse er et farligt tema, mere end alle andre 
videnskabelige spørgsmål vækker det lidenskaberne, og selv den 



218 

rent teoretiske betragtning har svært ved at skelne uangribeligt 
mellem værdidom og virkelighed. Tiden er jo i dag løbet fra 
forbindelsen mellem den sociale elendighed og klassekampens 
paroler, det drejer sig ikke mere om brød, lønkampe udfægtes 
nøgternt og uden appeller til følelserne. Trods det er der 
sprængstof nok. Som tidligere drejer det sig om klassernes andel 
i socialproduktet." (Erich Preiser: Nationalokonomie heute, 
Munchen 1 969, s. 72.) 

"Hvorfor, sådan må man spørge, skal noget overhovedet 
ændres? Det mærkværdige ved målsætningen "ejendom til alle" 
er, at de, som det egentlig angår, viser ringe interesse for det. De 
ønsker sig eget hus og have, altså konsumgoder, men det drejer 
sig her jo først og fremmest om at have andel i den 
nationaløkonomiske produktionsformue. De værdsætter vel
standen, de stræber efter forhøjelse af levestandarden, men de 
har ingen sans for formuedannelse. Hvem står så overhovedet 
bag formuepolitikken? Det er, hvis jeg må tillade mig at bruge 
det flertydige udtryk, idealister: professorer, erhvervspolitikere, 
fagforeningsfolk - alle mennesker, som ifølge deres profession 
tænker på det nuværende og fremtidige, uden at de kan drage 
personlig fordel af deres forslag. Til dem hører mange 
arbejdsgivere, som går foran med det gode eksempel, og hvis 
foranstaltninger ikke mister sin betydning ved, at sikringen af et 
godt arbejdsklima og tilskyndelse til øget præstation udgør et 
bimotiv." (Preiser: Wirtschaftspolitik heute, Munchen 1 969). 
Såret og resignerende tilføjer Preiser : "Når de formueløse ikke 
har nogen interesse i en reform af formuefordelingen, fordi de 
er tilfredse med en god levestandard, så har videnskaben ikke 
mere at sige." (Preiser, s. 1 25 ). 

Økonomiminister Schiller sagde: "Ved formuepolitikken 
drejer det sig ikke om omfordeling af de eksisterende formuer. 
Vi vil og må opnå en bred formuedannelse, der kan give et 
yderligere opsving i virksomhedernes investeringer" (Bulletin fra 
Forbundsregeringen, 1 3.1 1 .  1 968), s. 1 260). Schiller opnåede 
hermed anerkendelse i arbejdsgiverbladet ("Industriekurier", 
1 1.6. 1968) :  "Schillers holdning overfor den privatøkonomiske 
investering kan kun hilses velkommen af industrien som middel 
til forøgelsen af erhvervsaktiviteten såvel som arbejdsgivernes 
gevinst." 
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"Forbundsdagen vil med et tredie lovtillæg til formuedan
nelsesloven skabe forudsætninger for at forbedre arbejdsta
gernes formuedannelse. Ændringen vil indtræde i to faser: med 
tilbagevirkende kraft fra 1 .  januar fordobles det årligt begunsti
gede sparebeløb fra 3 1 2  til 624 DM. Fra den 1 .  januar 1 9 7 1  
forandres fremgangsmåden gennem et pålægssystem . . . På 
grund af den nye formuedannelseslov inddrages også livsforsik
ringer i kataloget af anbringelsesmuligheder . . . Livsforsikrings
kontrak ter, som tegnes efter formuedannelsesloven, skal indgås 
med en løbetid på mindst 1 2  år . . .  Når man holder sig for øje 
at en 20-30 årig arbejdstager med det understøttede beløb på 
6 24 DM om året opnår en rentesikret forsikring fra løbetidens 
begyndelse til dens slutning, men også opnår en formue af en 
størrelsesorden på over 30.000 DM med yderligere tillæg i form 
af meget betydelige gevinstandel af løbende ydelser, så er der i 
det mindste åbnet for begyndelsen til en virkelig effektiv 
formuedannendende opsparing". (Frankfurter Rundschau, 
5 .6. 19 70). -

"Fra 1950  indtil 1963 viser statistikken en gennemsnitlig 
nettoformuedannelse på 22.000 DM for hver selvstændig 
overfor 2 .3 00 for hver arbejder . . .  I 1 962  havde 40% af alle 
husholdninger ingen sparekassebog, "4 7% af alle sparekasse
bøger havde et indskud på mindre end 1 00 DM, mens næsten 
60% af det samlede spareindskud er koncentreret på 6% af 
sparekassebøgerne." (Soziale Hefte 1 2, 1 96 8, s. 662-63). - I 
1967  havde 65% af alle sparekassebøger i Vesttyskland et 
indskud på under 1 .000 DM." (H. Schafer, Lohn, Preis und 
Profit heute, s. 99.) 

Den 1 8.9.69 offentliggjorde Frankfurter Rundschau resul
taterne af en undersøgelse blandt de ti største virksomheder i 
Vesttyskland. Her hedder det: "Hver tredie (i nogle virksom
heder endda næsten hver anden) medarbejder har på grund af 
formuedannelsesloven båndlagt over 3 00 DM, mens landsgen
nemsnittet kun udgjorde knap 2 70 DM for hver femte . . .  
Hoechst har nominelt anbragt 1 2  millioner DM aktiekapital 
blandt personalet, B ayern 1 2  millioner, BASF 23,5 millioner 
DM. I 1969 deltog hos Hoechst fire ud af ti medarbejdere, hos 
Bayern og hos BASF var hver fjerde både arbejdstager og 
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aktionær . . . Siemens AG henviser til, at arbejdstagernes andel i 
gevinsten stammer helt tilbage fra det forrige århundrede. To 
gange i løbet af de sidste to år er der blevet udstedt 
personaleaktier . . . Personalet erhvervede ·sig på denne måde 
otte millioner DM . . . ". Frankfurter Rundschau lader sig dog 
ikke bedrage af disse astronomisk klingende tal, og skriver : "De 
store virksomheder synes i spørgsmålet om formuedannelse at 
være noget dunkle. På den ene side gøres der store anstrengelser, 
frem for alt gennem statslige foranstaltninger, på den anden 
side skjules problemet med en retfærdig formuefordeling 
snarere end det løses. Helt bortset fra, at de enkelte firmaers 
løfter indskrænker arbejdernes bevægelighed: de gældende 
regler ophæver ikke formuekoncentrationen, men nedsætter 
dens tempo. Allerede nu kalder mindre end to procent af 
landets borgere 35% af den private formue og endda 70% af 
produktionsformue for deres egen." 
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