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kritik 

For at opstille vort problem har vi forholdt os ret kriti

ske over for Marx's og i særdeleshed Engels' forestillinger 

om historiens forstadier. 

Ikke fordi, de ikke har fået alle brikkerne med. Det har 

de nemlig i hØj grad. Den kØnsdelte arbejdsdeling som forud

sætningen for den senere klassedeling skriver de om både i 

Den tyske ideologi og i Familiens, Statens og Privatejendom

mens oprindelse, (som Engels skriver på grundlag af et eks

cerpt fra Marx). 

Men fordi disse brikker ikke bliver bygget ordentligt sam

men med resten af puslespillet, men tværtimod efterladt uden 

for spillet. 

Eller sagt med andre ord: fordi deres opfattelse af "for

historien" og de fØrste mennesker ikke er i overensstemmelse 

med deres egen formulerede historiske og dialektiske materia

lisme. 

Arsagen hertil har vi berørt. I udkanten af deres nye ind

sigt løber denne sammen med de implicitte forudsætninger, som 

de deler med deres samtid. Det vil sige borgerligt-materia

listiske tanker om mennesket og verden. Også den revolutio

nære er jo opdraget med de herskende tanker, og hvor hans kon

centration slipper op, slipper disse tanker ind. Og Marx og 

Engels koncentrerede ikke deres indsats omkring spørgsmålet om 

mennesket i ursamfundet, men derimod om mennesket i det kapi

talistiske samfund. 

Dette kan ikke være anderledes. Enhver omfattende tænk

ning må have løse ender, som tænkerne må overlade til andre 

at binde. Sådan foregår erkendelsesudvikling. 

De løse ender, som der her er tale om, er imidlertid ikke 

endnu bundet af andre. Heller ikke selvom netop disse ender 



308 

beskæftigede adskillige af 2. Internationales teoretikere, 

f.eks. Bebe! og Kautsky. 

Det er dette, der er det egentligt kritisable forhold. 

nøglen til fremtiden 

Nu kan man spørge, om det ikke er ret ligegyldigt - eller 

ihvertfald kun af akademisk interesse -, om man præcist har 

forstået logikken i menneskehedens første årmillioner, når 

blot man præcist - som tilfældet er - forstår logikken i 

menneskehedens sidste årtusinde? Når alt kommer til alt, 

så er det jo forståelsen af det nuværende og det fremtidige, 

der er af betydning for menneskets liv, ikke forståelsen af 

det fortidige. 

Det er et relevant spØrgsmål, sagen er blot den, at med 

mindre man forstår det fortidige, så bliver ens forståelse 

af det nutidige og fremtidige ufuldstændig og dermed i nogen 

grad defekt. At beskæftige sig med det fortidige er derfor 

også at beskæftige sig med det nutidige og fremtidige, og heri 

ligger relevansen af at beskæftige sig med det fortidige. 

Karl Kautsky, der ganske vist blev vildført af darwinismen 

og således ikke fangede den nødvendige forståelse af fortiden, 

siger dette meget smukt på denne måde: 

"Vi studerer det forgangne, ikke for ræd Rousseau at sværme for en 

tilbagevenden til urtilstanden, men for ad denne vej at nå til klar

hed over, at vore bestræbelser ikke er utopier, de har deres grund 

i menneskets væsen ligeså meget som i den historiske udviklings 

gang ..• Så langt fra at være fjernt, rent antikvarisk liebhaberi 

bliver udforskningen af fortiden for os tværtim:x:1 et rrægtigt vå

ben i kampen for at fremskynde erobringen af en bedre fremtid." 
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Lad os se, hvad det er, man ikke får med, hvis ens hi

storiske forståelse er for kort. 

klasseforholdets tema 

Marx's teori startede som en teori om fremmedgørelse, det vil 

sige som et forsøg på at besvare spørgsmålet om, hvorfor men

nesket er blevet fremmedgjort, og hvordan fremmedgØrelsen kan 

ophæves? 
Dette tema er grundlæggende for europæisk tænkning fra de 

allerførste klassesamfund, og det er ikke svært at vise, at 

temaet er udtryk for de undertrykte klassers erkendelse af de

res situation og deres drøm om frigørelse~ 

FI'IHitO 

Fremmedgørelses- og frigØrelsestemaets fØrste former er 

religiØse, og ser mennesket i et stadium mellem nedstyrtel

se (jvnf. f.eks. Guds dom over Ad.am og Eva i Mosebogen, hvor de dØrnrres 

til legemeligt slaveri) og opstandelse. At de handler om klasse

kamp er dog stadig identificerbart, jvnf. f.eks. Engels' af

handling om de urkristne. 

Fra sine religiøse former forvandles fremmedgØrelses- og 

frigØrelsestemaet dernæst til filosofiske former, og her uty

deliggøres temaets virkelige grundlag. 

Fra filosofi (og religion) tilbageføres temaet imidlertid 

til sit udgangspunkt gennem unghegelianernes, Feuerbachs og 

sidst men ikke mindst Marx's indsats. 
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Marx's og Engels' konception af temaet kan skitseres så

ledes: 

DYR. MENNESKE 

l 
\ URI(OHHVN~~TJS" 
SAMFUND 

FORI-IISTOJ<IE 

k::OMKUNISHEN 
v 

t 

HISTO<tt&: 

Nedstyrteisen er identisk med den første afhændelse af 

arbejdet, merarbejdet, der også er privatejendommen. FØlge

lig må oprejsningen være roerarbejdets afskaffelse, dvs. pd.

vatejendommens ophævelse. Det vil sige det kommunistiske sam

fund. 

Da der imidlertid var en forudgående periode i menneske

hedens historie, inden merarbejdet, nemlig den forhistoriske 

periode inden klassesamfundet, så må denne periode også have 

været kommunistisk. Marx og Engels taler om urkommunismen. 

Denne repetition af en tidligere fase som fØlge af udvik

lingen betragter Engels som et eksempel på den dialektiske 

lov: negationens negation. Men ligesom kornet, der bliver 

til en bygplante for igen at blive til korn, nok er en repe

tition men ikke en simpel gentagelse, fordi der nu er mange 

korn, hvor der før kun var et, således er kommunismen ikke 

en simpel gentagelse af urkommunismen. Kommunismen har nok 

fællestræk med urkommunismen, men den befinder sig på et langt 

hØjere udviklet niveau. Fælleseje er der begge steder, men 

produktionsmåden i det kommunistiske samfund er meget, meget 

mere udviklet end i·det primitive urkommunistiske samfund. 

Dette svarer til, at udviklingen nok bevæger sig rundt i en 
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cirkel, men det er en cirkel, der lØfter sig op som en spi

ral. Negationen af negationen bringer nok træk frem, der 

ligner udgangspunktet, men er samtidig noget helt andet end 

udgangspunktet. (Dette er iØvrigt også, hvad Romers regel 

udtrykker: Når omstændighederne begynder at negere den eksi

sterende livsmåde, så negerer individerne negationen. Men 

er nu radikalt anderledes stillet!). 

det primære merarbejde 

Hvad opfattelsen af den historiske udvikling som en negatio

nens negation udtrykker, er, at der er en slags forskudt sym

metri mellem historiens indledning og kommunismen: at det er 

det forhold, der etableres ved historiens begyndelse, der må 

ophæves for at få kommunismen. At fortiden faktisk er nøglen 

til fremtiden. 

Men af samme grund ser vi, at det ikke er ligegyldigt, hvor

dan man forstår historiens indledning. 

Marx og Engels identificerer historiens begyndelse med det 

merarbejde, der resulterer i et akkumulerbart merprodukt. Det 

vil sige det merprodukt, der kan antage en udvekslingsforrn, 

dvs. kan værdisættes. (Værdi er udvekslingsækvivalens. Selv 

om værdien skabes i arbejdsprocessen, så værdisættes den først 

i udvekslingen). Denne form for roerprodukt bliver netop do

minerende i agerbrugssamfundene, hvor det hurtigt fØrer til 

klassesamfundet, hvor en klasse (f.eks. slaver) roerproducerer 

for en anden. Dette forhold når sin klareste form under ka

pitalismen, hvor de arbejdende klasser direkte producerer ~

værdi. 

Forud for klassesamfundet var der imidlertid samfund, hvor 



312 

der ganske vist ikke forekommer et akkumulerbart merprodukt, 

der kan gemmes eller udveksles, men hvor der immervæk optræ

der et merprodukt. Nemlig det - kortvarige - merprodukt, der 

er resultatet af kvindernes merarbejde. 

Afhændelse er derfor ikke en relativ sen udvikling i men

neskets historie, det er den hændelse, der starter menneskets 

historie. 

Det er på basis af dette merarbejde, at samfundet skabes og 

udvikler sig. 

Dette primære merarbejde er blevet transformeret, men det 

er aldrig blevet ophævet. Det udgjorde det fØrste samfunds 

rod, og det er stadig grundlæggende for samfundslivet. 

Hvorfor er det nødvendigt at skrive? Det er fordi, at det 

primære merarbejde tidligt blev gjort usynligt og privat, og 

derfor ikke figurerer med sin egentlige vægt i samfundstænk

ningen. 

usynliggøreise 

Indledningsvis betød det primære eller kvindelige merarbejde 

forsørgelse slet og ret. Med udviklingen af storjagt blev 

mændene også forsørgere, idet den direkte fremskaffelse af 

mad i stigende grad overgik til dem. Hermed transformeredes 

det kvindelige merarbejde til 11 reproduktivt 11 arbejde eller 

husarbejde, dvs. alle de funktioner, der er nødvendige for 

at jægerkulturen kan eksistere på et hØjt teknologisk niveau. 

Da kvinderne udfører disse opgaver for mændene også, er der 

fortsat tale om merarbejde. Reproduktionen af en anden end 

sig selv er desuden ikke reproduktion, men præcis produktion. 

Kvindernes arbejde lægger altså fundamentet for jægerkul

turen, men det ser den ikke selv. Den ser kun jagten. Jagten 
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bliver figur i den samfundsmæssige bevidsthed, og grunden -

det kvindelige merarbejde - bliver usynligt. Vi finder ingen 

billeder i hulerne af kvindernes objekter, kun af mændenes: 

dyr - og kvinder som sexualobjekter! 

Dette figur-grund forhold (der iøvrigt altid er karakteri

stisk for forholdet mellem overbygning og basis i samfundsideo

logien) bliver yderligere accentueret i agerbrugssamfundet, 

hvor mændene overtager kvindernes traditionelle arbejde som 

intensive indsamlere. Uagtet at netop agerbrugssamfundet kræ

ver en enorm forøgelse af netop det kvindelige merarbejde. 

Når manden bliver intensiv indsamler, dvs. potentiel roer

arbejder, opstår klassesamfundet, hvor mænd gØres til roerar

bejdere for andre mænd. Vi får slaven, der er en Økonomisk 

kategori som kvinden, men nu løsrevet fra kØnnet som bærer 

af det Økonomiske forhold. 

Denne begivenhed svækker i voldsom grad kvindens position 

og erkendelsen af hendes indsats betydning. LØsrivelsen fra 

kønnet som biologisk bærer af klasseforholdet betyder nemlig, 

at den økonomiske kategori løsrives fra slægtsskabssystemet, 

der har sikret kvinden en række rettigheder. Slaven er direk

te ejet af herren, og det sker nu i stigende grad også med 

kvinden. Matriklanen har haft en vis funktionel betydning i 

agerbrugssamfundet, men med slaveriet brydes den op. Vi får 

patriarkatet, hvor manden direkte ejer sine familiemedlemmer, 

dvs. dem, der udfører det primære merarbejde for ham. Engels 

og andre har udførligt beskrevet denne forringelse af kvindens 

stilling, der fØlger af klassesamfundet. 

Usynliggøreisen af det primære merarbejde antager hermed 

karakter af en egentlig adskillelse mellem kvindernes "repro

duktive" og mændenes produktive sfære. Den sidste er offent

lig, det vil sige, den foregår på torvet, hvor mændene udvek

sler det akkumulerbare roerprodukt og diskuterer organiseringen 
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af den sociale fordeling heraf (politik). Den første er pri

vat, den foregår inden for husets fire vægge. 

Denne adskillelse mellem produktionssfære og "reproduktions

sfære" er opretholdt op igennem hele historien. Og den sidste 

er forblevet usynlig - som noget givet -, man ikke har hæftet 

sig ved. 

Produktionssfærens forhold, derimod, har været genstand for 

megen tænkning. Dens teori er blevet udarbejdet igennem gene

rationer, med Marx's politiske Økonomi som klimaks. 

Resultatet er, at den ene halvdel af den samlede økonomi 

er forblevet uden for den teoretiske Økonomi. Hvad der kan 

forlede til at tro, at den halve Økonomi er hele økonomien. 

uden værdi 

Arsagen til at den "reproduktive" Økonomi ikke figurerer i 

den teoretiske Økonomi er, at den er værdiløs. 

Dette skal forstås i bogstaveligste forstand: det kvindeli

ge merarbejde kan ikke udveksles, det kan derfor heller ikke 

værdi- eller værdsættes. I en vis forstand er det altså rig

tigt, at det kvindelige merarbejde er uden samfundsmæssig 

værdi, (samtidig med at det er grundlæggende for samfundet). 

I det vareproducerende samfund, hvor alting måles i værdi, 

kan det derfor vanskeligt figurere - hverken i teorien eller 

i den almindelige anerkendelse. 

At dette forhold er ved at ændres, skyldes ikke, at tænk

ningen er blevet klogere. Det skyldes produktivkræfternes 

udvikling. Hindres disse ikke af forældede produktionsfor

hold, kræver de nemlig, at også kvinderne indgår i den produk

tive produktion. 

Dette sker nu i et sådant omfang, at kvinderne indirekte 
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kan sammenligne deres produktive produktion og deres repro

duktive produktion (der opretholdes i form af dobbeltarbej

det). De opdager altså, hvad deres reproduktive produktion 

faktisk må være værd ved at sammenligne timetallet for deres 

lønnede og deres ulønnede arbejde. Og de opdager det merar

bejde, de faktisk udfØrer i familien, der fortsat er organi

sationsform for udnyttelsen af det kvindelige merarbejde. 

Udbytningen bliver tydelig. Tilmed i en dobbelt forstand: 

udbytningen af dem som produktive roerarbejdere {i kraft af de

res placering i den arbejdende klasse) og udbytningen af dem 

som reproduktive roerarbejdere (i kraft af deres kønsbestemte 

placering i familien) . 

Hermed forvandler kvinderne sig, der hele tiden har været 

en Økonomisk klasse an sich, til en Økonomisk klasse fUr sich. 

Og fØlgelig revolterer de præcis som andre økonomiske klasser 

tidligere i historien har revolteret. (At det så kan være 

svært at finde en form, hvori man kan revoltere mod begge ud

bytningsforhold Eå een gang, er så en anden sag, især når 

deres potentielle kampfæller i den ene kamp ofte viser sig 

at være deres potentielle modstandere i den anden, og når det 

tilsyneladende er så svært at skelne imellem køn som biologisk 

kategori og kØn som Økonomisk kategori). 

på vej mod kommunismen 

Kvindebevægelsernes vidnesbyrd om resultaterne af udbytning

en af kvinden - som Økonomisk klasse an sich - er overvælden

de, og dokumenterer, at denne udbytnings konsekvenser er li

geså menneskeØdelæggende, som den der karakteriserer den al

mindelige klasseudbytning. 
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FremmedgØrelsen, hvis man vil, der udspringer af kvinder

nes afhændelse af deres reproduktive indsats, er altså ikke 

mindre end den, der udspringer af de arbejdende klassers af

hændelse. Marx's revolution må derfor udstrækkes til også 

at gøre en ende på denne udbytning. 

Eller vi kan sige: Klassesamfundet er ikke ophævet, fordi 

produktion og tilegnelse af merværdi er ophævet. Der findes 

nemlig en usynlig klasse, der udfører merarbejde uden at ska

be merværdi. Når privatejet til produktionsmidlerne er ophævet, 

og fabrikkerne tilhører de arbejdende, så er der stadig skjult 

i familien "ejendomsforhold" tilbage, der tvinger den ene halv

del af befolkningen til at merarbejde for, at den anden halv

del af befolkningen kan arbejde mindre. 

Ophævelsen af den private ejendomsret til den del af pro

duktionsapparatet, der producerer akkumulerbare produkter, kan 

kun være første fase i en tofaset proces. 

Da overgangen til kommunismen netop er en tofaset proces, 

så kan vi sige: 

Ved den socialistiske revolution ophæves den almindelige 

klasseudbytning. 

Ved den kommunistiske revolution ophæves den kØnsspecifikke 

klasseudbytning. 

Dette svarer iØvrigt ganske godt til den tilstand, vi fin

der under den realiserede socialisme. Her er klasseudbytnin-

gen og merarbejdet afskaffet. (Det sidste ikke i den forstand, 

at alle arbejder for sig selv, men i den forstand at alle ar

bejder for alle.) Men det kvindelige merarbejde tilbagestår 

og påfØrer kvinderne meget store problemer, hvad de ikke und

lader at gøre opmærksom på i den offentlige debat. 

Samtidig udvikler socialismen de produktivkræfter, der i sid

ste ende vil sprænge denne sidste - og første - klassebastion. 
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Det sker ved, at de "reproduktive" funktioner i stigende grad 

gØres offentlige, dvs. afprivatiseres. Vuggestuer, bØrnehaver, 

vaskerier, systuer, kantiner, etc. overtager kvindernes tradi

tionelle funktioner. De bliver hermed værdisat - fordi medar

bejderne får lØn, og fordi disse funktioner kommer til at tigu

gere på de offentlige budgetter side om side med udgifterne 

til stålværker og jernbaner. Udviklingen forvandler med andre 

ord den gamle reproduktionssfære til en produktionssfære. 

Men som ved alle tidligere samfund øver de hidtidige pro

duktionsforhold modstand. Familien er basal i alle hidtidige 

samfund. Den er også basal i det socialistiske samfund. Men 

udviklingen i produktivkræfterne underminerer familien, - der 

er et produktionsforhold. Resultatet er familiens krise: me

get høje skilsmisserater, mange enlige mødre, faldende repro

duktionsrate, stort alkoholmisbrug, etc. 

Dette er altsammen symptomer på, at produktivkræfter og pro

duktionsforhold er ude af trit med hinanden. LØsningen kan kun 

være, at produktionsforholdene bringes i samsvar med produktiv

kræfterne. Men hvordan? 

Dette skisma er formentlig årsagen til det modsigelsesfulde 

forhold, vi finder i det socialistiske samfund: produktivkræf

terne frigØr kvinden - samtidig med at de tydeliggØr, at hun 

endnu er langtfra fri, hvilket er det samme. Samfundets ideo

logi, derimod,bruger megen energi til at støtte familien, dvs. 

fremhæve kvindelige dyder og idyllisere ægteskabet, etc. 

Ved vi, at produktivkræfterne i sidste ende vil vinde over 

forældede produktionsforhold, så ved vi endnu ikke, hvordan 

de nye produktionsforhold vil se ud. Men når de er etableret, 

så har vi kommunismen. Så er menneskets forhistorie slut, som 

Marx siger, så kan den virkelige historie begynde. 
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hvad teorien mangler 

Når ovenstående er tilfældet, så er det klart, at den histo

riske materialisme mangler det sidste skridt på vejen til kom

munismen i sin teori. Og - da første og sidste skridt er sym

metrisk forbundne -det første. 

At det første mangler i historiematerialismen, er netop, 

hvad vi har gjort opmærksom på i vort scenario. 

Historiematerialismen må altså udstrækkes både et skridt 

tilbage og et skridt frem for at blive i overensstemmelse med 

sig selv. Det vil sige, at det historiske stræk må se således 

ud: 

Nln'llrt>fi!ITOitl!! HI5TO!tll! 

D'IR HENNESKE 

Påvisningen af dette uhyre betydningsfulde forhold - betyd

ningsfuldtfor de krav vi må stille til vores tænkning om det 

fremtidige samfund og de midler, der skal til for at realise

re det - viser, at det ikke er ligegyldigt, hvordan mennesket 

faktisk blev til. At fortiden er nØglen til fremtiden. 

(Det modsatte gælder i ikke mindre grad, at nutiden og frem

tiden er nØglen til fortiden. Det er kun fordi samfundets 

egen bevægelse har afsløret det kvindelige merarbejde som et 

ikke-naturligt forhold, at vi kan begynde at forestille os, 

hvordan menneskets tidlige udvikling må have set ud. På 
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præcis på samme måde, som den kapitalistiske merværdiproduk

tion var forudsætningen for, at Marx kunne opdage merarbejdet 

som al hidtidig histories grundlag). 

negationens negation 

Fremstillingen viser, at forestillingen om det urkommunistiske 

samfund er en illusion. Ganske vist er det rigtigt, at der 

forud for klassesamfundet fandtes et samfund, hvor mænd ikke 

merarbejdede, men der fandtes intet samfund, hvor der ikke 

var merarbejde. Altså eksisterede der ikke noget urkommuni-

s tisk samfund. 

Ærgrer det nogen, fordi det urkommunistiske samfund var en 

så god eksemplificering af loven om negationens negation, så 

kan vi med det samme sige, at fremstillingen stadig indeholder 

forestillingen om en negationens negation. 

Den kan opstilles således: 

TESE: Den naturhistoriske tilstand 

ANTITESE: Klassesamfundet (inkl. urklassesamf.) - negation. 

SYNTESE: Kommunismen - negationens negation. 

I den naturhistoriske tilstand gælder, at 

enhver sørger for sig selv {det samme som 

sammenfald af virksomhed og konsum~ 

I klassesamfundet gælder, at nogle sørger 

for andre (det samme som manglende sammen

fald mellem virksomhed og konsumtion.) 

Under kommunismen gælder, at alle sørger 

for alle (her er sammenfaldet mellem virk

somhed og konsumtion individuelt set fort-

sat brudt). 
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Man kan også sige det på den måde, at merarbejdet er den 

form, der skaber samfundet og alle de samfundsmæssige egen

skaber, der er ukendte i dyreriget. Men efter at samfundet 

er skabt, så bliver merarbejdet ikke længere en nØdvendig-

hed for samfundet, det bliver til sidst en hæmsko for samfun

det. Merarbejdet - som en ulige relation mellem virksomme -

ophæves derfor, hvorefter det forhold, at den virksomme fak

tisk besidder sit reprodukt (men nu som fællesejendom) geneta

bleres. Merarbejdet - som adskillelsen mellem individuel virk

somhed og individuel konsumtion - hibevares imidlertid. Mer

arbejde i denne betydning er forudsætningen for, at kommunis

men som det samfund, hvor enhver yder efter evne og nyder efter 

behov, kan realiseres. At yde efter evne og nyde efter behov 

udtrykker netop adskillelsen af virksomhed og konsumtion. Vi 

ser hermed også, at kommunismen kræver et meget højt bevidstheds

niveau hos sine medlemmer. 

Det vil sige, at vi faktisk får en negationens negation, 

der lever op til netop det dialektiske krav til udvikling: 

at noget bliver sig selv og dog noget andet og mere gennem 

sin modsætning. 

Dette er også udtryk for den historiematerialistiske erken

delse, at klassesamfundet er et nødvendigt stadium mellem na

turhistorien og det klasselØse samfund. At det faktisk er 

udbytningsformerne, der skaber de senere samfundsformer. At 

kapitalismen f.eks. skaber socialismen. Eller at det kvinde

lige merarbejde i ursarnfundet starter samfundshistorien. 

gn.mdteorien 

Den opfattelse
1
vi i vort scenario har fremført, er en påvis

ning af, at der i historiematerialismen og den politiske øko

nomi mangler en halv teori, den er ikke selv den manglende 
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halve teori. Den må være ganske anderledes elaboreret. 

Det rejser til gengæld spØrgsmålet om, hvad der er den 

egentlige teori i vor fremstilling? 

På grund af den scenariske metodes krav om konkret udfyld

ning, så bliver scenarioer altid sæt af mange antagelser. Ikke 

alle disse antagelser er lige vigtige for grundsynspunktet, de 

er snarere fyld. Det vil sige, de kunne lige så godt være på 
en anden måde. Skulle de derfor være forkerte, så er det 

uden konsekvens for scenarioets substans. Nogle antagelser, 

derimod, er så grundlæggende, at hvis disse viser sig at væ-

re forkerte, så falder hele scenarioets substans. 

Enhver scenarioskriver er naturligvis interesseret i, at 

der bliver skelnet mellem disse to sæt. 

I gennemgangen af Lamarcks teori viste vi ham den venlig

hed at skelne imellem hans 9rundteori og hans hjælpeteorier. 

Med en sådan skelnen var vi netop i stand til at se, at La

marck i det væsentlige havde fuldkommen ret, selvom han i 

mangt og meget havde aldeles uret. 

En sådan skelnen imellem grundteori og hjælpeteorier vil 

vi til afslutning foretage over for vor egen fremstilling. 

Det vil sige, vi vil trække det frem, der efter vor mening 

er grundteorien i det fremsatte scenario. Denne fremhævelse 

af det grundteoretiske kan samtidig tjene som et resumme. 

l. Social koo:t=eration ex; samfundsnæssig virksomhed er ikke identiske 

virksomhedsformer. Dette er resultatet af vor analyse af Leontjevs 

fremstilling af virksonhedens evolution. Fordi der til alle natur

historiens virksomhedsformer må findes tilsvarende sociale udgaver, 

så må der også f inde s en social virksomhedsfonn svarende til den 

intellektuelle virksomhed. Dette kan kun være kooperation. Koope

ration tilhører altså den intellektuelle virksomhed, ikke den sam

fundsmæssige, som Leontjev fejlagtigt antager. 
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2. Dette fører frem til en skærpet definition af samfundsnæssig virk

somhed1 der siger, at den må være karakteriseret af en adskillelse 

af virksomhed og konsumtion. Det vil sige: 

reproduktet. 

en afhændelse af 

3. Anvender man sociobiologiens strikte opfattelse af naturhistoriens 

logik, der siger, at al adfæxd i sidste ende er reproduktiv, fordi 

den skal tjene til at viderebefordre ens genetiske information, så 

kan mm sige, at grundreglen for adfærd i naturhistorien kun kan bry

des, hvis ger forekommer adfærd, der ikke fØrer til reproduktion af 

ens egne gener, men derim:Jd reproduktion af andres . Eller sagt med 

andre ord: den naturhistoriske grundregel brydes kun, hvis der vir

kelig er tale om en afhændelse af reproduktet. 

4. Forudsætter vi, at denne grundregel vitterligt er brudt i det menne

skelige samfund, og at det er det, der adskiller rrennesket kvalita

tivt fra dyrene, så indledes det mE!nneskelige samfund med den fØrste 

afhændelse af et reprodukt. 

5. Fastholder vi, at indsats og konsum altid er samstemt i naturhisto

rien, så betyder det, at skal vi have en afhændelse (extraindsats), 

så må der foreligge et extrakonsumbehov. Vi skal altså finde to 

kategorier af individer inden for arten, som er forskelligt stillet, 

og samtidig har en naturlig relation til hinanden. Disse kategorier 

kan ikke godt være andet end de to køn. Afhændelsen kan da enten 

foregå ved, at hannen afhænder til hunnen, der har et ekstrakonsum

behov (f.eks. i forbindelse m. yngelplejen), eller ved, at hunnen 

afhænder til hannen, der har et ekstrakonsurnl:::>ehov uvist af hvilken 

gnmd. 

5. Den første mulighed, der er den mest nær liggende, er UITU.llig. For 

hannen, der afhænder til hunnen, der yngelplejer, afhænder ikke sit 

reprcdukt. FØlgelig kan samfundsnæssig virksomh.ed kun opstå ved, 

at hunnen afhænder til hannen. 
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6. Dette er kun tænkeligt, hvis man forudsætter, at de to kØn har 

en adskilt Økonomi, dvs. ernærer sig delvist forskelligt. (Har 

de den samme økonomi er det utænkeligt, at hannen skulle have en 

væsentlig lavere reprcx'luktivkraft end hunnen). Den må altså have 

sin rcx:l i en tidlig opsplitning af indsamling og ~ 

7. Heraf kan man endvidere konkludere, at begyndende jagt må have voldt 

større vanskeligheder for hominiderne end begyndende indsamling. 

8. Den skærpede definition af det afhændede arbejde er identisk med 

Marx's bestemmelse af merarbejdet. Samfundsmæssig virksomhed er 

derfor lig mer~bejde. Er arbejdet derfor den funktion, der adskil

ler mennesket fra dyret, så er merarbejdet dets grundform. 

9. Bestemmelsen af merarbejdet svarer nøje til forholdene, når man af

hænder indsamlet fØde. Det svarer derirrod ikke til forholdene, når 

man afhænder jagtbytte. Dette fører frem til en distinktion mellem 

merarbejde og deling. Det vil sige, at det kvindelige merar).:)ejde be

står også i samfund, hvor jagt ernærer gruppen i et væsentligt omfang. 

lo. Hvis en stor befolkningsgruppe rærarbejder for en anden stor befolk

ningsgruppe, så er der tale om økonomiske klasser. FØlgelig udgør 

de to kØn grundlaget for historiens første klasser. 

11. Af den samfundsnæssige virksomhed - merarbejdet - udspringer som 

norrenter kategorierne: samfund, bevidsthed, sprog. 

12 . Dette åbner op for udviklingen af bevidst redskabsbrug, der ikke er 

kendt i dyreriget, selv om redskabsbrug forefindes både på den ope

rationelle og den intellektuelle virksomheds planer. Dette ændrer 

helt forudsætningerne for hom.inidens livsmåde. 

Dette vil vi betragte som fremstillingens grundteori. 
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psykologiens betydning 

Scenarioet skal forsøge at fØlge den konkrete proces, som 

den kan have udfoldet sig, den spænder derfor over en lang 

række områder fra forskellige videnskaber: biologi, zoologi, 

antropologi, fysisk og social, økonomi, sociologi, geologi, 

osv. 

Det afgørende ved scenarioet er imidlertid, at det er fun

deret i psykologien. 

Uden denne fundering ville det have været umuligt, at nå 

frem til den konklusion, at den samfundsmæssige virksomhed 

er merarbejdet, og at det fØrste gang optræder, når hunnen 

afhænder til hannen. 

En biologisk funderet teori ville umuligt have kunnet fan

ge dette forhold, netop fordi det strider mod grundlæggende 

biologiske antagelser. Lovejoy når da også frem til en kon

ception, der er forenelig med biologisk tænkning (sociobiolo

gisk) 1 og den fanger netop ikke den samfundsmæssige virksom

heds egenart. 

Ej heller en sociologisk, der nok som Marx's ville kunne 

formulere det særegent samfundsmæssige, men som næppe vil 

kunne trænge ned i de individuelle forhold, der må forstås, 

hvis samfundsforholdet skal ses udspringe af forholdet mel

lem unge og yngelplejer. 

En sådan spændvidde har kun psykologien, hvis genstands

område omfatter både de biologiske forhold og de samfunds

mæssige forhold, og som desuden kan beskæftige sig både med 

den enkeltes behov, følelser og aktivitet og større sociale 

sammenhænge i den samme forståelse. 
Jeg har i skriftet Om den politiske natur argumenteret 

for, at netop psykologien er den videnskab, der har de 

bedste forudsætninger for at fange livsprocessens lovmæssig

heder på det molære plan. Såfremt den indser, at dens ægte 

genstandsområde er forholdet mellem det aktive subjekt og 
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dets objekt, dvs. virksomhed. 

Denne fremstilling er netop et forsøg på at demonstrere 

dette, idet en analyse af virksomhedens udvikling ud fra 

Leontjev samt en psykologisk opfattelse af evolutionens de

terminanter danner grundlaget for såvel problemstilling som 

scenario. 

Hvad biologien ikke kan fange med sin mikroskopiske ind

gangsvinkel, eller sociologien med sin makroskopiske, fanger 

psykologien, fordi den ser livets agenter som levende indivi

der, 

Og levende individer med konkrete vanskeligheder, begræns

ninger, behov og.··følelser, var det, der gennem deres virksom

hed skabte det revolutionerende spring til menneske. 

english abstract 
OUTLINE OF A THEORY CONCERNING THE ROLE OF LABOUR IN THE TRANSITION 
FROM APE TO MAN. 

Biological and sociological theory envisage the evolution of man in very 
different, often contradietory ways. While both types of theory well de
scribe the principles of nature and the principles of society respective
ly, they seem to fail when they approach the transition from nature to 
society - as is the case when man's emergence from animal progeniters is 
to be explained. 

Psychology is a science which must necessarily be able to encompass 
both biological and societal aspects of man. The purpose of thispaper 
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accordingly is to make an attempt to explain man's evolution from a psy
chological point of view. 

Assuming Darwin's theory of natural selection (plus its consequences 
as seen by' biology) to be correct, and assuming Marx's theory af the de
velopment of society to be correct, the paper creates a scenario which -
based on psychological principles - seeks to establish a chain of events 
through which the laws of natural history might have been transformed in
to the laws of society, and thus animal into man. 

The theoretical point of departure of the analysis on which the scena
rio is based, is the theory formulated by the Russian psychologist A.N. 
Leontjev. 

Leontjev'skey concept is the activity-determining relation between a 
subject and an object, where subject refers to the active biological in
dividual and obiect to anv obiective which the individual needs to reali
ze. We will refer to this concept here as Activity with a cap.i.tal A. 

According to Leontjev different kinds of Activity constitute a develop
mental series in the evolution of animals and man. In the paper we have 
narned this series: l) simple Activity, 2) operat:i.onal Activity, 3) intel
lectual Activ:i.ty, and 4) societal Activity. The first three belong to 
the animal world, whereas the last is e:xclusively human. Thus it is the 
societal Activity which distinguishes man from the animal. 

To each type of Activity corresponds a type of mental reflection. To 
the simple Activity, which characterizes invertebrates, belongs simple 
sensibility. •ro the operational Activity, which characterizes fishes, birds, 
and mammals, belongs perception. To the intellectual Activity, which cha
racterizes the higher primates, belongs insight. The mental reflection 
that belongs to the societal Activity is consciousness. 

An operational Activity is an Activity in which there are alternative 
means of realizing the object. These means are called operations. An in
tellectual Activity is an Activity wherein operations are coupled in se
ries in order to accomplish the object. (KOhler's inventive chimpanzees 
are examples). 

In the paper it is shown that being means in the realization of an ob
ject operations are - in a psychological sense - implements. AnimaJs ca
pable of performing operationa1 Activity shouJ.d therefore, in principle, 
be able to use implements. Several species of birds and mammals confirm 
this. By the same logic operations used on other operations are tools. 
Thus animals capable of performing intellectual Act:i.vity should, in prin
ciple, be able to use tools. As is the case with the chimpanzee. 

This means that the use of impJ.ements and tools is not, as is often clai
med, a defining trait of man seperating him from the animals. 

Leontjev accordingly identifies the defining trait of man as being coope
rative social activity. His example is cooperative hunting which he con
siders the activity that possibly turned the ape into man. 

Here the paper departs from Leontjev by insisting on a distinction be
tween social activities and societal Activity. 

Almost all animals perform social activities. It is the argument of 
the paper, therefore, that there must exist types of social Activity cor
responding to the different developmental types of Activity. They are 
identified thus: To the simple Activity corresponds simple reciprocity. 
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To the operational Activity corresponds associative social Activity. 
'l'o the intellectual Activity corresponds cooperative social Activity. 

This means that cooperative social Acitivity is not the defining 
trait of man. That there is a fundamental difference between social 
cooperation and societal Activity. 

This lead us to the foliowing claim regarding the societal Activity: 
A societal Activity is an Activity in which the subject who realizes the 
obj8ct does not consume the object. Which therefore is consurned by some
body else. Such an Activity is unknown in the animal world but is an 
established faet in human society. 

The question now is: How could such an unlikel.y Activity emerge in 
the animal world? 

Pursuing this question we turn to the scenario. Here it is shown that 
such an Activity might result: - if there in the species has occurred a 
preceding economical division into female calleeting and male hunting, and 
- if the males encounter severe difficulties in the hunt. In this case 
- given the right circumstances - the females might calleet without con-
suming and place the resulting food surplus at the disposal of the males. 

This would break the fundamental rule of reproduction, whereas the 
opposite event, the males supplying the females with meat, would not. 
The supplying of females by males is still reproduction in a biological 
sense, since the activity of the male will benefit his offspring and thus 
himself genetically. (This is the explicit argument of Lovejoy who - from 
a sociobiological point of view - most recently has championed the view 
that society is founded upon males supplying females) . 

It is the claim of this paper, therefore, that societal Activity emer
ges for the first time when females suPport males on a regular basis. 

In this case an analysis of the societal Activity shows that it is 
identical with the Marxian concept of surplus labour. 

Since surplus labour is the key concept in the Marxian theory of socie
ty and its development the scenario has succeeded in tying the theory of 
natural history to the theory of human society in a hypothesis of human 
evolution. 

It is further shown that given the societal Activity in the above men
tianed form, fallewing aspects immediately spring into life: society, con
sciousness and language. This revolutionizes the use of implements and 
tools. 

'l'he Marxian thesis that labour creates man thus has to be rewritten: 
surplus labour creates man. 

The consequences af this view are pursued in the scenario in relation 
to the findings of physical anthropology, archeology and social anthropo
logy. The consequences for our view of man and society - pastand future -
are diGcussed at the end of the paper. In particular with the communistic 
society in view. 
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