
KARL MARX: 

Maskineri og 
storindustri 

MASKINERIETS UTVIKLING 

John Stuart Mill 1) sier i sin bok "Principles of Politi
cal Economy": "Det er et spørsmål om alle mekaniske opp
finnelser som hittil er gjort,har lettet dagens møye for 
noe menneskelig vesen".2) Det er heller ikke på noen måte 
hensikten med det maskineri som kapitalen anvender. Maski
neriet skal, som enhver annen forøkelse av arbeidets pro
duktivitet, gjøre varene billigere og forkorte den del av 
arbeidsdagen som er nødvendig for å underholde arbeideren 
og forlenge den del av arbeidsdagen som han uten vederlag 
gir til kapitalisten. Maskinene er midler til produksjon 
av merverdi.3) 

Visstnok er arbeideren tilpasset arbeidsprosessen, men den 
er også på forhånd tilpasset arbeideren. Den arbeidsdeling 
hvis grunnlag er faglærte spesialarbeidere, bortfaller når 
arbeidsmaskiner avløser spesialarbeideren. Hele arbeidspro
sessen analyseres nå selvstendig og uavhengig av arbeideren, 
den oppløses objektivt i sine enkelte deler, og de problemer 
som hver enkelt spesialprosess og forbindelsen mellom de 
forskjellige spesialprosesser stiller, løses ved teknisk 
anvendelse av fysikk, kjemi osv. 4) 

Når en maskin bare oppfattes som et middel til å senke pro
duktets verdi, kan den bare anvendes under forutsetning av 
at dens egen produksjon koster mindre arbeid enn det ar
beid som den erstatter. For kapitalen er dog grensene for 
dens anvendelse enda snevrere. Da kapitalen ikke betaler 
det arbeid som den forbruker, men bare verdien av arbeids
kraften, avhenger grensene for dens evne til å anvende 
maskiner av forskjellen mellom maskinens verdi og verdien 
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av den arbeidskraft som maskinen erstatter. Da oppdelingen 
av arbeidsdagen i nødvendig arbeid og merarbeid er forskj
ellig i de forskjellige land, og er forskjellig i det sam
me land til forskjellige tider eller i den samme periode 
i forskjellige industrigrener, og da videre arbeiderens 
virkelige lønn snart synker under verdien av hans arbeids
kraft, snart stiger over den, kan forskjellen mellom mask
ineriets pris og prisen på den arbeidskraft som det er
statter veksle sterkt, selv om forskjellen mellom den ar
beidsmengde som er nødvendig for å produsere maskinen og 
den mengde arbeid som den erstatter forblir uforandret.Sl 
Men bare forskjellen mellom maskinens verdi og verdien av 
den arbeidskraft som den erstatter er av betydning for va
rens produksjonomkostninger, og bare denne forskjell gjØr 
seg derfor gjeldende likeoverfor kapitalisten selv gjennom 
konkurransens tvangslover. Det blir derfor i våre dager 
oppfunnet maskiner i England som bare blir brukt i Nord
Amerika, likesom Tyskland i det 16de og 17de århundre opp
fant maskiner som bare Holland brukte, og likesom mange 
franske oppfinnelser i det 18de århundrede bare ble utnyt
tet i England. I eldre land forårsaker anvendelsen av mas
kineri i enkelte industrigrener en slik overflod av arbei
dere i andre industrier, at arbeidslønnen faller under ar
beidskraftens verdi og derved forhindrer bruken av maskin
eri, overflødiggjør det eller endog umuliggjør dets anven
delse sett fra kapitalens standpunkt, idet dens profitt 
ikke skriver seg fra at der i og for seg anvendes mindre 
arbeid enn før, men fra at der anvendes mindre betalt ar
beid. I enkelte grener av den engelske ullmanufaktur er 
anvendelse av barnearbeid i de senere år gått sterkt ned, 
her og der nesten forsvunnet. Hvorfor? Fabrikkloven nød
vendiggjorde 2 skift av barn, hvorav det ene arbeidet 6, 
det annet 4 timer, eller begge 5 timer. Men foreldrene 
ville ikke selge de barn som arbeidet halv dag billigere 
enn de som arbeidet hel dag. Derfor erstattet man de barn 
som arbeidet halv dag med maskineri.6) Før det ble forbudt 
å anvende kvinner og barn (under 10 år) i gruvene, fant 
kapitalen det stemmende med sin morallære og særlig med 
sin kassabok å anvende nakne kvinner og piker, ofte bundet 
sammen med mannlige arbeidere, i kullgruvene og andre gru
ver. Maskineri ble ofte først innført etter at kvinnearb
eid ble forbudt. Amerikanerne har oppfunnet maskiner til 
knusing av sten. Englenderne bruker dem ikke fordi pakket 
("wretch", de engelske sosialøkonomers kunstuttrykk for 
landarbeideren) som utfører dette arbeid, får en så liten 
del av sitt arbeid betalt, at maskineri ville fordyre pro
duksjonen for kapitalistene.7) I England blir ennå leilig
hetsvis kvinner anvendt istedenfor hester til å trekke ka
nalbåter, 8) fordi det arbeid som er nødvendig for å pro
dusere hester og maskiner er en gitt matematisk størrelse, 
mens det arbeid som det koster å opprettholde livet for 
de kvinner som tilhører overbefolkningen derimot er under 
enhver beregning. Man finner derfor ingensteds en mer skam-
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løs Ødslen med menneskelig arbeidskraft enn i England, 
maskinenes land.9) 

VEN MASKINMESSIGE DRIFTS UMIDDELBARE VIRKNINGER PA 
ARBEIDEREN 

Som vi har sett,danner den fullstendige omformning av ar
beidsmidlene utgangspunktet for storindustrien, og det 
omformede arbeidsmiddel når sin høyeste utvikling i fab
rikkens forgrenede maskinsystem. Før vi undersøker hvor
dan menneskematerialet opptas i denne mekaniske organisme, 
vil vi betrakte enkelte av de følger som denne omformning 
av arbeidsmidlene får for arbeideren selv. 

Kapitalen~ b~uQ av nye a~beid~Q~e6te~. Kvinne- og ba~ne
a~beid. 

I den utstrekning som maskineriet uavhengiggjør seg fra 
muskelkraft, muliggjør det anvendelsen av mindre kraftige 
eller legemlig umodne arbeidere, som på den annen side er 
mer smidige. Kvinne- og barnearbeid var derfor den første 
fØlge av den kapitalistiske anvendelse av maskineri. Dette 
veldige middel til erstatning av arbeid og arbeidere, for
vandlet seg derfor straks til et middel til å Øke lønns
arbeidernes antall ved å legge alle arbeiderfamiliens med
lemmer inn under kapitalens umiddelbare herredømme, uten 
hensyn til kjønn og alder. Tvangsarbeid for kapitalisten 
erstattet ikke bare barnas lek, men fortrengte også det 
frie arbeid i hjemmets krets, som etter gammel sed og 
skikk ble utført av hensyn til familiens eget velvære. 

Arbeidskraftens verdi avhenger ikke bare av den arbeidstid 
som er nødvendig for å underholde den enkelte voksne ar
beider, men av den arbeidstid som trenges for å underhol
de både ham selv og hans familie. Idet maskineriet kaster 
alle medlemmer av arbeiderfamilien ut på arbeidsmarkedet, 
fordeler den verdien av familiefarens arbeidskraft på hele 
hans familie. Det nedsetter derfor verdien av hans arbeids
kraft. Kjøp av fire arbeidskrefter fra samme familie kos
ter kanskje mer enn det før kostet å kjøpe familiefarens 
arbeidskraft, men til gjengjeld får kapitalen fire arbeids
dager istedenfor en, og arbeidskraftens pris faller der
for. Fire må nå ikke bare levere arbeid, men også merar
beid for kapitalen forat en familie skal kunne leve. Mas
kineriet forøker derfor umiddelbart det menneskelige ut
byttingsma teriale, det egentlige felt for kapitalens ut
bytting, og samtidig også utbyttingsgraden. 

Maskineriet omdanner også fra grunnen av det formelle for
hold mellom kapitalist og arbeider, deres kontrakt. Vi 
har tidligere betraktet det som en forutsetning at kapi-
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talist og arbeider trådte i forbindelse med hverandre som 
frie personer, som uavhengige vareeiere, den ene som eier 
av penger og produksjonsmidler, den annen som eier av ar
beidskraft. Men nå kjøper kapitalen umyndige eller bare 
delvis myndige arbeidere. Tidligere solgte arbeideren sin 
egen arbeidskraft, som han i egenskap av formelt fri per
son kunne råde over. Nå selger han kone og barn. Han blir 
slavehandler. Etterspørselen etter barnearbeid får også i 
formen likhet med den etterspørsel etter negerslaver som 
man var vant til å se i annonsespaltene i amerikanske 
aviser. 

Idet maskineriet medfører at kvinner og barn kommer i ov
erveiende flertall blant arbeiderne, brytes også den mot
stand ned som den mannlige arbeider i manufakturen ennå 
var istand til å gjøre mot kapitalens despoti.10) 

Fo~økel~e av a~beidet~ inten~itet 

Kapitalistisk anvendelse av maskineri ledsages av en hen
synsløs forlengelse av arbeidsdagen l~) som angriper sam
funnet ved livsrøttene, og som igjen fører til en reaksjon 
fra samfunnets side og til innførelse av normalarbeidsdag. 
Normalarbeidsdagen leder til Økning av arbeidets intensi
tet, en utvikling som er av avgjørende betydning og som 
vi allerede tidligere har berørt. Under analysen av den 
absolutte merverdi beskjeftiget vi oss vesentlig med ar
beidsdagens lengde, mens vi forutsatte at arbeidets in
tensitet forble uforandret. Vi skal nå se hvordan Økt ar
beidsintensitet trer istedenfor forlengelse av arbeids
dagen. 

Med maskineriets utvikling dannes der etterhånden en egen 
klasse ~kina~b.eiQ.~e med opphopet erfaring som er istand 
til å utføre sitt arbeid hurtigere, d.v.s. arbeidets in
tensitet Øker. I England ble arbeidsdagen således stadig 
forlenget i løpet av et halvt århundre, samtidig som fab
rikkarbeidets intensitet Økte. På den annen side er det 
innlysende at arbeid som ikke bare krever et forbigående 
krafttak, men som skal vare dag ut og dag inn med usvek
ket regelmessighet og ensformighet, tilslutt når et krise
punkt hvor forlengelse av arbeidsdagen og forøkelse av 
arbeidets intensitet utelukker hverandre med den fØlge 
at arbeidsdagen bare kan forlenges når arbeidets intensi
tet synker, mens Økt arbeidsintensitet på den annen side 
bare er mulig hvis arbeidsdagen forkortes. Så snart arbei
derklassens alminnelige og voksende forbitrelse tvang sta
ten til ved lov å forkorte arbeidsdagen, først ved å dik
tere normalarbeidsdagen for de egentlige fabrikker - fra 
det Øyeblikk av da adgangen til å Øke merverdien ved å 
forlenge arbeidsdagen en gang for alle var stengt - kast
et kapitalen seg med all makt og med full bevissthet over 
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produksjonen av relativ merverdi ved forsert utvikling av 
maskinsystemet. Samtidig inntrådte en endring i den rela
tive merverdis karakter. I alminnelighet består den metode 
som anvendes for å fremtvinge relativ merverdi deri, at 
arbeideren ved arbeidets Økte produktivitet blir istand til 
å produsere mer i den samme tid ved hjelp av den samme ar
beidsytelse. Den samme arbeidstid tilfører· totalproduktet 
den samme verdi som før, uaktet denne uforandrede bytte
verdi svarer til flere bruksverdier enn før, mens verdien 
av den enkelte vare samtidig faller. Annerledes stiller 
saken seg så snart arbeidsdagen forkortes ved maktspråk 
og voldsomt ansporer produktivkreftenes utvikling og ra
sjonell anvendelse av produksjonsmidlene, samtidig som den 
leder til Økt arbeidsytelse, forhøyet anspennelse av ar
beidskraften, større sammentrengning av arbeidstiden. Ar
beideren tvinges til en sammentrengt arbeidsytelse som ba
re er mulig når arbeidsdagen forkortes. Den Økte arbeids
ytelse virker nå på verdidannelsen som en større arbeids
mengde i en gitt tid, hva den også er. Arbeidet kan nå 
ikke måles bare i tid, men også arbeidets intensitet må 
tas med i betraktning. Titimersdagens mer intense arbeids
timer inneholder nå like meget eller mer anvendt arbeids
kraft enn tolvtimersdagens mer porøse timer. Den enkelte 
arbeidstime frembringer derfor like stor verdi eller en
dog stø~re verdi enn tolvtimersdagens mindre virknings
fulle 1 1/5 time. Selv om man ser bort fra at den rela
tive merverdi Øker når arbeidets produktivitet stiger, 
frembringer 3 1/3 times merarbeid av en 10 timers arbeids
dag nå like stor verdi som 4 timers merarbeid av en 12 
timers arbeidsdag. 

Dermed reiser spørsmålet seg om hvordan arbeidets intensi
tet forøkes. 

Den første virkning av at arbeidsdagen forkortes beror på 
den selvinnlysende kjensgjerning at arbeiderens arbeids
evne står i omvendt forhold til arbeidsdagens lengde. In
nenfor visse grenser vinnes derfor i kraftytelse hva som 
tapes i tidsvarighet, og kapitalisten sikrer seg ved be
talingsmåten 12) at arbeideren virkelig også yter mer ar
beid enn før. I de bedrifter hvor maskineri spiller liten 
rolle, f.eks. i pottemakeriene, har innførelsen av fabrikk
loven slående bevist at forkortelse av arbeidsdagen i og 
for seg er tilstrekkelig til i overraskende grad å forøke 
arbeidets energi, regelmessighet, orden og uavbrutte gang. 
Men det syntes dog tvilsomt om virkningen ville vise seg 
å være den samme i de egentlige fabrikker, hvor arbeiderne 
var avhengig av maskinenes uavbrutte og ensartede bevegel
ser, og den strengeste disiplin som fØlge derav allerede 
på forhånd var gjennomført. I 1844 da forhandlinger på
gikk om forkortelse av arbeidsdagen til under 12 timer, 
erklærte fabrikantene nesten enstemmig "at formennene i 
de forskjellige avdelinger passet på at ingen tid gikk 
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til spille", "at arbeidernes påpasselighet og oppmerksom
het neppe kan forøkes". Forutsetter man at maskinenes tem
po og alle andre forhold forblir uforandret, "vil det der
for være urimelig å vente at større påpasselighet og opp
merksomhet fra arbeidernes side skulle bringe merkbare 
fordeler i ordentlig ledede fabrikker." Erfaringen viste 
at disse oppfatninger var uriktige. 

Når arbeidsdagen forkortes, tilrettelegges de subjektive 
betingelser for en bedre utnyttelse av arbeidstiden, idet 
arbeiderne blir istand til å yte mer arbeid enn før i løp
et av en gitt tid. Såsnart lovgivningen med tvang griper 
inn og forkorter arbeidsdagen, blir derfor maskinen i kap
italistens hånd et objektivt middel til systematisk å ut
presse mer arbeid i samme tid. Dette skjer på to forskjel
lige måter, dels ved at maskinenes hastighet forøkes, dels 
ved at den samme arbeider får flere maskiner å passe enn 
tidligere, hans arbeidsfelt utvides. Den Økte arbeidsin
tensitet ledsages umiddelbart av forbedret maskineri for
di den kortere arbeidsdag tvinger kapitalisten til å be
grense produksjonsomkostningene mest mulig. Samtidig er 
den forbedrede konstruksjon av maskinene en nødvendig be
tingelse for å kunne utøve et større press på arbeideren. 

Forkortelsen av arbeidsdagen til 12 timer daterer seg i 
England fra 1832. Allerede i 1836 erklærte en engelsk fab
rikant: "Det ytes nå langt mer arbeid i fabrikken enn for 
30 eller 40 år siden ... på grunn av den større påpasse
lighet og energi som kreves som fØlge av maskinenes sterkt 
Økte hastighet." I året 1844 forela lord Ashlev, den nå
værende grev Shaftesbury, følgende dokumentariske beret
ning for underhuset: 

"De arbeidere som er beskjeftiget i fabrikken yter nå tre 
ganger så meget arbeid som da fabrikken først ble oppret
tet. Maskineriet har uten tvil ytt arbeid som ville kreve 
millioner menns muskelkraft, men det har samtidig mange
doblet de menneskers arbeid som beherskes av dets forfer
delige bevegelser ... " 

Uaktet fabrikkinspektørene utrettelig og med full rett lov
priser de gunstige resultater av fabrikklovene fra 1844 
og 1850, medgir de dog at forkortelsen av arbeidsdagen 
allerede har fremkalt en slik stigning i arbeidets intens
itet, at arbeidernes sunnhet og derved også arbeidskraft
en selv skades. "I de fleste bomull-, ull- og silkefabrik
ker kreves det utmattende anspennelse av arbeiderne for 
på en tilfredsstillende måte å passe maskinene, hvis has
tighet er blitt sterkt forøkt i løpet av de siste år. Det 
forekommer meg sannsynlig at dette er en av grunnene til 
den Økte dødelighet av lungesykdomrner, som dr. Greenhow 
har påvist i sine siste innberetninger om dette emne." Det 
er ikke den ringeste tvil om at kapitalens tendens til å 
holde seg skadesløs ved å Øke arbeidets intensitet når 
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lovgivnigen avskjærer adgangen til å forlenge arbeidsdag
en, og ved å misbruke enhver forbedring i maskineriet som 
et middel til forøket utsugning av arbeidskraften, snart 
igjen må føre til en krise, hvor en ny nedsettelse av ar
beidsdagen blir uunngåelig.13) Den engelske industris rast
løse fremskritt i tiden fra 1848 til nåtiden, da titimers
dagen var gjeldende, overtreffer i langt høyere grad den 
utvikling som fant sted under tolvtimersdagen i tiden fra 
1838 til 1847, enn denne periodes fremskritt på sin side 
overtreffer fremskrittene i det forutgående halve århund
re etterat fabrikksystemet var innført, mens arbeidsdagen 
ennå var ubegrenset.14) 

FABRIKKEN 

I begynnelsen av dette kapitel behandlet vi fabrikkens ma
terielle grunnlag, det forgrenede maskinsystem. Vi så der
på at maskineriet forøker kapitalens menneskelige utbyt
ningsmateriale ved å tilegne seg kvinne- og barnearbeid. 
Vi så hvordan det legger beslag på arbeiderens hele livs
tid ved grenseløs forlengelse av arbeidsdagen, og hvordan 
dets utvikling, som gjør det mulig å fremstille et vold
somt Økende produkt i stadig kortere tid, tilslutt gjør 
tjeneste som et systematisk middel til gjennom hele arb
eidsdagen uopphørlig å avpresse arbeideren en stadig vok
sende arbeidsytelse. Vi skal nå analysere fabrikken som 
helhet og da vesentlig dens høyest utviklede form. 

Dr. Ure, den lyriske beundrer av det automatiske fabrikk
system, beskriver på den ene side fabrikken som "samarbeid 
mellom forskjellige slags arbeidere, gamle og unge, som 
med dyktighet og flid passer på et system av produktivt 
maskineri som uavbrutt holdes i bevegelse av en sentral
kraft." På den annen side som "en uhyre automat sammensatt 
av mange mekaniske og bevisste organer, som uten avbrytelse 
arbeider i forståelse med hv8randre i tjeneste av et felles 
formål, mens alle disse organer er underordnet en drivkraft 
som behersker dem." Disse to beskrivelser er slett ikke id
entiske. Den ene lar den sammensatte totalarbeider eller 
den samfunnsmessige arbeiderorganisme fremtre som den best
emmende faktor og den mekaniske automat som et underordnet 
middel, den annen fremstiller derimot automaten selv som 
den bestemmende faktor, mens arbeiderne betraktes som bevis
ste organer og sammen med dem underordnet en sentral beveg
ende kraft. Den første beskrivelse gjelder for enhver tenk
elig anvendelse av maskineri i stor målestokk, den annen 
karakteriserer den kapitalistiske anvendelse av maskineri, 
og derfor det moderne fabrikksystem. Ure foretrekker der
for også å fremstille den sentrale maskin hvorfra bevegel
sen utgår ikke bare som en automat, men som en autokrat. 
"I disse store verksteder samler dampens velgjørende makt 
sine myriader av undersåtter om seg."15) 
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Kunsten å bruke verktøyet går nå over fra arbeideren til 
maskinen sammen med verktøyet selv. Verktøyet frigjøres 
fra den menneskelige arbeidskrafts personlige begrensning
er. Dermed forsvinner det tekniske grunnlag for manufaktur
ens arbeidsdeling. Manufakturens hierarki av spesialiserte 
arbeidere fortrenges ved den automatiske fabrikks tendens 
til å nivellere eller å gjøre alle maskinens hjelpere like, 
16) og de naturlige forskjelligheter som beror på alder og 
kjønn trer istedenfor den kunstige forskjell mellom spesial
arbeidere. 

I den automatiske fabrikk fremtrer arbeidsdelingen vesent
lig som en fordeling av arbeiderne mellom de spesialiserte 
maskiner og mellom de forskjellige avdelinger i fabrikken, 
idet alle arbeidere i samme avdeling utfører omtrent samme 
arbeid og arbeider med samme slags maskiner, uten å danne 
forgrenede arbeidergrupper. Fagarbeideren og hans få hjel
pere avløser manufakturens forgrenede arbeidergrupper. Det 
vesentlige skille går mellom de arbeidere som direkte arb
eider med maskinene, eller som overvåker eller fyrer opp 
under kraftmaskinen på den ene side, og håndlangerne, som 
nesten utelukkende er barn, på den annen side. Til hånd
langerne regnes også omtrent alle de arbeidere som bringer 
arbeidsmaterialene til og fra maskinene. Foruten disse hov
edklasser er et lite antall ingeniører, mekanikere, snek
kere o.s.v. beskjeftiget med den stadige reparasjon av ma
skinene og kontrollen av maskinellet som helhet. Denne høy
ere arbeiderstand, som dels er vitenskapelig, dels håndverks
messig utdannet, står utenfor de egentlige fabrikkarbeideres 
krets og samarbeider bare med dem. Denne arbeidsdeling er 
rent teknisk. 

Alt maskinarbeid krever at arbeiderne tidlig vennes til sitt 
arbeid, · så at de lærer å tilpasse sine egne bevegelser til 
en automats uavbrutte, ensformige bevegelser. Forsåvidt 
som maskineriet som helhet danner et system av mangeartede 
maskiner som er forbundet med hverandre og som samtidig er 
i bevegelse, krever også det samarbeid som beror på dette 
maskinelle system at de forskjellige arbeidergrupper for
deles mellom de forskjellige maskiner. Men ved maskinell 
drift er det ikke lenger nødvendig å befeste denne arbeids
deling ved stadig å binde den samme arbeider til den samme 
funksjon,17) som tilfelle er i manufakturen.18) I fabrikken 
er maskinen og ikke arbeideren utgangspunktet for virksom
heten, derfor kan personene stadig skifte uten at arbeids
prosessen avbrytes. Et slående vitnesbyrd om dette forhold 
levertes ved innførel~en av "relaisystemet" under den eng
elske fabrikantrevolte i 1848-50. Den letthet hvormed en 
ung arbeider lærer sitt arbeid ved maskinen, fjerner full
stendig enhver nødvendighet for å utdanne en særskilt klas
se arbeidere utelukkende som maskinarbeidere. Håndlangernes 
arbeid i fabrikken kan dels erstattes av maskiner, dels er 
arbeidet så enkelt at det kan utføres av ganske uøvede folk . 
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Den gamle arbeidsdeling, som maskineriet teknisk kaster på 
skraphaugen, slepes allikevel til å begynne med inn i fab
rikken som en vanebunden arv fra manufakturen, og blir der
på systematisk anvendt av kapitalen som et middel til å ut
bytte arbeidskraften på en enda motbydeligere måte enn før. 
Den livsvarige spesialitet å føre et spesialverktøy omdan
nes til den livsvarige spesialitet å betjene en spesialmas
kin. Maskineriet misbrukes til helt fra barnsben av å for
vandle arbeideren til en del av en spesialmaskin. Omkost
ningene ved å reprodusere arbeideren forminskes betydelig, 
mens han samtidig blir fullstendig og hjelpeløst avhengig 
av fabrikken og av kapitalisten. Her som overalt ellers må 
man skjelne mellom den forøkede produktivitet som skyldes 
utviklingen av den samfunnsmessige produksjonsprosess, og 
den forøked~ produktivitet som skyldes den kapitalistiske 
utbytting. 

I manufakturen og i håndverket bruker arbeideren selv red
skapet, i fabrikken tjener han maskinene. I manufakturen 
utgår arbeidsmidlenes bevegelse fra ham, i fabrikken må 
han fØlge deres bevegelser. I manufakturen danner arbeid
eren ledd i en levende mekanisme. I fabrikken er den dØde 
mekanisme uavhengig av ham, og han bindes til den som et 
levende tilbehør. "Den kjedsommelige gjentakelse av et en
deløst arbeid, hvor den samme mekaniske prosess stadig p?
ny gjentas, ligner Sisyphos' arbeid. Arbeidets byrde fal
ler som stenen alltid tilbake på den utmattede arbeider". 
19) Mens maskinarbeidet til det ytterste angriper nervesys
temet, undertrykker det musklenes mangesidige frie spill 
og lammer all åndelig og legemlig virksomhet. Selv forbed
ringer som letter arbeidet blir torturmidler, idet maskinen 
ikke befrir arbeideren fra arbeidet, men fjerner alt innhold 
fra det. Fordi den kapitalistiske Produksjonsprosess ikke 
bare er en arbeidsprosess, men samtidig også en verdiforøk
ende prosess for kapitalen, er det et felles kjennetegn 
for all kapitalistisk drift at arbeideren ikke anvender ar
beidsmidlene, men at arbeidsmidlene tvertimot anvender ar
beideren. Men først med maskineriets innførelse blir denne 
urimelighet en teknisk håndgripelig virkelighet. Idet arb
eidsmidlet forvandles til en automat, opptrer det i arbeids
prosessen som kapital i forhold til arbeideren, ·Som dødt 
arbeid som behersker og utsuger den levende arbeidskraft. 
I den storindustri som oppstår på grunnlag av maskineriet, 
fullendes adskillelsen mellom kroppsarbeidet og produksjons
prosessens åndsvirksomhet og forvandler denne til en makt 
som står i kapitalens tjeneste, og bidrar til dens herre
dømme over arbeideren. Den enkelte faglærte arbeiders spesi
aldyktighet forsvinner som en ubetydelig biting sammenlignet 
med vitenskapen, de uhyre naturkrefter og det samfunnsmess
ige massearbeid som er legemliggjort i maskinsystemet, og 
som sammenlagt danner grunnlaget for kapitalens makt. Fab
rikkeieren, i hvis hjerne maskineriet uløselig er vokset 
sammen med hans eget monopol på dets anvendelse, kan der
for foraktelig tilkaste arbeiderne: "Det ville være sunt 

9 



for fabrikkarbeiderne å holde seg for øye at deres arbeid 
i virkeligheten er meget enkelt fagarbeid, at intet er let
tere å lære og intet bedre lønnet i forhold til dets kvali
tet, at intet annet arbeid kan læres den minst erfarne i 
så kort tid, og at det ikke er en slik overflod på tilfør
sel av arbeid i noe annet fag. Fabrikkeierens maskineri 
spiller i virkeligheten en langt viktigere rolle i produk
sjonen enn arbeiderens erfaring og dyktighet, som ikke er 
større enn at enhver bondegutt kan tilegne seg den i løpet 
av 6 måneder."20) 

Arbeidernes tekniske underordning under arbeidsmidlets ens
formige gang, og den eiendommelige sammensetning av arbeids
stokken i individer av begge kjønn og på alle alderstrinn, 
skaper en kasernemessig disiplin, som fører til en like
frem militærordning i fabrikken med oppdeling av arbeids
stokken i kroppsarbeidere og oppsynsmenn som industrisol
dater og industriunderoffiserer. "Hovedvanskeligheten i den 
automatiske fabrikk lå fremforalt i å lære menneskene til 
å oppgi sine tilfeldige arbeidsvaner og i å identifisere 
seg med en automats regelmessighet. Det Herkulesarbeid å 
tilrettelegge og administrere en gjennomført fabrikkdisiplin 
som svarte til de krav som fabrikken stilte, var det edle 
resultat som Arkwright nådde. Selv nåtildags, etterat sys
temet er fullstendig organisert og arbeidet lettet i størst 
mulig grad, viser det seg å være nesten umulig å utdanne 
personer over 15 års-alderen til brukbare fabrikkarbeidere." 
21) Det fabrikkreglement hvori kapitalen som selvhersker 
formulerer sin autokratiske makt over arbeideren, uten den 
lovpriste maktfordeling og det enda høyere skattede repre
sentative system, som borgerskapet ellers anvender, er ba
re en kapitalistisk karikatur av den samfunnsmessige ord
ning av arbeidsprosessen som er nødvendig forbundet med sam
arbeid i stor målestokk, med anvendelsen av felles arbeids
midler og særlig med anvendelsen av maskineri. Oppsynsman
nens strafferegler trer i steden for slavedriverens pisk. 
Alle straffer oppløser seg i pengestraffer og lønnstrekk, 
og fabrikklover formuleres med så stor skarpsindighet at 
det om mulig blir enda mer innbringende at loven brytes 
enn at den overholdes.22) 

Vi vil bare antydningsvis berøre de ytre forhold hvorunder 
arbeidet i fabrikken utføres. Alle sanseorganer skades i 
like høy grad _ved .den høye temperatur, atmosfæren som er 
svanger med avfall fra råmaterialene,23) den bedøvende 
larm 24) osv., bortsett fra livsfaren mellom de tett sammen
pakkede maskiner som med årstidenes regelmessighet frem
bringer de industrielle slagbulletiner over døde og sårede. 
Den fulle utnyttelse av de samfunnsmessige produksjonsmidl
er, som først under fabrikksystemet utvikles med hel konse
kvens, blir under kapitalistenes ledelse samtidig systemat
isk rov fra arbeiderne av alle normale livsbetingelser und
er arbeidet, rov av lys, luft, arbeidsrom og personlige be-
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skyttelsesmidler mot livsfarlige og sunnhetsskadelige for
hold under produksjonsprosessen, for ikke å tale om enhver 
komfort. Kaller Fourier med urette fabrikken for "en til
lempet straffeanstalt."? 

KAMPEN MELLOM ARBEIDER OG MASKIN 

Kampen mellom kapitalistene og arbeiderne begynner såsnart 
kapitalforholdet mellom dem oppstår, og den fortsettes und
er hele manufakturperioden. Men først når maskineriet inn
føres, begynner arbeideren å bekjempe selve arbeidsmidlet, 
den form hvori kapitalen materielt eksisterer. Arbeiderne 
gjør opprør mot denne særegne art produksjonsmidler, mask
inene, fordi de betrakter dem som det materielle grunnlag 
for den kapitalistiske produksjonsmåte. 

I løpet av det 17de århundre utbrøt det arbeideropprør nes
ten overalt i Europa mot den såkalte båndvev, en maskin som 
anvendes til å veve bånd og border. Et sagbruk drevet av 
vindmøller, som en hollender hadde anlagt i nærheten av 
London, ble revet ned under pØbelopptØyer i begynnelsen av 
det 17de århundre. Ennå i b~gynnelsen av det 18de århundre 
lyktes det bare med vanskelighet å overvinne den alminneli
ge motstand fra befolkningens og parlamentets side mot sag
bruk drevet med vannkraft. Da Everet i 1758 hadde bygget 
den første maskin drevet med vannkraft til behandling av 
ull, ble den brent opp av 100 000 arbeidsløse. 50 000 arbei
dere som før hadde levd av ullkarding, undertegnet protest
er rettet til parlamentet i anledning av Arkwrights karde
maskiner. I løpet av de første 15 år av det 19de århundre 
fant det sted en masseødeleggelse av maskiner i de engelske 
manufakturdistrikter, særlig som følge av innførelsen av 
dampvevstolen. Disse uroligheter, som fikk navn av Ludit
terbevegelsen, ga Sidmouths og Castlereaghs antijakobinske 
regjering foranledning til å anvende de mest reaksjonære 
voldsmetoder. Arbeiderne trengte tid og erfaring før de 
lærte å skjelne mellom maskinene og kapitalistens bruk av 
maskiner, og dermed også å rette sine angrep mot den sam
funnsmessige utbytting istedenfor mot produksjonsmidlenes 
materielle form. · 

Som maskiner blir arbeidsmidlene arbeidernes konkurrenter. 
Den mengde merverdi som kapitalisten kan frembringe ved 
hjelp av maskineri står i direkte forhold til det antall 
arbeidere hvis livsbetingelser maskinene tilintetgjør. Hele 
det kapitalistiske produksjonssystem beror på at arbeideren 
selger sin arbeidskraft som vare. Arbeidsdelingen har til 
følge at denne arbeidskraft ensidig utvikles, inntil den 
bare ytrer seg som en evne til å føre et enkelt spesialverk
tøy. Denne arbeidskrafts bruksverdi og dermed også dens 
bytteverdi går til grunne såsnart spesialverktøyet overføres 
til en maskin. Arbeideren blir usalgbar, som papirpenger ute 
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av kurs. Den del av arbeiderklassen som maskinen overflø
diggjør eller som kapitalistene ikke lenger har bruk for, 
går tildels under i den ulike kamp mellom det gamle hånd
verk, den manufakturmessige drift og den moderne industri, 
mens resten oversvømmer alle lettere tilgjengelige industri
grener, overfyller arbeidsmarkedene og senker arbeidskraft
ens pris under dens verdi. Det fremstilles som en trøst for 
de forarmede arbeidere at deres lidelser bare er "forbigå
ende", og at maskineriet dessuten bare litt etter litt tre
nger inn i en industrigren, slik at den Ødeleggende virkning 
avdempes og bare gradvis gjør seg gjeldende. Den ene trøst 
slår den annen ihjel. Når maskinen gradvis trenger inn i 
en industrigren, forårsaker den kronisk elendighet blant de 
arbeidere som konkurrerer med den. Når overgangen er hurtig, 
gjør virkningen seg gjeldende med voldsomhet. Verdenshisto
rien kjenner intet mer redselsfullt skuespill enn de engels
ke håndverkeres gradvise undergang, som vedvarte gjennom 
årtier, og som ble endelig beseglet i 1838. Mange av dem 
sultet ihjel, mange vegeterte lenge med sine familier på 
en inntekt av 2~ pence dagen. Derimot virket det engelske 
bomullsmaskineri akutt i India, hvis generalguvernør 1834-
35 innrapporterte: "Elendigheten har neppe noe sidestykke 
i handelens historie. Bomullsvevernes knokler blekner Ind
ias sletter." Da disse vevere jo forlot den timelige verd
en, forårsaket maskineriet bare en "forbigående elendighet." 
Forøvrig er maskineriets "forbigående" virkninger varige, 
idet det stadig trenger inn i nye industrigrener. Den selv
stendige og uavhengige stilling som både arbeidsmidlet og 
arbeidsproduktet inntar i forhold til arbeideren under den 
kapitalistiske produksjonsmåte, utvikler seg med innførels
en av maskineri til en uforsonlig motsetning. Derfor bryter 
arbeidernes brutale opprør mot arbeidsmidlene først løs med 
innførelsen av maskinene. 

Arbeidsmidlet slår arbeideren ihjel. Motsetningen mellom 
arbeidsmidlet og arbeideren er visstnok mest håndgripelig 
når nytt maskineri konkurrerer med overlevert htndverk ell
er manufakturdrift. Men innenfor storindustrien selv virker 
den stadige forbedring av maskineriet og utviklingen av det 
automatiske system på samme måte. "Formålet med ~hver f9r
bedring av maskineriet er å overflødiggjøre hånd rbeid ell
er å innføre et nytt ledd i den automatiske prod sjon ved 
å erstatte menneskelige apparater med apparater av jern." 
"Det hender nesten daglig at mekanisk kraft innfø~es for å 
drive maskineri som fØr ble drevet vPd h~n~kraf~. er gjen
nomføres uopphørlig små forbedringer i maskinerie med det 
formål å spare drivkraft, forbedre produktet, forøke produk
sjonen eller å overflødiggjøre et barn, en kvinne eller en 
mann, og uaktet hver enkelt forbedring tilsynelatende er av 
liten betydning, er resultatene dog i sum meget store." "Ov
eralt hvor arbeidet krever stor dyktighet og en sikker h~nd, 
fjerner man så snart som mulig de arbeidere som er avheng
ige av sin faglige dyktighet og tilbøyelige til uregelmes
sigheter av enhver art, og overlater isteden arbeidet til 
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en maskin som er så vel anordnet at et barn kan passe den." 
25) "Det automatiske system erstatter etterhvert faglært 
arbeid."26) "Følgen av forbedringene av maskineriet er ik
ke bare at resultatet oppnås ved færre arbeidere enn tid
ligere, men at dyktige arbeidere erstattes av mindre dykt
ige, voksne av barn, menn av kvinner. Alle disse forandr
ingene medfører ustanselige svingninger i arbeidslønnen." 
26) "Maskineriet kaster ustanselig voksne arbeidere ut av 
fabrikkene. "2 6) 

Maskineriets voldsomme utvikling under trykket av den for
kortede arbeidsdag viser hvilken overordentlig elastisitet 
maskinsystemet er i besittelse av som følge av den opphop
ede praktiske erfaring, den store mengde mekaniske arbeids
midler som alt foreligger,og teknikkens ustanselige fremsk
ritt. Allikevel fantes det ingen som i 1860, da den engel
ske bomullsindustri nådde sitt hØydepunkt,hadde endog den 
ringeste forutanelse om hvilken uhørt utvikling maskinene 
skulle komme til å gjennomgå på grunn av den spore den am
erikanske borgerkrig ga utviklingen i de følgende tre år, 
og i hvilken grad håndarbeid som følge derav ville bli ut
konkurrert. 

Men maskineriet virker ikke bare som en overmektig konkur
rent som stadig truer med å gjøre lønnsarbeiderne "overflø
dige". Kapitalen bruker maskinene både praktisk og agita
torisk som en mot arbeiderne fiendtlig makt. Det blir det 
mektigste våpen til å slå ned arbeideruroligheter, streiker 
o.s.v. som er rettet mot kapitalens eneveldige herredømme. 
IfØlge Gaskell er således dampmaskinen en fiende av "menne
skekraft" og setter kapitalen istand til å slå ned arbeider
nes stigende krav, som truer med å føre fabrikksystemet inn 
i en krise. Man kunne skrive en hel historie om de oppfin
nelser som er gjor etter 1830, og som bare hadde den opp
gave å tjene som kapitalens krigsmidler i kampen mot arbei
deropprør. Fremforalt må man i den forbindelse tenke på den 
automatiske spinnemaskin, fordi den ble epokegjørende for 
det automatiske system. 27) 

I vitneprov til Trades-Unions Commission sier Nasmyth, opp
finneren av damphammeren, i anledning av de forbedringer i 
maskineriet som han innførte som følge av maskinarbeidernes 
lange og omfattende streiker i året 1851: "Det karakterist
iske trekk ved våre moderne tekniske forbedringer er inn
førelsen av automatiske arbeidsmaskiner. Hva hver mekaniker 
nå har å gjøre og hva hver gutt kan gjøre, er ikke selv å 
arbeide, men å overvåke maskinens fremragende arbeid. Hele 
den klasse arbeidere so~ hvilte helt og holdent på sin fag
dyktighet er nå blitt overflødig. Før brukte jeg 4 gutter 
på hver mekaniker. På grunn av disse nye tekniske forbedri
nger har jeg nedsatt antallet av voksne menn fra 1500 til 
750. Resultatet var en betydelig Økning av min profitt." 
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De arbeidere som maskineriet fortrenger, blir kastet ut av 
verkstedet og ut på arbeidsmarkedet, hvor de forøker antal
let av de arbeidskrefter som danner reserven for den kapi
talistiske utbytting. Denne følge av at maskineriet innfør
es fremstiller sosialøkonomene som en fordel for arbeider
klassen. I 7. avsnitt vil vi vise at maskinene nettopp av 
denne grunn er en forferdelig svøpe for arbeiderne. Her vil 
vi nøye oss med å slå fast: De arbeidere som kastes ut av 
en fabrikk kan visstnok søke arbeid i en annen. Lykkes det 
dem å få arbeid, så knyttes påny båndet mellom dem og de 
livsmidler som ble "frigjort", men dette skjer da ved en 
ny kapital som søker et virkefelt, derimot aldeles ikke ved 
hjelp av den kapital som tidligere skaffet dem arbeidsmu
ligheter og som nå er omdannet til maskiner. Men de har 
meget små utsikter til å redde seg på denne måte. Forkrøp
let av arbeidsdelingen er disse arme djevler så lite verd 
utenfor sitt gamle arbeidsfelt, at de bare kan få noe å 
gjøre i tilbakeliggende og derfor bestandig overfylte og 
underbetalte virksomheter. Dessuten tiltrekker alle indust
rigrener uopphørlig en strøm av mennesker som leverer de 
rekrutter som trengs til regelmessig fornyelse og vekst. 
Så snart maskineriet frigjør en del av de arbeidere som 
før var beskjeftiget i en bestemt industrigren, tar også 
den strøm av nye arbeidere som ville ha søkt hen til denne 
industrigren, en annen retning og opptas i andre industrier, 
mens de opprinnelige ofre for størstedelen forkommer og går 
til grunne i overgangstiden. 

Det er visstnok en utvilsom kjensgjerning at maskineriet 
ikke i og for seg er skyld i de lidelser som det fører med 
seg. Det har ikke ansvaret for at arbeideren "frigjøres" 
og skilles fra sine livsmidler. Maskinene øker produktivi
teten og gjør varene billigere i de industrigrener hvor de 
anvendes, og Øver ingen direkte innflytelse på den mengde 
livsmidler som produseres i andre industrigrener. Etterat 
maskineriet er innført, har derfor samfunnet en like stor 
eller en større mengde livsmidler enn før tilovers for de 
arbeidere som maskineriet fortrengte, helt bortsett fra den 
umåtelige andel av årets produkter som fortæres av dem som 
ikke arbeider. I utnyttelsen av denne kjensgjerning glimrer 
det sosialøkonomiske åndsliv med særlig stor fargerikdom. 
De motsetninger som er uatskillelig knyttet til kapitalist
isk utnyttelse av maskineri eksisterer ikke, fordi årsaken 
ikke er å finne i maskineriet selv, men derimot i den kapi
talistiske utnyttelse av maskineriet. Da altså maskineriet 
i og for seg forkorter arbeidstiden, mens den kapitalistis
ke utnyttelse av maskineri forlenger arbeidsdagen, da maski
neri i og for seg letter arbeidet, mens kapitalistisk ut
nyttelse av maskineri forøker arbeidsintensiteten, da maski
neriet innebærer menneskenes seier over naturkreftene, mens 
kapitalistisk utnyttelse av maskineri tvinger menneskene 
inn under naturkreftenes herredømme, da maskineri i og for 
seg Øker produsentenes rikdom, mens kapitalistisk utnyttel
se gjør dem fattige, erklærer den borgerlige sosialøkonom 
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ganske enkelt at enhver betraktning av maskineriet i og for 
seg logisk beviser, at alle disse håndgripelige motsetning
er bare er den gemene virkelighets ytre skinn, mens de i 
og for seg, altså også i teorien, ikke finnes. Han slipper 
å bryte sitt hode med slike vanskeligheter og pådytter ov
enikjØpet sine motstandere den tåpelighet, at de bekjemper 
maskineriet selv og ikke den kapitalistiske utnyttelse av 
det. 

Sosialøkonomen skjuler ikke at forbigående ubehageligheter 
fØlger med innførelsen av maskineri, men var det noensinne 
en medalje uten bakside? Fra hans synspunkt er den kapita
listiske utnyttelse av maskineriet den eneste mulige. Han 
ser ingen forskjell mellom at arbeideren utnytter maskiner
iet og at maskineriet utnytter arbeideren. Hvis noen der
for avslører fØlgene av kapitalistisk utnyttelse av maski
neri, så er han en motstander av maskineri i det hele tatt, 
en motstander av sosialt fremskritt. Det er ganske samme 
resonnement som ble brukt av den berømte rovmorder Bill Sy
kes: "Mine herrer jurymenn, denne handelsreisende har utvil
somt fått strupen skåret over.Men det er ikke min feil, 
men knivens feil. Skal vi avskaffe bruken av kniven på grunn 
av slike forbigående ubehageligheter? Tenk Dem om. Hva vil
le landbruk og håndverk være idag uten kniven? Er ikke kni
ven like meget en kilde til helbredelse i kirurgens hånd, 
som en kilde til kunnskap i anatomiens?Er den ikke dess
uten en villig hjelper ved et festlig bord. Avskaff kniven 
og vi styrtes ned i det dypeste barbari".28) 

Det umiddelbare resultat av innførelsen av maskiner er at 
merverdien og de produkter som svarer til den forøkes, og 
idet mengden av de materielle ting hvorav kapitalistklassen 
selv og dens tjenere lever forøkes, vokser også disse sam
funnsklasser i tall. Kapitalistklassens stadig voksende 
rikdom og det relative fall i det arbeiderantall som trengs 
for å frembringe de nødvendige livsmidler, fremkaller sam
men med nye luksusbehov også nye midler for å tilfredsstil
le dem. En stadig større del av de samfunnsmessige produkt
er omdannes til merprodukter, og en stadig voksende del av 
merproduktet fremstilles og fortæres som raff inerte luksus
artikler. Med andre ord, luksusproduksjonen vokser. 29) 
Forfinelsen og mangfoldiggjørelsen av produktene skyldes 
også de nye forhold på verdensmarkedet som storindustrien 
har skapt. Det er ikke bare fremmede nytelsesmidler som 
byttes med innenlandske produkter, men store mengder frem
mede råmaterialer, halvfabrikata osv. inngår i den hjemlige 
industri som produksjonsmidler. Med utviklingen av disse 
nye forhold på verdensmarkedet stiger etterspørselen etter 
arbeidere i transportindustrien, som igjen spaltes i tall
løse nye underavdelinger. 

Den overordentlig økede produktivitet i storindustrien, 
som ledsages av forøket utbytting av arbeidskraften i alle 
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andre produksjonsgrener, gjør det mulig å anvende en stadig 
større del av arbeiderklassen uproduktivt, og da særlig å 
forøke antallet av de gamle husslaver under nye navn, som 
betjenter, tjenestepiker, lakeier osv. 30) 

VEN MASKINELLE VRIFTS TENVENS TIL SNART A TREKKE ARBEIVERNE 
INN I FABRIKKENE, SNART A KASTE VEM UT IGJEN 

Alle tilregnelig representanter for sosialøkonomien medgir 
at innførselen av nytt maskineri virker som om en pest var 
brutt ut blant arbeiderne i de gamle håndverk og manuf aktu
rer som den maskinelle industri konkurrerer med. Nesten 
alle beklager fabrikkarbeidernes slaveri. Og hva er den 
store trumf som de alle spiller ut? At maskineriet etter 
alle de redsler som følger med dets innførelse og utvikling, 
til slutt forøker arbeiderslavenes antall istedenfor å for
minske det. Sosialøkonomien jubler over denne avskyelige 
teori - avskyelig for enhver "filantrop" som tror på den 
kapitalistiske produksjonsmåtes evige naturnødvendighet -
at også de fabrikker som har innført maskineri etter en 
bestemt utviklingsperiode, etter en kortere eller lengre 
"overgangstid", vil utpine fler arbeidere enn opprinnelig 
ble kastet på gaten. 

Til tross for at maskinene erstatter arbeidskraft og fakt
isk fortrenger et stort antall arbeidere, er det dog sik
kert nok at maskineriets utvikling fører til at fabrikkenes 
antall øker og til at de fabrikker som alt finnes utvides. 
Resultatet kan til slutt bli at fabrikkarbeiderne blir 
tallrikere enn de håndverkere og manufakturarbeidere som 
maskineriet opprinnelig fortrengte. 

I den etterfølgende kortfattede fremstilling vil vi tildels 
berøre rent faktiske forhold som vår teoretiske fremstilling 
ennå ikke er nådd fram til. 

Så lenge den maskinelle drift utvikler seg i en industri
gren på bekostning av det gaJTUT\eldagse håndverk eller manu
fakturen, er dens seier like så sikker som en moderne armes 
seier over en arme bevæpnet med pil og bue. Den første tid 
etter at maskiner innføres i en industri er av avgjørende 
betydning på grunn av den store profitt som de bidrar til 
å frewbringe. Denne profitt påskynder ikke bare direkte 
kapitaloppsamlingen, men trekker også en stor del av den 
kapital som stadig dannes i samfunnet og som søker en for
delaktig anvendelse inn i vedkoJTUT\ende industrigren. De sær
lige fordeler som er forbundet med den første "Sturm- und 
Drang"-periode høstes stadig påny hver gang maskineri for 
første gang innføres i en industrigren. Men såsnart den ma
skinelle drift har nådd en viss bredde og modenhetsgrad, 
såsnart dens eget tekniske grunnlag, maskinen selv, blir 
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fremstilt ved hjelp av maskiner, såsnart kull- og jernutvin
ningen likesom bearbeidelsen av metallene og transportvesen
et blir omdannet, såsnart i det hele tatt de alminnelige 
produksjonsbetingelser for storindustrien er lagt til rette, 
oppnår denne driftsmåte en elastisitet, en evne til plutse
lig sprangvis vekst som bare begrenses ved tilgangen på rå
materialer og avsetningsmarkeder. På den ene side medfører 
innføringen av maskineri direkte at tilgangen på råmateria
ler blir rikeligere, som f.eks. bommullsproduksjonen Øker 
ved innføringen av bomullsginen. På den annen side er mas
kinproduktets prisbillighet og det moderne kommunikasjons
og transportvesen våpen som kan anvendes ~il erobring av 
fremmede markeder. Ved å utkonkurrere disse lands håndverks
messige produkter, tvinger maskinene dem til isteden å pro
dusere råmaterialer. Således ble India tvunget til å pro
dusere bomull, hamp, jute, indigo, osv. for Storbritannia. 
Idet arbeidere stadig overflødiggjøres i de land hvor stor
industrien har vunnet innpass, tvinges de til å utvandre og 
kolonisere fremmede land som forvandles til leverandører 
av råmaterialer for moderlandet, som f.eks. Australia er 
blitt leverandør av ull for England. Det oppstår en ny in
ternasjonal arbeidsdeling som svarer til de krav som still
es av maskindriftens hovedland og som fører til at en del 
av jordkloden vesentlig produserer landbruksvarer. Denne 
industrielle omveltning er knyttet til en tilsvarende om
veltning i landbruket, som vi imidlertid ennå ikke vil be
handle. 31) 

Fabrikkdriftens uhyre og sprangvise vekst og dens avhengig
het av verdensmarkedet fører uunngåelig til feberaktig pro
duksjon med derav følgende overfylte markeder, som igjen 
lammer produksjonen. Industriens livsløp deler seg i perio
der av jevn drift, høykonjunktur, overproduksjon, krise og 
stagnasjon. Den usikkerhet og utrygghet som maskindriften 
forårsaker i arbeidernes arbeidsvilkår og dermed i deres 
livsforhold blir en normal tilstand som følge av det indu
strielle kretslØps periodiske svingninger. Unntatt under 
høykonjunkturen raser den heftigste kamp mellom kapitalist
ene innbyrdes om deres individuelle andel av markedet. Den
ne andel står i direkte forhold til produktets pr~sbillig~ 
het. Konkurransen leder ikke bare til rivalisering om inn
førelsen av arbeidsbesparende maskineri og anvendelsen av 
nye produksjonsmetoder, men også til at man stadig påny 
søker å produsere varene billigere ved å senke arbeidslønn
en under arbeidskraftens verdi. 

Økning i fabrikkarbeidernes antall er altså betinget av en 
forholdsvis langt hurtigere vekst i summen av den kapital 
som er nedlagt i fabrikkene. Denne prosess er imidlertid 
avhengig av det industrielle kretsløp med dets oppgangs-
og nedgangsperioder. Den avbrytes dessuten stadig ved tek
niske fremskritt, som snart prinsipielt erstatter arbeider
ens arbeid i fabrikken og snart virkelig overflødiggjør 
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ham. Disse kvalitative forandringer i den maskinelle drift 
kaster stadig arbeidere ut av fabrikken eller stenger døren 
for de nye rekrutter som strømmer til, mens fabrikkenes 
rent kvantitative utvidelser på den annen side oppsluker 
både de arbeidsløse og nye rekrutter. Arbeideren blir på 
denne måte underkastet stadige omskiftelser, snart trekkes 
han inn i fabrikken, snart drives han ut av den igjen, mens 
industriens krav uopphørlig skifter med hensyn til arbeide
rens duelighet, alder og kjønn. 

Vi har sett at storindustrjen teknisk gjør ende på manufak
turens arbeidsdeling, som/ lenker et menneske til et spesi
alarbeid hele livet igje~nom. Men samtidig gjennomfører 
storindustrien i sin kapitalistiske form en enda mer Øde
leggende arbeidsdeling i den egentlige fabrikk, idet den 
forvandler arbeideren til et bevisst tilbehør til en spe
sialmaskin, mens en lignende utvikling også finner sted ov
eralt ellers i arbeidslivet, dels fordi maskiner anvendes 
i noen utstrekning også utenfor fabrikken, dels fordi kvin
ner, barn og ufaglærte arbeidere danner et nytt grunnlag 
for arbeidsdelingen. 

Storindustriens bærende prinsipp, oppløsningen av hver en
kelt produksjonsprosess i dens enkelte elementer uten hen
syn til fagarbeidets begrensninger, skapte hele den moder
ne tekniske vitenskap. Den brogede, tilsynelatende usammen
hengende og uforanderlige produksjonsprosess ble oppløst 
i bevisst, planmessig anvendelse av naturvitenskapene, alt 
etter den nyttevirkning som man tilsiktet. Teknikken opp
daget også at alle de ting som menneskene gjør, til tross 
for mangfoldigheten av de redskaper som anvendes, lar seg 
oppløse i et lite antall grunnformer bevegelse, ganske som 
mekanikken ikke lar seg bedra av det mest innviklede maski
neri, men er klar over at dets bevegelser i virkeligheten 
bare er en stadig gjentagelse av enkle mekaniske bevegelser. 
Den moderne industri betrakter og behandler aldri den form 
som produksjonsprosessen i Øyeblikket har som om den var 
evigvarende. Dens tekniske grunnlag er derfor revolusjonært, 
mens alle tidligere produksjonsmåter i det vesentlige var 
konservative.32) Ved hjelp av maskineri, kjemiske prosesser 
og ved andre midler omdanner den stadig det tekniske grunn
lag hvorpå produksjonsprosessen hviler, og som fØlge derav 
også arbeidernes funksjoner og arbeidsprosessens samfunns
messige ordning. Den revolusjonerer derfor stadig også ar
beidsdelingen i samfunnet som helhet, og kaster uopphørlig 
kapital og arbeid fra en produksjonsgren til en annen. Stor
industrien forutsetter derfor at arbeidet stadig veksler, 
at arbeiderne selv og deres funksjoner har allsidig beve
gelighet. Men i sin kapitalistiske form bevarer den på den 
annen side den gamle arbeidsdeling med dens stivnede eien
dommeligheter. Vi har sett hvordan disse uforsonlige indre 
motsetninger tilintetgjør all ro, varighet og sikkerhet i 
arbeiderens livsvilkår, stadig slår ham arbeidsmidlene og 
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derfor også livsmidlene ut av hendene og truer med å 
overflØdiggjØre ham selv, samtidig som hans spesialarbeid 
overflØdiggjøres. Vi har sett hvordan disse motsetninger 
løses gjennom uavbrutt oppofrelse av arbeiderklassen, en 
grenseløs Ødslen av arbeidskraft og et samfunnsmessig anar
kis Ødeleggelser. Dette er storindustriens negative side. 

Så redselsfull og motbydelig oppløsningen av de gamle fami
lieforhold innenfor det kapitalistiske system enn er, ska
per dog storindustrien det nye Økonomiske grunnlag for en 
høyere form for familieliv og for forholdet mellom de to 
kjønn, idet den anviser kvinner, barn og ungdom betydelige 
oppgaver i den samfunnsmessige produksjonsprosess utenfor 
hjemmet. Det er naturligvis likeså absurd å tro at den 
kristelig-germanske form for familieforhold er evig og 
uforanderlig,som åmene at den gammelromerske, den gammel
greske eller den orientalske var det. Alle disse former er 
forøvrig ledd i en sammenhengende historisk utvikling. Det 
er også åpenbart at samarbeid mellom mennesker av begge 
kjønn og på alle alderstrinn i den samme produksjonsprosess 
under hensiktsmessige samfunnsforhold vil kunne danne grunn
laget for en bredere menneskelig utvikling, på tross av at 
nettopp dette samarbeid er en pestkilde til fordervelse og 
slaveri under brutale kapitalistiske former, hvor arbeideren 
er til for produksjonsprosessen, og ikke omvendt produk
sjonsprosessen for arbeideren. 

NOTER 

Alle noter tilføyd av vahdøgeh er merket (A.K.) 

1) John Stuaht Mill (1806-1873), engelsk filosof og politisk 
teoretiker, skrev PRINCIPLES OF POLITICAL ECONOMY (1848) 
som bygger på den klassiske Økonomis liberalisme. (A.K.) 

2) Mill burde ha sagt: "for noe menneske som ikke under
holdes av andres arbeid", for maskineriet har uten tvil 
Økt antallet av fornemme lediggjengere. 

3) Om mehvehdi skriver Marx i KAPITALEN, første bok, kap. 
8: "Kapitalen har ikke oppfunnet merarbeidet.Overalt 
hvor en del av samfunnet har fått monopol på produksjons
midler, må arbeideren, fri eller ufri, yde arbeide ut 
over den arbeidstid som er nødvendig for å underholde 
ham selv, for å produsere livsmidler for eieren av pro
duksjonsmidlene, enten nå denne eier er en athensk aris
tokrat, etruskisk teokrat, romersk borger, normannisk 
baron, amerikansk slaveeier, vallakisk bojar, moderne 
grunneier eller kapitalist". (Vi kunne tilføye:"Statsby
råkrat eller partifunksjonær". A.K.) 
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4) "Fabrikksystemets prinsipp er å oppdele arbeidsproses
sen i dens enkelte bestanddeler istedenfor å fordele ar
beidet mellom forskjellige håndverkere" (Ure:"Philof.>o
phy 06 Manu6aetu11..e") 

5) I et kommunistisk samfunn ville derfor maskineri få et 
langt større spillerom enn i det borgerlige samfunn. 

6) I slutten av 1870 årene var 6-7% av alle fabrikkarbei
dere i Norge barn under 15 år. "Det var fare for at ar
beiderklassens helse og arbeidskraft ble alvorlig skadd" 
Barna arbeidet gjennomsnittlig 9 timer i døgnet. "Heller 
ikke nattarbeid var barna fritatt for". "Først i 1892 
vedtok Stortinget en lov om fabrikktilsyn. Da ble alt 
fabrikkarbeid for barn under 12 år forbudt, barn under 
14 år skulle ikke arbeide mer enn seks timer, og 14-18 
åringer ikke mer enn ti timer" Edv.Bull: "Arbeiderklas
sen i norsk historie",2 .·utg., Tiden 1948. (A.K.) 

7) "Maskiner ... kan ofte ikke anvendes før arbeidet (han 
mener lønnen) stiger". (Ricardo: "P1tineiplef.> 06 Pol. Ee.) 

8) Sammenlign: "Repo11..t 06 the Soeial Seienee Congfl..ef.> at 
Edinbu11..gh Oetobe1t 1863". 

9) Marx~erfaringer stammer fra England før 1867. Idag opp
lever vi "teknologiens triumf" med måneferder samtidig 
som menneskelig arbeidskraft utnyttes rått og brutalt 
f.eks. i sør-Afrikas gruver. Der er negrene så billige 
at maskiner ikke lønner seg. Fremmedarbeiderne i Norge 
er et annet eksempel på billig arbeidskraft ~om gjør 
maskiner ulønnsomme. 
En annen side av Ødslingen med menneskelig arbeidskraft 
er behandlet av Paul Baran og Paul Sweezy i boka "Mono
poly Capital", Penguin 1966. " .. mye og stadig mer av 
det som produseres i monopolkapitalistiske samfunn er, 
dømt etter virkelig menneskelige behov, unyttig, uttrykk 
for sløseri eller direkte Ødeleggende. Den klareste il
lustrasjonen er de varer og tjenester verdsatt til flere 
10-milliarder dollars som hvert år slukes i militærma
skinen hvis fremste hensikt er å hindre jordas befolk
ning i å løse sine problemer på den eneste mulige måten, 
gjennom revolusjonær sosialisme. Men det er ikke bare 
de som gjør tjeneste i eller som leverer varer til mili
tærmaskineri som er opptatt med anti-menneskelig virksom
het. Det samme kan sies med forskjellig styrke om mange 
millioner av andre arbeidere som produserer og skaper 
Ønsker om varer og tjenester som ingen trenger". (A.K.) 

lO)Se note 6 og eget kapitel om barnearbeid i Norge.I de 
"moderne" kapitalistiske industriland forekommer neppe 
tungt barnearbeid." Derimot er kvinnen fortsatt reserve
arbeidskraft under høykonjunkturer. Særlig tydelig har 
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dette vært i Tyskland og Sverige, men også i Norge. 
Under høykonjunkturene på 1910-1920 tallet var kvin
nenes andel av arbeidsmarkedet Økende, mens det gikk 
den andre veien fra begynnelsen av 1930 til 1947. Kvin
nene trekkes inn og kastes ut igjen alt etter "behovet", 
og dette er utvilsomt med på å senke arbeidskraftens 
pris. At kvinnene er "lettere å ha med å gjøre", dår
ligere organisert, mindre aksjonsvillige osv. henger 
sammen med at deltagelsen i vareproduksjonen gjerne 
er forbigående og usikker. Også"fremmedarbeiderne" 
som er blitt vanlige i Vest-Europa de siste 5 år er 
med på å senke prisen på arbeidskraften i de industri
aliserte kapitalistiske land. Fremmedarbeiderne lever 
på immigrasjonslandets nåde, og blir utvist dersom de 
deltar i den politiske klassekampen. De er et føyelig 
redskap for arbeidskjøperne, og utgjør en stigende an
del av "lavtlønnsarbeiderne". (A.K.) 

11) Se eget kapitel om Anbeld6dagen6 lengde og 6Rlfitanbeld. 

12) Særlig ved akkord. Se eget kapitel om Lønn66y6temene 
og dene6 vlnRnlngen. (A.K.) 

13) Agitasjonen for åttetimersdagen er nå (1867) begynt 
blant fabrikkarbeiderne i Lancashire. 

14) I Norge ble arbeidstida første gang lovfestet av Stor
tinget i 1915: ti timers dag og 54 timers uke. I juni 
1919 ble loven om åttetimersdagen vedtatt i Stortinget. 
(A.K.) 

15) Ure: "Phllo6ophy ofi Manufiactune". 

16) Samme sted. Smlg.: Karl Marx: "M.cbene de la Phllo6ophle" 

17) Ure medgir dette selv. Han sier at arbeiderne "i nøds
fall" og når bestyrelsen ønsker det kan flyttes fra en 
maskin til en annen, og utbryter triumferende: "Den 
slags skiften av arbeidere står i direkte motsetning 
til den gamle rutine som oppdeler arbeidet, som anviser 
den ene arbeider den funksjon å forme knappenålens ho
de og den annen å slipe dens spiss". Han skulle også 
ha forklart hvorfor "den gamle rutine" bare i nødsfall 
forlates i den automatiske fabrikk. 

18) Aktuelt eksempel er forsøk med s.k. jobbrotasjon.Her 
tas bevisst sikte på å utnytte "engasjement og initi
ativ" ved å gi :arbeideren mulighet til å skifte mellom 
ulikt rutinearbeid, og dermed "gjøre det mulig for ut
øveren for eksempel å slappe av fra et høyt nivå av 
aktivitet eller anstrengelse idet han går over på min
dre krevende oppgaver, for så igjen å kunne "tøye seg" 
og utnytte sine evner maksimalt etter en periode med 
rutinearbeid . " (Thorsrud og Emery: Mot en ny bedrifts-
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organisasjon. Tanum, Oslo 1969, s.20) (A.K.) 

19) F.Engels: "Vle. Lage. de.te. atr.be.l.te.nde.n KlaJ.iJ.ie. ln England". 
Endog en ganske ordinær, optimistisk frihandelsmann som 
hr. Molinari, skriver: "En mann slites hurtigere ut når 
han i 15 timer daglig skal passe en maskins ensformige 
bevegelser, enn når han utfører virkelig legemlig arbei
de like lang tid. Maskinarbeide kunne kanskje være en 
nyttig øvelse for forstanden hvis det ikke varte for 
lenge, men i det lange løp Ødelegger det både legeme og 
sinn." (G. de Molinari: "E.tu.de.J.i Ec.onomlqu.e.J.i.") 

20) Våre dagers representanter for kapitalistklassen sier 
det slik: "For det helkontinuerlige skiftarbeid er for
holdet at produksjonens størrelse ikke påvirkes vesent
lig av arbeidernes innsats". Schou og A.P.Østberg i 
offentlig betenkning om nedsettelse av arbeidstida. (A.K.) 

21) Ure: "Phllo6ophy 06 Manu.6ac..tu.tr.e.". Den som kjenner Ark
wrights livshistorie vil aldri kaste ordet"edelmodig" 
i hodet på denne gamle barber. Han var utvilsomt den 
gemeneste av alle store oppfinnere i det 18de århundre
de, og den største tyv av andres oppfinnelser. 

22) Proletariatets slaveri viser seg aldri tydeligere enn 
under fabrikksystemet. All frihet opphører både retts
lig og faktisk.Fra F.Engels: "Vle. Lage. de.te. atr.be.lte.nde.n 
KlaJ.>6 e. ln England". 

23) I en rapport fra Yrkeshygienisk institutt v/ dr. Jon 
Glømme om forholdene ved Falconbridge Nikkelverk i 1967 
er det bl.a. dokumentert helseskadelige konsentrasjoner 
av klorgass og saltsyre i fabrikklokalene. Konsentra
sjonen av svoveldioksyd er på 4 av 11 målestasjoner 
høyere enn den yrkeshygieniske grenseverdien. Nikkel
støvet gir utslett og eksem på armer og ben.Nikkelstø
vet er ved 5 av 11 målestasjoner høyere enn den hygie~ 
niske grenseverdien. I fabrikkstøvet finnes også kobber, 
kobolt, selen og telur. Arbeidstemperaturen kan ligge 
opptil 35 grader c, og den relative fuktigheten kan være 
mellom 80 og 90 %. 
92.5% av arbeiderne hadde irritasjonshoste under arbeid. 
30% hadde stadig irritasjonshoste. 
30% hadde oppspytt hyppig. 
35% hadde åndenød 
41% hadde hodepine, osv. 
Vi gjentar at dette var i Kristiansand i 1967. Rappor
ten var stemplet "fortrolig" (A.K.) 

24) Norsk Hydros helseavdeling utarbeidet i 1964 en konfi
densiell rapport om "Hørselskader p.g.a.larm". 
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1358 (29,5%) av 4616 ansatte led av hørselskader p.g.a. 
larm. 



1700 arbeidere arbeidet i soner der det var betydelig 
fare for larµiskade ved mangeårig påvirkning. 
1050 arbeidere var i soner med betydelig risiko for 
larmskade selv ved kortvarig påvirkning. 
2750 (46%) av alle ansatte var altså utsatt for bety
delig risiko. 
Etter 5 års arbeid har 5,3% hørselskader. 
Etter 20-24 års arbeid har 51,9 i hørselskader. 
Etter 30 års arbeid har 60,9% hørselskader. 
Lege Alf Sewerin skriver om larm: "Den tunghørthet som 
oppstår p.g.a. larm er uhelbredelig. Slik yrkesbetin
get tunghørthet er ikke ualminnelig i bedrifter med 
larmende arbeidsprosesser. Sterk larm kan også påvirke 
balanse-evnen forbigående eller varig, og kan oversti
ge smertegrensen". (Helserisikoen i gruvearbeidet. Me
disinske vurderinger av såkalt helseskadelig arbeid, 
Oslo 1949) (A.K.) 

25) Ure:"Den store fordel ved å bruke maskineri i tegl
stensfabrikkene ligger i at arbeidsherren blir helt 
og holdent uavhengig av faglærte arbeidere". 

26) Ure: "Philo6ophy 06 Manu&actu~e". 

27) Fjernsynet er et aktuelt eksempel på en oppfinnelse 
som har passif isert arbeiderne og medvirket til at 
opprør er unngått. (A.K.) 

28) "Oppfinneren av spinnemaskinen har ruinert India, noe 
som ikke rører oss synderlig". (A. Thiers: "Ve la Pno
p~iete") .Den store statsmann forveksler spinnemaskinen 
med den mekaniske vevstol, "noe som ikke rører oss 
synderlig". 

29) F.Engels viser i "Lage de~ a~beitenden Kla66e in Eng
land" hvor elendig tilstanden var nettopp for en stor 
del av disse luksusarbeiderne. 

30) Om uproduktiv anvendelse av arbeidskraften er det tall
rike eksempler fra våre dager. Forandringen i nærings
strukturen er et karakteristisk trekk ved de kapita
listiske land, og tendensen går mot stadig flere sys
selsatte i de tjenesteytende næringer, tertiærsektoren. 
Primærsektoren (jordbruk, skogbruk og fiske) har min
ska i betydning, mens sekundærsektoren (industri, berg~ 
verk, bygge- og anleggsvirksomhet, kraftforsyning) har 
stagnert de siste åra. 
I Norge haryrkesbefolkningens fordeling på næringssek
torene endret seg slik siden Marx skrev Kapi~alen: 

Sektor: 1865 1900 1910 1930 1950 1960 ~A 1960 
primær 59,8 40,7 39,0 35,8 25,9 19,5 6,5 
sekundær 13,6 26,3 25,0 26,5 36,5 36,5 35,0 
tertiær 20,5 30,3 32,3 37,4 37,5 43,6 54,2 
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Alle tall er i prosent. Kilden er SØS nr.16,1966,Tabell 
21,s.54. 
Mens sysselsettingen ~ar stagnert i sekundærsektoren, 
går utviklingen i Norge mot stadig flere "tjenere", som 
delvis slukes i et tiltagende og uproauktivt byråkrati. 
Paul Sweezy og Paul Baran viser i boka "Monopoly Capl
tal" Penguin 1966 den uhyre irrasjonalitet som på et
hvert plan karakteriserer det monopol-kapitalistiske 
samfunn. Boka inneholder bl.a. et forsøk på å beregne 
det potensielle, uutnyttede Økonomiske overskudd i det 
amerikanske samfunn, og de kommer fram til et tall som 
overstiger halvdelen av bruttonasjonalproduktet. Under 
en mer rasjonell organisering av samfunnet ville gjen~ 
nomsnittsamerikaneren kunnet nøye seg med en arbeidsdag 
på 2-3 timer og samtidig kunne nyte den samme høye "le
vestandard"som nå. (A.K.) 

31) Den Økonomiske utvikling i De Forente Stater er en føl
ge av den europeiske og særlig den engelske storindu
stri. På sitt nåværende utviklingstrinn (1866) må Ame
rika fremdeles betraktes som et europeisk koloniland. 
(Senere har De Forente Stater utviklet seg til å bli 
verdens nest største industriland, uten at det dog ~. 
helt har tapt sin koloniale karakter. F.E.) 
(Idag, 100 år senere er De Forente Stater den mest ka
rakteristiske eksponent for industrikapitalismen. Rom
forskningen og militærmaskinen kan tjene som eksempler 
på utviklingstrinnet. Videre har USA gått over fra å 
være koloni til å bli kolonisator.USA står også som ek
sempel på kapitalismens imperialistiske stadium. 
Marx så meget klart hvordan verden ville bli delt i to: 
en del som har til oppgave å forsyne den andre delen 
med jordbruksvarer og råvarer. Den 3.verdens plassering 
som leverandør av billige råvarer og mottaker av dyre 
ferdigvarer (i stor utstrekning militært materiell) 
finnes dokumentert i den tidligere omtalte boka av Baran 
og Sweezy. A.K.) 

32) "Boursjoasiet kan ikke eksistere uten stadig å revolusjo
nere arbeidsredskapene og dermed produksjonsforholdene 
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og dermed alle samfunnsforhold. Den første eksistensbe
tingelse for alle tidligere industrielle klasser var u
forandret bevarelse av den gamle produksjonsmåte. Ustan
selig omdannelse av produksjonen, uavbrutt forandring 
av alle samfunnsforhold, en evig usikkerhet og omskif
telighet kjennetegner boursjoasiets tidsalder sammenlik
net med alle tidligere tider. Alle faste inngrodde for
hold med deres fØlge av gamle ærverdige forestillinger 
oppløses, alt nytt foreldes fØr det får tid til å stiv
ne. Alt som består oppløses, alt som er hellig vanhel
liges og menneskene tvinges endelig til å se på sine 
livsvilkår og sine gjensidige forhold med nøkterne øy
ne." Engels og Marx: "Vet kommunl~tl~kl manl6e~t". 


