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Forfatteren til ’Under Højkapitalismen’, 1934/35 er Lauritz Vilhelm Birck (1871-1933),
socialøkonom, m.v., der i 1911 udnævntes til professor. Hans fader var grosserer i
manufaktur og tæpper.
Lauritz Vilhelm Birck har gentagne gange vakt opmærksomhed ved sin hensynsløse
kritik af fremtrædende personers adfærd, - navnlig i erhvervslivet, og særlig
opmærksomhed vakte Bircks kritik af ledelsen af Landmandsbanken og de i
forbindelse med dennes selskaber: M. J. Ballins Sønner & Hertzs Garverier samt
Transatlantisk Compagni. Birck førte vedvarende kamp mod privatkapitalismens
vildskud, opskruede aktieværdier, tvivlsomme bankforretninger, byggesvindel, m.v.
Især er Birck kendt for sin indsats i først Prisreguleringskommissionen og siden i
Landmandsbankkommissionen, hvor han afslørede, at tidens spekulanter udnyttede
krigskonjunkturerne til vilde spekulationer i værdier, der ikke eksisterede. Birck blev
også manden, der ryddede op efter bankkrakket i 1922, og han havde allerede
advaret mod den boligboble, der førte til bankkrisen i København i 1908.
L.V. Birck var folketingsmand i to perioder 1903-10 for Københavns 4.kreds og var
valgt af Højre. I 1906 var det Birck, der hindrede Kristian Erslev i at blive valgt i 4.
kreds. I 1918–20 var Birck i Folketinget som konservativ, men derefter dannede han
partiet Centrum, men blev ikke valgt i 1920.
Tidligere på Jesuiterkollegiet var han optaget af religion. I 1886-1898 blev han
redaktør af det yderliggående Højreblad 'Vort Land', og i 1900 kom han derefter i
redaktionen for ’Nationaltidende’, der var en konservativ avis, der henvendte sig til
borgerskabet og embedsstanden.
I 1900 udsendte han en lille bog ’Kreditøkonomiens Omsætningsmidler - Et Studie
over Pengenes Natur, deres Funktion og Værdi’ og skrev samme år en artikel i
Nationaløkonomisk Tidsskrift ’Det 19. Århundredes økonomiske Karakteristik og det
20nes Horoskop. Bourgeoisiets Epoke’.
Bircks betydeligste Indsats som socialøkonomisk forfatter er hans teoretiske
arbejder. I sin Værditeori I-II fra 1902 har han givet en klar, overskuelig og livligt
formet fremstilling af grænseværdilæren, medens han i »Ejendomsskatter« fra 1913
har søgt at bringe sine teoretiske resultater til anvendelse på et af
finansvidenskabens vanskeligste afsnit.
I 1909 udkom ’Sukkerets Historie’. I 1912 udkom ’Ejendomsskatter og
Ejendomspriser’ som bl.a. indeholder en vurdering af georgismen og i 1914/15
’Vigtige Varer’, der for datiden var en oplysende gennemgang af de beskattede
varers produktions- og forbrugsvilkår. Tre finanshistoriske afhandlinger ’Rigets
Jordegods og Regalerne’ udkom i 1918, og ’Told og Accise’ og ’Læren om
Grænseværdien’ i 1918 og ’Rigets offentlige Formaal og Indtægter’ i 1922. Hans
sidste finansvidenskabelige bog var ’Europas Svøbe. Staternes Gæld’ fra 1925.
Hans mest omfattende værk var ’Den økonomiske Virksomhed I-II’ der udkom i
hæfter i 1927–29. De byggede på hans forelæsninger i økonomi og var på næsten
1100 sider. Bogen indeholdt nationaløkonomiske afsnit om produktionsfaktorerne,
den kapitalistiske produktionsproces, kapitalakkumulationen, fordelingsteori,
pengeteori, og konjunkturteori. Desuden driftsøkonomiske afsnit om produktions- og
omkostningsteori, erhvervslivets struktur samt virksomhedernes organisation,
konkurrence og samvirke.
Det var Bircks opfattelse, at de senere års kapitalistiske udvikling havde medført
forøgede monopoldannelser og mange andre misbrug via den økonomisk magt
under kapitalismen.
Til slut i artiklen er 14 siders kronologisk fortegnelse over L.V. Birks skrifter og
artikler.

INDHOLDSFORTEGNELSE
Side

Forord..................................................................................................

5

FØRSTE AFSNIT

REALKAPITAL CONTRA PRIVATKAPITAL
Første Kapitel: Realkapital..............................................................
7
1. Arbejderfonden og Jordfonden............................................
7
2. Realkapitalen ..........................................................................
8
3. Raastoffonden..........................................................................
9
4. Produktionsfonden.................................................................. 11
5. Forbrugsvarefonden .............................................................. 12
6. Pølsemaskinen ........................................................................ 13
7. Lagrene .................................................................................... 14
8. Den nationale Dividende...................................................... 16
9. Fast og flydende Kapital...................................................... 18
10. KapitalsammensætningensHarmoni ...................................... 22
11. Fondenes Samvirken.............................................................. 25
12. Efterspørgselen som bestemmende for Produktionens Ret
ning .......................................................................................... 26
13. Produktionens Begreb .......................................................... 30
14. Realkapitalens Natur ............................................................ 31
15. Det produktive Element ...................................................... 34

Andet Kapitel: Privatkapital ..........................................................
16. Kapital som Funktion ogsom Besiddelse............................
17. Pengekapital ............................................................................
18. Privatkapitalens Løsrivelsefra sit Grundlag.....................
19. De to Kapitalbegreber............................................................

35
35
37
39
45

Tredie Kapitel: Opsparing..............................................................
20. Kapitalforbrug ........................................................................

48
48

Side

21. Sparen en psykologisk og en teknisk Proces..................
22. Hvem sparer? ........................................................................
23. Privat contra socialøkonomisk Kapitalopsparing...............

5®
&
57

ANDET AFSNIT

DEN MODERNE STORINDUSTRIS PROBLEMER
Fjerde Kapitel: Sammenslutningens Former..................................
24. Bedriftcellen ...........................................................................
25. Harmonisk Fordeling ...........................................................
26. Cellernes indbyrdes Stilling..................................................
27. Vækst af den enkelte Bedrift og Samling af Produktion
paa faa Bedrifter (Akkumulering)......................................
28. Konkurrencens Død ..............................................................
29. Simpel Overenskomst ............................................................
30. Kartellet ..................................................................................
31. Interessefællesskab ................................................................
32. Finansselskabet ......................................................................
33. Holding-Trust .........................................................................

60
60
61
63
65
67
70
72
74
75
77

Femte Kapitel: Monopolet .............................................................. 80
34. Sammenslutningens Motiv .................................................. 80
35. Motivforskydning ................................................................... 82
36. Vertikal Organisation.............................................................. 84
37. Monopolets Grænse ................................................................ 86
38. Monopolmisbrug .................................................................... 89
39. Monopolets Midler.................................................................. 91
40. Antitrustlove ........................................................................... 95
41. Andels- og Statsvirksomhed.................................................. 101
Sjette Kapitel: Mod Faamandsvældet..........................................
42. Væksten og Koncerndannelsen..............................................
43. Efter Verdenskrigen ..............................................................
44. Kampen mellem Hvalerne ....................................................
45. Den ny Herrestand ..............................................................
46. Bestyrelsesfællesskab ............................................................
47. Personerne ..............................................................................
48. Et særligt Element indenfor Plutokratiet..........................

103
103
107
108
114
118
120
123

Side

Syvende Kapitel: Samfundsnytte og privatøkonomisk Fordel... 126
49. Bedriftens Opgave ................................................................. 126
50. Indkomst og Velfærd.............................................................. 130

Ottende Kapitel: Bedriftens Personer..........................................
51. To Tidsaldres Driftsherretyper ..........................................
52. Den tekniske Mellemstand ..................................................
53. Arbejderen ..............................................................................

132
132
139
141

Niende Kapitel: Arbejderproblemer ..............................................
54. Løn og Beskæftigelsesgrad ..................................................
55. Arbejdets Effektivitet og Lønnen..........................................
56. Arbejdertal og Kapitalmængde ............................................
57. Teknik og Løn..........................................................................
58. Konjunktur og Løn ..............................................................
59. Normalarbejdsdagen ..............................................................
60. Fremtidens Arbejder..............................................................

145
145
148
151
155
160
162
165

Tiende Kapitel: Samfundsorganisation og Magt...........................
61. Gruppedannelse ......................................................................
62. Staten .......................................................................................
63. Samfundsmagt ........................................................................
64. Andre Grupper ......................................................................
65. Ejendomsretten .......................................................................
66. Formuen ..................................................................................
67. Kontraherings- og Næringsret ..............................................
68. Funktionsløs Besiddelse ........................................................
69. Besiddelsesklasser ..............................................................
70. Magtstilling ............................................................................
71. Kolonialpolitik og Magtelement ..........................................

169
169
170
174
177
178
181
184
189
191
195
201

Ellevte Kapitel: Aktieselskabet ......................................................
72. De sociale Ordninger ogRetsordenen.................................
73. Aktieselskabet af 1870..........................................................
74. Virkeligheden ..........................................................................
75. Magtkoncentration ..................................................................
76. Om Pengegrise .......................................................................
77. Selskabets Virkemidler..........................................................
78. Forandringer i Selskabskapitalen..........................................

204
204
206
209
215
218
224
227

Side

Tolvte Kapitel: Kapitalisationsprocessen ......................................
79. Kapitalisationsprocessens Virkninger ................................
80. Overkapitalisering ..................................................................
81. Mr. Magpies Kup ..................................................................
82. Koncentration af Kapitaleller af Kapitalmagt.....................
83. Privatkapitalens Vækst ved Statslaan..................................

234
234
238
242
248
250

TREDIE AFSNIT

HØJKAPITALISME CONTRA SOCIALISME
Trettende Kapitel: Højkapitalismen .............................................
84. Økonomiske Karakteristiker .................................................
85. Sociale Data ...........................................................................
86. Afslutning ...............................................................................

255
255
259
261

Fjortende Kapitel: Er Socialismenmulig? ................................... 264

FORORD

Afdøde Professor, Dr. polit. L. V. Birck havde en usæd
vanlig stor og interesseret Tilhører- og Læserkreds til sine
Taler og sine Avis- og Tidsskriftsartikler. Der er sikkert imid
lertid mange, der ikke véd, at ogsaa Professor Bircks teoretiske
Værker, og da særlig hans sidste store Arbejde, „Den økono
miske Virksomhed", der blev udgivet 1926-1928, indeholder
Afsnit, som vil optage enhver, der overhovedet — omend kun
lejlighedsvis — har interesseret sig for Økonomi, Nutidens Hi
storie eller Politik. Læsningen af denne Bog vil overbevise
herom.
Angaaende dens Tilblivelse følgende: Undertegnede, der har
ledet Udgivelsen af en forkortet Udgave af „Den økonomiske
Virksomhed", har samtidig — med Arvingernes Tilladelse —
ladet udtage og samle Afsnit, der særlig er egnede til at be
lyse Bircks Syn paa det moderne Samfund og Privatkapitalens
Stilling i dette. Man har derfor benyttet det oprindelige Værks
Undertitel som Titel paa nærværende Bog. Kun for forholdsvis
faa Sider er der Sammenfald med den nye Udgave af „Den
økonomiske Virksomhed". Hertil er i den foreliggende Bog
kommet to Artikler. Den første, „Om Pengegrise", har staaet i
Politikens Kronik, endda to Gange. Første Gang 24/5 1922,
anden Gang, efter det andet Plum-Sammenbrud, 27/10 1929.
Den anden, en større Afhandling med Titlen: „Er Socialismen
mulig", har været offentliggjort i „Gads danske Magasin", 1932.
Til Læsere, der er bange for tunge, faglige Fremstillinger,
føler Udgiverne Trang til at sige: Det første, korte Afsnit er
sværere og mere skematisk end Resten af Bogen. Fra og med
andet Afsnit vil hver Side blive læst med Spænding, idet de

behandler aktuelle og praktiske Problemer paa den for Prof.
Birck ejendommelige, fængende Maade. Til Læsere, der tid
ligere har fordybet sig i Bircks Bøger, to Bemærkninger: Da
denne Bog er en Folkeudgave, er alle mere ualmindelige Frem
medord oversat. Af samme Grund er en Del mindre kendte
Forfatternavne strøget; ligeledes en Del kendte, naar det
drejede sig om videnskabeligt Fællesstof. Dogmehistorisk in
teresserede henvises til første Udgave. — Endelig gør vi op
mærksom paa, at Udgiverne er ansvarlige for samtlige Noter.
Omarbejdelsen er foretaget af cand. polit. Karen Pedersen,
hvem Udgiverne her benytter Lejligheden til at takke. Lige
ledes retter vi en Tak til Nationaløkonomisk Forenings Fond,
som har ydet Støtte til Udgivelsen.
Niels Lindberg.

F. Zeuthen.
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FØRSTE KAPITEL

REALKAPITAL

1. Arbejderfonden og Jordfonden.
En Nations Rigdomme er ikke dens ophobede Forraad,
men dens Produktivkraft, forsaavidt det er denne, der er be
stemmende for, hvilket Forraad af Goder der som Realindtægt
i Aarets Løb kan fordeles imellem Familierne.
Basis for vor Produktivkraft er dels den ydre Natur, dels
Mennesket selv, og selv om det sidste ikke varierer i den
Grad fra Sted til Sted, som Tilfældet er med de naturlige
Betingelser, er der dog en afgørende arts- som størrelsesmæs
sig Forskel mellem Arbejdsformaaen hos Personer af for
skellig Race, Køn, Alder, Opholdssted og Milieu.

I Samfundet findes der en sammensat Masse af uddannet Ar
bejdskraft, fordelt over stedlige, sociale og faglige Grupper.
Dette Indbegreb af skolet Arbejdskraft kalder vi Arbejder
fonden; den mødes i Samarbejde med en Jordfond og en
Kapitalfond til Fremstilling af vort daglige Forbrugs Varer.
Nogle Arbejdere fremstiller Forbrugets Varer direkte, andre
kun indirekte, idet de fremstiller Produktionsmidler eller Raavarer. I jo højere Teknik vi arbejder, des større er Pro
centen af det Personel, der er knyttet til at fremstille Produk
tionsmidler, — i jo lavere Teknik, des større Procent er
knyttet til den direkte Forarbejdelse af Forbrugsvarer. Jo ri
gere et Samfund endelig er, og jo mere ulige Indtægten er
fordelt, des flere Personer lever af at præstere direkte Tjene
steydelser. Er L Arbejdertallet, har vi L = Lr + Lf + Lra + Lo,
idet Fodtegnet angiver, at Arbejderne er beskæftiget ved. Frem

stilling af Raastof (r), af Forbrugsvarer (f), af Produktions
midler (m), eller ved Tjenesteydelser, d. v. s. væsentlig er
kapitalløst beskæftigede (o).

Jordfonden er Indbegrebet af den tilegnelige, dyrkelige Jord,
Moser, Skov, Minerallejer, Kraftkilder og Søer.
Fra Jordfonden faar vi vore Raamaterialier, der fremdrages
ved Hjælp af den med Redskaber og Maskiner udstyrede Ar
bejdskraft. Medens Agerjord praktisk taget under fornuftig
Drift bevarer sine Egenskabersom Produktionsfaktor, er Mine
driften en stadig Forringelse af Lejet, idet Laget af Mineral
er naturgivet, uforøgeligt og derfor udtømmeligt i Forhold til,
hvad man kan faa fat paa.
Raastoffet vil altid sætte, som det hidtil har gjort, Knap
heden som den Grundbetingelse, hvorunder Mennesket lever;
det er til syvende og sidst Forholdet mellem det Indbegreb,
vi kalder Jordfonden, og det Indbegreb, vi kalder Arbejder
fonden, hvorpaa det menneskelige Velvære beror; thi disse
tvende Fond samvirker i Fremskaffelse af de Produkter, vi
bruger, Raastoffer, Produktionsmidler og Forbrugsvarer.
Vi vender os nu til den egentlige producerede Rigdom, som
denne er fremgaaet af og hviler paa denne Samvirken mel
lem Jord- og Arbejderfond, idet vi her maa analysere det af
økonomisk Teori saa ubestemt fastlagte Begreb Kapital.

2. Realkapitalen.

De producerede Produktionsmidler, Realkapitalen, er tilstede
i de enkelte Bedrifter, der i deres Samvirken udgør Produk
tionsmaskineriet i videre Forstand. Vi kan inddele disse, efter
som de fremstiller Raastoffer, Produktionsmidler (teknisk
Kapital) eller Forbrugsvarer, og faar saaledes 3 Varefond,
Raastof-, Produktions- og Forbrugsvarefondene; i hver af disse
Fond opholder Varerne sig under Fremstillingsprocessen paa
deres Vej til Færdiggørelse, idet de i Bedriften, der behandler
dem, bearbejdes af et Maskineri, vi kalder fast Kapital. Den

omløbende Kapitals — o: Varefondens — Beholdning af paa
begyndte, halv- og helfærdige Varer — er i ikke mindre Grad
end den faste, arbejdende Kapital nødvendig for Produktio
nens rette Forløb og udgør sammen med den Realkapitalen,
der dels aktivt, dels passivt virker og er i Produktionen, og
som efter sin Art, Størrelse og Form bestemmer vort Arbejdes
Produktivitet, vore Bestræbelsers Resultat.

3. Raastoffonden.
Raastofferne faas ved simpel eller forberedt Bemægtigelse;
de maa ikke blot fremdrages, men ogsaa paa Stedet have den
første Tildannelse samt transporteres; de opstaar saaledes i
en Produktionsproces, hvori Arbejde, Redskab og Jord del
tager. Raastofferne er begrænsede i Mængde og Anvendelig
hed og staar i høj Grad under Knaphedens Lov, idet Mæng
den kun med meget store Ofre pludselig kan forøges; samme
Knaphedens Lov gælder i det lange Løb, men er her mildnet
af den planmæssige Søgen efter nye Lejer og af et voksende
Herredømme over Fremdragelsens og Transportens Teknik.
En Underafdeling er Hjælpestofferne (f. Eks. Kul og Olie),
som i Modsætning til Raastofferne ikke indgaar paapegeligt i
den færdige Vare.
I et statisk o: stillestaaende Samfund er Raavaremængden
et Fond med regelmæssigt og stadigt Til- og Afløb og som
sammensat Masse betragtet evigt eksisterende. I et dynamisk
Samfund1) skifter Fonden baade i Mængde og Sammensæt
ning, eftersom Efterspørgslen efter Færdigvarerne forandrer
sig; Knaphed paa et Raastof kan tvinge os til at gaa over til
et andet Raastof, til at dække samme Behov med helt andre
Færdigvarer og anvende andre Metoder. Fonden indeholder
*) Ved et dynamisk Samfund menes et Samfund, hvor der sker
Forandringer af økonomisk Betydning, som enten ikke forud er
taget i Betragtning, eller som ikke imødegaas ved øjeblikkelig
Tilpasning.

Raavarer under deres forskellige Trin af Fremdragelse og
Brugbargørelse; den er for saa vidt delt i Afdelinger, ikke
blot efter Raavarens Art, men for hver af dem efter hvilket
Trin i Processen, de befinder sig paa; paa hvert Trin finder
Raavaren Arbejdere og Maskineri.
Raavarefonden er forsynet med et Lager, hvortil det salgs
modne Raastof løber, og som snart ligger hos Producenten,
snart hos Købmanden, og som indeholder den nærmeste Tids
Forbrug.
Vi kan fremstille Fonden som en kegleformet Beholder, i
hvis Top der indskydes Arbejde, Kraft og Jord, hvoraf der
fremstaar et Produkt, der under fortsat Tilførsel af Arbejde
og Kraft føres gennem Fondens Afdelinger, og som undertiden
fysisk og altid i Værdi bliver mere omfangsrigt, indtil det naar
Bunden, for derfra regelmæssigt at udskydes. Fondens Højde
bestemmes af Antallet af Processer og af disses Varighed og
dermed af Afdelinger, Raavaren skal passere, inden den er
færdig til Aflevering; Fondens Bundflade er bestemt af den
Mængde Varer, der paa en Gang skal være færdige og altsaa
er paa Afleveringsstandpunktet, og denne Mængde varierer
igen ligefrem med Folkets Tal og Rigdom og omvendt med
den Hurtighed, hvormed Varen passerer Fondens forskellige
Afdelinger; jo hurtigere, for et des kortere Tidsrum behøver
man at have sikret sig sit Forbrug.
Lad os kalde den samlede Mængde af Raavarer for Gr og
det aarlige Produkt fra Raavarefondens Bedrifter for R, saa
ved vi, at R skal fordeles mellem Produktions- og Forbrugs
varefondens Bedrifter. I et statisk Samfund er Gr og R
uforanderlige Størrelser, og i alle Samfund gælder det, at
Gr ikke maa formindskes. Nogle Raavarer, som Hushold
ningskul og vilde Frugter, gaar uden Ændring ind i For
brugsvarefondens Lagre, men de fleste fordeles saaledes, at
R = Rm + Rf, (Fodbogstaverne m og f angivende, i hvilke
af de to Fonds Bedrifter Raavaren skal møde den omdan
nende Kraft, enten denne tilføres som Muskel- og Hjerne
arbejde eller gennem Maskiner).

4. Produktionsfonden.

I Stedet for direkte at fremstille et Gode kan jeg først til
danne et Redskab eller en Maskine, hvori menneskelig Geni
og Arbejdsmetode er bundet til bearbejdet Stof, og ved hvis
Hjælp jeg fremstiller det ønskede Gode; her foreligger en
„round-about-process“, en Omvejsproduktion. Ligesom Arbej
dernes er Maskinernes Opgave den at producere o: at tilføre
og anvende Kraft til Stoffets Omdannelse.
Vi har da en sammensat Masse af Produktionsgoder, der
findes i den begyndende Proces, som Mellemprodukt, som
salgsmoden Vare eller som indgaaet i det nødvendige Lager,
ventende paa den endelige Køber; denne sammensatte Masse
kalder vi Produktionsfonden, hvis enkelte Elementer forhol
der sig baade passivt og aktivt i Produktionsprocessens Kraft
tilførsel paa sin Vej mod Færdiggørelse og Anvendelse. Go
derne møder altsaa, ligesom Tilfældet er i Raastoffonden, ogsaa
i Produktionsfonden en fast Kapital, som afsætter sin Energi
(og Fremstillingsudgift) i Produktet, efterhaanden som dette
skrider frem i Fondens Afdelinger fra Top til Bundflade.
Dette Fonds Produkters endelige Maal er at indføjes i en
Bedrift, fastbindes der for at blive Bedriftens faste Kapital;
fra i Produktionsfonden at have været det passive bearbejdede
Element bliver Produktionsgoderne, indføjet i Bedriften, til
fast Kapital. Fonden producerer saaledes baade for Raastof-,
for Forbrugsvare- og for Produktionsfonden, idet den har den
Opgave at erstatte og vedligeholde den i de 3 Fond virkende
faste Kapital, som slides ved Anvendelsen. I et statisk Sam
fund skal Fondens Produktion just svare til Sliddet paa den
allerede bundne, faste Kapital.
Som vi kaldte Raastoffondens Vareindhold for Gr, kalder
vi Produktionsfondens varige Indhold for Gm. Kalder vi den
i Produktionsfonden aarlig fremstillede Varemængde for M,
fordeler vi denne Størrelse mellem de 3 Fond, saaledes at
Ligningen gælder M= Mr 4 Mm + Mf,hvor som før Fodbog
stavet angiver Produktets endelige Bestemmelsessted.

5. Forbrugsvarefonden.
Forbrugsvarefonden (Gf) er Indbegrebet af alle de vort For
brug tjenende Varer, saalænge de er i Produktions- og Om
løbsprocessen. Raavaren gaar ind i Forbrugsvarefonden, hvor
den ligesom i de andre Fond møder menneskelig og maskinel
tildannende Kraft, som gennem mange Trin fører Varen frem
til moden Tilstand; i Trinene, Raavaren passerer, skifter den
Form, modtagende Energi (og Værdi), baade fra de Arbejdere,
der efterhaanden lægger deres Kraft i Varen, og fra det der
værende Maskineri, der dels afleverer Kraft og dels opslides,
altsaa afleverer en Del af sig selv og sin Værdi.
Fonden bestaar af Nødvendigheds-, Komfort- og Luksus
varer (Luksus? Hvad jeg ikke selv har Raad til; undværlig,
men ønskværdig? Hvad den Klasse, der er lige under mig,
ikke har Raad til). I Luksusvaren er der mest Arbejde, dog
vil dens Materiale ofte være fremskaffet med stort Besvær
(Ædelstene og Pelsvarer).
Til Forbrugsvarefonden hører de direkte forbrugelige Tje
nesteydelser, der opstaar i Forbrugsøjeblikket og ikke kan
opbevares, men „som Mulighed" er tilstede i Form af mange
ofte specialiserede og til anden Virksomhed uegnede Personer,
som er rede til at udøve visse Tjenester paa Anfordring, og
hos hvem de saa at sige er oplagrede, ventende paa Køberen.
I et Samfund med Rigmandsvælde er deres Tal umaadeligt,
idet de snart afgiver Kulturpræstationer, Skuespiller og Viden
skabsmand, snart Opvartning; under Krigen blev i de neutrale
Lande en Mængde dygtige Maskinarbejdere til Privatchauffø
rer. I sig selv er der ingen Grund til at dadle den rige mere,
fordi han bruger Tjenere, end fordi han bruger Pelsværk, i
begge Tilfælde beskæftiger han Arbejdskraft, naar vi da ikke
ser paa det moralske, at personlige Tjenere ofte taber i Kva
litet og Mandsværdighed, bl. a. fordi de stadig er under
beskæftigede og dog bundne, og fordi en Overklasses Laster
er lettere at efterligne end dens Dyder. Naar man tillader Rig
dommens saa ulige Fordeling, maa man ogsaa tillade de rige
at rette deres Købekraft mod de Varer, de vil bruge.

6. Pølse maskinen.
Forbrugsvarefonden er, set som Øjebliksfotografi, en Be
holder med et Indhold af ganske bestemte Genstande, men i
Virkeligheden er den som de øvrige Fond en varig Strøm af
Varer, der bevæger sig gennem forskellige Afdelinger i Fon
den, stadigt skiftende Form og stadigt øgende deres Værdi i
deres Løb fra den Afdeling, hvori de kommer ind som Raa
varer, til Processens sidste Afdeling, hvorfra de gaar ud i de
hos Producent, Grossist og særlig Detaillist liggende Færdig
vare-Lagre; uafbrudt strømmer Raavarer ind, uafbrudt strøm
mer færdige Varer ud. Forestil Dem en Pølsemaskine, bestaaende af en Skal og en inden i roterende Kniv, hin svarende
til Bygninger og denne til det tekniske Maskineri; uafbrudt
hældes der Raastof i, f. Eks. Katte, som Maskinen efterhaanden flaar, sønderdeler, hakker og hælder i Tarme, idet
Kattene passerer Maskinens Kniv: uafbrudt strømmer der Pøl
ser ud i den ene Ende, og stoppes der Katte ind i den anden;
det er ikke den netop istoppede Kat, der bliver til den sam
tidig udspyede Pølse, idet der mellem Kat og Pølse ligger et
Tidsrum, og dog ser det i vor Tids simultan-successive, trindelte
Produktionsproces’) ud, som om Kat straks bliver til Pølse.
Og betragter vi Produktionsmaskineriet, som ikke blot bestaaende af Redskaber og Bygninger, men ogsaa af den Mængde
Raastof og Mellemprodukt, som i forskellige Bearbejdelsestrin
maa være til Stede, for at Maskineriet kan have tilstrækkeligt
at arbejde med, saa kan vi hævde, at det i Virksomhed væ
rende Produktionsmaskineri med sit Tilbehør af Stof virkelig
dagligt producerer vort Forbrug, saaledes at den i Dag ihældte
Kat bliver identisk med de samtidig udspyede Pølser, som fort
sætter deres Gang gennem Lagrene, saaledes at der ogsaa dér
er en Strøm, hvori samtidig en Pølse gaar ind og en anden
gaar ud, nemlig til det private Forraad. Lidt efter lidt opslides
') At vor Tids trindelte Produktionsproces kaldes simultan-successiv, er Udtryk for, at der arbejdes simultant, d. v. s. samtidigt,
paa de forskellige Trin, og at disse Trin tillige er successive,
d. v. s. teknisk kan siges at følge efter hinanden.

Maskineriet (den roterende Kniv), og lidt efter lidt erstattes
Sliddet ved Reparation og Erstatning af opslidte Maskindele,
hentet i Produktionsfondens Lagre.

7. Lagrene.
Til Produktions- slutter sig Omløbsprocessen, idet Varen igen
nem forskellige Mellemled skal føres til endelig Bruger. Noget
Lager maa altid ligge hos Producenten, som ellers ikke er leve
ringsdygtig, og andet ligger hos Grossist og Detaillist. Er en
Vare end fysisk færdiggjort, er den ikke i økonomisk For
stand forbrugsmoden, førend den stedligt som tidsligt er henbragt, hvor den endelige Forbruger kan finde den. For at
Forbruget kan have sit jævne Forløb, uagtet Indkomstforde
ling, Mode og Smag skifter og Efterspørgslen med dem, og
for at Produktionen kan ske fortløbende og regelmæssigt,
uagtet Komponenternes1) Prisforhold skifter, og for at af
bøde det, at Produktion og Forbrug er under Tilfældigheder
nes Herredømme, maa der være Lagre, hvor Tilbud og Efter
spørgsel kan udlignes mod hinanden, og hvori en midlertidig
svigtende eller forceret Efterspørgsel samt Svingninger i den
producerede Mængde kan finde som en Stødpude. Hvert Fond er
da udrustet med et Lager, hvori det færdige Produkt gaar ind,
ventende paa sin Køber. Da Produktionens Trin ikke er samlet
hos samme Driftsherre, gaar Varen ofte, naar den har passe
ret et Trin, for en Tid ud af Produktionsmaskineriet og ligger
paa Lager hos en Købmand, der da er Mellemled mellem
tvende paa hinanden følgende Producenter, og det saaledes, at
Varen, havende passeret dette Mellemlager, gaar tilbage i
') Komponenterne betyder her Produktionsfaktorerne eller „Produktionsdeltagerne“ og omfatter baade de levende (Producen
terne) og de døde Ting (Produktionsmidler og Raastoffer), der
er nødvendige, for at Produktionen kan foregaa. Der tænkes
ikke alene paa Urfaktorerne (saadanne Faktorer, der ikke selv
er Genstand for Produktion), men ogsaa paa Produktionsfak
torer, der har været Genstand for Bearbejdelse.

Produktionsprocessen. Afgangen fra Lageret bestemmer baade
med Hensyn til Art og Mængde Fondenes Virksomhed, altsaa
Bevægelsen i de tre evigt flydende Strømme. Købmanden ser
sit Lager formindsket og giver Producenten en Ordre, eller ser
det stige og holder den tilbage. Lagrene af sæsonfremstillede
Varer maa selvfølgelig være stort: i August er der kun Kom
for en Maaned, men i September for 12, idet vi her produ
cerer for et helt Aar ad Gangen.
Lagringen medfører, som vi skal se, baade Arbejde og Ud
gifter og er forsaavidt Produktion; dette Besvær dækkes bl. a.
ved den Tids- og Stedsnytte, det er Købmandens Opgave at
føje til den Formnytte, Fabrikanten har tilført Stoffet, og som
betales med Købmandens Bruttoavance.
Kræfter, der medfører Forandringer, som Efterspørgslens
Svingninger, virker stærkest for Forbrugets Varer, og da disse
alle gaar i en slet organiseret Detailhandel, bliver Lageret,
den i Omløbsprocessen værende Del af Forbrugsvarefonden,
uforholdsmæssigt stort i Forhold til den i den egentlige Pro
duktionsproces værende Del.
Naar Varen købes af Forbrugeren, gaar den ud af det øko
nomiske Kredsløb og interesserer os for saa vidt ikke mere;
dog kan Klæder, Møbler og andre længevarende Goder
(„Dauergiiter“) fra det private Forraad gaa tilbage til
Lagrene gennem Marskandiserne. Største Delen af Borgerens
Indtægt anvendes til kortvarende Goder, men noget til at
vedligeholde og forøge Mængden af hans længevarende Ejen
dele, dette gælder særligt de besiddende, som i Form af
Møbler, Smykker, Luksusvillaer, Autoer (vor Tid laver Hjem
mene om til Museer) ophober saa enorme Værdier, at det
private varende Forraad udgør en betydende Konkurrent for
den produktive Kapital i Efterspørgslen efter Opsparingen.
Den produktive Kapital er saaledes ikke en given fast Stør
relse, idet man kan drage Kræfterne fra Fremstillingen af
varende Luksusgoder til Fremstilling af Produktivgoder, saavel
som omvendt. Man kan skifte fra Auto og Møbel til nyttig
Maskine, naar man ændrer Retningen af de produktive Kræfter,
der er sat ind paa Vedligeholdelse og Erstatning for Slid af
Autoer til Bygning af Maskiner; men dette tager Tid.

8. Den nationale Dividende.

Som der fra Raastoffonden daglig udspyes bearbejdeligt
Stof, der indgaar som Materiale i de to Søsterfond, og fra
Produktionsfonden daglig Produktionsgoder, Maskiner, Red
skaber og saadanne Goder, der er en Betingelse for Produk
tionen, udspyes der daglig fra Forbrugsvarefonden Forbrugets
Varer, hvoriblandt jeg henregner det Afkast af Beboelseshuse,
som kan kaldes et Aars Beboelseslejlighed; disse fordeles mel
lem de Arbejdere, der producerer i de tre Varefond, samt alle
andre Indtægtsnydere, enten denne Indtægt er direkte, for
bunden med Produktionen eller afledet, en Art Genganger
indtægter, f. Eks. Embedsmænds og Tjenestefolks. Forbrugs
varefondens aarlige Afkast, de producerede Færdigvarer, er i
et statisk Samfund identisk med Samfundsproduktionens Netto
resultat, den reale, nationale Indtægt, der faar sit Udtryk i
den nationale Pengeindtægt. I det dynamiske Samfund er for
det første den nationale Dividende større end den Værdi, de
producerede Færdigvarer repræsenterer, fordi mange opsparer,
d. v. s. retter en Del af deres Købeevne mod Produktions
midler: Forskellen mellem Beholdning af disse ved Aarets
Begyndelse og Afslutning skal da tillægges Forbrugsvarefon
dens Afkast for at give os Nationalindtægten. Dernæst vil
Borgernes Totalindtægt i Penge, hvori der er en Række afledede Gengangerelementer, ikke dække den virkelige Na
tionalindtægt i Varer og Tjenesteydelser. Hvis 100 Bønder
har en samlet Indtægt af 100.000 Kr., og der oprettes 10 Sine
curestillinger1) å 2000 Kr., der dækkes ved Skat paa Bøn
derne, vil Samfundets Skatteindtægt være vokset til 120.000,
uagtet den reale, i Varer udtrykte nationale Dividende er den
samme. Ligeledes foreligger der ofte en Nettoindtægt for
Enkeltmand, som ikke har en tilsvarende Produktion bag sig,
f. Eks. Mæglersalærer ved Ejendomshandler, som Køber eller
Sælger kan betale, fordi Ejendommen har en større Lejeind
tægt, uden der derfor er mere Husrum. Mæglerens Forbrug
sker derfor udaf og forringer Landets Nationalkapital.
*) Stillinger med lidt og behageligt Arbejde.

De, der deltager i Produktionen med Arbejde, Ydelse af
Tjenester, heri af Kapitaldisposition1), ja som blot i Kraft af
sociale Magtforhold kan kræve Andel i Udbyttet, har en funk
tionel Indtægt (d. v. s. en Indtægt for at opfylde en Funk
tion2) ); men da mange opfylder Funktioner flere Steder og
af forskellig Art, opstaar den personelle Indtægt som en Sam
ling af Andele i Samfundets funktionelle Indtægter. Jordren
ten, Arbejdsløn o. s. v. er funktionel, men Peters totale
Indtægt en personlig Indkomst, betalt og udregnet i Penge, i
Virkeligheden nydt gennem Erhvervelse af Forbrugsvarefon
dens Produkter.
Individet har altsaa en personlig Indtægt, der bestemmer
hans Købeevne, og som er sammensat af forskellige Elemen
ter, kommende fra forskellige Kilder, eftersom han jo dels
kan have dem fra samme Funktion, f. Eks. som Kapitalind
skyder, men fra forskellige Erhverv, og dels kan have dem
for forskellige Funktioner: en Arbejder kan eje Jord og have
Penge paa Rente. Forstaar man, at den personelle Indkomst
fordeling er afhængig af den funktionelle, og at en Forbru
gers Købeevne er afhængig af, hvad han tjener som Produ
cent, vil man undgaa den utilladelige Abstraktion at opstille
Producent og Forbruger mod hinanden som tilhørende 2 for
skellige Klasser.
Arbejderen er saaledes ikke blot en Udgiftspost i Drifts
herrens Regnskab, men ogsaa som Varekøber en Indtægtspost;
det er sandsynligt, at havde de ledende, der i de forskellige
Lande var Tilhængere af at bringe en forringet Valuta op til
Pari, indset dette, vilde de ikke have trukket paa Skuldrene
af den Arbejdsløshed, Nationaløkonomerne forudsaa som Virk
ning, fordi de da havde forudanet det nationale Tab, hvori
ogsaa Driftsherrerne maa deltage, som opstaar, naar % af
*) Ydelse af den Tjeneste, der hedder Kapitaldisposition, vil blot
sige at stille Kapital til Raadighed (til Disposition).
’) At opfylde en Funktion vil her sige at udføre en samfunds
økonomisk Tjeneste. Den samfundsøkonomiske Tjeneste bestaar atter i at stille en Produktionsfaktor til Raadighed.

Arbejderbefolkningen taber sin Evne til at optræde som Kø
bere, og som har en Tendens til at vokse paa samme Maade,
som naar en Snebold ruller.

9. Fast og flydende Kapital.
Producenten maa, for at indrette en Bedrift, i Produk
tionsfondens Lagre købe Redskaber og Maskiner, indføje
dem i et Hus eller en Værkstedsplads samt skaffe Jord.
Denne Sammenføjning af forskellige Elementer til fast Ka
pital kræver Arbejde (Montering); den faste Kapital, i
hvis Værdi vi overfører de enkelte Elementers Værdi samt
Monteringsomkostningerne, staar nu rede som Produktio
nens Hjælpemiddel. Denne Sammenføjning og efterfølgen
de Erstatning af Enkeltdele, taget ud af Produktionsfon
den, sker i Bedriften, den under en Driftsherres Ledelse og
Ansvar producerende Enhed, der er Led i det System af
Celler, hvori Produktionen foregaar. Bedrifterne er fordelte
over de tre før omtalte Varefond, som saaledes ikke blot kan
opfattes som Indbegrebet af Varer, der er i Produktionspro
cessen, men ogsaa som Indbegreb af Bedrifterne med den til
dem hørende Kapital; den faste Kapital (K) roterer saa at
sige i Fondene, idet den fører Stoffet (G) frem til Mellem
produkt og saa til Færdigvare.
Den producerende faste Kapital bestaar af en i Bedrif
terne forenet Samling af Bygninger, Redskaber, Inventar
og bearbejdet Jord, hvis Samvirken betinger Produktio
nen, samt af Transportmidler i Erhvervets Tjeneste, enten
de er indføjet i en selvstændig Transportvirksomhed eller af
en Købmand bruges til egen Vareforsendelse; endvidere af
Beboelseshuse, Læreanstalter, Hospitaler, Hoteller, Teatre
samt alle Handelsforretninger, for saa vidt angaar deres In
ventar og Bygninger. Lagre hører derimod til Varefondene;
indenfor fast Kapital kan vi sondre mellem den, der er
fysisk fastgjort, og den, der ikke er det og derfor let kan
føres tilbage til Varefonden, saasom Malkekoen og Husman-

dens Spade. Den faste Kapital (K) er altsaa anbragt i de tre
Fond, saaledes at K= Kr + Kf + Km.
Den faste Kapital slides ved Brugen uden dermed at miste
Evnen til for en Tid fortsat at gøre samme Nytte. Slidet er
stattes delvis ved Reparation, som sker ud af Produktions
fondens Vareforraad og ved dennes Arbejdere; men, selv ved
ligeholdt, er den Genstand for et Slid, der ikke kan repareres, me
get langsomt ved Bygninger, hurtigere ved fine Maskiner. Til
Erstatning for en opslidt Maskine anskaffes en ny fra Pro
duktionsfondens Lager. Idet Maskinen slides, afgiver den af
sin Værdi, omend ikke af sit Stof, til den færdige Vare, den
har bearbejdet. I den enkelte Bedriftcelle foregaar Fornyel
sen af den faste Kapital ikke jævnt og stadigt, men stødvis,
idet Driftsherren maa henlægge den i Vareprisen indeslut
tede Afskrivningsandel, saaledes at der, naar Maskineriet er
opslidt, er Midler til at købe et stedfortrædende; samfunds
mæssig er imidlertid Strømmen af producerede Maskiner og
saa regelmæssig og stadig, idet ikke alle Virksomheder sam
tidig har opslidt deres faste Kapital; de store Tals Lov1)
skaber Regelmæssigheden: i samme Grad som der sker Slid
paa en Maskine, bygges der da paa dens Afløser paa et Ma
skinværksted, som gennem en Bank har laant just det Beløb,
den første Fabrikant har indsat i Banken af sine hensatte
Afskrivningsandele; daglig bliver der da ligesaa mange Ma
skiner færdige, som der kasseres. I det virkelige Samfund er
der dog Uregelmæssigheder, bl. a. den, at Afskrivningsande
lene ikke bliver anbragte i en Bank, men i Ejers Lager eller
i Udvidelser, og at Anskaffelsen af Erstatningsværktøj samler
sig i Højkonjunkturen. For alle praktiske Formaal er dog
ogsaa Maskinstrømmen ret stadig og regelmæssig. Den faste
Kapital opslides altsaa og frigøres, teknisk set i Færdigvaren
og økonomisk set i Afskrivningsandelen; Genanbringelsen
*) De store Tals Lov siger, at jo flere Tilfælde ens Materiale om
fatter, jo større bliver „Regelmæssigheden", forsaavidt større
Udsving fra Gennemsnittet bliver forholdsvis sjældnere.

sker ved, at Afskrivningen anvendes til at producere de er
stattende Kapitalgoder. I det enkelte Foretagende skal der
efterhaanden opsamles en Afskrivningskapital lige stor med
den anbragte Kapital, og det saaledes at Kapitalens Anskaf
felsesværdi -4- Slitage + hensatte Afskrivningsandele i hvert
givet Øjeblik er lig Kapitalens Anskaffelsesværdi. Den faste
Kapital cirkulerer da lige saa vel som den omløbende, men
meget langsomt; i et statisk Samfund er den da ligesom Vare
fonden uforandret i Størrelse som i Form, indeholdende ens
artede, men flydende Enkeltdele; den faar uafbrudt Tilløb gen
nem Produktionsfonden og Afløb gennem Slidet, der svarer
til „afløben" og i Produktet „indlemmet" Nytteydelse.
Den faste Kapital kan som aktivt Element ikke virke uden
at have et passivt Element, hvori den kan arbejde, og hvorpaa den kan overføre sin Kraft og sin Energi; Møllen kan
ikke male Luft, men maa arbejde med Kom. Dette Element
findes i den flydende Kapital, Goderne i de tre Varefond,
hvor — under den faste Kapitals roterende Kraft og Værdi
afgivelse — Raavare bliver til nyttigt Produkt. Hver af de
store Fond bestaar af en Række parallelle Fond, delte i Trin,
hvori Varen fra et Stade af Forfærdigelse gennem dette Trins
Maskineri føres til et andet Trin og det saaledes, at der ar
bejdes samtidigt i alle Trinene. I sit Fond føres Varen fra
Tilstand a, til a, til a3 .... an, indtil den fra sidste Trin som
brugsduelig afleveres til Cirkulationen, til Lageret. Paa samme
Tid er der Uld paa Faaret, Uld i Form af Garn, Uld i Form
af Klæde og Uld i Form af Frakker og paa hvert Stade et
arbejdende Maskineri.
De tre Varefonds Kapital betegner vi med Udtrykket den
flydende Kapital, et Udtryk, der understreger, at der flyder
gennem de tre Fond en Godemængde, vi kalder G = Gr -|Gm + Gf, idet Fodmærket angiver, hvorledes den flydende
Kapital er fordelt over Bedrifterne, der fremstiller henholds
vis Raastof, Maskineri (i videre Forstand) og Forbrugsgo
der, paa samme Vis som den faste Kapital var К = Kr +
Кш + Kf

Den faste og den flydende Kapital med tilhørende Lagre
er da sammen med Jord det Middel, hvormed vi arbejder.
Begge Kapitaler opslides i Produktionens Tjeneste, den fly
dende fortæres straks, d. v. s. taber straks sit Særpræg og
indgaar i den færdige Vare, hvortil den afgiver sin Værdi,
medens den faste kun efterhaanden og langsomt opslides,
fordelende sin Værdi til alle de færdige Varer, den efterhaan
den fremstiller; den har altsaa en lang Leve- og Omslagstid
(„turn over"); Kapitalen er saaledes til Stede i sin tingslige
Form som sammensat Masse af ganske bestemte Genstande;
det er en Varestrøm, hvis Enkeltdele stadig er i Bevægelse;
den konkrete Kapital, som vi kalder Social- eller Realkapital,
er kendetegnet ved kun at være til Stede i „transitorisk Form,
altid paa Vandring". Denne konkrete Kapital har en vis An
skaffelsesværdi, som vilde tillade os at maale den med Penge,
hvis Værdimaalet var uforanderligt. Men samtidig repræsen
terer den anbragt Arbejde eller rettere anvendt Energi.
Bedriftslederen maa udtrykke sine Virkemidler i Penge for
at kunne udmaale sin Virkens Overskud; thi er denne Vir
kens Formaal end socialt set at forsyne Befolkningen med den
og den Vare, er dens privatøkonomiske Formaal blot dette ene,
at skaffe Bedriftens Ejer en Penge-Profit. Den faste Kapital
kalder Driftsherren sin Anlægskapital, hvis bogholderimæssige
Størrelse er større end Summen af dens tekniske Elementers
Pris, bl. a. fordi der i den indgaar kapitaliserede Differential
renter, hvorom senere.
Den flydende Realkapital kalder Lederen sin Driftskapital,
hvis Sum er Prisen paa hans Lager af Raavarer og færdige
Varer samt af Mellemprodukterne, der er under Produktions
processen.
Det af de tvende Kapitalarter bestaaende produktive Ma
skineri virker saaledes, at det, en Gang til Stede, ved Hjælp
af menneskelig Arbejdskraft, dels holder sig selv vedlige og
dels fremskaffer de Færdigvarer, der er Ugens, Maanedens
eller Aarets Forbrug. Naar Aaret er forbi, skal de to Kapital
arter betragtet som sammenhobede Mængder være til Stede,
uden at der er gjort Indhug i dem. Tiden, det tager at ud

tømme et Varefond eller fylde det igen, er Varernes gennem
snitlige Produktionstid.
Forestil Dem Fonden som et Rør, hvori løber en Jemsnegl
(den faste Kapital), hvis Gang Varen følger under sin Om
dannelse. Den faste Kapital kan ogsaa sammenlignes med en
tyktflydende Strøm, der langsomt gennemløber en tyndtfly
dende Strøm, den flydende Varekapital, og opslides, idet den
gradvis afsætter sin Energi paa Varekapitalen. For at genop
tage Billedet med Kattene i Pølsemaskinen, saa er der Ar
bejdere, der sætter Maskinen i Bevægelse, føder den med
Katte og aftager Pølsen fra Maskinen; samtidig slides den
roterende Kniv og afsætter i Lighed med Arbejderen en Del
af sin Energi i Pølsen.

10. Kapitalsammensætningens Harmoni.

Vort samlede Produktionsmaskineri, udtrykt ved den faste
Kapital + den flydende Kapital, dækker i sit daglige Afkast
Forbrugets daglige Krav; lad os kalde denne Størrelse for F,
som i en vis Periode udspyes af Forbrugsvarefonden og for
bruges af Befolkningen, som deltager i Produktionen og dens
Udbytte; S. 7 har vi opstillet Begrebet Arbejdere i videre
Forstand og udtrykt Tallet ved L = Lr + Lm + Lf + Lo, med
Fodtegnene angivende, til hvilken Art Bedrifter Arbejderne
er knyttet, om til et af de tre Fond, eller om de arbejder kapital
løst (Lo). Nu er det ikke saaledes, at Forbrugsvarefondens
Afkast F — paa samme Tid vor Produktions Resultat og Kom
ponenternes1) Aflønning — fordeles ligeligt over Personerne;
hvis F fordeles paa den Vis, at F = Fr + Fm 4* Ff, kan vi
ikke slutte, at Fr ; Lr — F : L = Fm : Lm = Ff : Lf 4~ L„.
Paa samme Maade som Forbrugsvarefonden afkaster Raastoffonden, hvor Kapitalerne Kr og Gr samarbejder, et aarligt
Udbytte R = Rm + Rf, idet vi hermed udtrykker den i hver
Periode færdige Raastofmængdes Fordeling mellem Bedrif') Jfr. Noten Side 14.

terne for henholdsvis Maskineri og Færdigvarer. Ogsaa i
Produktionsfonden, hvor Km og Gm samvirker, produceres i
Perioden en vis Varemængde, M = Mr 4* Mm + Mt, idet vi
hermed udtrykker, at Produktionsfondens periodiske Afkast
indgaar til Erstatning for Slid og Fornyelse i de 3 Fond for
den opslidte Del af den faste Kapital. Mr, Mm og Mf udtryk
ker da paa samme Tid Sliddet og den producerede Erstatning
ved den faste Kapital, der er anbragt i henholdsvis Raastoffets, Maskinens og Forbrugsvarens Bedrifter. Medens Forbrugs
varefonden, hvori Kf beatbejder Gf, fremstiller vor Produk
tions Netto-Afkast (F) og det i Form af konsumerlige Goder,
fremstiller alle tre Fond dens Brutto-Afkast (R M -f- F);
Raastoffonden frembringer næste Periodes Stof (R), der
svarer til det under Produktionsperioden — f. Eks. 1 Maaned —
forbrugte, o: til Vare omformede Stof, og Produktionsfon
den M, o: Erstatning for Periodens Slid paa fast Kapital.
Dette er Meningen med Udtrykket, at vor Virksomhed, — L’s
Samarbejde med К og G, — skaber vort Forbrug (F) og
samtidig vedligeholder Kapitalbestanden (ved Fremstilling af
R og M). Ved Aarets Udgang bliver saaledes К og G, som
de var ved Begyndelsen.
Man vil forstaa, at Kapitalens Sammensætning, Forhol
det mellem fast og flydende Kapital og mellem Fondene ind
byrdes, skal være harmonisk, o: Aarsforbruget og Forbrugs
varefonden maa staa i ret Forhold til hinanden, og denne
Fond i ret Forhold til de to Søsterfond: Til en vis Mængde
Maskineri kræves en vis Mængde Raavare, om Maskinen
skal udnyttes til fuld Ydeevne, og heller ikke mere.
Vi gaar altsaa ud fra følgende Størrelse: Totalkapitalen =
К + G = (Kr + Km + Kr) + (Gr + Gm + Gf). Endvidere er
Totalbruttoproduktet = R -f- M + F = (Rm + Rf) 4- (Mr +
Mm + Mf) + (Fr + Fm 4- Ff + Fo); endvidere er Arbejds
mængden L fordelt saaledes over Bedrifterne, at L=Lr 4Lm 4- Lf 4- Lo. Alle disse Størrelser er indbyrdes afhængige
af hverandre og det saaledes, at er i et statisk Samfund en
af disse Størrelser givet, er under en given Tekniks Forud
sætning alle de andre samtidig bestemte. Hvilken Teknik

man vælger, d. v. s. hvilket Forhold mellem fast og omlø
bende Kapital, er ikke paa Forhaand givet, men varierer inden
for vor Kunnens Grænse efter Forholdet mellem Arbejdertal
(L) og Kapitalmængden, Samfundet raader over (G-|-K).
Vi har fremstillet Kapitalens harmoniske Sammensætning
under givne Forhold. Vi kan fremstille Kapitalformerne i
deres Samvirken som et System af kegleformede Cisterner,
*) I ovenstaaende Illustration staar Fodbogstavet c (Consum) i
Stedet for Fodbogstavet f (Forbrug) i Teksten.

forbundne ved et Rørsystem, og det saaledes, at hvis der fra
Forbrugsvarefondens Lager sker et Aftræk, sættes hele Apparatet i Bevægelse, og Varestrømmen foregaar (Fig 1).
L og N er Arbejderfondene og de naturgivne Hjælpemidler;
Gr, Gm og Gf er de tre Fond, der alle ender i et Lager.
Sneglen i Midten af Fondene er den deri arbejdende faste
Kapital, der faarMm, Mr og Mf i Tilløb fra Gm, som Fondene
faar Tilløb af Arbejdskraft (Lra, Lf og Lr). Raastoffonden
sender Stof til de to Søsterfond (Rm og Rf).

11. Fondenes Samvirken.

Der er da en bestemt organisk Sammensætning af Kapi
talen, der er den harmoniske og mest rigtige. I samme Grad
denne harmoniske Sammensætning er til Stede, i samme Grad
er Produktionen paa sit bedste Punkt og forløber regelmæs
sigt; men Virkeligheden er langt fra dette Ideal. Der er
paa Grund af urigtige Dispositioner ikke ret Harmoni mel
lem omløbende og fast Kapital; der kan ikke være nøjagtig
Afstemning mellem de forskellige Erhverv, der udgør Trinene
paa Produktionsstigen ved Fremstillingen af en given Vare;
der er ikke ret Afstemning mellem Fondene, og endelig
er den af Størrelsen F dækkede Mængde af Færdigvarer
ikke fordelt over de forskellige Varearter just, som den
af Indkomstfordelingen bestemte villende Købeevne forlan
ger det. Der er saaledes i denne Mangel paa Harmoni rig
Aarsag til Forstyrrelser og Kriser; og dog — naar vi be
tænker, at Millioner af egoistiske og kortsynede Viljer be
stemmer Produktionen, at Producenterne indenfor samme Er
hverv kun daarligt kender Konkurrenternes Produktion og
maa skønne sig til egen Afsætningsmulighed som til deres
Stofleverandørers Formaaen, saa gribes man af Forundring
over, hvilken Gyldighed de store Tals Lov har; staar man en
Morgenstund ved en af Londens største Markedspladser, un
drer man sig over, hvorledes vort System med alle dets forfær

dende Mangler alligevel arbejder støt; daglig tilføres med
ikke ringe Nøjagtighed Millionbyens mægtige Forbrug; ikke
en videnskabelig Undersøgelse af Afsætnings- og Produktions
mulighed sikrer dette Resultat, men kun det, at hver enkelt
Producent har Profiten og det ruinerende Tab foran sig som
økonomisk Kompas, der er Regulatoren ikke blot for, hvor
ledes Varerne frembringes og fordeles, men ogsaa for, hvor
ledes Kapitalen fordeles over fast og omløbende, og begge
disse Størrelser igen fordeles over de tre Fonds Bedrifter.
Man kan ikke være blind for, at moderne Kapitalisme er
gaaet over Gear, at den truer med at blive endog det tekni
ske Fremskridts Fjende, at den jager os fra Krise til Krise,
at den arbejder med et forrykt Kraftspild, at dens Indkomst
fordeling ikke sker efter ydede Tjenester, at den ofte be
lønner overflødig, ja skadelig Virksomhed, og at dens Egois
me fører til alles Kamp mod alle og en Undergraven af Sam
fundsfølelsen. Og dog virker Systemet med en beundrings
værdig relativ Nøjagtighed med Hensyn til Varefremskaf
felsen; de, der ønsker et andet System, har Bevisbyrden for,
at dette sikrer samme jævne og regelmæssige Behovsdæk
ning. Det er denne Iagttagelse af Forsyningens regelmæssige
Forløb, der fremkaldte de saakaldte Harmoniøkonomers opti
mistiske Begejstring.

12. Efterspørgselen som bestemmende for Produktionens
Retning.
Den stadig fortsatte Produktionsproces foregaar i utallige
individuelle Bedrifter, hvoraf hver enkelt er et ganske lille
Billede af hele Produktionsapparatet; som dette har ogsaa
Bedriften sin Strøm af Arbejdskraft og Raavarer, som under
Bearbejdelse af fast Kapital, der hermed slides, føres trinvis
frem mod Færdiggørelsen, og som daglig udspyer en vis
Mængde færdige Varer, svarende til den daglige Forsyning
med Raastof og Kraft. Det Motiv, der holder Strømmen i
Bedriften i stadig Fremadskriden, er den ved Kundens Køb

hidførte Formindskning i Lageret, o: den effektive Efter
spørgsel) og dens Virkning paa Priserne.
Formen for Aftrækket fra Forbrugsvarefonden afhænger
altsaa af Prisforholdene de forskellige Varer imellem, som
igen er paavirket af den villende Købeevne, som denne er
bestemt af Indkomstfordelingen, Smag, Mode og Behov; Pri
sen er det organisatoriske Element i Økonomien, Prisernes
indbyrdes Forhold bestemmer, hvad, hvorledes og hvormeget
der produceres og igen Fordelingen af det producerede; alle
økonomiske Problemer bliver derfor til Prisproblemer; vor
Attraas Svingninger bliver ligesom en ændret teknisk Proces
til Prisændringer, der igen virker tilbage og udløser Viljes
elementer og Anvendelse af tekniske Fremgangsmaader. Alt,
hvad der sker i det økonomiske Liv, faar Prisudtryk og virker
videre paa vor Væren og økonomiske Virken ved at ændre
Prisernes indbyrdes Forhold.
1 et kommunistisk Samfund vil man enten fordele Varerne
efter Principperne: „Enhver efter sine Behov" eller „Enhver
efter sin Dygtighed", eller rationere efter en Udregning i et
statistisk Kontor — at dømme efter de første russiske Forsøg
ved en Ligedeling, lempet ved Ekstrarationer for Teknikere
og andre Aandsarbejdere. Vi skal ikke her undersøge, hvor
ledes Fordelingen af Indkomsten sker, men blot paapege, at
Samfundets Maskineri er som en stor Gryde, hvori enhver
kaster sin Kraft, Evne og Formaaen i videste Forstand og
herfor faar Penge, en Anvisning paa Varefondene i Alminde
lighed uden nærmere Angivelse af Varens Art og uden bin
dende Løfte, ihvorvel med en Forventning om, hvad disse
Penge skal betyde i de Varer, man ønsker; hvormeget man
faar i Indkomst for disse virkelige eller indbildte Tjeneste
ydelser, heri iberegnet Brugen af den Jord eller Kapital, Eje
ren stiller til Raadighed, og Tilladelsen til at producere, naar
et Individ har en ved Lov, Sædvane eller Magtstilling sikret
*) Den effektive Efterspørgsel er den, der udgaar fra de Per
soner, der vil og kan betale Varen. Den „villende Købeevne"
er da lig Forbrugernes „effektive Efterspørgsel".

Mulighed for at hindre Produktion, beror bl. a. paa den en
keltes, hans Ydelses eller Vares forholdsvise Magtstilling.
Naar vi køber en Vare for Penge, ombytter vi tilsyneladende
en Pengesum med en Vare, der igen er en anden Penge
sum, nemlig de sammenlagte Priser paa de Elementer, hvoraf
Varen er dannet. I Virkeligheden er det dog ikke for Varen,
vi betaler, men for dens Komponenter (de Faktorer, der har
frembragt den).
Forestil Dem Produktionsapparatet som en Række over
hverandre anbragte, indbyrdes forbundne kegleformede Ci
sterner, hvoraf den øverste udefra har sit Tilløb og den un
derste, Lageret af Færdigvarer, sit tilsvarende Afløb bort fra
Produktionsmaskineriet; den villende Købeevne, Forbrugerens
effektive Efterspørgsel er da som en Snor, ved hvis Træk
Vandet løber fra den underste Cisterne (Lageret af Færdig
varer), og samtidig nyt Vand trækkes til fra den overliggende
Beholder, der igen faar Erstatning fra den over den liggende
Beholder o. s. v.; Købernes Forbrug tømmer Lageret, men
sætter samtidig Produktionsapparatet i Bevægelse i alle Fon
dens Trin, en Bevægelse, der forplanter sig baade til Raavarefonden, der skal yde nyt Materiale, og til Produktions
fonden, der skal erstatte Slidet paa den faste Kapital i de
to andre Fond og dermed igen tilkalder Arbejdskraft og Raamateriale og slider paa sit eget Maskineri, der altsaa skal
fornyes.
Købmanden som Fabrikanten kender sin sandsynlige Om
sætning, begge indretter sig derefter. En Ændring i Efter
spørgslen, hvad enten den skyldes ændret Indkomstfordeling,
Smag eller Mode, tømmer nogle Lagre udover, hvad der er
stattes ved det vanlige Tilløb, og lader andre Lagre faa mindre
Aftræk og derfor vokse. Herigennem sker der en Prisforskyd
ning mellem Færdigvarerne, der igen forplanter sig til disses
Komponenter1) og angiver, at Komponenterne nu maa søge en
') Komponenter betyder som tidligere bemærket, Produktionsfak
torerne, Arbejdskraft af forskellig Art, Kapital, Jord af for
skellig Art o. s. v., eller Faktorer i Produktionen, der selv er
frembragt af disse Grundfaktorer, saasom Raastoffer og Ma
skiner.

ændret Anbringelse. Komponenterne, det være Raastoffer, Ma
skiner eller Grundfaktorerne, Jord, Arbejde og Kapital, rea
gerer mod den ændrede Vareefterspørgsel, og denne Reaktion
faar sit Udtryk i Komponenternes Priser, et Udtryk, der i
Voldsomhed staar i Forhold til Komponenternes relative
Knaphed.
Varetrækket omflytter Komponenterne og forandrer deres
Sjældenhed. I et statisk Samfund er Aftrækket fra Forbrugs
varefonden og dermed Produktionen regelmæssig og ensartet;
i det dynamiske1) skifter Efterspørgselen uophørlig, f. Eks. fra
Hatte til Paraplyer; Købmanden, der ser sin Hattebeholdning
vokse, tilbageholder sin Ordre hos Hattemageren, der ser sit
Lager vokse og derfor standser sit Køb af Raaprodukter til
Hatte, medens omvendt Paraplykøbmanden ser sit Lager for
mindskes og derfor forstærker sin Efterspørgsel hos Paraply
fabrikanten, hvad der igen faar denne til at øge sin Efter
spørgsel hos Stokkedrejeren, Jernmanden, der laver Stel, og
Silkehandleren; paa et enkelt Punkt, nemlig hos Silkehandle
ren, sker der blot den Forandring, at han sælger sort Paraply
silke i Stedet for hvidt Silkefor; men Fabrikanterne af Para
plyer og af Hatte saavel som af disse Varers Mellemproduk
ter maa ændre deres Produktion, nogle maa forøge, andre ind
skrænke den.
Hvis de produktive Faktorer kunde flyttes hurtigt, vilde
der blot ske det, at de ændrede deres Retning fra det ene
Erhverv til det andet; men dels er en Del af dem bundet paa
langt Sigt og skal slides op, og dels er Arbejde og Maskineri
fagligt kun lidet bevægeligt; der vil da samtidig være ube
skæftigede Arbejdere paa Hattesiden og Mangel paa Arbej
dere paa Paraplysiden, manglende Hatte- og tomtløbende
Paraplyfabriker.

13. Produktionens Begreb.
Som vi i Forbruget gaar efter den største Nyttes, gaar vi
i Behovsdækningen efter de mindste Midlers Princip. I Pro
duktionen indskyder vi Energienheder, idet vi forbinder Kom
ponenter1), som vi ved fortsat Undersøgelse kan føre tilbage
til Grundelementerne, Arbejde og Jordkraft. Praktisk er det
umuligt at opløse Komponenterne i disse to Urfaktorer, fordi
Raastof og Maskine selv er frembragt ved Maskinens Hjælp.
Fondslæren har vist os, hvad forstaas ved Realkapital, den
afledede tredje produktive Faktor, der skal være til Stede
som en Betingelse for andet end den mest primitive Bemæg
tigelse; vi ved, at Kapitalen ikke er et udenfor Arbejdskraf
ten staaende Redskab, men at Produktionen sker ved, at et
hvert Energiindskud indgaar i Kapitalstrømmen og først efter
Tids Forløb udskilles fra denne i ændret Form som Produkt.
De tre Grundfaktorer er kun varefrembringende i deres Sam
arbejde under Forløb af planmæssig Virksomhed, der forud
sætter Organisation, hvori Ledelse er medregnet; de frem
bragte Varer skal bringes til Stedet for Viderebearbejdelse eller
Forbrug. Dette besørges af Handelen med dens Tjener,
Transporten, og med Lageret som Udgangspunkt. Ved Forde
lingen erhverver Borgerne Retten til Varemængden baade
m. H. t. Art og Størrelse i Forhold til deres Stilling som
Beherskere af Produktionsfaktorer. Fordelingsprocessen er
altsaa Realindkomstens Fordeling; den skiller sig fra Pro
duktionsprocessen og Varernes Ombringning deri, at den
ikke er en uafhængig Proces, men Virkning af de andre Pro
cesser, idet Fordelingen sker som Aflønning til de produk
tive Kræfter under Produktionen og Vareomløbet.
Produktion er paa en Gang en teknisk og økonomisk Hand
len, karakteriseret af Formaalstjenlighed, Planmæssighed og
Rationalisering. Tekniken lærer os Muligheden for Fakto
rernes Samvirken, Muligheden for Ombytning dem imellem,
og det under Hensyn til det mindste Offers Lov, som omfor) Jfr. Noten Side 28.

mes til det økonomiske Spareprincip, thi Tekniken maa være
økonomisk indstillet; Teknikeren skal da ogsaa være en øko
nomisk kalkulerende Købmand, der afretter de tekniske Krav
efter Prisernes indbyrdes Højde og Produktionen efter Efter
spørgselen; i begge Egenskaber skal han endelig være Orga
nisator, organiserende Produktionen som Salget; denne tre
foldige Personlighed, Produktionen kræver, spaltes nu ofte i
trende, idet de to bliver Løntagere under Købmanden.
Det tekniske Element svarer til, at Samfundsproduktionens
Formaal er nyttige Varer, det privatøkonomiske, at Formaalet
for Driftsleder er et Overskud, udtrykt i Penge, Profitten;
det udtrykkes ogsaa i, at det tekniske Produktionssæt, der i
sig indeholder den anvendte Energimængde, bliver til „ex
penses", Pengeomkostninger, ligesom teknisk Produktivitet
bliver til Rentabilitet. Driftsleder finder for sine Komponenter
som for sit Produkt udefra givne Priser, der indgaar i hans
Kalkule, men udøver dog, ofte sig selv ubevidst, en reage
rende Indflydelse paa disse.
Mellem de enkelte Bedrifter er der en Forbindelse, under
tiden aftalt, men altid gennem Priserne, hvis indbyrdes Højde
øver Indflydelse paa, hvorledes de produktive Faktorer for
deles blandt Bedrifterne; Prisdannelsen er da paa samme Tid
Resultat af og Aarsag til den givne Fordeling af disse; mellem
Prisdannelse og Fordeling af Faktorerne er der en Veksel
virkning.

14. Realkapitalens Natur.
Saaledes er der i Samfundet en uafbrudt, samtidig, regel
mæssig og planmæssig Virksomhed, sat i Bevægelse af For
brugets Krav, hvor Menneskenes genkommende Indsats er
metodisk Arbejde, Organisation og Ledelse, og hvis Netto
resultat er de aarligt modnede Færdigvarer (F), og Bruttoen
er de tre Fonds aarlige Afkast (R -j- M -j- F). Maskineriet, vi
arbejder med, bestaar af den faste og omløbende Kapital —
de tre Fonds med deres Maskineri og Stofindhold, i deres

Sam- og Vekselvirken. En Gang eksisterende, holdes Kapi
talen stadig og automatisk vedlige gennem den planmæssige
produktive Virksomhed. Om Kapitalen gælder Goethes Ord
„dø og genopstaa"; den er som en Evighedsmaskine, hvori
Mennesket daglig indskyder Arbejdskraft og Organisation, og
hvorudfra det daglig pumper Forbrugsgoder. Jorden virker
her som et i Kapitalorganismen indført Organ, med delvis
Opsliden af naturlige og tilførte Kræfter, der fornyes og er
stattes i den produktive Virksomheds Gang.
Vi forstaar Produktionsprocessen i sin trindelte Ordning,
successiv1) og dog simultan'), stadig og regelmæssig, uaf
brudt skydes Energi ind i Kapitalapparatet, indgaar i og bliver
noget til fast, andet til omløbende Kapital for at optages i
den eksisterende Kapitalorganisme, den altid strømmende,
den i regelmæssigt Tilløb og Afløb levende, sig baade form
lig og stedlig forandrende — en i et statisk Samfund evigt
eksisterende, i stadig Omflytning værende, og i Størrelse
uforanderlig, sammensat Masse. Kapitalorganismen er vel
skabt i Fortiden, men eksisterer kun som nutidig, de kry
stalliserede Arbejdsindskud. Linien er den simultant-successive, regelmæssige, trindelte Produktionsproces; Kapitalstrøm
men er i sin organiske Sammensætning ikke Fortid, men kun
Nutid; de udførte Dagværker eksisterer kun i fastbundet
Form, omend i forskellig Form, svarende til, hvilket Trin de er
skudt ind paa; vi skal ikke betragte Kapitalens Sammensæt
ning vertikalt, men horizontalt, ikke ned gennem Tiden, men
i Nutiden og samtidig; i samme Nu udgraves der Malm, ud
smeltes der Raajern, frembringes Staal, tildannes Faøonjern,
bygges Maskiner, anlægges Elektricitetsværk, lægges Skinner
og kører Sporvogn; paa samme Tid og just i samme Forhold
en Maskine slides, bygges der paa en ny; i samme Tempo
der spises Pølser, stoppes Raamaterialet i Pølsemaskinen,
slagtes der en Okse og lægges en Kalv til; det er en evig
Strøm, hvori Enkeltdelenes Mængde og Art og Plads stadig
er ens, selv om de enkelte bestemte „Smaadele" uafbrudt
skifter Plads og Form.
) Jfr. Noten Side 13.

I den kapitalistiske Produktionsproces iklæder Arbejdet sig
gennem Tiden, siger Wicksell'), Former, der er den raa
Arbejdskraft forment. Som Føden ikke direkte afsætter sig
til Arbejdsenergi, men først bliver en Del af den menneske
lige Organisme, Kød, Blod og Nerver, og som Arbejdsener
gien først har været Kød, Blod og Nerver, gaar Arbejdsindskuddet regelmæssigt og fortsat ind i Kapitalorganismen, der
lige saa regelmæssigt og fortsat — samtidig med at vedlige
holde sig selv — af sit Indre udskyder Færdigvarer, der
svarer til lige saa mange Dagværker, som samtidig er ind
skudt over alle Trinene og i alle tre Fond; indskyder vi daglig
1 Million Arbejdstimer over alle Trinene og i alle Fondene,
rummer Dagens Udbytte af Færdigvarer det samme Tal.
Vi forstaar, at disse Energiindskud sker paa alle Produk
tionens Trin, at en Vares Løb fra Trin til Trin foregaar under
stadigt Indskud af Energi, og at dette Indskud sker i alle tre
Fond. Vi forstaar, at Energi omdannes og efter Tids For
løb igen udstødes som forbrugsmoden Vare, og at noget af
Energien „indlemmes" i Stoffet og andet i Redskabet, men
at ogsaa dette til sidst bliver til Forbrugsvarer. Al indskudt
Kraft maa blive til Kapital; ingen indskudt Kraft kan an
vendes i Forbruget, uden først at have været en Del af den
omløbende eller faste Kapital, hvoraf den første helt og hur
tigt, den sidste delvis, efterhaanden og langsomt forvandler
sig til Vare, idet Kapitalen saa at sige af sit organiske Hele
udstøder de færdige Varer.
Blindet af Billedet, Snedkeren, der fører sin Høvl over Ma
terialet, Træet, har mange Økonomer fæstnet sig ved det red
skabsmæssige og ogsaa fra denne Synsvinkel set paa Forhol
det mellem Arbejde og Kapital, ja nogle blot haft Maskinkapitalen og ikke hele Kapitalen for Øje. Men Sandheden er
den, at Realkapitalen, som den bestaar, er som en levende
Organisme, hvori den til enhver Tid eksisterende produktive
Del af Befolkningen hælder sit Talent, sin Øvelse og Kraft,
’) Berømt svensk Nationaløkonom (1851-1926). Se „Forelåsningar
i Nationalekonomi" I.

saa at sige fodrer den med sin Livsenergi; men Arbejdsindskuddet for de Varer, der kommer ud af Organismen, er ikke
det samme som, om end i Størrelse lig med, hvad samtidig
indskydes. Arbejdsindskuddet maa først blive til Kapital, op
tages i Kapitalorganismen, og den færdige Vare maa en Tid
af sin Tilværelse have været Kapital.

15. Det produktive Element.
Vi kan straks se, at Produktionsresultatet ikke er givet med
den indskudte Arbejdsmængde; naar denne har dette Resultat
og hverken mere eller mindre, skyldes det, at den arbejder
med en Realkapital af en vis given Størrelse, en given orga
nisk Sammensætning og en given Teknik; ændres Kapitalens
Form eller Størrelse, bliver Resultatet et andet. — Uden at
øge Realkapitalen og Arbejdsindskuddet kan en Ændring i
hins Sammensætning mangedoble Produktionen.
Herigennem indtræder Kapitalen som Produktionsfaktor,
der kræver en mindste Aflønning, den til dens fortsatte Bestaaen og Vedligeholdelse mindste Erstatning for Venteofret.')
Men Kapitalens Størrelse er lige saa lidt bestemmende for
Resultatet. Det er ikke Arbejdet, ej heller den døde Kapital,
men vor Organisation i Forbindelse med den til enhver Tid
herskende tekniske Ordning, Generationers og Foregangsmænds Erfaringer og Geniernes Opfindelser, som sætter Na
turkræfterne i Bevægelse. Vi forstaar nu, hvorfor den franske
Sociolog Tarde2) regner vor tekniske Viden med som Kapital.
Han paastaar, at hvis vi holder vor tekniske Viden vedlige,
saa vilde en Ulykke, der ødelagde største Delen af vor ma
terielle Kapital, være at bære, og vi vilde i Løbet af forholds
vis kort Tid kunne bygge den op igen.
*) Ofret ved at vente med at bruge en vis Del af sin Indtægt
(det opsparede) til Forbrugsgoder.
’) 1843-1904.

Det er altsaa ikke Opsparingsprocessen, saa lidt som den
blotte materielle Størrelse, saa lidt som Arbejdernes Haandgreb, der gør Kapitalorganismen produktiv, det er den deri
bundne og virkende levende Naturkraft, som geniale Mænd
har udforsket og tvunget til efter vor Vilje at virke gennem
Redskabet. Kapital blot som Mængde, blot som Opsparings
resultat er et Aadsel, som Menneskelegemet uden Liv, uden
Kraft og uden Tanke er det. Det er Sjælen i Naturen, ikke
Materien, der har Værd. Det er ud fra denne Betragtning af
Realkapitalen som en levende og virkende og kraftbærende
Organisme, at jeg ikke tillægger de Kapitaldefinitioner, der
understreger, at Kapitalen som Forraad tillader os at vente,
medens Produktionen foregaar, nogen Betydning. Vi er tek
nisk inde i et helt andet Plan.

ANDET KAPITEL

PRIVATKAPITAL

16. Kapital som Funktion og som Besiddelse.
Vi har nu fastlagt Realkapitalen som Indbegrebet af de
enkelte, bestemt paaviselige Goder, som er i Produktions
organismen og i den økonomiske Virksomhed frembringer
vort Forbrugs Midler og samtidigt holder sig selv vedlige.
Vi har betragtet Kapital som Midler i Produktionens Tjeneste.
Men privatøkonomisk, eller hvad Godtfolk kalder praktisk, ser
vi paa Kapitalen som noget indtægtgivende. Vi maa derfor
sondre mellem Kapital som Funktion1) og Kapital som Be
siddelse. Den enkelte ser paa sin Formue; paa primitive
Stadier er denne de ejede Goder, idet den blotte Besiddelse
') D. v. s. Kapital som Løser af en samfundsmæssig Opgave,
nemlig den omtalte at frembringe vort Forbrugs Midler og
samtidig holde sig selv vedlige.

i højere Grad end Evnen til at give Udbytte er det afgø
rende; men hurtigt kommer det sidste Moment i Forgrunden,
først ved Jordbesiddelsen; Jorden er den oprindelige Form for
ophobet privat Rigdom, og selv hvor en Mands Formue mid
lertidig var anbragt i Handelen med Handelsgevinst for Øje,
saa var Endemaalet Formuens Fastlæggelse i Jordegods. Ka
pitalisterne før 1600 var nærmest Købmænd; efterhaanden
som Merkantilismen arbejder sig frem, og navnlig i det 19de
Aarhundrede indtil 1870 bliver den kapitalistiske Type at
finde som knyttet til Produktionen. Kapitalophobningen og
Formueforøgelsen sker fra Driftsherrens Side ved Udvidelse
af Bedriften. Endnu gaar Kapital som Funktion og Kapital
som Indtægtsmiddel Side om Side; det er samme Ting, set
med forskellige Øjne. Vi har altsaa Begreberne Realkapital
og Privatkapital som Udtryk for samme Realitet, men optræ
dende i forskellig Sammenhæng. Men selv i Middelalderen
dækkede de to Begreber ikke helt samme Realitet.
Ved Jord skilles meget tidligt Dyrkers og Ejers Ret; den
sidstes Rets Indhold er Adgang til en aarlig Ydelse, der oftest
er svingende, men alligevel kan gennemsnitsberegnes; under
tiden er der Tale om en fast Afgift (dette gælder særligt ved
Kronrettigheder); i begge Fald kan vi sige, at Ejers Ret er
en Renteret, som ved det saakaldte Rentekøb gøres til Om
sætningsgenstand, eventuelt med betinget Tilbagekøbsret. Paa
et vist Tidspunkt omformes saadanne Renterettigheder, der er
knyttet til produktiv Virksomhed, til Hypoteker. Herigennem
er der opstaaet tilsyneladende bevægelige Formuedele, der
dog endnu er knyttet til den producerende Virksomhed, Jor
den, Minen, Fabrikken og Lageret, og som er Udtryk for en
Splittelse i Besiddelsen af Bedrifterne.
Men ogsaa i Middelalderen finder vi private Laan, altsaa
Skyld, der ikke er et Udtryk for Andel i Besiddelse, men
hviler paa Laantagers Evne til at forrente og tilbagebetale,
selv om ogsaa denne Kredit senere sikres ved realt Pant og
saaledes tilsyneladende staar som ensartet med det Hypotek,
der er en omformet eller commuteret (afløst) Herrerettighed.
Ud af Jordejet skiller sig endelig forskellige Rettigheder som

Markedsret og Ret over Vejen, nogle tilhørende Kronen og
andre Godsejeren. Disse Rettigheder er oftest af økonomisk
Art, sparer Udgift eller giver Indtægt, f. Eks. en Bomret.
Hertil føjer Fyrsten Privilegier af økonomisk Værdi, en for
trinlig Stilling, der giver Indtægt. Vi faar saaledes en Mængde
Rettigheder, der er karakteriserede ved, at de giver Indtægt,
og hvor vi ofte ikke kan paavise nogen Forbindelse med pro
duktiv Virksomhed. Formue, Kapital i privat Forstand, inde
holder saaledes Elementer, bag hvilke der ikke ligger Real
kapital. Begrebet Privatkapital, hvis Indhold er Adgang til
arbejdsfri Indtægt, hvorfra denne end kommer, er opstaaet.

17. Pengekapital.

Samtidig er Begrebet Kapital, maalt i Penge, blevet til; en
stor Del af Formuen nævnes lige til langt ned i det 19de Aarhundrede baade som reale Goder, en Mand besidder, og som
den i Penge maalte Formue. Realkapitalen maales her efter
sin Anskaffelsesværdi; til denne Sum lægges en i Penge ud
trykt Værdi af økonomiske Rettigheder samt Pengefordrin
gerne. Sammenlægger vi Individernes private Formue, faar
vi allerede da en Sum, der er større end deres Realkapitals
Anskaffelsesværdi. Naar Staten udsteder Laanebeviser, øges
Anbringelsesmulighederne for Pengekapitalen. Vi faar nu
ligesom ved Forbrugslaanet den Mærkelighed, at der kan
eksistere Privatkapital, bag hvilken der ingen Realitet af
Goder ligger, men hvis Grundlag er andre Individers direkte
eller for Statslaanenes Vedkommende indirekte Pligt til af
deres Fortjeneste at overføre en Del til Obligationshaverne,
Laangiverne.
Laangiver kan indsætte en Del af sin Pengefortjeneste, der
jo er en Fordring paa de producerede Goder, i en Bank, der
igen overdrager disse Penge, i dette Tilfælde Fordringen paa
Goderne, til en Laantager, der kan rette den overdragne Købeevne mod Forbrugs- eller mod Produktionsgoder o: fastbinde.

Med Banken som Mellemled er imidlertid Indskyderen den
egentlige Laangiver, men har ikke Debitors Forskrivning, der
jo ligger i Banken eller Sparekassen. Individet siger f. Eks.,
at han har 100.000 Kr. disponible i Banken; samfundsmæssigt
er disse 100.000 Kr. ikke disponible og eksisterer ikke som
Penge, men kun som en Fordring paa Laantager, en Fordring,
som igen er Andel i et produktivt Foretagende. Paa den
Maade opstaar Begrebet Pengekapital som noget regnskabs
mæssigt; en Bank har jo kun kontant nogle faa Procent af
sine Indskud.
Idet Aktien og Obligationen kommer frem, objektiviseres
Besiddelsen (d. v. s. Besiddelsen faar sit Udtryk i en Gen
stand o: Papiret) og afklædes sin konkrete Virkelighed
(d. v. s. Besiddelsen mister sin Forbindelse med bestemte
„Stykker" Realkapital); en Andel i et Foretagende bliver til
en obligatorisk Ret; jeg behøver nu ikke længere hverken
at give et individuelt Laan eller at sætte mit Overskud i en
Bank; jeg køber Aktien og Obligationen, om end forsigtige
Folk stadig foretrækker at sætte i Bank o: at lade denne købe
Værdipapirerne og saaledes bære Risikoen ved Pengenes Fast
binding.
Men i alle Fald opgør jeg min Formue i Penge, enten jeg
ejer Rettigheder, Obligationer, Aktier, private Skyldbreve,
Jord, Butikker, Lagre, Fabrikker eller Bankindskud. Mit For
raad af varende Forbrugsgoder medregner jeg derimod ikke,
fordi de ikke giver Indtægt (i Reglen rammes disse Goder,
Malerier, Smykker og Husgeraad, jo heller ikke af Formue
skatten), selv om de for mig som Privatmand kan omformes
til, d. v. s. ombyttes med indtægtgivende Rettigheder. Pri
vatkapital er Indbegrebet af indtægtgivende Ting; det karak
teristiske ved disse er Rettigheden til at oppebære Indtægt,
men ikke disse Tings egen Art. Privatkapital er den kapitali
serede Udbyttemulighed af økonomiske Rettigheder, snart i,
snart uden Forbindelse med real Kapital.

18. Privatkapitalens Løsrivelse fra sit Grundlag.
Idet Realkapitalens Anskaffelsesværdi og den i Bedriften
af nuværende Ejer fastbundne Pengekapital ikke dækker hin
anden, sker der en Forandring i Synspunktet. Vi ser ikke
paa Realkapitalens Anskaffelsesværdi, ikke paa den øjeblikke
lige Reproduktionsværdi1) (amerikansk: fysisk Vurdering),
ja, end ikke paa dens Enkeltdeles Salgsværdi — bl. a. fordi
vi kun med Tab kan opløse en Realkapital i dens Bestand
dele; men vi ser ene paa, hvorledes Bedriften som Helhed
har Evne til at give Udbytte, paa dens „Udbytteværdi"; vi
bedømmer de fremtidige Indtægter, vi kan vente os af den,
nedfører disse til nutidig Værdi, o: ved Salg eller Køb af en
Forretning kapitaliserer vi Udbyttet; med hvilket Tal vi ganger
naar vi kapitaliserer, afhænger af Indtægtens Sikkerhed og
Varighed, samt af hvorvidt dens Erhvervelse er forbunden
med Besvær; er Besværet 0, Sikkerheden 1 og Varigheden
mindst 100 Aar, ligestiller vi Indtægten med en 1ste Prioritets
Obligations Afkast, o: vi multiplicerer med ca. 20. Imidlertid
spiller ogsaa den faktiske Rentefod ind; er denne 4, saa er
Kapitalisationsfaktoren 25, er den 3 eller 5, da henholdsvis
33 og 20, o: den forholder sig omvendt som Rentefoden,
enten det er fra Fabrik, Jord eller blot Rettighed, Udbyttet
kommer.
Ved at en Bedrift omsættes efter Udbytteværdien, opstaar
Begrebet Privatkapital i Modsætning til social Realkapital,
idet vi betragter selve Bedriften med dens Organisation,
Kundekreds, Kapital og særlige Fordele som en Rentekilde.
Vi ser straks, at Kapital i privat Forstand ikke behøver at
opstaa ved Opsparing, men kan opstaa ved Kapitalisation.
Længst kendt har Kapitalisation eksisteret ved fast Ejendom
(Jordrenten). I vor Tid har den Splittelse i Besiddelsen af
teknisk sammenhørende Ejendele, som Aktiens og Obliga*) d. v. s. hvad det vilde koste at lave en lige saa god Kapital
genstand (dette behøver aabenbart ikke være det samme som
Realkapitalgenstandens Anskaffelsesværdi).

tionens Sejersgang har muliggjort, bevirket, at alt varigt
Udbytte bliver Genstand for Omsætning. Man vil nu forstaa, at den Vækst i Nationalformuerne, som Statistikerne op
gør, ikke behøver at være ensbetydende med en Rigdomsfor
øgelse, og at deres Opgørelse er vildledende, hvis den søgte
Størrelse er Samfundets virkelige Rigdom og ikke blot Be
siddelsens Magt over de besiddelsesløse. Lykkes det mig at
erhverve et Monopol, der sikrer min maaske indskrænkede
Omsætning højere Priser, opstaar der en Ekstraprofit, som
jeg kan kapitalisere. Naar Huslejen i de københavnske Ejen
domme fra 1914 til 1926 er stegen med 40 Mill. Kr., er der,
uden at Samfundet er bleven rigere af den Grund, skabt en
Privatkapital paa ca. 500 Mill. Kr., hvoraf en Del alt er reali
seret ved Salg.
Kapitaliseringsprocessen fremskyndes i et Samfund, hvor
det at have Kapital er en voksende Betingelse for personlig
Frihed og Sikkerhed i Tilværelsen. Idet jeg køber en Fabrik
og betaler for dens goodwill1), indestaar jeg saa at sige over
for Samfundet ikke blot med, hvad jeg nu ejer, men ogsaa
med min Arbejdsfortjeneste for, at denne kapitaliserede good
will forrentes; jeg arbejder under dennes Pisk. Lykkes det
mig at drive Udbyttet op, kan jeg haabe selv at være i Stand
til at kapitalisere det, naar jeg lader min Forretning gaa over
til et Aktieselskab eller sælger den.
Idet jeg ene ser paa Udbyttet af den i Virksomhederne
indsatte Kapital, drager jeg ogsaa Sammenligning med Ud
bytter, bag hvilke der ikke staar en real Kapital; efter Sik
kerhed, Varighed og Størrelse bedømmer jeg ethvert Udbytte
uden Hensyn til dets Opstaaen; hvis den engelske Regering
giver mig Ret til at lægge en Bom i Hovedgaden „Strand" og
opkræve en Penny af hver Forbipasserende, vil jeg efter at have
betalt Bommanden vinde 50.000 £ aarlig netto, som jeg ved
Dannelsen af et Aktieselskab kapitaliserer til 1 Mill. £; disse
Aktier vil være salgbare i samme Grad som Aktier, der re*) Den Fordel, som et Foretagendes Forretningsforbindelser (der
under Kundekreds) betyder for det.

præsenterer en i en Fabrik sat Kapital, naar Udbyttet er det
samme. En Toldbeskyttelse hæver min Fabriks Udbytte og
dermed dens Salgsværdi. Hvis en Storbys Vandværk gaar fra
offentlig over til privat Drift, som udnytter det efter Monopol
loven, skabes paa een Gang en ny privat Kapital, der maa
tælles i Millioner. Paa den Vis kan forholdsvis kapitalløse
Forretninger faa en stor Salgsværdi, f. Eks. en american bar.
Skyldbreve, indeholdende A’s Løfte om til Stadighed ud af
sin Arbejdsindtægt at betale B, er Privatkapital, og dette gæl
der ogsaa offentlige Obligationer, bag hvilke der ingen Reali
tet er, men kun en Forventning om, at den producerende Be
folkning til Stadighed vil afgive en Del af sin Fortjeneste til
Statskreditorerne.
Saalænge der eksisterer private Indtægter, der — uden
Hensyn til hvorledes de end opstaar — tilfalder Nyderen
uden personligt Arbejde eller er større end, hvad der svarer
til hans Arbejde, vil der — forudsat at Retten til disse Ind
tægter kan omsættes uafhængig af Nyderens Person — eksi
stere privat Kapital. Denne bliver da ikke et økonomisk, men
et retligt Begreb, fordi dens Eksistens er betinget af visse
Retstilstande, men ikke af økonomiske og tekniske Tilstande.
Det er igennem den faste Kapitals Vurdering efter dens Ud
bytte og ikke efter dens Fremstillingsomkostninger, at vi er
naaet til denne Saltomortale i vor Betragtning af Kapitalen,
en Overgang i Tankegangen, som for ret at forklares vilde
kræve en Søren Kierkegaards dialektiske Evne.
Retten og Adgangen til den aarlige Indtægt skilles da helt
ud fra selve det materielle Gode, der er Indtægtens Aarsag.
Et Eksempel finder vi i de moderne Trustpapirer: de ameri
kanske Jernbanesammenslutninger udsteder f. Eks. de tre
Papirer: Obligationer, Præferenceaktier og Stamaktier; me
dens Obligationerne svarer til den urørlige Del af den faste
Kapital (Bygninger og Banelegeme), svarer Præferenceakti
erne knapt nok til det rullende Materiel, medens Stamaktierne
ikke har noget tilsvarende i reelle Goder, men faar deres
Udbytte af Selskabets Indtægt udover Forrentningen af an
bragt Kapital. Intet Under, at en stor Del af de amerikanske

Jernbaneselskaber har tilbragt en Del af deres Tid i Skifte
rettens Hænder. I disse Selskabers Aktier har vi en Form
for Kapital i sin private Forstand som indtægtgivende For
muedel, der paaviselig kun er kapitaliseret Udbytte; jvnf. og
saa de „deferred shares"1), den Mond’ske Farvekoncern i
England udstedte paa Basis af „eventuelt Udbytte” ved paa
tænkt Ændring i Salgsorganisation og Fremstillingsteknik.
Den reelle Kapital bliver da som Genstand for Handel af
klædt sine fysiske og tekniske Egenskaber og forvandles til
privat Kapital, og den fælles Egenskab, der bliver tilbage som
Artens Kendetegn, er da kun Evnen til at give Udbytte, og
det er denne Evne, der er det værdidannende ved Omsætning
af Bedrifterne. Det gaar her med Kapitalen som med de
enkelte Varer; saalænge disse sidste ikke har naaet Forbru
geren, ser vi bort fra alle deres fysiske Egenskaber og for
vandler dem til Værdier; først i Forbrugerens Hænder kom
mer de fysiske Egenskaber atter til deres Ret.
Forretningslivet har førend den teoretiske Økonomi haft
Forstaaelsen af den private Kapitals ejendommelige Art. En
gelske Blade taler ofte ikke om et Aktieselskabs Kapital, men
om dets Kapitalisation.
Med Gide2) kan vi kalde den indtægtgivende Rentekilde,
Privatkapitalen, for juridisk Kapital i Modsætning til Real
kapitalen, der er en økonomisk Kapital, natural Kapital eller
social Kapital; disse to Begreber, Privatkapital og Realkapi
tal, maa vi holde strengt afsondrede fra hinanden; den ene
er ikke Underafdeling af den anden, de er ikke sideordnede
Begreber, ja end ikke det samme betragtet fra forskelligt
Stade, idet der er Realkapital, der som Landeveje og Hospi
taler ikke er Privatkapital, fordi de ikke er udbyttegivende,
og der er megen Privatkapital, der slet ikke har en Realkapi
tal som Basis (Statslaan og Enerettigheder).
Hvis Staten lægger en Skat paa Kapital, er det Privatkapi
talen, den straks rammer; hvis den forbruger det, Skatten
*) Aktier, der først faar Dividende efter en vis Tids Forløb.
’) Charles Gide, fransk Nationaløkonom (1847-1931).

bringer ind, uproduktivt, forringer den Realkapitalen; men
hvis den bruger det til dermed at afbetale Statsgæld, rører
den ikke ved Realkapitalen; der bliver ikke et Stykke Raa
stof, ikke en Maskine, ikke en Færdigvare mindre i Landet
af den Grund; naar Staten tager 100 Mill, fra Borgerne i
deres Egenskab af Skatteydere for at give dem dem tilbage i
deres Egenskab af Statskreditorer, bibringer den dem kun
Forstaaelsen af Samfundets faktiske begrænsede Rigdom;
Operationens Virkning vil realt set kun være Lugten af de
inddragne og brændte Obligationer; men Bourgeoisiet vil ikke
forstaa dette; det klamrer sig til de af Inflationen skabte
uægte Rigdomme, der dog denne Gang er dannede i et saadant Omfang, at deres fortsatte Eksistens kan drive Europa
i Afgrunden1); og værre er det for de Lande, der vender til
bage til deres Valutas Guldparitet og dermed forøger deres
Gældsbyrde i samme Forhold som det, hvori Guldpariteten
staar til Valutaens Købeevne paa den Tid, Gælden stiftedes.
Efter Krigen har man lydt den internationale Højfinans’ Ord:
den nationale Valuta saa nær Pari som mulig og Statsgældens
Bevarelse i videst muligt Omfang, i al Fald ikke en Afbeta
ling paa én Gang, men en langsom Amortisation, baaret af
de aarlige ordinære Skatter. Man vil efterhaanden forandre
Statsgældens tomme Rum til Realkapital.
Som den økonomiske Lederstilling fra Teknikeren gik over
til den varekyndige Købmand og fra denne til Financieren,
Børsmanden, er Driftslederens Maal skiftet fra at fremstille
nyttige og hæderlige Varer (det tekniske) til at fremstille en
aarlig Profit (det økonomiske) og derfra igen til at frem
skaffe Basis for en Stigning af Forretningens Værdi og even
tuelt for Aktiens Kurs (det spekulative); herfra det beklage
lige Fænomen, at et Aktieselskabs Direktører og Bestyrelse
ofte er store Spekulanter i egne Aktier, og at Aktionærerne
mangler Interesse for Selskabet som varende Institution, fordi
Aktiebesiddelsen i voksende Grad er saare kortvarig; tilmed
vil den spekulerende Aktionær ikke engang være Ejer af sin
) Dette er skrevet flere Aar før Verdenskrisens Indtræden.

Aktie, for saa vidt den ofte med en utilstrækkelig Margin er
belaant i en Bank, hvis Indskydere uden at vide det saaledes
er de faktiske, om end ikke de juridiske Ejere. Paa de fleste
Generalforsamlinger ligger Aktiemajoriteten da hos Bestyrel
sen, der efter en eller anden Banks Ordre afgiver Stemmerne.
Da saaledes Staaltrusten i Begyndelsen af dette Aarhundrede
vilde inddrage 200 Mill. Dollars 7 pCt.s Præferenceaktier,
som Morgan havde opkøbt billigt, og udstede 250 Millioner i
5 pCt.s Obligationer, stemte 2/3 af de tilstedeværende Præfe
renceaktionærer og *l s af Stamaktionærerne imod Direktørens
Forslag, men Direktøren stemte pr. „proxy", o: som Sted
fortræder for over 90 pCt. af Aktierne; hvis i Danmark Di
rektionen stemmes ned paa en Generalforsamling, sker det
kun, naar en manøvredygtig Spekulationsgruppe bag Besty
relsens Ryg kan sikre sig Majoriteten.
Vor Tid er ved at kvæles i Papir, skabt ved en Kapitalisation, som igen er den væsentlige Faktor og Motiv til de
økonomiske Sammenslutninger; ethvert Middel er godt for at
skabe Grundlag for en saadan Kapitalisation, den ske ved Papir
udstedelse eller Kursopskruning. Da U.S.A, i 1921 sendte
for 20 Mill. Dollars Fødemidler for offentlig Regning til Rus
land, og det i amerikanske Skibe, enedes de amerikanske
Rederier om at hæve deres Rate til russisk Havn fra 6%
til 8% Dollars pr. Ton, eller 3 Dollars mere end den tilsva
rende norske Rate; dette gav Rederierne ikke blot en ekstra
Profit paa 254 Mill. Dollars, men ogsaa Anledning til en end
mere profitabel Hausse i Skibsaktier.
Maalet bliver saaledes at skabe Kapital uden Underlag,
Kapitalisationer af Profitter og Fortrinsrenter, af Monopol
indtægter og Rettigheder; saa snart Kapitalisationen er sket,
og det Dokument, der er Rettighedens Bærer, har skiftet
Haand, vil der hos den nye Ejer skabes en Forventning, der
efter nogen Tids Forløb bliver en berettiget Forventning, om
at beholde sit Udbytte; thi selv om en Bedrift giver 20 pCt.
af den oprindelig anbragte Kapital, har den nuværende Ejer
i Reglen købt sit Adkomstdokument saa dyrt, at han kun har
normal Rente af sin Købesum. Dette Forhold gør, at han vil

gaa ind for en haard Prispolitik og eventuelt løbe til Stats
kassen om Tilskud (jvfr. de engelske og amerikanske Jern
baneselskabers Forhold efter Krigen), naar Konjunkturerne
gaar ham imod.
Vi har da den afgørende Sondring: Social- eller RealKapital, omfattende de reale Goder, og den i Penge maalte
Privatkapital, som er den kapitaliserede Ret til fri Indtægt;
Dobb1) siger i „Capitalistic Enterprise", at Kapital er „den
almindeliggjorte og overførlige Ret til Indkomst", og Th.
Veblen2) gør opmærksom paa, at den private Kapitals Opstaaen skyldes mere Fordele ved Salg end produktivt Ar
bejde, og at Privatkapitalen, forsaavidt den er opstaaet ved
Kapitalisation, blot er et Krav paa at faa Del i den nationale
Dividende.

19. De to Kapitalbegreber.
Vi gik ud fra en Tilstand, hvor Kapital som Produktions
middel og som Indtægtsmiddel faldt sammen, og vi er endt i
en Tilstand, hvor de ikke behøver at have noget med hin
anden at gøre.
Heraf følger, at Realkapitalen kan vokse, uden at Privat
kapitalen øges, naar den tilkomne Realkapital ikke bliver
Rentekilde, ja en Øgelse af Realkapitalen kan forringe Privat
kapitalens samlede Størrelse, naar man ved dens Hjælp le
verer Publikum en Tjenesteydelse gratis eller meget billigere
end hidindtil. Privatkapital kan paa den anden Side opstaa,
uden at Realkapitalen øges, naar nemlig Kapitalens Monopol
styrke forøges. Med Privatkapital udtrykker vi som sagt kun
den besiddendes Magtstilling og Udbytteret. Kan man ved at
slaa Arbejdslønnen ned forøge Driftsledernes Udbytte, kapi
taliseres den Del af dette Merudbytte, der ikke overføres paa
Køberen af Varen, og der opstaar Privatkapital; de tvende
*) Nulevende engelsk Økonom (Marxist).
*) Berømt amerikansk Sociolog (1857-1929).

Størrelser, Real- og Privatkapital, har da forskellige Vækst
linier. Denne kan forsvinde som øges, uden at hin skifter
Størrelse.
Man vil ogsaa nu forstaa, at Kapitalophobning i social og
privatøkonomisk Forstand ikke er det samme, og at Privat
kapital kan forøges uden Venteoffer fra nogen Side, blot ved
en Kapitalisationsproces. Havde jeg i gamle Dage anbragt
en Formue paa 1000 Kr., og denne gav mig 10 pCt., og jeg
aarligt brugte 50 Kr., vilde det tage ca. 20 Aar, inden min
Formue var fordoblet, men da vilde der ogsaa være dannet en
tilsvarende Realkapital. I vore Dage vil min Anbringelse af
1000 Kr., straks den viser sig at kunne give 10 pCt. varigt,
være 2000 Kr. værd, d. v. s. min Formue er straks fordoblet,
men der er ikke skabt en øget Realkapital samtidig. Det gæl
der for den, der vil blive rig, at skabe Udbyttemuligheder,
og Kapitalisationen gør Resten. Heraf vil man forstaa, at
ved Realkapitalen er denne det oprindelige og primære, og
dens (tekniske) Afkast det afledede og sekundære, medens
ved Privatkapitalen (Penge-) Udbyttet er det primære, det
først eksisterende, medens Privatkapitalen selv er det afle
dede; thi Privatkapital er en Abstraktion, betinget af det virke
ligt eksisterende, den arbejdsfri Indtægt. Realkapital dannes
ved Produktion, ledsaget af Ikke-Forbrug samt ved Anbrin
gelse i højere Organisation og Teknik; Privatkapital opstaar
ved Kapitalisering og finder sin typiske Form i Ihændehaver
papiret.
Ihændehaverpapiret er (jfr. Sombart)1) den typiske objek
tiviserede2) Bærer af en Ret til Indtægt, og idet Aktien og
Obligationen opstaar og snart kommer til at lyde paa Ihænde
haver, faar vi den endelige Løsrivelse fra Realkapitalen og
den produktive Virksomhed, det funktionsløse Eje, Afstands
ejet („absentee ownership" som Veblen siger). Formuen
kan nu forøges gennem Erhvervelse af Ihændehaverpapirer.
Den enkelte behøver ikke at udvide nogen Bedrift for at an*) Nulevende tysk Nationaløkonom og Sociolog.
s) Se Side 38.

bringe sin Formue; hans økonomiske Formaaen kan udvides
ved Anskaffelse af Ihændehaverpapirer. For at disse kan have
Værd, maa de dog give Rente, som imidlertid ikke nødvendig
vis behøver at staa i Forhold til en forøget Realkapitals Af
kast; bag en Statsobligation er der kun sjældent en real Kapi
talanbringelse.
Gennem det let omsættelige Adkomstbevis — Aktie, Obli
gation, ja Skødet, — bliver min Formue, under Forudsætning
af normalt Marked, en almindelig Blankoanvisning paa Produk
tionsgoder som paa anbragt Realkapital; hermed opnaas, at
alle andre Synspunkter overfor Formuen end Synspunktet:
hvilken Værdi, bliver betragtet som ligegyldige, ogsaa det mo
ralske Synspunkt (en Bankaktionærs Udbytte stammer maaske
fra en Hypotek, anbragt i et umoralsk Foretagende; en socialt
interesseret Mand kan gennem et hæderligt Finansinstitut faa
Indtægter, der stammer fra en sydamerikansk Mine, hvis Ar
bejdere lever under Slavevilkaar). Endvidere standardiseres
og ensartetgøres Besiddelsen, samt muliggøres den indivi
duelle Formues hurtige Omlægning (forudsat Eksistensen af
en Børs). Denne Omflyttelighed giver den store Formue et
mægtigt Virkefelt. Under samme Forudsætning giver Ihænde
haverpapiret, over en kort Tid da, den private Formue delvis
Uforanderlighed i Værdi.
Det transportable Adkomstbevis har forsaavidt skabt en
Hær af Rentierer, der i al Fald er funktionsløse i Forhold til
den produktive Virksomhed, hvorfra de drager en Del af
dens Indkomst. I Danmark er der af Obligationer og Aktier
udstedt mellem 10 og 12 Milliarder Kr., eller mere end den
opgivne Skatteformue, og ligesaa meget som Værdien af
Landets faste Ejendom. Disse mange passive Kapitalisters
Eksistens udelukker dog ikke, at største Delen af Formuen
er samlet paa faa Hænder; 20 pCt. af Danmarks Skattefor
mue ejes af 1400 Personer, der hver besidder over % Million
Kroner. De mange smaa Formueejere, hvis arbejdsfri Ind
tægt kun er ringe i Forhold til deres ved Aflønning eller
Virksomhed erhvervede Indtægt, danner en Stødbrigade for
den større Besiddelse og forlener denne med Slagkraft baade

ved Valg og ved Dannelsen af den offentlige Mening. Dette
saa man overalt ved Smaabesiddelsens Stilling overfor Kra
vet om Formueskat til Krigsgældens Afbetaling, endda større
Dele af Mellemklassen selv havde haft Gavn af en saadan
Forholdsregel.
Enhver anden Inddeling af Kapitalen er omsonst og for
virrende: Kapital som Funktion, Real-Kapitalen, er én Ting
— noget, det gælder at forøge, Kapital som indtægtgivende
Middel noget andet, noget, det gælder at formindske. Uden
at forstaa denne Sondring kan man ikke forstaa, hvad der
foregaar omkring os. Hvad vi ser nu, er de besiddendes
haardnakkede Kamp for at holde den i Inflationstiden dan
nede Privatkapital oppe, uagtet vi har mindre Real-Kapital
end før Krigen (skrevet 1926).

TREDIE KAPITEL
OPSPARING

20. Kapitalforbrug.
Er Samfundets Produktionskraft større end dets Forbrugs
vilje, vil der være flere Produktionsgoder ved Aarets Slut
ning end ved dets Begyndelse. Anvender et Samfund en
betydelig Del af sin Arbejdskraft til personlige Tjenesteydel
ser, er der kun ringe Mulighed for at skabe et Overskud ud
over Forbruget; et Folk kan i flere Aar bruge mere end det
producerer, saaledes at Kapitalens Størrelse forringes. Dette
Formueforbrug kan ikke blot skyldes bevidst Ødselhed, men
ogsaa virkeliggøres paa en saadan Maade, at den enkelte Bor
ger ikke har Anelse om, at Samfundet bliver fattigere ved
hans Forbrug. Atter her er Pengenes Mellemkomst som et
Taageslør, der skjuler Virkeligheden; er vi i en Inflations
periode med stigende Priser, stigende Profit og stigende Ka
pitalværdi af denne Profit, vil enhver enkelt kunne bruge mere,

end han plejer, og endda se sin Formue forøget. Lad mig eje
et Lager paa 1000 Stkr. å 100 Kr.; dette Lagers Værdi stiger
paa Grund af Krigsinflationen til det dobbelte, og ved at
sælge det til 200 Kr. pr. Stk. har jeg tjent 100.000 ud over
min sædvanlige Profit; hvis jeg nu kun bruger Halvdelen
heraf, kan jeg købe et nyt Lager til 150.000; mit Lagers Værd
er 50.000 Kr. større, men det indeholder kun 750 Stkr. å
200 Kr.; uagtet mit Lagers Værdi er 50 pCt. større, er dets
reelle Indhold 25 pCt. mindre; disse 25 pCt. er Kapitalfor
brug.
Normalt vil Enkeltmand ofte have Indtægter, der ikke
har tilsvarende i en samfundsmæssig Realindtægt: Afgifter,
Stempler og Provisioner ved Overdragelse af Formuedele
staar for Modtager (Stat, Mægler og Sagfører) som deres
Virksomheds Udbytte, de kan bruge til løbende Udgift, og
dog er der ikke en Mursten mere af den Grund. Ligeledes
vil Sælger, der med sin Aktie eller faste Ejendom har gjort
en fordelagtig Handel, føle sig berettiget til en glad Aften;
det samme sker, naar et Aktieselskab udbetaler høje Divi
dender, fordi de udfører Vedligeholdelser paa Kapitalkontoen,
eller naar den danske Stat som under Krigen ved Laan dæk
ker Udgifterne ved at rationere og holde Priserne nede. Hvad
der socialt set sker i alle disse Tilfælde, er en Overførelse
fra den sociale Kapitalkonto til den individuelle Driftskonto;
Realkapital er blevet brugt.
I min Bog „Europas Svøbe" har jeg i Kapitel 9 og 12
givet mange Eksempler paa, hvorledes Inflationen virker
kapitalødelæggende:
1) Man bruger af sine Lagre mere end den regelmæssige
Tilgang, hvad man uden Gene kan, da Lagerkapitalen jo er
for stor. 2) Man lader den teknisk set fast anbragte Kapital
producere andre Varer: der er mange Maskiner, der med faa
Forandringer kan omdannes til andet Brug, Krupp kan lave
Kanoner i Stedet for Plovjern og kemiske Fabrikker Spræng
stof i Stedet for Farve. 3) Den Købekraft, der som Afskriv
ning skulde bruges til Indkøb af Erstatningsmaskinen, vendes
mod Forbrugsvarer, hvis Produktion forstærkes paa ProdukUndcr Højkapitalismen.
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tionsfondens Bekostning. Den ufornuftige Ændring i Efter
spørgslen lægger da Produktionen om, og det kan ske for
holdsvis roligt og uden større Gnidning, for saa vidt som det
Maskineri, der til Erstatning for Slid skulde være tilført en
Maskinfabrik, sættes f. Eks. i Silkevæverier. Man kan altsaa
opspise et Lands Kapital, selvfølgelig ikke ved at spise Søm
eller Maskiner, men ved i Stedet for at begære Søm og Ma
skiner til Erstatning for Slid, at rette det ogsaa af Afskriv
ningernes Anvendelse bestemte Varetræk og dermed Produk
tionen i en anden Retning.
4) Megen Kapital ødelægges ved falsk Anbringelse og ved
„get quick rich1)“-Projekter: en Inflationsperiode vil ofte
se sin Industri „overekviperet", naar vi har anlagt Fabrik
kerne større end deres Afsætningsmuligheder. I Virkelighe
den er store Dele af den moderne Industri „overekviperet",
hvad der viser sig i, at dens Ydeevne ikke kan udnyttes. Det
er kapitalødelæggende falsk Anbringelse, naar en forbigaaende Efterspørgsel fremkalder Anlæg af visse Fabrikker,
som kun for en Tid lover stor Profit; de produktive Kræfter
føres da over til disse Anlæg og tages fra den normale Pro
duktion, som derfor bliver „underekviperet"; det samme er
Tilfældet, naar man i Stedet for Beboelseshuse bygger kost
bare Villaer, som en normal Indkomstfordeling ikke kan give
Beboere.

21. Sparen en psykologisk og en teknisk Proces.

Skal Kapitalstokken holde Trit med Befolkningstilvæksten
og vor øgede tekniske Kunnen, maa den vokse med mindst
2 pCt. aarlig, hvad der kræver Opsparing, d. v. s. at nogle
Borgere ikke bruger hele deres Indtægt paa det øjeblikkelige
Forbrugs Varer, a) Den mest primitive Maade for Opsparing
er at lægge Penge i Strømpeskaftet; denne simple Maade
giver vel Venteoffer, men ingen social Opsparing; hvad der
’) get quick rich (engl.), bliv hurtigt rig.

sker, er blot det, at de henlagte Penge unddrages Omsæt
ningen og medfører Produktionsindskrænkning. Opsparing
maa altsaa som et individuelt Fænomen have sit tilsvarende
i social Virksomhed, nemlig i Produktion, uden hvilken den
intet er i sig selv; det opsparede maa altsaa anbringes.
b) Den simpleste Anbringelse, at forøge mit Spisekammers
eller min Dragkistes Indhold, er begrænset af Holdbarheden.
c) Jeg kan ogsaa købe det længevarende Forbrugs Goder,
Smykker, Villaer, altsaa „Dauergiiter“; dette kendes endnu i
Asien og i Efterkrigstiden ogsaa i Europa; Produktionen hol
des vedlige, om end i en unyttig Skure, men man øger ikke
den arbejdende Kapitals Mængde, gør ikke Kapitalorganis
men større og letter altsaa ikke Befolkningspresset. Spareren
faar heller ikke selv stor Fornøjelse; set fra Individets Stand
punkt kan det dog i usikre Tider være praktisk, idet man ved
at hænge en Perlekæde om sin Hustrus Hals kan sikre sig
Kontanter i en Fremtid, — vel at mærke, hvis Indkomstforde
lingen stadig er saaledes, at Perlen holder sin Pris.
d) Af min Indtægt, d. v. s. den Købekraft, der er stillet til
min Raadighed, overfører jeg en Del til en letsindig eller
fattig Mand mod at faa et Løfte om Tilbagebetaling og Rente;
den letsindige køber Forbrugsvarer for Beløbet; her kan der
siges at foreligge en individuel Ombytning mellem nutidige
og fremtidige Goder, ligesom naar det offentlige anvender
Laanemidler til letsindige eller uproduktive Anlæg. Socialt
set øges Samfundets Kapital slet ikke herved, der opspares
intet; det er blot andre Personer, der anvender Købekraften
til Forbrug end Laangiveren; paa denne Art Laan passer
Kanonikemes Paastand, at Penge ikke avler Penge. Indivi
duel Opsparing kan altsaa finde Sted uden samtidig Omlæg
ning af Produktionen, idet der blot sker en Forskydning af de
forbrugende Personer, ligesom Rente kan opstaa, uden at der
bag den er en udbyttegivende Produktion, men blot et for
pligtende Løfte fra Tredjemand om af sin Indtægt at afgive
en Del som Rente til Laangiveren.
e) Virkelig Opsparing, d. v. s. Opsparing ledsaget af Pro
duktion, kan ske paa den Maade, at jeg i Stedet for at købe

Forbrugsvarer forbedrer mit Hus, min Fabrik eller forøger
mit Varelager. Nu kan vi definere, hvad det er at spare:
individuelt og privatøkonomisk er det en psykologisk Proces,
Viljen til Ikke-Forbrug; teknisk er det at omlægge Produktio
nen fra at være rettet mod Forbrugsvarer til at være rettet
mod Produktionsvarer. Nu svulmer Forbrugsvarefonden op,
idet der i første Omgang sker et mindre Udtræk af dens
Lagre; i anden Omgang forringer Fonden følgelig sin Pro
duktion; til Gengæld forøges Produktionsfondens Virksom
hed, fordi dens Lagre har undergaaet et ekstraordinært Aftræk.
Mf og Rf aftager, Mm og Rm stiger, og samtidig trækkes der
Arbejdere fra Forbrugsvarefonden til Produktionsfonden, o:
Lm vokser paa Lf’s Bekostning. Det samme sker, om jeg an
bringer mit Overskud i en Bank, der ved atter at udlaane det
overfører min Købekraft til en anden Mand, der vil udvide
sin Fabrik, og hvis Forbrug af Produktionsmidler træder i
Stedet for mit udsatte Forbrug af Forbrugsvarer.
f) Man kan bruge sin Opsparing til at købe en allerede
fastbundet Kapital, f. Eks. en Fabrik eller Aktier, der repræ
senterer en saadan; herved sker der imidlertid blot en Over
dragelse af min Købekraft til en anden Mand eller til en
tredje, hvis Nr. 2 køber tredje Mands Aktier for, hvad han
fik af mig; til den Mand, hos hvem Pengene havner, over
føres da Anbringelsespligten, som sker paa en af de før an
givne Maader. En Tid lang kan saaledes de opsparede Pro
fitter i Form af Købekraft drages ud af den produktive Om
sætning, f. Eks. under en Inflation, idet de blot bruges til
„at bytte Gaarde", hvad der ikke giver Produktion.
Privat Opsparing og Opsamling af Realkapital er ikke altid
hinanden ledsagende Fænomener; vi har nævnt StrømpeskaftOpsparingen. Et andet Eksempel giver den økonomiske Perio
des to sidste Faser, Krisen og Likvidationen, os. Begge er
bl. a. karakteriseret af et stærkt Ikke-Forbrug. I Forvejen er
der anbragt for megen fast Kapital, der under Krisen og Ti
den efter vanskelig kan forrente sig, idet dens reale Afkast
er uafsættelig, naar Kreditmidlerne er faldet sammen; Penge
opsparingen skulde normalt udlaanes til Folk, der vil binde

dem; men da Forbrugets Artikler er i lav Pris under Krisen
og Likvidationen, er der ingen Opfordring til Fastbinding. Pen
gene bliver da i Banken, bruges til at øge dennes Kasse
reserve, men køber ikke Varer, o: Opsparingen ledsages ikke
af Produktion.

22. Hvem sparer?
1 det 19de Aarhundrede var det de individuelle Driftsherrer,
der anvendte en ikke ringe Del af deres Fortjeneste til at
udvide deres Forretning. Gennembruddets Industrialist var
en jævn Mand af jævne Fordringer og af pietistisk Sindelag,
og da for Puritanere de fleste Udgifter synes at medføre
Synd, sparede man. Nu sker Forretningsudvidelser ved Kre
dittens Hjælp, Bankgæld, Obligationer og korte Noter1), der i
U. S. A. ofte financierer Udvidelser af den løbende Kapital,
samt endelig Aktier. En væsentlig Del af vor Tids Opsparing
sker i Aktieselskaberne, hvis Friaktieudstedelser bag sig har
henlagte Udbytter og henlagte Reserver. Ligeledes vil et op
rindeligt overkapitaliseret Selskab ofte henlægge en Del af
sin Fortjeneste for at skabe en fast Masse bag det tomme
Papir. Hvad der er sket, er, at man først har lavet Udbytte
andelene og bag efter opsparet Underlaget, saa at Aktier, der
oprindelig blot repræsenterede Udbyttemuligheder, endte med
at repræsentere Realkapital. En Tredjedel af Realformuen i
U. S. A. er efter sidste Tælling i Aktieselskabernes Hænder.
Dette modvirkes ganske vist af, at Finansgrupper i gode Tider
slagter Selskaberne og fordeler Kassebeholdningerne: Lancashires Bomuldsfabrikker skiftede fra 1916-20 Haand flere
Gange og er nu saaledes stillet, at deres Driftskapital er
Banklaan, og den danske Skibsfart er paa samme Vis berøvet
Millioner, hvormed den kunde have staaet Krisen igennem.
Den individuelle Sparing er nu til Dags ikke stor, endda
Formuetilvæksten er anseelig, men den er opstaaet ved Kapi’) Se Side 74, Stykket med smaat Tryk.

talisationer. Vi kender ikke den franske Piges Brudeudstyr,
den danske Bondepiges velfyldte Dragkiste er en Saga, og
indenfor Borgerstanden er Viljen til at synes mere, end man
er, al Opsparings Fjende.
Opsparingen har endnu en Kilde: Som Inflation kan føre
til for stort Forbrug af Færdigvarer, kan den ogsaa føre til en
forøget reel Opsparing, nemlig hvor Arbejdslønnen ikke følger
Prisniveauet, hvad den næsten aldrig gør og kun gjorde fra
1918, fordi Borgerskabet, frygtende en Revolution, gav efter.
Lindberg') har sikkert Ret i, at naar Arbejderens samlede
Løn fra 1914-20 tages i Betragtning, saa har den alt i alt
ikke fulgt Varepriserne, selv om den fra 1918 fuldt ud har
indhentet dem. Hvad der sker under en Inflation, er, at Ar
bejderne bliver Tvangssparere, men ikke paa egen Konto; i saa
Fald er det muligt, at det Overforbrug, som de Velhavende
mener at kunne tillade sig uden at forringe deres Kapital, op
vejes af de andres Underforbrug.
Denne paa Bekostning af Arbejderens Levefod skete Op
sparing afsætter sig fortrinsvis i fast Kapital — hvad der
altid sker under Inflationsperioder — saaledes at der ikke
er omløbende Kapital nok; Misforholdet viser sig bl. a. i
en forhøjet Raastofpris. Krigsaarene gav os mange Eksempler:
Lagre af Nødvendighedens og den sømmelige Behageligheds
Varer udtømtes med tilsvarende Prisforhøjelser; Luksusvarer
steg mærkeligt nok end mere, de riges Tal var fordoblet, og
den næringsdrivende Mellemklasse saa sine Indtægter for
doblede, begge Dele medførte en forøget Pris paa og Produk
tion af Luksusvarer; dette skete paa Bekostning af en for
nuftig Kapitalanbringelse: i Danmark blev Tusinder af nyttige
Maskinarbejdere lavede om til unyttige Lakaj-Chauffører, og
en absurd Opførelse af Luksusvillaer skete paa 3 Værelses
beboelsers Bekostning. Ogsaa Arbejderne selv skiftede deres
Forbrug, idet de ikke straks kunde bedømme deres Penges
') Jak. Kr. Lindberg,
det omtalte Punkt
mark 1908-1920“,
„Magt" Vedhæng J

dansk Nationaløkonom (1873-1932). Hvad
angaar, se „Indtægtsforskydningen i Dan
Nationaløkonomisk Tidskrift 1921 eller
(Nyt Socialt Bibliotek, 1933).

Købeevne: naar en Krone faldt i Købeevne, betød det jo ikke
saa meget, om man gav sig selv en Biograftur — Følgen var
nye Kinopaladser. Samtidig blev Maskineriet kun slet ved
ligeholdt i den normale Produktion, medens de Virksomheder,
som Øjeblikket gav Fordele, trak Midler til sig; Pengerigeligheden fik den knappe Realkapital til at gaa paa Eventyr i gal
Anbringelse, og det saaledes, at den Kapitalskabelse, der skete
ved, at Arbejdslønnen indtil Udgangen af 1917 holdt sig langt
bag efter Prisniveauet, og at en Del passive Kapitalister med
uændret Pengeindtægt nu fik ringere Realindtægt, mødte en
tilsvarende Kapitalødelæggelse. Inflationens „tvungne" Op
sparing har da liden Værdi, naar den ikke sker til Fordel for
den, der selv udviser „Afsavnet".
Realkapitalen øges ved at anbringe Energienhederne 1) i
en større Mængde Goder, 2) ved uden at øge deres Mængde
at gøre dem større, 3) artsmæssig ved at anbringe dem i
højere Teknik og 4) ved at give dem længere Varighed og
Soliditet; Størrelse og Langlivethed karakteriserer ofte den
højere Maskintype, men ikke altid; meget fine Redskaber er
ofte smaa, og med Hensyn til Levetid, da sammenlign Diesel
motorens 20 med Dampmaskinens 50 Leveaar.
For at forøge Kapitalen maa altsaa nogle eller alle an
vende en Del af deres Indtægt til Køb af Produktionsgoder,
og altsaa undlade at forbruge. Paa Grund af vor Mangel paa
Evne til at forestille os Fremtidens Behov med Nutidens
Skarphed, forudaner vi Fremtidens Nydelse med et Fradrag
og med Forbehold af Muligheden for alligevel ikke at opnaa
Nydelsen; men samtidig vil vi uden at kræve en Rente opspare
en Del af vor Indtægt, fordi denne, selv med Fradrag i Værdi,
sikrer Dækning af et Behov, der i Fremtiden vil være meget
mere paatrængende end det Behov, jeg opgiver i Dag; vi
sparer for at have Penge til „daarlige Tider" (rainy days).
Der kan da siges at være et Ligevægtspunkt, hvor vi uden
Rente faar samme Nytte ved at fordele vor Indtægt over Nu
tids og Fremtids Forbrug, og at først efter dette Ligevægts
punkt har Fremtidsgoder saa meget mindre Nytte end Nutids
goder, at det individuelle Rentekrav opstaar.

For at opspare ud over en vis Mængde kræves der en
Venterente, da jeg ellers ikke faar samme Nytte; denne
Rente maa Samfundet yde, med mindre Staten gennem
Skatter, der anbringes produktivt, gør mig til Tvangssparer.
Men yderligere forlanger jeg for ikke at bruge min Op
sparing en Rente, der dog ikke behøver at være saa stor
som Venterenten.
Man kan imidlertid ikke for Individet opstille en stigende
Række for Opsparingsraten, saaledes at ved 1 pCt. opspares
saa meget, ved 2 pCt. noget mere og ved 10 pCt. meget mere,
fordi paa den ene Side det vel er saadan, at højere Rente, naar
alt er lige, frister mig til større Opsparing, men paa den anden
Side vil særlig Mellemklassens Opsparere sætte sig et bestemt
Maal, Erhvervelsen af et Hus, Købet af en Livrente eller Opnaaelsen af 100.000 Kr., hvad hurtigere naaes ved højere
Rente, hvorfor Opsparingen hører tidligere op; dernæst vil
jeg ved en Rentefod af 10 pCt. kunne nøjes med en Formue
af 50.000 Kr., hvor jeg ved en Rentefod af 2% maa stile mod
200.000. Spørger vi om Opsparingsraten i Samfundet, paa
hvilken Maade Befolkningen reagerer overfor en bestemt
Rentefod, bliver Resultatet heller ikke en stigende Kurve; en
Forhøjelse af Rentefoden vil faa nogle til at udvide og andre
til at forringe deres Opsparing. En Mængde Mennesker vil
altid spare, vor skabende Sans og vor Ordenssans gør, at man
vil se sin Forretning vokse, sin Ejendom forbedres, uden Hen
syn til Pengefortjenesten. De rige opsparer ikke paa Grund
af Renten, men fordi de har stor Indtægt, og deres Børn bru
ger, hvad de kan overkomme; de riges Opsparing berøres
ikke saa meget af den almindelige Rentefod som af Profit
mulighederne, de sparer ikke med fremtidigt Forbrug, men
med Anbringelse og Magtudvidelse for Øje. Personlig mener
jeg, at de Forfattere har Sandsynligheden for sig, der tror, at
3 pCt. giver en Opsparing, som ikke bliver væsentlig større
ved Rentefodens Forhøjelse, saaledes at altsaa en 3 pCt.s
Rente er en samfundsmæssig nødvendig Omkostning, naar
Sparebyrden skal lægges paa Individerne, og ikke paa Staten.
Med vor Tids Tankegang er en ulige Indkomstfordeling en

langt større Faktor i den faktiske Opsparing end Rentefoden;
var Indkomsten mere ligelig fordelt, maatte Staten overtage
Opsparingsfunktionen.
Over for Opfattelsen af Renten som en Belønning for den
Samfundstjeneste at spare maa man indvende, at Kapitalen
i Kraft af Sjældenheds- og Magtstillinger oftest faar Dækning
for mere end Spare- eller Venteofret, ligesom der svares
Rente af megen Privatkapital, der slet ikke er opstaaet ved
noget Venteoffer. Hvis Renten kun indskrænkede sig til 3
pCt. af den faktisk ved udsat Forbrug med Venteoffer sam
lede Realkapital, vilde den være let at bære for Produktionen,
bortset fra at den da var saare rimelig. Jeg antager, at af
Privatkapitalen er imidlertid ikke Hælvten opsparet, men dan
net ved Kapitalisation (af Jordrente, af Monopolfordele og i
vor Tid af det tekniske Fremskridts store Produktivitet);
Kapitalen vil dernæst ofte staa i en Magtstilling, som sikrer
den højere Rente. Rentebyrden kommer derfor til at virke
meget tungt og uden Forhold til det undergaaede Venteoffer,
d. v. s. bliver en under givne Besiddelses- og Magtforhold
for Produktionen nødvendig Udgift.

23. Privat contra socialøkonomisk Kapitalopsamling.

Væksten i Realkapital sker væsentligt i Form af fast Kapi
tal; Kapitalen fremstilles i højere og højere Teknik. Væksten
i Realkapital skyldes da i mindre Grad Opsparing, end den
skyldes Vækst i Produktivitet.
Forøgelsen i Samfundets Privatkapital sker i vore Dage
mindre ved Opsparing end ved Kapitalisation af Udbytte
muligheder, som foruden Monopolstilling ogsaa kan skyldes
en anvendt højere Tekniks større Produktionsevne, som Mo
nopolhaver kan omsætte til fortrinlig Rentabilitet, som tilla
der (hemmelige) Henlæggelser, anbragt i reale Kapitalgoder,
der kan blive Underlag for en udvandet Aktiekapital. Hurtig
heden, hvormed dette foregaar, viser os, at vor tekniske Ka
pitals Reproduktionstid er bleven meget kort (f. Eks. var

Staaltrustens Nominalkapital ved Starten 1400 Mill. Dollars,
hvortil kun svarede den halve Realkapital; i Løbet af 10 Aar
lykkedes det den at presse Vandet ud af Aktierne og erstatte
det med reale Værdier).
Medens det tekniske Fremskridt i det 19. Aarhundrede
blev til lavere Priser (og fra 1875-97 faldt sammen med og
i sin Virkning afbødede Guldmanglen), kapitaliseredes dets
Fordele efter Aarhundredeskiftet, o: uforandrede Priser, men
øget Privatkapital. Vi kan ikke tale om Opsparing, hvor jeg
blot undlader at bruge, hvad jeg tjener ved Salg af Formue
dele, ved Kapitalisation. Statistisk kan vi opgøre Vækst i
Formue (i Privatkapital), ikke i Realkapital; Øgeisen i hin
kan, men behøver ikke at være ledsaget af Vækst i denne,
end ikke af Vækst i dens Produktionsevne.
Vi er da Vidne til en uden Opsparing opnaaet privatøkono
misk stærk Kapitalophobning, karakteriseret ved, at Besiddel
sens Bærer bliver Aktien og Obligationen: I Danmark har vi
over 2 И Milliard i offentlige Obligationer, 3% Milliard i
Kreditinstitutionernes Obligationer, rimeligvis 3J4 Milliard i
private Hypotekobligationer og 2% Milliard i Aktier og Sel
skabsobligationer — ialt en Sum, der overgaar Skatteydernes
Formue, 10% Milliard Kr., og næsten naar det Beløb, hvortil
fast Ejendom er skyldsat, ca. 13 Milliarder. Den lille Mand,
særlig gjort forsigtig efter en Krise, søger det sikre Anlægs
papir, den dristige eller tankeløst begærlige Spekulations
papiret, men den fornuftige, mellemstore, passive Kapitalist
en tredie Art Papirer, Leroy-Beaulieu') kalder „accessoriske
Værdier", d. v. s. Aktier i Selskaber, der i Kraft af et forud
seeligt øget Forbrug af den fremstillede Vare har Sandsynlig
hed for at kunne udvide Produktionen, give et voksende Ud
bytte og henlægge Reserver — ofte er disse Selskaber inden
for Næringsmiddelbranchen; vor Tids Samfund er et Rentier
samfund (jfr. ogsaa den russiske, marxistiske Teoretiker Bucharins Bog: Die politische Økonomie des Rentners).
Kapital opspares i Pengeform, men den til Pengekravet
svarende Vare er alt produceret og venter paa den Køber,
) Fransk Nationaløkonom (1834-1916).

hvem Opspareren overdrager sin Købeevne. Saalænge vi har
haft Penge, har Institutionerne, saasom f. Eks. Moderkirken
og Stiftelser, opsparet og anbragt i personlige Laan, baade An
tikkens Templer og Middelalderens Klostre opsamlede og var
Laangivere; det er ogsaa naturligt, at fornemme Personer, der
føler sig som Led i noget varende, Slægten, søger at efterlade
Formue; det er mindre naturligt, at Nutidens ofte lavættede
Rigmænd, hvis sociale Idé standser ved en fornem Svigersøn,
vil ophobe Rigdom ud over Generationers Forbrugsevne;
egentlig er dette individuelt ufornuftigt; men det individuelt
set ufornuftige bliver, som ved en usynlig Haands maalbevidste Indgriben, samfundsmæssigt fornuftigt. Mr. Ford har forstaaet Princippet, at Kapitaldannelsen skal skabe Midler til
Udvidelse af den Industri, hvori Formuen er tjent, og ikke
sker for at give Underhold til snyltende Efterkommere. Fords
Princip giver saaledes social Mening til Individets Samlergal
skab. Fordismens Kerne er, at Industriens Overskud skal
bruges til dens Udvidelse, og ikke til Vellevned for de faa.
En Industri, hævder Ford, skal ikke søge sine nye Virkemidler
hos Bank og paa Børs, men selv samle dem. Enkeltmands
forretningerne indtil 1880 opbyggedes paa denne Vis; men i
voksende Grad søger Aktieselskabet Midler til Udvidelse paa
Pengemarkedet.
Der er kun liden Sandsynlighed for, at den følgende Tid vil
se en Forøgelse af Opsparingsraten — socialt set, saalænge
Europas Stater aarlig udgiver til det private Forbrug Milliar
der i Rente af en Statsgæld, bag hvilken der ingen produktiv
Virksomhed er.
Det følgende om Monopolet og Trusterne vil give Læseren
Eksempler paa, hvorledes Privatkapital opstaar i Virkelighedens
Verden. Der kan ogsaa henvises til Bircks Bog: Verdenskrisen
og Danmark. Kbhvn. 1922.

ANDET AFSNIT

DEN MODERNE STORINDUSTRIS
PROBLEMER

FJERDE KAPITEL
SAMMENSLUTNINGENS FORMER

24. Bedriftcellen.
Produktionen er spredt over en Række indbyrdes afhæn
gige og samvirkende Bedrifter, der er som Celler i den Pro
duktionsorganisme, hvis Afsondring er den stadig fortsatte
Varestrøm. En Bedrift er dels kendetegnet ved sit Formaal
at føre et givet Gode fra et af Produktionens Trin til et an
det, udløsende sin Forgænger, hvis Arbejdsresultat er Be
driftens Stof, og igen udløst for dette Stof -f- videre Forar
bejdning af Efterfølgeren, og dels af sin Struktur som en
Kerne (Driftsherren og fast Kapital) omgivet af noget „fly
dende" (Medhjælpere og omløbende Kapital), og endelig af
det, at Produktionen sker for Driftsherrens Regning og Risiko
samt under hans Ledelse, idet han angiver hvor, hvad, hvor
ledes og hvornaar, og selv sætter sit hvorfor. Indenfor sine
givne Betingelser er Driften som Driftsherrens Vilje absolut;
men disse Betingelser er i Virkeligheden saa afgørende og
snævert dragne, at Bedriftens Selvstændighed kun er et Skin;
den er en Celle, som maa passe sig ind imellem en Uendelig
hed af andre Bedriftceller, næres af dem og nære dem i en
livlig Vekselvirkning.
Urcellen er baade socialt og produktionsmæssigt den selv
forsynende Landbrugshusstand, som samtidigt er Centret for
Forbruget og for Produktionen. Den selvforsynende Bonde er
begrebsmæssig uafhængig, han producerer selv sit Forbrug og
laver sine Redskaber. Samfundet har engang bestaaet af en

Række kun mekanisk forbundne Celler, hvori paa samme Tid
Forbruget og Produktionen fandt Sted, som alle var ens
artede, og hvis Produktions Genstande alle var de samme;
gradvis udvikler Forbindelsen sig til at blive organisk. Sæt
mod det oprindelige Samfund det moderne, som økonomisk
er karakteriseret ved Eksistensen af en Række Bedrifter, Pro
duktionsceller, hvoraf meget faa ligner hinanden, som hver
er specialiseret ind paa at fremstille nogle faa Genstande og
endda kun paa visse Trin af deres Vej, og som netop derfor
er organisk forbundne, d. v. s. i streng Afhængighed af hver
andre, saaledes at de virker, som Cellerne i en levende Or
ganisme, der hver for sig ikke er et Maal for sig selv, men
kun et Middel til Stororganismens Trivsel, selv om Bedrift
cellen i Modsætning til den fysiske Organismes Celle tror, at
den virker for sin egen Skyld. Vor Tids produktive Samfund
er da en Symbiose') af Bedriftceller, indbyrdes afhængige i
deres Vekselvirkning.

25. Harmonisk Fordeling.
Ligesom den levende Organismes skal den produktive Or
ganismes Celler være harmonisk fordelte; Idealet er kun at
have saa mange Bedriftceller af den enkelte Art, som den
højst kendte Teknik kræver, og at opnaa det rette Mængde
forhold mellem de forskellige Cellegrupper. Den enkelte
Celle kan baade vokse for stærkt og hensygne, og i begge
Fald derigennem virke skadeligt paa hele Produktionsorganis
men. Thi den enkelte Bedriftcelles Maal er jo Organismens
Trivsel, der hæmmes, hvis der bliver Misforhold mellem de
forskellige Arter Celler, eller hvis der opstaar Snylteceller,
som hindrer de nyttige Cellers Vækst. Andre Celler er om
*) Symbiose er i Biologien (Læren om det levende) Betegnelse
for et organisk Samliv mellem uensartede Organismer.
Eksempler paa Symbiose findes hos de Planter, der hedder
Laverne.

end tilsyneladende ubetydelige dog ret uundværlige ogsaa na
tionalt set: Hensynet til, at Tekstilindustrien ikke maa under
bindes ved Mangel paa Farvestof, var et Argument for at told
beskytte Farvefabrikation („the key industry", d. v. s. Nøgle
industrien). Derfor har ogsaa de Celler, hvori den kulturelle
Udvikling ledes, en Betydning langt ud over deres Om
kostning.
Ogsaa mellem Forbrugernes Krav og Bedriftcellernes Virk
somhed skal der være ret Forhold, og her synes det ikke,
som hidtil antaget, tilstrækkeligt, at der just produceres de
Varer, som svarer til Købeevnens Styrke og Fordeling (ud
fra den hidindtil rigtige Betragtning, at Efterspørgslen var
det primære), idet moderne Teknik med sine af Massepro
duktion betingede lave Stykomkostninger igen forudsætter en
Fordeling af Købeevnen, som muliggør Afsætningen af de i
Masseproduktion fremstillede Varer; for saadanne Artikler
bliver Udbuddet det primære, hvorefter man maa indrette
Efterspørgselen og Indkomstfordelingen.
Den rette Udfoldelse af Bedriftcellens Liv er da betinget af
Samarbejde med de øvrige Celler. Der er ikke fremsat en
mere skæbnesvanger Paastand end den, at naar blot ethvert
Individ (og igen enhver Bedriftsleder) søger at opnaa det
bedst mulige (maalt i Nettoindtægt), saa skal „greed be held
in check by greed"1), og Samfundsproduktionen ordnes paa
den bedste Maade i denne den bedste af alle Verdener. Har
monien hindrer ikke Dannelsen af Snylteceller, der hindrer
ret Tekniks Anvendelse og Økonomi med vort Raastofforraad
samt føjer unødvendige Elementer til Produktionsomkostnin
gen. Vore Dages Produktionskriser gør den Bastiat'ske2)
„Harmoni-Økonom" til en skadelig Daare, ikke mindre end
den Økonom, der glemmer, at Producenten ogsaa er Forbru
ger, og derfor betragter den talrige Producentgruppe, Arbej*) „Begærlighed blive holdt i Skak af Begærlighed", Citat fra
Nationaløkonomiens Grundlægger, den store engelske Liberalist
Adam Smith, „Wealth of Nations" 1776.
’) Bastiat (1801-50), fransk Nationaløkonom, Elev af Adam
Smith.

derne, blot som en dyr Komponent*1); citerende en ældre
Forfatter, der alt i 50’eme spaaede Englands Ruin som Følge
af de høje Lønninger, hævder Ely2), at Maalet er netop høj
Timeløn.
I Erkendelsen af, at det producerende Samfund er som en
levende Organisme, er jeg enig med Wieneren Othmar Spann,
der bygger sin „Universalismus" og dens Affødning Solidari
tetskravet paa den samme Erkendelse; ligeledes samstemmer
jeg med Spann i hans Respekt for Traditionen og Modvilje
mod en uhistorisk og naturstridig Lighedsteori, der endog af
ser fra de kønslige Forskelle; det er ikke Lighed, men Ret
færdighed, vi skal søge. Men dette saavel som den stærke
Stilling, Etikken har i hans Lære, er ikke Nationaløkonomi,
hvis Opgave er at skildre det økonomiske Samfund i sin
Være- og Virkemaade, grundet paa en Erkendelse af Pris
lovene.

26. Cellernes indbyrdes Stilling.

Bedriftcellernes indbyrdes Forhold er af forskellig Natur,
de kan forholde sig indifferent2) til hverandre, hvis de pro
ducerede Varer ikke er salgsbeslægtede og ej heller gennem
deres Raastof eller paa anden Vis produktionsbeslægtede.
Men paa samme Maade, som alle Varers Priser er forbundne
gennem et fælles Prisniveau, eksisterer der ikke fuldstændigt
uafhængige Erhverv, de har bl. a. Arbejdsmarkedet og Publi
kums samlede Købeevne fælles.
1. Bedrifterne er sideordnede og horizontale, naar de frem
stiller samme Vare (samme Erhverv); de har ganske vist
samme Interesse i at holde baade Kunden og Raastofleveran■) Se Side 14.
2) Ely, nulevende amerikansk Nationaløkonom. Hans mest kendte
Værk, skrevet i Forbindelse med andre Forfattere, er oversat til
Dansk af Lektor Carl Iversen med Titlen „Nationaløkonomien
i Hovedtræk11.
•) Betyder egentlig „ligegyldigt".

døren i Tømme, men er dog Konkurrenter i Forhold til dem.
Mindst gælder dette det nationale Landbrug, hvor Konkur
renceelementet i alt Fald ikke erkendes af den enkelte Land
mand. Uagtet teknisk ensartede er der heller ingen Konkur
rence f. Eks. mellem Kaféer som „Nimb“ og „Blodkoppen".
II. Bedrifterne er forbundne i alle de Tilfælde, hvor vi har
afledede Priser (jfr. Grænseværdilæren Кар. XX.)1). De kan
a) have samme Raastof eller b) samme Teknik, selv om
deres Varer er forskellige: denne Stof- eller Metodeidentitet
fører ofte til Sammenslutning; de kan ogsaa c) forholde sig
til hinanden saaledes, at de konkurrerer om Raastof, saa
ledes som Fabrikker for Smør contra Ost og Fløde, Alkohol
contra Gær, men her vil der være en naturlig Tendens til
Sammenslutning, d) Bedrifterne kan ligge „efter" hinanden,
som naar den ene overtager den andens Produkt til videre
Bearbejdelse, e) eller samarbejdende og „udfyldende" hin
anden, som tvende Raastoffer, der begge indgaar i samme
Hovedvare, eller som Kaffekop og Kaffekande; de er begge
interesserede i en god Stilling for Hovedvaren, men ogsaa i,
at den supplerende Part opnaar en lav Pris, f) Producenterne
af henholdsvis en Hovedvare og Surrogat er konkurrerende,
g) den lokale Vognmand er „leverende" til Jernbanen (giver
denne Kunder), medens h) Bødkeren er „beskæftiget af"
Bryggeriet.
III. Salgsbeslægtede er Varer, der, om end forskellige i
Natur og teknisk Proces, henvender sig til samme Kunde, som
Pen, Blæk og Papir. Supplerende Virksomheder fremstiller salgs
beslægtede Varer. Vi skal senere se, at hvor der er Forbindelse
mellem Bedrifterne, vil Overenskomst eller Sammenslutning
ofte indtræde: ved sideordnede Bedrifter har vi Horizontalsammenslutning, ved efter hinanden følgende Vertikalsammenslut
ning. Ved supplerende Bedrifter vil der ligesom ved Bedrifter,
der fremstiller salgsbeslægtede Varer, om end kun sjældent
finde Sammenslutning Sted; denne skyldes da ikke tekniske
Hensyn, der tværtimod taler mod Sammenslutning, men Hen
) L. V. Birck: Læren om Grænseværdien. Kbhvn. 1918.

syn til Salget (at samme Salgsorganisation næsten uden Ud
videlse kan overkomme flere salgsbeslægtede Varer) eller
Magthensyn. For at sikre Afsætning og Stoffets rettidige Til
stedeværelse slutter Virksomheder af den Art, der er omtalt
under g og h, sig tit sammen.
Nedenstaaende Skema viser et Eksempel paa Erhvervs
spaltning:
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—
I------------1------Møbelfabrik
Cellulosefabrik
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—i—
Sprængstof

--------i—
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I
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Tømmerhandel
I
Træskibsværft
Byggeselskab

I

Rederi

Husudlejning

-------Avisг
I
I
Reklame
Politisk
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Parti

Skovens Produkt løber gennem alle disse Virksomheder og
Forgreninger; man vil straks forstaa, at en Skovejer ikke
skal drive dem alle, bl. a. fordi de enkelte Virksomheder ikke
i Størrelse kan komme til at svare til hinanden, og fordi
Træet, ved hvert Trin det passerer, bliver sat i Forbindelse
med et andet Raastof, saaledes at dets forholdsmæssige Betyd
ning aftager; 1 Rummeter Træ er 3 Kroner værd i Skoven,
6 Kr. sendt til Fabriken, har 30 Kroners Værdi som Cellulose,
50 som Papir; efter at Cellulosen har gennemgaaet en Nitrerings- og paafølgende Neutraliseringsproces, har det som
Kunstsilke en Værdi af 3000 Kr. og spundet til Garn af
5000 Kr.

27. Vækst af den enkelte Bedrift og Samling af Produktion
paa faa Bedrifter (Akkumulering).

Baade efter Sagens Natur og den menneskelige Udvidelses
trang har enhver Bedriftcelle i sig Viljen til Vækst; denne
foregaar paa en af følgende Maader: 1) Jeg udvider til mine
Under Højkapitalismen.
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Generalomkostningers yderste Grænse; 2) forblivende i sam
me Teknik fordobler jeg det produktive Sæt, 2 Maskiner og
2 Arbejdere i Stedet for 1 af hver; 3) jeg gaar over i en
højere Teknik, udvider min Produktion og nedsætter mine
Omkostninger; 4) jeg optager et tidligere eller senere Pro
duktionstrin: Skomageren bliver Garver eller omvendt; 5) jeg
udnytter og bearbejder mit Biprodukt, som naar Jernindu
strien sælger Thomasfosfat, et Biprodukt ved Jernets Afkulning i Bessemerpæren; 6) af mit Halvfabrikat laver jeg ikke
én, men flere Slags færdige Varer (som i Olie- og Kulindu
strien); 7) jeg optager andre Varer, som er produktionsbeslægtede enten ved at have fælles Raastof, fælles Metode
eller fælles Redskab med den Vare, jeg oprindelig fremstil
lede; 8) uden at vi strengt taget kan tale om at lægge Trin
til min Virksomhed, optager jeg en Hjælpeindustri, frem
stiller selv et Raa- eller Hjælpestof, jeg skal bruge, hvad der
er meget farligt, dels fordi denne Fremstilling ofte vil have
sin egen Metode eller Redskab, jeg er ukendt med, og endnu
oftere vil skabe Disharmoni i Bedriften, fordi mit Forbrug af
vedkommende Hjælpestof ikke er stort nok til at garantere
en fornuftig Teknik. 9) Jeg kan ogsaa optage en Virksom
hed, hvortil jeg er en Hjælpevirksomhed, som naar Frem
stiller af Elektricitet anlægger Baner. 10) Jeg kan gaa ind i
Produktionen af salgsbeslægtede Varer, som hvis en Papir
fabrik vilde fremstille Penne eller Blæk, 11) eller, hvis min
Salgsorganisations Evne ikke er udtømt, optage Varer, der
hverken er salgs- eller produktionsbeslægtede, og hvortil min
øvrige Virksomhed kun i begrænset Grad er Kunde. „Westafrican and Eastern Trading Combine" byggede ikke blot
Chokoladefabrikker i England — som 0. K. Oliemøller i Dan
mark — for at faa Aftager til det koloniale Produkt, de dyr
kede, men ogsaa Bomuldsfabrikker for at have et Produkt,
de kunde sælge til de afrikanske indfødte. Armour og Co.
(Chicagoslagterne) er Verdens største Ris-Købmand og ejer
Fabrikker for Varer, hvoraf Landmænd er Aftagere. Men som
Regel er en slig Ekspansion farlig, selv om man lader Pro
duktionen foregaa i forskellige Fabrikker; Stinnesconcernen
brød sammen herpaa.

Købmanden, hvis Produktion jo ikke er teknisk i den For
stand, handler med salgsbeslægtede Varer, og det er kun sjæl
dent, han faar Sukces ved at handle med Varer, der ikke er
teknisk beslægtede (dog Landkøbmanden). For Købmanden
betyder det, at Varerne er produktionsbeslægtede, ikke en
Fordel. Fabrikken skal kun fremstille produktionsbeslægtede
Varer, som skal fordeles blandt saa mange Grupper af Gros
sister, som der er Varegrupper; hver Grossist skal hos mange
forskellige Fabrikker købe de salgsbeslægtede Varer og for
dele dem nogenlunde blandt ensartede Kunder. En Fabrik
skal altsaa alt efter dens Produktions Forskellighed sælge til
mangs Slags Købmænd; Grossisten skal købe hos mange Slags
Fabrikker, men helst kun sælge til én Gruppe Handlende,
men da ogsaa til alle indenfor den Gruppe. Gødningsgrossi
sten køber Gødning baade hos Svovlsyrefabrikken, Staalværket og Kaliminen og sælger til Landmænd; Staalværket har
ikke samme Købmand til at sælge sin Thomasfosfat som til
at sælge sine Staalprodukter. Selvfølgelig kan Købmanden
have flere Kundegrupper, ifald forskelligartede Forbrugsgrup
per kan bruge samme Vare. Kulgrossister har saaledes Hus
holdningskunder, sælger til Afgasningsanstalter, til Fabrikker,
til Skibe og til uafhængige Højovne; men selv her finder der
ofte en Specialisering Sted. Mangen Fallit skyldes det, at
man ikke respekterede Reglen: til Industrien det produktions-,
til Handelen det salgsbeslægtede.

28. Konkurrencens Død.
Men ogsaa Sagens egen Natur fører til Vækst indenfor
Bedriften: teoretisk er Monopolet det liberale Samfunds En
deresultat: la concurrence tue la concurrence (Proudhon)1).
Medens i Landbruget det almindelige Fremskridt er betinget
af, at alle kan følge med, vil i Industrien én Foregangsmand
') Proudhon (1809-1865), fransk Socialist. Den anførte Sætning
betyder: „Konkurrencen dræber Konkurrencen".

ikke blot anslaa Tonen, men gøre den eneraadende. Kampen
mellem den store og den lille Bedrift udformer sig saaledes,
at denne sidste bliver tvunget til at følge med, indtil den
største og mest fremmelige ved en fortsat Forbedring af sin
Teknik og Forøgelse af sin Produktion faar sine Stykomkost
ninger saa langt ned, at den mindre Konkurrent maa give op.
Bevægelsen synes at være denne, at hver Nedgangsperiode
ser en Nedslagtning af de mellemstore Bedrifter, medens
Jættebedrifterne, der har Midler til at hævde en Salgsorgani
sation med tilhørende Reklame, kan gaa videre, ligesom de
helt smaa Bedrifter, som henvender sig til et lille, oftest
lokalt eller sædvanemæssigt bestemt Marked, og hvis General
omkostninger er elastiske, fordi de væsentligt er knyttede til
Ejers Arbejde og Person, og som ikke behøver Salgs- og
Reklameudgifter, stadig vil hævde sig — tilmed tolererede af
de store, fordi deres samlede Omsætning trods Bedrifternes
store Tal er ligegyldig. Et Monopol behøver erfaringsmæssigt
ikke at raade over mere end 2/3 å 3/4 af Landets samlede Pro
duktion.
Af mange Grunde modvirkes ogsaa for de mellemstore Be
drifter Udryddelsestendensen; forinden det yderste Punkt er
naaet, vil der, i Betragtning af, at „cut-throat“-Konkurrence,
d. v. s. Krig-paa-Kniven-Konkurrence, ved Salg under dæk
kende Priser er for kostbar, og fordi de Banker, der finan
cierer Storselskabet, ogsaa er Kreditorer i Mellembedriften,
være sket et Arrangement i Form af Kartel, Trust eller Fu
sion1). Hvor Konkurrencen faar Lov at leve, ophører den at
være Kappestrid og bliver enten til „Krig paa Kniven", der
ødelægger et Erhvervs Evne til at afkaste rimeligt Udbytte,
eller en Kamp om at vinde Kunder ved at narre dem gennem
urigtig Avertering og Kvalitetsforringelse eller ved at paaføre
Foretagenderne socialt unødvendige Omkostninger (Bekvem
meligheder, Kredit, Reklamer, taabeligt Udstyr etc.).
I nogle Fag fødes Bedriften stor og starter med et naturligt
Monopol (Siciliens Svovlminer) eller som ved mange konces') Fusion betyder Sammensmeltning.

sionerede Foretagender med et af Loven indstiftet, hvor Lov
givers Hensigt er den at udelukke kraftspildende Konkur
rence; sammenligner man de underjordiske Bybaner i Lon
don, hvor Koncessionerne er givet stykkevis til et Utal af
Selskaber, med dem i Paris, der drives og ejes af ét Selskab,
vil man se, hvor ringe Tjeneste de London’ske Baner gør
Publikum i Sammenligning med den i mange Retninger tek
nisk ringere Pariserbane. Endelig vil Statsforetagender ofte
startes stort eller, en Gang stiftede, gennem deres Monopol
have store Muligheder for Vækst, som ved de ideelt opbyg
gede franske og østrigske Tobaksmonopoler og de mere om
tvistelige Saltregaler i Sydeuropa.
Akkumuleringsprocessen.1) har taget stærk Fart siden 1890eme, hvad Industristatistikken i alle Lande viser. I England
var der i 1925 220 Sæbefabriker, hvoraf 88 kartellerede; af
disse 88 tilhørte 35 Lever Brothers, men de dækkede kun 70
pCt. af Forbruget. 30 pCt. af Englands 2000 Kulminer ydede
80 pCt. af Produktionen. Fra 1870-1914 er Antallet af tyske
Bjergværksdrifter halveret, men deres Arbejdertal mere end
tredoblet og deres Produktion næsten seksdoblet; i Raajernsindustrien er Produktionen ottedoblet og Bedrifttallet gaaet
ned fra 220 til 90; i voksende Grad samles Arbejderne paa
de meget store Fabriker; naar Industristatistikken ikke giver
et for den selvstændige Bedrift mere ugunstigt Resultat, skyl
des det, at Reparationshaandværk, smaa Fabriker for Enkelt
dele og Haandværkere, der nærmest er Agenter og Montører,
stadig kan finde en beskeden Plads. Allerede ved Aarhundredeskiftet havde 1 pCt. af U.S.A.’s industrielle Virksom
heder 40 pCt., nu over 50 pCt. af Produktionen; 56 pCt. af
Bedrifterne har ganske vist mindre end 6 Arbejdere, men 4
pCt. af Bedrifterne har 2/3 af Arbejderne og s/4 af Produk
tionsmængden.
I Landbruget synes Udviklingen at være den, at det ned
arvede, delvist under Majoratet værende Storbrug brækkes op
ved Statens Indskriden til Fordel for Mellembruget, der igen
) Samling af Produktion paa færre og færre Bedrifter.

under helt frie Forhold afgiver Jord dels til nye større Brug
og dels til det mindre Brug; i Handelen er der en stadig
Vækst i Bedrifternes Tal; Tallene bliver saa meget større,
som mange Agenturer faar en Bedrifts Karakter, nemlig naar
det er udrustet med Kontor og selv beskeden Medhjælp. Men
den betydende industrielle Produktion sker i voksende Grad
i de store og største Bedrifter; produktionsmæssigt tæller nok
den lille Bedrift, men vejer ikke til. Den frit satte Pris eksi
sterer næsten ikke: Storbedrifternes Aftaler og Samarbejde,
Haandværkets Laugsbeslutninger, ja selv Handelens stiltiende
eller aabne Aftale sætter mere end dækkende Priser. M. H. t.
Landbrugsprodukter er der endnu ikke Aftaler om Priser, men
i U. S. A. og Kanada har der været Forhandlinger mellem de
større Hvedefarmere om i Lighed med, hvad der er sket med
Kaffe og Gummi, at indskrænke Produktionen, og Sydens Bom
uldsdyrkere ønskede i Foraaret 1927, at Staten skulde hjælpe
dem med at begrænse Bomuldsudbudet. Er Landbrugets Pro
dukter under fri Pris, gælder dette dog kun Salget fra Urprodu
centen, idet Mellemleddene (Kornelevator og Møller eller
Slagterierne) ofte er fortrustede og ogsaa vender deres Magt
mod Landbrugerne.

29. Simpel Overenskomst.
Den simpleste Form, hvori Bedrifter træder i Forbindelse
med hinanden, er i den almindelige daglige Salgskontrakt;
praktiske Hensyn fører her til Skabelsen af fælles Usancer1),
Bestemmelser om Maal, Vægt, Leveringsregler, Kreditgivning,
Morarenter2), Pakninger og Returgods og ogsaa til Standardi
seringer i begrænset Omfang; Overenskomsten er i Reglen
stiltiende, og en skønne Dag samles disse Regler f. Eks. i en
*) Handelsmæssige Sædvaner.
!) Morarenter er den Erstatning, som en Fordringshaver kan for
lange af en Skyldner ved Forsinkelse af Betalingen.

„Lov om Køb". De samme praktiske Hensyn fører til faktiske
Aftaler, „agreements", hvor der nærmere redegøres for de
før omtalte „Usancer" o. s. v., og hvor man vender sig udadtil
ved Aftale om Begrænsning af Kreditgivning og Rabatter, om
fælles Retsbeskyttelse overfor Debitor, om Forholdet til Stat
og Kommune, Havn og Jernbane, om Kvalitet, om faglig Ære
(Læger maa ikke lade sig bruge til offentlig at anbefale Præ
parater) eller om fælles Avertering af nye Artikler. Disse
kollegiale Regler fastsættes i Fagets Forening, som hertil
føjer Regler om „fair", d. v. s. rimelig Konkurrence, der let
kan fortolkes som Overholdelse af Mindstepriser og som Indgaaen paa Voldgift ved Licitation o: at enhver Leverandør til
det offentlige skal lade Faget prøve sit Tilbud; undertiden
bestemmer Faget, hvem der skal have Leverancen, og det til
en Pris, der er sat saaledes, at de øvrige Deltagere i Licita
tionen, hvis Tilbud skal indeholde en Pris, der er højere end
den vedtagne, kan faa en Bonus („Mestergris"). En anden
Maade at „komme overens paa“ kaldes „pooling", naar man
lader visse Indtægter gaa i en fælles Pulje; overført bruges
Udtrykket ogsaa, naar f. Eks. to sammenstødende Jernbanelinjer
enes om fælles Klassificering af Gods, korresponderende Af
gangstider, gennemgaaende Billet og Fragt, gensidig Spor- og
Vognleje, samt Deling af en Fælleslinjes Indtægter. Besørger
2 Linier Forbindelsen mellem samme to Punkter, vil poolingen vende sig mod Publikum; man afskaffer en overflødig
Konkurrence (som naar i sin Tid engelske og amerikanske Baner
lod to Tog afgaa paa samme Rute paa samme Tid), man enes om
fælles Fragtsatser, ja kontingenterer Trafikken. Undertiden kan
en Overenskomst indeholde en Boycotklausul, aabenbart eller
stiltiende. Endnu er vi ikke ude over Forbindelsen med den
traditionsmæssige „Laugspolitik", som vi jo ogsaa genfinder
hos Arbejdernes Fagforeninger, og som blomstrer indenfor
Mesterlaugene, der i de sidste Tiaar er slaaet ind paa en
bevidst Monopolpolitik med Hensyn til Priser, men som ikke
har mægtet at vende sig mod sine egne Leverandører eller
at indføre tekniske Forbedringer; af deres fælles Indkøbsfor
eninger og Fabrikker kender jeg kun Bagernes Rugbrøds

fabrik og Malernes Farvemølle, som, saavidt vides, begge er
blevet rene Aktieforetagender.
Overenskomsten, der kommer igen i de sidste Tiders In
teressefællesskab, kan være aabenbar eller hemmelig; i sidste
Fald taler man om „gentlemen’s agreement" ’), ikke saa meget
for at karakterisere Personerne eller Overenskomsten, som
fordi man indbyrdes stoler paa det blotte Ord og (ved Boycotregler) paa Underforstaaelser, jvnfr. „Gary-dinners“; den
mægtige Jernmagnat Gary indbød de ledende Staalmænd til
ved en god Middag at udveksle Anskuelser og for at omgaa
Shermann-Loven enes om uskrevne Salgsbetingelser.

30. Kartellet.
Den simpleste og dog fikseste Form for Kartel er fra Tiden
lige før Verdenskrigen; dog er der i U. S. A. 250 saadanne
Aftaler, hvis Virksomhed betegnes som „open-price competi
tion" 2); der er hverken Prisaftale, Bødestraf eller Inddeling
af Markeder; men de enkelte har Pligt til at fortælle Sekre
tariatet deres Priser og Omsætning og i mange Tilfælde endog
Fabrikationshemmeligheder, idet man har forstaaet, at Kon
kurrenten ogsaa er en faglig Medarbejder; det indbyrdes
Kendskab virker dog til at „stabilisere Priserne". De danske
Andelsselskaber har i Praksis „open price competition", lige
som de californiske Frugtavlere, der tilmed i Fællesskab be
sørger Transport, Avertering og Indarbejdelse af Markeder
samt Produktstandardisering; vi kender alle Ordspilsannon
cen Sunmaid (sun made raisins).
Et almindeligt Salgsbetingelseskartel eller et Priskartel
fastsætter Mindstepriser paa Færdigvaren og søger at faa
Maksimalpriser paa Raavaren, Kontingenteringskartellet be
stemmer, hvor meget der maa produceres, og fordeler dette
*) Gentlemens Overenskomst.
’) Konkurrence med „aabne" Priser.

paa de forskellige Fabrikker i Forhold til deres Produktions
evne, eller tillader vel større Produktion, mod at Deltagerne
skal eksportere, hvad hver producerer udover sit Kontingent;
eller Overskudet overlades et Salgskontor til Eksport; stats
organiserede Karteller som Wittes Sukkerordning og den
tyske Kaliordning før Krigen brugte denne Metode. Kontin
genteringen kan ogsaa ske saaledes, at man ikke kontingen
terer Mængde, men kun Art, idet hver Fabrik faar sin Vare
sort at lave, en ogsaa nationalt set heldig Forholdsregel. Det
sker ofte, at det ene Selskab faar Ret til at købe det andets
Kontingent og forrenter Købesummen gennem den opnaaede
højere Produktionspris. Som Kontingentering maa følge Pris
overenskomsten i Hælene, fordi Pris og omsat Mængde er
Funktioner af hinanden, afføder Kontingentet Omraade- eller
Rayoneringskartellet: for at spare Transport fordeler man
Raastofleverandører og Kunder blandt de kartellerende og
føjer hertil en Aftale om, at den ene ikke maa gaa ind i den
andens Omraade (Rayon); denne regionale Fordeling af
Kundekredsen gaar igen i næsten alle internationale Over
enskomster.
Ved Syndikatskartellet opretter de kontraherende Parter en
fælles Indkøbs- eller Udsalgsforening eller en fælles For
ening for et Mellemprodukt. Syndikatet sælger undertiden
kun Eksportkvantumet, men ofte hele Produktionen, og be
taler da det samme for det, der gaar til Hjemmemarkedet,
som for det, der udføres. Overskudet ved den højere Ind
landspris fordeles i Forhold til Kontingentet. Undertiden faar
Enkeltfabrikerne Lov til at sælge direkte, men skal indskyde
Fortjenesten i en Pulje.
Kartellet maa sætte en saa høj Pris, at den tillader smaa
og daarlige Virksomheder en fortsat Eksistens, tilmed paa
Trods af, at heller ikke de smaa kan udnytte deres Produk
tionsevne; teknisk har i saa Fald Kartellet ingen Virkning ud
over den Besparelse, der kan ske ved at holde fælles Agenter
og Reklame. Syndikatkartellet holder Differencepriser ikke
blot mellem Ind- og Udland, men ogsaa indenfor Landsgræn
sen ved at sætte Prisen til forskellige Kunder efter Princippet

„what the traffic can bear" *), nemlig, hvor Kundekredsen
kan skilles, og man ved at binde Aftager kan hindre den
Kunde, man tilstaar en Rabat, i at sælge til de andre Kunder.

31. Interessefællesskab.
En anden Form for Sammenslutning er Interessefællesska
bet: 1) Gevinstpooling, i sig selv en teknisk uheldig Ordning;
det har været foreslaaet for de engelske Kulgruber; 2) Kapi
taldeltagelse: A har Aktier i В og В i A eller C i A og В
eller A og В begge i C; Majoritet vil kun i Kamptilfælde
være nødvendig; 3) Interlocking Directorates: de samarbej
dende Selskaber er repræsenterede i hinandens Bestyrelse og
Ledelse; 4) Selskaberne har alle Aktier i et fælles Salgs
eller Indkøbssyndikat; her kan der være Tale om Aftage- og
Salgspligt. 5) Fælles Bankforbindelse, der som Kreditor eller
Aktionær sikrer Parallelisme i Ledelsen. Interessefællesskabet
kan være saaledes organiseret, at Selskaberne kommer i Fa
milieforhold til hinanden som Moder-, Søster- og Dattersel
skaber.
Et karakteristisk Eksempel afgiver General Electric Co. i U.S.A.,
en Sammenslutning mellem Thomson-Hauston og Edison-General
Koncernerne; der er under G. E. C.’s Ægide dannet en i Form som
Metode mangeartet Kombination, saaledes at G. E. C. kaldes „the
general electric family". 1) Man ejer ligefrem Fabriker for særlige
Produkter (f. Eks. Isoleringsmateriale), der altsaa blot er et De
partement under Hovedselskabet, 2) G. E. C. ejer Aktiekapitalen i
et Datterselskab, som da blot er et under selvstændigt Styre væ
rende Departement, 3) man ejer blot en Majoritet eller en 4) Mi
noritet, der sikrer Repræsentanter i Bestyrelsen, hvis Opgave er at
sørge for, at Moderselskabet faar Ordrerne, og 5) man laaner til
et andet Selskab ved at diskontere dets short term notes (en i
U.S.A, meget brugt og forfærdende Maade at skaffe Kapital paa;
ofte er disse Noter sikrede ved Hypotek i bestemte Formuedele,
f. Eks. et Lager af hel- eller halvfærdige Varer), eller 6) man har
en Pooling-Overenskomst om at lægge Indtægterne i en Pulje eller
*) Hvad Trafikken (d. v. s. Efterspørgselen) kan bære.

endelig en almindelig Kartelaftale. Ligesom Rathenau-Koncernen
opdagede den amerikanske Kollega det farlige i at binde sine
Midler i Leverandør- eller Kundeselskaber og oprettede derfor en
Bank til Financiering af saadanne Foretagender.

Interessefællesskabet vil ligesom Kartellet have til Maal at
indskrænke Konkurrencen, hævde en høj Pris og dermed som
Virkning: begrænse Produktionen; men det vil ogsaa overtage
tekniske Opgaver, sikre en fornuftig Fordeling af Produktio
nens Arter over Fabrikerne, og ved den vertikale1) Overens
komst gennemføre en harmonisk Ordning, sikre det tidligere
Trin Afsætning, det senere Materiale og det just i den Form
og paa den Tid, det behøver; endelig bruges Fællesskabet til
en teknisk Omorganisation af Industrien.
Fra Interessefællesskabet er Vejen kun kort til Trusten,
som skiller sig fra Kartellet ved, at Enkeltdeltagernes økono
miske Selvstændighed fuldstændig ophæves, medens begge
skiller sig fra Fusionen (the merger) ved at beholde den for
melle juridiske Selvstændighed. Hvorvidt man skal kalde
Skibsfartsaftalerne for „agreements" eller Kartel, kan om
tvistes; selv kalder de sig „Konferencer", og Overenskomsten
omfatter f. Eks. Øster- og Nordsøen; de atlantiske Konferen
cer angaar kun Emigrantfarten. Med Fusionen har vi igen
Storbedrift, der ganske vist ejer en Række Værksteder for
ofte forskelligartet Tilvirkning, men som iøvrigt saa vidt mu
ligt og ønskeligt lægges saa nær hinanden, at den samlede
Proces kan blive fortløbende.

32. Finansselskabet.
Idet Formynderen, „the trustee", bestyrer en Umyndigs
Formue, bestemmer han dennes Anbringelse og stemmer da
ogsaa med den Umyndiges Aktier. En Fuldmyndig kan imid
*) En Sammenslutning er vertikal, naar den samler Virksom
heder, der udfører efter hinanden følgende Trin i Produktio
nen, som f. Eks. Savværk, Cellulosefabrik, Papirfabrik og
Trykkeri.

lertid ogsaa lade andre bestyre sin Formue helt eller delvist
i det Tilfælde, man er bortrejst eller ikke mener sig kyndig;
i U.S.A, er det at være „trustee“ blevet en Profession; de
saakaldte Trust-Banker har en Afdeling for Formuebestyrelse;
nu specialiserer disse Instituter sig over de forskellige Anbringelsesmaader. Hermed opstaar Finansselskabet, som an
bringer Penge i et bestemt Erhverv, køber f. Eks. Skibs- eller
Mineaktier, eller Obligationer, udstedte af saadanne Stater,
hvis Kredit er mindre god, og som derfor giver høj Rente;
ved at fordele Indkøbet af forskellige Selskabers eller Landes
Papirer og ved at købe, naar de staar lavt, udlignes Risikoen
og det saaledes, at Finansselskabet kan have f. Eks. 10 pCt.
af sine Anbringelser og endda tage Tab. Jeg vil spekulere i
sydamerikanske Papirer, men har ingen Kendskab og hen
vender mig da til Finansselskabet, der giver mig et Revers
for det modtagne Beløb; det næste Skridt er, at Finanssel
skabet selv udsteder Aktier og Obligationer og anbringer de
Penge, det faar ind. I Reglen gaar det godt, men store Kriser
kan jo ramme et Erhverv, og Stater kan gaa bankerot; Eu
ropa har endog kendt Kriser forvoldt af Finansselskabers Sam
menbrud (Baring Brothers, der maatte standse 1890, fordi de
laa med store Poster sydamerikanske Værdipapirer, hvori de
specialiserede).
Idet Finansselskabet holder Aktier i et Foretagende, ud
øver det Stemmeret med den tilhørende Indflydelse, og forsaavidt det holder Aktier f. Eks. i flere Sukkerfabriker, udøver
det en parallel Indflydelse i hver af disse, som det kan bruge
dels til at udøve en legitim Kontrol og dels til at bestemme
og ensrette Ledelsen og dens Politik.
Fra Tyskland kommer en tilsvarende Bevægelse. Smaabaner kan f. Eks. ikke faa deres Aktier afsat; det gælder da
at skabe et let omsætteligt Papir, udstedt af en stor og kendt
Institution, og som derfor kan finde et Marked hos et relativt
bredt Publikum, der ikke vilde være i Stand til at følge en
lokal Banes Skæbne; ønsker en saadan Bane Kapital, faar den
af et Finansselskab, der f. Eks. hedder Selskabet til Anlæg og
Drift af „Kleinbahnen", Aktier og Obligationer, udstedt af

dette, som den kan sælge i det aabne Marked, og afgiver til
Gengæld et tilsvarende Beløb af sine egne Aktier, der altsaa
ligger til Sikkerhed og er dækkende Aktiver for Finansselskabets Passiver, dets egne Aktier og Obligationer.
Den amerikanske og tyske Fremgangsmaade har da — om
end med forskelligt Motiv og Udgangspunkt, det tilfælles, at
der udstedes et i en større Kreds omsætteligt Papir, baseret
paa Besiddelse af mindre bekendte Papirer, udstedt af indi
viduelle Selskaber og indirekte forrentede ved disses Udbytte.
Danmark har i Kreditforeningsobligationen et let omsætteligt
Papir, der er dækket ved private Prioritetsobligationer og for
rentede ved disses Afkast. Forskellige Motiver, Ønsket om at
anbringe Penge i vanskelige Foretagender, der lover højt Ud
bytte, og dog bortfjeme Risikoen og Besværet, samt Ønsket
om at skaffe Penge til forholdsvis ukendte Foretagender har
i samme Grad ført til Skabelsen af det omsættelige Papir.
Direktøren for et saadant Finansselskab, en Trust, udøver
Indflydelse i de forskellige Selskaber, hvori Trusten er aktie
besiddende. Nu sker der den Motivforskydning, at Trustsel
skabets Maal bliver det at udøve Indflydelse med Magt
eller Profithensyn for Øje; Trusten er da blevet en „HoldingTrust".

33. Holding-Trust.
Der er altsaa opstaaet et Selskab, hvis eneste Forretning er
at eje Aktier i forskellige Selskaber og derigennem bringe
dem under en i alt Fald parallel Ledelse, bl. a. ved at ind
sætte den samme Kreds af Personer i de forskellige Bestyrel
ser; her kan man ikke undgaa „interlocking directorates";
herpaa afgiver enhver Koncern Bevis, jfr. f. Eks. Bestyrelses
listerne i 0. K.-Koncemens Selskaber. Det er ikke udelukket,
at et Selskab paa samme Tid kan drive Erhverv og være
„Holding-Trust" (jfr. 0. K.), det kan ogsaa være saaledes, at
„Holding-Trusten" ikke altid holder Aktier i alle de Selskaber,
den kontrollerer, idet man for Afdelinger enten danner Under

truster, som holder en bestemt Gruppes Papirer, eller- lader
Datterselskaberne holde Aktier i Datterdatterselskabeme;
dette sidste er ikke uden Fare for Regnskabernes Klarhed,
særlig naar der gennemføres et helt Versursystem, d. v. s. de
forbundne Selskaber holder hinandens Aktier: A har en Aktie
kapital paa 100,000 og holder blandt sine Aktiver 50,000 Kr. Ak
tier i B, medens B, der har samme Aktiekapital, holder 50,000
Kr. Aktier i A; de 2 Selskabers samlede Kapital er da i Virke
ligheden ikke 200, men 100 Tusinde. Indenfor Koncernen vil
vi have Arterne: Holding-Trust, Anlægsselskab, Ejerselskab
(der ejer de reale Værdier, Anlæg etc.) og Driftsselskab,
samt Salgsselskabet. Hvorledes et i sig selv fornuftigt System
med Datterselskaber kan føres ud i sin Karikatur, vil blive
klart for den, der læser Bankkommissionens Betænkning om
Transatlantisk Kompagni.
Jeg kan købe en Aktie, men overdrage min Stemmeret til
en anden; heraf udvikler sig „the voting trust“, et Selskab
eller en Gruppe af Mænd, som af Aktionærerne, der saaledes
kun beholder Udbytteretten, faar sig overdraget Stemme
retten, eller igen at man udsteder Aktier med deponeret Stem
meret. Landmandsbanken var fra 1916-23 en voting-trust,
forsaavidt den forlangte at udnytte Stemmeretten for belaante Aktier og paa denne Maade kontrollerede en stor Del
danske Aktieselskaber; da Belaaningsmarginen i mange Til
fælde overskred 90 pCt., var den faktisk ogsaa en „holding
trust. Hvor Lovgivning eller Retspraksis, som i U.S.A., gør
det vanskeligt at skille Stemmeretten fra Aktiebesiddelsen,
bruger man kun at lade en Del af Aktierne udøve Stemme
retten; dette lader sig gøre, hvor man gennemfører „Stocksplitting"-Systemet, hvor man for modtagne Indskud udsteder
Papirer af forskellig Orden, Stamaktier, Præferenceaktier,
Obligationer, der deltager i Udbyttet, og almindelige Obliga
tioner.
Ved Interessefællesskabet har vi foruden det i videre
Kredse omsættelige Papir ogsaa dettes Modsætning; der op
rettes f. Eks. et Salgsselskab, hvis Aktier overtages i Forhold
til deres Omsætning af de individuelle samarbejdende Sel

skaber. En anden Form foreligger, naar f. Eks. Firmaerne
Siemens & Halske og Schuckert i Fællesskab laver et Datter
selskab, hvis Aktier fordeles imellem dem, og til hvem de
overdrager en vis Del af deres Forretning, for paa den Maade
at udelukke Konkurrence og samle Produktionen af vedkom
mende Artikler paa eet Sted.
Finansselskabet, Trusten, er den egentlige Leder, Direk
tørerne for de producerende Selskaber er faktisk kun Afde
lingschefer, idet Finansselskabet holder Aktiemajoriteten i
Enkeltselskaberne. Ved Fusionen bortfalder Enkeltselska
berne, idet Trusten da blot brænder disse Aktier og direkte
indtræder i Besiddelsen af deres Aktiver, selvfølgelig efter
Generalforsamlingsbeslutninger og Overenskomst med Enkelt
selskabernes Kreditorer.
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Med Wilkens') kan vi grafisk vise Bedriftcellernes indbyrdes
Stilling (Fig. II).
Ordet Trust betyder altsaa kun Finansselskab og betyder
derfor i sig selv ikke Sammenslutning, hvorfor det ameri) Dansk Filosof og Sociolog (1844-1929).

kanske Ord „The combine" eller det tyske „Koncernen"
egentlig bør foretrækkes i Anvendelse. Dens Hovedselskab
kalder sig ofte nationalt eller dansk-tysk o. s. v.; den engel
ske Farvetrust er endog „imperial", endda dens Lederes
Navne er meget uengelske.
Overenskomsten sluttes ofte i daarlige Tider, ligesom Sam
menslutninger dannes i Likvidationsperioden. Man maa ikke
lade sig vildlede af, at Offentliggørelsen først finder Sted
under Højkonjunkturen, hvor Finansselskabet udbyder Trust
papirerne; det er i Likvidationsperioden efter en Krise, at
Finansmændene opkøber Aktiemajoriteterne i Enkeltselskabeme og planlægger Trustens Organisation.

FEMTE KAPITEL

MONOPOLET
34. Sammenslutningens Motiv.

Motivet til Sammenslutningen laa i det 19. Aarhundrede tit
udenfor Industrien; Stifteren („the promotor", „Griinderen"),
der ofte var Vekselmægler, var ledet af Ønsket ikke blot om
en Kommission, men ogsaa om en Griinderprofit; fra Veksel
mægleren udskilte sig to Typer, 1) Bankieren, der opererede
for sig selv, og 2) „the financier", som snart var en Aktie
spekulant i stor Stil, og snart en Mand, hvis Levebrød det var
for en kort Tid at binde sin Kapital med usædvanlig Profit;
efterhaanden indtræder Banklederne i Financierens og „Griinderen“s Rolle; ved større Aktieudstedelser danner Banken
et Konsortium. Naar man opkøber Enkeltselskabernes Pa
pirer i Lavkonjunkturen, ligger allerede her en sandsynlig
Avance; man sammenslutter oftest kun i de Tilfælde, hvor
man mener at kunne gennemføre visse tekniske Fremskridt,
bedre Maskiner og Metoder, opnaa Stordriftens Fordele og
bl. a. ogsaa fordele Produktionen paa de sammensluttede Fa
brikker efter dens Art; man nedlægger de daarligste Fabrikker

og udnytter de bedste til fuld Produktionsevne. Herigennem
opstaar Begrebet døde Kapitaler („sunk capital"), d. v. s.
real Kapital, der teknisk set er død, men som vedbliver at
leve som privat Kapital, idet Forrentningen af de Aktier, der
repræsenterer Købesummen for nedlagte Fabriker, fremskaffes
af de stadig i Arbejde værende Fabriker.
Endvidere regner man med Indtægt ved Forbedringer af
økonomisk Art, Nedsættelsen af Agent- og Reklameomkost
ninger, hvortil kommer, at den større Koncern staar stærkere
overfor sin Leverandør, samt, i samme Grad den behersker
Markedet, kan gennemføre Monopolets Prispolitik; denne
gaar ikke altid ud paa Prisforhøjelse, men ofte kun paa
Differencepriser, „Discrimination". Har man end mange
Eksempler paa det første umiddelbart efter Sammenslutnin
gen, vil det, der sker, ofte være det, at man indfører en
Række tekniske Fremskridt og Besparelser, uden at lade de
lavere Produktionsomkostninger afsætte sig i en Prisnedsæt
telse. Idet man udbyder Trustens Aktier, kapitaliserer man det
forventede Fremskridt og den forventede Monopolstilling saa
ledes, at ved de fleste Truster er Aktiekapitalen, der udbydes,
og hvortil de sammensluttede Foretagender er overtaget, det
dobbelte af disse Foretagenders Værdi før Overtagelseshensig
ten var kendt. Undertiden faar Aktionærerne i et stædigt Enkelt
foretagende, der kan holde ud, den fulde Fordel af Sammen
slutningen; men i de fleste Tilfælde har Finansgruppen underhaanden opkøbt Aktiemajoriteterne billigt; hertil kommer,
at man overdriver Forventningerne, hvad der fører til Overkapitalisation; den store Fortjeneste ved „Trusten“s Dannelse
tilfalder saaledes dels Grunderen, der faar en stor Post Fri
aktier for sin Ulejlighed, dels de Finansmænd og Banker, der
staar i Forskud og i Tide har opkøbt Enkeltforetagenders
Aktier, hvortil de føjer en Kommission mellem 2 og 10 pCt.;
endelig gaar en Del af Fortjenesten til Dækning af Aktie
salgets Propagandaudgifter, og undertiden til Kommission til
Garanterne eller „Underskriverne" („underwriters"), som
garanterer Overtagelsen af de udbudte Papirer, hvis Publi
kum ikke vil have noget med dem at gøre.
Under Højkapitalismen.
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Men Sammenslutningens største Maal er nu til Dags Ska
belsen af en verdensomspændende Salgsorganisation, og For
delen ved dette Maals Opnaaelse kan gøre det klogt at gaa
udover de Grænser, der er teknisk forsvarlige. Saaledes kan
Smaadriften, ikke blot hvor den er teknisk fornuftig, men
ogsaa, hvor den er teknisk daarligt stillet, hævde sig, om de
mange slutter sig sammen i en fælles Indkøbs- eller Salgs
organisation og derigennem overvinder den Lov, at Stordrift
arbejder for et stort, ja et Verdensmarked, Smaadrift for et
blot lokalt. Jfr. den danske Ægeksport, hvis Materiale ofte
fremstilles i Dværgbedrifter.

35. Motivforskydning.
I de senere Aar har Motivet forskudt sig, og Grunderens
Interesse er traadt i Baggrunden; Industriens Ledere har
nemlig under Efterkrigskriserne selv maattet tage Initiativet,
af Forholdene tvungne til at søge Samarbejde, ikke blot for
at hævde taalelige Priser, men end mere for at nedbringe Om
kostningerne; hvad der før var Biting i Griinderens Bereg
ninger, er nu et selvstændigt Motiv. Man ønsker at realisere
Stordriftens tekniske Fordele, at nedlægge daarlige Fabriker,
at udnytte de tilbageværendes fulde Produktionsevne og at
standardisere Varer, Processer og Enkeltdele, udskyde og æn
dre forældede Processer. Man vil spare paa Reklamekontoen,
fuldkommengøre Salgsorganisationen og spare Transport:
Glas fra Aalborg skal sælges i Jylland, Glas fra Sjælland paa
Øerne. Man vil samlet kunne aflaste sin Overproduktion til
Udlandet uden at forstyrre Hjemmemarkedet. Men først og
fremmest vil man bringe Harmoni mellem Produktionens Stør
relse paa de forskellige Trin og udelukke de Standsninger,
der ofte sker, fordi et senere Trin ikke er beredt paa at ud
løse et tidligere Trin ved at overtage dets Produktion.
Man vil ensartetgøre Tekniken og have Raad til at paa
tage sig Forsøgs- og Laboratoriearbejder og at „poole" (sam
menlægge i en fælles Pulje) den tekniske Erfaring. Den or

ganiserede Industri overlader ikke længere Fremskridtet til
Tilfældigheden, men stiller sig selv Problemer til Opnaaelse
af lavere Omkostninger. Maalet er stadig Л0/ Rentabilitet,
men opnaaet i første Række ved Systematik og Rationalise
ring, ved Harmonisering af Enkeltbedrifternes Tempo og
Produktionsmængde og ved en maalbevidst Søgen efter en
bedre Teknik; alt for at nedsætte Produktionsomkostningerne.
Et Resultat viser sig, naar Tyskland fra 1920 til 26 næsten har
fordoblet sin Jernproduktion.
Yderligere vil man udligne Risiko (f. Eks. ved at have flere
Varearter, Maskinerne kan fremstille), ja helt udelukke den
Del af Risikoen, der skyldes Konkurrencen; man raader jo
over Udbudet og kan beregne Efterspørgselen. Man vil selv
følgelig stadig opnaa Magtstillingens Fordele og opgiver ikke
at sætte Priserne efter Monopolloven; men da Prisen sættes
paa Basis af lavere Omkostninger, vil en Produktionsind
skrænkning fra den Omsætning, som nu kunde opnaas med
normal Profit, ofte give en større Omsætning og lavere Mar
kedspris, end den fri Konkurrence kunde byde under en la
vere Teknik.
Og disse ændrede Motiver virker med en saadan Kraft, at
Koncentrationen efter 1920 har taget et Omfang, der maatte
synes det 19. Aarhundredes Trustmagnater lige saa enormt,
som disses Sammenslutninger syntes Datiden. Vi faar in
denfor Industrierne, omfattende næsten alle Produktionens
Trin, Kæmpeorganisationer, som realiserer den Tanke om et
økonomisk Fællesliv, der foresvæver Socialisterne. Produk
tionen er virkelig delvis socialiseret, om den end er monarkisk
i Ledelsen og aristokratisk i Udbyttefordelingen. Sammenslut
ningerne efter Krigen er da ofte „Børn af Nøden", paa sam
me Vis som mange Pris- og Kartelaftaler før Krigen, naar
man havde faaet for mange Foretagender, hvis Produktions
evne var større end det mulige Markeds Evne til at aftage til
dækkende Priser: i Stedet for at ride sine svagere Konkur
renter ned ved at slaa af paa Prisen („price-cutting") fore
trak den stærkeste en Prisaftale.

36. Vertikal Organisation.
Den vertikale1) Trust har ikke de store tekniske Fordele,
forsaavidt vi ser paa det enkelte Trin, men vel, hvis vi ser
paa Industrien som Helhed; den inderlige Forbindelse og
Harmonisering mellem Trinene i Metode som i Omfang med
fører Kontinuitet, Hurtighed, Sikkerhed for det rette Raastofs Tilstedeværelse og en fortløbende ensartet Produktion i
Mellemstadierne, der har en sikret Afsætning. De største
Fordele er af økonomisk Art, Omraadeinddeling, som giver
Transportbesparelse og Bortfald af de Handelsomkostninger
og Profiter, som hvert Trin har — og som ved Udløsnings
processen belastes paa den Maade, at hvert Trin, der udløser
sin Forgænger, beregner fuld Profit ikke blot paa sit eget
Arbejde, men ogsaa paa det Beløb, hvormed den har udløst
Forgængeren, altsaa paa det Stof, den bearbejder — hvorved
der beregnes Avance flere Gange for samme Stof, nemlig saa
mange Gange som der er Trin. Ved at gennemgaa de store
Sammenslutningers Regnskaber har den amerikanske Kor
porationskommission paavist, at man regnskabsmæssigt stadig
tilregner hvert enkelt Trin sin Profit, som om den var en
uafhængig Bedrift, hvorved man bl. a. opnaar at kunne paa
vise, at sidste Trin, der omfatter den færdige Vare, ikke har
mere end normal Fortjeneste; men for Storselskabet sammen
lægges de saaledes beregnede Enkeltprofitter, hvoraf der
intet Fradrag gaar til Handelsomkostninger, idet Mellempro
duktet jo ikke skifter Ejer, naar det passerer fra det ene Trin
til det andet; Afsætningen er sikret og altsaa ikke belastet
med Handelspropaganda; de sparede Beløb viser sig ikke al
tid i Regnskabet, men indgaar under skjulte Reserver. En
tysk Opgørelse viser endvidere en mægtig Lagerbesparelse;
det samlede Lager var 6 Gange saa stort hos de enkelte Afde
linger, da de var selvstændige, som det er, værende under
fælles Styre; men atter her gælder Harmonilovens Fordring,
at de enkelte Led i Omfang skal svare til hinanden. Den
vertikale Trust faar sin Udvidelse, ikke blot ved at optage
’) Se Noten S. 75.

Produktionen af Mellemprodukter, men ogsaa af sine Hjælpe
stoffer og Redskaber. Der er Industrier, som Mine, Højovn
og Staalværk, eller Staalværk og Valseværk, der efter de tek
niske Forhold maa søge vertikal Forbindelse, fordi Proces
serne i disse Industrier kan gøres fortløbende, og andre, hvor
Halvfabrikatets Forhold er saa forskellige fra det færdige
Produkts, at kun meget stærke økonomiske Hensyn kan gøre
Forbindelse forsvarlig.
Mens det er rigtigt, at en gennemsammensluttet Jernindustri,
der har Kulminer, lader sin Maskinfabrik lave Minens Ma
skineri, er det ikke naturligt, at en Papirfabrik selv frem
stiller f. Eks. sine „Hollændere", hvori Cellulosen bliver til
Papirmasse, eller at Centraladministrationen opretter en Pen
nefabrik; disse Kombinationer er farlige, fordi Produktions
metoderne er saa forskellige, og fordi Koncernen sjældent
kan aftage hele Produktionen fra et saadant subsidiært Fore
tagende. Jeg er ikke sikker paa, om Mr. Ford vil faa For
nøjelse af sine Forsøg paa selv at fremstille og bearbejde
Hamp, som han mener vil være billigere end Bomuld til Frem
stillingen af Automobilringe. Det er kun klogt for en Bryg
gerikoncern at have Andel i Flasketrusten, hvis den ikke skal
have noget med dennes Ledelse at gøre og kun gaar derind
for at sikre sig en fair Behandling og Andel i den Profit, den
som Kunde er med til at skabe; men det vilde være urigtigt
af den at anlægge en Flaskefabrik, hvorimod en Aftapnings
anstalt vil være en klog Tilføjelse til Virksomheden. Naar
„Cæsarvanviddet" faar Stinnes til at brede sig over alle Indu
strier, købe den Papirfabrik, han leverer Jern til, købe den
Avis, der er Papirfabrikens Kunde og endelig derigennem lokkes ind i Politik, er hans Skæbne beseglet. Kravet om, at der
skal være Harmoni mellem Produktionsprocessens enkelte
Led, i Forbindelse med den Omstændighed, at selv den største
Mand ikke kan regne med mere end 90 ugentlige Arbejds
timer, sætter en Grænse for, hvad der kan komme ind under
én Mands Ledelse. Det synes da ogsaa i de sidste Dages
Tyskland1), at den vertikale Trust i visse Tilfælde opløses, og
) Skrevet 1927.

at man i Stedet for landsomfattende horizontale1) Truster søger
Interesse-, men ikke Driftsfællesskab med Kombinationer paa
et andet Trin af Produktionsstigen.

37. Monopolets Grænse.
Det er ikke alle Varer, der egner sig til koncentreret og mo
nopolistisk Drift: 1) Transportbesværet giver tunge Varer et
lokalt Monopol; Sammenslutning mellem paa forskelligt Sted
boende Fremstillere af tunge Varer kan kun ske for Omraadetildelingens Skyld. 2) Et sikret lokalt Forbrug vil altid give
f. Eks. lokale Teglværker, der staar udenfor Ringen, en Eksi
stensmulighed, ja, et Lokalmonopol, der sprænger det lands
omfattende. 3) Hvor Masseproduktion er mulig, har Koncen
tration sin største Chance, 4) ligesom hvor Varen eller Me
toden er standardiseret, eller 5) hvor vedkommende Varer som
f. Eks. Raastoffer er naturligt begrænsede. Raastoffer har til
med den Ejendommelighed, at den, der har et Monopol paa
Raastoffet, kan tilegne sig de følgende Leds Monopolprofit.
6) Foretagendet maa kræve en stor Kapital; den danske Sko
tøjskoncern var dødsdømt, fordi enhver kan oprette en Fabrik
i lejet Lokale og med laante Maskiner. 7) Produktionsbetin
gelserne maa være nogenlunde ensartede; det gælder særlig
ved den vertikale Sammenslutning. 8) Naar det ikke er
Masseartikler, har Sammenslutningen sin største Chance, jo
fjernere Varen er fra det endelige Forbrug, bl. a. 9) fordi de
Varer, som betinges af Mode, eller hvori Kunstnerens Med
arbejde kræves, er for individuelle. I Damekonfektionen vil
de mest kostbare Kjoler købes i forholdsvis smaa specialise
rede Forretninger, som vier den enkelte Kunde en Opmærk
somhed, umulig for Storforretningen. 10) Produktionen maa
ikke foregaa i for mange spredt liggende Virksomheder.
*) En Sammenslutning er horizontal, naar den samler Virksom
heder, der udfører samme Trin i Produktionen, f. Eks. alle
Papirfabriker.

11) Køberen af Varen maa ikke staa for stærkt (jfr. Kam
pen i 80’erne mellem de franske Raasukkerfabriker og Raffi
naderierne). 12) En Sammenslutning mellem Grossisterne
maa ej heller være tilstede, og Varen maa ikke have Surro
gater; vi har endog set, at et blandet naturligt-legalt Monopol
som Jernbaner trues paa Livet af Rute- og Transportbilen.
13) Patenter og Enerettigheder samt Besiddelsen af et natur
ligt Monopol eller i hvert Fald af en fortrinlig Stilling, f. Eks.
let Adgang til Stoffet, til Kraft eller Vand, giver Magtstilling.
14) Rathenau paastaar, at et Selskab for at faa Magt selv
skal kunne skabe sit eget Opland (Kundekreds), som ved
Jernbanen og i den hydro-elektriske Industri. 15) Detailfor
delingen egner sig ikke som Monopol, dette maa i hvert Fald
ske ved Lovgivningens Hjælp; dog har vi enkelte Eksempler:
Sæbe- og Chokoladefabriker opretter Detailudsalg med det
Formaal efterhaanden at lade den almindelige Detailhandler
falde som Kunde; den californiske Frugtdyrkersammenslutning
opretter Detailudsalg, der er prisbestemmende, og det samme
gælder den af Landmændene ejede „Berlins Mælkecentral".
Endelig har de store Varehuskoncerner i Fællesskab oprettet
Fabriker, og Woolworth har udviklet de saakaldte „chain
stores", d. v. s. en Mængde under fælles Ledelse og med
fælles Indkøbsorganisation udrustede Detailudsalg; der er
Varehuskoncerner i Tyskland, som raader over 54 Varehuse
med Fællesindkøb, og der er indenfor Specialudsalg af Sko
og Kolonialvarer mægtige Firmaer med Filialer i alle Byer;
i Frankrig er Potins Navn blevet et Ordspil. Magasin du
Nord har kun undtagelsesvis egentlige Filialer, men har ved
Fællesindkøb og Kapitaldeltagelse Indflydelse paa en Forret
ning af samme Navn i de fleste danske Provinsbyer. 16) Nu
er vi inde paa, hvorledes en Række lokale Storforretninger
forbinder sig til et Fællesmonopol ved Omraadekartel, som
naar et Kaliværk i Baden ejer et i Nordtyskland, en Højovn i
Schlesien er forbundet med en ved Rhinen, eller en skotsk
Bank gaar i Interessefællesskab med en engelsk. Hvor et
Storselskab opretter Filialer mange Steder, vil den enten slaa
de lokale Forretninger eller faa en Overenskomst med dem.

Bankernes Filialsystem har udviklet sig som et Led i Kon
kurrencen mellem Storbanker; naar Banker i Dresden og
Berlin har lagt Filialer i hinandens Omraade, har vi igen det,
jeg kalder „Kampen mellem Hvaler", der maa ende i et For
lig, hvis Resultat i England er „the big five" med Midland
banken som Centrum, og i Tyskland de 71) Storbanker, der
behersker hele Markedet gennem et System af regionale og
lokale Banker og Filialer. 17) En engelsk Kommissionsbe
tænkning af 1918 erklærer endelig, at indenfor Jernindustrien
maa rene Værker, saadanne der kun omfatter et enkelt Trin
paa Produktionsstigen, arbejde med stærkt specialiserede Va
rer for at kunne hævde sig mod Sammenslutningerne. Derimod
har et blandet Værk, der omfatter flere Trin og er uafhængigt
af sine Raastofleverandører, en god Chance. 18) Her har vi
et nyt Motiv til Vertikalsammenslutning, Frygten for, at en
eksisterende Storkoncern skal underbinde Raastoftilfprselen.
En Sammenslutning maa da forstaa disse Grænser for Ud
øvelsen af Monopol og navnlig ikke sætte sine Priser saa
højt, at den lokker nye Producenter frem, hvad vi f. Eks. har
set af den amerikanske Sukkersammenslutnings Historie, hvor
Gang paa Gang en Sammenslutning enten maatte forsvare sin
Monopolstilling mod nye Foretagender, hidlokkede ved den
store Profit, eller købe disse ud. Ved Prisaftaler mellem uaf
hængige Foretagender maa en høj Pris ikke sætte for stor
Præmie for en Udbryder, der vil staa sig ved at overskride sit
Kontingent. Domstolene vil selv i U. S. A. helst undgaa at an
erkende de af og mellem Overenskomstdeltagerne fastsatte
Bøder.
Sammenslutningen er da ikke altid mulig og lider oftest
under Stordriftens Svagheder: bureaukratisk Styre, mang
lende Ansvarsfølelse hos de Ledende, Skriverregimente og
Omsvøb, svigtende Kontrol og Ligegyldighed hos de Under
ordnede, der skærpes ved, at Bedriftens Underofficerer har
Lejlighed til at krænke dem; „der er langt til Czaren".

) Skrevet 1926. Nu er der kun 4.

38. Monopolmisbrug.
Monopol er ikke det samme som kunstig Knaphed, ej heller
er Sammenslutning nødvendigvis ét med Monopolmagtens Ud
øvelse. Men Monopolviljen er hos alle lurende til Stede; som
i det 17. Aarhundrede Staterne maatte skride ind mod Laugenes Misbrug, staar de i Dag Ansigt til Ansigt med Sammen
slutningernes.
1 alle Klasser og Erhverv er der en Stræben efter kunstigt
at begrænse Produktionen for at hævde en høj Pris; det er
for Producenten — alt ellers lige — fordelagtigere at sælge
10 Stk. å 11 Kr. end 12 Stk. å 9 Kr. Den for tidligt bortgangne Chef for Bergens Gasværk Scheldrop finder hos den
amerikanske Sociolog Thorstein Vebien en Meningsfælle, naar
han paapeger Faren ved, at Monopolet overalt sætter sig til
Maal at indskrænke Produktionen, samtidig med at Handelen
virker i samme Retning ved i voksende Grad at fordyre Varen
paa Vejen fra en monopolistisk Producent til Forbrugeren og
dermed hindrer Salget: „stor Omsætning, lille Avance" er af
løst af det modsatte Princip. Den enkelte udregner sin Fordel
i Penge og ikke i de reelle Værdier, der bliver hans Lod. Og
hver enkelt Producent handler efter sin egen Fordels Opnaaelse og ser ikke, at naar alle gør det samme, bliver hans
Gevinst, realt maalt, til Slut opslugt af de andres, og det ene
ste blivende Resultat er et mindre Produktionsudbytte.
Side om Side med den storindustrielle Sammenslutning, der
ogsaa har et teknisk Motiv, gaar en Række Aftaler, som ikke
til Basis har tekniske eller højkapitalistiske Overvejelser, men
er en Affødning og Genoplivelse af Laugstraditionerne. I deres
faglige Organisationer enedes Handelsmænd og Haandværkere
om Mindste-Priser, først som en naturlig Reaktion mod en ind
byrdes Konkurrence, der f. Eks. i Danmark havde ført Bygge
industriens og Bogtrykkeriets Udøvere til Fallitens Grænse,
men derefter som en Bekræftelse af Ordsproget: „L’appétit
vient en mangeant" ’); i Øjeblikket staar dansk Haandværk
under Prisoverenskomstens Tegn. Den til høj Pris svarende
*) Appetitten kommer, mens man spiser.

Produktionsindskrænkning meldte sig selv som Følge af den
stejle Prispolitik. Den mellemstore Industri, der i Danmark
ikke staar teknisk højt, har fulgt efter, og Handelen har ogsaa
fulgt med. Men ogsaa i Storindustrien finder vi Prisaftalen
uden Forbindelse med Aftaler af teknisk Indhold. Naar saa
ledes i 1926 den engelske Bomuldsindustris Ledere voldsomt
gennemførte Produktionens Halvering, var det for at holde
Priser, som kunde forrente den voldsomme Overkapitalisation,
der fandt Sted mellem 1916-20; i Overenskomsten i dette
Fag er der ingen tekniske Momenter, den er rent laugsmæssig; det maa hævdes, at den storkapitalistisk, teknisk be
grundede Sammenslutning, hvor den vender sig mod Forbru
gerne, ikke er nær saa skadelig eller farlig som den blot laugsmæssige Prisoverenskomst, der ikke ændrer Bedrifternes An
tal eller Metoder. Kravet paa at forrente de efter 1914 dyrt
anlagte Anlæg og den kapitaliserede, oppustede „good-will“')
har overalt den samme Virkning: Monopolaftaler.
I 1922 lod Californiens Frugtplantere 8 Mill. Meloner
raadne, og i Oktober 1926 truer Sydstaternes Plantere med at
brænde en Trediedel af deres Bomuldshøst, hvis ikke Rege
ringen hjælper dem med at hævde Priserne; vi behøver ikke
længere at vise tilbage til det klassiske Eksempel med de græ
ske Korender, som blev sænkede i Havet for ikke at forstyrre
Markedet; Regeringer, der billiger og afslutter Overenskom
ster som Kaffevalorisationen og Reduktionen af Gummipro
duktionen, kan ikke indvende meget mod Ødelæggelse som
Prishævdelsesmiddel. Erfaringen fra det 19de Aarhundredes
amerikanske og europæiske Monopoler taler for bevidst Pro
duktionsindskrænkning som Led i en haardhændet Prispolitik.
I Sverige har Galosche- og Kvarnkoncernerne vidst at bruge
deres Magt; Møllerne har endog ved mægtige Bødestraffe
sikret sig imod, at Forbruger eller Landmand kan købe et
bestaaende Mølleri, men de kan ikke hindre Eksistensen af en
lokal Vind- og Vandmølle, forbyde Vinden at blæse, Aaen at
rinde eller Bonden at gaa til Sognets Mølle.
Trusten kan gennemføre Produktionsindskrænkning med
*) Jfr. Noten Side 40.

mindst Offer, nemlig ved at standse de mindre gode Fabriker.
Kartellet standser proportionalt overalt og skaber saaledes
højere Omkostninger og samtidig en Arbejderklasse, der op
hører at have Købeevne. Værst er det, naar Overenskomsten
i Depressionsperioden i endnu højere Grad end i de uafhængige
Bedrifter med Vold standser Produktionen og ved sine Masse
afskedigelser yderligere forringer den svækkede Købeevne.
Moderne Kapitalisme er i den Grad gaaet over Gear, den
økonomiske Individualisme har i den Grad taget Magten fra
Fælleshensynet, at den Organisation, der er Kapitalismens
varige Indsats, er truet og dermed Produktionen. Verdens
voksende Rigdom i Formue — Adgang til arbejdsfri Indtægt
— gaar ikke Haand i Haand med større Realrigdom, og den
Produktivkraft, Verden raader over, er Producenterne selv
interesserede i ikke at udnytte i fuld Maalestok. Arbejdernes
cacanny-Politik') har sit tilsvarende i Driftsherreklassens og
Handelens under Monopolhensyn dikterede Sabotering af Pro
duktionsmulighederne.

39. Monopolets Midler.
Er Maalet, Monopolstillingen, uheldig, er Sammenslutnin
gens Midler til Tider umoralske. Sammenholdet sikres ind
byrdes gennem Besiddelse af Aktiemajoriteter paa en Gruppes
eller et Selskabs Hænder, ved at samme Bank gennem Aktiebelaaning udøver Pres, eller ved at man opbygger et System
af „interlocking directorates" (forbundne Bestyrelser); hertil
slutter sig dels et voldsomt Bødesystem, som ingen Stat bru
ger overfor Forbrydelser, samt Boycot og Underbinding af
Tilførsler.
Overfor Kunderne har man Salgsvægring, bunden Kontrakt
paa lang Tid (f. Eks. Gødning) samt Rabatklausuler, saaledes
at Rabatten først udbetales, naar Køberen har aftaget f. Eks.
85 pCt. af sit anslaaede Aarsforbrug; endelig sikrer man
ham en smuk Avance; Trusterne holder som Regel baade
') Gaa langsomt og brug Tommelfingrene.

Grossist- og Detailavancen i Vejret. Den endelige Forbrugers
Valgfrihed indskrænkes; hans Midler er kun Købevægring og
Surrogat. Billedet af Hr. Forbrugeren som en Konge, der
lader sig betjene af sin ydmyge Undersaat, Producenten, er
ret fortegnet.
Endelig overtager man Kapital i eller giver Laan til Kunde
foretagender (Bryggeri eller Vinimportør til Restauratører)
samt boycotter Kunden ved at hindre ham i at faa andre
Varer; han kan ikke faa 01, hvis han ikke tager Mineralvand
fra Bryggeriet, hvortil kommer „the tying clause"'), der
binder Kundens Købs- og Salgsfrihed m. H. t. Trediemand.
Overfor Konkurrenten har man Underbyden og Difference
priser, eller man forbyder egne Kunder at købe hos Konkur
renten; Standard Oil holdt en høj Oliepris overfor de Raffinadører, som var afhængig af dets Oliekilder, og tilbød de
Raffinadører, som kunde faa Olie andetsteds, en Pris under
Omkostningerne samt satte sig i Besiddelse af de Jernbaner,
som frie Raffinadører eller Kilder skulde bruge, og anvendte
Fragtraterne som et Kampmiddel. De Banker, som er til
knyttet en Trust, afskærer i et kritisk Øjeblik Konkurrenterne
fra Kredit. Koncernen opkøber ogsaa Patenter, som den ikke
agter at bruge, for at forhindre andre i at faa dem i Hænde
og opnaar den Sidevirkning at beskytte sin Kapital mod for
tidlig Forældelse. Harvester-Trusten var i sin Tid stærk nok
til gennem sine Bankforbindelser, der hørte til Østens store
„Penge-Trust", at forhindre en ny Opfindelse i at faa den
nødvendige financielle Støtte og kunde derfor dels diktere
Opfinderen Afstaaelsesbetingelserne og dels udskyde Tids
punktet, indtil den alligevel skulde have nye Maskiner. (Et
Eksempel er meddelt Forf. i 1913 af Præsident Wilson).
Hvor altsaa de sammensluttede Virksomheder grupperer sig
om en eller flere Banker (hvormed de maaske har Bestyrelses*) Klausul, der lægger Baand paa een. Jævnfør Reverssystemet,
Systemet med faste Priser fra Fabrikant gennem Grossist,
Detailhandler til Forbruger, paa Mærkevarer, og med Bestem
melse om Bøder ved Undersalg, der kontrolleres ved Stik
prøve-Køb.

personel sammen), vil Bankens Kreditvægring være et virk
ningsfuldt Middel mod Konkurrenter og mod Kapitalister, der,
lokkede af den høje Profit, tænker paa at anlægge nye Fa
brikker.
En amerikansk Opgørelse af de rent unfair Midler, der
kan være i Brug, opregner: falsk Avertering, Udøvelse af
Tvang overfor Blade til at nægte Optagelse af Annoncer, Re
turkommissioner1) og Bestikkelse, Spionage hos Konkurren
ten, Bagvaskelse og chikanøs Retsforfølgelse overfor Foreta
gender, der ikke har Raad til de store Retsomkostninger, der
karakteriserer angelsaksiske Lande, og som „dygtige" Sag
førere gennem Forhalinger og Appeller kan gøre absurde.
Hertil kommer Præmier til Detaillister og Arbejdere for at gaa
fra Konkurrenten, ja Strejker, betalte af et Storforetagende for
at svække en Konkurrent eller et Foretagende, man vil opkøbe
billigt. Resultatet bliver en ved Maskepi („conspiracy") opnaaet
urimelig og skadelig Underbidden af Omsætningen. Hertil
føjede de amerikanske Truster før 1914, saalænge den fri og
vældige Indvandring gav dem et Materiale af ret værgeløse
Arbejdere, der ofte ikke kunde læse Engelsk, en Undertryk
kelse af deres Arbejdere og af disses Organisationer; faktisk
er den amerikanske Arbejderorganisation kun lidet mægtig;
helt ufortjent er dens Skæbne ikke, idet dens Ledelse ofte var
bestikkelig, snæver og laugsmonopolistisk, hvad der igen gav
Anledning til betalte Strejker, rettet mod nogle Arbejdsgivere
samt mod en anden Arbejderorganisation, nemlig i Fag, der
løb over i hinanden. Det er i alt Fald lykkedes Kombinatio
nerne at bryde Fagforeningernes Eneret paa Arbejdspladserne
og hævde Princippet om „open shop“, o: et Værksted, der
(faktisk fortrinsvis) anvender uorganiserede Folk. I denne
Kamp for „the open shop" har Arbejdsgiverne haft Enkelt') Returkommission kalder man den „Gave" eller „Erkendtlig
hed" for ikke at sige Bestikkelse, en Forretningsdrivende
yder en Forretningsforbindelses Disponent bag Ryggen paa
det Firmas Ledelse, hos hvem Disponenten er ansat, for fort
sat at sikre sig Forretningsforbindelse, f. Eks. Levering af
Raastoffer.

staternes Milits paa deres Side — jfr. Kul- og andre Mine
strejker baade før og efter Krigen. Den skærpede Indvandrings
lovgivning har gjort, at Fagforeningernes Svækkelse ikke har
skadet Arbejderne uden i enkelte Fag. Mange Koncerner har
da ogsaa efter 1920 ændret deres Politik, ogsaa fordi Strejker,
naar kostbart Maskineri længe skal ligge stille, bliver en
større Udgift end gode Lønbetingelser. En Del Arbejdsgivere
har dog søgt at gaa udenom og skaffe sig billig Arbejdskraft
ved at omgaa Lovene om Indskrænkning af Børne- og Kvinde
arbejdet og støttes heri af Domstolene, der til Arbejdsgiver
nes Fordel prøver al social Lovgivning paa Forfatningens Prø
vesten.
Hvor Trustbevægelsen mest har syndet, har været paa Fi
nancieringens Omraade; Pirater fra Børsen har uden teknisk
Kendskab opkastet -sig til Herrer over Industrien og med
Grunderavance som Maal overkapitaliseret Bedrifterne. De
tekniske Fordele var for Piraterne en Biting, og Publikum fik
kun ringe Gavn heraf, fordi disse Fordele var beslaglagte til
Forrentning af en udvandet Kapital. Den amerikanske Korpo
rationskomités Beretninger er tilstrækkelig talende; mange
Sammenslutninger, særlig paa Transportens Omraade, led i
den Grad under Financier’ens villede Misgreb baade i Anlæg
og Drift, at de Gang paa Gang blev bankerotte. Overkapitali
sering, der, som en amerikansk Økonom har sagt, er Tvillinge
søster til „Aareladning", var Reglen.
Financier’en ønskede ikke i første Omgang at holde Indu
strien paa et højt og hæderligt Standpunkt, han ønskede Mu
lighed for Kapitalisationer samt Bevægelse i Børspapirernes
Værdi. Selvfølgelig var der Undtagelser; Rockefellers Rør
ledninger halverede Prisen paa raffineret Olie, og indenfor
Industrikredsen var der Mænd, der havde teknisk Interesse.
Men Misbrug af Monopolet og skrupelløs Financiering var, i
alt Fald før Federal Reserve-Banksystemets Gennemførelse,
Reglen.
Endelig har Regeringen givet Initiativ til, ja lovpaabudt
Overenskomster: Det tyske Kalisyndikat af 1910, det sicilian
ske Svovlmonopol af 1905, det rumænske Petroleumsraffine
ringsmonopol før Krigen og den Witte’ske Sukkerordning i

Rusland af 1895, der fastsatte Kartel, Kontingentering i For
hold til Produktionsevne samt Tvangseksport af Overskud ud
over det Enkeltfabriken tilstaaede Kontingent. Som ved de
private Karteller anvender Statskartellerne Dumping') af det
Produktionsoverskud, der kunde forstyrre Hjemmemarkedets
lønnende Pris.
40. Antitrustlove.

Intet under, at Befolkningen var utilfreds. Det pengean
bringende Publikum følte sig snydt, Konkurrenterne mishand
lede, Kunderne plyndrede og Arbejderne udbyttede; ved Mi
nerne kom det Gang paa Gang til Sammenstød mellem Milit
sen og de indvandrede Arbejdere; i Vesten rejste sig „Grangerbevægelsen"; Farmerne gjorde fysisk Modstand mod Jern
banerne og Slagteritrusten, og Kentuckys og Virginias Farmere
mod Tobakstrusten, medens uafhængige Tidsskrifter afslørede
Trusternes Fremgangsmaade, endog Theodore Roosevelts „The
Outlook". En Børsmand, Lawson, offentliggjorde sin „Frenzied
finance", Upton Sinclair: „Junglen" og Frank Norris: „Malstrømmen" og „Polypen".
Befolkningens Uvilje mod Monopolet udtrykker en Wilson
nærstaaende Politiker og Embedsmand, Houston Thomson,
saaledes: „Monopolet er en Skøge i det kommercielle Liv,
det er som Misteltenen en Snylter, udstyret med alle Tillok
kelser og dog sugende Marven ud af det Samfund, hvortil den
klynger sig." Ogsaa Vebien bruger denne drastiske Sammen
ligning. Uviljen var altid stærk, og det enten Monopolet er
oprettet til Fordel for Statskassen eller baseret paa offentlig
eller privat Favorisering og Privilegier — som det 18. Aarhundredes, og vi kan tilføje mange nutidige koloniale Konces') Salg paa et andet Marked til lavere Priser end paa eget Mar
ked, naar Varerne, der sælges paa det „fremmede" Marked,
ikke giver normalt Bidrag til Dækning af de faste Omkost
ninger. Dumping forudsætter, at Prisforskellen ikke er saa
stor, at Varerne kommer tilbage, d. v. s. ikke gaar ud over
Transportomkostningerne + eventuel Told.

sionsmonopoler, eller naturligt (Egenskaber ved Forretningen,
hemmelig Viden eller Knaphed paa Stof eller Kraft) eller vil
let gennem Overenskomst eller egen Styrke.
Den oprindelige Indskriden mod Trusterne var nærmest
smaaborgerligt begrundet, idet den stillede sig til Maal helt
at umuliggøre dem og gaaende ud fra en Regel i den angelsaksiske „common-law”1) fastslog Ulovligheden af „conspiracy
in restraint of trade”2) (Sherman Loven). Endnu Theodore
Roosevelt stod paa dette Standpunkt. Man sammenlignede
Trusten med en Mand, der gjorde Samfundet den Tjeneste at
anlægge en Færge og med en Winchesterriffel holdt Konkur
renten borte, eller med en Hotelejer, der paa sine Gæsters
Regning skrev Betaling for Værelset, siden det sidst var besat,
og indkasserede sit Tilgodehavende med en Browning.
Det sejrende Synspunkt hvilede paa en Erkendelse af den
koordinerende3) Stordrifts tekniske Fordele, suppleret af Forstaaelsen af Nødvendigheden af at hindre Monopolets Mis
brug. Til den Ende krævedes Kontrol, hvis første Led maatte
være Offentlighed, baseret paa Bedriftens Pligt til at give et
udtømmende, efter ensartede Regler ført, rigtigt Regnskab samt
en Priskalkule. Hvor uvillig end f. Eks. Jernbanerne stod
overfor Kravet om offentligt Regnskab, kontrolleret af en
Statskommission, saa har baade de og de private Industrier
efterhaanden lært at samarbejde med de to federale4) Stats
kommissioner, der kontrollerer henholdsvis Trafikmidler og
Industrikoncernerne.
Det næste Skridt er, at det offentlige skal billige de satte
Priser, hvortil det utvivlsomt har Ret, naar det gælder kon
cessionerede Virksomheder. Her maa Erfaringer fra Amerika
og navnlig fra de europæiske Prisreguleringskommissioner
mane til Forsigtighed, saa længe Staten ikke raader over en
*) De uskrevne Retsprincipper, der ligger til Grund for den en
gelske Lovgivning.
2) Aftaler med det Formaal at begrænse den fri Konkurrence.
’) Koordination betyder her: Ordning af Sammenspil af flere
Kræfter.
‘) forbundsstatlige i Modsætning til enkeltstatlige.

med dette Formaal for Øje uddannet Embedsstab; tilmed
medfører den statsanerkendte Pris, at Staten anerkender en
Profitrate af Kapitalen; det har vist sig ved de Jernbane
sammenslutninger, der efter 1920 er sket i England og Ame
rika, og hvorefter Baneselskaberne samledes i Grupper, at
Staten har maattet anerkende Krigstidens Kapitalisation og
for den ældre Kapitals Vedkommende har været ude af Stand
til at paavise, hvor megen Kapital der faktisk har været ind
skudt. Følgen har været den, at Jernbanerne i de to Lande
forrenter betydelig mere Kapital, end der faktisk har været
sat i dem, og at Anlægene efter 1914 er optaget til den op
pustede Indkøbspris. Men hertil kommer, at naar Staten til
lader, at Priser og Takster sættes saaledes, at de nødvendigt
indbefatter en given Rente, er der ingen Grund for Selska
berne til at gennemføre tekniske Forbedringer og nedsætte
deres Omkostninger; Ordningen virker næsten lige saa daarligt som offentlig Rentegaranti. Efter mit Skøn maa hele
Energien sættes ind paa Kravet om Offentlighedsprincippet
med ensartede Regler for Regnskabsopstillingen, for Vurde
ring og for Afskrivning samt for et offentligt Organs Ret til
baade ved Bogkontrol og ved Undersøgelse paa Stedet at for
visse sig om Regnskabets Rigtighed; her gælder det særligt at
se paa, hvorledes Selskabets Kapital er opstaaet, hvilken Gen
anskaffelsesværdi den har i Øjeblikket, og hvilke Regler der
følges for Afskrivning. Det var dette Krav fra min Side, der
hindrede en Overenskomst mellem Prisreguleringskommissio
nen og Industriraadet om en Trustlov, og som saa stærkt
vakte de politiske Industrimænds Vrede. Selskaberne, Publi
kum og Embedsmændene skal opdrages til henholdsvis at af
give rigtigt Regnskab og at kunne kontrollere det. En slig
Opdragelse af Offentligheden maa sikkert gaa forud, hvis
Bedriftsraad skal være andet end Camouflage.
Er man i Stand til at opstille en rigtig Priskalkule, nemlig
hvor Produktionens Genstand er ensartet, som ved Telefon,
Vand-, Gas- og Kraftværk, og hvor Koncessionssystemet kan
bringes i Anvendelse, kan man gennem Beskatning eller gen
nem den glidende Skala sikre sig mod en skadelig Prispolitik.
Under Højkapitalismen.
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Idet man udfinder ret Pris, lægger man en paa Overprisen
progressiv Stykafgift eller som ved Londons Gasværker lader
den tilladte Dividendeprocent variere omvendt paa Stykpri
sen; der bliver saaledes en Præmie paa at søge Omkostnin
gerne nedsat, jfr. ogsaa Princippet i det af den tyske Rege
ring i 1912 foreslaaede Petroleumsmonopol.
„U. S. Interstate Commerce Commission" foreslaar overfor
den baade for Kødets Producenter og Forbrugere saa farlige
Kødtrust, at Staten skal ekspropriere alle Banernes Køle
vogne, alle Pakhuse, der har Køleanlæg, samt Kvæghallerne:
det offentlige raader saaledes helt over en Komponent og kan
efter Monopolprisloven diktere den efterfølgende Producent
sine Vilkaar.
Forsaavidt en Sammenslutning vender sig haardt mod Ar
bejderne, har i mange Stater en Forligsinstitution Ret til at
kræve Oplysninger, hvoraf fremgaar, hvilken Andel Arbejds
løn udgør af Stykprisen. Dr. Wilson nedsatte under Efterkrigs
tidens store Strejker den saakaldte „Industrial Relations Com
mittee", der bl. a. samlede værdifulde Oplysninger om Kød
trusten.
Idet man har indset det absurde i, at Staten skal laane
Magtens Arm til Gennemførelse af Aftaler, den anser for
skadelige, har nogle Lovgivninger gjort saadanne Aftaler og
Kontrakter retlig uforpligtende, selv om de ikke er ulovlige;
følgelig kan Konventionalbøder og Erstatninger, der ellers
vilde følge af Brud paa Aftale, ikke gennemtvinges ved Dom
stolenes Hjælp.
Overfor de internationale Organisationer staar en Stat
svagt, dog kan man ved Ud- og Indførselsafgift tage noget af
Profitten — f. Eks. m. H. t. Petroleum; det synes dog ikke
udelukket, at Staterne i Fællesskab enes om fælles eller ens
artet Optræden i deres Forholdsregler.
Federal Trade Commission Act forbød Smudskonkurrence
(unfair competition) for de Forretninger, hvis Virksomhed
var mellemstatslig og derfor stod under U. S.’s Forbundsjuris
diktion; paa unfair Konkurrence gav i 1914 Claytonloven, en
Udvidelse af Shermanloven af 1890, en vag og unøjagtig De
finition, idet den kun eksempelvis nævnte Forskelspris („discri-

mination") og Underbinding af en Konkurrents Mulighed for
sit Salg eller for Tilgang af Raavare ved „the tying con
tract" '). Shermanloven, der havde vendt sig mod Indskrænk
ning af Handelsfriheden fra Monopolets Side, generede saavel som Antitrustlovgivningens øvrige Regler U. S.’s Eksport
handel, der krævede Samvirke mellem amerikanske Producen
ter til Sikring af udenlandske Markeder. I 1918 vedtog Kon
gressen Webb-Pomerene-Loven (Export trade act), der gjorde
Shermanloven ugyldig for Eksporthandlen, som hermed uhin
dret kunde foretage de nødvendige Aftaler. Men der blev
fastholdt en vigtig Begrænsning: En Sammenslutning i U. S. A.
maa ikke indgaa nogen hemmelig eller aabenbar Overens
komst eller selv foretage noget i eller udenfor U.S.A., som
ændrer de naturlige Priser indenfor U. S.’s Omraade, eller som
underbinder den frie Handel sammesteds. D. v. s. en Over
enskomst sluttet i Udlandet, hvori amerikanske Borgere er
Deltagere, erklæres i visse Fald for forbudt og strafbar, selv
om Handlingen ikke er ulovlig i vedkommende Land — en
vistnok ganske ny Retsregel. En anden Paragraf forbyder
direkte unfair Konkurrence (ogsaa udenfor Territoriet) mel
lem eksporterende amerikanske Firmaer og giver Federal
Trade Commission Ret til at udstede Ordrer om „to cease
and desist" (at ophøre med og afstaa fra) og, følges Ordren
ikke, da at sende Sagen til den federale Rigsadvokat. U. S. A.
kan gøre dette; men kunde vi i 1908-09 eller under Krigen
have skredet ind mod Standard Oils danske Datterselskab,
uden at risikere Standsning af vor Petroleumstilførsel? Dr.
Will. Notz fra Federal Trade Commission understreger Nød
vendigheden af, at en Stat til Haandhævelse af sine Anti
trustlove overfor sine Undersaatter kan byde og forbyde, selv
om Handlingen foregaar udenfor Statsgrænsen, og denne ikke
dér er ulovlig. Han hævder, at det er umoralsk og for inter
national Forstaaelse farligt, „at Forretningspolitik, vi hjemme
betragter som uetisk og skidt Politik, ja gør ulovlig, hemme
ligt og aabent opmuntres, naar Konkurrenterne er Udlæn
dinge og paa fremmede Markeder".
) Se Noten Side 92.
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Det er imidlertid urigtigt at nærme sig Nutidens mægtige,
sociale Dannelser blot med Sindelag af Uvilje overfor de
utvivlsomme Misbrug; thi de virkeliggør de rigtige Produk
tionsmetoder og er nødvendige1).

41. Andels- og Statsvirksomhed.
1 Tyskland har man dels oprettet offentlige Fabriker i
Konkurrence med det private Initiativ og dels ladet Staten del
tage som Kapitalindskyder og Nyder af Licensafgifter2) i
Raastofkoncernerne; Wieth-Knudsen har for længst anbefalet
denne Vej, der dog ofte bliver ufordelagtig, fordi Højfinansen
altid i Samarbejde med Staten faar det bedste af Handelen,
baade fordi Staten er bange for at gøre Uret, og fordi Statens
Embedsmænd mangler teknisk og økonomisk Uddannelse, og
endelig fordi Parlamentet af Vælgerhensyn vil være illoyal
mod Statsforetagender, hvorpaa den danske Rigsdags Hold
ning overfor vor fortrinlige Statsanstalt for Livsforsikring er et
Eksempel, ligesom den Kritik, der i Folketinget blev fremsat, da
man prøvede at drive den militære Klædefabrik kommercielt.
Hertil kommer, at parlamentariske Ministre — som Gaston
]eze siger — udenfor deres Embedstid sidder i Selskabsbesty
relser, og at Departementschefer paa Trods af Interessekon
flikten har Sinecureposter i de af Banker og Børs beherskede
Privatforetagender, og at ogsaa Parlamentarikerne indfanges
som i England, Frankrig og Amerika, hvor Finansmændene
endog selv gaar ind i Politik. Præsident Hardings Administra
tion i U.S.A, var Millionærernes direkte Regering. Statsdrift
(Etatisation) er ikke ét med social Drift, endsige med So
cialisme. Hvor man — som ved tysk Kali — har lovsat Kar*) Franklin Roosevelts økonomiske Politik i U. S. A. har betydet
en ny Indstilling overfor Trusterne fra Statens Side. Saa
længe N. I. R. A. (National Industrial Recovery Act, af 16. Juni
1933) er i Kraft, er enhver Kode (Lov for den enkelte Branche)
undtaget fra Forbudene i Antitrustlovene.
') Afgift for Tilladelse til Produktion eller Handel.

tellering, kan Staten selvfølgelig sætte Grænser for Hjemme
markedets Udbytning og give Karteloverenskomsten en social
Orientering. Den tyske Regering oprettede iøvrigt i 1923 en
„holding trust", der fik Navnet „Vereinigte Industrie Unternehmung", gerne omtalt som „Viag“, hvori den har Aktie
majoriteten, og som ejer store Aktieposter i en Række Kon
cernselskaber, særligt indenfor den elektriske Branche, Alu
miniums- og Salpeterbranchen.
Iøvrigt har Staten nok med i Øjeblikket
)
*
at værge de
Foretagender, den har, idet Verdensbankerne har indledet en
Kampagne for at tvinge i første Række de gældbundne Stater
til at omdanne deres Monopoler, Jernbaner og Statsværkste
der til Aktieselskaber, idet Aktierne ombyttes med Statsgælds
beviserne; dette er et Led i den almindelige Balkanisering af
Europa, som begyndte med den ottomanske og græske Gælds
Konsolidering, og hvis Princip, at Kreditorerne driver Statens
Virksomheder, jo indirekte er anvendt i Centraleuropa, og
hvortil de første Skridt ogsaa er gjort i Frankrig og Belgien.
I Danmark er vi fortrolige med Andelsbevægelsen, som kan
have følgende Udslag: 1) Produktionsforeninger, ejet af Ar
bejderne; næsten alle Forsøg paa at oprette saadanne For
eninger er mislykkede; hvis det gaar godt, vil Begærlighed
og Skinsyge undergrave Sammenholdet, og principielt synder
disse Foreninger mod den Regel, at Andelsforeninger først
skal have sine Kunder, inden de bygger Fabriker; i Danmark
er Arbejderpartiets Fabriker organiserede som Aktieselskaber,
hvis Aktier ejes af Fagforeningerne, men ikke af de paagæl
dende Arbejdere; Margarinefabriken blev direkte boycottet af
Detailhandlerne, og ingen af dem er egentlig velledede und
tagen den københavnske Brødfabrik. Den manglende kommer
cielle Dygtighed og den Uvilje, ogsaa demokratiske Ledere har
imod at indrømme Fejl, kan føre dem til at søge Dækning
ved korrupte Midler. 2) Konsumforeninger ejes af Forbru
*) Dette er skrevet 1926-1927 , altsaa et Par Aar før Verdens
krisen satte ind. Verdenskrisen ændrede det af Birck oprul
lede Billede. Statens Magt blev atter større.

gerne og kan i Fællesskab med Held anlægge Fabriker, hvis
Afsætning de jo kan sikre. 3) Producentsammenslutninger:
a) Raastofleverandører kan i Fællesskab eje en Fabrik til
videre Bearbejdelse (Mejerier); b) kan have fælles Indkøb
af Raavarer (Foderstoffer); c) kan udløse en Delproces, som
man da foretager i Fællesskab, som hvis Skomageren ejer et
Naadlerværksted eller Bagerne en Rugbrødsfabrik; d) Produ
center af Mælk, Frugt, Kød og Fisk kan have en Salgsorgani
sation; 4) med Rabatforening forstaas en Sammenslutning
af Forbrugere, f. Eks. Embedsmænd, som ved at sikre givne
Handlende en Afsætning opnaar en Rabat; forsaavidt den
Handlende ikke forstaar, at Rabatten er Betaling for den sik
rede Afsætning, vil han søge at gøre den illusorisk og under
tiden vælte den over paa alle sine Kunder.
Ogsaa Andels- og Forbrugsvirksomhederne kan vokse sig
store, og vi kan have kooperative Koncerner, bestaaende
af sideordnede Salgsselskaber, der igen er forbundne ved
Fællesindkøbsselskaber, der igen ejer Fabriker. Vi faar alt
saa store kooperative Produktions- og Salgsorganismer, der
kan ligestilles med de store Aktiekoncerner. Se iøvrigt den
norske Økonom Thomas Sindings udtømmende Bog „Forbrugs
samvirket".
Det skal nu siges, at hverken Andelsforeninger eller Stats
drift— der dog ved Postvæsenet og ofte i Statsbanerne ligesom
det franske og østrigske Tobaksmonopol har kunnet fremvise
Sukces — nogensinde har faaet en ordentlig Chance som i
en godt tilrettelagt Sportsprøve. Dette skyldes, at de virker
midt i et kapitalistisk Samfund under dettes delvise Fjendskab
og med en Ledelse, der for Statens Vedkommende er juridisk
og for Andelsselskabets ofte svigter i kommerciel og teknisk
Henseende. Føj hertil, at den omtalte Art offentlige Bedrifter
selv maa være ledede efter kapitalistiske Principper: Staten
køber Raastof af og sælger sin Vare til private, og Andelsfor
eningen er kun paa et enkelt Punkt socialt betonet, et Mejeri
kun overfor sine Mælkeleverandører, men hverken overfor
Arbejdere eller Publikum. Kun lidet af den Nytte, som offent
lig drevne Institutioner gør, afsætter sig i Overskud; bog

holderimæssigt kan man ikke paa Statsbaners Indtægtsside op
føre Funktionærernes gode Stilling eller Værdien for Egnen
af svagt trafikerede Linier; og et kommunalt Udsalg kan
netop, hvis det tvinger Priserne ned, samtidig komme til at
vise et Underskud. Om offentlig Drift gælder iøvrigt ofte
„quæ communiter geruntur, communiter negligentur": fælles
Pligt, fælles Forsømmelse.

SJETTE KAPITEL

MOD FAAMANDSVÆLDET

42. Væksten i Koncerndannelsen.
Nu er der en for de forskellige Erhverv forskellig Grænse
for, hvor stor den enkelte Bedrift kan være — Udvidelsen sker
da ofte ved, at man knytter andre Virksomheder af samme
Art til sig. Ofte ligger de fjernt fra hinanden, hvad der intet
gør, hvis man kan give hver Virksomhed sit Omraade med
Hensyn til Raastof eller Kundekreds; vil et Storselskab sprede
sig over fjerne Markeder, maa, hvis Varen ikke er meget
værdifuld, Produktionsstederne spredes, eftersom Kundekred
sen er spredt. Specialiseringen kan igen føre til Samling, forsaavidt f. Eks. Bomulds-, Uld- og Silkespinderier kan slutte
sig sammen; hvor Varen kan udspecialiseres, kan tre Fabriker
for f. Eks. Avispapir, Pap og Konceptpapir slutte sig sammen.
Ved den simple vertikale Sammenslutning forenes Trinene;
undertiden forener en Industri sig ikke blot med Fabriker for
sit Raastof, men ogsaa for sit Hjælpestof; Elektroindustrien
skal bruge Jern, Glas, Porcelæn og Gummi, Glødelamper og
Dynamoer og søger da dertil Interessefællesskab med Indu
strier, der fremstiller disse Varer.
Indenfor den horizontale1) Sammenslutning illustreres Ten
densen af følgende: Tysklands Kaliproduktion, indenfor hvil’) Se Noten S. 86.

ken der er grundlagt mange Hundrede Foretagender, er nu i
Hænderne paa 6 store, landsomfattende og 6 mindre, regio
nale Koncerner; den største af dem „kontrollerer" alene for
sit Vedkommende omkring 45 pCt. af den samlede Produk
tion. Kulgruberne i Ruhrdistriktet er saa godt som helt i
Hænderne paa 12 Koncerner. 1870 fandtes der endnu 268
selvstændige Selskaber. For alle andre Kul- og Brunkul-Di
strikters Vedkommende er Forholdet et tilsvarende. Cigaret
industrien beherskes af tre store Grupper. — Et Jutespinderi
„kontrollerer" 50 pCt. af Jute-Tenene. Ogsaa indenfor Indu
strier, der endnu ikke overvejende er i Hænderne paa nogle
faa Koncerner, finder man overalt Sammenknytninger af 10,
20 og flere Virksomheder. Der er saaledes tre Bryggeri-Kon
cerner, som hver behersker over 25 Bryggerier. Ølproduk
tionen i 4 Million-Byen Berlin er for den overvejende Dels
Vedkommende i Hænderne paa tre store Grupper. Denne Ud
vikling paa det horizontale som paa det vertikale Omraade er
ledsaget af, hvad jeg vil kalde Kampen mellem Hvaler; en
Række store Koncerner har baade paa langs og tværs rejst sig,
horizontalt kæmper de om Markedet, og vertikalt maaler de
enkelte Storproducenter deres Monopolmagt mod hinanden;
vi ved, at en Monopolist paa ét Trin er i Stand til at tilrive
sig de efterfølgendes Monopolmuligheder; men indgaar der
nu to Stoffer i samme Vare og begge staar i Monopolstilling,
er Kampen mellem dem uundgaaelig. Undertiden lykkes det
de industrielle Mamuther at drive hinanden ud, men i Reglen
ender Hvalkampen med et Forlig, Trust eller Interessefælles
skab. Pigou') har opstillet Begrebet „arbitration locus", „For
ligs-Mellemrummet", det Mellemrum, der begrænses af modstaaende Interessegruppers Vilje til hellere at tage Kampen
end at give efter, og hævder, at Afgørelsen indenfor dette Om
raade er økonomisk ubestemmelig. Hvor i dette Mellemrum
Overenskomstens Betingelser ligger, afhænger saa af Parter
nes Kampvilje. Kender Parterne hinandens Mentalitet, vil
Forliget falde dér, hvor hver af dem har en 50 pCt. Kamp*) Nulevende engelsk Økonom.

vilje. Zeuthen, der korrigerer Pigou, hævder bl. a., at hver af
Parterne kun véd deres egen, men maa skønne over Modpar
tens Kampvilje. Er Skønnet galt, forrykkes det Punkt, hvor
Parterne mødes; tror man, at Modparten har en svag Kamp
vilje, og at hans Krav ligger lavt, staar man for fast paa hans
Minimum; dømmer man ham for kampivrig, byder man nær
op til Maksimum. Nøje Kendskab til hinandens virkelige Stil
ling vil, siger Zeuthen, enten dette er vundet ved fair Midler
eller ej, lettest føre til et ret Forlig; dette gælder ved Strid
mellem to Monopolbedrifter, mellem Stater og mellem Organi
sationer af Arbejdere og Arbejdsgivere.
„Combinen" bliver til en hel „Industristat". Medens den
amerikanske Udvikling viser hen paa Trusten, den danske paa
Fusionen, bevæger den tyske Samling sig ad Kartelleringens
og Syndiceringens samt Interessefællesskabets Linier, de sam
me, der er optaget af de internationale Organisationer, hvor
Overenskomsterne dels er af teknisk og dels af købmandsmæssig Natur.
Dette gælder særlig i Kul-, Jern- og den elektriske Indu
stri, og disse tre mægtige „Erhvervsstater" er nu i høj Grad
indbyrdes sammenvoksede. Der er faktisk i hele det tyske
Rige kun et forsvindende Antal selvstændige Kulgruber til
bage. Alle de andre er i Hænderne paa forskellige Industrier,
den kemiske Industri, Olie- og Tjæreindustrien, men navnlig
Jern- og Elektricitetsindustrien. Der findes næppe mere noget
selvstændigt Valse- og Staalværk. Næsten alle er de lænket
sammen med store Smelterier; og store Dele af Færdig-Industrien: Maskin-, Skibsbygnings-, Jernbanematerialeindustrien
er ligeledes afhængige af dem. Og disse store Organismer
smelter selv bestandig sammen indbyrdes. Vi er nu saa langt,
at 14 Koncerner behersker 98 pCt. af alle Ruhrdistriktets og
80 pCt. af alle Tysklands Højovne, 93 pCt. af hele Ruhrdi
striktets og 79 pCt. af hele Tysklands Staalproduktion og des
uden Tysklands samlede Stenkul-Produktion og store Dele af
dets Brunkul- og Jernertsproduktion. Og mellem disse 14 er
de 5 gaaet ind i en stor Trust med en Aktiekapital paa, rundt
regnet, 700 Millioner. De tre største Bjergværks-Koncerner i

Øvre-Schlesien er ligeledes sammensmeltet til en Trust. In
denfor Elektroindustrien behersker to Kæmpekoncerner næsten
hele Industrien, lige fra de lokale Elektricitetsværker, Spor
vogne og de underjordiske Baner til Fabrikationen af kæmpe
mæssige Dynamoer og de mindste Isolerkapsler. Det betyd
ningsfulde er, at disse to store Koncerner igen er i Forbund
med de største Grupper indenfor Jernindustrien.
I den kemiske Industri opstod i Begyndelsen af 1920erne
den bekendte Farvetrust med omkr. 650 Mill. Kapital, der
næsten har Monopol lige fra Anilin og Kvælstof til kunstig
Silke; i Olie- og Petroleumsindustrien er Tilstanden naaet lige
saa langt frem; i den tyske Sukkerindustri er 90 pCt. af alle
Raasukkerfabriker i Hænderne paa Sukkerraffinaderierne, der
igen er sammensluttet i nogle faa Grupper, og den tyske op
tiske Industris Sammenslutning er under Forberedelse1).
At mange af disse Koncerner udgør smaa lukkede Erhvervs
riger, kan man lære af en Koncern, hvis Tyngdepunkt ligger i
Bryggeri- og Spritfabrikation, men som omfatter Virksom
heder, der fremstiller alle andre Drikkevarer (Lemonade,
Brændevin, Likør, Vin), Malterier, Gærfabriker, Selskaber, der
handler med Korn og Kartofler, og i Forbindelse hermed yder
ligere Møller, Sukkerfabriker, Fabriker, som fremstiller Land
brugsmaskiner, og store Landbrug, og ved Siden deraf en
Række Levnedsmiddel-Fabriker (Dejge, Maltekstrakt, Bagegær
o. s. v.). Stinnes-Koncernen bestod før sit Sammenbrud af et
System med vidt udbyggede Bjergværks-, Olie-, Elektricitetsog Papirkoncerner, der greb ind i hverandre, og hvortil yder
ligere kom talløse Virksomheder indenfor de forskellige Indu
strier.

Disse Eksempler fra Tyskland har deres tilsvarende i Frank
rig („Comité des forges", Jernindustriens Sammenslutning) og
England, hvor Alfred Mond2) gennemførte den store Sammen
slutning i Farve- og Sprængstofindustrien (Imperial Chemi*) Skrevet i 1926.
’) Senere Lord Melchett (f 1930).

cal), hvis Enkeltforetagender allerede selv havde kapitaliseret
den midlertidige (?) Dumpingbeskyttelse, og som nu yderli
gere blev overkapitaliseret, idet man samtidig udstedte „de
ferred shares"'), bag hvilke man indrømmede, at der ikke laa
nogen Realkapital og øjeblikkelig Udbyttemulighed. At Børsen
ventede økonomisk Fordel, viser Noteringen før og efter, at
Meddelelsen om det tagne Skridt naaede Offentligheden.
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43. Efter Verdenskrigen.
Krigen gav Samlingsbevægelsen et voldsomt Skub fremad;
den fjerde August 1914 faldt den frie Konkurrence i en død
lignende Søvn, hvorfra den endnu ikke ret er vaagnet. Sta
terne tvang Bedrifterne indenfor samme Erhverv til at sam
arbejde og gennemførte samtidig en Koordination mellem saadanne Erhverv, der repræsenterede forskellige Trin paa sam
me Vares Produktionsstige: der skulde holdes Hus med Raa
stoffer, Erstatninger skulde findes, Varerne fremskaffes, Leve
rancen af Krigsmateriel forceres og nye Metoder efterspores:
Samarbejdets Maal var primært ikke monopolistisk, men af
teknisk og organisatorisk Art; samtidig traadte Prisregulerin
gen og Rationeringen ind; men Myndighedernes svigtende
Kundskab, visse Købeklassers Vilje til at betale mere end
Maksimalprisen, Kædehandlerne, Inflationstidens mægtige Kø
beevne, der som Objekt kun havde en begrænset Varemængde,
samt Nødvendigheden af at faa Varerne frem, og det hurtigt,
førte aabenbart og dulgt til Tilstaaelse af store Profitter; disse
indebar i sig selv en offentlig Garanti for en højt sat Mini) Jævnfør Noten Side 42.

mumsrente af en oftest udvandet Kapital. Med Krigens Op
hør faldt Krigsregulering bort; tilbage blev Erhvervenes for
stærkede og i Samarbejde indøvede Organisationer samt en
Aktiekapital, der var dannet ved Kapitalisation af Krigstidens
Chancer. I første Række satte da den laugsmæssige Aftale
ind med fornyet Kraft ogsaa i Industrien, retfærdiggjort i Le
dernes Øjne ved deres Pligt til at forrente den Overkapitalise
ring, der havde fundet Sted, en Forrentning, hvorpaa de nu
værende Indehavere af Kapitalandelene gennem Køb havde
faaet en tilsyneladende berettiget Forventning. Verdenshande
lens Desorganisation og Deflationskriserne gjorde imidlertid
en teknisk Sammenslutning og Samarbejde nødvendig; denne
Gang ikke saa meget i Trustens som i Interessefællesskabets
Tegn. I Tyskland har vi i 1926 en Række horizontale For
bindelser, der fik en „mergers" (Sammensmeltnings) Karak
ter, Farvestof, Linoleum, Lufttrafik og Skibsfart; samtidig
skete der indenfor de alt syndicerede Industrier en videre Ud
vikling, baade i Intensitet og Omfang.
Deflationstidens Monopoldannelser har da i første Række
det tekniske Maal at reducere Omkostningerne ved at ændre
Metoder og Redskaber og er udgaaede fra Industrien selv, der
har forstaaet, at Produktionen maa planlægges samlet og ikke
overlades Tilfældigheder. Sovjetregeringen planlægger gen
nem en særlig Departementskomité („gos-plan") Aarets Pro
duktion, selv om det sikkert her gælder: „there is a slip —
between cup and lip.‘“).

44. Kampen mellem Hvalerne.
Den internationale Samling har sin Forløber i saadanne
landsomfattende Truster, der i Kraft af Raastof eller Metode
ogsaa i Udlandet har en saa fortrinlig Stilling, at de dér kan
oprette Filialer med Enesalgsret; Rockefeller var i Stand til
’) Betyder nærmest: Der kan let gaa noget til Spilde mellem
Kop og Mund.

mellem 1890 og 1906 at paaføre Konkurrenter paa det euro
pæiske Marked Kampe, som endte med disses Nederlag, og
Coates Sygarn hævdede et Verdensmonopol. At Kampen føres
internationalt er uundgaaeligt, siden et nationalt Monopols
Kampmiddel er Eksportdumping, som letter Presset paa Hjem
memarkedet; atter her begynder vi med en simpel Overens
komst, i første Række om at respektere hinandens Markeder
eller om, at den stærkere forpligter sig til at begrænse sin
Eksport, eller om, at de to Landes Industrier i hvert Omraade
kun maa bruge Kontrahenternes Salgsorganisation.
Naar en Industri har en betydende Salgsorganisation i Ud
landet, ender den enten i en Kampstilling eller en Forstaaelse
med den lokale Industri, og om det oversøiske Marked kæm
per og enes mange Landes Industrier. Er en Bank særlig in
teresseret i en vis Industri, træder denne ofte ind i de inter
nationale Overenskomster ved at optræde som „holding-trust"
og financierer da Oprettelsen af tilsluttede Fabrikker i Udlan
det, som Tilfældet er med Rathenaus Zuricherbank.
Sætningen om, at Monopoldannelse er betinget af en Ud
landet udelukkende Told, holder i alt Fald ikke længere Stik:
den svenske Linoleumstrust beskyldes af de kooperative Sel
skaber for at have indgaaet en Overenskomst med udenlandske
Koncerner om at dele det svenske Marked med disse, i For
holdet 1:1, til en i Overenskomsten sat Pris. En dansk Sæbe
trust maa, for at lykkes, ikke blot have Overenskomst med
dansk Olieindustri, men ogsaa med den engelske for at under
binde frie Sæbefabrikers Tilførsel af deres Raaemne.
Fælleskontrol er i Danmark indført for Petroleum, Glas,
Cikorie, Sukker, Papir, Cement, Mineralvand, 01, Sprit, Tænd
stikker og Soda og delvis og for en Tid Olie, Læder, Sko, Gød
ning og Kabler. Her synes en amerikansk Iagttagelse at be
kræfte sig, at den ny Koncerns Nettoindtægt alt efter 1 Aars
Forløb er ringere end de sammensluttede Forretningers tid
ligere Indtægter sammenlagt. Megen Andel har dog Depressio
nen haft i det daarlige Resultat og unægtelig ogsaa, at dansk
Industriledelse ikke er vokset med Opgaven. Af danske synes
Cement-, Gødnings- og Tændstikindustrierne at være Led i

verdensomspændende Overenskomster, den første paa lige
Fod.
Blandt de svenske ca. 200 Sammenslutninger nævner Sommarin') Sukker (der dannedes 1907 med en Aktiekapital af
135 Mill. Kr., ca. 6 Gange de danske Sukkerfabrikers, der ikke
producerer mindre, altsaa i Opløbet var stærkt overkapitali
seret og bl. a. havde været nødt til at udkøbe Direktører i
Enkeltforetagenderne), Sprit, Tændstikker, Separator, Gas,
Akkumulator, Konserves og skaanske Stenkul; hertil kommer
Møllerringen, Margarine, svensk Superfosfat, Galoscher, Ce
ment, Glas, Finpapir etc. (jfr. angaaende Sammenslutningens
Art og Handlemaade det morsomt tænkte og gennemførte
Eksempel om en Tørvebriketfabrik, Sommarin konstruerer i
sin „Ekonomilara"). Flere svenske Foretagender har Tilknyt
ning til udenlandske Foretagender, nogle ikke blot paa lige
Fod, men endog, som Tændstikkoncernen, dominerende2).
Som den nationale kontingenterer ogsaa den internationale
Sammenslutning Produktionen, idet man dog oftest overlader
den nationale Sammenslutning at sætte Priserne i den tilstaaede Salgsregion; thi til Kontingentering af Produktionen
slutter sig Omraadeinddeling af Salget. Den friskeste Over
enskomst er den mellem franske, tyske, belgiske og luxem
burgske Jernindustrier3). Med Hensyn til Staalskinner er der
en Overenskomst mellem de samme fire Landes Industrier
samt Englands, hvis Formaal er Kontingentering, Prisregule
ring, Eneret paa Hjemmemarkedet og ligesom ved Cement
overenskomsten en broderlig Deling af de frie fremmede Mar
keder, særlig udenfor Europa; ved de fleste internationale
Overenskomster har man bundet de nationale Branche-Køb
mænds Organisationer ved at give dem Salgseneret og Frihed
til selv at sætte Handelsavancen. Tyskland og Czekoslovakiet
har sluttet Overenskomst angaaende Rør og har gennem „For
bindelser" skaffet sig en lignende Overenskomst mellem
*) Nulevende svensk Nationaløkonom. Professor i Lund.
’) Indtil Trustens Sammenbrud i Foraaret 1932.
’) Skrevet 1926.

Frankrig, Belgien og Polen; Belgien og Tyskland har en
Overenskomst om valset Traad; England, Frankrig, Tyskland,
Holland, Skandinavien, Italien, Japan og U.S.A, har sluttet
Overenskomst om visse Net for Gasbrændere. Tyskland,
Østrig, Ungarn, Czekoslovakiet og Polen er blevet enige om
Prisbasis og Salgsbetingelser for deres Eksport af emaillerede
Blikvarer. Hele Europa er blevet enigt om Prisen paa Træ
skruer; Frankrig og Tyskland er blevet enige om deres Kaliog Potaskeindustrier. Besiddelsen af Owens Patent for en
Maskine, der, betjent af 1 Mand og to Aftagere, laver 15,000
Flasker daglig, gav en international Finansgruppe Magten over
alle Europas Flaskefabriker, forenede i en Prisordning, en
Omraadeinddeling og et teknisk Samarbejde med en forsigtig
og ensartet Nedsættelse af Omkostningerne som Maal.
Petroleum staar endnu i Hvalkampens Tegn, der nu er ka
rakteriseret ved, at Englands og U. S. A.s Regeringer staar bag
ved kæmpende Truster; her er der ikke længere Kamp om
Priser eller om Markeder, men om at faa Herredømme over
Oliekilderne; den engelske Regering er Aktiedeltager i Sel
skaber, der drager deres Olie fra Asien, Afrika og Mexico.
Regeringernes Interesse i Oliestriden er ogsaa dikteret af
Hensynet til den næste Krig.
„Hvalerne" i denne Kamp er Standard Oil, Anglo-Persian
og Royal Dutch, bag den første skimtes Onkel Sams, bag de
to sidste John Bulls Skikkelse. Efter at Th. Roosevelt i 1911
havde faaet Standard Oil-Trusten dømt til Opløsning, dannede
Koncernens Selskaber 53 selvstændige Kompagnier, hvoriblandt
det i New Jersey stadig var det største, men som nu sammen
holdtes ved den „store gamle Mands" Vilje og Aktiebesid
delse. Standard Oil, der vel raader over Hælvten af Verdens
Oliekilder, har for at holde Førerskabet og af Frygt for en
snarlig Udtømning af de øst- og midtamerikanske Kilder er
hvervet Koncessioner i Mexico og Sydamerika. Royal Dutch
var et Finansselskab, der ejede Aktiemajoritet i den saakaldte
Shellgruppes Selskaber og bl. a. har faaet Eneret paa Olie
udvinding i Hollandsk-Ostindien (Batavisk Petrol Co.), det
har udvidet sin Interessesfære til engelsk Indien, Sydamerika,

Asta Romanas Felter i Rumænien og — til Californien. Yder
ligere har det — vistnok sammen med Anglo-Persian — store
Interesser i Mosulgebetet. De russiske Kilder kontrolleredes
før Krigen af Nobel og Rotschild; under denne fik Royal
Dutch Aktiemajoritet i deres Selskab Asiatic Petrol Co., hvis
Besiddelser Sovjetregeringen nationaliserede for i 1927 at
overdrage dem i Koncession til Standard Oil. Anglo-Persian,
startet under det engelske Admiralitets Auspicier, og af hvis
Kapital den engelske Regering ejer 60 pCt., financierer Sel
skaber, der ejer Flertallet af Persiens Kilder, og har overtaget
de tidligere tyske Interesser i Rumænien. Den engelske Re
gerings Interessedeltagelse i Royal Dutch og Anglo-Persian
har ført til, at disse to Koncerner respekterer hinandens Salgsomraader. De er iøvrigt organiserede efter Standard Oils op
rindelige Plan med Finansselskab, Producentselskaber og
Salgsselskaber, under hvilke sorterer de europæiske Datter
selskaber, f. Eks. i Danmark Dansk-Engelsk Benzin og Petrol
Co. (Dutch Shell), Forenede Olie Co. (Anglo-Persian) og
D. D. P. A. (Standard Oil). Den Kamp, der fra 1895-1910
førtes om det europæiske Marked fra Standard Oils Side mod
Konkurrentgrupper (Pure Oil, Epu, Dea og Olex) ’), er Børne
leg mod den Kamp, der nu føres mellem amerikanske og en
gelske Interesser om Kilderne.
Internationale Overenskomster af en anden Art foreligger
i Gummifremstillingen, hvor den saakaldte Stevenson’ske
Overenskomst mellem England og engelske Besiddelser i
meget minder om den ca. 20 Aar ældre brasilianske Kaffe
ordning, forsaavidt man indskrænkede Udbudet og standsede
Nyplantningen, saalænge en Minimumspris af lidt over 1 shil
ling ikke naas (og Produktionsudgiften er det halve); da
Plantagerne i de hollandske Besiddelser staar udenfor Ringen,
og Gummitræet hurtigt modnes, vil den engelske Ordning
friste de udenfor staaende Plantageejere til at forcere Pro
duktionen og derfor give Tilbageslag til Skade for de engelske
*) Se Bircks Bog: Vigtige Varer. Kbhvn. 1915. Afsnittet om Pe
troleum.

Plantager, ejede, som disse er, af relativt mange Selskaber1).
Kaffeordningen, beskrevet i „Vigtige Varer", er baade statlig
støttet og forsaavidt international, som europæisk og ameri
kansk Kapital er stærkt interesseret i de brasilianske Kaffe
plantager. Ogsaa denne Ordnings Idé er Bøde eller Forbud
mod Nyplantning, forstærket ved statlig støttet Opkøb og Til
bageholden af det enkelte Aars Overproduktion til Fastsæt
telse af en iøvrigt urimelig høj Pris.
En Fortsættelse er unødvendig; de nationale Truster dannes
og slutter sig sammen i internationale Ringe, ofte sker Sam
arbejdet gennem indbyrdes Aktiedeltagelse eller Oprettelsen
af en „holding-trust", der igen kontrolleres af ganske faa Per
soner. De sidste Aar har igen bragt Teknikeren frem i Ledel
sen og gjort tekniske Hensyn til Hovedmotiv; men endnu er
Finansmanden Forgrundsfiguren, om end Mr. Fords Advarsel
mod ham ogsaa i Industriledemes Kreds har baaret nogen
Frugt; endnu spiller Børsen ind, lurende paa Lejlighed til at
kapitalisere de vundne tekniske Fordele — helst før de har
baaret Frugt. (Mr. Ford spiller farligt Spil, naar han under
vurderer Bankernes Magt).
Ligesom det nationale kan det internationale Monopol hvile
paa en naturgiven Fortrinlighed, jfr. det engelsk-australske
Fosfatmonopol paa Nauru2), det japanske Kamfermonopol,
hvori engelske Finansmænd deltager sammen med japanske,
det italiensk-amerikanske Svovl- og det italiensk-spanske Kvik
sølvmonopol og paa Sæt og Vis Kabelmonopolet paa Øen
Уар3); det tyske Kalimonopol virker som internationalt. I de
for Staalindustrien saa vigtige Stoffer Nikkel, Mangan, Chrom
og Wolfram (Tungsten) er Monopol under Ventilation1), og
under Navn af „Copper Exporters Corporation" dannedes i
Oktober 1926 en Trust med en Kapital af flere Hundrede Mil
l) Dette skete ogsaa, og Stevenson-Planen blev sprængt.
’) En 0 i Stillehavet lidt Syd for Ækvator.
’) En 0 i den japanske Øgruppe Karolinerne i det nordlige
Stillehav.
*) Skrevet i Slutningen af 1926.

lioner, som raader over henved 90 pCt. af Verdensproduktio
nen, omfattende de ledende Kobberproducenter i Amerika og
i Europa. Meddelelsen om Sammenslutningen bevirkede straks
en Forhøjelse af 7Уг sh. pr. Ton; nu er den elektriske Indu
stri selv gennemfortrustet, men dens Monopolstilling er dog
ikke saa stærk som Kobbertrustens, som derfor kan lægge
hele Verden i Skat og gøre et Indhug i de elektriske Selska
bers Monopolprofit. Behøver vi endnu at tilføje Forbindelsen
mellem de tysk-hollandske Fedtkoncerner, og at den ameri
kanske Filmskapital har taget Haand i Hanke med den tyske,
at den Nobelske Sprængstofinternationale, der opløstes i Au
gust 1914, er genopstaaet, at Glødelampeindustrien virker in
ternationalt, og at selv den unge Kunstsilkeindustri er inde
paa international Organisation. Alt 10 Aar efter Verdenskri
gens Udbrud sprænger Erhvervslivet de nationale Grænser
og skaber verdensbeherskende økonomiske Organisationer.

45. Den ny Herrestand.
Vi har da en Udvikling, hvorefter nogle Industrier sammen
sluttes horizontalt spredende sig over Landet; ved andre, der
samler sig paa ét Sted, har vi en vertikal Sammenslutning.
Nu har der dannet sig en Art industrielle Kommuner; det
næste Skridt er, at Truster, der forholder sig vertikalt til hin
anden, slutter sig sammen og efter en Kamp forener sig med
lokale Vertikaltruster, indtil den nationale Industri er samlet i
begge Retninger fra A til Z. Cellerne er føjet ind i hinanden
til mægtige nationale Organismer, hvis økonomiske Struktur
og Tilknytninger har sit tilsvarende i det saglige Afhængig
hedsforhold, den organiske, tekniske Struktur. De nationale
Koncerner kæmper Hvalkampen og ender i en Forstaaelse, op
byggende økonomiske Verdensriger, der omfatter ensartede
Industrier i flere Stater, Verdensorganismer, der er verdens
herskende. Intet Under, at selv „Times" med Billigelse citerer
et Maanedsskrift, der spørger, om Verden kan lade saa mæg

tige Kræfter gaa løse, tilmed ene ledede af Profithensynet,
selv om der indenfor disse Organisationer er mange Mænd,
for hvem Pengene intet betyder, fordi de har større Formue,
end selv de mest ødsle Efterkommere kan faa Bugt med, og
som ledes af en genial Forening af Magtvilje og Virksomheds
trang.
Og hermed forbinder sig den Omstændighed, at Bank- og
Børsmanden alligevel har Overtaget; for hans Vision er den
mægtige Organisation kun Aktier, d. v. s. legemliggjorte Børs
kurser.
Magten lægges hos relativt faa Mænd; den amerikanske
Ри/o-Komités Beretning om Spørgsmaalet, hvorvidt der fandtes
en Pengetrust, viser alt i 1912 nogle faa Mænds Magt over
næsten alle Banker, Forsikringsselskaber og ledende Industrier
i Øststaterne. Dette sker ved Hjælp af „interlocking directo
rates", Bestyrelsesfællesskab.
Denne koncentrerede Magt griber ind i Politiken. Papirfa
brikerne køber Bladene, den tyske borgerlige Presses Ud
givere har Tilknytning til Bankerne eller de store Truster.
Der er kun faa Storblade i Verden, der hævder en uforfærdet
Selvstændighed. I Amerika og Frankrig véd man aldrig, hvil
ken Magt der staar bagved Bladet. Den offentlige Mening er
blevet hjemløs, hvad der er farligt for Landets Regenter, der
ikke længere kan stole paa det Barometer, Pressen skulde
være for Stemningen i Befolkningen. Ved at give Landets
Ledere og Embedsmænd Bestyrelsespladser svækker man
Statsmagtens Slagkraft, der i Forvejen ikke er for stor, staaende overfor internationale Organisationer, som hver for sig
har større Magt end f. Eks. de skandinaviske Stater.
Et Storstads-Dagblad har ofte et Oplag paa Hundredetusinder,
og der eksisterer Ugeblade med Millionoplag; et Blad er da en
Storbedrift og kræver som saadan en enorm Kapital; mange Stor
blade bliver let en Annonceforretning, der for at faa Annoncerne
til at glide har en Nyhedsafdeling. Abonnementsindtægten dækker
lige Papirforbruget. I voksende Grad er derfor den økonomiske
Ledelse bleven den afgørende, ogsaa for de redaktionelle Spørgs8*

maal; dels maa man tage Hensyn til de annoncerendes Interesser
og dels til de Kapitalinteresser, som de Ledende selv repræsen
terer. Samtidig bruger den økonomiske Ledelse Bladene i deres
egne Formaals Tjeneste; ved franske Blade er den redaktionelle
Børsside undertiden forpagtet ud til Finanskonsortier.
Pressen er formelt endnu Partipresse, men Partimærket udviskes
efterhaanden, saaledes at den borgerlige Presse i de fleste Hovedstæder maa siges praktisk at være ensfarvet; under saadanne For
hold maa Pressevirksomhed ikke udskilles fra anden Virksomhed,
og Kravet om Pressefrihed kan af en stærk Statsmagt mødes med
Spørgsmaalet, om Ytringsfrihed overhovedet eksisterer, underbundet
som den er af Bladledelsens økonomiske Interesser. Det typiske
Blad bliver som „Lokalanzeiger" tilsyneladende lidet udpræget i
politisk, men stærkt i social-økonomisk Henseende. Endnu eksi
sterer der dog enkelte uafhængige Storblade som „Times", „Man
chester guardian" o. s. v.
Ogsaa Bladverdenen staar i Sammenslutningens Tegn; en Papir
koncern ejer 6 af de vigtigste engelske, illustrerede Ugeblade.
Ejere af Papirfabriker opretter Cellulosefabriker og køber store
Skove for at sikre sig Raamateriale; Papirfabriken køber sig Tryk
keri og erhverver sig Dag- og Ugeblade; hertil slutter der sig
Hjælpevirksomheder, saasom Skriftstøberier, Farvefabriker og
undertiden Fabrikker for Sættemaskiner; endelig føjes for at be
skæftige Trykkemaskinen et Forlag til Virksomheden (Mosse i Ber
lin) samt engros Papirforretning. En Del af Bladstoffet leveres af
Bureauer, der arbejder med mægtige Kapitaler (Wolff, Reuter,
Associated Press, Agence Havas), der m. H. t. storpolitiske Forhold
undertiden er under Regeringskontrol. Politiske og finansielle For
hold vil saaledes ikke blot beherske Kommentarerne til Begiven
hederne, men ogsaa bestemme, hvilke Begivenheder der bringes
til Læsernes Erfaring. Hvor ulykkelige disse Forhold end maa
synes saadanne Ideologer, som ønsker en uafhængig Presse, der
fremstiller Begivenheder upartisk og lader hæderlige, kloge og
højt oplyste Mænd kommentere dem, saa er den nuværende Til
stand næsten ideel, sammenlignet med den Tilstand, der vil frem
komme, naar Radioavisen („Bablemaskinen" som H. G. Wells kal
der den), ejet af et kapitalstærkt Selskab, skal besørge Efterret
ningstjenesten og give de Kommentarer, som skal udtrykke og
influere en offentlig Mening.

„Wallstreet er i Færd med at erobre Washington," siger
Herbert Iversen'), der ogsaa viser, at man i U.S.A, har Byer,
der styres af store Selskaber, ja, Stater, hvis Magtmidler ikke
altid lige lovligt stilles til Kapitalens Raadighed. Det samme
sker i voksende Grad i Europa, mest maaske i Frankrig, hvor
de store Selskaber, der driver Trafikmidlerne og Gas- og
Elektricitetsværker og udnytter de ofte statsgaranterede kolo
niale Koncessioner, og Bankerne, der repræsenterer Papirfor
muen, foran sig kan skyde en Hær af smaa Obligationshavere;
men England og Tyskland kommer godt med; noget af det,
der synes uforstaaeligt i Udenrigspolitiken, faar god Mening,
naar vi véd, at amerikansk-europæisk Kapital forlanger sine
Koncessioner repræsenterede, sine ofte under Aagervilkaar
givne Laan forrentede, og at dette Krav staar bag ved den høje
Politik overfor Sovjet, Kina, Mellem- og Sydamerika. Læs
blot den kinesisk-engelske Toldembedsmand Stanley Wrights
Rapport2), og De vil forstaa, at Europas Finansledere har
saaet Dragesæd udenfor Europa. Det er til Verdens Ulykke,
at kortsynede Regeringer til de internationale Genrejsnings
konferencer har sendt Finansmænd uden Forstaaelse af Sam
fundshelheden, uden Sympati for det Folkelag, der skal bære
Byrden af vore Misgreb, og ene indstillede paa at bedømme
Fænomenerne efter deres Forhold til Udbyttemuligheder, ud
trykt i Penge, egoistiske og kortsynede Mænd, som raader og
øver Indflydelse paa Statens Ledere. Nogle af disse sidste
hører selv til Pengevældets Folk, nogle er i dets Sold, men
de fleste blot bestemte af deres Milieu. Lige saa lidt som
Dommerne er Flertallet af Politikerne korrupte; men de er
som hine milieubestemte og under deres Klasses og Omgangs
kreds’ Fordomme og Interesser; og her er det ingen Garanti,
at vedkommende Politiker har startet Livet nedefra eller kal
der sig Demokrat; Milieuet, der kommer til at omgive ham,
fanger ham, imponerer ham, saa meget mere som han ofte
*) I „Amerikanske Tilstande", Kbhvn. 1920. Herbert Iversen blev
født i 1890 og døde i New York 1920. Filosof og Socialist.
’) Stanley Wright: „The maritime and native custom revenue". 1927.

savner Evne til selvstændig Bedømmelse af økonomiske For
hold.
Europa balkaniseres og amerikaniseres, Nationalformuen
samler sig paa relativt faa Hænder og Magten over den paa
færre. I hvert Land sidder en meget begrænset Kreds af Rigmænd, der gennem de internationale Overenskomster har
fundet hverandre. Begrebet: en international, udenfor Sta
terne staaende økonomisk Magt, er i Færd med at danne sig,
styrende et fint organiseret Net af store Bedriftceller, som er
forbundne til mægtige internationale Organismer, i hvis Cen
trum der er en banklignende Organisation med en Financiers
Vilje som aandelig Kraftkilde. Man kan maaske med Henblik
paa Kapitalens Koncentration genkalde, hvad Thomas More')
udbrød, da Reformationstidens Overklasse gennemførte de
første Indhegninger og Sammenlægninger („enclosures") og
gjorde Bøndernes Fællig til faa Mands Eje og til Græsmar
ker for Faareflokke: „sheep are eating men“2), kun at man
for Faar sætter Kapitalrettigheder.

46. Bestyrelsesfællesskab.

Trusten bliver til Faamandsvældet, ved at Systemet med
samme Bestyrelse (interlocking directorates) ikke blot an
vendes til at forbinde Moder- og Datterselskaber, men ogsaa
til at opnaa fælles Ledelse og Politik i flere Selskaber, der
forholder sig horizontalt (samme Erhverv) eller vertikalt
(forbundne Trin) til hverandre. Endelig er denne Form be
nyttet i den kapitalistiske Magtkoncentrations Tjeneste, jfr.
for Danmark en Afhandling af Enevold Sørensen3) i soc.økon. Samfunds Festskrift, Kbhvn. 1925, og for Sverige en Af
handling af Josephson i det Skrift, svenske Økonomer udgav
til Ære for Wicksell (1926).
*) Engelsk Statsmand og politisk-økonomisk Forfatter (1478-1535).
’) Faar æder Mennesker.
’) Dansk Nationaløkonom og Journalist (1898-1932).

Cand. jur. Robert Mikkelsen har opgivet mig følgende, han har
uddraget af Greens „Fonds og Aktier" : Af de danske Aktieselska
ber, hvis Aktie- og Obligationskapital er ca. 2J4 Milliarder Kr., har
de 100 største Halvdelen af Kapitalen; disse havde ca. 800 Besty
relsespladser, fordelt blandt 560 Personer. Naar vi ser bort fra
Datterselskaber og kun regner med Moderselskaber, sad afd. Emil
Gliickstadt i 1913 i 11 (i 1918 med Datterselskaber i mindst 50);
i 1925 sad der en anden Bankdirektør i 8. De 11 Hovedselskaber,
Gliickstadt sad i, repræsenterede '/é af Landets Aktiekapital. De
4 Banker (Landmands-, Privat-, Handels- og Nationalbanken)
havde Bestyrelsesfællesskab i 1913 med Selskaber, der repræsen
terede 200, i 1925 med Selskaber, der repræsenterede en Kapital
af 570 Mill. Kr. De 5 Herrer, der sidder i de fleste Selskaber
(maalt efter Kapitalstørrelse), sad i Selskaber, der i 1913 repræ
senterede 30, i 1925 40 pCt. af Landets Aktiekapital. Forholdet er
i Virkeligheden mere grelt i et lille Land end i et stort og Magt
koncentrationen mere farlig, fordi der i et stort Land er Plads til
flere Tigre i Junglen end i det lille, og fordi den enkeltes moralske
Selvstændighed og økonomiske Uafhængighed er og maa være sva
gere i det lille Land. Hvad der forundrer i ovennævnte Oversigt er,
at Nationalbanken, den øverste Leder og Regulator af Valutaen og
Prisniveauet, den uafhængige Vogter af økonomisk Sundhed og af
Kapitalanbringelsens Harmoni, har Bestyrelsesfællesskab med Sel
skaber, der i 1913 har 36, i 1926 172 Mill. Kr.s Kapital. Paa Trods
af Octroyens klare Forbud mod, at Direktørerne driver borgerlig
Næring (og derigennem kan blive afhængige af udenforstaaende
Interesser), sidder flere af denne Seddelbanks Direktører i andre
Selskabers Bestyrelse, idet man modsætningsfortolker Forbudet mod
Deltagelse i „noget ansvarligt Firma"; dette er vistnok noget, Dan
mark er ene om.1)

Herbert Iversen citerer i sin „Amerikanske Tilstande" en
Undersøgelse af Walton Newbold om disse „Tordenskjolds
Soldater" og har selv foretaget en Undersøgelse, hvortil hen
vises. En engelsk Forfatter har i en tilsvarende Undersøgelse
fundet, at 17 Personer, knyttede til den engelske Højfinans,
*) Da den ny Banklov kom i 1930, afgav de paagældende Direk
tører efterhaanden deres „Ben". Dog er en enkelt Direktør
senere genindtraadt i et større Selskabs Bestyrelse.

sidder i en Række Hovedselskaber (Datterselskaberne regner
han ikke med), 80 Dampskibs-, 26 Assurance-, 6 Bane-, 23
Bank-, 20 Handels- og 45 andre Selskaber; blandt de 17 er
Morgans Repræsentant Greenfell; den internationale Forbin
delse er saaledes i Orden. White Star kontrolleres af Mor
gans „International mercantile marine company". Systemet
er altsaa ogsaa anvendt ved de Organisationer, der strækker
sig ud over Landegrænserne. Hvad Systemet kan udarte til,
kan man læse i Landmandsbanksbetænkningen').

47. Personerne.
De internationale Rigmænd, af en dansk Forfatter kaldet
„de 30 Tyranner", er dels udgaaede fra Industriledernes og
dels fra Finansmændenes Kreds, saasom Cheferne for Stor
bankerne og saadanne Børspirater, hvis Evne til at ophobe
Kapital og, som vi senere skal vise, samle økonomisk Magt
paa rette Sted giver dem en Indflydelse uden Forhold til deres
Arbejdsindsats. De repræsenterer den „Absenteisme" (Fjern
eje), der blev saa stærkt fordømt af de Økonomer, der tænkte
som Stuart Mill*
2), da det gjaldt Landbruget, og som nu gen
nem Aktiebesiddelsen er flyttet over i Industrien og Penge
handelen; ved „absentee ownership'1 forstaas et paa Af
stand udøvet funktionsløst Eje hos Folk, for hvem Samfun
dets Produktionsorganer kun synes Værdipapirer og deres
Opgave kun Dividender og Kurser.
Vilde det 18. Aarhundredes Storgodsejer gøre Uret, maatte
han selv jage Bonden fra Gaarden, selv som Fredsdommer
dømme ham til Hundehul, selv tage Saasæd og Brød fra ham.
Nu gøres det mere subtilt, Finansmanden svinger en Kurs
eller en Pris, og Tusinder sulter eller bliver arbejdsløse; hans
Ordre er aldrig umenneskelig, er udtrykt i Tal, og Ordren
’) „Beretning om Forholdene i Den danske Landmandsbank".
Kbhvn. 1924. Til denne Beretning var Birck Hovedforfatter.
2) Berømt engelsk Økonom og Filosof (1806-73).

lydes af Folk, der er dækkede bag Lydighedspligten og saa
maa omforme det kloge økonomiske Krav til Løntryk, Afske
digelse og Fordyrelse af Fornødenheder, kort til Lidelse. For
mue giver Magt over Menneskene, og det uden Ansvar og
uden Selvbebrejdelse; jeg kan være den blideste af Mænd,
god for dem, mit Øje falder paa, og dog indirekte grusommere
end en orientalsk Despot. Ingen, end ikke jeg selv, kender de
Lidelser, der følger af mine, fra en Ejers Standpunkt saa rig
tige, Dispositioner.
Der er skabt Stater i Staten, en social og økonomisk Magt
imod Massevældets politiske Magt; den stærkere sociale Magt
staar i Kampstilling overfor den svagere politiske Magt. Ban
kerne repræsenterer saaledes det ny Faamandsvælde, der
truer Statsmagten i sin Grundvold. „Men politisk Frihed kan
kun eksistere, naar der er industriel Frihed: der eksisterer
indenfor vor Republik industrielle Samfund, som er virkelige
Fyrstendømmer, der lægger et stærkt og ensrettet Tryk paa
de Folk, der er afhængige af dem, dette betyder en skrækkelig
Trusel mod Nationens Fred og Velfærd" (Final report of
U. S. A. Commission on industrial relations taler saaledes om
den ny Feudalmagt, Kapitalkoncentrationen har skabt).
Den store Driftsherre er ofte en rigt udrustet Personlighed,
som mange Handlingens Mænd større og stærkere i Karakter
end i Intelligens, der er ensidigt udviklet. Organisationsformaaen, Evne til at forudane Markedet, Kombinationsevne og
Menneskekundskab m. H. t. Individets Indstilling mod Penge
siden gaar Side om Side med Mangel paa Menneskekundskab
m. H. t. Individets Indstilling i andre Henseender (en lignende
til et enkelt Felt begrænset Menneskekundskab har mange
Partiførere) og med en næsten barbarisk Naivitet paa andre
Omraader end Forretningslivets. Jeg har hos blot børs- eller
kontor- og agentuddannede store Forretningsmænd ofte iagt
taget en besynderlig Mangel paa den Abstraktionsevne, der
fatter Princippet bag det konkrete, forbunden med Uvilje mod
selvstændig Tænkning, naar Omraadet ligger udenfor Bran
chen; i Politik, Samfundsøkonomi og om det alméntmenneskelige taler de i Smaaborgerclichéer. Politikeren og den store

Forretningsmand — „Votokraten og Plutokraten“ (H. G.
Wells) — forstaar hinanden, men ingen af dem forstaar Vi
denskabsmanden, overfor hvem de enten staar med en almue
agtig Billedstøttetilbedelse eller med en slet dulgt Foragt.
„Teoretiker" er i Praktikerens Mund et virkeligt Skældsord.
Men intet Samfund kan undvære den store Organisator og
Planlægger, man maa blot opdrage ham og alt som ung give
ham den rette Orientering og — sætte Grænser for hans væl
dige Magt.
Forholdene giver disse Mænd en Magt, der forstærkes ved
deres Usaarlighed og deres Handlingers Stilfærdighed; i Mod
sætning til Politikeren, Forfatteren og Reformator-Ideologen,
hvis Magt ligger i det snart ganske kompromitterede Ord, kan
de være tavse Mænd, hvis Navne for Alménheden er et my
stisk Begreb, og hvis Væremaade bekræfter den gamle Sæt
ning, at Indflydelse og Berømmelse ikke falder sammen.
Og mange af disse Driftsledere og Finansmænd har tabt en
hver Føling med Samfundshensynet, ude af Stand til at for
staa, at en Forretningsdrivende ikke er til for sin egen Skyld,
men er Samfundets Embedsmand paa samme Maade som al
mindelige Embedsmænd, blot lønnede med Profit, og er bievne
overmodige, mistænksomme og menneskeforagtende Mænd
(Cæsarvanvid!), paa hvilke man kan anvende Henry Geor
ges berømte Brahmincitat: „Brogede Solskærme og Elefanter,
rasende af Hovmod, er Jordfordelingens (i dette Tilfælde Ka
pitalkoncentrationens) Blomst."
Marcus Wallenberg1) har til en Interviewer udtalt, at han til en
Forretningsmand, der roste sig af at være paa sit Kontor i 18 af
Døgnets Timer, havde sagt, at denne vilde være en bedre Mand,
hvis han holdt sig derfra i 18 Timer, idet han ikke blot skal have
Evne, men ogsaa Tid til at tænke. Det er vor Tids Ulykke, at de
praktiske Mænd i Forretningsliv, Politik og Journalistik aldrig har
Tid til at søge ind i sig selv. Telefoner, Konferencer og Fornøjel
sesliv tager Tiden og trætter Hjernen. Mange af Krigs- og Efter
krigstidens økonomiske Forseelser kunde være undgaaet, hvis vi
ikke havde set det økonomiske Livs Ledere som Deltagere i For*) Nulevende svensk Bank- og Finansmand.

lystelses- og Selskabslivet i den knappe Tid, der levnes fra Til
stedeværelse i Bestyrelser, i det Væv af Organisationer og Under
organisationer, der snart kvæler Forretningslivet, og i de halvoffent
lige Komiteer, hvortil vidløse Politikere kaldte dem; saa ser vi
endda bort fra, at de samler paa Stillinger i Aktieselskaber; for
hastede, uforberedte og trætte ilede de i Dagens Løb fra Møde til
Møde, i deres Forretning stolende paa Rutinen, som netop ikke
strækker til under stærkt foranderlige Forhold.

48. Et særligt Element indenfor Plutokratiet.

Indenfor „Plutokratiets Internationale" mener v. Wieser1) i
„das Gesetz der Macht“ at kunne paapege et Fremmedele
ment, det jødiske, som det ledende med Vilje til ikke blot at
beherske ét Land, men hele Verden. Dette Element kan blive
førende i den økonomiske Imperialisme, i hvis Tegn Kapi
talismens Udvikling vil foregaa. Naar den jødiske Race her
tager Førerskabet, skyldes det efter Sombart i første Grad
dens Mentalitet, der bl. a. hviler paa Kalkulationsevne og
Evne til at se en Sags forskellige Bestanddele og Modsætnin
ger, som oprindelig udvikledes i spidsfindig Talmudkundskab. Gennem over 1000 Aar er Jøden indstillet paa Penge
handelen og paa den internationale Handel, skilt som han var
fra Agerbrug og Militærtjeneste. Oprindelig var Jøden nøj
som, med fast Vilje til at spare de første fem Tusind Kroner
op, selv med de største Afsavn, og villig til at arbejde under
Laugstariffer hellere end at gaa ledig: det udsvedede Skræd
derværksteds Arbejdere er Jøder. For Middelalderens Jøde
var Penge hans eneste Fribrev; han fik Øje paa den letbe
vægelige Kapitals Værdi inden den gentile2). Hertil kommer
det jødiske Sammenhold (Klan-instinkt); v. Wieser, der ligesaa lidt som Sombart og Brentano er Antisemit, hævder,
at hvor en Jøde naar frem, trækker han Trosfæller efter sig,
og der danner sig saaledes et jødisk Klike-Plutokrati, der
baade socialt og økonomisk tager Magten. Føj hertil, at Jø*) Østrigsk Økonom (1851-1926).
’) Her Jødernes Navn paa den Kristne.

den er født med internationale Forbindelser, forsaavidt det
jødiske Folk er spredt over hele Verden. Det er betegnende,
at Wallstreet, der endnu i 1893 var behersket af Mænd af
skotsk Oprindelse, nu er i Hænderne paa Efterkommere af
tyske Jøder. Den jødiske Middelstand har en Slægtsfølelse,
som den gentile Middelstand mangler. En Storkøbmandsfa
milie holder sig i alt Fald i Danmark ikke over tre Generatio
ner, den jødiske Bourgeois danner Slægt.
En Verden, hvis Maal er at skabe Papirformue, som er fyldt
med et Hav af Aktier, Obligationer og Statsgældsbeviser, hvor
alle arbejder paa Kredit, hvor de forgældede Stater lever paa
Højfinansens Naade, og hvor Ihændehaverpapiret har gjort
al Formuen bevægelig og dermed udstrakt de besiddendes
Aktionsradius, giver Kapitalens Ledere den største Indflydelse
i Samfundet og gør dermed ogsaa Jøden til et Magtcentrum.
Han er Fører for Børs- og Bankkapitalismen, Leder af Valuta
handelen, af Aktiebørsen, af profitable internationale Han
delsgrene og af Pressen, Filmen og Fornøjelseslivet og ende
lig af den begyndende økonomiske Imperialisme, som vil
skabe en udenfor Staterne staaende international Magtgruppe,
hvis Opgave bliver at gennemføre den internationale Industriog Kapitalkoncentration. Hertil medbringer det jødiske Ele
ment i Storstædeme mægtige Rigdomme, som det mere end
andre Folkeelementer har forøget under Krigen og Inflationen
og delvis bevaret under Deflationen, bøjeligt som det er i
sine Kapitalplaceringer; ogsaa Tallet paa Jøder i Plutokratiet
er forøget, ved Tilgang neden fra, selv om nogle af disse nye
Mænd — som Castiglioni — endte som Fallenter; den mellem
europæiske Antisemitismes Voldsomhed er i noget Mon en
Reaktion mod „les nouveaux riches" (de ny Rige o: „Gullasch
baronerne").
Paa denne Vis synes det jødiske Element at skulle faa en
Indflydelse uden Forhold saavel til dets Tal som til dets pro
duktive og tekniske Indsats.
Men et Samfund, der belønner Købmandens akvisitive1)
*) Akvisitive Evne, „erhvervende" Evne, i Betydningen Evne til
„at skovle til sig".

Evne mere end den skabende, er i Strid med sit eget Princip,
naar det ikke indrømmer Jøden Førerskabet. Det er egentlig
besynderligt, at de bestaaende Tilstandes Beundrere, de Kon
servative, ofte er Antisemitter, og disse Tilstandes Modstan
dere, Socialisterne, semitofile (jødevenlige).
Med denne Udvikling i Erindring er der kun det Haab
for dem, der ikke ønsker det bestaaende Samfunds pludselige
Sammenfald eller Overgang til et „Adelsvælde", ledet af re
lativt faa Finansmænd, at den Race, der kan fremvise ædle
Skikkelser som Spinoza') og Maimonides2) eller for at nævne
en af Kjøbenhavns Universitets smukkeste Skikkelser, Dr.
Siesby3), er i Stand til at frembringe Mænd, som vil betragte
„Gojim“4) som Brødre og ikke som Genstand for Udbytning, og
som vil omforme Driftsherrens Stilling. En Personlighed som
Rathenau jun.5) peger paa Muligheden; men endnu findes de
fornemt og ædelttænkende Jøder væsentlig udenfor Forret
nings- og Presseverdenen, hvis jødiske Element i nok saa høj
Grad som det gentile karakteriseres af det akvisitive Sam
funds paagaaende udvidelses- og magtlystne, materialistiske
og overfor Helheden hensynsløse Profitbegær. Spørgsmaalet
er da, om „Nathan der Weise“ “) eller Krigstidens „Schieber"
karakteriserer sit Folk.

*) Spinoza, fremragende jødisk Tænker (1632-77).
*) Maimonides, jødisk Filosof (1135-1204).
’) Dr. Siesby, Sprogforsker. Udviste en enestaaende Hjælpsom
hed overfor andre Filologer.
4) Et af Jøder anvendt (ringeagtende) Udtryk for Ikke-Jøder.
') Rathenau, jun., tysk Industrileder, Statsmand, Filosof og Øko
nom. Myrdet 1922 af Nationalisterne.
•) Nathan der Weise, Figur i Lessings Skuespil af samme Navn.

SYVENDE KAPITEL

SAMFUNDSNYTTE OG PRIVATØKONOMISK FORDEL

49. Bedriftens Opgave.
Bedriftens Maal er teknisk det at producere; dette er den
sociale Tjeneste, Bedriften skal gøre som et Led i Samfundets
Produktionsmaskineri; Driftsleder opfylder den Funktion at
forsyne sine Medborgere f. Eks. med nyttige Sko eller Tobak
eller Skibslejlighed; det almindelige Velfærd kræver, at disse
Forsyninger kommer tilstede paa rette Tid og Sted. Gennem
Udløsningsprocessen overtager han sine Komponenter'), enten
det er Arbejde eller Stof, og betaler deres Indehavere, men
overtager hermed deres Fordring paa Erstatning for det leve
rede Arbejde eller Stof. Driftsherren gør et nyttigt Arbejde i
sit Valg og et nyttigt Arbejde i at sammenføje Komponenterne
til en Vare og forudane sit Markeds Ønske. I samme Grad
som Embedsmanden skal han være ledet af den Indstilling at
yde god „service" (spirit of service); han er sat paa en Post:
hæderlig Varefremstilling og indenfor denne god Økonomi
med Samfundets Midler, og denne Post skal han vogte, sin
Tjeneste skal han udføre loyalt. Enhver Borger er i sit Ar
bejde Samfundets Tjenestemand med samme Pligt til fuld
Loyalitet som Statens og gennemtrængt af den „spirit of
service", der gennemtrænger de bedste Embedsmænd. Nær
mest som en Bivirkning kan det nævnes, at han skal leve af
sin Tjenesteydelse, og han lever saa meget bedre, hvis alle
hans Leverandører er gennemtrængt af samme Aand. Men,
siger Tawney2), som daarlige Penge driver de gode ud af
Omsætningen, driver det selviske og korte Maal, Magt- og
Formuesamling, det sociale, uselviske og skabende, Samarbej
det, Tjenesteviljen og Skaberinstinktet ud af Produktionen.
Vi har glemt, at Funktionen og Vareskabelsen er det væsent
lige og Rettigheden og Profitten noget, der kommer i anden
*) Se Side 14.
’) Nulevende engelsk Økonom. Hans mest kendte Værker er:
„The acquisitive society" og „Equality".

Række; „service" gaar ikke før en selv, som Rotaryfolkene
tror. En amerikansk Forfatter taler om Egennyttens og „Svinetruget“s Moral som afgørende baade i vore Penges Er
hvervelse og Udgivelse.
Bedriftens sociale Maal, hensigtsmæssigt og fornuftigt at
samle og fremstille de til en Vares Fremstilling nødvendige
Komponenter og dermed at skabe et Nytteoverskud for Sam
fundet, bliver da af Driftsherren omformet til det privatøkomiske Maal at opnaa Profit. En ren Driftsherreøkonomi maaler
Samfundets Velfærd efter denne Profits Størrelse, hvad der
skulde være ensbetydende med, at Samfundets Totalnytte og
Totalprofitten er parallele.
En Fabrikant anskaffer en Maskine efter dens Rentabilitet,
ikke efter dens Produktivitet og Samfundsnytte, fordi det er
Forholdet mellem Udgift og Indtægt og ikke mellem det sam
fundsmæssige Offer og den samfundsmæssige Nytte, der be
stemmer hans Profit. Var de to Størrelser ens, maatte Ma
skinen give mindst 100 pCt. og en american bar 0 pCt., me
dens det snarere er omvendt. Byg en Indretning, en Storbys
Vandtilførsel skal passere, og en Eneret over den vil gøre
Dem til Milliardær. Produktivitet er et Rigdoms-, Rentabilitet
et Fattigdoms-, et Knaphedsbevis. Renten i to forskellige Lande
er uafhængig af deres Teknik, og Profiten kan være højest i
det Erhverv, der har den ringeste Teknik. En Fabrik, der laver
Brød til Lystfiskere, har negativ Samfundsnytte, men kan un
der visse Samfundsforhold have en stor Rentabilitet; det sam
me gælder om saadanne Herlighedsrettigheder i Skove og
Jagtrevierer, som udelukker økonomisk Drift, og gentager sig
ved Rovdrift, der gaar ud over Fremtiden; engelske Trawlere
under Island kan ødelægge Havets Naturkapital, jfr. ogsaa de
Sikringsbestemmelser mod Rovdrift, der indeholdes i det dan
ske Østerskompagnis Koncession; Fremtidens Amerika skal
betale for de privates saa profitable Rovdrift af Skovene, og
England og Tyskland betaler den Dag i Dag for det indu
strielle Gennembruds Rovdrift af Arbejdskraften; Anvendel
sen af visse giftige Stoffer som Raamateriale kan give høj
Rentabilitet og skade Nationen ved at ødelægge Arbejderne;

et Samfund spilder meget, naar det ikke i Produktionen tager
Hensyn til det menneskelige Velfærd.
Megen Spiritustilvirkning, Handel og Fremstilling af Cokain, Prostitutionens Tjenesteydelser, Fremstilling af Krigs
materiel eller af Forbryderens Værktøj er økonomisk set pro
duktiv Virksomhed i den Forstand, at Udbuddet af Varer af
den Art svarer til en aktuel Efterspørgsel; men denne Art Pro
duktion er derfor ikke mindre samfundsmæssig skadelig. End
videre er megen Produktion socialt unyttig, nemlig den, der
følger af en urigtig Indkomstfordeling, som tillader rige Hus
stande at forlange i Virkeligheden ligegyldige Kostbarheder,
f. Eks. kostelige Juveler, Kvindeklæder og Møbler eller, som
vi saa under Krigen, binder sparsomt Materiel og Arbejdskraft
til Opførelse af slotslignende Privatboliger paa en Tid, hvor
der absolut er Bolignød. Vort Samfund er imidlertid indrettet
paa at producere de Varer, hvoroverfor der staar Efterspørgsel,
d. v. s. villende Købeevne, uden Hensyn til, hvilken virkelig
Nytte Forbrugeren af Genstanden eller Samfundet som Hel
hed har. Og, som ofte sagt, tager man Indkomstfordelingen
for gode Varer, vil det være Hykleri ikke at antage dens Føl
ger. Men selv om vi ser bort fra, at den subjektive Nytte
ikke blot kan maales kvantitativt, men ogsaa kvalitativt, under
Hensyn til Forbrugets Forhold til Samfundets Velfærd, kan
den enkeltes Profitjagt være skadelig for Produktionen, netop
fordi Virksomhederne er vævet ind i hinanden; den store Kul
strejke lammer hele Englands Industri: hvem der end vinder,
er Samfundet den sikre tabende; paa den anden Side vil den
Købmand, der ligger med tilstrækkelig stort Lager af Kul
ligesom Skibsfarten, hvis Kulrate fra U. S. A. tredobles, være
lykkelig ved Strejkens Fortsættelse. Indførelsen af fornuftige
Kakkelovne i England og en god Organisation af deres Elek
tricitetsforsyning vil reducere Englands Kulforbrug under Pro
test fra Minernes, Ejernes som Arbejdernes Side. Lykkedes
det en Kommune at organisere Fiske- eller Grønthandelen,
vilde 2 store Handelsgrupper føle sig forurettede. Indenfor
den enkelte Virksomhed er der Præmie for den, der, uden at
det opdages, kan lave en daarligere Vare og sælge en Vare for

andet, end den er, og indenfor den enkelte Industrigruppe er
der Fordel ved at indskrænke Produktionen for at hævde Mono
polpris. Hvis Cement kommer i Monopolstilling, maa Husmændene standse Anlæget af Ajlebeholdere, og Industriens
Fortjeneste vil vise sig at være mindre end Husmandens Tab.
Den enkelte Bedriftsleder vil med Profitten som Maalestok og
Ledestjerne ikke se den nationale Sammenhæng og Solidaritet.
Murermesteren er som Arbejdsgiver interesseret i lav Arbejds
løn, men ser ikke, at han som Boligproducent er interesseret
i, at alle andre Arbejdere har en høj Løn; den danske Bonde
er i Øjeblikket1) fanatisk Talsmand for at slaa Arbejdernes
Levefod ned, men vil alligevel lide, hvis den engelske Arbejds
løns Fald gjorde Arbejderne til Margarinespisere. Indenfor et
Erhverv kan nogle faa’s Uhæderlighed eller Unøjagtighed øde
lægge et Marked, f. Eks. for Smør; men der er øjeblikkelig
Fordel for den enkelte ved at bryde ud, hvad vi kan se af en
Londonerstatistik over Mæikeforfalskninger.
Den højst mulige Profit er da ikke det samme som den
største Udøvelse af samfundsmæssig Tjenersind. Lysten til
Profit har ganske knust „the spirit of service", som man dog
endnu kendte hos den gamle Laugshaandværker i hans Stolt
hed over „ærligt Arbejde", og som endnu er hos de fleste
Videnskabsmænd og hos en aftagende Del af det offentlige
Livs Mænd eller Tjenere. Der, hvor der er Profit, danner
der sig Bedriftceller; i Storbyen finder vi en Sagfører, der
lever af at fortolke Skattelove til Fordel for velhavende
Skatteydere, de store amerikanske Corporationssagførere, paa
hvis Kontorer Bunker af Hjælpere er ansatte, har de største
Profitter ved Virksomhed, hvis Samfundsnytte er negativ.
Megen Profit opstaar jo ikke ved Produktion, men ved Ud
nyttelse af Magtstilling; Aagerkarlen og den Husejer, der dri
ver Lejen op til Toppen, sidder ikke midt i en skabende og
nyttig Bedriftcelle og lever dog klædt som Lilierne paa Mar
ken. Profitten maalt i Penge fordrejer da Produktionens Art
saavel som dens Maal, Tjeneste og Nytte. „Det økonomiske
*) skrevet i 1926.
Under Højkapitalismen.

Maskineri er konstrueret og drevet af Enkeltpersoner for En
keltpersoners Formaal og dets sociale Virkninger er Bivirk
ninger," som Wicksteed1) har sagt.
Skabertrang er afløst af Erhvervsdrift, hvis Tilfredsstillelse
er Formuetilvækst. Vor Tids Standard, siger Frank Fetter2),
er individuel, erhvervende Økonomi, ikke samfundsmæssig
producerende Økonomi. Samme Forfatter har ogsaa et Ord
til Producenten: „Økonomi er ikke det samme som Paaholdenhed". Der er Foretagender, der trods Leders Flid og Dyg
tighed ikke udvikler sig, fordi en i Privatforbruget tillagt
Gnieragtighed overføres paa det forretningsmæssige og hin
drer sin Mand i de dristige Udlæg, ethvert Foretagende fra
Tid til anden kræver, enten for at gaa frem eller for at hindre
et Tab. Det Spørgsmaal, vor Tid under sit Velfærds Fortabelse
skal besvare, er: Kan vi indskrænke Profitbegæret som ledende
Princip, kan vi finde anden kaldende Belønning for det pri
vate Initiativ, som ingen Embedsmaskine i sin Stivhed, sin
skematiske „Hængen sig i Former", sin Træghed og sin Angst
for Ansvar hidindtil har kunnet erstatte, end Gevinsten?

50. Indkomst og Velfærd.

Jeg er ikke blind for, at Indkomst er et meget falsk Udtryk
for Velfærd, og at det er en grov Tilsnigelse at maale et Indi
vids eller et Samfunds Lykke med dets Indtægt. I en engelsk
Skole har man undersøgt Forholdet mellem Engelsk Syge og
Forældrenes Indtægt og ved at dele Børnene i 3 Grupper
efter Forældrenes Indkomst fundet, at den højeste Gruppe
var fri for Sygdommen, som opviste en høj Procent i den
laveste Gruppe, og endda var Forskellen i Forældrenes Uge
løn kun 4 Shilling. Nogle faa Shillings paa rette Sted kan be
tyde meget og Tusinder, hvor der er Overflod, næst til intet.
Millionæren er virkelig ikke 500 Gange saa lykkelig som en
*) Engelsk Økonom (1844-1927).
*) Nulevende amerikansk Økonom.

Arbejder og staar i Lystfølelse, levende usundt i sin Forret
ning som i sin Nydelse, tilbage for en ikke forgældet Hus
mand; en Dame af Selskabet, træt af selskabelige Funktioner
og Indkøb af nytteløse Varer, søger med Rette et Kurophold.
Ofte vil den riges Udgift til Kunstværker ikke give ham Kunst
glæde, fordi de kun er Tilskuestillelse paa „Forfængelighedens
Marked"1); mange af de riges Udgifter hviler paa den falske
Tro, at en Platinindfatning gør en Glassten til en Diamant,
hvorfor de omgiver sig med Pragt — af samme Motiv som
orientalske Fyrster giver sig Titlen Himlens Søn. Millionæ
ren faar meget lidt for sine Penge, fordi de Ting, han kan
købe, staar saa langt nede i Behovskalaen, bortset fra at alle
hans Leverandører vil trække ham op og kan det, fordi han
er lige saa ligegyldig og rundhaandet i Brugen af sin Indtægt,
som han ofte er det modsatte i dens Erhvervelse. Der er to af
Verdens Milliardærer, om hvilke man véd, at deres Helbred
paanøder dem en Søjlehelgens Nøjsomhed, og dog er jeg vis
paa, at hvis man bød dem fast 6000 Kr. aarlig og Evne til
jævn og normal Livsnydelse, mod at de opgav deres Formue,
vilde de afslaa det — ikke af Begærlighed; thi begærlige er
de ikke, tværtom, men saa forfærdelig voldsom er den Illu
sion, Besiddelse af Penge kaster over os alle, ogsaa over Be
sidderen, og Cæsarvanvid er ikke den mindste af Følgerne.
De rige er nu engang indstillet paa at maale Livets Værdier
i Kroner og Ører og slutter derfor baglæns fra Kroner til Livs
værdi.
Som ved andre Faktorers Indkomst maa vi ved Driftsherrens
sondre mellem Pengeindtægt og Realaflønning. Ogsaa her gælder
det, at Stigning af en Klasses Indtægt fordyrer dens Forbrugs
Varer. Driftsherreklassens Indtægter giver saaledes Fantasiværdi
til visse Goder, f. Eks. Antikviteter, Kunstgenstande, Jagtgrunde,
hvis Pris mangedobles under et voksende Plutokratis Efterspørgsel.
For Sælgeren af disse Genstande opstaar saaledes Ekstraprofiter,

’) „Forfængelighedens Marked" („Vanity Fair") er Navnet paa en
Roman af den engelske Forfatter Thackeray (1811-1863).
*
9

idet Rigmanden overfører en Del af sit Krav paa Varefonden til
denne, ligesom han overfører den til Modelæger, Dansere og „Kli
enter", der tjener hans Behagelighed eller Forfængelighed, f. Eks.
fornemme Svigersønner. Det synes at være en selfmade Mands
Selvbekræftelse og højeste selvmodsigende Ærgerrighed at have
Hustru, Børn og Svigersønner, hvis Liv er optaget af det højeste
Selskabslivs besværlige Ørkesløshed, endda disse Mænd til det irri
terende snakker om deres egen Flid.
En Del af sin Profit modtager den virkeligt dygtige ikke i Form
af Nydelsesmidler, men i Produktionsgoder, privatøkonomisk i Form
af Rentekilder eller, om man vil, i en forbedret økonomisk Magt
stilling. For mange Forretningsmænd har desværre erstattet Stolt
hed med Forfængelighed, og som den amerikanske Filosof Emerson
siger: Stolthed kan bære en slidt Frakke, den er økonomisk; men
Forfængeligheden er tarvelig i sin Maalestok og derfor ødsel.

OTTENDE KAPITEL

BEDRIFTENS PERSONER
51. To Tidsaldres Driftsherretyper.
Den ortodokse Økonomis Driftsherre, som han udformedes
i den engelske ironmaster’s1) Skikkelse, skulde være i Stand
til at udføre alle de ledende Arbejder som Organisator, Køb
mand, Disponent, Værkstedsformand og Tekniker. Han skulde
mestre sin Forretnings Strategi som dens Taktik, planlægge og
forberede Angrebet, føre Kræfterne hen paa samme Sted, og
han skulde kunne anvende dem under de givne ikke lige
forudseelige Forhold; med en militær Lignelse: baade det,
man gør paa Kortet, og det, man gør i Marken, skulde han
kunne.
Som Tekniker kendte han sin Produktions Fremgangsmaade
og Tradition, sit Materiales og Redskabs Egenskaber samt var
organiserende, disponerende og konstruerende. Overfor Ar*) Jernværksejer og Jernhandler.

bejderen stod han koldt, betragtende Arbejderen som en ube
hagelig Udgift ved Produktionen og sig selv som Arbejdsgive
ren, der skulde forstaa at bøje Mænd under sin Vilje; Arbej
derne brugte maaske det rette Udtryk, da de lagde Vægt paa,
at han købte deres Arbejde.
Som Organisator lægger vi Mærke til hans Evne til at plan
lægge og at overvaage sin Plans Udførelse. Ved Siden af
denne Driftslederdygtighed og hans Købmandsegenskaber, der
gør ham til Industrikaptajn
),
*
der i Løn faar sin Dygtigheds
rente, lægger vi Mærke til, at han var den aktive Kapitalist,
der som saadan havde dels den Opgave at udnytte sin Be
drifts forholdsvise Monopolstilling, alt i Søgen efter den
Maksimumsprofit, der er hans Maalestok, Ledestjerne og Formaal, og dels den at være Risikobæreren', mange Økono
mer begrunder den Dag i Dag Profitten ud fra denne sidste
Opgave.
Vor Tids Driftsherre svarer ikke til denne Skildring, fordi
de Opgaver, han skal udføre, er sprængt fra hinanden. En
stor Del af det tekniske og kommercielle er udskudt til sær
lige Funktionærer, ligesom Kapitalhidskaffelsen og Risikoen
til Aktionærerne, der dog i Aktieselskaber deler den med Kre
ditorerne. Tilbage bliver til Disponenten de organisatoriske og
vigtige købmandsmæssige Pligter. Han skal være en stor
Købmand med Overblik over sin Virksomhed baade i de en
kelte Dele og i Helheden; hans første Egenskab skal være
Beslutsomhed og Fasthed i Formaalet; hans kalkulerende og
rationaliserende Hjerne er i stadig Virksomhed, og dog skal
han være rolig og afvejet baade for at holde Myndigheden
over sine Mænd og for at kunne møde det uforudsete; han
skal derfor være fri for den daglige Rutine og dog kunne gribe
ind med Øjebliks Varsel, fordi han stadig følger Dagens Ar
bejde. Tietgen forklarede engang sin mærkelige Evne til
økonomisk Skaben overfor en af mine Venner med et: „Jeg
faar Tid til saa meget, fordi jeg gør saa lidt“, og angav
dermed, at en Leder ikke skal gøre noget Arbejde, som han
) Industrikaptain er et amerikansk Navn til Driftslederen.

kan faa en anden til at gøre tilstrækkelig godt, men han skal
helst være i Stand til selv at indtræde i alle sine Folks Plad
ser. I vore Dage forlanger den passive Mand, der betror ham
sine Penge, at han skal udnytte Bedriftens Monopolstilling til
sidste Draabe, og roser ham, baade naar han viser Dygtighed
og (end mere) Snuhed.
Direktøren er paa Sæt og Vis en aflønnet Funktionær un
der den risikobærende Aktionærforsamlings Ordre; praktisk
har han dog en stor Selvstændighed, dels fordi han ofte selv
er stor Aktionær, i alt Fald saa længe det gaar godt, og dels
fordi Aktionærforsamlingen bestaar af Folk, der ofte har holdt
deres Aktier i kun kort Tid og i Spekulationsøjemed, som mangler
Forudsætning for at forstaa Ledelsen teknisk og økonomisk,
og som gennem kortfattede Regnskaber og pyntet Beretning
er holdt i Uvidenhed. Aktionæren har da om ikke de jure
saa de facto') mistet sin Ret som Leder og som Kontrollør og
er kun, efter én Gang at have tilskudt Kapitalen, Bærer af en
ganske vist begrænset Risiko, han ikke selv har Indflydelse
paa. Magten er forsaavidt gaaet tilbage til Direktøren, dog
under Forbehold af Konsortier eller Banker, der paa givet
Tidspunkt har skaffet sig en Aktiemajoritet.. Paa den anden
Side kan Direktøren, der kun har Risiko som Aktionær (bort
set fra den Afskedigelsesrisiko han, om end i ringere Grad,
deler med alle aflønnede), aflaste denne Risiko ved i Tide at
sælge sine Aktier underhaanden, og det maa siges, at i de
danske Selskabssammenbrud mellem 1921-26 kunde Telegram
met om Ulykken lyde saaledes: „Skibet gik under med Mand
og Mus, Kaptajnen blev heldigvis reddet". Megen Udrensning
(„Sanering") og Nytilførsel af Kapital (Refinanciering) i
Efterkrigstidens danske Havaristselskaber bekræfter en øst
amerikansk Bankleders Definition af Refinanciering: at give
en uduelig Forretningsmand Midler til fortsat at bevise sin
Uduelighed.
Direktøren er ganske vist aflønnet, men denne Løn er kun
') d. v. s. „om ikke efter Loven og paa Papiret, saa dog i Virke
lighedens Verden".

i ringe Grad en Arbejdsløn; den er en Del af Profitten, i
hvis Fremkomst Direktørens Arbejde er en Faktor; direkte ser
vi det, hvor han er tantiemelønnet; men den er det i ikke
mindre Grad, hvor Lønnen er fast fastsat forud som en Del
af ventet Profit; Sammenholdet i den Klasse, hvoraf Direk
tørerne tages, Nødvendigheden af at faa fat i duelige Mænd,
som er i Stand til efter Indstilling fra tekniske Raadgivere
at finde, hvilke Komponenter1) der bør indgaa i Færdigvaren,
kan finde dem, der med mindst Omkostning opfylder Maalet,
kan finde den Vare, der er sælgelig, kan finde, ja skabe et
Marked, som kan købe billigt og sælge dyrt, som kan være
Købmand og samtidig en Organisator af Mænd som af Formaal, har ført til en højtliggende Direktørs Mindsteløn, som
ogsaa de overmaade mange mindre dygtige nyder Gavn af.
Indenfor de store Selskaber er der opstaaet 2 forskellige
Persontyper: den ene er ren snyltende og har trængt sig ind
ved sin Magt over Børsen, det er Financieren, Spekulanten
og Sagføreren, der før Verdenskrigen startede Selskaberne,
organiserede Trusterne, tog Formandspladserne i Bestyrel
serne, ja endogsaa Pladsen som Direktør. I U. S. A. er Sag
føreren dog i Færd med at forsvinde fra Bestyrelserne, men
sidder til Gengæld ofte i Likvidationerne. Den anden Type
er mærkelig kraftfyldte Personligheder, for hvem ikke For
mueerhvervelse, men en Blanding af skabende Arbejdsglæde
og Magtvilje er Motivet. 1 Tyskland er de ofte udgaaede fra
Polyteknikernes Rækker, og selv de, der oprindelig kun har
en handelsmæssig Uddannelse, er senere bievne dannede
Mænd og har mestret deres Fags Teknik. I Amerika er mange
af de store Organisatorer ganske vist „self-made“ Mænd, men
de er udgaaede fra Rækkerne og ikke kommet ind i Indu
strien, fordi de tilfældigvis handlede i denne Branche eller
var Børsspekulanter. Det er Folk, der i deres Avancement
har fulgt Arbejdsprocessen og forsaavidt i Slægt med den
klassiske Ironmaster; men Presset, der hviler paa en Mand
fra neden i en saa vældig Organisation, er saa stærkt, at kun
') Se Noten S. 14.

meget stærke Mænd kan naa igennem alle Graderne; det er
da i amerikansk Industri heller ikke Faders Sønner, der i Reg
len staar i Spidsen for Koncernerne, og selv om det er en
Faders iøvrigt anvendelige Søn, der staar i Spidsen for Morgangruppen, er den egentlige Ledelse hos en anden Mand,
Mr. Lamont. Der er noget Haab om, at en ny Type af store
Driftsledere, hvortil Mr. Ford staar som en Overgang, vil
opstaa, der ogsaa har en social Horizont, i den Forstand, at de
indser, at deres Virksomhed er et højvigtigt Led i det natio
nale Liv, og at de er Samfundets Tjenere og ikke Rovfugle,
hvis eneste Maal er Millionprofitter, de ikke selv kan bruge,
da de er Arbejdsmennesker, og som de ikke ønsker at efter
lade til Børn, der med en elskværdig literær og selskabelig
Kultur ikke forbinder Evne til at gøre deres Faders Gernin
ger, og i hvis ødsle Livsførelse store Dele af de aarlig skabte
Rigdomme gaar til Grunde. Rockefeller har ved sine Dona
tioner til videnskabelige Formaal vist en Vej, som dog knapt
tillader ham at bruge sine Indtægter; de Kæmpeformuer, der
er dannet, er saa store, at selv en talrig og fornøjelsessyg,
snyltende Efterkommergeneration ikke kan naa at bruge Ren
ten; der er dannet Formuer, som ikke kan følge det 19. Aarhundredes Regel kun at forblive i 3 Generationer hos samme
Familie. Mr. Ford forlanger, at Indtægten skal gaa tilbage
til Industrien, hvori den dannes, saaledes at denne kan ud
vide sig til Produktionsomkostningernes stadige Nedsættelse
og til Forøgelse af Verdens Forsyning med Goder, uden at man
behøver at ty til Bankens eller Financierens efter Fords Me
ning saa uiykkebringende Mellemkomst; Landmandsbankbe
tænkningen viser, at dansk Industris største Ulykke var, at
efter 1914 kom mange af dens Ledere ind i Spekulationens
Net og fandt sig i, at deres Selskab dirigeredes med uvedkom
mende Hensyn for Øje.
Det er muligt, at en ny Type Arbejdsgivere kan lære at
rive sig løs fra Børsens Kapitaliseringsbestræbelser og Profit
jageri og lade sig gennemtrænge af „the spirit of service11.
Men saadanne store Driftsledere kan hverken have en Haandværksmesters Tankegang eller nøjes med den blotte Kontorist

og Agentuddannelse, der i mange Lande endnu er Købman
dens og Driftslederens, ja i smaa Lande Bankdirektørens ene
ste Udgangspunkt. Til Opfyldelse af de Krav, der forretnings
mæssigt og teknisk stilles til en stor Driftsleder, og som maa
stilles til en stærktstillet Borger, hvem megen social Magt er
betroet, naar denne Magt skal udøves i Samfundets Tjeneste,
er den almindelige Kontoruddannelse utilstrækkelig og dæk
ker lige saa lidt sit Formaal som Agentens, hvis Propaganda
dygtighed meget ofte netop udelukker Fremsyn og organisa
torisk Snille. Forsikringsbranchen har lidt meget ved at op
tage Akvisitører i Direktionen. I Danmark og England er den
højere Driftsherreklasse for lidet oplært i Sammenligning med
den tyske og amerikanske; et groft Kendskab til Virkeligheden
erstatter Forstaaelsen af ens Virksomheds Betydning for og
til at faa de flest mulige Penge ud af det produktionsmæssigt
erstatter Forstaaelsen af ens Virksomheds Betydning for og
Stilling i Samfundsmaskineriet. I Tyskland og mærkeligt nok
U.S.A, er Driftsledelsen i Færd med at gaa over til endog
højtdannede Akademikere (Økonomer og Ingeniører) eller
til Mænd, der til deres faglige Forretningsuddannelse føjer en
supplerende Viden, naar det da ikke er de store Genier, der
forstaar at læse i Livets Bog uden Pegepind; under disse
Mænds Ledelse vil disse to Nationer køre den øvrige Ver
den ned.
Endnu eksisterer store Driftsherrer, som følger det Motto,
de to store danske Bryggere J. C. og Carl Jacobsen satte for
deres Virksomhed: „Ved Bryggeriets Drift skal det være det
stadige Formaal, uden Hensyn til den øjeblikkelige Fordel,
at udvikle Fabrikationen til den størst mulige Fuldkommen
hed, saaledes at dette Bryggeri og dets Produkter altid kan
staa som et Mønster og ved deres Eksempel virke til, at Øl
bryggeriet her i Landet holdes paa et højt og hæderligt Stand
punkt.“
Men Handelens Desorganisation og Finansmændenes Her
redømme over Industrien gør socialtsindede Mænd som de to
danske Bryggere, som Ford, Cadbury, som Rathenau, den ka
tolske Gladbacker-Tekstilfabrikant Brandt eller Abbe i Jena

sjældne. Skal Europa ikke falde i Anarki og det kapitalistiske
System drejes om i sin egen Karrikatur, synes en ny Drifts
herretype nødvendig, der forbinder Dygtighed og Uddannelse
med et samfundsmæssigt vidtstrakt Sindelag. Hvad Genferkonferencen i 1927 udtaler om Nationerne, har ogsaa Gyldig
hed for Personerne indenfor samme Nation: „Den offentlige
Mening Verden over begynder at forstaa, at Velstand ikke er
noget, der kan nydes i smaa afspærrede Rum.“ Vi er alle i
samme Baad. Ikke paa Arbejdernes revolutionære Kraft eller
deres Føreres skabende Evne, men paa den tekniske Mel
lemstand og paa de desværre endnu kun faa Driftsherrer af
en saadan ny Type vil nogle bygge et Haab om at faa æn
dret en Samfundsordning og en Produktionsøkonomi, som er
blevet fomuftsløs, kraftspildende og uretfærdig. Men — men!
kan det blive Reglen for Mænd, der fra Ungdommens Tid er
indstillet paa ene at bedømme deres Handlings Værd efter
Antallet af Pengeenheder, den afkaster? Og kan det for
langes af Mænd, der i voksende Grad er „absentee owners" ?')
Kan man vente, at en Chef i New York som Parthaver i en
tysk Fabrik skal tænke paa at tjene Samfundet, eller kan de
Amerikanere, der ejer Hælvten af Mexicos Nationalrigdom,
interessere sig for Mestizerne? Kan jeg, der ejer Aktier
i de sydafrikanske „consolidated gold fields"2), tænke paa
de Kaffere, der arbejder i en Mine, hvis Aktier holdes af det
store Finansselskab, og hvis Eksistens er mig ganske ukendt?
Og vel viser Historien os ved Aristokratiers Dannelse, at et
Tjeneste- er blevet til et Privilegiearistokrati, men kender vi
Eksempler paa det omvendte? Kan overhovedet nogen kvinde
født taale Magt og Ære? I sin Bog om Ruskin benægter Hob
son3) ogsaa dennes Haab om, at en saadan Arbejdsgivertype
kan danne sig, selv om han vel ikke tør benægte, at de
Mænd, der giver Initiativet til Fremskridtet og der giver Idé*) Se Side 120. „Fjernejere", Folk, der, i Afstand fra Produk
tionen, uden at deltage i den, dog lever behageligt af den i
Kraft af Ejendomsret over Produktionsmidler.
!) Guldmineaktieselskab.
•) Nulevende engelsk Økonom.

Indsatsen, næsten alle er udgaaede fra Overklassen, om end
ikke fra den Del af den, der driver borgerlig Næring.
Af de fra den oprindelige Driftsherre udskilte Personer er
Aktionæren snart en Producent i en anden Bedrift, snart Bor
gerstandens talrige Enker og Døtre og snart rent parasitære
Personer, hvis Livsførelse understreger det skæbnesvangre i
den økonomiske Ulighed i Nutiden, og hvor vi skal gaa tilbage
til Roms Forfaldstid for at finde Sammenligninger. Paa Ak
tieselskaberne sidder en Udvækst, Bestyrelsen, der har mistet
sin Funktion, og hvis Medlemmer oftest er der enten for at
varetage en udenforstaaende Interesse eller blot for Afløn
ningens Skyld. Man taler i U. S. A. om „absentee directors" *)
og mener hermed de Finansfolk, der uden Forbindelse med
Produktionen sidder i de store Selskabsbestyrelser, ene inter
esserende sig for „Dividender, Kredit og Financiering"; Faamandsvældets Personer har kun undtagelsesvis Interesse af
teknisk Art; de kan uden nogensinde at betræde vedkom
mende Etablissement udøve Indflydelse fra deres Wallstreetkontor („Report on industrial relations").

52. Den tekniske Mellemstand.
De tekniske Opgaver er udskilt til en Klasse oftest dygtige
og højt uddannede Personer, som jeg sammen med de lærde
Professioners Udøvere samt mange Grader af Arbejdsledere
og Formænd vil kalde den tekniske Mellemstand; det er den,
der forsaavidt bærer Samfundet og præger det teknisk som
kulturelt; det er ikke de rige, og end mindre den næringsdri
vende Mellemstand. Indenfor Ingeniørerne er der en Bevæ
gelse for at give Ingeniøren Købmandslærdom samt den al
mindelige økonomiske Forstaaelse; han er endnu for meget
som den laugsbundne, ved sit Arbejde stolte Haandværker blot
*) Et Ord dannet i Lighed med absentee owners (Fjernejere).
Kan vel nærmest oversættes ved „fraværende Bestyrelsesmed
lemmer".

Tekniker; i samme Grad han indser, at Tekniken er økono
misk orienteret og lægger sig efter de Egenskaber og Færdig
heder, som gør Organisatoren, vil han kunne tage Plads blandt
de store Driftsherrer. Og vi Økonomer har den Opgave at
lære ham den nationale Sammenhæng mellem Bedrifterne, og
at han i Arbejdet indenfor sin Bedrift har andre og større Op
gaver end at skabe Dividender og Tantiémer.
Den tekniske Mellemstand er for Størstedelen løntagende
og ikke selvstændig; den er interesseret i et Samfund, der i
mindre Grad end det nuværende belønner Snuhed, egenkærlig
Monopolvilje og antisocial Handling, og i at vor Beholdning
af rige produktive Kræfter og Viden udnyttes vel og ikke lam
mes af de midtpunktflyende, helhedssprængende Kræfter, der
i meget behersker Forretningslivet. Forsaavidt vil Teknikeren
være tilbøjelig til at tænke og handle solidarisk, foretrække
Funktion for Rettighed, ja endog tænke socialistisk, hvis vi
med den afdøde tyske Præsident Ebert definerer Socialisme
som rationelt Samarbejde med Befolkningens bedste Forsy
ning for Øje i Retfærdighedens Aand; men den tekniske
Mellemstand er ikke anarkistisk, ej heller søger den en falsk
Lighed; den er rationel, ordenssøgende og organisatorisk, og
den véd, at Evnen og Viljen er forskellig fordelt, at det blotte
Arbejde ikke løfter mange Pundfod, ligesom den er ifærd
med at forstaa, at den døde Kapital heller ikke udfører ret
meget, men at det er det menneskelige Geni, legemliggjort i
de Maskiner og Fremgangsmaader, hvori Generationers Tænken og Liden og Enkeltmænds straalende Bedrifter er ophobet,
som er den uudtømmelige, skabende Kraft; men netop naar
den véd, hvilke Kræfter Verden raader over, kender det tekni
ske Genis Storhed og samtidig det almindelige Arbejdes
Haardhed og Nødvendighed og ogsaa forstaar, hvormeget Ar
bejderens velvillige Medvirken betyder, vil den være Fattig
dommens saavei som den paa faa Hænder samlede Rigdoms
Modstander, og med Francis Bacon') forstaa, at „Rigdom er
som Møg, kun til Nytte, naar det bliver spredt".
) Engelsk Filosof og Statsmand (1561-1626).

Samfundet er lammet uden denne Klasses gode Vilje, Bæ
rer, som den er, af Produktionens og Samfundsledelsens Ideer.
Trotzky, hvem haard Erfaring belærte herom, lover i en af
sine Bøger, at om den tekniske Klasse vil være loyal mod
Sovjet, vil han give den Lederstilling; ogsaa den Dag vil
komme, hvor den kommercielt uddannede Kapitalist vil forstaa, paa hvem han bygger sin Magt, og hvor den tekniske
Klasse vil variere Abbed Sieyes') revolutionære Spørgsmaal:
„Hvad er tredie Stand?"

53. Arbejderen.

I et Samfund, hvori Forholdet mellem Menneskene afklædes
det personlige Element og bliver et Forhold som mellem Gen
stande, rent økonomisk og kontraktmæssigt, hvor Arbejdsgiver
og Arbejdstager endog skilles fra hinanden ikke blot ved, at
det kun er Mellemmænd, der har med Arbejderne at gøre,
men ogsaa ved, at den virkelige Kapitalbesidder (Aktionær)
saavel som Overledelsen i den forgrenede „Storkoncern" ikke
har noget direkte at gøre med den Bedrift, hvori Profitten
virkelig tjenes, opstaar en ny Arbejdertype, der paa sin Vis
heller ikke opdager det menneskelige Element hos Arbejds
giveren. For de tvende kontraktafsluttende Parter bliver
Modparten ikke et Menneske, men en endog fjendtlig Ab
straktion2).
Naar socialistiske Forfattere mener, at Arbejderklassen først
opstaar, naar der er Hindring i den fri Adgang til Produktions
midler, overser de, at selv om denne Hindring ikke var — og
den er der, ikke blot i Kraft af Besiddelsens og Lejlighedens
*) Fransk Statsmand (1748-1836).
’) En Abstraktion vil her sige en Dannelse af den menneskelige
Tanke, hvor man har set bort fra (abstraheret fra) visse Sider
af Virkeligheden, i dette Tilfælde fra Arbejdsgiverens (og Ar
bejderens) „menneskelige" Egenskaber.

Monopol, men ogsaa i Kraft af Knapheden paa Midler— saa
ligger der ogsaa en Hindring i alt Fald i mange Menneskers
Uegnethed til at bestyre disse Produktionsmidler. Nutildags
maa der af tekniske Grunde være en fra Lederne adskilt Ar
bejderklasse og det selv i et socialistisk organiseret Samfund.
Kan man tro de amerikanske Soldaterprøver under Krigen,
skulde over % af Soldaterne have et 12aarigt Barns Men
talitet; men der stilledes Spørgsmaal, jeg ikke kunde be
svare.
Arbejderen er bunden til sin Stand og sit Fag, er „klasseog faghørig1*, som den livegne var stavnsbunden. Lønnen er
ikke et Sparegrundlag — saa meget mindre, som Arbejdsløs
hed er en regelmæssigt genkommende Foreteelse. Det er lyklerisk at forlange, at Arbejderen skal spare, saa længe to Væ
relser er Reglen for en Arbejderbolig; noget andet er, at som
ung kan og bør han spare paa den Vis, at han ikke behøver
at købe sit Møblement paa Afbetaling. Som gift kan den hel
digt stillede stræbe efter Besiddelse af eget Hus; men her er
der en lignende Fare som den, den lille Arbejdsgiver løber,
naar han køber en Maskine paa Afbetaling, nemlig at Eje af
et stærkt prioriteret Hus kan blive en utaalelig Byrde for den
Mand, der fra Tid til anden er arbejdsløs. For alle praktiske
Formaal er og bliver Arbejderen besiddelsesløs, og han savner
tilmed Ro og Sikkerhed for sin Indkomst. Han er skilt fra
Kunden, træder kun i Forbindelse med Forbrugeren af sin
Anstrengelses Resultat gennem den ham aflønnende Drifts
herre. Arbejdsmetode og industriel Organisation gør ham til
et Redskab, og det, at han kun er et Hjul i en Del-Proces’
Maskineri, berøver ham Glæden ved at se sit Arbejdes Resultat;
han mangler da den Arbejdsglæde og faglige Stolthed, Haandværkeren engang havde. Hans Liv er paa Sæt og Vis isoleret
paa Arbejdspladsen som i Hjemmet, der ligger i det store Ar
bejderkvarter, og begge Steder holdes han nede af sine Om
givelser, af sit Arbejdes Enstonighed og dets Usikkerhed;
dertil afsvækkes hans Arbejdsevne, inden hans Aand er for
ringet i tilsvarende Grad, og han dør stadig tidligt; det er
ikke den mandlige Industriarbejder, der høster Gavn af Alder

domsforsørgelsen. Hans Livsførelse medfører, at han mangler
Middelklassens Respektabilitet og Forsynlighed; hans Liv er
uden Stabilitet. Hvor hans Indtægt er lav, bliver han til Pro
letar. Og endnu eksisterer der ogsaa hos os et Pjalteprole
tariat, der vel omfatter ca. 10 pCt. af Befolkningen, og som
bærer Næringsspillerummets Byrde, og vor Tekniks Fremskridt
vil fordoble dette Proletariat, ingen har Bud efter.
Men de fleste Arbejdere er ikke længere Proletarer; Fag
foreningens kollektive Arbejdsvægring har givet dem, hvad
de mangler i Substitutionsværdi1) eller Rygstød af anden Art;
den dygtigste Del af Arbejderne, der undgaar Arbejdsløshed,
kan, forskaanet for Sygdom, endog føre en relativ borgerlig
Tilværelse. Idet den organiserede Arbejder ophører at være
Proletar, taber han faktisk sin socialistiske Moral og faar en
klassebestemt, snæver Laugsmoral, karakteriseret ved en praktisk
Materialisme, der, som det er sagt, mere stammer fra borger
lig Smitte end fra proletarisk Tænkning eller fra Marx’ social
filosofiske Materialisme. Fagforeningsmoralen er den samme
som den, der fra Arilds Tid dikterede Haandværksmestrene de
res Optræden; den er undskyldelig og taalelig som Værn for
en svag Part, men egentlig ikke tiltalende, og gennemtrænger den alle Klasser, er den positivt skadelig; i sit inderste
Væsen er den egoistisk og sprænger Helheden.
Arbejderens sociale Opdrift tilfredsstilles kun ved, at han
ophører med at være Arbejder. Han kan blive Formand, og
nogle bliver selvstændige, i Reglen Mestersønneme; endelig
er der i den politiske og faglige Organisation Mellemstands
pladser for Lederemner. Disse Pladser søges da fortrinsvis for
Avancementets Skyld. Her opstaar den Arbejdernes Tragedie,
at de stadig maa skyde deres bedste Folk ind i Stillinger, der
giver dem et andet Milieu og en anden Tankegang. Chancen
for at blive selvstændig er kun ringe, om end større i Dan
mark end i Industrilandene; vi har 45,000 Arbejdsgivere med
et gennemsnitligt Arbejdertal af 6; men dette betegner ikke
*) Her: den Styrke, som ligger i at kunne gaa over i anden Virk
somhed.

Oprykningschancen, fordi Arbejdsgiverne rekruteres fra køb
mandsuddannede Personer og fra de 20,000 Funktionærer. Vi
har ganske vist 45,000 Haandværksbedrifter uden Medhjælp,
men de giver mindre end Lønarbejdet og startes ogsaa væsent
lig i Arbejdsløshedsperioder (Warming).
Arbejderne er imidlertid ikke længere en graa Masse, men
der er Forskelle ikke alene i Arbejde, men ogsaa i Levevilkaar; der er Overgange, hvor vi finder en Art Arbejderaristo
krati.
Idet Arbejderen i voksende Grad føler sig som en Maskines
Tjener, bliver hans Holdning Uvilje overfor Bedriften, med
hvilken han ikke føler Interessefællesskab; Arbejderen er
selvfølgelig klar over Modsætningen i Klasseinteresser; men
Agitation og Klassebevidsthed har i det store og hele ikke
medført Klassehad; dette er mindst, hvor Arbejderne staar
stærkest, og i Reglen mindre end særlig den handlende Bor
gerstands og Rentierens med fornærmende Ringeagt tilsatte
Uvilje mod Arbejderstanden, som aabenbarer sig i den En
drægtighed, hvormed ogsaa Borgerstandens laveste Lag slutter
sig sammen, hver Gang Arbejderne gør et alvorligt Fremstød.
Den, der følger de af Bankerne udgivne økonomiske Over
sigter, vil se, at Banklederne kun i Arbejderne ser en gene
rende og „obsternasig" Udgiftspost. Den store Driftsleder og
den dygtige Ingeniør tænker langt venligere om Arbejderstan
den end den Del af Borgerstanden, der ikke har med Arbej
dere at gøre. Smaaborgeren — Mellemgrossisten, Agenten,
Detaillisten, den lille Rentier og Smaaembedsmanden — nærer
overfor den almindelige Arbejder en Følelse, hvori en Art
Misundelse overfor de Arbejdere, der naar op paa en anstæn
dig Løn, paa en pudsig Maade er blandet med social Selv
hævdelse (Følelsen af at være noget finere), med en respek
tabel Mellemklasses Forargelse over det „urespektable", til
fældige og uordnede i Arbejdertilværelsen og endelig med
Frygten for den Massevoldsomhed, Arbejderklassen under Uro
kan lægge for Dagen. Bondens Uvilje mod Industriarbejderen
er af en ganske anden Art: Had til alt det laugsmæssigt regu
lerede i Arbejdskontrakten, der ofte taabeligt understreges af

den enkelte Arbejder, og som strider mod Bondens Væremaade
og Tankesæt, og endelig den stærke Følelse af „at være
Herre i sit Hus“, der karakteriserer Jordejeren samt, at han
— i Modsætning baade til Byarbejder og Driftsherre — altid
er interesseret i Produktionens Mængder som Individ da
— og derfor ikke forstaar andres Forsøg paa at begrænse Pro
duktionen eller Arbejdsydelsen.

NIENDE KAPITEL

ARBEJDERPROBLEMER

54. Løn og Beskæftigelsesgrad.
Den herskende Økonomi er i Overensstemmelse med
Praksis, naar den stadigt hævder lavere Omkostning som
Midlet til rigelig Afsætning uden Hensyn til, hvorledes Om
kostningen er forringet, om ved Løntryk eller højere Teknik.
I første Fald skal den lavere Omkostning hidkalde større For
brug hos de ikke af Løntrykket ramte, der modvirkes af det
lavere Forbrug hos de ramte. Man overser, at en Industri og
saa uden at sænke Prisen kan faa større Omsætning, nemlig
ved at gøre Forbrugerne ved Forbrugsgrænsen mere købe
dygtige. Der er noget i den nye amerikanske Tankegang, at
høj Løn med uforandret Pris kan give større Omsætning end
en lav Pris ledsaget af lav Løn, netop fordi Arbejderne som
Forbrugerklasse er saa talrig. Det er muligt, at de store Tru
ster vil indse dette, fordi deres Gevinst ikke blot vil ligge
i den større Omsætning, men ogsaa i, at Udnyttelse af Pro
duktionsevnen giver lavere Stykomkostninger.
Fra anden Side hævdes, at Publikums Købekraft er uforan
dret, hvorledes det, Produktionen indbringer, end fordeles, bort
set fra at Produktionen selvfølgelig maa omlægges efter denne
Fordeling; de rige køber mere, de fattige mindre; men her
kommer Masseproduktionens Lov ind, hvorunder den lavere
Mellemklasses og Arbejderstandens ikke strengt nødvendige
Forbrug dækkes; Gnidningselementet giver ikke her en forbiUnder Højkapitalismen.
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gaaende, men en varende Standsning, ikke en Krise, men en
Tilstand. Ved at slaa Lønnen ned i tilstrækkeligt mange af
den industrielle Masseproduktions Erhverv svækkes det til
svarende Masseforbrug; her virker en Sænkning i Lønnen saa
meget stærkere end Lønnens procentuelle Fald, som Arbej
derne bruger 50 pCt. af deres Indtægter til Føde, de rige kun
5 pCt. (Engels Lov). En Lønsænkning paa 10 pCt. virker saa
ledes som en 20 pCts. Forringelse af den Købekraft, Arbej
derne retter paa Industriprodukter.
Ser vi det enkelte Fag for sig, vil et Lønfald give større Be
skæftigelse, hvor meget, afhænger af den Rolle, Arbejdsom
kostningerne pr. Stk. spiller i Forhold til de andre Omkostnin
ger, samt af, i hvilken Grad Prisfald for den paagældende Vare
øger Omsætningen. Men tages alle Fag under ét, ophæves
Fordelen ved en af lav Løn fremkaldt lav Pris paa Grund af
Arbejdernes svigtende Købeevne, og selv om de Industrier,
der arbejder for de velstillede, ser deres Afsætning forøget,
fordi den samme Indtægt hos de velstillede ved lavere Pris
niveau vil købe flere Varer, saa svigter Forudsætningen om de
velstilledes uforandrede Indtægt, fordi den i Masseproduk
tion anbragte Kapital ophører at afkaste Indtægt. Hvad Ar
bejdsgivere i et Fag (eller vedkommende Vares Forbrugere)
tjener, opvejes af, at andre Personer, nemlig alle Deltagere
i de Erhverv, der ved et andet Fags lavere Løn mister Kunder,
ser deres Indtægt svinde. Hvorledes det gaar med Arbejde
rens Realløn, afhænger af, i hvilken Grad Arbejderen er For
bruger af den prisnedsatte Vare, og om Detailsælgeren ned
sætter sine Priser i Forhold til Engrosprisen eller blot med
den absolutte Nedsættelse i denne.
Noget lignende gælder ved en Lønstigning: hvis Arbejdere
og Arbejdsgivere havde samme Forbrug, vilde Købeevnen blot
omflyttes og iøvrigt være kvantitativt som kvalitativt uforan
dret. Men nu afskediger f. Eks. Rigmanden sin Chauffør, fordi
han skal bruge dennes Løn til et Løntillæg til sine erhvervs
lige Arbejdere. Disse har ganske vist Evne til at købe flere
Varer, men den ubeskæftigede Chauffør har mistet sin Købe
evne, saaledes at Arbejdernes øgede Køb neutraliseres af
Chaufførens standsede Indkøb. Købekraftens Kæde springer

ham nu over. Men Virkningen er rimeligvis nok saa stærk,
naar Bevægelsen gaar den anden Vej, thi saa rammes den i
Masseproduktion anbragte Kapital.
Selvfølgelig er dette et Gnidnings- og Overgangsfænomen,
idet baade den afskedigede Chauffør og Producenterne af Ar
bejdernes Fornødenheder efterhaanden „falder i Linie"; men
naar nu engang Kapital er anbragt paa langt Sigt i Massepro
duktion, og Specialuddannelse, der ofte gør sin Mand uanven
delig paa anden Vis, er lagt i et Menneske, kan det tage et
Aarti, inden Forholdene retter sig. Men — som sagt — en
Teknik indrettet paa Masseproduktion kræver Masseafsætning
og derfor Købeevne i de bredeste Lag.
Værst er det, naar forringet Købekraft hos Arbejderne ikke
skyldes Flytning af en oprindelig Købeevne, men Arbejdsløs
hed, hvis Følge er forringet Indtægt for Deltagerne i Brutto
udbyttet, som et ved de Arbejdsløses manglende Købekraft
ramt Erhverv skulde give, og det uden Mulighed for Erstatning.
Da Anlæggene er der og det i given Form, er Grænsen for
en Lønændrings Virkning paa Beskæftigelsesgraden ret snæ
vert afstukket; men selv hvor Prisfald paa en Vare ikke vil
øge Omsætningen væsentligt, vil hver enkelt Arbejdsgiver dog
i Nedgangstider søge at presse Lønnen, og det ikke blot for
at øge en slunken Profit, men for at hævde sig i Konkurren
cen. Her kommer det Forhold ind, at i en overudstyret Indu
stri konkurrerer de enkelte Bedrifter paa en 25-Øre for at
vinde Detailhandlerne og vil derfor hver for sig søge at trykke
Lønnen, ikke fordi denne 25-Øre betyder en væsentlig større
Omsætning for Industrien, men fordi de industrielle Omraader
for hvert at holde deres Omsætning underbyder hverandre og
for at kunne gøre det nedsætter deres Udgift, hvor Gærdet er
lavest, nemlig ved Lønnen; med fast Stof- og Renteudgift bli
ver Lønnen den Grænsemark, hvor Konkurrencen foregaar;
saaledes har vi det forargelige Syn, at de forskellige Landes
og Egnes Industrier trykker Arbejdslønnen ved Henvis
ning til Naboomraadet; indenfor Industrier, der producerer
med et bredt Forbrug for Øje, vil denne saaledes førte Kon
kurrence skærpes, ved at Arbejdernes Købeevne forringes. En
*
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Lønstignings Virkning strækker sig over de andre Fag; er
den ledsaget af en Indskrænkning i Arbejdertallet, og de af
skedigede søger til et andet Fag, hvis Varepriser falder stærkt
ved forøget Produktion, kan Lønnen her falde saa meget, at
hvad Arbejderklassen har vundet hist, er mindre, end hvad den
taber her.
En Sammenligning mellem det sidste Tiaars Ændringer i
Løn og Ændringerne i Beskæftigelsesgrad er lidet oplysende
(jfr. Vedel Petersen i Nat.øk. Tidsskr. 1927, hvorefter en Ledighedsprocent af 19 findes i Aar, hvor Reallønnens Indextal
er 95 og 162, og en Ledighedsprocent af 10 forliges med Indextallene for Realtimelønnen 86 (1917) og 138 (1924).
Naar dansk Industri nu har høje Produktionsomkostninger,
er der ogsaa andre Aarsager end Lønnens Højde, bortset fra,
at den høje Løns Købeevne afsvækkes ved Detailhandlerens
overdrevne Fordringer. I samme Grad de andre Komponenter
staar i Monopolstilling eller et Fag tynges af teknisk unødven
dige Udgifter, som de sociale Forhold paatvinger det (Averte
ring, Publikumsbekvemmeligheder og Monopolafgifter), for
ringes det Beløb, Arbejdsgiveren kan tilbyde. Som Skattetryk
ket forringer den beskæftigede Arbejders Købevne, forringer
det ofte den Pris, hvortil Arbejdsgiveren efterspørger Arbejde
ren. Ligeledes tynges Produktionen ved den Vækst, Privatkapi
talen har faaet, dels ved den offentlige Gælds Vækst og dels
ved Kapitalisering, uden at Realkapitalen er øget; i Danmark
er Privatkapitalen fordoblet siden 1914; vor Produktion skal
nu udrede op mod 300 Mill. Kr. mere i Rente end i 1914,
svarende til en aktuel Lønindtægt for 100,000 Arbejdsmænd.
Dette Pres paa Driftsherreklassen skærper dennes Vilje til at
sætte Lønnen ned.

55. Arbejdets Effektivitet og Lønnen.

Fagforeningerne fører den Politik at indskrænke Arbejdsudbuddet, dels ved at hindre Tilgang til Faget, hvad der blot
forøger sjette Stand, dels ved at understøtte ubeskæftigede og
endelig ved at gennemføre „gaa-langsomt“-Princippet.

For at bedømme denne Politik vil vi undersøge Virkningen
af, at Arbejdets Effektivitet øges under uforandret Teknik.
Nu er det saaledes, at Arbejdsgiveren ikke betaler pr. Arbejds
time, men pr. Arbejdspræstation; lad Arbejderen præstere 1%
Gang saa meget Arbejde i Timen; Virkningen paa Produk
tionsresultatet er da den samme, som hvis Arbejdertallet var
forøget med 5OpCt. Den øgede Produktion vil kun kunne afsættes
til lavere Pris; vi faar som Resultat sikkert en lavere Løn
pr. Præstation, men da der gaar 1 lA af disse paa 1 Arbejds
time, er der endda Mulighed for højere Timeløn.
Lad 100 Stkr. fremstilles med en Udgift af 100 Kr. til faste
Omkostninger, 100 Kr. til Stof og Kraft og 50 Kr. til Løn;
Prisen pr. Stk. er altsaa 2 A Kr. Lad nu Arbejderne i samme
Tid bearbejde 150 Stkr. Stof, og vi faar da en Udgift af 100
Kr. til faste Omkostninger, 150 Kr. til Stof og Kraft og 50 Kr.
til Arbejderne, ialt 300 Kr., der, fordelt paa 150 frembragte
Stkr., giver en Pris af 2 Kr.; med uforandret Timeløn er Vare
prisen falden med 50 Øre eller 20 pCt. Hvis Arbejdslønnen
var 50 pCt. af Varens Værdi, saaledes at f. Eks. Udgiften til
100 Stkr. var 100 Kr. til de faste Omkostninger, 100 til Stof og
200 til Løn, vilde Prisen blive 4 Kr. pr. Stk. Øg nu Arbejdets
Effektivitet med 50 pCt.; de faste Omkostninger er stadig 100
Kr., de variable 1% Gang saa meget som før eller 150 Kr.
og Arbejdslønnen stadig 200 Kr. — i alt 450 Kr. for 150 Stkr.,
hvad der giver en Omkostning af 3 Kr. pr. Stk. eller 25 pCt.
mindre end før. Arbejderen faar uforandret Timeløn, men for
hver Arbejdspræstation */ 3 mindre end før. Er Arbejdslønnen da
oprindelig kun x/s af Totaludgiften, vil den større Effektivitet
give en Reduktion i Omkostningerne af 20 pCt., men af 25
pCt., hvis Lønnen tog 50 pCt. af Omkostningerne.
Imidlertid vil en Forøgelse af Produktionen med 50 pCt.
sænke Prisen, hvor meget afhænger af, hvor stærkt Produkt
prisen falder, naar der kommer en øget Produktion paa Mar
kedet. Spørgsmaalet er da i dette Tilfælde: Vil den opnaaelige
Pris falde mere end Styk-Omkostningerne eller mindre? I
første Fald udvider Arbejdsgiveren ikke Produktionen med
50 pCt., og afskediger altsaa Arbejdere, i sidste Fald udvider

han Produktionen, antager flere Arbejdere med Lønstigning
som Bivirkning. Man vil se, at jo større Del Lønnen udgør af
Varens Pris, des større er Sandsynligheden for, at Prisen fal
der mindre end Omkostningerne.
Hvis af de andre Udgifter de faste Omkostninger er meget
store, vil, da denne Udgift ikke ændres ved bedre Udnyttelse,
Arbejdets øgede Effektivitet føre til en betydelig Reduk
tion i Stykomkostning. Lad saaledes de faste Omkostninger
være 300, Stofudgiften 100 og Lønnen 100 Kr., — Prisen vil
da ved 100 Stkrs. Produktion være 5 Kr. Øges Effektiviteten
med 50 pCt., bliver Udgiften for 150 Stkrs. Fremstilling 300
(de faste Omkostninger) -j- 150 (Stof) -j- 100 (Løn) = 550
eller 32/B Kr. pr. Stk., en Reduktion af l’/3 Kr. = 262/3 pCt.,
hvor Lønnen tog 20 pCt. af Udgiften. Jo større faste Ud
gifter, jo mere Løn og jo mindre Stof, des større Virkning paa
Omkostningernes Nedsættelse har en øget Effektivitet hos Ar
bejderne, og des mere sandsynligt er det, at Omkostningerne
falder mere end den opnaaelige Pris, og at altsaa Produktionen
udvides yderligere med større Beskæftigelsesgrad som Bivirk
ning.
Fordi et Fags Arbejde paa Grund af højere teknisk Udrust
ning eller bedre Metoder eller større Flid bliver mere produk
tivt, behøver dets Udøveres Aflønning ikke at forbedres; dels
er ikke Produktiviteten, men Rentabiliteten afgørende, dels
tenderer et Fags Pengeløn mod at være som et andets, der
kræver samme Uddannelse og samme Kapital, endda bortset
fra, at Lønnens Købeevne jo ikke er afhængig af Fagets sær
lige, men af den almindelige Produktivitet. Mureren, der ar
bejder med sin Bedstefaders Teknik, faar desuagtet høj Real
løn, fordi han staar i Monopolstilling, og fordi Anvendelsen af
Produktionskraften i andre Fag teknisk er bleven mere givtig,
hvad der kommer ham til Gode som Forbruger; det ene Fags
tekniske Fremskridt kommer alle Fags Udøvere til Gode gen
nem Varepriserne. At Bybefolkningen er mere interesseret i,
at Landbrugets, end i, at dens egen Teknik øges, er et af Øko
nomiens mange Paradokser. Arbejderen har ikke sjældent
kun liden Interesse i fortrinlig Produktivitet i eget Erhverv,

uden for saa vidt denne giver et Land et Forspring, der kan
skabe en Eksportindustri, eller den producerede Vares Pris
ikke falder væsentligt, naar der skal afsættes en betydelig
større Mængde af Varen paa Markedet. Arbejdets specielle og
Samfundets almindelige Interesse dækker ikke hinanden; der
er Tilfælde, hvor Ca’canny') er til Arbejdets Fordel, hvis det
ændrer Forholdet mellem Kapitalmængde og Arbejdertal, saa
sandt som Hælvten af en lille Kage kan være større end Fjer
dedelen af en større.
Naar Arbejdets Effektivitet stiger i alle Fag, vil det være
til dets Fordel, realt set; det samme gælder, hvis Produktivite
ten af tekniske Grunde øges over hele Linien; øges den kun i
enkelte Fag, spiller Produktets Efterspørgselskurve afgørende
ind, ligesom det — med Reallønnen for Øje — har Betyd
ning, i hvilken Grad Arbejderen er Forbruger af sit eget Fags
Produkt.
Arbejderen i et Monopolfag vil ofte være godt stillet; i
Byggearbejdet lægger Mester i sin Priskalkule en fast Procent
paa Lønnen; men Kunden reagerer baade ved Nyopførelse og
Reparation, saaledes at Mester med en fordoblet Avance har
en Aarsindtægt, der ikke er større end før Krigen. For fag
lærte og Folk, der arbejder ved kostbare Maskiner, er det un
der Forudsætning af en stærk Organisation, der begrænser
Tilgangen, godt at arbejde under Monopolet; for simple Arbej
dere særligt i Mineindustrien vil Monopolet ofte bryde Fag
foreningen og slaa Lønnen langt ned; thi, siger Thornton i
sit skelsættende Arbejde „On labour" (1869), er Arbejderne
for fattige til at slutte sig sammen, sættes Lønnen ved Sam
menslutning af Arbejdsgiverne.

56. Arbejdertal og Kapitalmængde.

Hvis Befolkningen vokser stærkere end Kapitalen, eller
denne pludselig forringes, saaledes at Forholdet mellem Ka
pitalmængde og Arbejdertal formindskes, svækkes Arbejde) Gaa langsomt og brug Tommelfingrene.

rens Stilling, ikke blot fordi de andre Produktionsfaktorer
kommer i stærkere Monopolstilling til ham, men ogsaa fordi
den samme Mængde Kapital for at haandteres af et større
Antal Arbejdere maa ned i en lavere Teknik. Af Kapitalens
Størrelse afhænger, om jeg skal give hver Arbejder en Spade
eller en Gravemaskine at arbejde med; den valgte Teknik er
da ikke blot en Funktion af vor Kundskab, ej heller blot af
Bedrifternes Antal i Forhold til den samlede Produktion, men
ogsaa af Kapitalens Størrelse, ikke dens absolute, men dens
relative.
Er Kapital og Folketal uændret, kan man kun slaa ind paa
en saadan højere Teknik, som ikke kræver større Kapital;
paa dette Punkt er der i vore Dage en Mulighed for endog
kapitalsparende Opfindelser og Metoder; thi man kan, naar
man vil holde Produktionen uforandret, endog med en mindre
Kapital anvende en højere Teknik ved f. Eks. at erstatte 5
smaa Maskiner med én stor, der ikke koster mere at frem
stille end de 5 smaa; dette kan ske forholdsvis let, da der i
den løbende Produktionsproces daglig opslides nogle Maskiner
og daglig paabegyndes Fremstillingen af andre; men her kom
mer nu det Ligevægtskrav frem, at alle Arbejdere og al Kapi
tal skal beskæftiges; dette Krav hindrer, at man f. Eks. efter
en Krigs store Kapitalødelæggelse gaar over til at erstatte
100 Spader med en Gravemaskine; de arbejdsløs bievne vil
underbyde Manden, der betjener Gravemaskinen, indtil det
Punkt er naaet, hvor Arbejdsgiveren staar sig ved at vende
tilbage til den lavere Teknik. En i stærk Monopolstilling staaende Kapital kan imidlertid fastholde den højere Teknik og
tvinge de overflødige Arbejdere ud i den industrielle Reserve
armé; Lindberg har Ret i, at organiserede Driftsherrer kan
forlænge Produktionsprocessen i den kapitalistiske Omvejs
produktion og dog holde Lønnen paa Minimum, idet de altsaa
bruger en Teknik, hvor den givne Kapital kræver færre Ar
bejdere til Samarbejde, end der tilbyder sig1); ved en afpas*) Se herom Jak. Kr. Lindberg: Magt I og II, og samme: „BohmBawerks Kapitalrenteteori“, Nationaløkonomisk Tidskrift 1905.

set Kredit- og Prispolitik kan Storkapitalen da hindre den lave
Løn i at indkalde kapitalsvage Konkurrenter, som kan magte
den lavere, men ikke den højere Teknik, og saaledes holde en
forøget industriel Reservearmé ubeskæftiget; vil man ved Af
tagen i Kapitalens forholdsmæssige Størrelse ikke udstyre
hver Arbejder med en mindre Hjælpe-Kapital, vil man altsaa
fastholde sin Teknik, saa kan man i vore Dage holde de over
flødige i Live, indtil der kommer Kapital nok, ved offentlige
Understøttelser eller ved at beskæftige dem i immaterielle og
kapitalløse Erhverv som Digtere, Malere, Gøglere, Smaahandlende og lignende, eller ty til lidet kapitalkrævende Nødarbej
der, der oftest vil være ret uprofitable; paa Landet fordeler
Bønderne endnu ofte de bosiddende arbejdsløse iblandt sig og
lader foretage nogle Arbejder, som i og for sig ikke kan betale
sig, selv med den lave Løn, som da ydes, f. Eks. Læplantning,
Stenrydning og Hegnsætning eller Smaaarbejder ved Bygnin
ger; det offentlige vil foretage Vejudbedringer o. lign. Et
militært indrettet Land kan indkalde de overflødige til mili
tære Øvelser.
Der er imidlertid en fornuftig Maade at møde en For
ringelse af Kapitalstokken paa og dog redde den højere Tek
nik og beskæftige alle Arbejdere, og det er ved saavidt mu
ligt at gennemføre Flerholdsdriften, hvor samme Maskine alt
saa kræver dobbelt Antal Arbejdere til Opnaaelse af dob
belt Produktion; men dette er først sket efter Verdenskrigen,
hvor Kapitalødelæggelsen har været større end Ødelæggelsen
af Menneskeliv.
Efter en Krig og den derefter følgende Krise taler man om,
at der er for mange Mennesker; man tror, at det er Malthus’
Lov1), der er i Spil; i Virkeligheden skyldes den tilsynela
dende Overbefolkning en ved en fejl Teknik sket Krænkelse
af Loven om, at Kapitalmængde og Arbejdermængde bør svare
til hinanden. Naar Asien til Stadighed holder en lav Teknik,
er det i første Række den store Befolkningstæthed og den
*) Malthus, engelsk Nationaløkonom (1766-1834).
kendt for sin Overbefolkningslære.

Særlig

be

deraf skabte lave Arbejdsløn, der er Maskinens Fjende og
samtidig tillader de herskende Klasser et utroligt stort Folke
hold; det er forsaavidt betegnende, at det kapitalfattige Sovjet
rusland, der ikke yder sine Borgere ret mange materielle Vær
dier, er gavmildt med Kunstskuer og Undervisning, som ikke
kræver stor Kapitalanbringelse. Beskæftiges den industrielle
Reservearmé ved Nødarbejder, hvortil Midlerne skaffes ved
Beskatning, saa vil den Krone, man tager fra Skatteyderen,
ikke købe mere, omend anderledes end i hans Besiddelse.
Spørgsmaalet bliver da, om de Penge, der gives til de arbejds
løse, tages ved Indskrænkning af Forbruget af udenlandske
Varer eller fra Varer, hvis Fremstilling kræver megen Kapital
og kun beskæftiger faa Arbejdere, thi kun i disse Tilfælde
opvejer de ved Nødarbejder beskæftigede Tallet paa de Ar
bejdere, der bliver arbejdsløse, fordi Borgerne indskrænker
deres Forbrug med Skattens Beløb. Noget andet er, at Staten
ved i en Depressionsperiode at skabe Kreditmidler og Be
skæftigelse virkelig handler produktivt og forøger Arbejdslejligheden uden at indskrænke den et andet Sted; men saa
maa den udsætte Skatteinddækningen til Højkonjunkturen og
gør da dobbelt Gavn, naar den bruger Skatten til at inddrage
de under Depressionen skabte Kreditmidler.
Naar vi har talt om Kapitalmængdens Indflydelse paa Val
get af Teknik, er vi gaaet ud fra, at højere Teknik betyder
Fabrikernes Udstyrelse med Maskiner, der har en højere
Automatisme, d. v. s. kræver færre Arbejderes Betjening pr.
anbragt Energienhed; en Kapital af 1000 Kr. anbragt i 100
Spader kræver 100 Arbejdere til sin Betjening, men anvendt
til en Gravemaskine kun 2; der eksisterer imidlertid en Række
Opfindelser, der intet har med Maskinens Automatisme at
gøre og for saa vidt ikke berører Beskæftigelsesgraden, som
hvor Forbedringen bestaar i bedre Gødningsemner, bedre
Sædfrø eller Jordbehandling eller billigere Raastoffer og bedre
Anvendelse af kendte Raastoffer — kort, hvor Tekniken gæl
der Metode og ikke Redskab. Her vil Overgang til eller
Fastholden ved højere Teknik ikke øge Arbejdsløsheden, men
blot øge Produktiviteten og nedsætte Omkostningerne. Af den

samlede Kapitals forholdsmæssige Størrelse afhænger da, hvor
ledes Bedrifterne, ledet af Rentefodens Pegepind, spreder Ka
pitalen over kort og lang Anbringelse, og om de binder Pro
duktivkraften i stort og længevarende Maskineri eller ej.

57. Teknik og Løn.
Ved Undersøgelsen af en Lønændrings Indflydelse paa Be
skæftigelsesgraden eller f. Eks. Indvandrings Indflydelse paa
Lønnen kommer der et Forhold til, som ændrer Faøonen paa
den Kurve, der udtrykker Arbejdsgivernes Efterspørgsel efter
Arbejde, og det er den Omstændighed, at man kan ændre sin
Teknik. Den Teknik, der er kapital- og stofsparende, ned
sætter Stykudgiften uden at ændre Arbejdets absolute Afløn
ning, og forhøjer altsaa Lønudgiftens Andel i Stykprisen; Ar
bejderne vil staa taktisk bedre, fordi den lavere Stykpris for
øger Efterspørgslen efter Varen og dermed ogsaa efter Ar
bejdet. Men den ændrede Teknik kan ogsaa være arbejdssparende, medføre en større Automatisme1). Stiger Lønnen,
møder Arbejderen da den ham erstattende Maskine; Betragt
ningen af Kapital som Arbejdets Konkurrent gælder dog kun i
det enkelte Fag, men ikke samfundsmæssigt. Omvendt: fal
der Lønnen i et Fag, mister Maskinen noget af sin Konkur
rencekraft; en nedsat Arbejdsløn kan da ved Anbringelse af
nydannet eller frigjort Kapital føre til, at man anvender en
lavere Teknik, en mindre Automatisme2). Et Fald i Arbejds
lønnen beskæftiger da arbejdsløse under Forudsætning af, at
Faldet er tilstrækkelig stort til at gøre Lavtekniken mere pro
fitabel end Højtekniken. Samfundsmæssigt er dette uheldigt,
fordi det samlede Produkt, trods Forøgelse i Beskæftigelses
graden, i den lavere Teknik snarere bliver ringere end i den
højere. Den i lav Teknik arbejdende Mands tekniske Produk*) d. v. s. medføre, at der kræves færre Arbejdere til Betjening
pr. Kapitalenhed.
!) Altsaa flere Arbejdere pr. Kapitalenhed.

tivitet bliver ringe og paatvinger samtidig ogsaa de i højere
Teknik arbejdende sin lave Løn, medmindre Fagforeningerne
er i Stand til i et Fag at holde forskellig Lønhøjde for de
forskellige Arbejdergrupper.
Vi maa fastslaa, at en lav Løn indskrænker den samlede
Produktion dels ved at gøre Arbejderen til et daarligere Pro
duktionsmiddel og dels ved at slaa Produktionen ned i en
lavere Teknik. Rimeligvis staar et Samfund sig teknisk set
bedre ved at beskæftige 75 pCt. af Arbejderne i en høj Tek
nik end 100 pCt. i en lav Teknik.
Her kommer den Lov igen ind, at i det statiske (stillestaaende) Samfund skal alle Arbejdere og al Kapital være be
skæftigede og hele Produktionen afsat til dækkende Priser:
Forholdet mellem Kapitalmængde og Arbejdertal afgør, hvil
ken Teknik der skal vælges, hvor megen Kapital der skal
stilles til den enkelte Arbejders Raadighed (om 1000 eller
10,000 Kr.). Socialt set er der da ingen Konkurrence mellem
Arbejder og Kapital; Konkurrencen indtræder først, hvis vi
vælger en saadan automatiserende Teknik, at Kapitalen ikke
slaar til til at beskæftige alle arbejdssøgende. Stiger Renten
over Normalen (over „normal Rentefod"), det Punkt, hvorpaa den staar, naar alle Arbejdere og al Kapital er beskæf
tiget, er det Bevis for, at man ved Enholdsdrift har valgt en
Teknik, der er højere, end der er Kapital til. Arbejderne kan
drive Lønnen saa højt op, at Arbejdsgiverne gaar ind i en for
høj Teknik.
Det er en gammel Sætning indenfor Nationaløkonomien, at
Forholdet mellem К (Kapitalmængden) og L (Arbejdertallet)
bestemmer Forholdet mellem Aflønningerne (o: Forholdet
mellem Rente og Løn); er Forholdet K:L givet, er deres abso
lute Størrelse ligegyldig. Men Loven gælder kun, hvis vi
tager alle Arbejdere under ét og ser bort fra de Skodder, der
skiller de forskellige Fags Arbejdere. Desuden er Forholdet
mellem Arbejdsløn og Kapitalrente ikke udelukkende afhængigt
af Forholdet K:L; thi vi skal tage Tekniken med i Betragt
ning. Der er nemlig med x Kapital og у Arbejdere tre Mu
ligheder: 1) at al Kapital og alle Arbejdere beskæftiges; i saa

Fald er Reallønnen lav, hvis der kun er lidt Kapital, fordi Ar
bejdets Produktivitet da under en af Kapitalmangel nødvendiggjort Lavteknik er ringe; 2) at Kapitalen rykker op i
højest mulige Teknik, som udelukker, at alle Arbejdere be
skæftiges; saa bliver Lønnen lav, ikke fordi Arbejdets Pro
duktivitet er ringe, men fordi Arbejderne kommer i en taktisk
daarlig Stilling.
3) Endelig kan vi anvende denne højeste Teknik, men ar
bejde med 2 Skift å 8 eller 3 Skift å f. Eks. 7 Nettotimer:
i saa Fald bliver alle Arbejdere beskæftigede; de kommer i
gunstig taktisk Stilling, og deres Arbejdsydelses Produktivitet
er høj. Vi ser her, at Reallønnen er en Funktion af to Ting:
Arbejdets gennemsnitlige Produktivitet og Arbejderens takti
ske Stilling, hans Magtstilling. Og den kan Arbejderorganisa
tionerne forbedre ved at holde en Del af Arbejdskraften til
bage eller gennemtvinge Flerholdsdrift. Sætningen, at For
holdet mellem Kapitalmængden og Arbejdertallet bestemmer
Forholdet mellem Aflønningerne, maa da ændres, idet vi ind
føjer en tredje Ting, der faar Betydning: den valgte Teknik.
Arbejdets taktiske Stilling forbedres i samme Forhold, som
der er Stigning i Kapitalens Størrelse og i Skiftenes Tal, men
forværres i samme Forhold, som der er Stigning i Arbejds
udbudets og Automatismens Omfang.
At høj Løn giver høj Teknik, lav Løn lav Teknik, samt at
høj Teknik formindsker det anvendte Arbejdertal, belyses af
den svenske Kuglelejekoncerns Politik: i de sidste 15 Aar har
den formindsket sit Arbejdertal med op mod 40 pCt., idet man
nymonterede de svenske Fabriker; noget forinden havde man
nymonteret Koncernens amerikanske Fabriker, fordi Arbejds
lønnen der var højest. De svenske Fabrikers forældede, men
brugbare Maskiner overførtes til Koncernens franske Fabriker,
hvor Lønnen var saa lav, at en ringere Teknik betalte sig.
Vi forstaar, at, idet Arbejdsgiverne er interesserede i høj
Teknik, baade efter deres Tankegang og fordi de derved tak
tisk kommer i gunstigere Stilling, faar Karl Marx for saa vidt
Ret i, at moderne Kapitalisme er karakteriseret ved en
voksende Reservearmé af arbejdsløse; dette skyldes dog ikke

Kapitalophobningen, men at den anvendte Teknik udvikler sig
hurtigere, end Kapitalen øges. Højtekniken rammer andre
Fag end det, hvori den indføres: Udvindingen af Olie og Elek
tricitet sker i mere automatiserende Teknik end af Kul; Eng
land og U. S. A. har maattet lukke Kulminer med Afskedigelse
af flere Hundredtusind Mænd, hvis Stilling i Dag synes
haabløs.
Jeg kan tænke mig en Tilstand, hvor man fastholder en
højere Teknik, end Kapitalmængden retfærdiggør, og hvor
der danner sig et Befolkningslag, der delvis staar uden for
Produktionen og lever af Understøttelser eller forøger Tallet
paa de Folk, der omsætter de producerede Varer: I 1840 be
skæftigede U. S. А. 2И pCt. af sin Befolkning som Skoma
gere, nu kun 2 pCt. Lad os ogsaa tage Tallene fra Bethlehems Steelworks, Pennsylvania, U. S. A.
1907
Dagløn.............................
I1/4
Løn for 1 Mill. Tons ... 70.000
Løn pr. Ton...................
0,07
Arbejdertal pr. Mill. Tons 8.100

1913
le/io Dollar
32.000
—
0,03 —
2.700 Mand

Et rationelt Arbejdssystems Indførelse skulde da have
været ledsaget af en Tredobling af Produktionen, for at sam
me Antal skulde være beskæftigede. Trods Kapitalrigelighed
og Indvandringsbegrænsning synes U. S. A.’s Industri ende
lig at have passeret den tekniske Automatisme, hvori alle
Arbejdere kan beskæftiges. Fra 1919 til 1927 er den indu
strielle Produktion gaaet frem, men takket være den højere
Teknik er de beskæftigedes Antal gaaet 15 pCt. tilbage.
Jernbanernes Indskrænkning i Arbejdertal var i samme Tids
rum ca. 20 pCt., og fra Landarbejdet gik 1 Mill. Personer.
Produktmængden pr. Arbejder er i Tiaaret 1914 til 1924
i følgende nordamerikanske Industrier steget med: Gummi
211, Automobiler 172, Petroleum 85, Cement, Jern og Staal
60, Papir og Cellulose 34, Sukkerraffinerings-, Læder- og
Slagtningsindustrien 27 pCt.
Tilkomsten af ny Kapital nødvendiggør en højere Teknik,

hvis alle Arbejdere i Forvejen er beskæftigede. I første Om
gang er det rimeligt, at en nydannet Kapital maa søge en An
vendelse, der af tekniske eller økonomiske Grunde er mindre
givtig, bl. a. ved at den forøger Produktionen og dermed
trykker Vareprisen i en eller anden Branche; men Erfaringen
viser, at nydannet Kapital i det lange Løb anbringes i en
højere Form. Øges Kapitalen ikke, og fortsætter Tekniken
sin Stormmarch, saaledes at samme Kapital ved Genanbrin
gelse faar højere og højere Automatisme, resulterer dette i en
Vækst i Reservearmeen, som kun kan standses, hvis Flerholdsdriften faar den samme Kapital til at strække til et større
Antal Arbejdere.
Efter mit Skøn vil de, der ikke vil drive Arbejderne til
Væggen, være interesserede i Gennemførelsen af Flerholdsdrift; den giver i en kapitalknap Verden Løsningen paa Ar
bejdsløshedsproblemet, for saa vidt dette skyldes Kapitalknap
hed. Europas Svar paa amerikansk Konkurrence bør ikke
være, at man kasserer endnu brugelig Maskinkapital, men at
man udnytter den, man har, i flere af Døgnets Timer, og der
med nedsætter det Beløb, hvormed de faste Udgifter indgaar
i Stykomkostningerne.
Det tekniske Fremskridt vil, naar Kapitalmængden ikke
øges i samme Forhold, ved Et-Skift føre til lavere Løn og i
alt Fald til, at de besiddende Klassers Andel i Produktionens
Resultat øges; nu er der Mulighed for, at den øgede Reserve
armé, udkastet fra den direkte Produktion, anbringes som Tje
nesteydende, bl. a. tjenende de riges personlige Velvære. Og
for saa vidt vi er mere rundhaandede i vor Indtægtsudgivelse
end i dens Erhvervelse, kan det ske, at disse ofte delvis kapi
talløst anbragte Folk faar en forholdsvis god Løn, der ikke har
noget med deres Produktivitet at gøre. Fra 1920-27 er Millio
ner af Arbejdere i U. S. A. skudt ud fra Industri, Landbrug og
Jernbaner, men til Gengæld er f. Eks. Hotel- og Restaurations
personalet vokset fra */2 til 1 Mill, og Radioindustriens og det
ved Biografteatrene (ikke Biografindustrien) beskæftigede
Personale er vokset hver med */ g Mill. Personer. Befolknings
forøgelsen vil ikke blive optaget i Industrien, men i tjeneste
ydende Beskæftigelse.

58. Konjunktur og Løn.
En høj Realløn følger ikke nødvendigvis af en høj Nominal
løn, og udelukkes ikke af en lav; det beror selvfølgelig paa
Forholdet mellem Løn og Varepriser. Det er rigtigt, at øget
Produktion muliggør stor Realløn, men har den ikke til en
nødvendig Følge, thi om dette bliver Tilfældet, beror paa Ar
bejdets Magtstilling. Under Stilstand stiger ofte Reallønnen,
selv om Fordelen herved modarbejdes ved den lavere Beskæf
tigelsesgrad. Næsten altid lider Arbejdet under Inflation, der
slaar selv en forøget Løns Købeevne ned. Det vesteuropæisk
amerikanske Civilisationsomraades Realløn steg i Prisfaldsperio
den 1875 til 1897 med ca. 20 pCt., hvoraf Hælvten skyldtes Stig
ning i Nominallønnen; trods fortsat Stigning i denne faldt
under Prisstigningsperioden 1898 til 1914 i U.S.A. Realløn
nen næsten tilbage til Reallønnen i 1875, endda Produktionen
pr. Hoved var vokset med over 20 pCt. Jeg maa da her gen
tage en i min Grænseværdilære fremhævet Sætning, at „gode
Tider" kun er gode Tider for de løngivende og varesælgende
Klasser, og at Likvidations- og Normaltidens Afsnit af den
økonomiske Periode er dem, hvori Arbejderens Stilling reelt
forbedres; under Højkonjunkturen halter Lønnen langt bag
Prisniveauet, og under Krisen er han underbeskæftiget. Løn
arbejdets Historie viser, at Inflationen altid var skadelig for
de løntagende som for Samfundet. Deflationen gør ogsaa
Ulykker, men aldrig udover sin egen Tid, jo hurtigere Defla
tionen, jo voldsommere, men ogsaa mere kortvarende dens
Virkning. Nys1) har vi set den stærke og i de fleste Lande
langsomme Deflation, ledsaget af en Arbejdsløshed, der naaede op til at omfatte */.. af Arbejderne, idet Regeringerne ikke
har forstaaet, at ikke er et højt Prisniveau, engang naaet, en
Ulykke — i alt Fald ikke naar Lønnen har holdt Trit — men
stærke Ændringer i Niveauet, i hvilken Retning disse end be
væger sig.
Efter mit Skøn har Arbejderne gjort Ret i under Deflatio) Skrevet i 1926.

nen at gøre Modstand mod Arbejdslønnens Fald og at fore
trække Arbejdsløshed fremfor en tilstrækkelig lav Løn, det
var en ganske vist lang og lidelsesfuld Overgang; men en
gang naaes Bunden, og Arbejderne skal da ikke i Opgangen
kæmpe for Lønforhøjelsen. Ligeledes vil det være en Ulykke
for Arbejderklassen, om den opgiver den kortere Arbejdstid
eller andet, der indvirker gunstigt paa dens taktiske Stilling:
Dens Svar paa Krav om Lønnedsættelse og Forlængelse af
Arbejdstiden bør være Villighed til Flerholdsdrift. Der er
Fag, der ikke kan tage Flerskifte, f. Eks. Landbruget; men
dels er Lønnen paa Landet gaaet mere end tilstrækkeligt ned,
og dels er det socialt saaledes, at hvis den opnaaede og til
kontraktmæssig Udgift omformede Jordrente kun kan hæv
des ved at slaa Landarbejdeme ned paa Livsminimet, saa maa
hellere Jordrenten falde, selv om en Række Gaarde da maa
skifte Haand. En Nation som en Klasse maa hellere tage en
haardt følt øjeblikkelig Lidelse end se Flertallet af Folket
varigt slaaet ned i en lav Leveplan.
For 100 Aar siden stod Arbejdet svagt i Lønkampen, uden
Organisation og Modstandsevne. (Falbe Hansen mener, at
danske Landarbejderfamilier omkring 1800 kun havde 30 Kr.
aarligt tilovers efter at have dækket et nøjsomt Fødebehov).
Arbejdsgiverne lokkede kun uvilligt Arbejderne til sig ved
Lønoverbud, hvor skarpt de end konkurrerede som Varesæl
gere. Efter at den kollektive Aftale er trængt igennem, vil,
hvad vi nys har set, Arbejdsgiverne slet ikke i Højkonjunk
turen overbyde og Arbejderne slet ikke i Lavkonjunkturen
underbyde hverandre, saaledes at vi med Edgeworth1) kan
sige, at der paa Arbejdsmarkedet ikke foreligger tosidet Kon
kurrence, men tosidet Monopol, hvoraf ganske vist Arbejdets
er det svageste. I Arbejdsgivernes Kalkyle er Arbejdslønnen
pr. Time en fast beregnelig Størrelse, som ikke giver Mulig
hed for Smudskonkurrence paa dette Punkt.

*) Engelsk Økonom (1845-1926).
Under Højkapitalismen.

59. Normalarbejdsdagen.
Schønheyder har sikkert Ret, naar han i sin Opsats i det
norske „Statsøkonomisk Tidsskrift" udtaler, at en med et
Redskab uafbrudt arbejdende Mand ikke præsterer mindre
i Aarsgennemsnit i otte end i ti Timer. Ved den auto
matiske Maskine, der giver Arbejderen sit Tempo, vil det
ikke være Kvantiteten, men Kvaliteten, det skorter paa ved
lang Arbejdstid, bortset fra, at Trætheden medfører daarlig Pasning af og Brud paa Maskinen. Erfaringen før Krigen
taler for den korte Arbejdsdag, men fra 1919-23 gik Produk
tionen pr. Arbejder endog mere ned, end Arbejdstiden blev
forkortet; dette laa dels i Krigspsykosen baade hos de styrende
og de styrede, dels i, at hjemvendte Soldater ikke er gode Ar
bejdere, dels i Arbejdernes revolutionære Sindelag og endelig
i, at Redskabsmateriellet var slidt og rovdrevet under Krigen.
Erfaringerne fra de sidste Aar bekræfter derimod Førkrigs
tidens Erfaringer, særlig i U.S.A.; ogsaa Danmark viser for
de mere mekaniserede Industriers Vedkommende, at 8-Timers
Dagen har „tjent sig selv ind": 1 Aarene 1913 til 1924 er
Produktmængden pr. Arbejder vokset i Møllen fra 210 til 290
Tons, i Margarinefabriken fra 53 til 56 Tons, i Papirfabriken
fra 29И til 30J4 Tons og paa Oliepresserier fra 52 til 58 Tons
Olie og 101 til 133 Tons Kage, og denne Produktionsforøgelse
pr. Mand er fortsat.
Har Dogmet om 8-Timers Arbejdsdag ikke absolut Gyldig
hed overfor al Slags Arbejde, og kan det bedste Punkt for
Arbejdspræstationen ligge baade over og under otte Timer, er
8-Timersdagen dog som Princip værd at antage, selv om vi
ikke kan ligestille en Maskinarbejder med en Natvægter eller
Automatvævens Tjener med en Avlskarl, hvis Arbejde hverken
er uafbrudt eller ensformigt, og der saaledes er Plads for Hen
syn til de individuelle Erhvervs-Forhold, og selv om velbetalt
Overtidsarbejde bør mildne Princippets Strenghed og afbalan
cere Forskellen i Fabrikens Belastningsgrad. Man bør ikke
glemme, at den Arbejdstid, der direkte medgaar til Fremstil

lingen af et Par Støvler, kun er 10 pCt. af, hvad der krævedes
for 50 Aar siden.
Den industrielle Arbejdsgivers eneste berettigede Indven
ding mod 8-Timers Arbejdsdagen er den ganske vist vægtige
Paapegen af, at han ikke i tilstrækkelig Grad faar udnyttet sit
kostbare Maskineri og sine Bygninger, og at derfor Rente og
Afskrivninger, Husleje og Igangsættelsesudgift vejer tungt i
Omkostningen for hvert enkelt Stykke, han producerer; men
hertil bør Arbejdernes Svar være et Tilbud om Tcholdsdrift
(2X8 Timer); Lord Leverhulme') har en Gang erklæret, at
han foretrak at arbejde med 2 Hold å 6 Timer fremfor med
et Hold å 8 Timer, forudsat at de faste Udgifter, der ikke
varierer med Produktionens Størrelse, er store nok. Stor
entreprenøren, Lord Brasseys2) nu 50 Aar gamle Betragtning
over Forholdet mellem nordisk og sydlandsk Arbejdskrafts
Værdi bekræftes nu af Rederne, der foretrækker sydlandske
og eksotiske Fyrbødere, fordi de er mere villige og skikkelige
med Hensyn til Kost og Behandling, men sender en dansk
Mand ned til Fyret, naar det gælder. Ordentlig Ernæring og
Fritid kommer igen i Form af større Arbejdsevne, og naar Ar
bejderne har lært at bruge den større Fritid og større Ind
tægt fornuftigt og har vænnet sig til det ny Arbejdstempo, vil
det vise sig, at 8-Timers Dagen har „betalt sig selv“. Gør en
stor Mand af ham, men gør det langsomt, gælder andre end
den unge Griffenfeld og har ogsaa Adresse til pludselige For
bedringer i Levekaarene.
Den kortere Arbejdstid og den bedre Ernæringstilstand vil
ikke blot vise sig i, at Arbejdstiden bedre udnyttes, men og
saa i, at Samfundets Udgifter, foraarsagede af Sygdom, større
Dødelighed og kortere Levetid, aftager, og saa har vi endda
set bort fra, at en træt Mand har større Ulykkessandsynlighed
’) Leder af „Lever Brothers", den engelske Sæbetrust, der har
Tilknytning til den engelsk-hollandske Margarinetrust.
!) En af de første, der teoretisk opstillede Reglen om de høje
Lønningers Økonomi: det betaler sig at give gode Lønninger.

end en vaagen og frisk. Iøvrigt vil en Nedsættelse af Arbejds
dagen oftest medføre Indretninger fra Arbejdsgiverens Side,
som indskrænker Tidsspilde (jfr. Vente- og Spadserepenge)
og „Tomgang" (at Møllen maler Luft, at Arbejderen blot er
tilstede og hans Løn Erstatning for udstaaet Kedsomhed og
ikke for udført Arbejde), saaledes at Nettoydelsen alene af
den Grund kan holdes uændret trods forkortet Arbejdstid. For
Samfundet gælder de høje Lønningers Økonomi1), sjældnere
derimod for den individuelle Arbejdsgiver.
Under en Konkurrence om Posten som Professor i Økonomi
ved Københavns Universitet hævdede alle Konkurrenter uden
Begrænsninger, at 8-Timers Arbejdsdagens Gennemførelse
vilde stille Arbejderne gunstigt i Lønkampen, idet K:L æn
dredes i deres Favør. De Konkurrerende begik den Fejl at
regne med Arbejdstimer pr. Kapitalenhed og ikke med Per
soner eller Arbejdsdage. Er der 100 Maskiner og 500 Mand,
er Forholdet mellem Maskine og Mand 1:5; dette forandres
ikke, selv om Arbejdstiden nedsættes med 20 pCt.; der skal
ikke derfor bruges 25 pCt. flere Mand, d. v. s. 625, thi der
er stadig kun 100 Maskiner, de staar blot stille i 2 Timer
flere end ellers. Sætningen gælder kun, hvor vi har delvist
kapitalløst Arbejde: 8-Timers Dagen vil i Byggeindustrien be
tyde større Beskæftigelse, ligesom for Vægtere og Bude. Prin
cipielt ændres Forholdet K:L ikke, før man gaar over til
Flerholdsdrift, thi da skal hver Maskine have dobbelt Betje
ning. Naar Statsbanerne efter 8-Timersdagens Gennemførelse
maatte øge deres Personel, var det ikke, fordi de skulde eller
kunde sætte 1 Ekstramand paa hvert Lokomotiv, men fordi
de lod deres Toggang være uforandret og fordelte Ekstramandens Timer over de Timer, hvorfra 8-Timers Dagen havde
trukket Mandskab o: Banerne gik over til en Art Flerholds
drift og lod samme Kapital efterspørge af flere Arbejdere.
Naar 8-Timers Dagen uden at være ledsaget af Flerholds
drift ogsaa gavner de med Kapital beskæftigede Arbejdere, er
det, fordi den ved at lægge Beslag paa flere kapitalløst be*) Se Noten om Brassey forrige Side.

skæftigede letter Presset, som Overgang fra disse Grupper til
de med Kapital beskæftigede volder. Men Virkningen for dis
ses Vedkommende er indirekte og ikke stærk.
De fleste Teoretikere antager, at Indførelsen af 8-Timersdagen vil „tjene sig selv ind: a) Fordi dyre Arbejdstimer gør
Driftsherren interesseret i en bedre Udnyttelse af Arbejds
kraften, hvad kun naas ved hensigtsmæssig Organisation af
Arbejdet og ved at undgaa Spild og Ventepauser. b) Fordi den
korte Arbejdstid gør Arbejderen til et bedre Instrument, hvis
ved Arbejdsbesværet tabte Kraft hurtigt genvindes, og hvis
Humør og derfor Villighed er større, c) Fordi man gaar til
større Udnyttelse af Maskinkraften og i Jordbruget til en
mere ekstensiv Dyrkelse, der giver mere Udbytte pr. Mand,
mindre pr. Arealenhed, og endelig d) fordi man indfører Flerskift. Det synes, at Teoretikerens Forventning om, at 8-Timersdagen betaler sig, er opfyldt; hvor meget der af den øgede
Effektivitet virkelig kan tilregnes Arbejderen og den bedre
Udnyttelse af ham, og hvor meget større Kapitalanvendelse
pr. Mand, kan ikke siges. Den smaalige Undersøgelse, om det
er bedre Teknik og Organisation eller større Ydeevne hos Ar
bejderen, der har forøget vor Virksomheds Produktivitet, er
betydningsløs, hvis vi anlægger et halv-moralsk Aarsagssynspunkt. Efter dette skal Kapitalen kun have Løn efter sin
Mængde, ikke efter sin tekniske Iklædning, idet den Viden
og det Aandsarbejde, denne Iklædning repræsenterer, hverken
skyldes Kapitalisten eller Arbejderen; de faar Andel deri
efter deres Knaphedsstilling, forstærket af deres Magtstilling.

60. Fremtidens Arbejder.
Den industrielle Arbejder staar ligesom de priviligerede
Haandværks Folk socialt og økonomisk bedre end f. Eks.
Landarbejderen, som altid ser sin Løn dannet paa Dyrknings
grænser1) og betalt af Folk, der maa svare til en kapitaliseret
) Jord, det lige akkurat kan betale sig at dyrke.

Jordrente; dennes Skæbne i det 19de Aarhundrede synes at
bekræfte Paastanden om, at naar et Afsnit af en Klasse glider
ind i et højere Lag, bliver de tilbageværendes Lod altid for
holdsvis og ofte absolut haardere, jfr. den danske Udstyk
ningslovgivnings Virkning paa Husmandens Kaar i Begyndel
sen af forrige Aarhundrede. Det samme vil maaske gentage
sig, naar den store Splittelse kommer i Arbejderklassen.
Hvis jeg har Ret i min Paastand om, at Teknikens Udvik
ling i lang Tid vil løbe foran for Kapitalopsamlingen, saaledes
at man stiller mere og mere af den knappe Kapital til den
faktisk arbejdende Mands Hjælp, vil det fysiske Arbejde kom
me i absolut Nødstilling; d. v. s., var der ingen faglige Skod
der mellem de forskellige Arbejdergrupper, kunde vi komme
til at genopleve „det industrielle Gennembrud“s Tragedie, Ar
bejderne, hvem Maskinen for en Tid gav en Slaves Kaar, idet
Arbejdslønnen under Presset fra de overflødiggjorte kunde
falde til det individuelle Livsminimum. Nu vil det, at de fak
tisk arbejdende gennem deres Fagforening staar i en stærk
Stilling, at Maskinens Kostbarhed gør Arbejdsgiveren uvillig
til at modtage en Strejke eller løbe Sabotagens Risiko, at
hans aandelige Indstilling nu er en saadan, at han ikke ønsker
Arbejderens Elendiggørelse, og endelig, at den egentlige Ar
bejdsomkostning selv ved høj Løn tenderer til at blive ringe,
gøre, at han foretrækker at affinde sig med sine Folk. Vi vil
da faa 3 Grupper: a) det voksende Antal Formænd, b) de i
Storindustrien fast beskæftigede samt en Del Haandværksfolk
og c) en voksende Gruppe løse, kun delvis beskæftigede, un
derbetalte og hverken oplærte eller indøvede Arbejdere. Disse
sidste starter Livet som Bude eller i Fag, der kun giver en
nødtørftig Uddannelse, og som kun bruger faa udlærte Svende;
denne i en frygtelig Grad voksende Klasse mødes med Folk
med en halv Handelsuddannelse, der bliver for at bruge et
Fællesnavn „Blanksværteagenter“. Statistikeren Wicksell jun.1)
*) Nulevende Professor i Statistik ved Lunds Universitet, Søn
af den paa næste Side nævnte Nationaløkonom; om denne se
Noten S. 33.

har vist mig, hvorledes Dødeligheden for de 20-aarige næsten
forbliver uforandret trods Faldet i Dødelighedsprocenten i an
dre Aldersklasser. Nogle søger Grunden i, at de ved Børnehygiejnen sparede Liv er daarlige; jeg er tilbøjelig til at tro,
at de forbedrede sociale Forhold mere end afbalanceres af de
Vanskeligheder, som møder den 18-20-aarige efter Læretiden
eller efter den Tid, hvor han mister de Pladser, der staar de
helt unge aabne. De unge Menneskers Stilling er i Øjeblik
ket det vigtigste sociale Problem; moderne Teknik er dem
ugunstig.
Økonomen Knut Wicksell hævdede som Midler mod den
sociale Elendighed øget Kapitaldannelse, Jordrentens Inddrag
ning og Arbejderklassens Indskrænken af sin Børneavl; bort
set fra den racemæssige Fare kan man fra Arbejderens Syns
punkt medgive, at Faabørns-Systemet i denne Klasse vil styrke
Arbejderens taktiske Stilling, holde Lønnen i Vejret og hindre
Dannelsen af en ulykkelig stillet og samfundsfarlig Sjettestand.
Knut Wicksell saa dog ikke, at Flerholdsdrift i Forening med
kort Arbejdstid gaar en lang Vej til at faa Kapitalen til at
strække til.
Nogle vil sige, at den Arbejdsløshed, som den tekniske Ud
vikling foraarsager, kun er et Overgangsfænomen; thi de paa
Grund af bedre Teknik nedsatte Produktionsudgifter vil kom
me andre Klasser til Gode og dermed øge disses Købekraft,
der f. Eks. nu rettes mod Tjenesteydelser; men dels ændrer
dette ikke Forholdet mellem Arbejdsmængde og Kapitalmængde,
og dels tager Overgangen Tid, og et fortsat teknisk Fremskridt
gør Overgangen fra at være en Krise til en Tilstand, som stadig
er ledsaget af den Lammelse, der følger af, at en Mængde
Mennesker mister deres Købeevne. Det gaar paa lignende Vis
som ved de tyske Reparationsbetalinger eller ved Indførsel af
oversøiske Produkter, fremstillet af europæisk Kapital og ved
Kuliarbejde. Lad England faa sine Bomuldsvarer gratis udefra:
i første Omgang Lammelse af Bomuldsindustrien, Afvurdering
af dens faste Kapital og Arbejdsløshed, o: Indskrænkning af
Fagets Arbejdsgiveres og -tageres Indtægt og Købekraft, hvad
der fører Lammelsen videre. Ja, men samtidig faar Staten en

Indtægt, der bruges til Skattelettelser, hvorved de indkomst
nydende Borgeres Købekraft øges; denne rettes f. Eks. mod
Tjenesteydelser. Men dette tager Tid: vi har en foreløbig sig
bredende Lammelse og en Omlægning af Produktionen i det
modtagende Land med en saadan Omlægnings Følger, bl. a.
m. H. t. Arbejdernes taktiske Stilling. Overfor „Gnidnings
fænomener" og „Overgangstilstande" kan maaske den rene
Teoretiker staa ligegyldig (det behøver ikke at „forstyrre
hans Cirkler"), men ikke den Teoretiker, for hvem Viden
skaben ogsaa har Ærinde til Nutiden.
Jeg tror altsaa, at om vi ikke passer paa, vil der dannes et
voksende egentligt Proletariat liggende under den storindu
strielle Arbejderklasse, der, fagligt og politisk organiseret,
kan hævde sin Stilling. Politisk har denne ulykkelige Sjette
stand alt vist sig.
Marxismens Tro paa, at alt ender vel, er urigtig; Frem
skridtet kommer i hvert Fald ikke af sig selv. Sorel') haaner
Oplysningstidens og det 19de Aarhundredes Tro paa Myten
om Fremskridtet; bortset fra, at hvad der for den ene staar
som et Fremskridt, ikke er det for en anden, er Udviklingen
ikke nødvendigvis henimod en Samfundsordning, som garan
terer Menneskene en voksende Lykkesum; den samme Lov
gælder for Samfundet som for Individet, at Chancen er en
Sommerfugl, som kommer tilflyvende uden vor Vilje; men det
beror paa vor egen Evne og Forudseenhed, om vi griber den
og udnytter den. Den, der følger Samfundets Foreteelser, vil
opdage, at medens vi paa ét Punkt kæmper for at slaa det
onde ned, lægges paa et andet Punkt Sæden, hvoraf et nyt
og ofte værre Onde vokser frem, og et saadant nyt Onde
synes at skulle følge det tekniske Fremskridt, hvis vi ikke i
Tide forstaar dets Aarsag og Natur. Desværre er der mere
politisk Profit ved at angribe et Onde end ved at fore
bygge det.

*) Fransk Filosof og syndikalistisk Socialist.

TIENDE KAPITEL
SAMFUNDSORGANISATION OG MAGT
61. Gruppedannelse.

Samfundets Virksomhed er ikke blot betinget af dets Na
turgrundlag og dets Teknik, men ogsaa af de sociale Tilstande,
som disse aabenbarer sig gennem den sociale, den økonomiske
og den politiske Organisations Former, alle tre organisatoriske
Forhold udtrykkende sig i Retsordenen, denne taget ikke blot
som Indbegrebet af Retsregler, men ogsaa omfattende uden
retlige Sædvaner og Regler for Handlemaade.
Samfundet er Indbegrebet af alle et Territoriums Personer
i al deres Virken; denne sidste er en snart villet, snart ikke
tilsigtet Samvirken mellem Individerne, og atter en Veksel
virken. I Samfundet dannes Samfundsbevidstheden, et hos det
store Flertal og de afgørende Personer værende Bevidstheds
indhold af Viden og Anskuelser, som paa Sæt og Vis har en
selvstændig Eksistens udenfor Individerne, endda det kun kan
være til Stede hos de enkelte Individer og dér som et Grundlag
for de enkeltes Meninger, Tanker og Handlinger. Samfundet
er da som en Organisme, hvor hver enkelt Dels Væren og Vir
ken, baade materielt og aandeligt paavirkes af og er afhængig
af den andens, hvor Individernes Trivsel, oftest dem selv
ubevidst, er afhængig af alle de andres Væren og Virken og
det mere end af deres egen, og hvor selv de ypperste har
Størstedelen af deres Bevidsthedsindhold fælles med de rin
geste. Man maa nu ikke drive Sammenligningen for langt ud,
thi medens den levende Organismes Dele kun er og lever i
og ved Organismen og ikke uafhængig af denne, bestaar
Samfundet af villende Individer, der hver for sig betragter
sig selv som Formaal og begrebsmæssigt kan leve udenfor
Samfundsorganismen.
Individerne danner Grupper og Organisationer til Formaals
Opnaaelse. Disse Grupper har oftest Organer, d. v. s. Midler
til Formaalets Virkeliggørelse, og samtidig Midler, hvorigen
nem Gruppen udtrykker sig. Den naturlige Gruppe, Blodsfor

bindeisens, er skabt gennem Slægtskab lige fra Klanen og
Storfamilien og ned til den snævre Familie (Forældre og sam
boende Børn). Kasten og Standen er samfundsfunktionen
bestemte Grupper, der oprindelig har haft Elementer af Blod
fællesskab i sig, medens Klassen i mange Retninger maa
siges at være erhvervsbestemt, altsaa bestemt af Arbejdets
Deling, som Standen og Kasten af de sociale Funktioners
Deling. Vor Tid er karakteriseret af, at Blodsfællesskabet kun
i ringe Grad har Betydning og indskrænker sig til den lille
med Husstanden sammenfaldende Familie, hvor dog den af
gørende Del af Samfundsvirksomheden finder Sted, nemlig
Slægtens Opretholdelse samt Forbruget.

62. Staten.

Individet er ikke blot Medlem af sin Husstand, men ogsaa
af andre Grupper og Organisationer, der dels er steds- og dels
formaalsbestemte. Den vigtigste af disse Formaalsforbindelser
er Staten, hvori Individerne samler sig til Statsformaalenes
Løsning; medens vi tilhører Samfundet i al vor Virken, til
hører vi kun Staten i en ringe Del af denne. Medens Kommu
nen (som Amt, Provins, Grevskab) historisk var før Staten,
er den nu blevet en Underorganisation under Staten, juridisk
afledende sin Ret fra denne og med dens Billigelse og efter
dens Ordre løsende visse offentlige Formaal. Staten har op
kastet sig til en Tvangsorganisation, til hvilken alle Territo
riets Personer skal høre, om end kun med en Del af deres
Virken.
Om end skabt med Magt og grundlagt paa Magtudøvelse,
kræver Statsmaskinen for sig en Autoritet, nærmere udformet
til Borgernes absolutte Lydighedspligt, som den afleder af den
Paastand, at den repræsenterer Samfundet i videste Forstand,
omfattende Fortidens, Fremtidens og Nutidens Generationer,
ja endog er „Virkeliggørelsen af den sædelige Idé“ (Hegel)1).
Her støder Staten sammen med Individerne, der hver for sig
*) Hegel, tysk Filosof (1770-1851).

i Staten kun ser et Middel, en Maskine, indrettet til Løsning
af Statsformaalene. Men om, hvad disse er, er der Uenighed,
for saa vidt de kan omfatte al Samfundsvirksomhed eller blot
ganske bestemte, nemlig de saakaldte Selvhævdelsesformaal:
Forsvar og Rettens Hævdelse — en Skala fra den yderste
kommunistiske til en næsten statsfjendtlig individualistisk An
skuelse.
Statsformaalenes Art er ikke blot bestemt af de herskendes
Vilje, men ogsaa af Statens Art. Et Samfund med sin statlige
Overbygning er et Statssamfund; men det er saaledes, at der
kan tænkes Samfund uden en saadan Overbygning, ligesom
ogsaa en Stat kan omfatte flere Samfund. Den feudale Stat
var mekanisk sammenføjet, d. v. s. de enkelte Smaasamfund
var føjet sammen til et Hele som Klodser, lagt Side om Side,
og det saaledes, at de enkelte Samfunds Medlemmer ikke di
rekte stod under Fyrsten, men blot gennem deres Følgepligt
overfor deres egen Herre med hans Underkastelse under Fyr
sten blev dennes Undersaatter, med hvilke Fyrsten kun
traadte i Forbindelse gennem Herren; den enkelte Samfunds
klods kunde da fjernes, uden at den selv eller Helheden led
derunder.
Det moderne Statssamfund er organisk opbygget, d. v. s.
den ene Del af dette kan ikke rives ud af Helheden, uden at
Delen saavel som det hele lider Skade, og Borgerne staar i
direkte Undersaatsforhold til Statsmagtens Indehaver. En
Overgang mellem den feudale Stat, hvor Kongemagten hviler
paa Territorialherrerne, og den moderne Stat, hvor den hviler
paa alle Borgere, er Stænderstaten, hvor saa at sige Borgerne
havde efter deres Yrke og Funktion udskilt sig af det lille Terri
torium og samlet sig, ikke længere territorialt, men efter Yrke
og Funktion: her kan man tvistes om, hvorvidt Statsmagten er
afledet af Stænderne, eller disse har deres Rettigheder som
Gave fra denne. Kampen mellem Fyrste og priviligerede Stæn
der kan siges at være en Kamp mellem disse to yderlige og
modsat beliggende Synspunkter; i Fyrstestaten sejrer den
sidste Anskuelse. Den moderne (nationale) Stat har afløst
Fyrstestaten, hviler paa alle Borgerne og hævder deres Lig

hed overfor Staten; den har dog udsondret en mægtig Over
klasse, der vil gøre sig til en Stand i historisk Betydning, idet
Besiddelsen blot træder i Blodets Sted, og dette nye Faamandsvælde genoptager Kampen mod Statsmagten, hvor denne er
„demokratisk" orienteret.
Man kan nu vanskeligt tænke sig en Stat, uden at i alt Fald
Retshaandhævelse og Forsvar er statlige Formaal, og dog
maatte den feudale Stat efterhaanden erobre Retshaandhævelsen fra Baronerne, og selv Forsvarsformaalet løstes saaledes,
at Herrerne udskrev, uddannede, mødte med og førte deres
eget Hærkontingent, og Kongen kun blev Generalissimus for
en uden hans Hjælp skabt Hær. Naar i U. S. A. Pinkertonbureauerne mod Betaling skaffer ikke blot Detektiver, men
ogsaa væbnede Folk (som under Minestrejkerne), saa har vi
et moderne Eksempel paa, at en Del af Polititjenesten (der
jo er et Middel i Retshaandhævelsens Udøvelse) overlades det
private Initiativ eller i alt Fald taales som udøvet af private;
i Klassens Boycot (social „Landsforvisning") eller i den or
ganiserede Besiddelses Magt til at ødelægge en Mand, har
vi udenstatlige, endog meget virkningsfulde Straffemidler, bag
hvilke staar en uskreven Straffelov med positive Bud og For
bud — for ikke at tale om de Domstole, Middelalderens store
Købmandsgilder paatvang deres Medlemmer, eller om „Vehmgericht" i Westphalen, som i vore Dage har sit Tilsvarende i
U.S.A, og Italien.
Statens Krav om den absolute Magt respekteres altsaa ikke,
fordi den uden for Staten staaende Samfundsmagt sætter sin
Vilje op mod den politiske Statsmagt og altid har gjort det,
ogsaa under Enevælden. Til at gennemføre en Lov er det
ikke nok, at den er forfatningsmæssig udstedt, men den maa
ogsaa have en oftest stiltiende Billigelse fra og Støtte i Rets
følelse og Lydighedsvilje hos de Borgere, der skal rette sig
efter Loven, noget, Forbudslovenes kranke Skæbne viser.
Staten er grundlagt paa Magt, til syvende og sidst af fysisk
Natur. Joseph de Maistre1) kalder med Rette Bødlen for Sta*) Fransk Forfatter, italiensk Diplomat (1753-1821).

tens „ultima ratio"1), dens fornemste og mest nyttige Em
bedsmand; men hvor mægtig Hær og Politi end er, viser det
sig Gang paa Gang, at Samfundsmagten er stærkere end Sta
tens, uagtet denne gennem det repræsentative System for
melt kan paastaa at være et Middel til Udøvelse af Folke
viljens Ordre; bortset fra at der i de fleste Spørgsmaal slet
ingen Folkevilje eksisterer, udtrykker et Valg kun en Flertals
vilje, og dette Flertal kan samfundsmæssigt set være meget
afmægtigt, saa lidt som det behøver at forstaa, hvad der realt
stemmes om (f. Eks. et Valutaspørgsmaal).
Staten har det fælles med andre Organisationer, at dens
Organer i Udøvelse af politisk Magt selv bliver en Del af
Samfundsmagten; Hæren har ogsaa en endog af Statsledelsen
uafhængig Magt, nemlig i Kraft af dens Embedsmænds Sam
menhold og dens fysiske Styrke. Ligeledes iagttager vi over
alt, at Organer fra at være Midler gør sig selv til Formaal; vi
véd det fra det af „dynastiske" Interesser prægede Konge
dømme og fra Hæren; men vi ser det ned til den alminde
lige Embedsmand og Politiker og Partiet; ikke blot synes ham
Embedet til for hans Skyld, men han beruses af sin egen Stil
ling og Uniform; de fleste Mennesker er saa smaa, at de har
Respekt for Guldstriberne paa deres egne Bukser og „Haandtaget til deres Navn". Tydeligt ser vi det ved Partiet, der for
dets Lederes Øjne tager Fædrelandets Plads. Dette giver ny
Mulighed for Strid mellem Samfundsmagt og Statsmagt; med
den første betegner vi Indbegrebet af den Borgernes sammen
lagte Magt, der findes i Samfundet.
Staten optræder økonomisk ved sin Told- og Skattelovgiv
ning og ved at lovsætte Privatretten. Direkte optræder den
gennem en „Person" med retlig Tilværelse — Fiskus, Stats
kassen, der dels som Skatteøvrighed ensidigt dikterer Bor
gerne Vilkaar og Pligter, dels privatretlig kontraherer med
dem paa lige Fod. Staten kan eje Virksomheder af økonomisk
Art — f. Eks. Jernbaner — hvor vi ofte har en Blanding af
privat- og offentligretlig Fremgangsmaade, det sidste i direkte
*) Betyder her nærmest: sidste Tilflugt.

Tvangsforanstaltninger overfor Købere eller Funktionærer,
f. Eks. i Fastsættelse af Takstprinciper og Lønninger: Her har
vi snart Foretagender (som Salt- og Tobaksregalerne), hvor
Udbyttet dels opnaas ved privatøkonomisk Handlen, f. Eks.
koncentreret Drift, dels ved i Takstprisen at indføje et
Skatteelement, og snart Foretagender, hvor Driften lider un
der de denne uvedkommende Hensyn — som naar man sætter
Takstprisen for lavt for visse Tjenester. Med den Indflydelse,
Transporten har paa Varepris, paa Industriens Valg af Belig
genhed, paa Monopoldannelse og paa Fordeling, er statlig
Overtagelse af Transportmidler et nok saa mægtigt Middel til
at indvirke paa denne økonomiske Ordning som Skatteskruen
med dens Omfordeling af Indtægter og dens Paavirkning af
Produktionsbetingelserne. Statens Virksomhed er indirekte
produktiv, for saa vidt Retshaandhævelsen f. Eks. sikrer Pro
duktionen den nødvendige Ro, og reproduktiv, for saa vidt Ud
gifter til Videnskabs og Kundskabs Fremme ogsaa økonomisk
i det lange Løb mere end dækker sig ved at øge Menneske
materiellets Værd. Selv de sociale Udgifter er ofte reproduk
tive, d. v. s. tjener sig selv ind igen i det Mon, de forøger Fol
kets Sundhed eller forlænger den produktive Alder. Staten
producerer oftest uhaandgribelige Goder, ydede som Tjeneste
ydelser; undertiden er disse Goder af liden Værd.

63. Samfundsmagt.
Enhver Borger er i sig selv en Magtkilde; Organisationer
repræsenterer en sammenlagt Magt; der er ingen Samfunds
klasse uden Andel i Samfundsmagten. Statens og dens Or
ganers Magt er ogsaa en Del af Samfundsmagten. Magten er
kun delvis fysisk, af voldelig Natur, den er nok saa meget af
aandelig Natur, omdannes den end i Nødsfald til fysisk. Den
Magt, hvormed Formue forlener sin Mand, er baade aandelig
og fysisk, men ikke af samme Natur som f. Eks. Politiets.
En Klasses Anskuelser er i sig selv en Magt, for saa vidt
dens Medlemmer retter sig efter dem. Pressen er en Magt,

fordi den paavirker Anskuelser og derigennem Handlemaade;
i vore Dage er den blotte Formuebesiddelse en afgørende
Magt, ogsaa fordi Penge kan købe Magtfaktorerne. En bitter
Mand mener, at Anno 1926 er Mænds Anskuelser og Kvinders
Ære blandt de mest omsættelige Goder. Arbejderne har ogsaa
Magt, dels fordi deres Samhold i Kraft af Tallet paatrykker
en stor Gruppe Mennesker Anskuelser og Handlemaader, og
dels fordi deres Arbejdsvægring kan standse Samfundsmaski
neriet. Kirken har faa fysiske, men mange aandelige Magt
midler.
Vi ser altsaa, at der eksisterer en Samfundsmagt, fordelt
over individuelle Grupper, ja, at selv et Individ i Kraft af
agitatoriske Evner, Formue eller Stilling kan udøve Magt;
Magten er altsaa ikke fordelt ligeligt blandt Individerne. Den
stærkeste Samfundsmagt er i Øjeblikket den koncentrerede
Kapitalbesiddelse; Samfundet er saaledes væsentlig styret af
en lille Klasse, særlig i sin økonomiske Virken; men Stats
formen er demokratisk. Der opstaar derfor en Konflikt
mellem Samfundsmagt og Statsmagt, som enten fører til
Krise, undertiden til et efter Parternes indbyrdes Styrke af
gjort Kompromis, et Forlig mellem de kæmpende Interesser,
hvor hver ser paa sin Fordel, og Fællesmaalet ofte sprænges,
men ogsaa og det ofte til, at Samfundsmagten faar sin Vilje
og gør sig Parlamentarikere og Statsembedsmænd følgetro ved
paa dem at anvende sine Overtalelses- og Magtmidler, naar
det da ikke er tilstrækkeligt, at de repræsenterende Personer er
„grebet" af Overklassens Milieu. Demokratiet synes med Held
at have løst den Opgave at regere for de faa o: mod Folket
ved Hjælp af Folket, d. v. s. ved de af dette udpegede og af
dettes bredeste Lag udgaaede Personer, hvis Karakterfejl og
manglende Indsigt gør, at Samfundsinteressen vanskelig bli
ver deres Ledetraad. Parlamentet udpeges af Partimaskinen,
der igen kontrolleres af Kapitalen. Et politisk Parti har den
Opgave at finde, hvis det repræsenterer Overklasser, hvad
disse højst vil yde, men hvis det repræsenterer Underklasser,
da hvad disse mindst vil lade sig nøje med for ikke at gøre
Oprør. Det er ud fra denne Betragtning, man kan kalde de

sociale Udgifter for Besiddelsens Forsikringspræmie. Den
skrevne Ret bliver bestemt ved Magtforholdet Klasserne imel
lem, den bliver en Art „modus vivendi1'1) for den fredelige
Samleven mellem Klasserne, hvori de stærkere bøjer den
svagere, men samtidig ogsaa sig selv, og opnaar derfor det
for alle Parter fælles Gode, en fastliggende Ordning, man kan
regne med, og som, selv uretfærdig, dog er hundredfold bedre
end ingen Ordning.
Den demokratiske Stat har i alt Fald ikke fundet den rette
Styrelsesform: i samme Grad det økonomiske Hensyn gennemtrænger Samfundet, maa Staten selv trods Liberalismens
Ideer om en „Natvægterstat" blive økonomisk orienteret, kan
ikke undgaa at blive Udgangspunkt ogsaa for økonomiske Magtog Kraftytringer. Ja, de samme Klasser, der teoretisk hævder
Ikke-Indgrebsprincipet, at Staten skal lade dem ordne det
økonomiske efter deres Interesser og i Forhold til deres Be
siddelse, forlanger endog, at Staten ikke blot gennem „Be
skyttelse" skal sikre Priser og Afsætning, men endog skal
drive „Verdensøkonomi", d. v. s. laane sin Magt og Samlings
evne til de nationale Koncerner i disses Kampe mod andre
Nationers økonomiske Sammenslutninger. Men her staar den
moderne Stat svagt — Opgaverne er enorme; den juridisk, i
Former uddannede Embedsstand, uden Evne til at løse teknisk
organisatoriske og økonomiske Opgaver, er tilmed i sine Sym
patier privatøkonomisk orienteret; Politikerne er klasselig præ
gede, selv naar de undtagelsesvis forstaar de økonomiske Pro
blemer, og deres Udsyn standser ved den kommende Valgdag;
endelig kan Staten ikke længere regne paa Loyalitet fra sine
Borgeres Side. Økonomisk undermineret ved en 10-cifret
Gæld, der ved hver Fornyelse tvinger den til at gaa Tigger
gang hos Højfinansen, er Staten ikke i Stand til at betale
Underklassen den sociale antirevolutionære Forsikringspræmie,
*) modus vivendi, den Maade, paa hvilken Forholdet mellem to
Stater efter en indtraadt truende Afbrydelse midlertidigt kan
fortsættes, indtil det lykkes at tilvejebringe en endelig Ord
ning.

som de offentlige Understøttelser er, og de besiddende, der
efterhaanden har vænnet sig til Inflationsformuerne, vender
sig forbitret mod Skatterne, der synes dem uden Forhold til
de (synlige) Fordele, de har af Staten, og strækker tilmed
Haanden ud efter de Indtægtskilder, Staten har udenfor Be
skatningen, og hvorpaa der ved Kapitalisering kan opbygges
privat Kapital. Befolkningen er ene privatøkonomisk og
klasselig orienteret: „Befolkningens Tendens til at slutte sig
sammen i Grupper efter Klasseinteresser har gjort store Frem
skridt efter 1914, og Ideen om den sociale Harmoni er kun en
Idé fra Bøgernes Verden"; Emil Lederer') kunde tilføje, at
denne Gruppering vil ende med at dræbe alt Borgersind og
sprænge Staten, der paa den ene Side ikke er sikker paa sin
Slagkraft overfor Underklassen og paa den anden kæmper
mod et kapitalistisk Faamandsvælde, der søger at gøre sin
Indtægtsbasis lige saa uafhængig, som Middelalderens Feudal
herrer i Kampen mod Kronen søgte at gøre deres, og som lige
som disse søger Alliancer udenfor Landsgrænsen.

64. Andre Grupper.

Staten er en Formaalsorganisation; af denne Art eksisterer
der mange: i Kirkesamfundet samles Borgere under deres
religiøse Trang; jeg er Medlem af en Sangforening, en Grund
ejerforening, af min Fagforening eller Laug, og endelig er
jeg knyttet til en Bedrift for at tjene mit Livsophold. Indi
videt er saaledes i sin Virken splittet i hundrede Dele, er or
ganiseret paa Kryds og tværs og det endog i Grupper, der har
modstaaende Interesser, ja, en Borger kan tilhøre udenstatlige Organisationer som den hellige Moderkirke og føle sig
mere bunden ved dennes end ved den verdslige Magts Bud;
og i vore Dage maa et Medlem af de store internationale Finanssammenslutninger ofte modarbejde den Stat, hvis Undersaat han er.
*) Nulevende tysk Økonom.
Under Højkapitalismen.
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Hver af disse Grupper har nogen Magt, udøver en Virksom
hed, der oftest koster Penge, og er forbrugende; kun i Bedrif
ten er vi direkte producerende; med den Betydning, Livsophol
det har, og det særlig i en materialistisk Tid, bliver Bedriften
den eneste Gruppering, som i Vigtighed naar Husstanden; i
disse to Organisationer er vi med Liv og Sjæl, i alle andre
kun med en ringe Del af vor Interesse; hist udfolder vi vor
individuelle og vor Familieegoisme, i de andre Grupperinger
er vi socialt eller rettere gensidigt indstillet.
Hele dette Væv af Grupperinger afgiver en Basis for vort
Forbrug som for vor Produktion. Paa Forbrugets Side skabes
en Række socialt betonede Behov, der svarer til Opfattelsen i
det Samfund, den Klasse, den Gruppe, jeg tilhører. Der op
staar endog Behov, man slet ikke har som Individ, men kun
som Gruppemenneske. Den økonomiske Organisation har paa
Produktionssiden som Grundlag et System af indbyrdes af
hængige Bedriftceller, som Selskabsformen tillader at antage
gigantisk Omfang. Deres Virken og Væren bestemmes paa
godt og ondt af Samfundets Institutioner.

65. Ejendomsretten.
Den for Økonomien vigtigste Institution er Ejendomsretten,
der baade i Omfang og Dybde har en vis Begrænsning; med
Omfang mener jeg, hvad der kan ejes, med Dybde, hvorledes
man ejer, altsaa Raadighedsrettens Indhold. 1) Den simpleste
Ejendomsrets Genstand er mit Forbrugs Goder og den Indtægt,
der tilkommer mig i en vis Periode. Den bestaaende Rets
orden sætter kun som Grænse, at jeg i Udgivelse af min Ind
tægt ikke maa krænke andres Rettigheder eller visse Moral
love, mod hvis Overtrædelse Staten skrider ind. 2) Ud af
Læren om, at jeg raader over mit Arbejdes Resultat, afledes
Læren om Raadighed over de Produktionsmidler, jeg erhverver
mig derfor, ja ogsaa over dem, jeg raader over uden foregaaende produktiv Virksomhed fra min Side. Jeg er saaledes
i Stand til at eje Fabriker, Maskiner og Lagre, kort: Dele af

Samfundskapitalen. Min Raadighed over disse Ejendele er
ikke begrænset af, at jeg skal bruge dem samfundsøkonomisk
hensigtsmæssigt; jeg har Lov til at bruge dem lige saa taabeligt jeg vil, ja lade dem ligge stille. Enkeltmand kan saaledes
sætte Dele af Samfundsmaskineriet ud af Virksomhed eller
anvende det paa en samfundsskadelig Maade, ja tilintetgøre
det. En Ejer er saaledes i Stand til uden Begrænsninger
(suverænt) *) at stille sine Betingelser for, at den Del af Sam
fundsmaskineriet, han raader over, kommer i Gang, og til lige
saa suverænt at stille Betingelser for Salget af sit Lager eller
sine Produkter. Det offentlige griber kun svagt ind som ved
Fabriks- og Sundhedslovgivningen; selv overfor erkendt sam
fundsskadelig økonomisk Virken til egen Fordel er de offent
lige Forholdsregler saare milde i Loven og mildere i Lovens
Anvendelse (jfr. Reglerne om Salg af sundhedsfarlige Spise
varer, om uhygiejniske Boliger, om Brug af de for Køberen
eller Arbejderen farlige Raastoffer eller om bevidst Skuffelse
af Kunderne, urigtig Bogføring og Vareforfalskning). 3) Man
kan eje bemægtelige naturlige Hjælpekilder som Kraftkilder
og Jord, og atter her savnes en til ,,Graagaasen“s2) svarende
Regel om, at nærmeste Slægt og Nabo kan overtage Jord, Eje
ren ikke anvender; jeg kan ogsaa lægge min Jord øde, udlægge
den til Jagtgrunde, o. s. v.; jeg kan forbyde andre, der ikke
har en hjemlet Adgang, at betræde den.
Min Ejendomsret er begrænset af andres Rettigheder, men
disse skal være udtrykkelig nævnte og hjemlede. Moderne
Retsorden har derimod ikke Øje for, hvad tidligere Tider for
stod, nemlig Almenretten, alles Ret, der er blevet til ingens,
fordi den ingen direkte Forsvarere har. Juristen, der er trænet
til at afveje Rettigheder mod hverandre og bag hver Rettighed
er vænnet til at finde et Retssubjekt, mangler Interesse for og
Forstaaelse af Almenretten, hvor Retssubjektet ikke indivi
duelt lader sig paapege; i det romerske Senat — siger en
■) Vil sige, som var han Suveræn, Konge.
!) De islandske Love fra Fristatstiden, vistnok særlig fra det 11.
og 12. Aarhundrede.
*
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Skolebog — havde Antonius et Parti, Octavian et andet; kun
Folket havde intet. Følgen er derfor blevet, at Ejendomsret
over Ting er blevet ret ubegrænset, og at hvor der er Ting af
økonomisk Værdi, skal der være en Ejer. Vor Tid kender ikke
Begrebet Almindinger, ikke nogen Ret for Befolkningen til
paa visse rimelige Vilkaar at faa sine Varer, ingen Fiskeret
undtagen i Havet, ingen Færdselsret over Privatgrund, und
tagen særlig hjemlet, og ingen „Homestead-Ret“ ’); de Rettig
heder, Befolkningen erhverver, faar Statsunderstøttelsens Ka
rakter, idet Staten kun gennem sin Beskatningsret afbalan
cerer Virkningerne af Ejendomsrettens Stræben mod det ube
grænsede. Selv under Verdenskrigen, hvor de krigsførende
maatte sikre sig Produktionen af bestemte Varer, føjede man
til Tvangen saa store Belønninger gennem den ydede Beta
ling, at mangen god Mand sukker efter Krigstidens Begræns
ning i Raadighedsretten. Ejendomsretten har „Frygt for det
tomme Rum“.
Ejendomsretten omfatter ikke blot Ting, men ogsaa Rettig
heder. Kongen kan give mig en salgbar Ret til at lægge en
Bom over en Gade og kræve Bompenge; i nogle Lande kan jeg
eje en Mølleret, en Beværterret o. s. v., samtidig kan jeg eje
Rettigheder, opstaaede ad Kontraktvejen og f. Eks. legemliggjorte i Skyldbreve, og det uden Hensyn til, hvorledes Retten
oprindelig er opstaaet, blot jeg erhverver den i god Tro, og der
ikke foreligger Tyveri eller anden Opstaaelsesgrund, som hol
der Vindicationsretten2) i Live, og Rettigheden ikke direkte
udelukkes ved positiv Lov.
Men vigtigere er, at Retsordenen og Udviklingen har mulig
gjort „Fjerneje", absentee ownership o: jeg kan eje Tin
gene pr. Delegation, gennem Aktiebesiddelse, saaledes at Ud
lændinge f. Eks. kan have fuld Raadighedsret over mexicanske
*) En fra U. S. A.s Historie kendt Forkøbsret for dem, der havde
indtaget offentlig hidtil ubenyttet Jord til Dyrkning. Forkøbs
retten gjaldt kun for Arealer indtil 320 Acre pr. Mand. Senere
nedsat til 160 Acre og tilsidst helt bortfaldet.
’) En Ejers Ret til at faa sine Ting udleveret fra den, der be
sidder dem.

Oliefelter (faktisk ejer Borgere fra U.S.A, den større Halvdel
af Mexicos Nationalformue). Ganske passive Kapitalister har
gennem Aktien Raadighedsret over Miner, Fabriker og Skibe.
Herigennem er der skabt Mulighed for, at nogle faa Mænd
kan eje alt, og det uden at staa i noget som helst direkte For
hold til Produktionen og uden at kende dens Vilkaar og Per
soner.
Vi skal ikke undersøge, hvorledes Ejendomsretten til Jorden
og Tingene er opstaaet, men blot sige, at der i den lige Ad
komstlinie er saa mange Brud, at man kan hævde, at al Ret
til og i individuelle Ting og Jord paa et eller andet Punkt
hviler paa Tilsidesættelse af andres Rettigheder. (Den borger
lige Godsejer tænker ikke paa, om hans Jord ved Retsbrud er
kommet fra Kirken, fra Staten eller fra et Fællesskab, som
ved Almindinger, der frarøvedes Landsbyen, eller fra adelig
Herre).

66. Formuen.
En Affødning af Ejendomsretten, der forstærkes af den For
mueophobningen begunstigende Nedarvningsret, er Afhændel
sesretten; jeg kan overdrage et konkret Produktions- og For
brugsgode, min hele Virksomhed og min Aktie til, hvem jeg
vil, og paa de Vilkaar, jeg vil; jeg er dermed sat i Stand til
at bebyrde den Virksomhed, jeg har ejet, med Pligten til aarlig at yde mig en vis Sum, for hvilken Forpligtelse min Køber
indestaar med sin økonomiske Tilværelse. Jeg er saaledes sat
i Stand til at kapitalisere fremtidige Udbytter, der tilfalder
mig i Kraft af Besiddelse af konkrete Produktionsmidler uden
Hensyn til, om disse Udbytter er opstaaet ved eller uden min
Virksomheds Hjælp; Monopolprofitter, Aarsafgifter (Licenser
og „royalties") og Privilegier er ligesom Jordrenten som kapi
taliserede undergivne Ejendoms-, Afhændelses- og Testations
retten.
Til Retten over en Ting er knyttet Retten over dens Tilbe
hør: Ret over Jord giver Ret til, hvad der findes under Jorden

(dog ikke i Frankrig og Tyskland); finder en Landmand en
Oliekilde paa sin Mark, hører den med til hans Eje. Som
„Tilbehør" regnes ogsaa Værdiforøgelse; der indtræffer Knap
hed paa et Produktionsgode eller en Vare, og Lagrenes Værdi
forøgelse tilfalder deres Ejer; Befolkningen vokser, og Jord
ejeren vinder en Rente; jeg ejer et værdiløst Vandløb, det
viser sig, at en Fabrik kan bruge det rindende Vands Kraft, og
Vandløbets Ejer kan betinge sig en Aarsrente.
Formuebesiddelsen, er bleven afklædt sin gamle Virkelighed
ogdukker op som en ny og enkel Genstand: Værdipapiret (Objek
tivisering) ; fra at medføre Ret over enkelte bestemte Ting er
den selv blevet en pengeligt udtrykt afklædt Ret til at raade
over en vis Del af Samfundskapitalen i den Form, jeg paa
given Tid og Sted maatte ønske. I den offentlige Ihændehaver
obligation, den tilfældige Indehavers Krav paa alle hans Med
borgere, fremtræder efter Sombart tydeligt denne „Legemlig
gørelse (Objektivisering) af et enkelt, tankemæssigt Begreb",
Formuen udtrykt i Penge og dog samtidig indeholdende en
Raadighedsret over Samfundets Realkapital.
Ejendomsretten er for saa vidt anorganisk, som den for
nægter Sammenhængen mellem alle Kapitaldele, disses organi
ske Sammenhøren med en stor sammensat Masse: hele Pro
duktionsmaskineriet, der i intim Samvirken aarlig afkaster
Befolkningens Underhold; men hermed kommer den i Strid
med Virkeligheden, som er denne, at den økonomiske Virk
somhed er en Helhed, hvori den enkelte Bedrift kun er et
Led, i sig selv ubetydeligt og dog i den Grad organisk og ikke
blot mekanisk sammenbunden med Helheden, at Fejlgreb et
Sted har vide og uberegnelige Virkninger, ligesom Vognen
vælter, hvis den Nagle, der binder Hjulet til Akslen, svigter.
Det bestaaende Samfunds Mennesker er i deres Virken da
mere intimt forbundne end noget tidligere Tidspunkts; men
den enkelte ser ikke, at han kun er et Hjul, der udfører en
lille bitte Opgave i en vældig, sammensat Produktionsmaskine;
tænker Bødkeren paa, at hvis han laver daarligt Træ, fordærver
han ikke blot det danske Smørs Ry, men ogsaa de engelske For
brugeres Maver, eller en Konservesfabrikant, at hvis han ikke er

forsigtig med sin Tillodning, kan han forgifte en hel Armé? 1
et usammensat lille Samfund vil den Mand, der syr en daarlig
Støvle, trykke Naboens Taa og hurtigt mærke en Tilbagevirk
ning; her er der mellem Individerne en naturlig Solidaritets
følelse, som mangler i det store, gennemorganiserede Sam
fund, hvor man knapt kender sin Nabo, og hvor enhver Pro
ducent tror, han er selvstændig, uagtet kun faa Mennesker
udfører andet end en lille Delproces og vanskelig kender
Sidsteforbruger af den Vare, man har medarbejdet paa. Mod
den samfundsmæssige Nødvendighed at forene Individets Ejen
domsret med den Virkelighed, at Produktionsapparatet er en
organisk Helhed, staar de besiddendes Krav paa at behandle
det ejede Produktionsmiddel, som var det af samme Natur
som Spisekammerets Forraad, d. v. s. som noget, der er alle
andre uvedkommende end netop Ejeren.
Besiddelsen er blevet standardiseret; Normen er Ihænde
haverpapiret som Bærer af en Rettighed, der giver Adgang til
at oppebære en økonomisk Fordel. Uden Hensyn til denne
Adgangs Opstaaen, Indhold og samfundsmæssige Hensigtsmæs
sighed er den blevet retsbeskyttet, d. v. s. blevet til Rettighed
og dermed eviggjort. Alle reale Goder maa strækkes paa Prokrustessengen1), afklædes deres særlige Egenskaber udover den
at være en omsættelig Rettighed til Indtægt, hvorefter den tager
Værdi. Derfor frigøres de reale Produktionsgoder; Reforma
torerne troede, at de frigjorde Bonden, de frigjorde blot Jor
den, gjorde den frit omsættelig og erhvervelig for alle o: for
alle i Forhold til deres Formue; kapitalistisk Eje hader Ind
skrænkning og vil i sin Raadighed være „ubegrænset, skranke
løs, fri, ubetinget og uden Hensyn" (Sombart); kun ét maa
eksistere: selve Besiddelsen.
Ejet til det konkrete Gode maa kunne splittes til Atomer
(gennem Værdipapiret), gøres let omsættelig og let forvandle
lig, saa at en simpel Salgsordre kan ændre dets Skikkelse;
*) Prokrustes, en Røver, der tilpassede sine korte og lange
Fanger til 2, henholdsvis lange og korte Senge, ved Strækning
henholdsvis Afhugning af Fangernes Lemmer.

Ejet skal gøres amoralsk, umaaleligt ved alle andre Maalestokke
end just Penge, og have Værdiuforanderlighed i Købet — i
den kloge Mands Haand da: Ihændehaverpapiret, som opfyl
der alle disse Fordringer, forlenes i sin Omsættelighed med
nogle af Pengenes Egenskaber og kan som Grundlag for Kre
ditskabelse mobiliseres som Købekraft; gennem dette har vi
naaet at udsondre det menneskelige Element af Skyldforhol
det og skjule den Virkelighed, at Produktion er Samvirken
mellem Mennesker og Formue Herredømme over dem. Retsordningen har begunstiget denne Objektivisering’) ikke blot
ved at skabe Ihændehaverpapiret, Blancoendossementet*
2),
Kreditordningen og Rettighedens Eviggjorthed, men ogsaa ved
at udvide Kredsen af Subjekter for Ejendomsretten, ved at
skabe Fiktionen: den juridiske Person, hvis mest spidsfindige
Udformning er det gennem Andelsbeviset til uansvarlige Indi
vider bundne Aktieselskab — noget amoralsk, noget moralsk
uansvarligt, noget i de økonomiske Forpligtelser stærkt be
grænset, ja efter Sagens Natur unddraget en Mængde af de
af Loven opstillede Modforholdsregler mod Retsbrud, som
Individet møder paa sin Vej. Det er da vigtigt, at Juristerne
har en ret Opfattelse.

67. Kontraherings- og Næringsret.
Til Ejendomsretten slutter sig den fri Ret til at indgaa Kon
trakter, som indeholder en Pligt for den bundne Person til at
udføre, hvad han bevidst med Haand eller Mund har lovet.
Denne Ret ser bort fra Tvangssituationer af anden Art end
„Baand og Fængsel". Den fri Kontraktret var engang ret
begrænset af Sædvane og positiv Lov; nu er den temmelig
') Se Forklaringen Side 182.
2) Endossement er Overdragelse af en skriftlig Fordring ved en
Transport, der skrives paa Bagsiden. Ved Blancoendossement
skriver man kun sit Navn, og Papiret er dermed overdraget
Ihændehaveren.

ubegrænset; dog har de sidste 30 Aar f. Eks. paa vigtige Dele
lovbestemt Arbejdskontraktens Indhold eller ved Aager- og
Landbolovgivningen fritaget Kontrahenten for visse Følger af
sin Underskrift; det er dog undtagelsesvis, at man udstrækker
Indvendingen „utilbørlig Paavirkning" saa vidt.
En Stat, der kun anser det for sin Opgave at sikre Rettig
heder og „opretholde Orden“, paastaas at være neutral og at
afholde sig fra Indblanding i det økonomiske Liv; og dog er
Sandheden den, at en saadan Stat i høj Grad griber ind, nem
lig ved at udlaane Lovens Arm — Domstole, Politi og Militær
— imod enhver, der krænker de Rettigheder, som følger af Be
siddelsen og den frit indgaaede Kontrakt. Bourgeoisiets parla
mentariske Stat kalder noget uberettiget dette Ikke-lndblanding og sætter denne Politik som Statens Ideal. Samfundsmag
ten vil altid med Held søge at gøre Statsmagten til sin lydige
Tjener og Retsordenen til Udtryk for sine Interesser. Det kan
da vanskeligt nægtes, at den borgerlige Stat endnu trods alt
formelt Demokrati og tilsyneladende Masseherredømme laaner
den i Princip ubegrænsede Ejendomsret og den mod den øko
nomisk svage haardest rettede fri Ret til at indgaa Kontrakter
sin Magt.
Saaledes sker det, at selve Besiddelsen er en Magtstilling,
og den stærke Ulighed i Besiddelsen i Virkeligheden paa det
økonomiske Omraade virker til Uddybelse af økonomisk Ufri
hed, som er den Forudsætning, under hvilken det moderne
Samfund virker. Dette er ikke nødvendigt: Ejendomsret og
fri Kontraktret kan vilkaarligt faa deres Indhold fastsat: Insti
tutionerne er ikke absolute og hellige, de maa begrundes med
deres Hensigtsmæssighed, med deres sociale Formaal og her
efter faa deres Udformning, forskellig til forskellig Tid. Man
kan ændre Kredsen af dem, der kan eje, det, der kan ejes,
altsaa det, der er Ejendomsretten underkastet, og Raadighedsrettens Art og Dybde. Det er bedre at indskrænke Ejendoms
rettens Indhold under Hensyn til Almenretten end ved en som
ubillig følt Beskatning at omfordele Indtægterne.
Medens de praktiske Jurister med Romerretten anser Ejen
domsretten som fremgaaet af Naturretten, at den har en na

turlig Begrundelse, som ender med at gøre den hellig, næsten som
den var skabt af et guddommeligt Forsyn, følger et voksende
Tal Retslærde Jhering1), der i det private Eje kun ser en
hensigtsmæssig Raadighedsform, hvis Rammer Staten sætter,
og som den kun tolererer indenfor disse Rammer. I Danmark
samfundsbetinger og samfundsbegrænser Ørsted Ejendomsret
ten, jfr. ogsaa Munch-Petersen2), der paa det nordiske Jurist
møde i Stockholm 1926 hævdede, at Retfærdighedsbegrebet
ikke skal bestemmes individuelt, men socialt, d. v. s. at vor
Virksomheds samfundsmæssige Nytte bør være Maalestokken
for Dommen over og Belønningen for den. Mennesket har
Rettigheder kun som socialt Væsen, fordi det kun kan eksi
stere som saadant; det sociale Hensyn maa da bestemme
Grænse for som Indhold af Rettighederne. Ejendomsret er
en social Funktion, en Raaden paa Samfundets Vegne. Den
danske Retslærde støtter sig her bl. a. paa den østrigske Jurist
Anton Menger3), hvis meget vidtgaaende „Das Recht auf den
vollen Arbeitsertrag" vil være min Generation af Økonomer
bekendt.
Produktionen er grundlagt paa den fri Næringsret; borger
lig Næring er ikke et Privilegium, men formelt aaben for
alle; i Praksis fortolkes den fri Næringsret som krænket,
naar det offentlige indtager en Vareproducents Stilling; vi
ser ogsaa nu, hvorledes i det balkaniserede Europa den inter
nationale Højfinans med Held gør Forsøg paa at faa over
draget Statsvirksomheder som Trafikmidler, Salt- og Tobaks
monopoler til private Selskaber med international Kapital;
men det ikke saaledes, at der bliver fri Næring, thi Monopolet
skal vedblive, idet vor Tids Magthavere har opgivet Liberalis
mens Uvilje mod Monopolet, forudsat det udnyttes til den pri*) Jhering, berømt tysk Jurist (1818-1892). Hans Hovedværk er
„Der Zweck im Recht“ („Hensigtsmæssigheden i Retten").
’) Retsplejereformens Fader (1869-1934). Var Talsmand for lig
nende Anskuelser som Jherings.
’) 1841-1906. Det omtalte Værk vilde paa Dansk hedde: Retten
til det fulde Arbejdsudbytte.

vate Kapitals Fordel. Saaledes er Læren om den indenlandske
Frihandel paa store Omraader blevet en Usandhed, idet den
monopolistiske Storsammenslutning paa vigtige Omraader og
Aftale i Smaaforretningerne er blevet Reglen, dels i Kraft af
teknisk-økonomiske Aarsager, og dels fordi det er i de mest
besiddendes Interesse.
Den Tilstand, at enhver, der vil gaa ind i en Produktion,
kan og maa det, er oftest ikke tilstede, ikke blot fordi der fore
ligger et naturligt, retligt eller aftalt Monopol, men ogsaa fordi
Adgangen til Erhvervet kan kræve en Kapital, kun faa kan
præstere, eller en fortrinlig Lejlighed og Forbindelse, færre
har.
Formelt lever vi under den fri Konkurrence, men denne er de
fleste Steder sat til Side og afløst af Sammenslutninger og
Overenskomster med Maksimumsprofit for Øje. Som Regula
tor af Varepriser har den mistet meget af sin Betydning;
hvor den er i Kraft mellem Fabriker, standser dens Virkning
paa den handlendes Tærskel. Paa Sæt og Vis skal man ikke
beklage Konkurrencens Svigten; den er kostbar; det er kun
i et gnidningsløst, aftalefrit Samfund, hvor Kræfterne er dele
lige og bevægelige, den gør sine Underværker. Den hindrer
de enkelte Virksomheder i at naa den rette Anlægsstørrelse,
den er ledsaget af et Kraftspild i Form af direkte Udgifter og
Anstrengelser — Reklame, Lagertab, underbeskæftiget Per
sonel og Plads, ja paa alle Omraader Ikke-Udnyttelse af Pro
duktionsevnen, samt urigtigt og ureguleret Materielindkøb. Det
er rigtigt, at Konkurrencen vækkede det økonomisk og teknisk
slumrende Europa, sikrede en Vareforsyning, der svarede til
Efterspørgslen, og som Pigkæppen paa Studens Nakke drev
Producenterne frem til højere Teknik; Konkurrencen tillod
„de forbundne Kars“ Lov at virke til Udligning af Priser, af
Profitter og Lønninger, og skabte en ret Fordeling af de pro
duktive Faktorer. Det var saaledes; men Skyggesiderne, der
følger af alles Kamp mod alle, bliver mere iøjnefaldende, jo
mere organisk forbundne Bedrifterne bliver, og jo mere En
keltmands og Samfundets Vel kan afvige fra hinanden. Kon
kurrencen kan føre til bedre Varer, men lige saa ofte til Vare

forfalskning; Carlyle1) taler et Sted om Hattemageren i Ho
vedgaden, der ikke kan faa solgt Hatte nok, og i Stedet for at
lave bedre Hatte, hvad der var Forsynets Hensigt med Hatte
magere, lader en Plakatmand køre en Vogn rundt i Gaderne
for at fortælle, at hans Hatte er de bedste. Det er tilstrække
ligt at bibringe Publikum den Tro og fordelagtigere end at lave
gode Hatte; deres Fremstiller véd, at i vore Dage er Kvak
salveren blevet en Afgud.
Den internationale Konkurrence er derimod endnu ofte
skarp, en Krig paa Kniven; men selv her kommer — og med
Rette — en fælles national Optræden ind, som ender i inter
nationale Forlig. Det private Erhvervs Ledere har erkendt
den fri Konkurrences Hovedfejl, at den fordyrer Produktionen
og navnlig indfører teknisk unødvendige, mægtige Risiko
elementer: Sammenslutningstendensen er da ikke blot inspi
reret af Monopolvilje, men ogsaa af teknisk Nødvendighed.
Men om Arbejdslejlighed, om Magtstillinger er der megen
Konkurrencekamp, ogsaa Konkurrence mellem Varer, der kan
erstatte hinanden i Forbruget, og her gælder Reglen „Fanden
tager den bagerste" eller „swim or sink and be damned"2)
som Motiv, der tvinger den enkelte frem. Selv Arbejdet er
organiseret og hævder Pris ved at holde Udbuddet tilbage og
har heri en Magtstilling, der svækkes af, at den enkelte Ar
bejder oftest mangler Substitutionsværdi3). Om Statsmagtens
Forsøg paa at holde den fri Konkurrence i Live, se Vinding
Kruse1): „Arbejdets og Kapitalens Organisationer, retslig be
dømte".
Vor Tid er karakteriseret af Viljen til at opnaa en Mono
polmagt; den enes trækker den andens med sig som Selvfor
svar; den økonomiske Kamp om Fordelingen af den nationale
Dividende føres som en Kamp om Magtstilling; Varer kæmper
mod Varer, Raastof mod sin Færdigvare, Klasse mod Klasse
*)
*)
•)
‘)

Berømt engelsk historisk-filosofisk Forf. (1795-1881).
Svøm eller synk og gaa ad H... til.
Jævnfør Noten S. 143.
Nulevende dansk Jurist, Professor ved Universitetet.

og Individ mod Individ. Kampen mellem økonomiske Interes
ser er blevet til en Kamp mellem Magtstillingerne. Alt socialt
Samliv former sig altsaa dels som Samarbejde og dels som
Interessekamp; Form som Resultat af denne Kamp er af
hængig af den Styrke, hvormed Interesserne er udrustede og
sætter ind. Dette gælder i det økonomiske, i det sociale som
i det politiske Liv; ogsaa Statens Væren og Virken er et Re
sultat af en Interessekamp og af et Samarbejde. Ulykken er,
at baade samfundsmæssigt og politisk gør Interesserne, endda
Kortsigtsinteresserne, sig gældende hos Parterne med en saa
dan blind Voldsomhed, at Kortsigtsinteresserne endog slaar
Langsigtsinteresserne ud: der kæmpes, hvor Samarbejde var
klogest, og Fællesinteresserne ofres Gang paa Gang. Man
glemmer, at Livet ikke blot er en Kamp for at leve, men og
saa, og indenfor samme Art i lige saa høj Grad, Samarbejde.
Enhver, der kæmper for Fællesinteressen eller for Virkelig
gørelse af visse Principer, staar derfor i Fare for at lide Skib
brud. Uvidenhed og kortsynet Egoisme er stærke Faktorer, den
første maaske mest.

68. Funktionsløs Besiddelse.
Tawney') hævder, aten oprindelig Funktionsøkonomi er ble
vet til en Rettighedsøkonomi; den i lettere Forfald værende
liberale Økonomi har mødt Juristerne i at understrege Rettig
hederne uden Hensyn til de Funktioners Udførelse, hvorfor
de oprindelig skabtes. Fordelingen sker ikke efter nyttige
Funktioner, men efter Rettigheder, der igen skaber Magtstil
linger. Det er ikke Funktionen, det er Rettigheden, hvis Pris
skal erlægges. I Aktien og Obligationen har vi den typiske
funktionsløse*2) Besiddelse; mange af den private Ejendoms
rets Genstande har intet med Funktion at gøre. Gennem den
funktionsløse Besiddelse er Begrebet velerhvervet Rettighed
*) Se Noten S. 126
2) funktionsløs, d. v. s. som ikke har nogen samfundsøkonomisk
Opgave. Jævnfør Udtrykket „arbejdsfri** Besiddelse.

skabt, alt Fremskridts Fjende; Juristerne har opfundet Begre
bet „den berettigede Forventning"; hvor skadelig en Rettig
hed end er, hvorledes end oprindelig opstaaet, Juristen kaster
over den „den berettigede Forventning"s Kappe; hellere end
at denne Forventning skuffes, maa Verden forgaa. Vi er saa
strenge i vor Dom over det 18de Aarhundredes halvvejs mid
delalderlige Afgifter og Rettigheder, og dog krænkede man
ved Bondens Frigørelse erhvervede økonomiske Rettigheder i
ikke mindre Grad, end hvis man nu forbød en Husejer at for
høje Lejen eller gjorde Fiskeretten i Søerne til Allemands
Eje. Borgerstandens Angreb paa Enevældens Privilegier og
Monopoler var Angreb paa erhvervede Rettigheder hos god
troende Besidder, hvis Forventning var lige saa „berettiget"
som de nuværendes. Som en Del af Adelens Jordeje skyldtes
Reformationens Kirkeplyndring, skyldes en Del af den bor
gerlige Jordbesiddelse en tilsvarende Beslaglæggelse af ade
ligt Gods. Og naar Ruslands Bonde om 50 Aar er blevet kon
servativ, kan han ikke forstaa, at de adelige Emigranter nu be
tragter ham som en Tyv.
Retsordenens Udvidelse af Ejendomsrettens Indhold passer
til vor Tids akvisitive Instinkt, vor Trang til at erhverve og
besidde, der hos Gennemsnitsmennesket er større end Tran
gen til at skabe: tag enhver self-made Mand, hvor krybbefødt
han end er, og hans Forhold til sin Formue er som til en Del
af sit Legeme; han forstaar slet ikke, at det, han har erhvervet
sig, ogsaa skyldes Samfundets og Forholdenes Medvirken, og
heller ikke er hans ubegrænsede Raadighed undergiven. Vil
han for socialt at hævde sig købe Gods, staar han uforstaaende
og fornærmet, hvis Udstyknings- og Sammenlægnings- eller
Fæstelovgivningen ikke tillader ham at „disponere frit" over
sin Ejendel; en Haandværker, jeg har kendt som arbejdsløs
Svend, forklarede mig nylig Nødvendigheden af, at Arbejderne
gaar tilbage til Et-Værelseslejligheden. Sammenlignet med vor
Tids besiddende, Efterkommere af Datidens hørige, er det
18de Aarhundredes Adel saare bagvasket; mon nogen af de
udskregne irske Godsejere i den Grad har optraadt efter de
rene økonomiske Linier overfor Fæsterne, som Storbyens Hus

ejer overfor Lejerne? Jeg anbefaler at læse Tawneys og
Dobbs ofte citerede Bøger, der begge skildrer den i Forfald
værende økonomiske Liberalisme (henholdsvis „the acquisitive
society" og „capitalistic enterprise").

69.

Besiddelsesklasser.

Samfundet er, som før sagt, delt i Klasser, hver med sine
Interesser, og Delingslinien er nu Erhvervet. Men selv denne
Linie udviskes, og Besiddelsen bliver Skillelinien; dog ikke
helt saaledes, at vi har de besiddende mod de besiddelsesløse.
Vi har øverst oppe den egentlige Herreklasse, Bankledere, Fi
nanciers, Latifundiebesiddere1), de industrielle Sammenslut
ningers Ledere — Millionærerne, der ikke blot administrerer
egne, men Størstedelen af de andre Borgeres Millioner. De
udgør et internationalt Areopag2), der i Øjeblikket takket være
Staternes økonomiske Svaghed og Stilling som Skyldnere di
rekte griber ind i Statsledelsen. Derefter kommer Mellem
klassen, først Bourgeoisiet, de større Købmænd og Fabrikan
ter, almindelige Godsejere og saadanne „immaterielle" Pro
ducenter, der som Sagførere, Modelæger, meget populære For
fattere er nyttige for de rige og opnaar høje Salærer. Den
brede Mellemklasse er andre selvstændige Personer, højere
Embedsmænd, Videnskabsmænd og i Danmark en Del af
Gaardejeme. Den stadig voksende Smaaborgerklasse omfatter
Resten af Bønderne, Agenter, Haandværksmestre, en Mængde
uselvstændige Kontor- og Forretningsfolk, en Del ikke akade
miske Embedsmænd o. s. v. I økonomisk Henseende skiller
de sig ikke fra velstillede Arbejdere, men vel i aandelig Ind
stilling og i Besiddelsen af mindre opsparede Beløb og endelig
i Følelsen af ikke at være Haandens Arbejdere. Arbejderklas
sen er ligeledes lagdelt, fra privilegerede Professioners Ud*) Latifundier var Betegnelse for Oldtidens romerske Storgodser.
s) Areopagos var i Oldtidens Athen oprindelig Navnet paa den Høj,
hvor det øverste Raad samledes. Navnet gik senere over til at
betegne dette Raad.

øvere og „Sølvsnorene" ned gennem Landarbejderen, til vi naar
den ringeste, den ofte vidløse og fysisk mindrelødige Klasse,
„the casual labour"') underbeskæftiget og underernæet og
desværre meget frugtbar.
Lagene er ikke afgrænsede paa Stændervis, for saa vidt som
der sker en stadig Fornyelse nede fra. Den dannede Del af
Borgerskabet, f. Eks. Akademikerne, ender som Regel i den
brede Mellemklasse, selv om de socialt omgaas Bourgeoisiet;
kun nogle meget høje Embedsmænd, der har Privatformue
eller — i de besynderlige Lande, hvor dette trods Interesse
konflikten er dem tilladt — opnaar Pladser i Aktieselskabs
bestyrelser, naar op i Bourgeoisi- og Herreklasse. Selve den
forholdsvis daarlige økonomiske Stilling, højt dannede Ele
menter af Samfundet nu er kommet i, viser, at Formuen sæt
ter det afgørende Skel mellem Menneskene nu, idet Besiddel
sen, naar vi ikke er Filosoffer, alene kan give os Livets høje
ste Gode, personlig Frihed. Hvor Majoratsbaandet holder en
Højadel vedlige, hævder denne sig, men gaar i voksende Grad
ind i Forretningslivet; Formanden i Bestyrelsesraadet i et en
gelsk Selskab skal helst være en Peer, og de schlesiske Mag
nater er gennem Minebesiddelse naaet ind i de store Sammen
slutninger. Men en stor Del af det næringsdrivende Bour
geoisi er „self-made“, stammer fra et lavere Lag, særlig fra
Bønder og Smaaborgere.
Besiddelsens Magt over Mennesker er ikke retlig, men fak
tisk; Arbejderne er f. Eks. frie Borgere, kun bundne ved Ar
bejdskontrakten. Dog har vi enkelte Tilfælde af Pæonagesystem, i Florida og i Sydamerika, hvor farvet Arbejdskraft hyres
paa lang Kontrakt med Forskud, og hvor Retspraksis straffer
Ikke-Opfyldelse af Kontrakten og urefunderet Forskud som
Bedrageri med Tvangsarbejde, og det saaledes, at Staten udlaaner Fangerne til deres tidligere Arbejdsgivere.
Besiddelsen er alt. Den raader over Pressen, den øver Ind
flydelse paa Statsledere, kontrollerer Partierne, skaber Mi
lieuet, og den paavirker os alle, censurerer og kommenterer
’) Den Arbejder, der mere tilfældigt har Arbejde. „Sæsonarbej
der", i den Betydning Ordet har i Slang.

vore Nyheder, der leveres af kapitalstærke Bureauer; med
Radioavisens Sejr vil Censuren blive stærkere; ved at dotere
Læreanstalter kan Besiddelsen sikre sig mod „Vranglærdom
me" ; „økonomisk Kætteri" vil snart blive forfulgt med ka
tolsk Nidkærhed. De besiddende raader over Arbejdslejligheden — fra Sinecurestillinger1) i Selskabsbestyrelser til Ret
ten at feje Gaden; de køber ikke, men giver Arbejde.
Mellemklassens forskellige Lag følger Herreklassen; enhver,
der har Mulighed for at trykke nedefter, finder sig i Trykket
ovenfra paa ham selv; meget tyder paa, at Borgerstandens,
særlig Smaaborgernes, Tal vil tiltage i den Grad, at de egent
lige Arbejdere vil blive i Mindretal: naar det kommer til Styk
ket, stemmer Smaaborgeren, fordi Middelklassetankegangen
er en anden end Arbejderens, efter Herreklassens Ønsker og
Interesser; den mindre bemidlede Borger føler sig lige saa
generet af Indkomstskatten som den rigeste; Sandsynligheden
er endda for, at den sidste er den mindst snæversindede af dem.
Tilmed har selv den daarligst stillede Detaillist og provisionsløn
nede Agent ikke Interesse fælles med den styk- og timeløn
nede, og det „sortfrakkede, flipbærende Proletariat“s Medlem
tænker som Næringsdrivende og haaber paa engang at blive
selvstændig eller paa de Forfremmelsemuligheder, Skriveriets
uhyggelige Vækst medfører.
Denne Mellemklassens Vækst er en Grund til, at det sociali
stiske Kladderadatch ikke behøver at indtræde. Generalstrejken
er vel et vældigt Vaaben, om den, hvad den aldrig er bleven,
gennemføres, som man fører Krig, og uden Hensyn til IkkeDeltagere; dog kan i Mekaniseringens Tidsalder Mellemklas
sens unge Mænd i alt Fald lære at bevæge det Haandsving
eller trykke paa den Knap, der sætter Maskinen i Bevægelse,
bortset fra at de i vor Tid er bedre fysisk trænede end i min
Ungdom. Og saa længe den tekniske Mellemklasse, der er
noget andet og mere værdifuldt end den næringsdrivende Mel
lemklasse og Skriver- og Kommisklassen, er loyal mod Kapi
talens Besiddere, kan disse være rolige. Det er denne Klasse,
*) Jævnfør Noten Side 16.
Under Højkapitalismen.
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der i deres Personer rummer den tekniske og økonomiske Vi
den, Arbejderne maa vinde, om de med Held vil bekæmpe den
ny Herskerklasse, der, siddende i de store finansielle, indu
strielle og kommercielle Organisationer, udøver mere koncen
treret Magt end Adelstidens Baroner, og mindst er lige saa
usocialt og fjendsksindede mod den moderne Stat, som disse
var, da stærke Fyrster byggede den organiske Stat op. Alene
kan Arbejderne intet, uden at lave Revolter og Standsninger,
der dog er lidet betydende sammenlignet med dem, der nød
vendigvis opstaar under Samfundets nuværende økonomiske
Organisation; men til at omorganisere Samfundet, bygge op
og besejre Mænd, der med alle Teknikens og Organisationens
Midler lydløst og anonymt som Venedigs Timandsraad ordner
den økonomiske Tilværelse med deres stærke Magt- og Penge
vilje, hæver Mænd i Vejret og lige saa lydløst slaar dem ned
— og den store Forretningsmands herskende Anlæg er Hem
melighedsfuldhed og Tavshed — til at gøre alt dette hører en
anden Dygtighed end blot den agitatoriske og partiorganisa
toriske. Trods socialistiske store Minoriteter, trods socialisti
ske Ministre er det de ubemidlede, der betaler Verdenskrigen,
Inflationen og nu Deflationen. Den lille, internationalt for
bundne Herreklasse bestemmer Regeringernes Handlinger, staar
bag deres Kolonialpolitik, ja i Øjeblikket til Europas Fare bag
dets Udenrigspolitik, og saa stærk er den, at den var i Stand
til, hvad Demokratiet aldrig var, at formindske Hærens Magt
og nedsætte de Rustningsudgifter, der vilde hindre Staterne i
at forrente Statsgældens astronomiske Beløb. Som ]ak. Kr.
Lindberg engang har sagt: før Arbejdernes politiske Ledere
bliver Økonomer i Stedet for Agitatorer og Valgorganisatorer
og deres Fagforeningsledere bliver Teknikere og ikke blotte
Foreningsakvisitører og taktisk kloge Forhandlere, vil Arbej
derne ikke kunne tvinge Samfundsmagten til at lægge Roret
om, ikke blive opbyggende i deres Politik. „Proletariatets Dik
tatur" skal danne Overgang til det „klasseløse Samfund" —
efter Erfaringerne en Utopi, uforenelig ikke blot med de sag
lige Forhold, men ogsaa med vor Natur. En hvilken som helst
Produktionsordning kræver Leddeling, Over- og Underord
nede; der vil altid være et stort Antal under Gennemsnittet,

og menneskelig Forfængelighed og Herrevilje vil sætte Skel.
Folket kan ikke faa og ikke forlange Ligelighed, ej heller Fri
hed og forstaar ikke selv Broderskabets Idé, men det kan for
lange at styres vel og fornuftigt — og dette dets Forlangende
opfylder vor Tids akvisitive Herreklasse ikke. Der er mere
Elendighed og mere Uret i Verden end nødvendigt. Der er nu
tilstrækkelig Rigdom, vor Produktivitet er nu takket være vor
tekniske Viden og Organisationsformaaen stor nok, til at der
kan eksistere en kulturbærende og ledende Overkalsse, uden
at Masserne behøver at leve en uværdig Tilværelse — og
denne Overklasse behøver ikke at udvælges efter sine akvisi
tive Evner. Det er en Paastand, at et Samfunds sande Aristo
krati findes i de næringsdrivende Rigmænds og i Finansmændenes Klasse.

70. Magtstilling.
Samfundets Organisation, Grupperinger og Institutioner bli
ver bestemmende for Produktionens Art som for Indkomst
fordelingen ; Begrebet Privatkapital opstaar først som en selv
stændig Kategori, efter at Aktieselskabet er opstaaet; den
funktionsløse Besiddelse faar sin Blomst, naar Ihændehaver
papiret er opstaaet. Den økonomiske Magtsamling og Stor
formuen beror paa Muligheden af at kapitalisere Udbytter,
og denne Mulighed igen paa Retsbeskyttelse af de paa slig
Vis opstaaede Rettigheder. Monopolet, naar det er villet, be
ror paa, at Ejendomsretten indeholder en Ret til at holde Pro
duktet tilbage fra Markedet og eventuelt at lade Produktions
maskineriet staa stille.
Selve Besiddelsen giver da Ejeren en Magtstilling; denne
er paa Sæt og Vis ekstra-økonomisk, d. v. s. virker i sig selv
ikke økonomisk, der skal foregaa økonomiske Handlinger til
dens Udnyttelse. Fysisk Magt er af samme Art. Sejrherrens
Magt til at paalægge den Besejrede Skadeserstatning faar først
økonomisk Følge, naar den besejrede Stat paalægger Skatten.
Statsmagten bliver til økonomisk Magt, dels gennem Beskat13«

ningen og dels gennem en Lovgivning, der indskrænker For
bruget af en vis Vare eller tvinger Produktionen til at følge
visse Veje. Arbejdernes kollektive Magt faar sit økonomiske
Udtryk gennem Arbejdsvægring i Tilfælde af Ikke-Opnaaelse
af en mindste Løn. Af Eksemplerne ser vi alt, at Magt maa
iklæde sig økonomisk Form, d. v. s. indvirke paa Efterspørgselen
eller Tilbudet, gaa fra det uden- til det indenøkonomiske, gaa
fra det retlige og fysiske over i det økonomiske Plan.
Naar Statens Indgriben har økonomiske Følger, er det forstaaeligt, at Individer og Klasser kæmper om denne for at
indvirke paa de økonomiske Forhold til deres Fordel. Da det
er Rettighederne, der deltager i Udbyttet, søger man gennem
Tilrivelse af Statsmagt at indvirke paa disse. Naar Statsindgreb
saa ofte slaar fejl, er det, fordi man ikke respekterer den
Lov, at social og politisk Magt først gennem økonomiske Hand
linger bliver til økonomisk Magt, eller at en økonomisk Magt
stilling først kan udnyttes gennem Paavirkning af Tilbud og
Efterspørgsel; en saadan Paavirkning maa f. Eks. ledsage
Prisregulering eller offentlig Fastsættelse af Arbejdsløn; en
indgribende Statsmagt maa vide sine Forholdsreglers Virknin
ger, og navnlig hvorledes fornuftigt tænkende Borgere i deres
Handlen reagerer mod dem. Statsfastsættes Lønnen, reagerer
Driftsherren ved at indskrænke Produktionen eller gaa over i
arbejdssparende Teknik. Fastsætter jeg en Højestepris, ind
skrænkes Udbudet, og Driftsherren spejder efter Huller i
Lovene: Vil jeg sætte Maksimalpris paa Mælk, maa jeg ikke
glemme Fløden og Osten. Told fører ikke blot til Oprettelse
af ny Fabriker, men ogsaa til Forbrugets Ændring hen mod
Erstatningsvarer og altid til Kapitalisation af en Del af Tol
den. Staten kan virkelig med Held paavirke det økonomiske
Livs Forløb, men den maa forudse og imødegaa Tilbagevirk
ningerne. Det røbede da Visdom, da Kongen af Belgien efter
i 1921 at have samtykket i Loven om 8-Timers Arbejdsdagen,
skrev til sin Arbejdsminister: „Normalarbejdsdagen er en juri
disk Erobring; det staar tilbage at erobre den økonomisk."
Magtstillingen ændrer Resultatet af Kræfternes frie Spil:
naar Jorden er optaget i Privatbesiddelse, føjes til Knapheden

Monopolet; paa Langeland førte i sin Tid Godsejernes Uvilje
mod at sælge Jord til Jordpriser, der laa over den saakaldte
økonomiske Jordrente. Frygten for Revolution gennemførte i
1918 8-Timers Arbejdsdagen — et ret enestaaende Eksempel
paa en direkte økonomisk Virkning af en politisk Magtstilling;
Arbejdslønnen kan normalt kun paavirkes under Forudsæt
ning af, at Fagforeningen kan begrænse Udbudet af Arbejds
kraft, men Love kan virke ved at styrke Arbejderens taktiske
Stilling.
Besiddelsen giver Mulighed for at udnytte inden-økonomiske
Magtstillinger, som er til Stede efter Forholdenes Natur. Her
har Sjældenheden, Knapheden, grundlæggende Betydning. Vi
har f. Eks. specifike Goder, med hvilket Ord v. Wieser1) betegner
Goder, der ikke kan erstattes; disse Goder har en Sjælden
hedsstilling, der selvfølgelig er stærkest, naar der hverken
findes en Vare af samme Art eller en anden Fremgangsmaade, der kan yde delvis Erstatning. Omvendt har vi Goder,
der kun har én Anvendelse, og i den endda er erstattelige;
deres Magtstilling er derfor negativ. Min Trang til at sælge,
og min Modparts Trang til at købe saavel som hans Evne til
at erstatte, skaber min Magtstilling. Magtstillingen gør sig
særlig gældende ved Raastoffer, fordi der her er naturlig
Knaphed eller Sjældenhed. To Stoffer, der skal samarbejde,
kan have forskellig Magtstilling, denne beror paa naturlig
Knaphed eller villet, d. v. s. ved Tilbageholdelse skabt Knap
hed. Magtstillingens Udnyttelse er, for saa vidt denne beror
paa Besiddelse, statlig sikret. Den behøver ikke at være uaf
brudt til Stede, idet den kan skabe en Sædvanepris. Arbejdet
kan ogsaa have en af Sjældenhed betinget Magtstilling; det
Arbejde, hvis Stilling er daarligst, er det, der kun har én An
vendelse og er let erstatteligt. Maalet i vort Samfund er Magt
stilling, ikke den sociale Tjeneste, selv om min Dygtighed
kan give mig en Magtstilling. Den højst betalte Dygtighed er
Handelsdygtighed, der beror paa Besiddelse af akvisitive
Evner.
Fordelingen af Nationalindtægten mellem Deltagerne i Pro*) Se Noten S. 123.

duktionen sker under Magtstillingens Pres: særlige Goder, der
er begrænsede i Mængde, kan tvinge de med dem samarbej
dende Goder til at nøjes med det Minimum af Aflønning, der
skal til for at fremskaffe dem. Renten, ja hele Fordelingen er
bestemt af de ved Kapitalbesiddelse og Besiddelsesløshed be
tingede økonomiske Magtforhold.
Naar vi siger, at Prisen beror paa Magtstillingen, har vi
direkte haft Øje paa Knapheden af vedkommende Gode, af
vedkommende Faktor; Besidderen forvandler Knaphed til øko
nomisk Magt og denne til høj Pris, men Sjældenheden kan
være frembragt ved en villet Indskrænkning eller, hvad der
kommer ud paa det samme, ved et Forbud fra Ejerens Side
mod at benytte hans Produktionsgode uden under visse Be
tingelser. Hvis Staten giver mig det Privilegium, at en vis
Vare ikke maa laves her i Landet, uden at jeg i Afgift faar
1 Kr. pr. Stk., saa er dette en Magtstilling for mig, som
virker paa samme Vis som en Skat, nemlig paa Udbudssiden.
Kapitalen staar i Kraft af Knaphedens Lov altid i Magtstil
ling, der kan forstærkes, naar en Bankkoncentration kan
holde Udbudet tilbage; det, der holdes tilbage, er her ikke
Real-Kapitalen, men Kapitaldispositionen'). Laangiver, der
raader over denne Produktionsfaktor, siger til Producenten:
for at komme ind til Maskinen skal du betale mig en Rente; i
samme Grad Producenten selv er i Magtstilling, vælter han
denne Rente fra sig ved at sige til sine andre Komponenter:
jeg engagerer Eder kun paa det Vilkaar, at jeg faar Renten
dækket. Magtstillingen er altsaa her en Knaphedsforeteelse, i
Kraft af hvilken vedkommende Faktor kan kræve en høj Af
lønning, som i Kraft af Besiddelsen tilfalder Faktorens Ejer.
Selv hvor Prisen dannes uden Begrænsning af Udbuddet og
Grænseefterspørgslen Pris dækker Grænsebesværets, der vil
i Kraft af Besiddelsens Magtstilling Forskelsrenten tilfalde
Ejerne af den Del af vedkommende Faktor, der er frem
skaffet eller arbejder billigere. Magtstillingen er da afgørende
for Varepriserne som for Produktionsfaktorernes Aflønning;
men den virker selvfølgelig økonomisk paa saadan Vis, at en
*) Jævnfør Noten S. 17.

overfladisk Iagttager slutter sig til regelmæssigt virkende na
turlige Love, der er i Spil paa normal Vis. Vi taler om Fak
torernes Aflønning og ser ikke, at det er Rettighedernes, fordi
disse ofte er knyttede til Funktioner, om end ikke i et nøje
beregnet Forhold, og bag Funktionerne staar Faktorerne.
Magtstillingens Hovedfæstning er Besiddelsen og Retsorde
nen, dens Grundlag kunstig eller naturlig Knaphed. Det er
Formuens Fordeling og igen Ejendomsrettens Indhold, der be
stemmer den personlige Friheds Omfang, og i hvilken Grad
der er social og retlig Lighed. Formue i privat Forstand er en
Adgang til udelukkende Raadighedsret over knappe Produk
tionsmidler og dermed over sine Medmennesker. Var der nok
af alt, var der ingen Formue. Privat Rigdom er samfunds
mæssigt et Fattigdomstegn. Men i vort Samfund er Raadighed over Kontanter næsten mere værd end Raadighed over
Realkapital. Derfor bliver Pengeforretningens Mænd mæg
tige. Bankernes Magtstilling hviler paa deres fulde Raadighed
over Kredittens Instrument, at de skaber Kredit, og herigen
nem bestemmer baade, hvem der skal raade over Socialfor
muen, hvilken Del af denne der skal tage størst Værdi i Øje
blikket, og hvorledes Raadigheden skal være. Gennem Kredit
manøvrer kan Banksystemet flytte Formuer, ændre Produk
tionsretningen og paavirke ikke blot Prisniveauet, men ogsaa
hvorledes de Prisændringer, der giver Gennemsnittet, for
deler sig over Varerne. Og denne Bankernes magtgivende
Administration af Kreditten sker efter Bankens eget Profit
hensyn og kun ved tilfældigt Sammenfald efter Samfundets
Tarv. Med Rette hævder Proudhon, at Kredittens Administra
tion er Kærnepunktet i det sociale Magtproblem; netop fordi
Banklederen ikke bestyrer egen Formue, men Indskydernes,
og Udlaan gennem Kreditgivning skaber ekstra Købekraft, vil
man en Dag søge at finde en Form for Samfundsstyre af Ban
kerne; det maa alt indrømmes, at U.S.A.s Federal-reserveSystem i meget peger i en rigtig Retning, ikke blot i Lovgiv
ningens Princip, men ogsaa i Bestyrelsernes fortrinlige Sam
mensætning og myndige, vidtskuende Ledelse. Overfor det
meget onde, der kan siges mod amerikansk Forretningsliv, et

Onde, Skyldneren Europa stærkt vil understrege, maa det ind
rømmes, at Institutioner som deres store Trustkomité og Inter
state Commerce Commission1) og den øverste Styrelse for
Banksystemet, er beundringsværdige i Princip, i Arbejdsmaade
og i de ledende Personers Uafhængighed og Retfærdighed.
Der er megen Korruption i Staterne, men ogsaa Institutioner,
hvor Alménsans og Hæderlighed faar Udtryk. Og, hvis vi
nogetsteds faar den ny Driftsherretype, jeg efterlyser, giver
Staterne os ham.
Selvfølgelig er der retlig Lighed i det liberale Samfund,
for saa vidt alle de Privilegier, der kan rejse sig paa Grund
lag af Fødsel, Lærdom, Tradition og personlig Værd, er bort
faldne.
„I sin majestætiske Ligelighed — siger Anatole France2) —
er Loven ens for alle, forbydende rig som fattig at sove paa
Parkens Bænke, at tigge i Gaderne og at stjæle Brød." Bour
geoisiet har i det 19. Aarh. pietetsløst slaaet alle skillende
Skranker ned og kun fastholdt én, men til Gengæld og
saa gjort denne klippestærk: Besiddelsens Privilegium. Ejen
domsretten er bleven „tabu“, i de besiddendes Øjne „hellig
og ukrænkelig".
Nationalindtægten fordeles saaledes ikke efter Funktion,
ikke som Aflønning af de funktionelle Faktorer i Produk
tionen, men efter Rettighederne, der skabes af Magtstilling
og ikke sjældent uden Forbindelse med Funktionen. For saa
vidt kan vi sige, at Magtstillingen skaber indbildte, halvt uægte
Faktorer, der kræver Aflønning med samme Styrke som de
ægte tekniske Faktorer, og at selv disse (tekniske) Faktorers
Løn indeholder et Plus eller Minus, der skyldes Magtstillingen.
Vi aflønnes for virkelige eller indbildte Tjenesteydelser, ikke
fordi vi handler, men fordi vi ejer. Den, der holder en Magt
stilling, kan skabe Driftsudgifter, der skal dækkes paa samme
Vis, som Staten i Kraft af sin Magtstilling gør det gennem
sine Skatter.
*) Staaende Kommission for Mellemstatslig Handel, faktisk og
saa en Slags Trustkomité.
2) Berømt fransk Forfatter (1844-1924).

Men vi maa understrege: ud over sine Kræfter og vilkaarligt kan Magtstillingen ikke virke: Efterspørgselsrækken staar
fast som bestemmende Prismulighederne, og dette gælder og
saa Faktorerne, hvor der tilmed er sat en Grænse i disses
tekniske Egenskaber og Erstattelighed. For at virke maa Magt
stillingen iklæde sig økonomisk Form og finde sig i de økono
miske Tilbagevirkninger, d. v. s. Magtstillingen er ikke evig,
saa lidt som den er absolut; den er tidsligt og stedligt bestemt.
Besiddelsens Magtstilling samles, hvad man overalt kan se af
Statistikken over Formuens Fordeling, paa forholdsvis faa
Hænder; Millionærernes Magt samles endda yderligere, fordi
Raadigheden over Nationernes Formue takket være Børs- og
Bankteknikken nu kan samles hos meget faa Mænd.
De liberale Frihedsbegreber — fri Næring, fri Kontrahering,
fri Konkurrence, fri Anbringelses- og fri Udnyttelses- og Raadighedsret — medfører oftest Ufrihed for andre end de mægtige.

71. Kolonialpolitik og Magtelementet.

Paa et Punkt er Magtstillingen som betingende Fordelingen
ganske haandgribelig, nemlig ved Anbringelser i de udenfor
den vesteuropæiske Civilisations Omraade staaende Regioner,
der jo udgør Størstedelen af Verden. Thi her staar fysisk
Magt, Bajonetterne, bag Anbringelser, og man kan jo for en
Tid sidde paa Bajonetten, selv om Sædet i Længden bliver
ubehageligt, naar det ikke udpolstres med en Pude af Rets
regler, der ogsaa svarer til de udbyttede Folkeslags Retsbe
vidsthed.
Vi maa se bort fra Agrarstaten Rusland, hvor Raadsregeringen fortsætter Czarismens Forsøg paa at lægge en indu
striel Overbygning paa den agrariske Basis; men dette sker
nu i Former, der har afskaaret Rusland fra det øvrige Eu
ropa. Balkanhalvøen — en Samling af Stater, der alle
staar paa Agrarstadiet, ja nogle Steder paa Hyrdestadiet —
kræver Kapital udefra og lokker den ved værdifulde Konces
sioner. Asien, Afrika og Sydamerika er kun i løs Forbindelse

med vor Økonomi, og det gennem store Aktieselskaber, der
paa Grundlag af, ofte aftvungne, Koncessioner udnytter Raastoflejer og Baneforbindelser. Her ser vi i sin Renhed Be
grebet „fraværende Direktion", der fra London, Paris, Berlin
eller New York giver Direktiver til en lokal Bestyrer og hans
hvide Funktionærer. Arbejdskraften vil oftest være farvet og
lønnet efter et primitivt Samfunds Krav, og denne efter Pro
duktets europæiske Værdi lave Løn forringes realt gradvis,
eftersom europæisk Prisniveau indvirker paa et voksende Omraade for Pengeøkonomi. Ofte har man Pæonagesystemet,
hvor Kontraktarbejderne, om end retlig fri, faktisk er Tvangs
arbejdere’). 1 Syd- og Mellemamerika er ikke blot nogle
Kreoler, men ogsaa mange, hvis Blod rummer stærkt indiansk
Islæt, blandt de ledende, men kun som Godsejere og Politi
kere; Minerne, Industri og Handel drives ofte af Englændere,
Amerikanere og i Argentina ogsaa af Tyskere. I Nordafrika
har vi set arabiske Godsejere blive Mangemillionærer, saa snart
Jordafgiften fra at være sædvanebestemt blev til en økono
misk Jordrente, der maatte stige, eftersom Avlen ogsaa paa
Grostedet prisbestemtes efter et Verdensmarkeds Krav. I Asien
har europæiske Finansgrupper store Koncessioner, men i For
hold til Verdensdelens Produktivkraft og Folketal er euro
pæisk Virksomhed dog som meget smaa Oaser. I Indien ser vi
indfødte Industridrivende, der ikke blot naar op paa Siden af
engelske Fabrikanter, men endog er stærke nok til at tvinge
Vicekongens Regering ind i en mod Moderlandets Industri
rettet Handelspolitik. I de franske Kolonier har vi et ikke
dadelløst Koncessionssystem, hvor franske, ofte med fremmede
samarbejdende Kapitalister udnytter naturlige Rigdomme, til
med under Statsgaranti: Caillaux*
2) nævner i sin Bog om
„Agadir" et groft Eksempel paa, hvorledes et koncessioneret
afrikansk Konsortium dels forsømte sit Arbejde og dels gen
nem sine Forbindelser i Parlament og Presse tvang Regerin
gen til at yde sig store Tilskud.
*) Se ogsaa S. 192.
2) Nulevende fransk Politiker, i 1911 Ministerpræsident.

I Asien vil europæisk Anbringelse ofte være en Følge af en
Traktat, sluttet med eller bedre aftvunget Fyrsterne, der lokkes
ved Laanetilbud. Saa ivrig var man efter at blive Laangiver,
at vi ved Laan til Kina har haft Eksempler paa med Trusler
ledsagede Krav fra udenforstaaende Magter om at være med
blandt Laangiverne.
Hvor meget der er anbragt udenfor Vesteuropa og Nord
amerika, véd jeg ikke. Prof. Edie fra Indiana siger, at Eng
land, Frankrig og Tyskland i 1914 havde 37, U.S.A. 2 Milliar
der Dollars i fremmede Foretagender, og at Tallene i 1924 var
henholdsvis 19 og 8 Milliarder. Men disse Tal indeholder store
Versurposter, som naar England har anbragt i U. S. A. og disse
i England, og nogle af disse Milliarder er anbragt i Europa,
Kanada og Australien, bortset fra, at en slig Statistik efter Sa
gens Natur er ganske upaalidelig. Saa meget tør man dog
sige, at det Beløb, hvortil europæisk-amerikansk Kapitalanbrin
gelse i Asien, Afrika og Sydamerika opgøres, ikke er det vir
keligt anbragte Beløb, der næppe er mere end 1/.1 heraf; thi
naar Koncessionen er god og Udbytningsmuligheden stor,
er det kun naturligt, at den Værdi, hvortil Europa sætter sine
Anbringelser, gaaende ud fra deres Forrentningsevne, er mange
Gange større end de virkeligt anbragte Beløb. Det er sand
synligvis rigtigt, at 25 pCt. af Englands Nationalformue i 1914
var repræsenteret af udenlandske Anbringelser; men dette be
tyder ikke, at Englænderne har ført 4 å 5 Milliarder Lstr. ud
af Landet, men blot, at de vurderede deres Rettigheder i Ud
landet til dette Beløb. Oversøiske og udeneuropæiske økonomi
ske Virksomheder tilhører, naar alt sættes i rette Forhold, ikke
de indre Dele af vort økonomiske System — en svag Fødelinje, ikke endnu en organisk Del af Helheden. Men den
rykker os nærmere, og med den Asiens egne Krav til os. Og
inden vi lader vore Anskuelser stivne i det koloniale Udbyt
ningsprincip, gør vi ikke galt ved at læse Burke’s') Taler i
Underhuset mod Regeringens skæbnesvangre Voldspolitik over
for de nordamerikanske Kolonier. Verdens Fremtid er vigti
gere end nogle Koncessionshaveres Gevinst og Tab.
) Engelsk Politiker og Skribent (1729-97).

Hvad der gør, at jeg i dette Kapitel behandler de oversøiske
Anbringelser, er, at deres Rentabilitet i saa høj Grad skyldes
Magtstillingen, en Eneret ofte opnaaet ved fysisk Magtanven
delse og ofte medførende, at en „slumrende" Jordrente over
drages de europæiske Koncessionshavere, for at blive aabenbar, naar Udnyttelsen er i Gang.

ELLEVTE KAPITEL

AKTIESELSKABET

72. De sociale Ordninger og Retsordenen.
Den socialøkonomiske Ordning og Retsordenen dækker ikke
hinanden, den sidste halter altid bagefter; Samfundet er le
vende, i Udvikling: nye Institutioner opstaar, og bestaaende
Institutioner ændrer deres Indhold; Relationer og Magtforhold
skifter stadig, Livsanskuelser og Folks Moral ændrer sig, men
Retsordningen bliver staaende; kun i det ganske stillestaaende
Samfund dækker Retsordningen den socialøkonomiske Ord
ning; i det bestaaende bevægelige Samfund vil derfor Rets
ordningen være en Køkkenmødding, hvori vi finder Levninger
af tidligere Tiders Anskuelser og tidligere Tiders sociale og
økonomiske Struktur. En bestaaende Retsorden bærer Vidne
om tidligere Tiders Nødvendighed og Anskuelser, ja, disse
sidste vil ofte være ændrede hos Befolkningen, inden Lovgiv
ningen tager Erkendelse deraf. Straffeloven bærer rigt Vidne
herom. Tag Forholdet mellem Bedrageri og Tyveri. Fra Arilds
Tid er Tyveri betragtet som en gemen og meget strafværdig
Forbrydelse; Tyven har en kort Vej til Galgen, fordi det er
gennem Tyveri, Besiddelsen krænkes mest. Der er liden Lej
lighed til Bedrageri; Troløshed er kun anset for en alvorlig
Forbrydelse, fordi den strider mod feudal Tankegang. I vor
Tid er Bedrageri blevet den afgørende Form for virkelig
skadegørende Berigelsesforbrydelse. Man kan ikke ramme mig

væsentlig paa min Formue gennem Tyveri; Indbrudstyveri er
farligt, ikke fordi det er Tyveri, men fordi det er forbunden
med Vold. Bedrageriet derimod er naturligt i en Tid, hvor alt
afhænger af Tillid, og hvor de fleste Mennesker paa en eller
anden Maade er Bestyrere af andres Realformue og til Gen
gæld ikke styrer deres egen uden gennem Fuldmægtig. Forret
ningernes Omfang er blevet saa stort, at Enkeltmand maa
være afhængig af sine Folk; men selv hvor jeg tilsyneladende
bestyrer min Formue selv, bestaar denne i Virkeligheden i
Formuerepræsentativer, ikke i de virkelige Goder; Admini
strationen af Samfundets Realkapital sker pr. Fuldmagt: mine
Kontanter staar i en Bank, min Ejendom styres ved en Agent,
min Andel i Industri sker gennem Aktiebesiddelse eller gen
nem Besiddelse af Obligationer og andre Gældsbreve.
I samme Grad Deltagelsen og Interessen i den reelle Pro
duktion ikke er knyttet til virkelig Besiddelse af Produktions
midler, af Varelager o: af Realkapital, men er knyttet til Ad
komstdokumenter, der giver mig Ret til Udbytte, i samme
Grad som Kreditøkonomiens Gennemførelse har bevirket, at
selve den individuelle Driftsherre, hvor velhavende han end
er, arbejder med Kredit, i samme Grad den økonomiske Real
kapital er skilt fra den juridiske, Privatkapitalen, i samme
Grad er man afhængig af Tillidsmænd, og i samme Grad er
éns økonomiske Eksistens afhængig af andres Troskab; der
for bliver Bedrageriet og Tillidsbruddet den afgørende Fare
for Besiddelsen. Straffeloven har Vanskelighed ved at knæ
sætte denne Erkendelse; for den er Tyven stadig gemen, og
Bedrageren nærmest den vildledte Gentleman, der har været
uheldig at komme over den Grænse, som trækkes for legitim
Handel.
Den bestaaende danske Straffelov kender ikke Returkom
missioner1) saa lidt som alle de Forseelser, der rejser sig
gennem Andels- og Aktieselskaber. Paa samme Maade ser vi
ved en Række Krænkelser af Almenvellet; her havde Middel
alderens Straffelove et ret skarpt Øje, men for den liberale
Straffelov mister Almenvellet sin Interesse.
') Skrevet 1926.

Tøvende og vagt nærmer Lovgivningen sig samfundsskade
lige Forseelser som Vareforfalskning, at sælge Varer for noget
andet end det, de er, samt Handlinger, der skader Næ
stens Sundhed; hvilken Kamp har man ikke maattet føre for
at gennemføre en Fabriklovgivning. Og er Lovgivningen vag
paa saadanne Omraader, er Retspraksis ved Domstolene ka
rakteriseret ved en Uvilje mod at dømme haardt i Sager, der
angaar Fabrik- og Sundhedslovgivning, Vareforfalskning og
Aager. Som Ejendomsretten er blevet næsten ubegrænset un
der Juristens Frygt for det tomme Rum, er Synspunktet, at
enhver Næringsdrivende i Udførelsen af sin Næring udøver
en Samfundsfunktion og deri skal præstere en Tjenesteydelse
overfor sine Medborgere, under Juristens Røgt og Pleje ble
ven trængt til Side for Synspunktet, at en borgerlig Næring er
det, det virkelig inderst inde kommer an paa; med en Ret til
fri Bevægelighed og til at tjene saa meget, man kan, som det
afgørende.
Endvidere sker det, at nye Institutioner opstaar, som Juri
sten ikke kender før for sent, eller at bestaaende Institutioner,
for hvilke man har lovgivet under Forudsætning af et vist
Indhold, i Tidens Løb ganske har skiftet Karakter, og at man
stadig lovgiver om det uden at være opmærksom paa, at Ind
hold og Institution er skiftet, og samme Navn ikke dækker
samme Begreb. En Bekræftelse herpaa faar vi, naar vi be
tragter Institutionen: et Aktieselskab, hvor den gældende Lov
givning saa vel som Samfundsbetragtningen ikke har faaet
Øje for de afgørende Forandringer, denne Institution er undergaaet.
Lad os se, hvad Aktieselskabet socialt var og i Juristens
Øjne endnu er:

73. Aktieselskabet af 1870.
Aktieselskabet er i sin Oprindelse en videre Udvikling af
det private Interessentskab, hvis Deltagere alle er aktive og
har fuldt Ansvar; i de italienske Bystater har vi tidlig „the

silent" eller den passive Kompagnon, der gaar ind for en enkelt
spekulativ, profitabel og risikabel Forretning med et vist Be
løb. En anden Form for passiv Deltagelse er, at flere gaar
sammen om et bestemt Foretagende: de ejer et Skib, ud
sender en Ladning, hvormed Supercargoen1) gør Forretninger
for dem; de fleste af Merkantilismens med statslig Bevilling
(Octroi) udstyrede Kompagnier begyndte paa denne Vis. Det
engelske Kompagni „The merchant adventurers" var typisk for
en tredie Udviklingslinie. Oprindelig et Købmandsgilde for en
bestemt Handelsgren, hvor Deltagerne handlede individuelt,
forbandtes disse ved Aftaler, kgl. Privilegier og Fællesforeta
gender: man lejede i Fællesskab Skibe, der førte Væveripro
dukter fra England. Nogle af disse „adventurers" skabte 1555
det første „Joint-stock Co."2), det russisk-moskovitiske Co.,
idet man puljede sin Vareindsats, man solgte for fælles Reg
ning. Vi har endnu ikke det begrænsede Ansvar. Kommandit
selskabet kan endelig siges at være opstaaet ud af det simple
Laaneforhold, idet Laangiver i Stedet for fast Rente fik Andel
i Udbyttet. Fra Kommanditør og Partdeltager til Aktionær,
hvis Ansvar er begrænset til Indskuddet! Aktien lyder oprin
delig paa en Andel, men senere paa en rund Sum, dens Om
sætningsværdi udtrykkes ved Kursen.
1) Oprindelig er Aktieselskabet for saa vidt en Forlængelse
af det individuelle Retssubjekt, den enkelte Næringsdrivende;
man opstiller Forestillingen om den juridiske Person, og denne
i Egenskab af Retssubjekt tillægger man alle en saadans Egen
skaber og Beføjelser, som om det var en enkelt Næringsdri
vende. Aktieselskabet er for saa vidt en Nødhjælp, men stadig
noget privat og passende ind i en Samfundsorden, der er
grundet paa individuel Næringsdrift.
2) Aktieselskabet faar herigennem blandt andet et Privat
liv, der retsbeskyttes; det afgørende ved det er ikke den Sam
fundstjeneste, det udøver ved at producere visse Varer, og de
Pligter, der deraf følger, men dets Stilling som Indehaver af
*) Den Person, der har Opsigt med Ladningen.
„Joint-stock“ betyder „sammenskudt Kapital".

borgerlig Næring og den Beskyttelse og saa vidt muligt ube
grænsede Adgang til Profit, den Næringsdrivende kræver.
3) Aktieselskabet ejer visse Realgoder: Fabriker, Jord og
Varer; Aktionæren staar i direkte Forhold til dem, fordi han
betragter sig selv som en Andelshaver, og fordi Selskabets
Virksomhed ikke er større og mere fjerntliggende, end at han
kan følge den. Aktien er et Bevis for Andel i konkrete Goder,
hvis Udnyttelse giver Indtægt.
4) Ser vi paa Organisationen, finder vi, at Selskabet er dan
net af en Række Deltagere, der har Interesse for et givet
Formaal, men hver for sig ikke er økonomisk stærke nok til
at magte det helt; derfor slutter man sig sammen og udnæv
ner nogle Mænd, der selv er Storaktionærer, og hvem man
kender, til at danne Bestyrelse. Bestyrelsen vælger igen en
Direktør, undertiden blandt sine egne. Aktionærerne paa Ge
neralforsamlingen kender Forholdene og udøver en kollegial
Kritik. Bestyrelsen er Tillidsmand for Aktionærerne, valgt af
disse, og har igen valgt Direktionen; Bestyrelsen har Pligter
overfor sine Venner, Aktionærerne. Den er ikke funktionsløs,
ej heller en Prydelse eller Forsiring, den er der ikke af uved
kommende Grunde, men ene for vedkommende Foretagendes
Skyld.
5) Aktionærerne er derfor Driftsherrer, der ganske vist
handler pr. Delegation, men alligevel har og føler et Ansvar,
endog udover det økonomiske; Aktionærens Interesse i Sagen
er ingenlunde Kursgevinster, ja, ikke engang Profitter for det
givne Aar, men en anstændig individuel Næringsdrivendes va
rende Interesse i sin Forretning, at den gaar vel i det lange
Løb uden Hensyn til det enkelte Aars Udbytte, og han føler
endog noget af et moralsk Ansvar, at hans Varer skal være
ærligt Arbejde.
6) Idet Aktien er en Andel og Aktionæren en Driftsherre,
bliver der en afgørende Forskel mellem Aktien og Obligationen;
denne bliver noget ekstraordinært, og dens Ejer en blot passiv
Laangiver, der ved Lejlighed skal udbetales.
7) Aktionærens Forhold til Selskabet er varende; han skiller
sig ikke af med Aktien; dens Salgsværdi interesserer ham kun

i visse Øjeblikke, ved Arvefald eller naar Ulykken tvinger ham
til at sælge, og Aktien ligger fast ofte for Livstid.
Lovgivningen, der i øvrigt træder ind Aartier efter, at Aktie
selskabet er blevet almindeligt, har en til denne Skildring sva
rende Opfattelse af Aktieselskabet. Maalet bliver, hvis Lov
givning overhovedet er ønskelig, hvad man principielt mener,
den ikke er, at regulere Forholdet mellem Aktionærerne, even
tuelt beskytte Mindretallet og at sikre, at Aktiekapitalen er til
Stede af Hensyn til Kreditorerne. Efterhaanden sker der et
Tillidsbrud fra Bestyrelses eller Direktions Side, og Aktieloven
opstiller da nogle almindelige Regler om Stiftelsesdokumenter,
Selskabsmyndighed og visse Bestyrelsespligter, ofte i meget
vag Form.

74. Virkeligheden.
1) Men Virkeligheden svarer ikke til denne Idyl. Livet har
benægtet Tanken om, at Aktieselskabet blot er en privat Næ
ringsdrivende. Det er blevet en social Organisation; den er
socialt set dannet til visse produktive Formaals Fremme. Den
opfylder den sociale Funktion at skaffe os Skibslejlighed, Olie,
Støvler, Klæder o. s. v.; den er i Omfang og økonomisk Styrke
vigtigere end de fleste Kommuner, hvis Opgave paa den an
den Side er at skaffe sine Borgere Belysning, offentlig Ren
lighed, Sundhedstjeneste o. s. v. Den er ligesom Kommunen
længevarende udover Individets Liv, uafhængig af Aktionærer,
Bestyrelse, Direktion og Direktører; den er ikke et Udtryk for
disse givne Personers villede Samvirken; den er noget i sig
selv og skaffer sig sine Redskaber baade, naar den skal have
Virkemidler, Ledelse og Arbejdere. En Institution som Staaltrusten er i økonomisk Magtomraade og social Betydning vig
tigere end hele det danske Samfund, bestaar ligesom dette
uafhængigt af de nulevende, med skiftende Personel, og er
Genstand for ikke endende Magtkampe. Ikke blot Vare-, men
ogsaa Generationsstrømmen skrider gennem den. Staaltrustens
Kapital er 1J4, Olietrustens 4% Milliard Dollars (efter KursUnder Højkapitalismen.
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værdi). Forskellen mellem Kommune og Storselskab ligger
væsentlig i Styrelsesformen og i, til hvis Fordel Virksomheden
udøves. Formaalene er ofte forskellige, men behøver ikke at
være det, hvor Kommunen f. Eks. driver Erhvervsvirksomhed
eller Storselskabet f. Eks. selv udgør Politimagt, hvad ameri
kanske Mineselskaber jo undertiden gør, eller har Velfærds
indretninger for sit Personale; Kommunen er en demokratisk
Samfundsdannelse, Storselskabet en Samfundsdannelse med
Faamandsstyre.
2) Men naar Aktieselskabet er en social Organisation, maa
vi opgive det snævre Syn paa det som den borgerlige Nærings
drivende. Urtekræmmer Jensens og Staaltrustens Virksomhed
kan ikke betragtes under samme Synsvinkel; det næringsret
lige Element træder i Baggrunden, og vi maa fastholde Tan
ken om en social Tjenesteydelse, som vedkommende Organisa
tion udfører; Selskabet er da ikke til i første Række for sine
Aktionærer eller for sin Direktør; det er noget, der kommer i
anden Række, at Aktionærerne skal have Udbytte og Bestyrel
sen sin Løn — det afgørende er, at Organisationen udfører
Samfundstjeneste, og at den skal gøre det, og det fair og godt.
Vi kommer tilbage her til Middelalderens Krav til Haandværkerne om ærligt Arbejde og rimelig Pris. En saa vigtig Ting
som f. Eks., hvorledes Landet forsynes med Drivkraft, med
Klæder, med Cement, kan ikke overlades ensidigt til et Aktie
selskab udelukkende ud fra et individuelt MaksimumsprofitSynspunkt.
3) Ej heller kan man tale om et Privatliv; det er sagt en
gang, at Aktieselskabet har ingen Sjæl, der kan gaa til Hel
vede, intet Legeme, der kan kastes i Fængsel, og intet Navn,
der kan besudles; det er for saa vidt ansvarsløst og amoralsk,
fordi det, naar alt kommer til alt, kun er et Begreb; det ene
ste haandgribelige er dets Kapital, som bl. a. derfor skal være
til Stede.
Et Privatliv forudsætter en Person, hvis Følelser krænkes,
og medens alle er klare over, at for at Livet skal være udholde
ligt, maa — hvilke Ulemper der end opstaar for enkelte Per
soners Vedkommende — Hjemmets og Individets Privatliv re

spekteres, saa gælder dette Krav i betydeligt mindre Om
fang den individuelle Forretning, hvorigennem Enkeltmand
træder i Forbindelse med sine Medborgere, indvirkende paa
deres Liv og Velfærd. Men praktiske Grunde og det, at Privat
forretning og Hjem ofte er blandet sammen, gør, at man nødig
lovgiver for den private Forretning; dette Hensyn gælder ikke
Aktieselskabet — her er det individuelle skilt fra Forretnings
tilværelsen, det personlige Ansvar forsvundet, Magtomraadet
saa uendeligt udvidet, og naar det saa endelig er saaledes, at
Selskabet ikke er en Forlængelse af det enkelte Retssubjekt,
men en social Organisation, levende sit Liv udenfor og udover
Individernes Liv, saa maa hele Begrebet „Privatliv" falde bort
og dets Handlinger fremtræde i Dagslyset paa samme Maade
som en Kommunes og saaledes, at hvor der er et Krav om, at
noget skal holdes skjult, maa dette Krav have en særlig Be
grundelse, hvor Bevisbyrden paahviler Selskabets Ledelse.
4) Aktionæren har ophørt atvære Driftsherre; den inderlige
Forbindelse mellem ham og Selskabet og hans direkte Ud
pegen til Ledelsen blandt sine Venner og sine Ligemænd er
ophørt; han giver intet til Selskabet uden sin Akties Beløb,
oftest har han ikke erhvervet Aktien ved Tegning, men ved
Køb fra Trediemand. Han er reduceret til Laangiver og for
saa vidt sidestillet med Obligationshaveren.
5) Dette understreges ved, at Aktierne er blevet splittet i
forskellige Arter; vi har Præference-Aktier med fast kumulativ
Rente1), og vi har Stam-Aktier med varierende Rente, vi har
endelig Aktie-Obligationer og Præference-Obligationer som
Overgang til de egentlige Obligationer; ja, et enkelt dansk
Selskab forsøgte at udstede Obligationer med garanteret Mini
mumsrente, men i øvrigt varierende efter Selskabets Udbytte.
Vi har tilmed faaet den udsatte Aktie, „deferred share"2), som
ikke — det indrømmes offentligt— i Udstedelsesøjeblikket har
Udbyttemulighed, der først skal skabes ved Forbedring af
*) At Renten er „kumulativ" vil sige, at Rentekravet i Tilfælde
af svigtende Udbytte overføres til næste Aar.
*) Se Note 1 S. 42.

Teknik og Salgsorganisation samt Monopolstilling. Ved Kon
solideringen af Frankrigs og Belgiens løse Gæld har vi i 1926
faaet Statsobligationer, som til fast Rente føjer Andel i Ud
byttet af Statsbaner og Statsmonopoler. Selskabets Kapital
skaffes da til Veje ved en Række Laan og det saaledes, at den
primære Forskel mellem Aktie og Obligation falder bort; Ak
tien er et Laanebevis med varierende Rente og anden Klasses
Sikkerhed og anden Klasses Retsstilling, medens Obligationen
har fast Rente, men første Klasses Stilling og Sikkerhed. Of
test svarer Obligationskapitalen til de virkelige Værdier, Præfe
renceaktierne til sandsynlig Udbyttemulighed herudover og
Stamaktierne til Forhaabningerne. Med Kapitalsplitningen gaar
Splitningen af Stemmeretten, der ofte er lagt paa en enkelt
Gruppe Aktier. Hermed er Aktien ophørt med at være et
egentligt Bevis for Andel i bestemte Realgoder, den er et
Adkomstbrev for varierende Udbytte, hvis Værdi naturligvis
skal sættes efter dette Udbyttes Størrelse, Varighed og Sikker
hed i Forhold til almindelig Rentefod.
6) Men herigennem bliver Aktiens skiftende Pris Hoved
sagen og Spekulationer i denne Kurs’ Svingninger afgørende
for Besidderen. Aktien løsrives fra sin Basis, de reelle For
muegoder, der producerer og dermed „tilfældigt" sideløbende
afkaster Profit; Aktien bliver blot et Adkomstbrev for Ud
bytte, for en aarlig Indtægt uden Hensyn til, hvorledes denne
er opstaaet. Dette understreges ved Udvandingsprocessen, som
vi senere skal skildre.
Man vil allerede se her, at Aktionæren i høj Grad er skilt
fra det Foretagende, hvorfra han faar sit Udbytte. StamAktionæren vil vanskeligt kunne bedømme noget som helst,
og da nogle faa Procents Forskel i Foretagendet kan føre til,
at Stamaktionærens Udbytte fordobles eller helt falder bort,
og da Ledelse og Direktion kender Foretagendets samlede Ud
bytte eller Udsigterne derfor, længe før Aktionærerne kan faa
Besked om det, faar vi Klarhed over, i hvor høj Grad Aktionæ
ren faktisk er blevet skilt fra Foretagendet, der giver Ud
byttet, og hvor pinlig Aktionærens Stilling egentlig er.
7) Men værre bliver det, naar Finansinstitutet skyder sig

imellem. Lad os tage et, som organiserer Industrien horizontalt, samler alle Virksomheder, der udfører samme Trin i Pro
duktionsrækken, f. Eks. alle Papirfabrikkerne. Lad nu igen et
Trustselskab, der har Aktier i alle Papirfabrikkerne, slutte sig
sammen med en anden Trust, der har Majoritet i alle Cellu
losefabrikkerne, saaledes at den vertikale Sammenslutning
foretages ved at danne et Selskab, der igen holder Halvdelen
af de stemmeberettigede Stam-Aktier i de to Truster.
Men har vi denne Organisation, er det ganske klart, at Ak
tionæren ingen Føling kan have med det virkeligt produce
rende Selskab, der ligger to eller tre Led tilbage for ham, og
hvis Udbytte er blevet siet ved at gaa igennem tre oftest over
kapitaliserede Trust-Selskaber. Aktionærens Karakter af Laan
giver er hermed fastslaaet, og det en Laangiver, hvis Stilling
er uendelig usikker.
8) Herigennem bliver Aktiens Karakter som Spillepapir
præciseret. Aktionæren kan ikke følge det fjerne Selskab,
som virkelig producerer; jeg, der ejer en Aktie i et London’er
Finansselskab, som igen ejer Aktier i Sydamerikanske Dia
manttruster, som igen ejer Aktier i individuelle Miner, har
intet Middel til at kende noget som helst til Produktionens
Gang eller Udsigter. Jeg maa købe efter Rygter, som jeg sæl
ger i Panik; jeg har ingen menneskelig Interesse sammen
med de virkelig producerende Enheder; deres Arbejdere er af
fremmed Race; jeg kender i øvrigt intet til dem, deres Tek
nikere véd jeg ikke hvem er, Selskabets Teknik og Driftsbe
tingelser kender jeg ikke; det eneste, jeg véd, er, at min Aktie
har givet saa og saa meget Udbytte tidligere, og at Talen i
City gaar, at man venter saa og saa meget Udbytte næste Aar;
jeg har ingen Interesse længere i Selskabets Trivsel som saadant, om det leverer hæderligt Arbejde, er mig ligegyldigt;
hvorledes dets Fremtid er i det lange Løb, angaar mig ikke,
min Interesse indskrænker sig til Aarsudbyttet og i endnu
højere Grad til Kursen; Aktien er blevet en Lotteriseddel
for mig. Den er ligesom Obligationen et haandskiftende
Ihændehaverpapir, men med varierende Rente og varierende
Værdi.

9) Men som Aktien er, ejes den ikke engang; gennem Mar
gin-Indbetaling er vi naaet til, at jeg kan „eje" 1OOO Kr. i
Aktier med 100 Kr.s Indbetaling, hvad der før Krigen var ret
almindeligt i Danmark. I Virkeligheden er Vekselereren eller
den lombarderende1) Bank Ejer. Hvad der omsættes, er kun
den Tiendedel, jeg har indbetalt, men herved bliver Interessen
i Selskabet endnu svagere og min Interesse i Kursen over al
Maade stærk; kan jeg bevæge Direktionen til at give mig
10 pCt. i Rente, naar Bankrenten er 4 pCt., vil det sige, at jeg
faar 6 Kr. paa indskudte 10 Kr., og kan jeg derigennem
faa Aktien til at stige 20 Points, tredobles min indskudte
Kapital.
10) Aktionæren har ophørt at være Aktionær i gammel For
stand; han har intet med Produktionen at gøre. Den ikkespekulerende Aktionær, der ejer og har betalt helt for sin
Aktie og har den i Aarevis, er traadt tilbage; Kursen er nu
det afgørende. Dette har faaet et morsomt Udtryk i en Bog,
en Overretssagfører har udsendt paa nogle Sukkeraktionærers
Vegne, der var vrede over, at Bestyrelsen ikke vilde give dem
Friaktier, og betragter sig som snydt; Forf. mener, at Vær
dien af den gamle Aktie og Friaktien erfaringsmæssigt er større
end Værdien af den gamle Aktie før Udvandingen! Det er for
denne Friakties Skyld, at hans Gruppe har købt Sukkeraktien.
I andre Selskaber kommer den Begrundelse frem fra dem,
der forlanger Friaktier eller Reservefonds-Beviser, at Staten,
Arbejderne eller Kunderne ikke maa vide, hvor meget der tjenes. Ofte kommer endnu mere uvedkommende Hensyn ind,
som Udstedelsen af D. F. D. S.s Reservefondsbeviser, fordi
Landmandsbanken, der laa med Størstedelen af Aktierne i
Eje eller lombarderede, mente, at disse lettere kunde laves
til Penge.

') Lombardlaan, Laan mod haandfaaet Pant.

75. Magtkoncentration.

11) Ser vi paa et Selskabs Administration, møder Aktionæ
ren paa Generalforsamlingen ganske uforberedt, kender intet
til noget som helst. Regnskaberne er, naar de er bedst, uigen
nemsigtige, og ofte urigtige. Aktionærerne er enfoldige som
Lam og tvinges under normale Forhold til at være fromme
som Duer, fordi de véd, at Kritik af deres Selskabs Ledelse
trykker Kursen paa deres egne Aktier. Aktionærerne er der
for ganske uskikkede til at afgive deres Stemmer med nogen
Fornuft.
Men de fleste Stemmer, der afgives paa en Generalforsam
ling, afgives ikke af de ikke-spekuierende Aktionærer. Ak
tierne er som sagt oftest belaante, og Stemmeretten har Ban
ken forbeholdt sig; eller en Finansgruppe ved Midler, laante
i en Bank, bemægtiger sig Aktiemajoriteten med de berømte
10 pCt.s Indbetaling, eller endelig skaffer Bestyrelsen sig
Magten ved med en Banks Mellemkomst at opkøbe Aktie
majoriteten i Dagene omkring Generalforsamlingen. Denne,
der da bestaar af Folk, hvis Interesse ligger udenfor Selskabet,
og hvis Handlemaade er dikteret af Formaal, der ikke angaar
Selskabets Drift og fornuftige Ledelse, bestemmer da, hvad
der skal ske paa Generalforsamlingen, og vælger blandt andet
Bestyrelsen. Direktionen udpeges rent faktisk af den Bank,
der har financieret Majoriteten. Direktionen er ikke en Sam
ling ikke-spekulerende Aktionærers Tillidsmænd, den er valgt
af en Magtgruppe, der faktisk ikke ejer Kapitalen, men har
været i Stand til at præstere en, ofte ringe, Indbetaling, i
hvilket Fald den virkelige Kapital ejes af de stemme- og
vidløse Sparere i den financierende Bank. Finansgruppen er
da ikke Aktionærer af den gamle Type og repræsenterer heller
ikke saadanne, men er Usurpatorer1), der med Midler, de
ikke selv har, optræder som vedkommende Industris Herrer
og som selvbestaltede Besiddere af Samfundskapitalen. At
Direktionen ikke er afhængig af sin Bestyrelse eller en fast
*) Mennesker, der har tilranet sig Magt.

Aktiemajoritet, fører til, at den ikke kan varetage sit Selskabs
Interesse med det lange Løb for Øje. Den har at skaffe Ban
ken eller Finansgruppen, hvad denne vil have, og det er sjæl
dent, hvad der gavner Selskabet; den bliver mod sin Vilje Fjen
den i Lejren. Et af de beklageligste Tilfælde under Bank
skandalen i Danmark skyldes netop det, at en Direktør, for at
undgaa at blive kastet bort fra sin Stilling af den formentlige
Aktiemajoritet, selv maatte købe denne op underhaanden med
stort Tab, hvad der, desværre for ham, lykkedes. Vi har et an
det Tilfælde, hvor en sejrende Majoritet afskediger en i øv
rigt dygtig Direktør.
12) Men Bestyrelsen er heller ikke længere en funktions
udøvende Gruppe; den er ikke længere valgt for at gøre
noget som helst og gør det heller ikke; den repræsenterer ofte
udenforstaaende Interesser (Bankdirektører, Industriselska
ber), der kan være modsat Selskabets. En Gennemgang af
en Række Selskabers Protokoller har belært mig om, at Be
styrelsen aldrig faar noget at vide, og vi har Eksempler paa,
at nysgerrige eller samvittighedsfulde Bestyrelsesmedlemmer
mister deres Stilling. Bestyrelsen vælges kun formelt af Ge
neralforsamlingen; i Virkeligheden af den Direktion, som den
skulde kontrollere.
En Ven af mig, hvem jeg i 1917 spurgte, om hans Besty
relse aldrig kritiserede, svarede mig: „Hvad tror De, jeg løn
ner de Karle for?" En Læge har fortalt mig, at han i flere
Aar har behandlet en Patient for Hjerneblødning, hvis Aarsindtægt i 1919 som Bestyrelsesmedlem var 200,000 Kr. —Vi
har opnaaet, at Bestyrelsesmedlemmer med Rette i engelsk
Slang kaldes „guinea pigs"") — et harm- og funktionsløst,
begærligt lille Dyr af Gnavergruppen — eller ogsaa er Besty
relsespladser blevet Gaver mellem Direktører indbyrdes, saa
ledes at den ene Direktør sidder i den andens Bestyrelse og
omvendt. Bestyrelsen er bleven snyltende paa Erhvervslivet
og rummer mange Personer, paa hvem Betegnelsen „absen
tee", fra den reale Interesse adskilte, passer.
') Pengegris, se S. 218 ff.

13) Gennem den sidste Forholdsregel, at Direktørerne sid
der i hinandens Selskaber, i Forbindelse med, at Finansgrup
pen i Virkeligheden raader over Stemmeretten paa General
forsamlingen, er vi naaet til, at Ledelsen i vort Erhvervsliv
er kommet paa en Klikes Hænder, hvis Magt — saa sandt som
Magt i Erhvervslivet er den afgørende i Samfundet — er stær
kere end nogen anden Samfundsmagt iberegnet Statsmagten;
den udøver denne Magt ene i egen, og det den snævreste,
Interesse og med det korteste Sigt for Øje.
Dette er allerede slemt nok, at Erhvervslivet er faldet i
Hænderne paa en lille Flok hensynsløse Mænd, der uden at
eje Kapitalen raader over Aktierne, og at Aktionærerne i
voksende Grad er blevet Differencespillere1). Men Forholdet
forværres af, at Aktien ikke engang tager Pris efter det indre
Værd, ikke efter, hvad Amerikanerne kalder den fysiske
Værdi, nemlig Genanskaffelsesværdien (af Anlægget), ej
heller efter Værdien af Udbyttet i Henhold til dettes Sikkerhed,
Størrelse og Varighed; for det første tager man ikke Hensyn
til Sikkerhed og Varighed. Aktionæren glemmer hurtigt; han
har endnu ikke opdaget den syvaarige økonomiske Periode
med dens Svingninger mellem høje og lave Konjunkturer;
han glemmer i Højkonjunkturerne, at de gode Aars Udbytte
ikke blot skal dække Renten, men ogsaa en meget stor og
hurtig Afskrivning til Imødegaaelse af Aktiens Fald; og Er
hvervslivet ser ikke langt frem. Naar der endnu i 1919 for
Skibe betaltes 1000 Kr. pr. Ton Dødvægt, glemte man, at
de 1000 Kr. skulde amortiseres ned til 200 Kr. i Løbet af
et Par Aar. Men værre endnu er det, at Aktiekurserne meget
ofte savner enhver fornuftig Basis og fremstaar som Resultat
af Manøvrer. Landmandsbankens store Forbrydelse i Dan
mark var efter mit Skøn ikke de bedrageriske Elementer, men
det økonomiske, at dens Direktion gennem Konsortier tvang
Kursen højt over enhver Udbyttemulighed, saaledes at til sidst
det fornuftige pengeanbringende Publikum forlod Aktiemar
kedet, medens Aktierne svævede højst oppe i Skyerne, ejede
’) Hermed menes, at Aktionærerne spekulerer i Kursforskelle.

eller belaante af Banken uden Mulighed for at faa Forbin
delse med Jorden undtagen gennem et katastrofalt Fald, naar
den kunstige Luft gik af Ballonen. Fra 1915-22 var ingen
Aktiekurs sat normalt paa Københavns Børs.
14) Motivet til Selskabets Dannelse er ofte ikke det teknisk
økonomiske, men dels Magthensyn og dels Griinderprofitten.
Der er opstaaet en Person „Grundlæggeren", „Grunderen",
der faar Ideen til Selskabsdannelsen, eventuelt til det Selskab,
der skal sammenslutte flere Foretagender: han skal sætte
Ideen op, samle de mange Hoveder under én Hat, finde en
Bank, der vil hjælpe, og Garanter, der vil overtage, hvad ikke
tegnes, avertere, agitere, forhandle om Køb af Enkeltmænds eller
mindre Selskabers Forretninger, affinde sig med dem om Be
styrelsespladser og staa i Forskud for Agitationsudgifterne.
Lykkes det at starte Selskabet, ser vi fra de amerikanske
Trustbetænkninger, hvilke mægtige Poster af Aktier der gratis
overlades Grunderen for hans Tjeneste, med en Bestyrelses
plads som Tilgift.

76. Om Pengegrise1).

Mest yndefuld blandt Gnaverne er det kaninagtige Mar
svin — paa Engelsk guinea-pig — yndefuld, blød af Skind,
lydløst springende, med lille Baghoved, gode Bideredskaber,
sværmavet, alt i alt harmløs, næsten elskelig. Naar den ligger
i Solen, tyggende, fordøjende, afbidende sin Føde med hur
tige og sky Ryk, kigger den sig omkring med store, for
skræmte Øjne, hvori naturlig Fejghed, Uansvarlighed og sam
tidig en lav Snuhed giver sig Udtryk. Men næppe opfanger
dens lange Øre Bondens Traadd, før den sætter af i et langt
Spring, løber hen ad Marken og skjuler sig bag en Jordhøj,
men den kommer frem igen, naar alt er roligt, og fortsætter
fræk som en Vandregræshoppe sit afbrudte Maaltid. Optræder
*) „Politiken“s Kronik d. 24-5-22. Optrykt 27-10-29, efter PlumSagen.

den enkeltvis, er den uskadelig, nærmest dekorativ; men ko
lonivis er den en Landeplage, som man rettest behandler paa
samme Maade som de australske Bønder dens Frænder Kani
nerne, driver dem sammen i et Indelukke og knuser deres
Rygrad med tykke Stokke.
Som i Gnaververdenen har vi ogsaa i Menneskeverdenen
en Varietet, der kaldes Guinea-Gris; i England var det Reg
len, at Bestyrelsesmedlemmerne i Aktieselskaber fik 21 Shil
lings — en Guinea — for hvert Bestyrelsesmøde, de over
værede; Folkevittigheden og derefter Sproget betegnede dem
Guinea-pigs, Guinea-Grise. Hr. Schovelin har, inden han selv
gik ind i Aktieselskaber, oversat Ordet til Dansk for en Snes
Aar siden, da han kaldte dem Pengegrise med en veludviklet
Revne i Ryggen. I Danmark nøjedes Pengegrisene ikke med
21 Shillings pr. Møde, deres Honorar gaar op i Tusinder; det
vakte i sin Tid Jubel paa „Dannebrog“s Generalforsamling,
da en urimelig Aktionær forlangte, at intet Bestyrelsesmedlem
maatte faa mere end 20,000 i Tantiéme; men Pengegrisen kan
ogsaa tage mindre, og vi ser da ogsaa, at smaa Selskaber kan
faa agtede Navne, uagtet Tantiémen og Lønnen ikke naar
1000 Kr.
Pengegrisen er ligesom sin gnavende Broder altædende.
Mange Mennesker hører til Racen uden at komme til at udøve
dens Funktioner; Professor Deuntzer fortalte mig engang, at
jeg ikke kunde gøre mig Begreb om, hvilket Spektakel der
var selv med agtede og rige Mænd i deres Konkurrence om
Bestyrelsesben, og hvilken Paatrængenhed og Billiggørelse af
sig selv de udviste, for at faa et saadant „Job“. Hos os maa
der være mere end 10,000 Bestyrelsespladser, naar heri ireg
nes Revisorer og Direktører. En af vore større Banker, der
kom i Nød, havde 29, en anden 24. Pengegrisen er absolut
snyltende, den sætter sig i Stilhed paa en dygtig Forretnings
mand, smigrer ham, roser ham, gaar hans Ærinder og navnlig
lukker Øjnene paa rette Sted; dens Hovedkarakter er ligesom
dens dyriske Genparts, Harmløshed; den bør ikke straffes, thi
den véd ikke, hvad den gør (det gør nu ikke saa meget, thi
den gør ingenting), men den forstaar heller ikke, hvad andre

gør, og det er slemt, thi den skal kontrollere og indestaa med
et agtet Navn. Pengegrisen skal helst være en god og agtet
Borger, der hverken har været konkurs eller straffet. Man
venter af den Diskretion og absolut Tavshed, ogsaa i Besty
relsesmøderne. Baade af Træning og Mangel paa Begavelse
forundrer den sig ikke. Pengegrisen stiller ikke generende
Spørgsmaal, den spiser af Haanden; Direktøren giver den
visse, ofte ligegyldige Oplysninger. Hvis en enkelt Gang et
Bestyrelsesmedlem føler sit Ansvar og stiller nærgaaende
Spørgsmaal, gaar det ham, som den afdøde Thøger Holm, der
mistede sin Plads i en stor Banks Bestyrelse, fordi han var
nysgerrig. Den danske Pengegris holder af god Mad, er ven
nesæl, dunker paa Maven, klapper paa Skulderen og har, naar
Tantiémen udbetales, et uimodstaaeligt Smil, som med Held
konkurrerer med Mary Pickford og Ernst Rolf, og som kunde
gøre den anvendelig som Odolreklame. Den rigtige GuineaGris har altid travlt, han kommer for sent til Bestyrelsesmøde,
fordi han lige har været i et andet, og, trækkende sit Dobbeltguldkapslede op af Lommen, fortæller han beklagende, at han
om en halv Time skal være til et tredie Møde og derfor haa
ber, at Sagerne gaar hurtigt fra Haanden, en Forventning, Di
rektøren med et bredt Smil lover at virkeliggøre. Det højeste
Antal Selskaber, en enkelt Mand skræver over her i Landet,
er 50. Reglen er for et bedre Navn 10 å 15; de Direktører,
der fik deres Afsked fra Laane- og Diskontobanken, fordi de
ikke havde passet paa dér, sad hver og drog Tantiéme fra et
Dusin Selskaber. Begynderne og de mindre agtede maa nøjes
med et Par Stykker, men der er utrolig mange Mennesker,
hvis væsentlige Indtægt er Tantiémer, og de staar højt i
Skattelisten.
Indenfor Varieteten kan der skelnes mellem mange Under
afdelinger. Den første Gruppe dannes af Bankdirektører og
Konsortialledere og Spekulanter, der paa givne Tider raader
over betydelige Aktieposter. Deres Opgave er ikke den at
gavne Selskabet, men den at varetage deres egen eller Ban
kens Interesser, enten det nu er som Kreditor eller Aktie
holder. Den Gruppe er mere interesseret i Kursen end i Sel

skabets Stabilisering over det lange Løb. At en Bankdirektør
sidder saa mange Steder for at varetage sin Banks Interesse,
vilde der ikke være noget at sige til, hvis hans Tantiéme gik
i Bankens Kasse og ikke i hans egen Lomme, men det kan
ikke nægtes, at hans og Bankens Interesse ikke bliver den
samme, naar han faar Tantiémen, idet hans Tantieme er af
hængig af en smuk Opstilling af Balancen. Den næste Gruppe
er Ringen af store Aktiedirektører, der belønner hinanden ved
at sidde i hinandens Selskaber efter Recepten: Du faar 10,000
hos mig, saa skal jeg have 12,000 hos dig; disse forskellige
Selskaber, hvori den samme Direktør sidder, staar ikke i For
bindelse med hinanden, saaledes at man kunde tro, at det
var Vedkommendes specifike Viden, som gjorde ham egnet til
Pladsen. Man regner, at denne Gruppe raader over 1000
„Ben“, fordelt over 50 Personer.
En tredie Gruppe danner Vekselererne, der for et Konsor
tiums eller en Banks Regning jobber i vedkommende Sel
skabs Aktier. Man taler ofte om, hvor lidt Kendskab en Ar
bejder vilde medføre til et Bedriftsraad, men paa den anden
Side vil man undre sig over, hvad en Vekselerer med blot Kon
toristuddannelse kan gavne i en Bestyrelse for et Industrisel
skab, der har Brug for Teknik, Markeds- og Varekundskab.
Hertil slutter sig Korporationssagføreren, en mundstærk,
formalistisk og af egen Værdighed gennemtrængt Højesterets
sagfører, der ved Paapasselighed, gode Albuer, Trofasthed og
Villighed varetager dette Selskabs Rettigheder og faar Lov til
at skrive dets Skøder og Dokumenter. Medens det danske Er
hvervslivs Ledere har en almueagtig Foragt for Videnskab og
Teori, har de en lige saa almueagtig Overtro for Højesterets
sagføreren, der kan redde dem i en Klemme, hvor det kan
dreje sig om 100,000. Vor fineste Jurist, en nu afgaaet Pro
fessor, har vel aldrig haft mere end 10,000 om Aaret, og jeg
kender Højesteretssagførere, hvis Begavelse ikke var over
vældende, der kan naa op paa det ti- eller tyvedobbelte. Er
Vedkommende repræsentativ, med et ligeskaaret, glatbarberet
Ansigt, med en Camouflage af myndig Værdighed, med en
Brutalitet, der kan holde en vidskræmt Aktionær i Orden, og

med en tilstrækkelig bøjelig Samvittighed og Evne til logisk
at bevise, at to og to er fem, bliver han Repræsentantskabets
Formand; ogsaa en ældre, agtværdig Overretssagfører kan bru
ges, særlig naar han ved Anvendelsen af tekniske, juridiske
Ord kan imponere sin Direktør.
Endelig en stor Gruppe af gode Borgere, agtværdige Nuller,
som har et godt Navn, uden at nogen kan sige hvorfor, og en god
Bankkonto, om hvis Oprindelse ingen spørger. De hører til
Jabrødrenes Fagforening, og Maalestokken for deres Sukces
og Livsfremgang er markeret med de Datoer, hvor de kom ind
i et nyt Selskab. De er stolte af deres Stillinger, de faar dem
opført i „denblaaBog" paa samme Vis, som Stærkodder indrid
sede sine Sejre paa en Karvestok; men gaar det galt, er de
forsvundet som Storken om Efteraaret eller som Haren og
Marsvinet paa Saamarken, naar Bonden viser sig. Ved dette
Aars Generalforsamlinger stod mange Stole ledige, der var
reserveret Bestyrelses- og Repræsentantskabsmedlemmer; men
Gudskelov! de er gemte, men ikke glemte. Naar Stormen er
ovre, stikker de deres smaa, rosenrøde Snuder frem igen,
hvæsser deres Fortænder, bliver atter indvalgt i Bestyrelser.
I al denne Værdighed og borgerlige Anseelse mangler ikke
enkelte Politikere og visse af Landets høje Embedsmænd, som
en slet Lønningslov og Begrebsforvirring har gjort til Ansø
gere til saadanne Stillinger; nogle bliver valgt for deres
gode Navnes Skyld, færre for deres Dygtigheds, og næsten alle,
fordi det er rart at have Forbindelser i den røde Bygning. Jeg
overværede engang en Samtale mellem to Bestyrelsesmedlem
mer i et herværende Selskab. Den ene foreslog, at den da
værende Departementschef i Statsministeriet skulde ind i Sel
skabet med Begrundelsen: „Han er en dygtig Mand, og han
trænger til det“, hvorpaa den anden meget rigtigt svarede:
„Ja, men vi har ikke Brug for Statsministeriet, lad os tage
N. N., hans Departement er der Mening i.“ Om han fik Benet,
véd jeg ikke.
Inden for alle disse Kategorier af Bestyrelsesmedlemmer er
der hæderlige, samvittighedsfulde og dygtige Mænd, men de
er ikke i Flertallet, og jeg har Gang paa Gang fra den Art

Mænd hørt Beklagelser over den ydmygende Stilling, hvori de
sad, og flere og flere af den Art Mænd, særlig naar de hørte
til den gamle Købmandsskole, giver i voksende Grad Afkald
paa Æren og Fordelen.
Imidlertid har jeg glemt en Gruppe: Vi har ikke blot Bour
geoisiet, men ogsaa et Underlag af relativt velstillede Borgere,
der vil faa os til at tro, at de er Bourgeoisi; ogsaa for dem er
der sørget. Vi har en Mængde anden og tredie Klasses Sel
skaber, hvoraf mange nu er gaaet eller gaar fallit, og hvis Be
styrelser virker som Figurerne i en Offenbachs Operette. De
efterligner i Optræden de andres Værdighed og Udtryksmaade,
tykke, fine, finanstekniske Ord lyder fra deres Mund; under
tiden har de det Uheld at falde i Hænderne paa rene Even
tyrere, og den Art Mænd finder vi jo f. Eks. i de Foretagen
der, der i 1906 grupperede sig om Detailhandlerbanken. Om
disse Mænd er der kun én Ting at sige, at man maa tilgive
dem; de vide slet ikke, hvad de gøre.
I de senere Aar har man blandt Pengegrisene iagttaget en
Del adelige Godsejere eller Majoratsarvinger. De har ikke
staaet for Udsigten til let Fortjeneste; som oftest har de maattet betale deres Tantieme umaadelig dyrt og ved store For
muetab; i Reglen har Direktion og Medbestyrelse lokket dem
til at tegne store Aktiebeløb. Allerede i England har Adelen i
snart en Menneskealder ladet sig bruge paa den Maade; man
vil erindre den irske Vicekonge, Lord Dufferins tragiske
Skæbne, hvis Navn blev besudlet og Formue ødelagt, fordi han
ikke paa det Punkt at vurdere en Forretningsmand havde den
nødvendige Klogskab; saa vidt jeg kan se, har de Medlemmer
af det danske Aristokrati, der har ladet sig lokke, betalt meget
dyre Lærepenge.
I Modsætning til den rigtige guinea-pig, der har to Køn og
føder levende Unger, er den Varietet af den Species (Art),
der har Frækhed nok til at kalde sig homo sapiens, nemlig
Pengegrisen, kun han-kønnet; den formerer sig ved Knopskyd
ning — og i Danmark i et rasende Tempo. Den vil helst ind
i etablerede Selskaber, men er der ingen, saa danner man nye
Selskaber, hvoraf der er mange, som med en Varieté-Stjerne

har det tilfælles, at deres Eksistensberettigelse ene ligger i, at
de er udstyret med gode Ben.
I syv Aar1) har vi danset om Guldkalven, forrykt, kritikløst
har vi tilbedt de Mænd, som vi troede var i Stand til at skære
af Guldkalvens Side en saftig Skive. De, der har tabt, skal
ikke klage for stærkt, deres egen Dumhed og Begærlighed har
vildledet dem, men mange har haft en Undskyldning i de
mange fine, gode Navne, som vaagede og kontrollerede; man
smilte overbærende af de høje Tantiemer, man forlangte dem
end ikke tilbagebetalt, naar det viste sig, at forrige og for
forrige Aars Regnskab var opstillet under falske Forudsæt
ninger, og man fandt sig troligt i, at Selskabers Bestyrelses
medlemmer udvidedes fra 5 til 10, fra 10 til 20 og fra 20 til
25. Herregud, en Pølse i Slagtetiden, og et Ben mer eller
mindre i dansk Finansvæsens Køkkenmødding; men man
havde ventet, at de vilde kontrollere, at deres Underskrift,
Navn og Ære var andet end den Sne, der faldt i Fjor. Og nu
ligger alle vore Pengegrise, alle disse brave Mænd og agtede
Navne, ganske stille, højst skydende Skylden paa det Forsyn,
som vi altid dadler for vor egen Taabelighed; og forlanger
man, at de skal betale deres Tantiemer tilbage, skal bøde med
noget af deres Formue eller eventuelt tage Strafansvar for
deres grove Pligtforsømmelse, saa faar man det Svar, Pro
fessor Deuntzer engang gav mig, da jeg krævede et økonomisk
Ansvar for Bestyrelsesmedlemmer: „Ja, men saa fik man jo
ingen ordentlig Mand til at være det.“
Men uden Ansvar, hvad skal vi saa med ham?

77. Selskabets Virkemidler.
En Driftsherre er i sin Virksomhed begrænset af sine Mid
ler, sin Egenkapital og de fremmede Penge, han arbejder med;
disse sidste faar han undertiden direkte hos den, der har op
sparet dem, eller nok saa ofte indirekte nemlig gennem en
’) Man erindre, at dette er skrevet i 1922.

Bank, der altsaa optræder som Mellemmand mellem Købekraf
tens Ejer og dens Anvender og for Anbringelsesrisiko bereg
ner sig en Tillægsrente ud over, hvad hin faar.
Lad os tage et Aktieselskab; dette maa skaffe sig sin Egen
kapital ved at udbyde Aktier paa Kapitalmarkedet samt ved
gennem Opsparing af Udbytte at skabe Reserver. Ofte udste
der det Præferenceaktier, der f. Eks. faar 6 pCt. forlods;
snart faar de ikke mere, snart deler de Udbyttet herefter lige
med de saakaldte Stamaktier, der samtidig har Stemmeretten,
og snart skal de ordinære eller Stamaktierne først have 6 pCt.,
inden de deler med Præferenceaktierne. Yderligere Kapital kan
skaffes ved a) at optage en Prioritet i Selskabets Ejendomme,
b) ved at udstede en Hypotek i alle Selskabets Ejendele og
paa Basis heraf udstede Partialobligationer. I et veldrevet
Selskab er den faste Kapital dækket af Egenkapitalen og den
omløbende af Obligationslaanet, der jo er langfristet. Til visse
ekstraordinære Udgifter vil Selskabet optage et Banklaan,
f. Eks. til at dække ekstra Udlæg, en god Chance kræver;
endelig er der intet at sige til, at et Selskabs løbende Udgifter
for tre Maaneder, f. Eks. Leverandørgæld og Vareindkøb, dækkes ved Veksellaan; denne Varegæld vil have sit Tilsvarende
i udestaaende Fordringer, som opstaar ved legitimt Varesalg.
Aktierne udstedes i Danmark paa 100 eller 1000 Kr.; den
danske Børsregel, at man i Aktier omsætter for 4000 Kr. ad
Gangen, gør større Aktier praktiske; i England udstedes ned
til Pundaktier, som Vekselererne udbyder, ja, vi har Eksempler
paa Shillingsaktier, hvortil dog knytter sig megen Svindel. Jo
mindre Aktiens Paalydende er, des flere Aktionærer kan man
skilte med; men mange Aktionærer betyder ikke mange Kapi
talister: naar London, Midland and Scottish Railways har en
Kapital paa 407 Mill. £ Strl. og 308.000 Aktionærer, kan det
godt tænkes, at de 300.000 Aktionærer ejer de 7 Mill, og 8000
de 400 Mill, og nogle faa Hundreder af disse 8000 igen Halv
delen af Aktiekapitalen.
Præferenceaktien, der er en Mellemting mellem en Obliga
tion og en Aktie, udstedes, naar et Selskab er i Nød, eller naar
en Griinderavance skal bringes i Land; dens Besidder kan i
Under Højkapitalismen.
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Modsætning til Obligationsejeren ikke ved manglende Rente
betaling erklære Selskabet konkurs. Bankgæld er farlig, fordi
den er kortfristet og oftest dyr. Enevold Sørensen opgør1), at
de 18 største danske Selskaber har en Egenkapital af 163 Mill,
mod en Fremmedkapital af 194 Mill., hvoraf det meste er
kortfristede Laan, og at i Metalindustrien svarer Egenkapitalen
ikke engang til den faste Kapital. De store Banklaan sætter
Selskabet paa Bankens Naade, og oftest fordres Afdrag paa
dem, naar Selskabet mindst kan taale det. For Selskaber, hvor
Banklaanene overskrider Egenkapitalen, vil til Gengæld Ban
ken være afhængig af sin Debitor, hvis Trusel om at melde
sig til Skifteretten kan bringe Ravage paa Bank-Status’ Ak
tivside.
I opadgaaende Tider er det behageligt at arbejde med laante
Penge, i nedadgaaende Tider livsfarligt. Gennem Laan vil et
Selskab med liden Egenkapital i gode Tider kunne give mæg
tige Dividender, i daarlige se sig insolvent. Selskabet tager
altsaa Chance og Risiko for et større Beløb, end det selv ejer.
Virkekapitalens Splitning giver Mulighed for Kapitalfrem
skaffelse fra forskellige Kredse. Lad Kapitalen være 39 Mill,
og det antagne Udbytte 1.600.000 Kr. Vi har da f. Eks.:
Hovedstol
Udbytteandel
0
Stamaktier............... .... 10 Mill. Kr. (Rente variabel)
300 000 Kr.
(mindst 6 °/о)
6 % Præferenceakt. ... 5 Я
я
250.000 Я
5 »/o Hypoteklaan . . .... 5 »
(5 о/о)
я
250.000 я
5 % Obligationslaan ... 5 я
(5 »/о)
я
800 000
(8 о/о)
8 °/o Banklaan ....... .... 10 я
я
1 udlignet med
Varekreditorer........ ... . 4 я
(??)
я
( Varedebitorer

4 + 35 Mill. Кг.

1.600.000 Kr.

Hvis Selskabets Udbytte kun er 1.300.000 Kr., faar ikke en
gang Præferenceaktionærerne noget, idet der kun er Dækning
*) I den tidligere nævnte Afhandling i Social-økonomisk Sam
funds Festskrift, Kbhvn. 1925.

for Rente af Gælden; er Udbyttet 2.000.000 Kr., er der 4 pCt.
eller 400.000 Kr. til Stamaktierne; er Indtægten 3.100.000 Kr.,
fordeles disse saaledes, at Gældens Forrentning tager 1.300.000,
medens 1.800.000 fordeles over 10 Mill, i Stam- og 5 Mill, i
Præferenceaktier, der altsaa begge faar 12 pCt.; Stamaktierne
kan saaledes se deres Udbytte variere fra intet til 12 pCt.,
Præferenceaktierne, hvis Dividendekrav er akkumulativt1), fra
6 til 12 pCt. Hvad der gælder om Aktiekapital i Forhold til
Banklaan, gælder i Forholdet mellem Stam- og Præferenceak
tier. Disse sidste har en begrænset Gevinstchance og begræn
set Risiko. Intet Under, at Stamaktierne i Løbet af ganske faa
Aar kan svinge mellem at staa over Pari og næst til 0, og at
Spekulation i dem for den uindviede er halsløs Gerning. Det
var en saadan Svingning i Stamaktiernes Kurs i sydafrikanske
Guldminer, der i 1908 gjorde Justitsminister Alberti til Be
drager.

78. Forandring i Selskabskapitalen.
Bliver et Selskabs Kapital for stor efter Formaalet, for
mindsker man den ved at nedskrive Aktierne og kontant ud
betale det til Nedskrivningen svarende Beløb med Aktiens
Andel i Reserven; undertiden har man købt Obligationer for
den ikke i Brug værende Del af Kapitalen og kan da fordele
disse blandt Aktionærerne. Eller man opkøber Aktier i det
aabne Marked og tilintetgør dem; er de købt under en til Ak
tiens Andel i Egenkapitalen svarende Værdi, er det til Fordel
for de tilbageblevne Aktionærer. Ofte nedsættes Egenkapita
len, uden at Aktiekapitalen bliver mindre, ved at man (ofte
paa en for Tilfældet dannet Aktionærgruppes Initiativ) udbe
taler Reserverne som Dividender.
Ved Saneringer gaar man ofte den Vej at købe Aktier i det
aabne Marked under Pari og forbedrer dermed Balancen, saa
at man bogholderimæssigt opnaar en Gevinst. Undertiden ned) Se Noten Side 211.
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skriver man uden videre Aktien med en vis Procent af dens
Paalydende. Er Sygdommen alvorlig, saaledes at Aktiekapi
talen har liden Realværdi, maa man samtidig udvide Kapitalen,
f. Eks. ved at lade Aktionærerne indskyde en vis Sum (de
gamle Aktier er kun 20 værd, man forlanger en Indbetaling
paa 30 og sætter nu Aktien ned til 50). Ofte faar den ny Ka
pital en Præferencestilling; i Reglen maa man nøjes med at
tilbyde de gamle Aktionærer en Nytegningsret, saaledes at hvis
de ikke benytter den, nedskrives deres Aktier. En særlig Form
for Sanering foreligger, naar man faar en Financier eller en
Bank til mod en Provision at garantere en Reservefond; her
foreligger i Virkeligheden en Gældsstiftelse, oftest i en saa
dan Form, at Laangiver afskærer sig fra Retten til at erklære
Selskabet konkurs, og at han staar bag efter de øvrige Kredi
torer. En absurd Form er brugt i Danmark, hvor vitterligt in
solvente Selskaber, der har modtaget Præferencekapital, sam
lede Laan eller Garantier, har udløst de gamle værdiløse Ak
tier med nye (nedskrevne) Andele.
Kapitaludvidelse kan ske ved Obligationsudstedelse eller
ved at udbyde (emittere) nye Aktier, 1) for at udvide Egen
virksomheden, 2) for at kunne deltage i andre Virksomheder,
3) for at ombytte Obligationer med Aktier o: styrke Egenkapi
talen og reducere Fremmedkapitalen, 4) for at undgaa, at en
Finansgruppe eller udenlandske Interesser kan opkøbe Majori
teten af en for ringe Aktiekapital, 5) for at tilsløre en Afkastningsevne, som kan skabe Misundelse, 6) for uden at svække
Selskabets Egenkapital at kunne tilføre de værende Aktionærer
en Fordel udefra (Tegningsrettens Værdi), og endelig 7) for
at være i Stand til ved Sammenslutninger at ombytte Aktier
uden at maatte ty til brudne Tal. Nyemissionen kan afsættes i
det aabne Marked til en Kurs, som udregnes efter de gamle
Aktiers Egenværdi; her er der Mulighed for Begunstigelse af
en af de to Aktionærgrupper, den nye eller den gamle. Den
rette Udbuds- eller Emissionskurs vil i Reglen hverken falde
sammen med den fysiske, Anskaffelses- eller Udbytteværdien,
som denne i Øjeblikket er. Mærkeligt nok synes man oftere
at ville forurette de gamle Aktionærer ved at sætte en for lav

Kurs, nemlig naar man lader et Konsortium overtage de nye
Aktier samlede. Ofte vil der inden Nyemissionen foregaa kun
stige Indgreb i Børskursen.
I Reglen faar de gamle Aktionærer en Ret til forlods at tegne sig,
saaledes at de f. Eks. for hver 2 Aktier, de ejer, kan købe en ny
til en given Kurs: Hvis Værdien af et Selskabs Bedrift er 3 Mill.
Kr., og dets Aktiekapital 2 Mill. Kr., er hver Akties Værdi 150. Nu
udvides Kapitalen med 2 Mill. Kr., der tilbydes de gamle Aktionærer
til deres paalydende Værdi. Derefter vil Selskabet ialt raade over
Værdier til 5 Mill. Kr., og Aktiekapitalen vil være 4 Mill. Kr., hvor
efter Aktiernes Kurs er 125. Da de nye Aktier udstedes til 100 og
faar lige Ret med de gamle, vil Tegningsretten være 25 pCt. værd.
Lad et andet Selskab have en Kapital paa 5 Milt, hvis Kurs er 170;
Kapitalen udvides med 3 Mill., der tilbydes de gamle Aktionærer til
130. Herved tjenes paa hver ny Aktie 25, hvilket vil sige, at Teg
ningsretten er (25.3) :5= 15 Kr. værd pr. gammel Aktie; Regne
stykket ser saaledes ud:

5
3

Mill.Kr. gamle Aktier til Kurs 170= 8,5 Mill. Kr.
- - nye
—
- —
130 =3,9

8

Mill.Kr. Aktier til Kurs

155 = 12.4 Mill. Kr.

Tegningsrettens Værdi ændres, eftersom de ny Aktier deltager i
første Dividende eller ej.

Naar Selskaberne foretrækker at udvide paa denne Vis, er
det ofte for saaledes at tvinge de gamle Aktionærer til at skyde
ind, idet de ved at undlade at bruge Tegningsretten ser deres
Aktiekurs falde, i dette Tilfælde fra 170 til 155. Landmands
bank-Kommissionens Beretning giver en Mængde Eksempler
paa Udvidelser og Sammenslutninger (Fusioner), der følger
det her givne Princip, særlig henvises til Beretningen om
Ballin-Koncernen, hvor Aktieudvidelsen var et Led i en Spe
kulations fortsatte Børsinflation. Metoden har længe været
kendt, jfr. f. Eks. i „Europas Svøbe"1) Skildringen af, hvor’) L. V. Birck: Europas Svøbe, Staternes Gæld, beskrevet, for
klaret og historisk belyst. Kbhvn. 1925.

ledes John Law financierede Mississippiboblen. Metoden at
tvinge Aktionærerne til Nytegning er baade farlig, fordi det
skaber en unaturlig Efterspørgsel efter Papiret, og fordi mange
ældre Aktionærer egentlig ikke har Raad til at benytte sig af
Tegningsretten. Det har farlige Konsekvenser, hvis man skaf
fer sig Raad ved at belaane de nyudstedte Aktier.
Den amerikanske Trustkommissions Beretning om Tobaks
industrien og den nævnte danske Beretning (bl. a. for Skibs
farten og Læderindustrien) giver en Række Eksempler paa
Aktieudvidelser ved Sammenslutninger, som var forbundet
med grov Overkapitalisering og Misbrug af Markedet.
Ved Fusion „med Likvidation" køber det ene Selskab det
andets Aktiver og giver i Stedet egne Aktier, som herefter paa
Aktivsiden tager de bortsolgte Aktivers Plads. Ved Fusion
uden Likvidation, altsaa ogsaa i juridisk Henseende Ophør af
det overtagne Selskab, skal for det første i alt Fald det ene
Selskab affinde sig med sine Kreditorer og begge Selskaber,
hvis de overtages af et Moderselskab, idet de da ophører juri
disk at eksistere. Nu er det højst usandsynligt, at Aktiens Kurs
er den samme i begge Selskaber; man kan ganske vist før
Fusionen i det bedst stillede Selskab fordele saa meget af Re
serverne, at begge Selskabers Aktier har samme Kurs:
Et Selskab, X, med 4 Millioners Aktiekapital og hvis Aktier er
250 værd, overtager Selskabet Y, hvis Nominalkapital er 2 Millioner,
og hvis Aktiekurs er 120. Fusionen kan nu ske saaledes, at en Ak
tionær i X faar Ret til at tegne 1 ny Aktie til Kurs 200 for hver
4 Aktier, han raader over. Samtidig faar Aktionæren i Y 1 Aktie
i X for hver 2 Aktier, han ejer i Y. Regnestykket vil da se saaledes
ud: X-Aktionæren indskyder i Koncernen 4 Aktier å 250 -j- 1 å
200 = 1200 Kr., og faar 5 Aktier, hvis Kurs bliver 240. Y-Aktionæren indskyder 2 Y-Aktier å 120 og faar en ny Aktie å 240. Kon
cernens Kapital bliver 6 Millioner, der noteres i 240; de 6 Millioner
repræsenterer samme Værdi som 4 Mill. X-Aktier å 250 + 1 Mill,
ny X-Aktier å 200 + 2 Mill. Y-Aktier å 120, ialt 14,100,000 Kr.
(Max Kjær Hansen giver i sin Almindelige Bedriftsøkonomi
Formler for Beregning af Kurser og Tegningsret ved Kapitaludvi
delse og Fusioner).

Virkemidlerne øges ikke, naar Aktiekapitalen opskrives paa
Grundlag af virkelige eller indbildte Værdier ved Udstedelsen
af Friaktier eller Friobligationer (heri Reservefondsandele);
i sidste Fald øger man Fremmedkapitalen og den faste Rente
byrde, men nedsætter Egenkapitalen.
Et Selskab bringes til Ophør ved Konkurs eller Likvidation,
den sidste Form er teoretisk set den billigste, fordi Aktiver,
der pludselig skal realiseres, erfaringsmæssigt kun afsættes me
get under deres Værdi. Likvidation sker dog ikke blot, fordi
et Selskab er i Nød eller dets Forudsætninger bristede, men
ogsaa fordi man vil trække en Gevinst ud: et Skibsselskab
sælger i 1918 sin Flaade samlet til et andet Selskab for 1000
Kr. pr. Ton Dødvægt (Normalværdien er 200 Kr.); det købende
Selskab opfører Flaaden paa sin Kapitalkonto til den høje Ind
købspris; den Gruppe, der ejer Aktierne i det sælgende Sel
skab, faar frigjort en kontant Fortjeneste, og, hvis den har
ført en besindig Udbyttepolitik og brugt en Del af sit Over
skud til sin Flaades Udvidelse, har den sparet meget i Ind
komstskat. Er det købende Selskab nydannet eller faar Købe
summen ved Aktieudstedelse, er der fra Publikum tilført
Skibsfarten et betydeligt Beløb, som dog ikke er kommet
Erhvervet til Gode, men direkte over dette er udbetalt den
Finansgruppe, der holdt Aktieretten i det sælgende Selskab.
D. F. D. S.s Stilling forværredes betydeligt, fordi en Gruppe
Mænd tvang det til at overtage Dansk-Russisk, Vikings og
Gorms Flaade til Priser, der laa 5 Gange over Tonnagens Nor
malpris (jfr. Landmandsbank-Beretningen).

For at sammenfatte maa vi da sige, at det moderne Aktie
selskab er en social Organisation, for hvem det sociale Ele
ment, at det udfører en Samfundstjeneste, og at dets Virksom
hed dækker et Samfundsformaal, træder ganske i Baggrunden
for det, som burde være noget, der kom i anden Række, nem
lig Profitelementet. Endvidere at Aktionæren har ophørt at
være Driftsherre og Deltager i Produktionen og er blevet en
Laangiver med anden Klasses Sikkerhed, der er ganske ude

af Stand til at følge Selskabets Virksomhed, at Generalfor
samlingen er blevet Tumleplads for Finansgrupper, der med
Margin-Indbetalinger ved en Banks Hjælp raader over Stem
merne til Formaal, der er Selskabet uvedkommende, at Direk
tion og Ledelse udvælges af disse Grupper og af Bankerne
som deres Tillidsmænd, at Bestyrelsen er blevet funktionsløs
og snyltende, og endelig at en Finansgruppe uden at eje Kapi
talen gennem sin Financieringsteknik er i Stand til at raade
over Selskabets og derigennem et Samfunds hele Erhvervsliv.
Men dette er noget ganske andet end den Organisation af Ak
tieselskabet, som jeg omtalte i Begyndelsen af dette Kapitel,
og som er vor Lovgivnings Forudsætning.
Erkendelsen af Aktieselskabets Natur fører da til, at man
maa finde den eksisterende Aktielovgivnings Formaal ganske
utilstrækkeligt; det er ikke nok, at der er Sikkerhed for Kre
ditorerne, eller at Mindretallet beskyttes, ja, ikke engang, at
der til Grund for Aktiekursernes Bedømmelse ligger et „sandt"
Regnskab; Kravet bliver det, at en Institution, der som Aktie
selskabet er en offentlig Organisation, udførende Samfundets
Tjeneste, drivende herreløs af Sted i Armene paa tilfældige
Magthavere — at et sligt Selskabs hele Virksomhed sker un
der fuldstændig Offentlighed. Decharge for Regnskab bør
gives, ikke blot af Generalforsamlingen, men ogsaa ved de af
en Statsinstitution valgte Revisorer, der har Ret til at forlange
enhver Oplysning; Kalkuler skal kunne forlanges, og endelig
bør det fastslaas, at det ikke i højere og anden Grad end Kom
mune og Stat har et Privatliv; i Modsætning til den indivi
duelle Næringsdrivende skal Aktieselskabet arbejde i et
Glashus.
De Oplysninger, en amerikansk Reservebank forlanger, fore
kommer de danske Selskaber lige saa krænkende, som de fak
tisk er berettigede. Om et Land vil have et Erhvervsliv paa et
sundt Grundlag, maa i det store som i det smaa — i Forenin
ger, i Kommuner, i Andels- og Aktieselskaber, hos Bankdirek
tører og autoriserede Revisorer — Principerne for ret og
aaben Regnskabsførelse gaa i Blodet, saaledes at alle for
staar, at endog blot tilslørende Regnskabsførelse er en For

brydelse. Og det hjælper ikke blot at henvende sig til Over
klassens Instituter: Bondens og Arbejderens er ikke bedre.
Dansk Lovgivning er her for omgængelig, men Retsanvendel
sen end mere. Den strafskærpende Betingelse „til egen For
del" har Retspraksis m. H. t. urigtige Regnskaber givet en
stærkt indskrænkende Fortolkning. Det er ikke Fortielsens Ro,
Erhvervslivet trænger til, men Sundhedens Ro. Med Tavshe
dens Morfin kan man for en Tid dulme Smerten, men ikke
hindre Koldbrand i at brede sig. Og naar alt kommer til alt,
er Kravet om aaben Regnskabsførelse ikke uberettiget, selv
i en Liberalists Øjne: Et Aktieselskabs Virkemidler er virkelig
„betroede Midler". Kravet om rigtigt Regnskab, om Forbud
mod Returkommission1) og om at Fuldmægtig eller Embeds
mand ikke maa være i Modparts Sold, er ogsaa set fra de
besiddendes Standpunkt meget konservativt, selv om de maaske ikke vil indrømme det, naar det er en høj Embedsmand,
der paa samme Tid vil tage Løn hos Staten og hos den or
ganiserede Storkapitals Mænd.

Medens den simple Bedriftscelle er knyttet til et Individs
Vilje og Formaaen og begrænset ogsaa af Individets Liv, er
Storselskabet en varende, af Individets Vilje og Liv uafhængig,
social Organisation, der, om end ledet til de faas Gavn, dog
opfylder det sociale Formaal, Varefremstilling, og har samme
Livsstyrke som Kommunen. Og naar disse økonomiske Or
ganisationer faar en Frihed, en Levedygtighed og en Livsvej,
der saa at sige er stukket ud af deres egen Natur og Vægt,
faar de næsten en Organismes Natur. Bindes de igen sam
men retligt eller økonomisk, saaledes at de af en udenfor dem
staaende fælles Vilje tvinges til Samvirke, faar vi Koncerner,
oftest grupperede om en Bank. Her kan stor økonomisk For
maaen og med den social, ja, politisk Magt samles paa faa
Mænds Hænder; og er Koncernen verdensomspændende, har
vi et udenstatligt Magtcentrum, hvori Kapitalmagten, holdt paa
*) Se Noten Side 93.

faa Mænds Hænder og fortættet til højspændt Kraft, slynges
ud over en Verden, der vel mærker Kraftpaavirkningerne, men
sjældent ser deres Kilde, fordi Kapitalens Internationale virker
gennem de nationale Kapitalcentrer, den gør sig underdanig.
Uden Selskabsformen vilde Kapitalmagtens Koncentration, der
er noget andet end Kapitalejets Koncentration, være utæn
kelig.
Supplerende Læsning: L. V. Birck: Om Kritik af Regnskaber.
Gads danske Magasin. 1928, S. 35-44.

TOLVTE KAPITEL

KAPITALISAT1ONSPROCESSEN

79. Kapitalisationsprocessens Virkninger.

Kapitaliseringsprocessen fremskyndes i et Samfund, hvor
det at have Kapital er en voksende Betingelse for personlig
Frihed og Sikkerhed i Tilværelsen. Idet jeg køber en Fabrik
og betaler for dens Firmaværdi, indestaar jeg saa at sige over
for Samfundet ikke blot med, hvad jeg nu ejer, men ogsaa
med sin Arbejdsfortjeneste for, at denne kapitaliserede good
will') forrentes; jeg arbejder under dennes Pisk. Lykkes det
mig at drive Udbyttet op, kan jeg haabe selv at være i Stand
til at kapitalisere det, naar jeg lader min Forretning gaa over
til et Aktieselskab eller sælger den. Som jeg selv, naar jeg
udløser en andens goodwill, gør mig til en Slave af Fortiden,
gør jeg Fremtiden til min Slave, hvis jeg kan skabe et Udbytte,
som jeg til sin Tid kan realisere ved Kapitalisation. Grundet
paa Kredittens Art skifter ved Kapitalisation Overskuddet sin
Plads.
*) Se Noten S. 40.
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Ovenstaaende Rektangler, hvis Højdelinier angiver Prisen,
viser Forskydningen i Udbyttets Fordeling før og efter Ka
pitaliseringen; et Fald i Prisen, og Fabriken arbejder med
Tab.
Overskuddet, der oprindelig er Driftsherrens Rest-Andel i
Produktionsresultatet, bliver herigennem til en kontraktmæs
sig bestemt Forlodsafgift, som holder den nye Driftsherre
paa Grænsen af en passende Eksistens og tvinger ham til at
angribe Arbejdslønnen og udbytte sine Kunder. Tegningen
kan ogsaa benyttes til at illustrere Grundrentens Kapitalisation.
For at sikre sig drives Driftsherren hen mod Monopolet;
den Omstændighed, at alle Driftsherrer er ens stillede, tvungne
til at forrente en kapitaliseret goodwill, gør, at man, selv
uden positiv Aftale, er nødt til at føre en Prispolitik af samme
Art, som om den var fremgaaet af en Aftale, ja forlanger
offentlig Støtte for en saadan Prispolitik — Told eller en Ned
sættelse af Lønnen kan redde en Del af den i Inflationstiden
dannede Privatkapital; n en er den værd at redde?
Lad en Forretning give mig 6000 Kr. udover Løn og Rente;
jeg sælger den med f. Eks. 100.000 Kr.s Overpris; samfunds
mæssigt set giver Forretningen stadig en Profit paa 6000 Kr.,
men den nye Ejer vil efter sine Bøger benægte dennes Eksi
stens, idet han skal forrente 100.000 Kr. mere end Forgænge
ren. Man har endog kapitaliseret Personers Arbejdskraft, som
da i sin Tid en dygtig Boghandler fik nogle hundrede Tusind
for at indtræde i „Nordisk Forlag"; ved de svenske Sukker
fabrikers Sammenslutning fik en Direktør 3 Mill. Kr. for at

opgive sin Stilling og tillade Sammenslutningen; ved Sammen
slutninger gaar man saa vidt at kapitalisere den Profit, man
venter skal opstaa ved Sammenslutningens eventuelt bedre
Teknik og Organisation, de hæderligste nøjes med at udstede
„deferred shares", Aktier, hvis Forrentningsmuligheds frem
tidige og tvivlsomme Natur Navnet udtrykker. Grunderne ta
ger deres mægtige Honorarer og de financierende Banker deres
store Kommissioner af Kapitalisationerne.
Naar Aktieejere har købt deres Andele til en saadan Pris,
at de kun faar normal Rente af deres Penge, skabes en Vilje
til for enhver Pris at hævde den oprindelige Profit. Ved de
fleste store Sammenslutninger, hvor man har kapitaliseret
forventet Profit, er det lykkedes at hævde Monopolet og ikke
blot at forrente en udvandet Kapital, men endog at henlægge
Reserver, store nok til at skabe fast Stof bagved Overkapi
taliseringen. Hvor Kapitaliseringen er sket ved Udstedelse af
Obligationer, kommer der foruden Renten en aarlig Afskrivnings
andel, som Selskabet skal skaffe ved at finde og haandhæve
et Monopol. Kapitaliseringen sker ofte ved Udstedelse af Fri
aktier: ikke sjældent forlanger Finansverdenens Herrer dette,
ligesom man billiger høje Direktørgager og unødvendige Ud
gifter, for, som jeg har set udtrykt i de Breve, jeg gennem
gik i Bankkommissionen, at Arbejderne og Staten ikke skal
blive misundelige over den store Profit og forlange højere Løn
eller Prisnedsættelse eller Skat.
I Februar 1904 afgav den danske Georgeismes Førstemand, Berthelsen, Høng, til Københavns Kommune, der laa inde med de ved
de Borup’ske Grundkøb erhvervede Arealer, en Betænkning over
„Salg af offentlig Jord", hvori han foreslog, at Jorden skulde af
hændes uden Købesum mod en periodisk varierende fuld Jordrente
afgift, idet denne for første Periode fastsattes ved Auktion, for de
følgende ved Vurdering. Tankerne optoges af den store danske
Landbokommission og fik Udtryk i en Lov af 1919 om Vilkaar for
Bortsalg af offentlig Jord. Der er nu1) oprettet 4000 relativt større
Husmandsbrug (af Lens- og Præstegaardsjorder), hvoraf der svares
en af periodisk Vurdering fremgaaet Jordskyld paa 4)4 pCt., og
) Skrevet i 1926.

hvorfor der altsaa ikke er nogen Købesum, der kan omformes til
Hypotek. Loven har vakt Opmærksomhed: Mr. Lloyd George har
forhandlet med Hr. Jacob Lange, og fra Holland er der indløbet
Forespørgsler om Fremgangsmaade ved Salget af de fra Zuidersøen
inddigede Arealer.
Ved at sælge Jord efter disse Principper undgaar man altsaa
Kapitaliseringsprocessen, og i samme Grad Grundstigningsskatten
gennemføres, standser Kapitaliseringen for Jordens Vedkommende:
der er ikke fremkommet noget praktisk Projekt, hvorefter den kan
hæmmes paa andre Omraader.

Selv om man ikke kan frakende Kapitaliseringen enkelte
gode Sider, bl. a. den, at den fremskynder Anbringelsesvillig
heden, er den dog nærmest ulykkelig i sin Virkning: Om de
amerikanske Baners Kapitalisering siger Dr. Speirs (Phila
delphia) : „Vi betaler nu for vor Uvidenhed og for sorgløs
Tildeling af Bevillinger (til de elektriske Sporveje og Jern
baner) ; de Straffebøder, vi betaler, tager Form af overdreven
Profit i vore større Byer, af systematisk Bestikkelse af de lov
givende Forsamlinger, for at Profitten kan vedblive, og af al
mindelig Overkapitalisering, som har en ødelæggende Virkning
paa Aktiemarkedet og gør Pengeanbringelse i Sporvejs- og
Jernbanepapirer yderligere risikabel." Men hvorfor gaa over
Aaen: Den Dag i Dag1) lider dansk Industri under Gullashtidens Overkapitalisering, der ikke blot skete gennem Aktier,
men ogsaa ved Obligationer og gennem Banklaan, hvormed
man udbetalte de Dividender, et til for høj Værdi ansat Lager
og Anlæg tilsyneladende retfærdiggjorde. Følg vore Skibssel
skabers Historie fra 1912 til 1920. Et Selskab slagtes, idet
Skibene ansat til 1000 Kr. pr. Ton Dødvægt, solgtes til et nyt
Selskab. Den tidobbelte Overpris, de ny Aktionærer betalte,
tilførtes altsaa ikke Søfarten, der dog skulde forrente den, men
gik i de tidligere Aktionærers Lommer. Og mange af disse
saakaldt nye Selskaber nærmede sig snart Insolvensens
Grænse.
Tænker man paa de Manøvrer, under hvilke Kapitaliseringen
*) Skrevet i 1926.

og Overkapitaliseringen foregaar, og de Papirværdier skabes,
som man vil tvinge Samfundet til at forrente, sander man med
v. Wieser, at det moderne Samfund hverken sædeligt eller
aandeligt og ej heller i politisk og økonomisk Organisation
er de uhyre Magtmidler voksent, hvormed Teknik og Viden
skab stadigt udruster det.

80. Overkapitalisering.

Men værre er, at Kapitalisationsprocessen ender i Overkapitalisation; man kapitaliserer i Virkeligheden i Forhold til
det øjeblikkelige Udbytte uden tilstrækkeligt Hensyn til dets
Sikkerhed og Varighed. Alt flyder: en Kundekreds dør ud,
en Vare erstattes i Forbruget af en anden, og Overlegenhed i
Produktionsmetoder bortfalder, efterhaanden som Konkurren
terne tager Lære. Det kapitalanbringende Publikum „køber til
med paa Rygter og sælger i Panik", ligesom det ikke kan hu
ske fra Aar til Aar, og De vil forstaa, at Børsmanøvrer og
Pressepropaganda muliggør Kapitalisering af endog slet un
derbyggede Forhaabninger, og at Overkapitalisering, ledsaget
af, at Kurserne „drives op“, undergraver Forretningslivet. Et
Snefog af Papirer, der lover Udbytte, truer med at begrave
Europa, og Statsgælden har gjort dette Snefog til en Lavine.
For dem, der vil bevare det bestaaende Samfund, gælder det
at reducere Privatkapitalen og øge Realkapitalen. Lykkes det
ikke, vil den civiliserede Verden en Dag staa overfor Lammel
sens Katastrofe: Europa kan ikke skaffe Forrentning til dette
Papirhav uden at ødelægge Produktionen, standse Statsma
skineriet og bringe det arbejdende Folk ned paa Hungergræn
sen. Meget tyder paa, at Vebien faar Ret i sin Forudsigelse,
at vi vil forøge Privatkapitalen over al Maade, samtidig med
at Væksten i Realkapitalen ophører, fordi den førstes Vækst
vil være betinget af, at det lykkes Monopolet at gennemføre
en Prispolitik, der er grundlagt paa Produktionens Indskrænk
ning, og en Lønpolitik, der gør Arbejderne til daarlige Kø
bere. Den demokratiske Stats Forsøg paa ved Understøttelser

at afbøde Virkningen af det økonomiske Faamandsvældes Po
litik vil i hvert Tilfælde hindre Staten i at slippe bort fra sin
nuværende Statsgæld.
Kapitalisationens Organ er Børsen, hvis Teknik er beun
dringsværdig i Retning af Besiddelsens Splittelse: Et Selskabs
Kapitalisation kan være udtrykt gennem 4-5 forskellige Pa
pirer; Aktien, fra Formens Side en Driftsherre-Andel, er fak
tisk en anden Klasses Obligation med foranderlig Rente, og
Obligationen et første Klasses Skyldbevis med fast Rente; i
den Forstand er baade Aktie- og Obligationsejer passive Ka
pitalister, om end denne Betegnelse fortrinsvis anvendes paa
den sidste. Under Kapitalisationsprocessen er Grunderen den
drivende Kraft, hans Interesse ligger i Provisionen og even
tuelt Kursstigningen, suppleret af en Garantiprovision. Ved
en Ombytning i Staaltrusten af 200 Mill. Dollars Præference
aktier tjente Morgan og hans Venner 4 pCt. i Garantiprovision
og 11 pCt. ved at købe Præferenceaktierne op under Pari. Af
de 1400 Mill. Dollars, hvortil den amerikanske Staaltrust kapi
taliseredes, var over 700 Mill. Vand, knapt Hælvten Realitet.
Startere, Garanter og de financierende Banker fik 150 Mill.
Dollars (Morgan, Moore, Carnegie og Rockefeller fik en stor
Part heraf). Takket være Monopolstillingen kunde man for
rente den udstedte Kapital, endda man havde købt en Mængde
Miner, som foreløbig ikke bearbejdedes: Mellem den Vurde
ring, som Staaltrustens Direktion og U. S. A.s Trust-Kommis
sion i 1910-12 foretog over Trustens Ejendele i 1902, var der
en Forskel paa 775 Mill. Dollars (1457-1-682). Denne mæg
tige Overkapitalisation kunde ikke have fundet Sted, uden at
Staten og Bankerne i Forvejen havde skabt en Inflation; fra
1898 til 1914 og 20 steg U.S.A.s Omløbsmidler: Guld, Sølv,
greenbacks1) og andre Certifikater2) samt Banknoter fra 2
’) Uindløselige Papirpenge (grønne paa „Ryggen"), udstedt under
Borgerkrigen i U.S.A. (1861-1865). Ialt blev der udstedt
Greenbacks til en Værdi af $ 450,000,000.
’) Her tænkes paa Sølvcertifikater, udstedt i Henhold til Bland
Allison-Loven 1878, i Beløb paa 10 Dollars mod Deponering
af Sølv.

Milliarder Dollars til henholdsvis 32/3 og 6Х/Я Milliard; Om
sætningsmidlerne pr. Individ udgjorde i 1880 17, i 1914 35 og
i 1924 42 Dollars; paa disse Beløb grundlagdes en stadigt
voksende Kredit; intet Under, at den beregnede Privatfor
mue, der i 1900 opgjordes til 90 Milliarder Dollars, i 1914
nærmede sig 200 og i 1920 350 Milliarder. Inflationen er da
Kapitalisationens bedste Hjælper, og den under Inflationen
skabte Privatkapital kræver de besiddende Klasser opretholdt,
helst under og i hvert Fald efter Deflationen, og det gælder
ikke blot Statsgælden. — For at kunne forrente en overdreven
Kapitalisation udnytter man enhver Monopolmulighed, og det
i en saadan Grad, at man ved Henlæggelser kan „presse
Vandet ud“ af Aktien og skabe Substans i Stedet for; i de 10
første Aar af Staaltrustens Levetid tjente den 1100 Mill. Dol
lars, hvoraf der til Obligationsejerne svaredes 284 og til Aktie
ejerne 394 Mill., medens der henlagdes som „Overskud" 422
Mill.; i Løbet af 14 Aar var Staaltrustens samlede Fortjeneste
lig med dens Kapitalisation.
Tobakstrustens Kapital er fra 1890-1910 voksende fra 25 til
325 Mill. Dollars, hvoraf 150 Mill, repræsenterer goodwill; et
enkelt Anlæg under Trusten, W. Duke & Sons, var i 1885 vur
deret til % Mill. Dollars; uden anden Forøgelse end Henlæg
gelser kapitaliseredes Selskabet før Krigen til 25 Mill.; i 25
Aar er der yderligere udbetalt en Snes Mill, til Aktionærer og
Obligationsejere; i alt har da Dukes halve Million i et kvart
Aarhundrede ynglet sig op til 45 Mill. Disse Indtægter er gennemgaaende kommet paa Mr. Dukes og 8 eller 9 Finansmænds
Hænder. Fremgangsmaaden har været den samme: Under
Konkurrencekamp holdes Udbyttet nede, derefter dannes et
Selskab, som udløser Enkeltselskabernes Aktionærer med
egne Obligationer. Naar Konkurrencen saaledes er ophørt og
Monopolet skabt, drives Udbyttet i Vejret i det nye Selskab.
Dette Merudbytte overkapitaliseres, saaledes at der paa det
udstedes et meget stort Beløb Stamaktier, Præferenceaktier og
Obligationer. Og derefter fortsættes med Ombytninger af
Aktier med Obligationer og omvendt for at skabe Grundlag
for Manøvrer, der kan give Profit. Finansmændene faar stadig

deres oprindelige Indskud igen, idet Obligationsmængden sva
rer hertil; de inddrager deres Profit ved at sælge Præference
aktier og beholder deres Magt i Selskabet ved at beholde Fler
tallet af de almindelige Aktier, hos hvilke Stemmeretten oftest
ene beror. For at Systemet ret kan virke, maa Stemmeretten
begrænses til en forholdsvis lille Kreds. I mange Lande er
det forbudt at skille Aktiebesiddelsen fra Stemmeretten. I
Danmark vil Stemmeretten ved den belaante Aktie ofte være
hos Panthaveren, o: hos Banken. Men hvorfor gaa til Ame
rika? Læs i Bankkommissionens Betænkning, hvorledes vor
Industri financieredes. Overkapitaliseringen i den Ballin’ske
Koncern er blot et grelt Eksempel, om end den i sin Gennemførthed er klassisk.
Kapitalisationsprocessen lettes ved Systemet med Finans- og
Datterselskaber. Et Finansselskab ejer Aktiemajoriteten i en
Papirtrust og en Cellulosetrust og eventuelt i en Bladtrust og
en Papirmaskintrust. Hver af disse Truster har ofte en eller
flere Fabriker, men deres væsentlige Aktiver vil være Aktie
majoriteten i Enkeltfabriker, der igen kan holde Aktiemajori
teten i deres Hjælpeindustrier eller i Industrier, der aftager
deres Produkt. Mest udviklet er vel Systemet i Sydafrikas
Mineindustri, hvor vi ofte har en 4-5-leddet Organisation. Den
Mand, der ejer en Stamaktie i f. Eks. „Consolidated gold
fields", et Finansinstitut, skal ned gennem 3-4 Led, inden han
naar ned til den Mine, der fremskaffer ham hans Udbytte;
han vil følgelig ikke være i Stand til at danne sig noget for
nuftigt Skøn om sin Akties Værdi — ja end ikke om næste
Aars Udbytte, der jo passerer gennem en 3-4 Selskaber, inden
det naar ham, og hvis Størrelse paa Forhaand kendes af Le
delsen, der gennem det System, at de samme Personer gaar
igen i de mange Direktioner, er identisk i Moder- og Datter-Sel
skaberne. Kapitalisationsprocessen og Børsens Kurssætning fore
gaar da uden fornuftig Medvirkning fra Publikums Side. I det
danske Sidestykke til John Laws Mississippiselskaber, Det
transatlantiske Kompagni, hvis Fallit var den halve Aarsag til
Landmandsbankens Sammenbrud, var Systemet med FinansUnder Højkapitalismen.
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og Datterselskabet drevet ud i sin Karikatur; en tilsyneladende
mægtig Aktiekapital skabtes ved, at Moderselskabet holdt Dat
terselskabets og dette sit Moderselskabs Aktier, ligesom Sø
skendeselskaberne holdt hverandres Aktier; Leddelingen var
drevet saa vidt, at „Transatlantisk Kompagni" havde en Tip
oldemors Værdighed.
De Eksempler, U. S. A. giver os paa de udvandede Kapi
taler, viser os, at Selskaberne ofte søger at faa Vandet presset
ud og erstattet med virkelige Værdier; værre er det, hvad saa
ret ofte er sket i Danmark, naar Selskaberne bliver Genstand
for Attentater fra Finansgruppers Side, der enten søger at
gennemtvinge Udstedelse af Friaktier eller Udlevering af Sel
skabets Kapitalreserver. At der ofte er Grundlag for Friaktier,
eller at Selskaberne kan opspare mægtige Reserver, beviser
den organiserede Kapitals Evne til at udvinde store Profitter:
det synes jo i vore Dage, som den væsentlige Opsparing af
Realkapital sker gennem Aktieselskabers Dannelse af Reserve
fonds. Men atter og atter sprænges disse, idet Finansmændene
falder for Fristelsen at aftappe Industrien for dens likvide
Midler og at overvurdere de faste Værdier og udstede Fri
aktier. Dansk Skibsfart og Industri blev i lige Grad plyndret
af Aktionærgrupper og egen Direktion og stod saaledes i 1923
ude af Stand til at bære Deflationen. Dog kan det til Tider
være god Politik at underkapitalisere (Armour & Co. havde i
1920 20 Mill. Dollars Aktiekapital og 100 Mill, i Reserver).
Ogsaa Standard Oil Koncernen er nærmest underkapitaliseret;
dette gælder dog kun Industrier, hvor den skabende Person
lighed har Magten og er stærk nok til at holde Børs og Bank i
Tømme.

81. Mr. Magpies Kup.
Lad os gaa ud fra Eksistensen af 2 Papirfabrikker med
en Kapital af henholdsvis 1 og 2 Mill. Dollars; af disse 3
Mill, er Hælvten fremskaffet ved Salg af 5 pCt. Obligatio
ner og Hælvten ved Salg af Aktier; i en Krig-paa-Kniven-

Konkurrence er Udbyttet slaaet ned, maaske under 4 pCt. af
den faktisk indbetalte Kapital, og da den ene Halvdel (Obli
gationerne) forlods skal have 5 pCt., bliver der knapt 3 pCt.
til Aktierne. Et Konsortium, ledet af Mr. Magpie, køber da
billigt lidt over Hælvten af Aktierne i de to Selskaber, f. Eks.
300.000 i det ene og 600.000 Dollars i det andet Selskab; hos
Publikum er der altsaa forblevet 1% Million i Obligationer i
de to Selskaber samt 600.000 i deres Aktier; de nye Besiddere
af Aktiemajoriteten indfører forskellige tekniske Forbedrin
ger, laver Avispapir paa den ene og andet Papir paa den an
den Fabrik og sætter Priserne op, saaledes at de to Foreta
gender kan give 17% pCt. af hele den anbragte Kapital
(3 Mill.), altsaa 525.000 Dollars. Ved førstkommende Høj
konjunktur starter man et Aktieselskab, Papirtrusten, hvortil
man sælger sin Aktiemajoritet i de to Papirfabriker (300 600
Tusind Dollars), hvoraf man i Udbytte har 270.000 Dollars,
der fremkommer saaledes:
Papirselsk. A Papirselsk. B.
2 Millioner
1 Million
Reelt indskudt Kapital.............................
1
heraf i 5 pCt. Obligationer.....................
x/2 1
—
i Aktier......................................................
Vs —
175 Tusind 350 Tusind
17i/2 pCt. Udbytte af den anbragte Kapital
—
-+• 5 pCt. til Obligationerne ................... -+- 25 — 4-50
Rest til Aktionærer...................................
i Procent af Aktiekapital.........................
Aktiemajoritet............................................
30 pCt. heraf............................................

150
—
30 0/0
300
—
90
—

300
—
30 0/0
600
—
180
—

Men med 270.000 Dollars kan Trusten forrente mere end
900.000 Dollars; Mr. Magpie udsteder derfor 1 Mill. Trust
obligationer, som han sælger til Publikum, og 1 Mill. Aktier,
hvoraf han sælger de 400.000 og selv beholder de 600.000, som
vil yde ham 132.000, der fremkommer saaledes:

*
te

Papirtrusten.
Aktier: 300.000 Aktier i Papirselskab A + 600.000 i Selskab B.
Aarligt Udbytte........................................... 90.000+ 180.000 = 270.000
heraf 5 pCt. af 1 Mill. Trustobligationer............................... 4- 50.000
Rest til 1 Mill. Trustaktier......................................................
i Procent af Aktiekapitalen......................................................
Aktiemajoritet.............................................................................
22% Udbytte hertil...................................................................

220.000
22%
600 000
132.000

Samtidig var der tvende Cellulosefabriker, C og D, som til
sammen arbejder med en Kapital af andre 3 Mill, i en ødelæg
gende Konkurrence. Atter her er Kapitalen fremskaffet ved en
ligelig Udstedelse af Obligationer og Aktier, og atter her kø
ber Mr. Magpie Aktier billigt op under en Lavkonjunktur, fore
tager forskellige Forbedringer og tvinger f. Eks. Træleverandø
rerne i Knæ, saa at han ogsaa her kan regne med et Udbytte
af 17% pCt. af hele den anbragte Kapital. Ved den førstkom
mende Højkonjunktur opretter han en Cellulosetrust, som vi
for at gøre det enklere og undgaa Regnestykker lader ham kapi
talisere paa samme Maade som Papirtrusten: d. v. s. ogsaa
Cellulosetrusten har som Aktiver 900.000 i Aktier i de to
Celluloseselskaber, der giver et aarligt Udbytte af 270.000,
hvoraf 50.000 gaar til at give den ene Million i Trustobligatio
ner 5 pCt., medens Resten gaar til at give Millionen i Trust
aktier 22 pCt.; Aktiemajoriteten, 600.000 Celluiosetrustaktier,
beholder Mr. Magpie og har heraf 22 pCt. eller 132.000
Dollars.
I næste Højkonjunktur fuldendes Transaktionen, idet han nu
danner en vertikal Sammenslutning, omfattende Cellulose- og
Papirtrusten. Til denne, som vi kan kalde „The consolidated
Paper and Pulp Co.“, sælger han Aktiemajoriteterne i de to
Truster paa hver 600.000 Dollars, der jo afkaster et samlet
Udbytte af 2 Gange 132.000 eller 264.000 Dollars, hvilket Be
løb kan forrente flere Millioner, hvorfor han i „Consolidated1'
udsteder 1 Mill. 5 pCt. Obligationer, 1 Mill. Præferenceaktier
og 1.100.000 ordinære, stemmeberettigede Aktier; han sælger

Obligationerne, Præferenceaktierne og 500.000 af Stamaktier
ne og reserverer sig kun Majoriteten af disse sidste, 600.000
Dollars, der giver ham 55.800 Dollars aarlig; han fortsætter
altsaa med den saakaldte „stock splitting" og Udvanding, idet
han stadig forbeholder Stamaktierne Stemmeretten.
Consolidated P. a. P. Co.
Aktiver: 600.000 Papir- -j- 600.000 Cellulosetrust.
Aarligt Udbytte heraf 2 X 132 000 ........................................... 264.000
5 °lo til Consol. P. a. P.’s Obligationsgæld (1 Mill.)............... -*■ 50.000

Rest til Deling mell. Præference- og Stamaktier (1 -j- 1,1 Mill.) 214.000
i Procent af 2,1 Mill................................................................... 9.3%
Majoritet af Stamaktier.............................................................. 600.000
9,3 pCt. heraf.............................................................................
55.800

Ved at eje Flertallet af Stamaktierne i „Consolidated", der
igen ejer Flertallet af Aktierne i de to Truster, der igen hver
for sig ejer Flertallet af Aktierne i de producerende Fabriker
(A, B, C og D), er Mr. Magpie i Stand til at bestemme Be
styrelsens Sammensætning og Generalforsamlingens Forløb i
alle Koncernens Selskaber og derigennem ved en Besiddelse
af 600.000 Dollars at raade over de oprindelige i de 4 Fabri
ker anbragte 2X3 = 6 Mill., d. v. s. 10 Gange saa meget!
De verdenskendte Financiers er virkelig ikke saa rige, som
deres Magt angiver, men det her skildrede System tillader
dem at forlænge deres Arms Aktionsradius, saaledes at vi kan
tale om den Kapitalens Magtkoncentration, som den berømte
Pu/'o-committee’s money-trust-investigation af 1913 ogsaa bæ
rer Vidne om: Et Dusin Mænd raader over alle Øststaternes
Banksystemer og Storindustrier gennem en Organisation af
holding companies, sammenbundne ved forbundne Besty
relser.
Presset af Mr. Undermeyer, en Korporationssagfører, som
Regeringen havde engageret, maatte Mr. Morgan tilstaa at
have købt en vis Post Aktier, der kun gav 6 pCt., for 10
Gange pari, for derigennem at opnaa Aktiemajoritet i et For

sikringsselskab med en mægtig Portefølje og tilsvarende
disponible Midler. Thi Finansbaronernes Magtmidler forstær
kes, naar de i deres System indføjer Banker og Forsikrings
selskaber og derigennem raader over Befolkningens Spare
penge.
Vor Ven, Mr. Magpie, kan altsaa faa Midler til at starte
Opkøbet af Majoriteten i de 4 Papir- og Celluloseselskaber
ved at laane dem i en Bank mod at deponere Aktier, som han
har i andre Selskaber.
Lad os nu se Væksten i Børspapirernes Mængde, dennes
Forrentning og Magpie-Konsortiets Fortjeneste; thi han faar
ikke Lov at være ene om Forretningen.

1,5
1,5
0,6
0,6

I. Urselskaberne.
For 4 Fabriker forblev
hos Publikum:
Mill. Papirobligationer
— Celluloseobligationer
— Papir-Aktier
— Cellulose-Aktier

Købt af Mr. Magpie 1,8 Mill. Aktier,
som denne henlægger i de to Truster
som Basis for disses Udstedelse og
Salg af Trustpapirer.

4,2 Mill. $ ialt.

1,0
1,0
0,4
0,4

II. Trusterne.
Solgt til Publikum:
Mill. Papirtrust-Obl.
— Cellulosetrust-Obl.
— Papirtrust-Aktier
— Cellulose-Aktier

Overtaget af Mr. Magpie 1,2 Mill.
Trustaktier, som denne senere hen
lægger i „Consolidated" som Basis
for dettes Udstedelse af „Consolidated“s Papirer.

2,8 Mill. $ ialt.
III. Consolidated P a. P. C.
Solgt til Publikum:
1,0 Mill. Consol. Præf.-Aktier
1,0 — Consol. Obligationer
0,5 — Consol. Stamaktier
2,5 Mill. $ ialt.

0,6 Mill, beholder Mr. Magpie per
sonlig.

Publikum ejede 4,2 Mill, og købte 2,8 -f- 2,5 Mill, i efterhaanden udstedte Papirer — ejer altsaa 914 Mill. Mr. Magpie
ejer 600.000 i Consolidated Stamaktier; i Trusternes og Consolidateds Boxer ligger som Aktiver, der er Basis for deres
Indtægter, henholdsvis 1,8 Mill. Urselskabs- og 1,2 Mill. Trust
aktier — ialt 3 Mill. Paa en reel, i de 4 Fabriker virkelig an
bragt Kapital af 6 Mill, er der udstedt 13,2 Mill, i Obligationer
og Aktier i Koncernens forskellige Selskaber. Endelig ser Magpie-Konsortiets Konto saaledes ud: Udgift 1,8 Mill, (til Opkøb
af Aktiemajoriteten i Urselskaberne) og Indtægt: 2,8 Mill.
Trust- -|- 2,5 Mill. Consolidated-Papirer, solgt til Publikum.
Seende bort fra Udgifter ved Emission, Rentetab og Kurstab
(eller -gevinst) har Konsortiet realiseret en Fortjeneste af
5,3 -j- 1,8 = ЗИ Mill., hvortil kommer de 600.000 Stamaktier,
Hr. Magpie beholdt for at hævde Aktiemajoriteten i „Consoli
dated". Tilfældet er mindre overdrevet, end det ser ud. Ved
de store Sammenslutninger har Konsortierne tjent saa meget,
at de har deres Aktiemajoritet i den egentlige holding-trust
gratis og desforuden en smuk Marginfortjeneste, der ofte maa
anbringes i Koncernens Præferenceaktier eller Obligationer,
idet det vil være vanskeligt at placere hele Emissionen hos
Publikum. Konsortialdeltagerne benytter ogsaa de af dem
beherskede Pengeinstitutter ikke blot til at financiere de efter
hinanden følgende Transaktioner, men ogsaa til endelig at af
tage Obligationsmassen.
I Reglen vil et Aarsudbytte paa 17M pCt. af hele Kapitalen
kun være forbigaaende; det gælder derfor enten at skabe fast
Underlag ved hemmelige Henlæggelser eller at faa noget af
Papirkapitalen til at forsvinde igen. De hemmelige Henlæg
gelser nødvendiggør en lav Dividende, som fuldstændig kan
afvurdere Papirtrustens og „Consolidated"s Stamaktier; det
lykkes maaske Mr. Magpie forinden Højkonjunkturens sidste
Fase at sælge en Del af sin Aktiemajoritet og i en paaføl
gende Lavkonjunktur at opkøbe en Majoritet af Præference
aktierne; en skønne Dag kan Stamaktierne købes tilbage for
næsten intet, og en Generalforsamling vedtager at tilintetgøre
dem, hvorefter Stemmeretten overførestil Præferenceaktierne;

undertiden føres Manøvrerne ikke i „Consolidated" men i
Trust- eller Urselskaberne; naar disse Manøvrer kan finde
Sted, skyldes det, at en forholdsvis ringe Forringelse i Fabri
kernes Udbytte har en akkumulativ Virkning1) paa Udbyttet
i „Consolidated". Lad Urselskabernes Udbytte fra 1714 pCt.
gaa ned til 10 pCt.; de to Papirselskaber giver da ikke 525.000,
men kun 300.000 i Overskud, hvorfra gaar 5 pCt. til de 1 14
Mill, i Obligationer eller 75.000, hvad der levner Aktionærerne
225.000 eller 15 pCt. De 900.000 i Aktier, som Papirtrusten
ejer, giver da 135.000 Dollars. Trusten maa først forrente én
Mill. Trustobligationer med 50.000 og har da 85.000 til sine
Aktionærer. Aktiemajoritetens 600.000 faar altsaa 51.000. Paa
samme Maade er det gaaet med Celluloseselskaberne, som og
saa efter samme Proces kun kan byde sin Aktiemajoritet
51.000. „Consolidated" faar da kun en Indtægt af 2 Gange
51.000 eller 102.000, hvoraf „Consolidated" s Obligationer faar
de 50.000 og de en Mindstedividende af 6 pCt. garanterede
Præferenceaktier Resten, hvad der er 100.000 for lidt; Stam
aktierne faar intet, ja staar endog i Debet til Præferenceakti
erne næste Aar. Endnu giver Produktionen altsaa et pænt Ud
bytte, men Forringelsen af Urselskabernes Udbytte fra 1754
til 10 pCt. har dog ført til, at Urselskabernes Aktiedividender
er gaaet ned fra 30 pCt. til 15 pCt., Trusternes fra ca. 22 pCt.
til 814 pCt., „Consolidated“s Præferenceaktier fra 9,3 til 5
pCt., og Stamaktierne fra 9,3 til 0 pCt.

82. Koncentration af Kapital eller af Kapitalmagt.

Kapitalens Magtkoncentration er en Kendsgerning; hvad angaar Kapitalkoncentration o: Formuernes Samlen sig paa færre
Hænder, gælder det, at ganske vist ejer Millionærerne en sta*) Virkning f. Eks. som en Snebold, der ruller. Naar en Virk
ning virker tilbage paa sin Aarsag og derigennem forøger sig
selv, taler man om en akkumulativ Virkning; ligeledes naar en
Virkning af andre Grunde ligesom ophober sig selv, mens Aarsagen virker.

dig voksende Del af Nationalformuen; denne vokser mindre
ved Opsparing end gennem Kapitalisation, men dog saa stærkt,
at Mellemklassens Formue vokser absolut, om end den af
tager forholdsmæssig; thi dels føres Kapitalisationsprocessen
ned til de mindste Foretagender (en Lægepraksis, en Barberforretning, ja et Avisudsalg sælges til et Mangefold af Aarsudbyttet), og dels skaber den stigende Grundrente i Byer,
hvor, som i København, Grundbesiddelsen er stærkt fordelt,
forholdsvis betydelige Formuer for Mellemklassen; men disse
Formuer drænes alligevel gennem en Opsugningsproces, om
end af en noget anden Art end den, Karl Marx beskriver.
Den økonomiske Periode, som vi kendte den før Krigen,
falder i fire Afsnit: 1) Normalen, 2) Højkonjunkturen, der
kan blive til Spekulationsperiode, 3) Depressionen, der kan
blive til Krise, og 4) Likvidationen, som danner Overgan
gen til den ny Normal. Tilnærmelsesvis kan vi opstille føl
gende Skema:
1 . Normal

1.
2.
3.
4.
5.

Rentefod... 4°/o
Kredit.... 1 normal
Prisniveau)
Obligat.kurs 90
Aktiekurs .. 100

2. Højkonjunktur

3. Depression

7%

9%

30/0

sammenfaldet

i svag Vækst

70
60

100
75

opsvulmet

75
150

4. Likvidation

I Højkonjunkturen sælger Kapitalens Mænd deres Aktier
dyrt til Mellemstanden, der træt af de lavt forrentede Obliga
tioner sælger disse. Under Krisen har Mellemstanden faaet
Skræk for sine Aktier, som den da ikke kunde komme af med,
og sælger nu disse i den mere rolige Likvidationsperiode til
Kapitalens Mænd og anbringer med et „aldrig mer", hvad den
har reddet ud af Kaos, i Obligationer. Processen er til Ende,
og Middelstandens Opsparinger og Grundværdistigninger gør
den rede til under næste Konjunktur at modtage de ny Emis
sioner. Erfaringen viser os da ogsaa, at Opkøbet af Enkelt
selskabernes Aktier sker i Likvidationsperioden, men at Mr.
Magpie venter med at starte Trustselskaberne og „Consolida
ted" indtil Højkonjunkturen, hvis Opsvulmen af Kreditten

giver Mellemklassen Købeevne. En anden Form, hvorved Ak
tierne bringes over paa de rette Hænder, er Fednings- og Ud
sultningsprocessen, hvor Publikum snart køber den udsultede
Aktie for dyrt, og snart igen sælger den fedede Aktie for bil
ligt (Eksempel giver „American Tobacco Co.“s Historie os).
Fra Tid til anden slaar dog Beregningerne fejl. Inflationen
indtil 1920 havde skabt et saadant Bjerg af Børspapirer, at
Publikum ikke kunde optage det, og Bankerne derfor maatte
give Laan paa dem i meget stort Omfang, delvis under Ga
ranti fra Finansgruppernes Mænd. Derfor har Aarene efter Kri
gen ogsaa været Vidne til en Række voldsomme Bankfallitter,
der drog med sig i Faldet mere end én af Guderne paa Høj
finansens Capitol.
Vi har skildret Kapitalbesiddelsens Koncentration, som ad
skilt fra Koncentrationen i Kapitalmagten og begge adskilt fra
den tekniske Kapitalkoncentration, som Stordriften nødvendig
gør. De hermed skabte Profitter er kun prisbestemmende, saa
længe Magtfaktoren staar bagved; men det er svært at sprænge
en moderne Koncern, dobbelt svært, fordi Bankerne interes
seres i at hævde opnaaede Kurser og gennem Kreditnægtelse
underbinder mulige Konkurrenters Kapitaltilgang.

83. Privatkapitalens Vækst ved Statslaan.
Er den fortsatte Skabelse af Privatkapital typisk for vor
Tid, er Ejernes skrupuløse Fastholden af den dybt indgribende
for vort Samfund. Derimod er Kapitalisterne som Klasse ikke
interesserede i en for stærk Vækst af Realkapitalen, hvorved
Rentefoden kan sænkes saa meget, at Rentenydernes samlede
Indtægt gaar tilbage.
Ødelægger nu en Krig en Realkapital paa 300 Mill., fører
Kapitalknapheden til en højere Rentefod. Statslaan har nu
for de besiddende den Charme, at samtidig med, at der øde
lægges Realkapital, bliver Kapitalen i juridisk og privat For
stand, d. v. s. som Rentekilde, uforandret, naar der i Stedet for
den brugte Kapital udstedes 300 Mill, i Statsbeviser; ja, der

udstedes maaske mere, for saa vidt som Statsobligationen ud
stedes til Underkurs, og for saa vidt som Statens Formuefor
brug har drevet Varepriserne op og har aflejret store Profitter.
Kapitalisten faar saaledes ikke alene en højere Rente af den
ikke ødelagte Del af Kapitalen, men ogsaa den højere Rente
af de Statsobligationer, der som Rentekilde er traadt i Stedet
for den ødelagte Del af Realkapitalen; i vort Eksempel faar
han i Stedet for 4 pCt. af 1000 Mill., 6 pCt. af 700 -|- 300 Mill.
Kapitalisten ser gennem Bankernes Øjne og forstaar derfor
ikke, at det ikke blot er Arbejdslønnen, men ogsaa Profitten,
der forringes ved Rentestigningen, eller at hans større abso
lutte Rente faar mindre Købeevne, eller at han skal være med
til i Fremtiden at tilbagebetale; for ham staar det saaledes, at
han med Fordel kan spise Kagen og tilmed have et større
Stykke i Behold end før („Europas Svøbe").
Krigen og den paa Grund af Regeringernes Mangel paa Mod
til at tage Krigens Konsekvens, Tilbagebetalingen, førte Infla
tionspolitik øgede f. Eks. Englands Statsgæld til 8 Milliarder
Lstr., Frankrigs til 500 Milliarder Francs; ogsaa de neutrale
Lande fulgte Skridt: De tre nordiske Staters Statsgæld voksede
fra 1 Уз Milliard til 4 Milliarder Kr., og Kommunegælden fik en
tilsvarende Vækst. Under Inflationen tillod man Priserne at
flerdobles; samtidig samledes mægtige Formuer paa private
Hænder, og da Arbejdslønnen først ved 1918 indhentede Pris
niveauet, maatte man med store Ofre prisregulere, gøre Ind
køb og give Tilskud til de Forretningsmænd og Landmænd,
man tvang til ikke at udnytte Konjunkturerne. Hertil stiftede
man Gæld, som skulde forrentes, afskrives og til Underkurs
fra Tid til anden fornyes, konverteres og konsolideres.
I 1919 burde man have taget en Formueskat én Gang for
alle til Tilbagebetaling af Krigens Gæld; i Stedet for forøgede
man den under en Inflation, som Gældsforøgelsen forcerede;
det var absurd at bibringe Borgerne den Tro, at man kan føre
Krig for intet, det var umoralsk, at der kunde dannes mæg
tige Privatformuer ved Krig og Inflationssvig, og det var
uøkonomisk at tillade Borgerne et Forbrug paa Grundlag af
en tilsyneladende Formue, som ikke stod i Forhold til Eu

ropas virkelige Kapitalmangel. Hærleverandører og de Mænd,
der udnyttede Valutaens Fald (Loucheur, Stinnes, Wolff,
Strauss, Michaels og Alfred Mond), blev Mangemillionærer.
Nationaløkonomisk er al denne Rigdom ikke skabt ved Pro
duktion; de, der blev rige, blev det ikke i Kraft af skabende,
men i Kraft af akkvisitive Evner eller af Tilfældet; Krigens
og Inflationens Millionærer var ofte lidet sympatiske, lidet
fædrelandskærlige og ukultiverede Personer med en frigivens
Mentalitet (jfr. Rich. Lewinsohns Monografi over Kapitalom
placeringen efter og under Krigen i „Europas Formogenhet").
Baade etisk og økonomisk set havde en Kapitalskat været
den rette Løsning; opkrævet hos Borgerne som Skatteydere,
og givet dem tilbage i deres Egenskab af Statskreditorei havde
Skatten ikke gjort Landene en Styver fattigere; men Borgerne
havde forstaaet, at Krigen havde gjort Samfundet fattigere, og
indstillet deres Forbrug derefter. Man har forud kapitaliseret
Fremtidens Udbyttemuligheder og for de nu besiddende fastslaaet, at Krig er en fortræffelig Forretning, noget, det er værd
at gentage.
Saa kom Deflationen; men i de fleste Stater forblev Papir
milliarderne og dermed Skattetrykket. Den almindelige Ned
skæringspolitik var ledsaget af en Udvidelsespolitik med Hen
syn til den Fremtidsgæld, der hvilede paa Produktionen og Be
folkningen. I Danmark forøgedes Papirformuen (Hypoteker,
andre Obligationer og Aktier) fra 1913 til 1923 fra 4% til 11
Milliarder; ved at bringe Kronen til Pari forøgedes denne
Gæld med 33 pCt. med det af Økonomer forudsagte Resultat:
en Arbejdsløshed for 100.000 Personer og en stærk Svækkelse
af Bondestandens økonomiske Modstandsevne.
Uviljen mod den fortsatte Skattebyrde er forstaaelig, men
til syvende og sidst efterlader den nuværende høje Skat paa
de besiddende dem mere til Forbrug, end de havde i 1914, og
Gældens Forrentning gør den nødvendig; men det havde væ
ret bedre i det kapitalfattige Europa at tilbagebetale Statsgæl
den ved en Formueskat og at stabilisere paa et fornuftigt
Punkt, og til Gengæld gennem en Aarrække undlade at op
kræve Formueskatter.

Men Verden staar under den mægtige Papirformues Tegn;
fra Statsmagtens som fra Højfinansens Side er der kastet en
Lavine af vandholdige Værdipapirer ud over Verden, der,
krævende Forrentning, ikke levner den aktive Produktions
Udøvere tilstrækkeligt, som forrykker baade den ideale og den
materielle Maalestok, og som vil gøre de økonomiske Sving
ninger hurtigere og voldsommere og ende med at desorgani
sere Produktionen og gøre den teoretiske Klassekamp til en
farlig Virkelighed. Thi vor Tids Arbejdertankegang er en an
den end den, der efter Napoleonskrigene lod de fysisk arbej
dende under Lidelser genopbygge Europa og genfrembringe
den ødelagte Kapital.

Værdien af en Rentekilde afhænger ikke blot af Aarsudbyttets Størrelse, Varighed og Sikkerhed, men ogsaa af den
Rente, der betales i det aabne Marked. En „evig“ Indtægt
paa 100 Kr. betales ved Rentefod 4 med 2500, ved Rentefod 5
med 2000 Kr. — Multiplikator, Kapitaliseringsfaktoren, varierer
da omvendt med Rentefoden. For Kapitalanbringer synes
Sparekassens Indlaansrente at maatte være afgørende, naar
han bedømmer en Anbringelsesmulighed, medens Laantager,
naar han giver sit Papir fra sig, ser paa Diskontoen; Indlaansrenten virker dog stærkest. Selvfølgelig gaar det ikke saaledes,
at vi direkte af Renten kan aflæse Kurs, thi Aktien og Obliga
tionen er ikke Anfordringspapirer og er behæftede med en
Risiko, der dels bunder i det forpligtede Instituts egne For
hold og dels i Muligheden for Kursomregninger; endelig spil
ler Afskrivningsbetingelserne ind. Er Rentefoden i Stigen, fal
der Kapitaliseringsfaktoren ikke i samme Forhold, er Renten
faldende, stiger Faktoren ikke i samme Forhold; thi forfalder
en Obligation om 10 Aar, og Rentefoden er 4, saa er det kun
i 10 Aar, at jeg faar de 2 pCt. udover, hvad Sparekasserne
byder mig. Endelig indtræder den Ejendommelighed, at Værdi
papiret vurderes efter nogle Renten uvedkommende Forhold,
Pengemarkedets Tilstand: Knaphed paa Kontanter vil paa et
givet Tidspunkt kaste mange Papirer, der ellers ligger fast,

paa Markedet, altsaa paavirke Udbuddet; vi maa da ikke tro
paa en automatisk Bevægelse i Kapitaliseringsfaktoren.
Hver Gang Rentefoden stiger, ser vi et Kursfald paa Kapi
talmarkedet for de alt udstedte Værdipapirer. Privatkapitalens
samlede Værdi — opgjort i Kr. og Øre — svinger da mod
sat Rentefoden. Derfor er det rigtigt af Staten at laane, naar
Renten er lav, og tilbagekøbe sine Forpligtelser, naar den er
høj. Desværre gør Staterne det modsatte, laaner i et stramt
Marked. Det sker dog, at en laansøgende eller (oftere) en
laanforlængende Regering gennemtvinger en Inflation, for ikke
at laane paa for haarde Vilkaar. Bag Inflationen i 1919 laa
ikke blot galt Skøn hos Bankerne, men ogsaa en Vilje hos de
Regeringer, der skulde konsolidere de forfaldne Krigslaan.

TREDIE AFSNIT
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HØJKAPITALISMEN

84. Økonomiske Karakteristiker.
Vi kan nu karakterisere den Periode, som jeg kalder Høj
kapitalismen.
1) Den økonomiske Virksomhed er privatøkonomisk orien
teret og organiseret. 2) Den foregaar i tilsyneladende uaf
hængige Bedriftceller, hvor Produktionen sker med Salg og
ikke med eget Forbrug for Øie. 3) Produktionsfaktorerne er
ikke paa samme Haand, men skal samles af de individuelle
Bedriftsledere, der paa Forhaand udløser disse Faktorers
Ejere. 4) Bedriftens Virksomhed er grundlagt paa Forvent
ningen om et pengeligt Overskud og bedømmes efter Saldoen
paa den rigtige Side baade af Balancen og af Vinst- og Tabs
kontoen; den er regnskabsmæssigt bestemt, idet man ikke ar
bejder for Behovs Dækning, men erhvervsmæssigt. 5) Der
foreligger en Markedsordning, saaledes at Forbrugsgodernes
saavel som Komponenternes1) og Faktorernes Omsætning sker
i Form af Salg. 6) Produktionen er organiseret efter Kapitalog ikke efter Arbejdsinteressen.
7) Produktionen foregaar baade arts- og trinvis i tilsyne
ladende uafhængige Bedriftceller; men denne Splittelse af
Enkeltprocesserne gør, at disse Celler og deres Livsudfoldelse
for ikke at volde Ulykker maa være harmonisk og organisk
forbundne, saaledes at Produktionen foregaar i en Helhed,
selv om denne Samvirken mellem Enkeltdelene sker disses
Ledere uafvidende, og Forbindelsen mellem Bedrifterne sker
*) Se Noten Side 14.

i Salgets Form gennem Udløsningsprocessen. 8) Teknisk som
økonomisk er Ledelsen fornuftig og planmæssig; enhver af
dens Handlinger er karakteriseret af Planmæssighed, Formaalstjenlighed og Beregningsmæssighed, o: kan kalkuleres og det
i Penge. 9) Produktionen er stadig og Arbejdsprocessen simultan-sukcessiv1). 10) Vi anvender Omvejsproduktionen, der
foregaar ved Redskaber og efter Metoder, der realiserer det
tekniske Spareprincip, og den anvendte Teknik er en saadan,
at den giver den store, kapitalstærke Bedrift en Overvægt
baade i Livsvarighed og Andel i Produktionen. 11) En Fjer
dedel af den producerende Kapital er anbragt i Transport
midler i videste Forstand. 12) Realkapitalen holder sig teknisk
vedlige i den fortløbende Produktionsproces samtidigt med, at
den fremstiller Forbrugets Varer. Ogsaa Privatkapitalen ved
ligeholdes i sig selv, saaledes at vi med Gustav Bang2) kan
tale om „Kapitalens evige Selvfomyelsesproces".
13) Forholdet mellem Menneskene objektiveres og gøres
kontraktuelt. Forholdet mellem Deltagerne i Produktionen ta
ber da den personlige Karakter; mellem min Handling og
dens Resultat er der mange Mellemled; Virksomhedens cen
trale Idé er ikke længere legemliggjort i én Person (Ejer =
Driftsherre), men i en Opgave. 14) Driftslederen er i højere
Grad Købmand end Tekniker. Hans Funktion er blevet splittet;
ikke blot er den arbejdende og ledende, den tekniske og han
delsmæssige Funktion bleven adskilt; men Driftslederen er
skilt fra den risikobærende Kapitaltilskyder (Aktionær), me
dens den egentlige Myndighed er hos en Aktiemajoriteten re
præsenterende lille Gruppe eller en Bank.
15) Ihændehaverpapiret har forandret Besiddelsen og paa
Sæt og Vis flyttet Individets Forhold overfor dets Formue
fra Tings- til Obligationsretten. Hermed bliver Formuen
„hævet over" moralske Synspunkter, kun Værdien har Be
tydning, Standardisering og hurtig Foranderlighed i Art og
dog en vis Uforanderlighed i Værdi. 16) Produktionen fore*) Se Noten Side 13.
’) Dansk socialistisk Teoretiker (1871-1915).

gaar i store sociale Organisationer, der er uafhængige af det
enkelte Slægtleds Levetid; Besidderen er kun knyttet til de
reale Produktionsgoder gennem Ihændehaverpapiret, af hvil
ken Art der dernæst er udstedt flere, end der svarer til Real
kapitalen. 17) Funktionen skilles fra den økonomiske Rettig
hed, og der er Tendens til at skabe nye økonomiske Rettig
heder, som Staten retsbeskytter og dermed eviggør. 18) Der
eksisterer et fra Realkapitalen forskelligt Begreb Privatkapi
talen, som opstaar ved Kapitalisation af indtægtgivende Rettig
heder; medens Realkapitalen i Størrelse, Art og Sammensæt
ning betinger vor Produktivkraft, udtrykker Privatkapitalen
den enkeltes Adgang til arbejdsfri Indtægt og den besiddendes
Magt overfor den besiddelsesløse.
19) Omsætningen besørges væsentligt ved Kreditmidler, hvis
Mængde er svingende, og over disse udøver Bankerne Kontrol
baade m. H. t. hvor meget og hvorledes. 20) Den økonomiske
Magt er ved Bankvæsenets Organisation, ved „Kapitalsplitteisen" og Finansinstituttet samlet paa faa Mænds Hænder.
Kapitalkoncentrationen er betydelig, men Kapitalmagtkoncen
trationen større. Udviklingen af Papirformuen giver Samfun
det et Rentierpræg, der opstaar en Klasse, Rentierer, hvis In
teresser synes vigtigere end Produktionen og dens Personer.
21) Samfundets Realrigdom vokser, men mere ved, at samme
Realkapital i Anbringelse i teknisk højere Form faar større
Produktivitet, end ved at dens Mængde øges ved Opsparing.
Denne sker bl. a. halvt tvangsvis, idet man ved enhver Krise
vil redde Kreditor, ofte paa den aktuelle Driftsherres Bekost
ning, selv om Kreditors Krav ikke stammer fra indskudt Ka
pital, men fra Kapitalisation. Gennem Monopoludnyttelse og
teknisk Fremskridt skaber man nyt Rentegrundlag for en tid
ligere Tids Kapitalisationer (af fremtidige Slægtleds Produk
tionsevne). Privatkapitalen vokser altsaa mere end Realkapi
talen, og det gennem det tekniske Fremskridts større Udbytte,
der nu kapitaliseres, og gennem Monopoler.
22) Tiden er kendetegnet af en hensynsløs Kapitalisationsproces, hvorigennem den private Kapital opstaar og forøges.
Under Højkapitalismen.
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Maalet for hver enkelt Mand bliver at samle Kapital mindre
ved Opsparing end ved Kapitalisation. 23) De besiddendes
Kapitalophobning sker ikke med fremtidigt Forbrug, men med
Magtudvidelse og Nyanbringelse for Øje. Hos den enkelte
Besidder er der opstaaet en selvmodsigende, næsten sygelig,
økonomisk Abstraktionsevne, som gør Viljen til at øge sin
Formue ubegrænset (man vil det meningsløse, være Milliar
dær). Ang. aktuel Indkomst- og Formuefordeling, se Zeuthen:
Den økonomiske Fordeling, Kap. Vil (Kbhvn. 1928).
24) Alle Privilegier, knyttet til Slægten, Personen eller
Funktionen, er bortfaldne; Besiddelsen er det eneste Privi
legium. 25) Retsforholdet til alle Besiddelsesgenstande ensartetgøres uden Hensyn til deres Natur; de historiske Kate
gorier ophører at have Betydning som Maalestok for menne
skelig Handlen og Velfærd. Der opstaar en Kreds af menne
skelige Forhold (de økonomiske), hvor der om vor Opførsel
og Handlen dannes en offentlig Mening; og dennes Fællesmaal for Motiverne er Penge, der samtidig er en Kraftens
Arm for vor Handlen. Vi tænker kun i „Pengedimensionen“.
26) I nogen Grad bliver Samfundet et Chancesamfund; „For
tuna" kaster rundt med Personer og Formuer (Tonnies).
27) Fordelingen mellem Deltagerne i Produktionen sker efter
deres Magtstilling, der igen er betinget af deres forholdsmæs
sige Sjældenhed eller deres magtstøttede Rettigheder.
28) Ejendommeligheder ved Kreditmidlerne, Produktionens
forholdsvis tilfældige Karakter samt den Omstændighed, at
Teknik og Kapitaldannelse ikke holder Trit, skaber Bølge
bevægelsen, der kaster Samfundet fra den ene Krise ind i
den anden. Under Krisen er den industrielle Reservearmé
paa Gaden og ikke købedygtig. 29) Den herved foraarsagede
Lammelse af Købeevnen lammer Produktionen og tvinger
den vesteuropæiske Civilisations Omraade ind i en Kamp om
at afsætte sine i de producerende Egne uafsættelige Varer i
et udenfor det kapitalistiske Produktionsomraade staaende
Omraade.
30) I voksende Grad afløser Verdensøkonomien den natio
nale Økonomi. Den hele Verden producerer for den hele

Verden, og i voksende Grad bliver Produktionsstedet uaf
hængigt af Raastoflejets Beliggenhed. Hermed sker ogsaa en
uophørlig Flytning af Stoffernes „Grosted“ og af de enkelte
Industriers Beliggenhed med en Række Strukturforandringer
i Følge.
Men endnu er Størstedelen af Verden ikke kapitalistisk i
sin Produktions Teknik eller sine Besiddelsesforhold; dens
Stilling overfor de kapitalistiske Samfund er karakteriseret
ved Udbytningselementet og ved det at afgive et Marked for
en voksende Overskudsproduktion, et Marked, de enkelte ka
pitalistiske Samfund indbyrdes kæmper om med udenøkonomiske Magtmidler.

85. Sociale Data.

31) Idet Besiddelsen bliver det eneste Privilegium og Skel
mellem Menneskene, bortfalder de politiske Stænders, Romer
kirkens Prælaters, Adelens og Universitetskapitlernes Rettig
heder. Besiddelsen, udtrykt i Penge, bliver Maalet for Bedøm
melsen. Ved Lenenes og Stamhusenes Ophævelse ødelægges
Adelen, og de Slægter, der holder sig, kommercialiseres,
f. Eks. de schlesiske Magnater; i England er det noget ander
ledes, den gamle Adel bliver ofte snyltende, medens Bour
geoisiets Ledere faar Adelstitler. 32) En ny, i Personel stærkt
flydende Overklasse, Bourgeoisiet, fremtræder med organisa
toriske og erhvervende Evner. Indenfor Bourgeoisiet opstaar
en Herskerklasse af Handelsfolk af international Støbning,
som gennem Ihændehaverpapiret raader over Produktionen
og staar lige saa uvilligt overfor Staten som den adelige Kri
gerkaste, da stærke Fyrster vilde opbygge et organisk Stats
samfund. 33) Der har dannet sig en industriel Arbejder
klasse, karakteriseret ved Besiddelsesløshed og livsvarig
Klassebundethed, men den er ikke Proletariatet, fordi dens
Aflønning ligger over Subsistensgrænsen, og fordi den i sin
Organisation og politiske Rettigheder har faaet et Rygstød.
*
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Under denne Klasse skimtes et nyt, af vor Teknik skabt Prole
tariat, en 6te Stand.
34) Bondestanden er endog vokset, og en stor Del er ryk
ket op i Mellemklassen. Jorden er „frigjort" fra de historiske
Baand og ejes „frit" paa samme Vis som produceret Kapital,
som denne vurderet og omsat som et Mangefold af sit privat
økonomiske Afkast. Prioritetsrenten har afløst ældre Tiders
„Landgilde" og lignende Afgifter til Adelen. 35) Overalt
gælder Princippet om fuld Ejendomsret (herunder Ret til frit
at lade Formuen gaa i Arv), fuld Nærings- og Kontraktfrihed,
alt støttet af Staten, der sikrer Rettighedernes Eviggørelse.
Principielt staar Samfundet i den fri Konkurrences Tegn, men
saaledes forstaaet, at denne begrænses, ja tilintetgøres ved de
oven omtalte Rettigheders Udøvelse, af de af disse skabte
Magtstillinger.
36) Den moderne Stat har nok stærke Udviklingsmuligheder
og Evner, men bliver svag, fordi dens Overklasse er illoyal
og fjendsk mod Staten, og dens Underklasse urolig, utilfreds
og uden Forstaaelse af Statsideen, og fordi Kapitalmagten er
blevet baade stærk og udenstatlig, i Hænderne som den er
paa en Gruppe internationale Finansmænd, der gennem Ihæn
dehaverpapirets Omflyttelighed og Magt over Kredit kan hæm
me eller fremme Produktionen og i alt Fald give Indtryk af,
at de kan flytte Kapitalen fra Land til Land (Kapitalflugt).
37) I Statssamfundet er Kræfterne midtpunktflyende; Produk
tionen organiseres internationalt, og dens Deltagere danner
internationale Forbindelser efter økonomiske Klasseinteresser.
Disse modsatrettede Klasseinteresser har præget flere og flere
Befolkningsgrupper. Tanken om den sociale Harmoni er kun
en Idé fra Bøgernes Verden. Dertil kommer, at Stater, som
Verdenskrigen og den forrykte Statshusholdning fra 1918-21
har gjort til Milliardskyldnere, og det til et Plutokrati, for
hvem en Skyldner er en Skyldner og en Rettighed en Rettig
hed, noget ukrænkeligt, og for hvem Statsideen er noget, der
hører Fortiden til, mangler Slagkraft. Den demokratiske Stats
og det plutokratiske Samfunds Magthavere er ikke de samme.
Moderne Kapitalisme er gaaet over Gevind, og ligesom et an

det mægtigt og ypperligt Resultat af menneskelig Organisationsformaaen — Militarismen — er den blevet som Franken
steins mekaniske Dukke eller Golem og, gledet fra vor Kon
trol, truer den nu som en løssluppen Naturmagt ikke blot den
Retfærdighed, der er al Morals Grundvold, men ogsaa den For
nuft, der er Kapitalismens egentlige Væsen og Eksistensberet
tigelse.

86. Afslutning.
Jeg har nu søgt at skildre det økonomiske Samfund, som
dette forekommer mig at være A. D. 1928, og sideløbende an
givet de Retningslinier, det i min Tid har bevæget sig henad,
og ogsaa antydet, hvorhen disse Retningslinier fører.
Det er ikke min Opgave at give Raad, thi disse maa være af
hængige af, hvilket Maal man sætter for Samfundet. Og her som
paa alle andre Omraader maa vor Viden som vor Kraft, vort
Maal og vor Dom over de eksisterende Forhold være fast for
ankret paa en Livsanskuelses Klippegrund. Hver enkelt maa
for sig herefter gøre sit Valg; Økonomen skal kun sætte sin
Samtid i Stand til at erkende, hvad der er, og til at forstaa
Virkningen af sine Handlinger; men i Løsningen af denne
Opgave maa han ikke vildlede ved at antage det eksisterende
som noget absolut, naar det kun er noget betinget. I denne
Fremstilling har jeg søgt at være objektiv, men min Anskuel
ses Retning har jeg vel ikke kunnet skjule; med K’ungtsze
siger jeg: Den vise er upartisk, Taaben (og den fejge)
neutral.
Samfundsforholdene er imidlertid bleven saa komplicerede,
Tempoet saa forhastet og nye Kræfters Fremkomst og ældres
Ændring saa hyppige, at Spaamanden let faar Spe.
Jeg véd, at Samfundets Struktur stadig ændrer sig, at vi har
en Samfundsorden, der ikke altid har været og ikke altid vil
vedblive; allerede i ganske faa Aar er fem revolutionære Kræf
ter komne til Overfladen med Styrke nok til at omforme Livs
anskuelsen og det økonomiske Verdensbillede. Jeg sigter til

den russiske Bolschevisme, den italienske Fascisme og den
amerikanske industrielle Rationalisering, alle tre forskellig
artede og dog forbundne ved den fælles Idé om en organiseret
Planøkonomi. Føj hertil Asiens Inddragning under Verdens
økonomien, ledsaget af Verdensdelens Løsrivelsestrang, og en
delig som det sidste og femte den bevidste Fødselsindskrænk
ning i vor Race. Staaende overfor saadanne revolutionære
Kræfter er det omsonst at spaa, bl. a. fordi de falder udenfor
vor Erfarings Omraade.
Der er dybt i Folket en Vilje til en anden Samfundsorden,
der har vanskeligt ved at finde Udtryk, og indenfor de be
siddende Klasser er der en Gruppe, som med Bekymring ser,
at Samfundsmagten er gledet over til en Klasse, hvis Indi
vider er udvalgt efter deres erhvervende Evne, og ofte
er naaet frem i Kraft af manglende Livsanskuelse, og hvis
Maalestok for Livsværdierne er falsk og simpel. Denne kriti
ske Gruppe forstaar Nødvendigheden af andre Værdimaal for
Livets Foreteelser og opstiller Kravet om Ligevægt mellem
Belønning og den Nytte, Samfundet har af Individets Hand
ling. Men med alt dette maa man ikke glemme, at i al Samfunds
ordning, i al Udvikling er Handlingen Individets, ikke Mas
sens; det er Individet, der tænker, der handler, der leder Ud
viklingen. Og Folket, Massen, det, de russiske Panslavister
kaldte „det hellige graa Kvæg", hvis fysiske Arbejde er en
hver Civilisations nødvendige Grundlag, og med hvilket selv
de ypperste har Størstedelen af Bevidsthedsindholdet fælles,
bestaar igen af Individer med Udviklingsmulighed, Lykkevilje
og Handletrang.
Men ogsaa de, der hævder Samfundets Pligt og Ret til gen
nem sine Organer at gribe ind, at tvinge det i vor Tid dob
belt selviske Individ til at bøje sig under en Fællesinteresse,
og som forstaar Nødvendigheden af et planmæssigt Samar
bejde, der er langt fra Liberalismens og Borgerskabets Idealer,
de forstaar ogsaa, at de Grænser, Staten paa Samfundets
Vegne skal sætte, bl. a. for Individets Erhvervelsestrang, bør
sættes for vor Handlemaade og ikke for vor Personlighed.
Verden skal hverken aandeligt eller materielt „katholiseres";

der maa være Plads og Raaderum for stærke og gode Indivi
der; men Fremtidens Maalestok for, hvilke Individer der er
værdifulde, vil maaske ikke falde sammen med den i Høj
kapitalismens Tidsalder gældende. Maalet synes mig ikke
Kapitalismens erhvervende, egoistiske Mammondyrker, saa lidt
som Leninismens mekaniserede, tusindbenede Kollektivmenne
ske, men frie og værdifulde Individer, fornuftigt samarbejden
de, kun bundet af det kategoriske Imperativ1).

*) o: ubetinget (moralsk) Bud.

FJORTENDE KAPITEL

ER SOCIALISMEN MULIG?1)
I.
Jeg véd ikke, hvad Socialisme er. Søger jeg tilbage til
Statsromanerne, faar jeg kun fantastiske Konstruktioner. Nær
mere kommer man gennem de franske Utopister i første Halv
del af det 19. Aarhundrede (Saint-Simon2), Fourier34
)), men
de var rene Drømmere, selv om der i Familistére-ldeen (Pro
duktionscentrer og Sambo af Familier) var en Tilnærmelse
til Virkeligheden. Af Louis Blancs1) „Nationalværksteder"
kan vi intet lære, bl. a. fordi de faktisk saboteredes af Rege
ringen, og Proudhons5) renteløse Folkebank var kun interes
sant som Idé.
De praktiske Forsøg paa at realisere kommunistisk Samliv
i U.S. A (f. Eks. Kolonien „New Harmony") strandede paa
indre Uenighed. Kun Jesuiterepublikken i Paraguay var i sig
selv en Sukces: Indianerne levede i en Art Statskommunisme
under enevældig Ledelse af et katolsk Præstearistokrati; Re
publikken havde bestaaet meget længe, hvis ikke Jesuiterfædrene havde maattet sende for meget til Europa i Tribut,
og hvis ikke de omboende Portugisere og Spaniere havde
smedet saadanne Rænker mod Jesuiterstaten, at Ordenens
Fjender i Europa kunde benytte sig af det usandfærdige An
’)
s)
■)
4)
s)

„Gads
Fransk
Fransk
Fransk
Fransk

danske Magasin", 1932 (jfr. Forordet).
Socialist (1760-1825).
Socialist (1771-1834).
Socialist (1811-1882).
Socialist (1809-1865).

klagemateriale. Pave Benedikt XIV gik stærkt imod Jesuiterkolonien, og da Clemens XIV i 1773 ved en berygtet Bulle
(„Dominus ac redemptor") ophævede Selskabet, var det so
cialistiske Eksperiments Skæbne beseglet.
Den „videnskabelige" Socialisme (Rodbertus1), Marx og
deres Elever, sidst Rosa Luxemburg2)) beskriver og kriti
serer det bestaaende Samfund; Marx forudsiger, deterministisk
indstillet, som han er, den store Katastrofe, som knuser det
kapitalistiske Samfund, undermineret som det er af Kriser,
der bl. a. skyldes, at teknisk Udvikling og Opsparing under
de givne Forhold stadig lammer Omsætningen, og at Kapita
lens Ophobning paa færre og færre Hænder „elendiggør" en
voksende Del af Menneskeheden. Hvorledes det end forholder
sig med Katastrofeteorien, er saa meget sikkert, at Marx intet
siger om, hvad der vil ske „Dagen derpaa“, hvorledes det ny
Samfund skal opbygges — heldigt maaske, thi hvor forudse
ende hans Analyse end var, var det dog kun Industriens Barn
dom, han kendte. De russiske Kommunister stod paa bar
Bund og maatte gaa dyrekøbte Eksperimenters Vej, da Skæb
nen i Form af Czardømmets Opløsning og Kerenskys Karakter
løshed kaldte dem til Magten og gav dem det Rhodos, hvorpaa
de skulde danse. De prøvede at virkeliggøre, hvad Marx ikke
havde drømt, og i Praksis maatte de trods alt Bogstavtjeneri
arbejde sig bort fra Marx.
Vil vi vide noget, maa vi dels bygge paa Erfaringer fra det
kapitalistiske Samfund og dels paa de utilstrækkelige og ofte
misvisende russiske Beretninger, idet vi ikke maa glemme,
at vi i Danmark har et statssocialistisk Samfund, der er en
Mellemting mellem Jesuiterrepubliken i Paraguay og Sovjet
rusland, nemlig den kgl. grønlandske Handels Dominion.
Skal vi dømme fra Sovjets Erfaringer, maa vi til dets
Fordel huske, at det Rusland, Lenin overtog, havde gennemgaaet tvende Storkrige, tre Revolutioner, flere hvide Oprør,

*) Rodbertus, tysk Socialist, 1805-1875.
’) Rosa Luxemburg, dræbt under Spartacus-Opstanden i Berlin
1918.

den store Tørke, Sabotage fra Udlandet og fra sin egen tekni
ske Mellemstand, rent bortset fra, at Czartidens økonomiske
og administrative Maskineri var ødelagt. Paa den anden Side
er det ikke et selvstyrende Folk, men et næsten mongolsk
Despoti, der ved Gennemførelse af sine Ideer hverken behøver
at agte Værdier eller Menneskeliv. Russeren har desforuden
en anden Tankegang end Vesteuropæeren. Musjiken1) var
indtil 1905 kommunistisk indstillet gennem Mirforfatningen,
et Landsby fællesskab, der adskilte sig fra det 18. Aarhundre
des europæiske ved, at Landsbyens Ældste endog havde Magt
til at sende de unge Mænd ind til Arbejde i Byerne i Grupper
(Artels), hvis Overskud sendtes til Landsbyfællesskabets Kasse.
Musjikerne er vante til at blive despotisk behandlet; denne
Blanding af Finner, Keltere, Slavere, mongoliserede Tartarer
faar oftest sit Initiativ udefra; det økonomiske Fremskridt og
Institutionernes Opbygning er sket under Initiativ af Vareger
(Nordboere), Germanere, Kaukasiere og Jøder. Endelig er
Befolkningen forholdsvis let at stille tilfreds, fordi Musjiken
først efter Revolutionen lærte at spise sig mæt, som Statsraad
Kofoed siger; af Gorkis Skildringer af Almuens Forhold før
Krigen vil man vide, hvor skrækkeligt den russiske Arbejder
levede, først Stolypins2) Reformer fremskaffede den større
selvstændige Bonde (Kulakken), ganske vist ved at tage den
fattige Musjiks Ret til Jorden bort, og det er ikke en Menne
skealder, siden Grev Witte3) søgte at skabe en Storindustri
— ved et tungt System af Toldbeskyttelse, Tilskud og Kon
cessioner til europæiske Kapitalister.
Det russiske Forsøg har saaledes baade arbejdet med Hin
dringer og haft Betingelser som ingen andre Steder. Man kan
og bør lære af det gigantiske Eksperiment i Planstyre, men
man bør i Henhold til det gamle Ord, at hvad der er Lækkeri
for en Kat, er Gift for en Spurv, huske de særlige Forhold.
Endelig bør man erindre, at det socialistiske Eksperiment maa*) Den russiske Bonde.
’) Russisk Statsmand (1862-1911).
•) Russisk Statsmand (1849-1915).

ske i Betydning staar tilbage for det i Verdenshistorien enestaaende Forsøg paa i en kort Aarrække at gøre en Agrar
stat, hvori der endda er iblandet Nomadeelementer, om til en
moderne Industristat, for ikke at tale om Forsøget paa at om
danne et helt Folks Tankegang, give det vesteuropæisk Initia
tiv og Fornuftsindstilling i Tankegang, af skæbnehengivne
Mennesker at skabe en Slægt, der vil være sin Skæbnes
Herre — saa vældige Opgaver, at det synes at være udover
en Sindssygs indbildte, sygelige Forestillinger.

II.
a. En Stat, der vil danne sin fra andre Staters forskellige
sociale, økonomiske og juridiske Ordning, maa være afspærret,
eller dens Forbindelse med Omverdenen maa ske ved et Filter,
et Slusesystem, hvori Varebyttet med Udlandet kan ske, og
Værdierne mødes i et fælles Værdimaal, kort: være „en lukket
Handelsstat", med et særligt Organ, der foretager Varebyttet
med Udlandet. Dette synes kun at være muligt for Samfund,
der som Rusland og U.S.A, økonomisk hviler i sig selv og paa
Territoriet har alle Arter af Raamaterialer og Fødemidler samt
teknisk Mulighed for at bearbejde dem, saaledes at Udenrigs
handelen kun er supplerende og begrænset; men det er umu
ligt for Lande, hvor Udenrigshandelen andrager 1000 Kr. pr.
Individ, hvad der for Rusland vilde give en aarlig Indførsel
af 80 Milliarder og en tilsvarende Udførsel! Intet Slusesy
stem kunde holde til en saadan Omsætning. Ruslands uden
rigske Omsætning var i 1925-28 ikke meget større end Dan
marks!
Rusland har vist, at det er muligt at danne et Slusesystem
for et Land, hvis Økonomi væsentligt hviler i sig selv: men
Ruslands naturlige Rigdom er saa stor, at man end ikke for
„et forenet Vesteuropa
*
1 kan drage Slutninger fra Rusland, thi
vi har ikke de store Minerallejer og er afhængige af over
søisk Korn. Men Ruslands udenrigske Handelsapparat virker

tungt; Udførslen sker ofte saaledes, at man opnaar forrykt
lave Priser (Korn og Træ). Dette staar i Forbindelse med, at
et Slusesystem, der paa lige Fod skal handle med Udlandet,
maa have Kredit, d. v. s. Tillid; intet Land kan til ethvert
Tidspunkt dække sin Indførsel med Udførsel, og det ikke blot
sæsonvis, men fra Aar til Aar. Mangel paa Handelsbalance
bliver afgørende, naar et Land behøver Tilførsel af Kapital
genstande, idet anbragt Kapital først efterhaanden afskriver
sig selv gennem en Del af sit Produkt; men den Tillid og
Kredit, Sovjet nyder, er stærkt begrænset. Maalet for Sovjet
maa da være ikke at skabe Revolution i Europa, men at
udruste sit Organ for Udenrigshandel med en saadan Tillid,
at det bliver i Stand til at faa Kredit, og i Forhold til Ruslands
Rigdomme bør dette være muligt, saaledes at man fra et
kapitalistisk Europa kan kontrahere med vedkommende Organ
paa samme Maade som f. Eks. med Staaltrusten. Men Betin
gelsen er — foruden streng Ordholdenhed — ogsaa, at Rus
land opgiver Ideen om Verdensrevolution og begrænser sig til
ved Resultatet at bevise en anden Samfundsordnings Mulig
hed. Jeg skal straks vise, hvorfor Rusland kan nøjes med en
forholdsvis lille Kredit, der hverken overstiger Vesteuropas
eller Amerikas Ydeevne. Om det lykkes Sovjet at skabe dette
tillidsfyldte Aflukke, der kan passe ind i europæisk kapitali
stisk Økonomi, véd jeg ikke, men teknisk er det muligt.
b. Handelens Opgave er Varefordeling: Fra Udenrigshande
len og fra Fabrikkerne strømmer Varerne til Centraloplag, der
igen fordeler dem blandt Detailudsalgene. Europas koopera
tive Selskaber og financielle Statsmonopoler har bevist, at
Engroshandelen, naar den er sikker paa sit Marked, kan ske
i centraliseret Form; ligeledes har den kooperative Bevægelse,
de store Varemagasiner og Kædeforretninger (chain stores)
vist, at Detailhandelen kan organiseres rationelt. Men dette
forudsætter Magt og Ret hos baade Detailhandelen og Engroslagrene til at bestemme, hvilke Varer de vil have; Opgaven
er lettest for de rationerede Kvanta af Nødvendighedsvarer,
men for det ikke rationerede Forbrug af Nødvendighedsvarer
og alle Luksusvarer maa man gaa efter et groft Skøn, og her

vil Faren for usælgelige Varer være større end i vort Sam
fund, hvor den enkelte Købmand under sin Eksistens’ Trusel
skal skønne rigtigt. Det bliver i et socialistisk som i et kapita
listisk Samfund Varefordelerens Opgave at skønne over, hvad
Publikum vil have og kan faa, og efter dette Skøn gennem
sin Efterspørgsel bestemme, hvilke Varer der skal produceres
og hvor meget; thi ogsaa i et socialistisk Samfund gælder Lo
ven om den aftagende Grænsenytte. Selvfølgelig kan en so
cialiseret Detailhandel foretage Markedsanalyser, og man kan
nøjes med færre Kvaliteter (det østrigske Tobaksregie laver
20, Tysklands Fabriker 2000 Cigarmærker); det er ogsaa
sandsynligt, at de færre Udsalg selv med en større Fejlprocent
vil give mindre Lagertab end vort Samfunds mange Udsalg;
men alligevel, her er et Punkt, hvor Sovjet til Bevis maa give
Erfaring og ikke Paastand; man har allerede i Sovjet Erfarin
ger for absurd Forsyning af Udsalgene, der minder om Trans
atlantisk Co.s. Medens gennemført Samarbejde paa Varefor
delingens Omraade vil spare meget med Hensyn til Reklame
og fuld Udnyttelse af Produktionsevnen — altsaa nedsatte
Salgsomkostninger — er der et Punkt, hvor Reklamepropa
gandaen er nødvendig: Indarbejdelsen af nye Markeder og nye
Behov. Helt kan vi ikke spare de Udgifter, vi nu anvender
paa at overbrøle hinanden.
c. En Institution som den amerikanske Staaltrust arbejder
med en Kapital saa stor som Danmarks Nationalformue. Pro
duktionen er spredt over Trin, der passer ind i hverandre, saa
ledes at det enes Endeprodukt er Raastof for næste Trins Pro
duktion. Det bestaaende Samfund har vist, at den Stordrift,
Socialismen forudsætter, baade teknisk og økonomisk er mulig.
Selv om Rusland vil have Vanskelighed ved at omforme den i
Sæsoner til Byen vandrende Landarbejder til den faste Kvali
tetsarbejder, Burmeister & Wain kræver, saa kan det maaske
med Tiden ske; med Hensyn til tekniske Ledere har det —
fra Peter den Store til Witte — altid været Skik i Rusland at
indkalde Udlændinge. I alt Fald kunde et socialistisk Vest
europa virkeliggøre det Stordriftens Princip, der har gjort
Burmeister & Wain til det første Skibsbyggeri i Europa, høj

Maskinteknik, initiativrige tekniske Ledere og 1ste Klasses Ar
bejdere; ingen af de tre Elementer kan mangle.
Derimod er der i Produktionen nogle Omraader, hvor so
cialistisk Stordrift er mulig, særlig ved Reparationshaandværket foruden ved visse Arter af Smaahandel. Store Byggesel
skaber og Erfaringer fra Wien og Rusland viser derimod, at
Byggeriet teknisk kan drives i socialistisk eller kooperativ Stor
drift, og med Hensyn til Byplan staar dette System højere end
det private Initiativs. Paa den anden Side savner man Erfa
ringer om, med hvilke Ofre den smukke kooperative Bebyg
gelse er naaet.
d. I 1914 vilde jeg have benægtet Muligheden af at sociali
sere Landbruget. Imidlertid har Udviklingen i U. S. A. og Ca
nada siden da været saaledes, at der i Dag i U. S. A. er 5 Mill,
færre Landboere, end der skulde være, om Fordelingstallet
mellem Erhvervsklasserne var det samme som før Krigen.
Dels har Maskinen jaget Landarbejdere bort, dels er Tallet
paa forladte Farme stærkt forøget, idet Bonanzafarmene1) paa
over 1000 ha er tiltagne. Traktoren med dens Følgesvend, den
tunge kombinerede Maskine, har forkortet baade Saa- og Høst
tid og muliggjort at dyrke Jord baade mod Nord og i Retning
af Ørkenerne, som er temmelig værdiløs (paa Grund af Belig
genhed) og endda ikke særlig god, og hvor 7 Kr. pr. Td. Korn
giver god Dækning for Maskinens og de faa Arbejderes Af
lønning; men for disse Storfarmere gælder det samme som
for Ruslands Gigantfarme, at de ligger i Egne, hvor Udbyttet
i høj Grad er afhængigt af den stærkt skiftende Nedbør og
Temperatur, og at man derfor ofte maa regne med fejlslagen
Høst. Det er muligt, at et organiseret Storlandbrug baade med
Hensyn til Forsøg, Frøudvalg og Gødskning kan naa os; men
man savner Erfaring for, hvorledes Systemet virker paa Egne,
der ikke kan nøjes med 6 eller 7 Fold. Hertil kommer, at den
animalske Produktion, selv hvor vi har bevist, at kooperative
Mejerier og Slagterier løser deres Opgave, ikke kan nøjes med
Landbrugsingeniører og Maskinarbejdere, men maa have Bøn') De kæmpestore Farme.

der af god Kvalitet. Paa det sidste Punkt synes den socialisti
ske Stordrift at møde enorme Vanskeligheder, selv om det
nok kan lykkes Rusland at naa det iøvrigt ringe Dyrhold pr. ha,
det havde før Krigen. Her har jeg iøvrigt ikke taget Hensyn
til det sociologiske Spørgsmaal, Tilstedeværelsen af en Bonde
stand, som moralsk og biologisk er Landets Styrke og evige
Fornyelseskilde; Englands Ulykke er, at man har tilladt en
saadan Bondestand at gaa til Grunde. Men husk, den danske
Bondestand har hævdet sig ved Kooperation og social Organi
sation, ikke ved indbyrdes Konkurrence og individualistisk
Afsondrethed.
e. Europas Møntvæsen er i Centralbankernes Haand, og
Banksammenslutninger (f. Eks. de fem Storbanker i England)
viser, at Penge- og Kreditvæsen kan centraliseres. Og vi har
set Ulemperne ved, at Kreditvæsenet er i det private profit
søgende Initiativs Haand. Men jeg kender ikke, hvorledes
Rusland ordner sit Bankvæsen, og kan ikke forestille mig
Bankindskud ganske uden Rente; og Bankindskud eksisterer;
thi af Sabotageprocessen fremgik, at der var Ingeniører, der
legitimt ejede 20.000 Rubler; ej heller véd jeg, efter hvilke
Principper Seddeludstedelsen sker, muligvis efter ingen. Teo
retisk staar et lukket Land bedre end Vesteuropa, for saa vidt
dets Valuta ikke skal prøves paa den internationale Handels
Prøvesten — idet det lukkede Land udadtil handler med Dol
lars som Værdimaal. Heller ikke jeg er klar over, hvorledes
en for stor Seddeludstedelse virker i et Land med statsfastsatte
Priser med Hensyn til at forringe Valutaens indenlandske Kø
beevne; international Købeevne har den jo ikke.
f. Som Værdimaal bestemmer Pengene Værdierne. Prisen
udtrykker vedkommende Varers Knaphed i Forhold til andre
Varer. Prisen fortæller mig, at jeg ikke maa bruge Platinsøm
til mine Støvlesaaler, selv om det teknisk var nok saa godt.
Priserne retleder Forbruget, fortæller, hvilke Raastoffer der
er Mangel paa, og hvor Omdannelsesbesværet er størst, og in
direkte det Forhold, hvori Maskin- og Muskelkraft deltager i
de forskellige Varers Produktion.
Men russisk Prissættelse mangler det automatiske Apparat.

Prisen maa sættes efter et Skøn, selv om man teknisk kan ud
regne, hvad der til den enkelte Vares Fremstilling gaar af
Stof og Kraft. Et socialistisk Samfund lider tilmed her af den
Mangel, at det er som en afsides liggende selvforsynende
Bondegaard, der producerer hele sit Behov uden at være i
Stand til at sige, hvor meget den enkelte Artikels Fremstilling
har kostet, fordi Størstedelen af Udgifterne er fælles for hele
Bedriften og altsaa faste. I Sovjet er Arbejdslønnen faktisk
en fast Udgift, thi Folket skal leve, ligesom det anskaffede
Maskineri skal udnyttes. Det er muligt, det slet ikke kan
betale sig at hugge i den eller den Skov, men man skal an
vende Arbejderne, selv om de end ikke kan indtjene deres
Brød. Naar Rusland med Fordel kan levere Soyabønner, købt
i det kinesiske Manshuri, kørt 5000 km pr. Bane og derefter
afskibet til Nordsøhavn, til en Pris, der ligger 15 sh. under
den Pris, der vil dække Omkostningerne ved en Skibsladning
fra Manshuriet, skyldes det, at næsten alle de russiske Trans
portomkostninger er faste, naar de har ledige Waggoner og
ventende Stationspersonale. Men dette, at Udgifter, der i Ud
landet varierer med Produktionsmængden, i et socialistisk Sam
fund er faste, umuliggør en rigtig Prissættelse. Rusland kan
ikke vide, om det eksporterer med Tab, saa lidt som en Jern
bane véd, hvilken Udgift den enkelte Ladning faktisk har for
voldt.
g. I denne Sammenhæng kan nævnes, at der ingen Pris er
paa det at stille Kapital til Raadighed, altsaa ingen Rente;
d. v. s. Kommunistsamfundet mangler Renten som Rettesnor,
hvorefter den kan fordele Kapitalen over korte og lange An
bringelser (de sidste faar i Europa Fortrin, naar Renten er
lav); Mangelen paa Profit gør, at man ikke umiddelbart ser,
hvor der trænges til Kapital, d. v. s. baade med Hensyn til An
bringelse over kort eller lang Tid, samt over de forskellige
Erhverv, maa man gaa efter et Skøn, maaske opbygget paa
en utilstrækkelig Statistik. Bortset fra, at Sovjet har omgaaet
en af Vanskelighederne ved at sælge de nødvendigste Kvanti
teter af de nødvendigste Varer (Rationering) til en lav Pris,
og sætte Fantasipris paa, hvad der er her udover, maa det

skønnes, at Sovjet ikke har løst det store Problem: Prisfast
sættelsen — paa en saadan Maade, at Behovet møder Frem
stillingsbesværet og Raavarens forholdsmæssige Knaphed; om
begge Dele prissætter man efter et meget groft Skøn. At
Platin er sjældent, véd man, men skal denne Sjældenhed
maales med 100 eller 10 Kr. pr. Gram? Hvor mange Klæder
skal jeg give Afkald paa, om jeg hellere vil have en Platin
ring — forudsat Købefrihed?
h. Allerede det kapitalistiske Samfund lider under, at Har
monien i Produktionen svigter: dels skal der være Overensstem
melse mellem Behov og Produktion, saaledes at just de Varer
produceres, som ønskes, og i det Omfang, og dels skal der
være Harmoni mellem Trinene paa Produktionsstigen, d. v. s.
til en ønsket Støvlemængde svarer en vis Mængde Læder og
en vis Mængde Huder, og igen en vis Mængde Maskiner, en
vis Mængde Skotøjsfabriker, Garverier og Slagtninger, og en
delig en vis Mængde Fabriker, der erstatter Sliddet paa Sko
tøjsfabrikkernes og Garveriernes Maskiner. Trods alt, trods
Kriser giver det bestaaende Samfund en taalelig Overensstem
melse mellem Købevilje og Produktionsart og mellem de for
skellige Led paa Produktionslinien. Dette forudsætter, at Kapi
talen er nogenlunde rigtigt fordelt over Erhvervene, Bankernes
vigtigste Opgave, som de løser daarligere, end de kunde, om
de brugte Erhvervs-og Produktionsstatistikken med Fornuft.
Denne Fordeling maa i en Socialstat ene ske paa Grundlag af
Produktions- og Forbrugsstatistik og skønnes af Embedsmænd
efter rent formelle Kendetegn. Russiske Erfaringer viser da
ogsaa, at en Industri bliver overudstyret, en anden underernæ
ret, den ene Banelinie lider af Vognmangel, den anden er fyldt
med tomme Vogne. Man udbygger en Jernmine, men har for
lang Afstand til Kullene, det ene Produktionstrin maa standse,
fordi dets Forgænger ikke er færdig til at levere Materialet; man
laver Frakker, men Knapfabrikken kan ikke levere, og Fabrik
ken ligger stille, fordi en Maskindel mangler; hvor forstaaeligt
dette end er paa et Forsøgsstadium, er det dog min Overbevis
ning, at paa dette Punkt vil Femaarsplanen vise sig som en
Skuffelse, og at Statsproduktion endnu staar langt tilbage i
Under Højkapitalismen.
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Harmoni for Nutidens i Virkeligheden anarkiske Produktionsmaade.
i, Et Samfund skal bevare, ja øge sin Kapital; den nød
vendige „Opsparing", o: Kapitaldannelse, sker, teknisk set,
ved, at man i Stedet for at producere Forbrugets Varer laver
Produktionens Redskaber. Jeg „sparer" 1000 Kr. op, sætter
dem i en Bank, der udlaaner dem til en Murermester, der
derfor køber Mursten og bygger et Hus. Produktion af Mur
sten har afløst Fremstilling af f. Eks. Vin, hvortil jeg kunde
have brugt mine 1000 Kr. Man har spurgt, om denne Kapital
dannelse, der i vort Samfund opmuntres af Individets Pligt
overfor sit Afkom og sin Alderdom og af Renten og Udsigt til
Profit, vil finde Sted i et socialistisk Samfund. Sovjet har til
Overmaal besvaret Spørgsmaalet. Man har foreløbig ind
skrænket Forbruget med haard Tyranhaand, saaledes at Halv
delen af Landets Produktion gaar til Kapitaldannelsen, o: sam
fundsmæssig Opsparen. Ikke blot Fejlregning, men denne
bevidste Kapitaldannelse er Aarsag til „Kø’erne" og til Ra
tioneringen af vigtige Fornødenheder. Hvad England i 17401840 med mægtige Lidelser for Arbejderne samlede af Kapi
tal, vil Rusland søge at samle i et Tiaar. Jeg antager, at det
Beløb, Profit og Rente sluger, og som Rusland uden Offer for
Arbejdet kan opspare, kun er 15 å 20 pCt. af Landets Netto
indtægt.
Men et Samfund, der vil industrialisere sig saa hurtigt, kan
end ikke nøjes med denne mægtige Kapitaldannelse; det maa
laane, eller kun for sin Eksport modtage Maskiner og Stof og
andre Kapitalgoder. Opgaven var umulig, hvis der ikke var
den Ejendommelighed ved Storbedriftens Produktion, at den,
maalt i Forhold til produceret Mængde, er kapitalsparende.
100 Smaafabriker kræver tilsammen mere Kapital end en Stor
fabrik, der kan erstatte dem. Og Rusland, der her bygger paa
bar Bund, kan anlægge Fabrikkerne saa store, de teknisk set
bør være, det anlægger dem ud over Optimet (det bedste
Punkt), for store til at være økonomiske.
Man lade sig ikke forvirre af de Milliardbeløb, Europa til
syneladende har anbragt oversøisk og i Asien. England, der

har 4 Milliarder £ til Gode i Udlandet, har i en Menneske
alder indført mere end udført. Sagen er den: Europa faar
ofte under Bajonettens Trusel en Koncession eller Jord i
Egne, der ligger uden for vor Økonomi. Jeg udfører maaske
for 1 Million Kr. i Redskaber for at bearbejde Koncessionen;
takket være billig indført Arbejdskraft og Jordens Egenskaber
giver denne Koncession mig en Million aarlig, som jeg kapi
taliserer, idet jeg udbyder 20 Mill, i Aktier paa Londons Børs.
Statistikken vil fortælle, at England har anbragt 20 Mill, og
ikke 1 Mill, i vedkommende Koncession; paa den Maade er
det ogsaa gaaet med mange vesteuropæiske Koncessioner i
Czarrusland. Med Kapitalens nuværende mægtige Produktivitet
og med den koncentrerede Drift, Rusland kan sætte ind med,
kan det nøjes med maaske den halve Kapital af, hvad Vest
europa bruger med en tilsvarende Produktionsmængde for Øje.
Med Hensyn til Kapitalens Anskaffelse vil en socialistisk Stat,
hvor Vælgerne ikke har for meget at skulle sige, kunne slaa
det kapitalistiske Samfund.

III.

j. Socialismen vil ophæve Staten og erstatte den med det
klasseløse Samfund. Hvis Staten er et ved Magt skabt Sam
fundsorgan, som anvender Magt i sine Formaals Tjeneste, saa
er Sovjetrusland en Stat, og jeg kan iøvrigt ikke tænke mig et
Samfund, der ikke har en Magtoverbygning. Men ogsaa i
Vesteuropa er vi paa Vej fra den liberale Nationalstat til den
økonomiske sociale Stat, hvis Opgaver er flere og andre end
den nationale Stats.
k. Og med Hensyn til det klasseløse Samfund da er dette
Vrøvl, saa sandt som Klasser dannes ved, at Borgere har for
skellige Funktioner, og dette er ogsaa Tilfældet i en sociali
stisk Stat, hvis Borgere vil have forskellige Opgaver og efter
disse være forskelligt prægede. Befolkningen behøver ikke at

være delt i Besiddelsesklasser, men vel i Funktionsklasser,
og enkelte af disse vil danne en relativ Overklasse. Initiativ
og Ledelse kommer ikke fra Massen, men fra Enkeltmænd;
Lenins Drøm om det kollektive Menneske, ensartet, typiseret
og standardiseret, gendrives af hans egen og Stalins mægtige
Personligheder.
Men en saadan intellektuel Ledergruppe, støttet af, hvad jeg
vil kalde en teknisk Mellemstand, som alt nu selvstændig gør
sig gældende, behøver ikke som en Rotschild og en Morgan at
lokkes med Millioner for at anlægge en Bane. Ved Siden af
den Tilfredshed, som Opgavens Storhed og Magtudøvelse giver
sin Mand, maa denne Klasse imidlertid, alene for at opretholde
sin Arbejdsevne og sin Arbejdsvilje, kræve en passende Be
lønning, og det ikke blot i Ære og Anseelse, men ogsaa i øko
nomiske Goder. En Videnskabsmand og en Tekniker kræver
f. Eks. ordentligt og rigeligt Husrum, og Sovjet har endelig
indset det. Men Forskel i Løn strider ikke mod en socialistisk
Ordnings Idé, men vel mod det utopiske Fællesskabs. Naar
man kan faa en Videnskabsmand og en Hærfører for 10.000
Kr. aarlig, kan man ogsaa for 3 Gange almindelig Arbejdsløn
faa en stor Driftsleder, ja en Nationalbankdirektør — forud
sat, at 10.000 Kr. er Lønmaksimum; thi Kravet om Kæmpe
indtægter skyldes ikke Behovet, men Individets Vilje til socialt
at hævde sig — og i Dag er Storindtægt og vulgær Pengeudgi
velse Udtryk for social Udmærkelse; Belønning skal der til,
men der er andre Former for Belønning, der lokker, end just
overflødig Indtægt.
En Del Indtægt falder bort, naar Driftsleder ikke bærer den
økonomiske Risiko; men Risiko maa han løbe, og et sociali
stisk Samfund maa bruge Straf og Degradation, foruden Be
lønning og Æresbevisning, om ikke Lederklassen skal blive
ansvarsangste og initiativløse Rutine-Embedsmænd; thi det er
kun et ypperligt Faatal af Mennesker, der lokkes af Opgavens
Storhed.
Tilfældet vil ofte nu bestemme, hvilke Fag en Mand kom
mer til at tilhøre; Efterspørgslen, udtrykt i Arbejdslønnen,
bestemmer, om han faar Lov til at blive i Faget. I den sociali

stiske Stat maa man dels forlange en mindre Faghørighed og
Laugsbundethed, end f. Eks. vore Fagforeninger kræver, og
dels maa Staten bestemme, hvilke Fag en Mand skal lære.
Ogsaa her maa man bryde Lighedsideen ved at give forskellig
Løn for forskelligt Arbejde og dels anvende Akkordsystemet;
thi selv Kommunister vil vel indrømme, at de besiddende ikke
har Privilegium paa alle Laster, og at der blandt de ikke-besiddende vel nok er en halv Snes Procent, der er sløve,
underbegavede, asociale og „shirkers" (Folk, der skyder Ar
bejdet over paa Sidemanden). Og ovenpaa det Lag er der
Overgange.
Men endelig kan der blive Overfyldning i et Fag, Mangel i
et andet, og hvad Sult og Arbejdsløshed gør i vort Samfund,
maa Tvangsudskrivning gøre i det kommunistiske. Med be
grænset Arbejdstid er denne maaske taalelig, særlig naar man
udskriver de unge, men Tvangsudskrivning føles af Individet
som noget ubehageligt, bl. a. fordi Vilkaarlighed er uundgaaelig.
1. Jeg kan finde mig i at gaa klædt som andre, det gør
jeg faktisk, Byboens Liv er i meget standardiseret; Mr. Babbit
eksisterer ogsaa andre Steder end i U.S.A.1); men et Sam
fund, der ikke skal staa stille, maa give Plads for Individuali
teten. Man behøver ikke at give frit Spil for vor Vindesyge
saa lidt som for vore andre Drifter, men der maa være Plads
for værdifulde Mænds Udfoldelse af deres Personlighed. Det
er rimeligt, at et Samfund i Krig og under revolutionær Om
dannelse maa paalægge Individet snærende Baand, men i Læng
den maa et Samfunds Aandsliv ikke katholiseres, hvis man ikke
vil slaa Bom for menneskelig Erkendelsesvilje og Trang til
Tankefrihed. Paa dette Punkt har Sovjet kun Poster paa sin
Debetside og har ikke løst Spørgsmaalet om, hvorledes Erken
delsen af, at den enkelte er til for Samfundets Skyld, kan
forenes med Muligheden for Udvikling af værdifulde Indivi
dualiteter. Men i Erindringen herom maa man dog ikke glem*) Babbit er den amerikanske Romanforfatter Sinclair Lewis’ be
rømteste Romanfigur.

me, at alt i det nuværende Samfund knuses Tusinder værdi
fulde Individer under den Afmægtighed, Armod paalægger sit
Offer, og at ofte de bedste Mænd i Overklassen slaas ned af
deres Fæller, fordi de krænker Hordeinstinktet — ved „at
være anderledes".
m. Hvis vi med Spengler gaar ud fra, at Mennesket for
uden at være et Samfundsvæsen ogsaa sociologisk maa beteg
nes som et bytte- og magtlystent Rovdyr, forstaar man, at der
maa stærke Midler til, for at han skal opfylde de Pligter, et
socialistisk Samfund maa fordre i Erkendelsen af, at den en
kelte kun er et Hjul i et Maskineri, der er Maalet, medens
han selv kun er Midlet, og at vi alle er solidariske, naar vi
lever i et indviklet Samfund, hvor den enes Virken er af
hængig af den andens. Socialismen fordrer derfor af den en
kelte en Solidaritetsmoral, stærk i Kravet og stærkere i Efter
følgelsen. En Lederklasse vil som sagt danne sig — intet
Samfund kan undvære et Aristokrati — og Spørgsmaalet er
da, om et Aristokrati i et socialistisk Samfund vil gaa alle
Aristokratiers Vej: at fastholde og udvide Privilegier, der er
Belønning for Pligterne, og smøge disse sidste af sig.
I det kapitalistiske Samfund er der tre Maader, hvorpaa
man tvinges til at gøre sin Pligt: Penge, Magt og Ære, eller
Hundepisken, eller Sulten. Kan dette erstattes af det uom
stødelige Bud i vort Sind, vor egen Retsbevidsthed, der
tvinger os? Thi et socialistisk Samfund maa bryde ikke blot
med Egoismen, men ogsaa med Fagforeningsmoralen, der er
laugsmæssig-kapitalistisk bestemt.1)
Kommunismen kræver mere end noget Samfund, der har
eksisteret, at den enkelte er gennemtrængt af Tjenersind, af
Følelsen af ikke at være til for sin egen Skyld, men for Sam
fundets, at være Middel, men ikke Maal; men denne Følelse,
der i sin Praktik er det samme som den kristne Livsopfattelse,
er paa samme Tid en Fornægtelse af en marxistisk filosofisk
Materialisme og af Kapitalismens økonomiske Moral saavel
*) De følgende to Stykker er taget fra Den økonomiske Virksomhed
II, S. 196-97.

som af den snævre, klassebetonede Laugsaand, der mere end
socialistisk Aand karakteriserer Fagforeningerne. Vi kan for
bedre Institutioner, og vi kan ofte paavise Udviklingslinjer,
men til syvende og sidst er Menneskeaanden selv den største
Drivkraft, og denne Aand har to Veje: Erkendelsens og Sam
følelsens; et Samfund af Taaber eller ledet af Taaber og et
Samfund af Egoister eller ledet af Egoister kan aldrig blive
harmonisk; kun et Samfund, der hviler paa en social eller om
man vil en socialistisk Moral, kan trives sammen med sociali
stiske Institutioner; man kan ikke forstandsmæssigt være So
cialist uden at have den socialistiske Moral, og denne Moral
faar sit Udtryk i den Indstilling „at tjene" som herskende
Træk i hver Mands Sind. Himlen er nu engang ikke et Sted,
men en Tilstand, og selv en almægtig Barmhjertighed kan ikke
bygge en Himmel op med Djævle.
Socialismen er ikke Virkeliggørelsen af det og det økono
miske og sociale Program, ikke et stift System, men organise
rende Aand. Den betyder „en planmæssig Samfundsordning
gennem Samfundet selv til Almenhedens Nytte", men den er
ikke „Maal i sig selv" (Præsident Ebert). Denne organisatori
ske Aandsretning maa hvile — tilføjer jeg — paa Offervillig
hed og Pligtfølelse hos Individet. Socialismen er paa samme
Tid en Moral og en organisatorisk Teknik, og mange Demo
kraters Mangel paa Forstaaelse af, at ydmyg Offervillighed
og teknisk og økonomisk Viden og Forstaaelse er nødvendige
som Grundstene i en ny Samfundsbygning, er skæbnesvanger.
Godhed og Dygtighed! kun i dette Tegn kan vi give Menne
sket økonomisk Frihed. Det økonomiske Demokrati maa selv
have Offervilligheden og maa være aristokratisk i sin Leder
udvælgelse; intet Samfund er muligt uden et Aristokrati; det
økonomiske Demokrati heller ikke; men dettes Aristokrati
maa være tjenende, ikke fortrinsnydende.
Et socialistisk Samfund kræver af den enkelte en højere
Moral end vort, og kan denne tænkes uden Støtte i noget reli
giøst? Kan man overhovedet ved at dekretere Materialismen
som Religion hindre den Trang, der er i os alle til at finde
Livets Mening og Sammenhæng uden for os — i det over

jordiske? Man kan ødelægge en Kirke, men kan man af
skaffe Gud?
Lad gaa, at mange Russere, baade blandt de ledende og de
ledede, er besjælede af Offervillighed; men det er saaledes,
at for at besidde Goder og Lykke skal vi ikke blot vinde,
men daglig genvinde; det er ikke Ofret i det heroiske Øje
blik, men i det daglige Liv, som kræves. Skal et nyt Samfund
bygges op og holde sig, kræves Offervillighed og den Vilje
hos den enkelte til Dygtiggørelse, som bunder i ydmyg Er
kendelse af Opgavens Storhed og egne Mangler. Et fornuftigt
Samfund vil ikke som vort give Fortrin til Snuhed, erhverven
de Evner og Agitationstalent (den politiske og kommercielle
Agent), men til Tænkeevne, Kendskab og Offervillighed; thi
over Golgata gaar stadig Vejen til Menneskehedens Frelse.

Revolutionen har ingen stor Chance i Vesteuropa, ikke par
lamentarisk; thi Haandens Arbejdere vil udgøre en aftagende
Minoritet i Befolkningen; vor Teknik gør, at flere og flere
anvendes i Omsætningens Tjeneste og i Erhverv, som uden at
give sin Mand mere end en Arbejder tillader ham en social
Ærgerrighed, der giver ham Smaaborgertankegang — heller
ikke ved aabent Oprør; thi Arbejderne har glemt at føre
Vaaben, og Maskingeværerne og Aeroplanerne er i de andres
Hænder. Og Revolution vil i Vesteuropa kræve større Lidelse,
større Værdiødelæggeise og sætte Tiden mere tilbage end i
Rusland. Falder Kapitalismen, er det dens egne iboende Mang
ler — Misforholdet mellem Teknik og Organisation — der
dræber den, ikke Kommunisterne.
En revolutionær Kraft er der i Rusland, ikke i dets Agita
tion, men i dets Eksempel. Mit Raad er derfor til den saakaldte kommunistiske Intelligens: Hør op med taabelige De
monstrationer! Deltag ikke i kritikløs Agitation og forhold
Eder roligt. Men følg nøje, hvad der sker i Rusland, prøv det
lidenskabsløst og meddel os Resultaterne. Og agiter, ligesom
iøvrigt hele Arbejderklassen bør, for, at Rusland faar Arbejdsfred til at gennemføre sit Eksperiment, hvis Resultat vil være

afgørende for, hvorledes vi, den tekniske Mellemstand, stiller
os, vi, der raader over den tekniske og organisatoriske Viden,
og hvem ingen Magthaver, hverken kapitalistisk eller kommu
nistisk, kan undvære. Thi for os gælder det at lære, for at
anvende det paa vort eget, ikke slavisk at efterligne, hvad der
sker andetsteds under andre Forudsætninger og med andet
Menneskemateriale.
— Og gransk med Flid Deres Marx; men husk, hans „Ka
pitalen" er ingen Koran, der maa fortolkes og strækkes for at
være anvendelig; den er en Kritik og en Samfundsfilosofi,
bygget op paa Forhold, der snart ligger 100 Aar tilbage. Og
vi, der kan tænke, vil lige saa lidt lade os binde af Marx som
af Ricardo; vi vil ikke indrømme noget Menneske Ufejlbarlig
hed eller se bort fra hans Afhængighed af sin Tids Omgivelser
og Opfattelser.

FORTEGNELSE
OVER ET UDVALG AF

PROFESSOR, I)R. L. V. BIRCKS SKRIFTER OG ARTIKLER
GENNEM mange Aar var Professor Birck en interesseret Med
arbejder ved Nationaløkonomisk Tidsskrift. Han var i det
hele en flittig Skribent. Bircks levende Sind førte det med sig,
at han lige fra sine unge Dage til sine sidste skrev om de Pro
blemer, han ansaa for væsentlige i Tiden, økonomiske, sociale
og sociologiske, religiøse og almenmenneskelige. Han holdt af at
give sin Optagethed af et Emne eller en Begivenhed Udtryk i det
skrevne Ord, og han havde en ualmindelig Evne til at give baade
den videnskabelige Afhandling og den saglige Artikel en Over
skrift, i det hele til at give sin Opfattelse et rammende Udtryk.
Hans skriftlige Produktion — forskellige Mangler ved dens Detail
ler til Trods — vil vedblive at bære Vidne om en fri og interesseret
Iagttager, en ejendommelig Blanding af en nationaløkonomisk
Tænker og en Filosof, klog paa Mennesker og menneskelige Fore
teelser. De Emner, han behandler, er mangeartede og vidner
paa een Gang om hans vidtspændende Interesser og den inderste
Sammenhæng i al hans Virke, Striden for Sandhed og Ret. Selv
i de Tilfælde, hvor det maatte vise sig, at Birck i sin Bedøm
melse af Begivenheder og Mennesker tog fejl, vil en senere Tid
ikke gaa uden om hans Arbejde.
Den efterfølgende Fortegnelse er fuldstændig med Hensyn til
Bøger og Pjecer, ligeledes med Hensyn til Tidsskrifts
afhandlinger i saadanne danske og fremmede Tidsskrifter,
som efter deres Karakter kunde tænkes at indeholde Afhand
linger fra Bircks Haand. Af Tidsskriftsstof er dog udeladt de
mange Boganmeldelser, Omtaler af officielle Publikationer o. 1.
For Dagspressens Vedkommende (hvormed i denne For
bindelse ligestilles Ugens Tilskuer, Det nye Nord o. 1.) har en
Begrænsning derimod været nødvendig. Man har medtaget saa
danne Artikler (Kroniker m. v.), som skønnes at være af vari
gere Betydning. Særlig stærkt er Begrænsningen gennemført for
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de ikke-faglige Artiklers Vedkommende, I*'ra Bircks Rigsdags
virksomhed er kun medtaget enkelte af de betydeligste Taler
og endelig nogle større Bidrag til Kommissions- og Udvalgs
betænkninger.
En saadan Begrænsning maa naturligvis være skønsmæssig.
Baade af Hensyn hertil og til, at der ogsaa blandt de ikke-medtagnc Artikler findes værdifulde Ting (f. Eks. de 19 Artikler om
Verdensøkonomiens aktuelle Spørgsmaal 1921—22 i The Scandi
navian Insurance Magazine) er en fuldstændig Fortegnelse udar
bejdet og henlagt i Universitetets økonomisk-sta tistiske Labora
toriums Bibliotek.
Cand. polit. Andreas Rasmussen har samlet Materialet til den
fuldstændige Fortegnelse og har i det Hele bistaaet ved Udarbej
delsen af nærværende Udvalg.
M. H. t. Fortegnelsens Enkeltheder bemærkes, at Titlens Ord
lyd er angivet med Kursiv, medens enhver Art af Forklaring er
sat i Parentes.
Hvor intet Mærke er angivet, er Artiklen skrevet under Navn
eller Forbogstavsmærke (L. V. B.).
Red.
KRONOLOGISK FORTEGNELSE OVER DE UDVALGTE
ARBEJDER1).
1890.
1. Eslrups Bog. Finansloven. Social-Deniokraten
7iol890;
*

1, Sp. 1—3; u. M.f?)1).

1896.

2. Konsumenter kontra Producenter. N. T. 34, 419—441
*).
3. Gamle Guder og nye — (Om Radikalisme). Vort Land 7» 1896; l,Sp. 1—4;
mrk.: Aloysius.
4. Jesuiterne i Paraguay! Vort Land
1896; 2, Sp. 3—6; mrk.: Aloysius.
1897.
5. Jesuiter og Jesuitisme. En aforislisk Fremstilling. I—III. Vort Land ’7» 1897,
Kronik. — ”A 1897, Kronik. — ’•/» 1897, Kronik; alle mrk.: Aloysius.
6. Nationaløkonomisk Forening. 1872—1897. Vort Land ”/n 1897; 2, Sp. 4—6.
7. Indkornst-Kildcheskatning. Erhvervsskatter. Professor Falbc-Hansens For
slag. Vort Land ”/»i 1897; 1, Sp. 1-4; mrk.: K.

’) Følgende Forkortelser er anvendt: N.T.: Nationaløkonomisk Tidsskrift.
— Natt.: Nationaltidende. — Aft: Aften. — S.: Side. — mrk.: mærket. —
u. M.: uden Mærke.
’) læses: Første Side, Spalte 1—3.
’) læses: 34’ Aargang (Bind), Side 419—441.

8.

9.
10.
11.
12.

1898.
Middelstanden. Resultater af den kjobenhavnske Indkomstskat 1865—96.
Vort Land ’/« 1X98; 1, Sp. 1—4.
To Stænder. Vore Fagforeninger. Arbejder contra Proletar. Vort Land
•/» 1898; 1, Sp. 1-4; mrk.: K.
Pel moderne Italien. Vort Land '•/» 1898; 1, Sp. 1—5; mrk.: K.
Romanske Parlamenter. Bestikkelses-System. Bankier og Folketingsmand.
Vort Land "/
* 1898; 1, Sp. 1—4; mrk.: K.
I)ct moderne. Tysklands Grundlægger. Olio v. Bismarck. I—II. (Nekrolog).
Vort Land '/. 1898; 2, Sp. 1—4; mrk.: К. — Ve 1898; 1, Sp. 1-5.
1899.

13. I Aslrallampens Skjatr. Indledning — I—III. — I. l)et 19de Aarhundredes
Arbejdsherre. Vort Land “/a LS99; 1, Sp,6—8; mrk.; Aloysius. — II. Munkene.
Vort Land V« 1899; 1, Sp. 1—5; mrk.: Aloysius. — III. »Selfmade
*
Mænd.
Vort Land ”/» 1899; 2, S p. 3—6.
1900.
14. Krediløkonomiens Omsætningsmidter. En Studie over Pengenes Natur,
deres Funktion og Værdi. (Socialokonomi.sk Samfunds Skrifter I). 69 S.

15. Det 19. Aarhundredes økonomiske Karakteristik og det 20des Horoskop.
Bourgeoisiets Epoke. N. T. 38, 305—326.
16. Engelskmand. En Karakteristik. Vort Land 'Vi 1900; 1, Sp. 1—5.
17. En social Forskydning. Ilandelens Arbejdere. Vort Land ”/i 1900; 1, Sp. 1—4.
18. I Astrallampens Skjær. IV—VI. — IV. Den moderne Fagforenings Fører.
Vort Land “/» 1900; 1, Sp. 1—6. — V. »Tiden
*
og Personlighederne. Vort
Land '*/» 1900; 1, Sp. 1—5. — VI. En Taarnugles Filosofi. Vort Land ”/»
1900: 1, Sp. 1—6; mrk.: Aloysius.

1902.
19. Værditeori. En Analyse af Begrebet »Efterspørgsel og Tilbud
.
*
183 S.

I—II. 116-]-

20. [Selvbiografi]. Indbydclscsskrift til Kjøbenhavns Universitets Aarsfest. No
vember 1902. S. 99—100.
21. Driftsherrens Gevinst. (Indledning til en Diskussion i Nationaløkonomisk
Forening "/» 1901). N. T. 40, 72—78.
22. I)en progressive Indtægtsskat. N. T. 40, 166—177.
23. Finansloven og dens Behandling i de forskellige Lande. Dansk Tidsskrift.
5, 773—779.
24. Irske Agrarspørgsmaal. (Fra Irland). I. Fæslelovgivning. Natt. ”/t 1902; 1,
Sp. 5—2. Sp. 1. — II. Den irske Bonde. Natt. ”/t 1902, Aft.; 2, Sp. 2—3. —
III. Overbefolkning. Natt. 3% 1902, Aft.; 2, Sp. 1—3.
25. De døde Døden. (Om de Moderate). Vort Land Vn 1902; 1, Sp. 1—4; mrk.:
Aloysius.
26. Anarkister. Vort Land ”/n 1902; 1, Sp. 1—4; mrk.: Aloysius.
27. Vor Kullurs Undergang. Vort Land 'Vis 1902; 1, Sp. 2—6; mrk.: Aloysius.

1903.
28. Bidrag til en Teori om de økonomiske Perioder. 67 S.

29. 1869—1902. El Ilids over den sidste Menneskealders økonomiske Sving
ninger. 108 S.
30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.
37.

38.
39.

40.

41.

Karl Marx's Værdilære i en Nøddeskal. N. T. 41, 25—36.
Typens Uddoen. Vort Land ’Vi 1903 ; 3, Sp. 1—3; mrk.: Aloysius.
Viden og Videnskab. Vort Land V» 1903; 1. Sp. 1—4; mrk.: Aloysius.
Ecrasez ["infame. (Om Brandcsianismen). Vort Land "/» 1903; 1, Sp. 1—5;
mrk.: Aloysius.
Englands Frihandel. I—III. — I. Kampen for Frihandelen. Natt. ’% 1903,
Aft.; 1, Sp. 4—5. — II. Den engelske Tarif. III. Omslaget. Natt. ”/« 1903,
АП.; 1, Sp. 6-2, Sp. 2.
Englands Toldpolitik. IV—VIII. — IV. Kolonierne. Nall. *7 1903, Aft.; 1,
Sp. 1—2. — V. Interessernes Afvejning. Natt. ”/» 1903, Aft.; 1, Sp. 3—5. —
VI. Boerspekulationen. Nall.”/» 1903, Aft.; 1, Sp. 2—4. — VII. Ilos Gene
ralagenterne (Гог de engelske Kolonier). Natt.”/* 1903, All.: 1, Sp. 3—5.—
VIII. Ilvad England vil give (til Gengæld for Koloniernes Toldpræference).
Nalt. 7» 1903, Aft.; 1, Sp. 3-4.
Familieegoisme. Vort Land “/» 1903; 1, Sp. 1—1; mrk.: Aloysius.
Engelsk Protektionisme. En Oversigt og el Horoskop. Nalt. ’*/» 1903, Aft.;
1, Sp. 1-4.
Strømkæntringen i England. Natt. ”/ю 1903; 1, Sp. 5—2, Sp. 1.
Forslag lit Lov om anerkendte Arbejdsløshedskasser. Fremsat i Folketin
get den 10. November 1903 nf Birck, Poul Rasmusen, Lange og Martin
Madsen. Rigsdagst. Till. A., Sp. 2569—2576 (jfr. Natt. ’% 1903, Aft.; 1, Sp.
1—2. — »7» 1903, АП. (B); 1, Sp. 2-3; begge u. M.).
Husmænd. I—II. Natt. ’7u 1903, Aft. (В); 1, Sp. 1-3. — 7« 1901, Aft. (B);
1, Sp. 3—5.
Husmænd. El Gensvar (til Forpagter Abel). Nalt.’Vi 1904; 1, Sp. 5—6.
1904.
(Prøvcforc)æsning ved Doccntkonkurrcncen). N. T. 42,

42. Begrebet Kapital.
35—64.
43. Truslens Organisations- og I-’inancieringsformer. (Foredrag i National
økonomisk Forening *7ю 1904). N.T. 42; 513—548.
44. Kvinden og Samfundet. I—II. (Om Kvindernes Valgret). Vort Land 4/i 1904;
1, Sp. 1—4. — 7« 1904; 1, Sp. 1—4; begge mrk.: Aloysius.
1905.
45. Med Strømmen. Skule Jarl. (En Karakteristik af Edvard Brandes). Nalt.
”/i 1905, Aft.; 1, Sp. 1—3.
46. Bevillingsretten og Anmærkningen. I—II. Natt.”/» 1905, Aft.; 1, Sp. 1—2.
- *’/♦ 1905, Aft.; 1, Sp. 2—5.
47. Parlideling eller Klassedeling. I—III. Natt. ’/» 1905, Aft,; 1, Sp. 1—3. — */
1905, Aft.; 1, Sp. 1—3. — ’7» 1905, Aft.; 1, Sp. 1—4.
48. I Stilhedens Land. (Fra Mccklcnburg-Strclitz). Natt.’V» 1905, Aft.; 1, Sp. 2—
4; mrk.: Hustler.
49. Patriarkalske Tilslande. (Fra Mecklenburg-Strelitz). Natt. ”/t 1905; l,Sp. 6—
2, Sp. 1; mrk.: Hustler.
50. Østerrigske Tilstande. Betragtninger og Interviews. I—IX. Natt.7« 1905, Aft.;
1, Sp. 3—4. — 7» 1905, Aft.; 1. Sp. 3-4. — •/. 1905; 1, Sp. 5—2, Sp. 1. —
7» 1905, Aft.; 1, Sp. 3-4. — «/. 1905, Aft.; 1, Sp. 4-6. - '7. 1905, Aft.; 1,

Sp. 3-5. — lt/» 1905. Afl.; 1, Sp. 2-3. — *7 1905, Aft.; 1, Sp. 1—2. - *
7.
1905, Aft.; 1, Sp. 6-2. Sp. 1.
51. Gehejmeraadernes Revolution. Den ungarske Krise. I—II. Natt. ”/• 1905,
Aft.; 1, Sp. 5-2, Sp. 1. - */• 1905. Aft.; 1, Sp. 2-4.
52. N. C. Frederiksen. (Nekrolog). Natt. */i
1905; 2, Sp. 6—3, Sp. 1.
1906.
53. Folkethingsmand, Dr. polit. Laurits V. Birck’s Levnelslob og Program. 29 S.

54. Fremtidsstaten. II.G. Wells Utopier. (Foredrag i Nationaløkonomisk Forening
“/i 1906). N. T. 44. 362-397.
55. Samlingspolilik. Dansk Tidsskrift. 9, 582—598.
5G. [Selvbiografi], Journalisten */u> 1906, S. 63, Sp. 1.
57. Forslag til Lov om autoriserede Revisorer. Forelagt i Folketinget af Birck
og 9 andre Medlemmer. Rigsdagstidende, Tillæg A 1905—06, Sp. 3995—3998.
1907.
58. Arveafgiftens Principper og Historie. Særtryk af Rigsdagslidende. Tillæg B,
Samling 1906-07. Sp. 1577—1604. 16 S.

59. Produktionen og Forbruget. El Tilsvar lit lir. Hans Jægers Arlikkel om
*
»Anarkiet
.
Tilskueren 1907, S. 982—989.
60. Middelalderens Falligpleje. Vor Fremtid; 1, 141—148.
61. Erbschaflsslc.uer in Schweden und Norivegen. Schanz’ Finanz-Archiv; 24 I,
193—194.
62. William Scharling. 1837-22. Seplember-1907. Vort Land «/• 1907; 1,
Sp. 1-4.
1908.
63. En Finanstale (Krisen 1907—08). Særtryk af Rigsdagstidende. Folketingets
Forh. 1907-08, I, Sp. 324-328, og 1908—09, I, Sp. 424—481 (med enkelte
Forkortelser). 31 S.
64. Omsætningens Mekanik. Grundrids ved folkelig Universitetsundervisning.
16 S. (Ogsaa trykt i Vor Fremtid; 1, 257—279).
65. Den politiske Situation. Vor Fremtid; 1, 406—414.
66. Folkekirkens Indtægter og Formue. Vor Fremtid; 2, 176—178.
67. En Skrivelse fra I)r. Birck til Finansministeren. (Et Angreb paa Kammer
advokat Winther). Vort Land ”/i 1908; 1, Sp. 3—6.
68. Bondestandens Sparekasse. Et aabenl Spergsmaal. I—II. Vort Land
1908; 1, Sp. 6—8. — ”/« 1908; 1, Sp. 6—7; beggemrk.: En bekymret Sparer.
Bondestandens Sparekasse. Aabent Brev til Hr. Landinspektør Stage. Vort
Land 7i 1908; 1, Sp. 7—8; mrk.; En bekymret Sparer.
69. Dommens Dag. (Ved Albertis Fald). Vort Land ’/» 1908; 1, Sp. 3—6.
70. Forslag til Lov om /Endring i Lov om Forlængelse af Nationalbankens Oktroj.
Forelagt i Folketinget af Birck og Dinesen. Rigsdagstidende, Tillæg A
1908-09, Sp. 2839-2840 (jfr. Vort Land *7. s 1908; 1, Sp. 3—6).
1909.
71. Sukkerets Historie. En handels- og finanspolitisk Studie. 240 S.

72. Staten og den sociale Kamp. Betragtninger i Anledning af den svenske
Generalstrejke. Gads danske Magasin. 3, 783—789.
Nationaløkonomisk Tidsskrift. LXXI.
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73. {Selvbiografi]. Stenografisk Interview ved C. C. Clausen. Hver 8. l)ng s
1909, 526-528.
74. Nytidens Gennembrudsmamd. (Britisk Imperialisme). Vor Fremtid. 2, 458
-471.
75. Vor Seddelbank i 120 Aar (1736—1857). A.: Før Bankerotten. \i.: Banke
rotten. C. Nationalbanken. Vor Fremtid. 3, G.5—79, 137—148. 198—212,
(Særtryk s. A.).
76. Bircks Separalvotum (afgivet til Folketingsudvalg vedrorende Bankgaran
tien). Rigsdagstidende, Tillæg B. 1908—09, Sp. 2546—256S.
77. Bondestandens Sparekasse. Vort Land ’/« 1909; 1. Sp. 2—5.
78. De danske Sukkerfabriker. El Bidrag til Friaktiespørgsmaalel. Vort Land
*/< 1909; 1, Sp. 2—5.
79. En Studie oner J. C. Christensen I—IV. Vort Land */w 1909; 1. Sp. 6—8.
— 4/ю 1909; 1, Sp. 4—7. — 7io 1909; 1, Sp. 3-5. — 7io 1909; 1. Sp. 3-6.
80. Statsregnskab og Status. I—II. Vort Land i/o 1909; 1. Sp. 1—3. — */u
1909; 1, Sp. 1—3.
1910.
81. Arbejdsgivere og Arbejdere. Tale holdt i Folketinget den 14. og 15. Fe
bruar 1910. Særtryk af Rigsdagstidende, Folketingets Forh. 1909—10,
Sp. 3854—3896. 22 S.
82. Staten contra Samfundet. Gads danske Magasin. 5, 75—80.
83. Samfundet. Betingelserne for dets Opstaaen. Gads danske Magasin. 5,
155-170.
84. Socialistiske Utopister i Frankrig. I—II. Vor Fremtid. 3, 439—460, 481
—494 (Særtryk s. A.).
85. Danmarks Forsvarsbyrder i Middelalderen. Vor Fremtid. 4, 19—31.
86. Polske Dage. (Fra Galizien og preussisk Polen). I—III. Vort Land ”/»
1910; 1, Sp. 1-4. - “/. 1910; 1, Sp. 1-3. — “/. 1910; 1, Sp. 1—5.

1911.
87. Prof., Dr. William Scharling. (Nekrolog). Illustreret Tidende. ’/» 1911; 52,
385-386.
88. Forslaget til en Aklictov. I—II. Ugens Tilskuer. 1, 128—129, 136—137.
89. Ikke hvad, men hvorledes. (Om Sparsommelighed i Statshusholdningen).
Ugens Tilskuer. 1, 240—242.
90. E. Wiinblad. 1881—1911. (Ved hans Fratræden som Redaktor). Vort
Land M/< 1911; 1, Sp. 1-4.
91. Falbe Dansen. Professor Falbe Hansen fylder 70 Aar idag. Vort Land.
"/• 1911; 1, Sp. 4—5.
1912.
92. Ejendomsskatter og Ejendomspriser. En Studie. 242 S.

93. Kulstrejken (i England). Gads danske Magasin. 6, 410—412.
94. Om vor Erkendelse af Gud. (Tilegnet Bircks tidligere Lærer, Pater Fells).
Gads danske Magasin; 6, 603—612.
95. Justum prelitim. Varefordyrclse og dansk Spekulation. (Om Sukker- og
Ølpriser). Ugens Tilskuer. 2, 132—133.
96. Svar til Brtjggerforeningen. Ugens Tilskuer. 2, 178—179.

97. Polypen. I Anledning af Banksammenslutningen (mellem Landmands
banken og Lollands Spare- og Laanebank). Ugens Tilskuer. 2. 207—208.
98. Jøderne og Kapitalismen. Vor Fremtid, o, 2-11—264.
99. En Stridsmand. (En Karakteristik af Godsforvalter Bcrthelscn). Vort Land.
“/» 1912; 1, Sp. 2-4.
1913.

100. Østerrigsk Politik. Politiske Interviews til »Nationaltidende». 151 S.
101. Kontrol og Ansvar med vort Pengevæsens Ledelse. (Foredrag). Beretning
om Foreningen af jydske Landboforeningers 39. Delegeret møde i Aar
hus, S. 47—53. (Særtryk n. A.).
102. Danmark for Valdemartiden. Vor Fremtid. 6, 541—551.
103. Kirken i Middelalderen. Vor Fremtid. 6,146—162,185—201. (Særtryk s. A.).
104. Nationalbankdirektør Emil Meyer død. (Nekrolog). Vort Land */i 1913;
1, Sp. 4-6.
105. Kommissionen. (Om Grundlovsændringen). Vort Land’*/« 1913; 1, Sp.2—5.
106. Kontorchef Aage Sørensen. 1873—1913. (Nekrolog). Natt.*7« 1913; 1, Sp. 3—4.
107. Ministerielle Profiler. (Ved Udnævnelsen af det andet Ministerium Zahle).
Natt. ”/» 1913, Ekstra-Udgave; 1, Sp. 2—4.
108. Amerikas nye Menlpolilik. (Fra Amerika). I—IV. Natt. “/» 1913; 1, Sp.
1-2.— ”/» 1913; l,Sp. 1-2.-”/» 1913; 1, Sp. 1—3. - *
7»1913; 1, Sp. 1-3.
109. Kampen om Magien. (Fra Amerika). I—II. Natt. *
/» 1913; 1, Sp. 1—3. —
’/i» 1913; 1, Sp. 1-2.
110. Amerikas Negere. (Fra Amerika). I—III. Natt. */<» 1913; 1, Sp. 1—3. —
H/1» 1913; 1, Sp. 1-2. - ,4/i0 1913; 1, Sp. 1—2.

1914.
111. Dansk Kameralvidenskab. Vort Fædrelands Finanshistorie. Første Bind.
Offentlige Aktiver og deres Udbytte. (Udkom først 1918 som 1. Del af
»Rigets Jordegods og Regalerne«). 129 S.
112. En Jurist om Fagforeninger og Trusler. (Professor Vinding Kruse). NT.
52. 76-98.
113. Et uafhængigt Universitet. Ugens Tilskuer. 4. 339—340.
114. Den nye amerikanske Banklov. I—II. Natt. *'/» 1914, Aft.; 3, Sp.6—4, Sp.
2. — 7« 1914, Aft., 3, Sp. 1—3.
115. Anders Nielsen. (Nekrolog). Vort Land '7e 1914; 3, Sp. 5—7.
116. Ludvig Bramsen. (Nekrolog). Vort Land ”/« 1914; 3, Sp. 2—4.
117. Danmark under Krisen. I—II. Natt. ”/» 1914, Aft.; 1, Sp. 1—2. — ”/» 1914
Aft.; 1, Sp. 1-3.
118. Danmark og Krigen. I—II. Natt. ”/n 1914; 1, Sp. 1—3. — '7n 1914, Aft.;
1, Sp. 1—3.
1915.

119. Viglige Varer. Deres Fremstilling, Forhandling og Beskatning. Ilandelsog finanspolitiske Monografier over Korn, Mel, Kaffe, Tobak, Kali, Krudt
og Tændstikker, Petroleum, Sukker, Salt, Kartofler og Ked. 523 S.
120. Sjælens Udødelighed. (Tilegnet ProfcssorAVcstergaard). Gads danske Maga
sin; 9. 470—478, mrk.: Aloysius.

121. Krigens Økonomi. I—II. Gads danske Magasin; 10, 168—178, 212—221.
122. Toldens Forandring fra cn Omsætnings- til cn Forbrugsafgift. I —II.
Maanedsskrift for Toldvæsen; 9, 1—8. 13—18.
123. Arbejderforsikrings-Raadcl og Domstolene. Social Forsorg; 10. 346—347.
124. Slalsfastsallc Priser. Ugeskrift for Retsvæsen. 1915 (Aid. B), S. 33—38.
125. Nordslesvig og Danmark. En Udtalelse i den engelske Presse af Prof.,
Dr. L. V. Birck. Natt. *♦/» 1915, Aft.; 3. Sp. 3-4.
12G. Krig og Kendsgerninger I—II. (Om Verdenskrigens Omkostninger). Natl.
”//1915, Aft.; 1, Sp. 1—2. — »/« 1915, Alt.; 1. Sp. 1—3.
127. En Liberal. Pcschcke Koedt. (70 Aar). Natt.”/» 1915, Aft.; 3, Sp.5 —4, Sp. 1.
128.

129.

130.
131.

132.
133.
134.
135.
136.

137.
138.
139.
140.

141.
142.
143.
144.
145.
146.

147.
148.

1916.
Kurser og Kurssvingninger. (Foredrag). Beretning om Foreningen af
jydske Landboforeningers 42’ Dclcgeretmødc i Aarhus. S. 169—174.
Statsmonopoler og Rcgalrcltcn. (Foredrag i Nationaløkonomisk Forening
'7i 1916). N. T. 54, 167-202.
Samfundels Opslaaen. I—IV. Gads danske Magasin; 10, 423—435, 457—466,
521-538, 587- 600.
Den sociale Udviklings Linier. I—II. Gads danske Magasin; 10, 641—649,
708-713.
Omsætnings- og Narringsafgifter i den forsle Middelalder. Maanedsskrift
for Toldvæsen; 10, 93—99.
Dansk Merkantilisme. Maanedsskrift for Toldvæsen; 10, 129—135,143—148.
Den progressive Indkomstskats Indflydelse paa Jordrenten. Ret. Tidsskrift
for Mandsret og Landsret; 12, 138—139.
De økonomiske Tidsaldre. Tilskueren. 1916 II, 416—437.
Tyskland—Øslerrig. Mellemeuropa som Slorslat. I—III. Natt. M/i 1916, Aft.;
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Ballin. Jyllandsposten. T/n 1916; 4. Sp. 3.
Er Maalel fuldt? (Aabent Brev til Direktør Max Ballin). Jyllandsposten,
’’/i. 1916; 2, Sp. 5.
Skotøjs-Trusten. En Erklæring fra Dr. Birckog Direktør Ballin. Jyllands
posten. ,e/u 1916: 4. Sp. 5.
Skotøjs-Truslens Kapitalforhold. Jyllandsposten. ” n 1916; 2, Sp. 1—6.

1917.

119. Aloysius' Breve: Hinsides —. 83 S. 2. Oplag. 1919, 88 S.
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182. Ørestindstolden. Maanedsskrift for Toldvæsen. 14, 6—14.
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204. Om Pengegrise. En zoologisk-ftnansiel Studie. (Om Bestyrelsesmedlem
mer i Aktieselskaber). Politiken ,4/$ 1922. Kronik.
205. Transatlantisk Kompagni. Professor Bircks Tale paa Generalforsamlingen.
Jyllandsposten **
/« 1922; 5, Sp. 1—3.
206. Tyskland under Markkalaslrofen. København ”/» 1922, Kronik.
207. Hr. Emil Gluckstadt som Bankledcr. — København ’•/» 1922. Helside.

1923.
208. Bankkommissionens hemmelige Beretninger. Utarbcjdetaf Professor Birck
som Medlem af Kommissionen. Kristiania. 8 S.
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septbr. 1923, S. 136—198 (se ogsaa Socialisten. 23, 59—70 og 87—91).
221. Eventyret om Skibsguldel. I—II. (Om dansk Skibsfart under og efter Kri
gen). København 14/i 1924, Kronik. — ,4/i 1924, Kronik.
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239. The public debt; the scourge of Europe described, explained and histori
cally depicted. New York. 312 S.
240. Technischer Forlschritl and Uberproduklion. Kieler Vortråge gehalten im
Wissenschafllichen Klub des Instituts fur Wellmirtschafl und Seeverkehr
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