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Forord

Denne kildesamling er tænkt som et supple-
ment til den fremstilling af den vestlige teknologis
historie, der er givet i bogen Skruen uden ende -
den vestlige teknologis historie .

Kilderne er udvalgt, så de belyser forhold og
tænkemåder, der er gennemgået og beskrevet i
ovennævnte bog. Vi har forsøgt at udvælge en
række kilder, der enten ikke er særlig kendte eller
nemt tilgængelige. Dog har vi medtaget nogle få
meget vigtige kilder, også selv om de i forvejen er
tilgængelige på dansk, det gælder f.eks . tekster af
Marx og Einstein . Kilderne strækker sig i tid fra
Middelalderen og helt frem til 1980'erne . Nogle
er ganske korte og markerer blot en pointe eller
rapporterer en opfindelse, andre aftegner en stem-
ning eller viser en tænkemåde, og et par længere
tekster dokumenterer synspunkter, der har været

afgørende for den teknologiske og samfundsmæs-
sige udvikling, f eks . Taylors introduktion af »scien-
tific management«. Hver enkelt kilde er forsynet
med en kort indledning, der placerer den i en sØrre
sammenhæng. Hvor intet andet er anført er over-
sættelsen foretaget af Keld Nielsen, Henry Nielsen
og Hans Siggaard Jensen. Nogle få steder har
oversætterne anbragt små forklarende kommenta-
rer i den Øbende tekst Disse kommentarer er klart
markeret med kantede parenteser .

Det er vores håb, at denne kildesamling ikke
kun vil blive brugt i undervisningen - hvor der i
Danmark findes en god tradition for at anvende
originaltekster - men at den også vilvære et nyttigt
supplement for den almene læser, som ønsker at
opnå en let adgang til nogle helt centrale kildetek-
ster inden for teknolologihistorien .

Keld Nielsen
Henry Nielsen
Hans Siggaard Jensen

Århus og København juni 1990
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Kilde 1

Om arbejdets velsignelser
Theophilus (ca. 1120)

Theophilus var tysk benediktinermunk . I bogen De Diversis
Antibus (Om de forskellige kunster) gav han en systematisk
beskrivelse af en række forskellige håndværksteknikker .
Bogen handler altså ikke blot om kunst i moderne forstand ;
ordet »kunst« er brugt i sin oprindelige betydning, hvor det
også betegnede håndværk . Theophilus forklarede blandt
andet, hvad man skal gøre for at fremstille farver i forskellige
kulører og hvordan de kan anvendes under forskellige
forhold . Han beskrev fremstillingen af glas og angav en ny
og billigere fremstillingsteknik, som fik stor betydning i
forbindelse med de mange glasmosaikker til de store kate-
draler . Bogens længste afsnit handlerom teknikker til forar-
bejdning af metaller - hvordan de kan formgives, hvilke
redskaber, der kan bruges, hvordan man blander legerin-
ger, hvordan metal kan forgyldes eller fortinnes eller over-
trækkes med farvede emaljer osv .
Overalt får man et tydeligt indtryk af, at Theophilus kendte
de praktiske detaljer fra egen erfaring . For ham var der ikke
nogen modsætning mellem et åndeligt liv, levet til Guds
ære, og et aktivt liv fyldt med praktisk arbejde .

Jeg, Theophilus, en simpel præst, tjener for
Guds tjenere, uværdig til en munks navn og
stilling, ønsker at alle, der gennem håndens nyt
tilte arbejde og fornøjelig viden om alt nyt vil
forhindre, at ånden bliver ugidelig og sjælen
vankelmodig, må modtage himlens belønninger.

Derfor, kæreste søn, som Gud på alle måder
har velsignet, idet du gratis bliver tilbudt den
viden, som mange må sejle over havene efter med
fare for deres liv medens de udholder sultens og
kuldens pinsler, eller som andre, udmattede af
lange stadier uden at de dog opgiver deres begær
efter lærdom, kun opnår gennem uudholdelig flid
- studér denne lille oversigt over de forskellige
kunster med begærligt blik, læs den igennem med
ægte omt<nnke og omfat den med den heftigste
kærlighed .

Hvis du studerer den opmærksomt, vil du i
den finde, hvilke typer af farver og farveblandin-
ger der bruges i Grækenland ; hvilken slags
kunstfærdigt emaljearbejde og mange typer af
nielleringsarbejder (metillgraveringer udfyldt
med en farvet legering], der udføres i Rusland ;
de mangfoldige dekorationer af mejslet, støbt
eller hamret metal, der smykker Arabien; hvor-
ledes guld og andre ornamenter pryder forskel-
lige kar i Italien, eller hvordan man dér skærer
i ædle sten og elfenben ; de mange kunstfærdige

vinduer, som skattes højt i Frankrig ; hvilke fine
arbejder i guld, sølv, kobber, jern, træ og sten,
der prises i det dygtige Tyskland .

Når du har læst dette igennem mange gange
og fuldstændigt har opt<lget det i din hukom-
melse, så vil du belønne snig for mit arbejde,
hvis du, hver gang du bruger det, beder om
nåde for mig hos den almægtige Gud . Han ved,
at hvad jeg har skrevet, hverken er nedfældet af
trang til ros eller af begær efter jordisk beløn-
ning, at jeg ikke af jalousi eller misundelse har
søgt at hemmeligholde noget værdifuldt eller
sjældent, men at jeg er kommet mange til hjælp
og har haft deres fordel i t<lnkerne for at ære
Gud og ophøje Hans navn .

Ansporet af oprigtig kærlighed, har jeg i min
bog ikke tøvet med at overbevise dig om, hvilken
ære og fuldkommenhed der ligger i at undsige
lediggang samt i at undgå dovensk<1b og uviden-
hed, og hvor sødt og fornøjeligt det er at anvende
sin møje på nyttige beskæftigelser efter anvisnin-
ger fra en vis forfatter, der siger : »At besidde viden
er rosværdigt, men det er en uting ikke at ville
lære noget«

Og ingen vil fortryde det, hvis han gør Sal-
omons ord til sine egne: »Den, der forøger sin
viden, forbedrer sit arbejde .« For enhver, der
tænker grundigt over det, vil indse, hvilke for-
dele for sjælen og legemet dette vil resultere i .
Det er jo så klart som lyset, at enhver, der
hengiver sig ril lediggang og uansvarlighed, også
vil forfalde til unytág sladder, naragtigheder,
nysgerrighed, solderi, drukkenskab, skænderi-
er, slagsmål, mord, utugt, tyveri, helligbrøde,
gudsbespottelse, mened og ligeende ting, der
alle er vederstyggeligheder for Gud, som velvil-
ligt skuer ned på det ydmyge menneske, der
roligt og stille udfører sit arbejde i Guds navn
og er lydig over for apostelen Paulus' forskrift :
»Det er bedre at han strenger sig an og bruger
sine hænder til noget godt, så han kan have
noget at give væk af til den, der liden nød .«

Fra indledningen til Theophilus, De Diversis Antibus (ca .
1120) . Her fra C .R . Dodwell, Theophilus . The Various ARs
(London, 1961), 1-4 og 36 .
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Kilde 2

Om at drive landbrug
Walter of Henley (1286)

Omtrent det eneste, vi med sikkerhed ved om Walter of
Henley, er, at han var medlem af dominikaner-ordenen,
samt at han havde god erfaring med praktisk landbrug . Han
levede fra omkring 1240 til omkring 1290 .
Walters bog er skrevet som en generel instruktion til forval-
tere ved større landbrug, men den er formuleret, som er det
en far, der taler til sin søn . Sandsynligvis var de fremsatte
meninger nye og kontroversielle på hans tid, ligesom de
mange taleksempler har gjort teksten til noget usædvanligt .
Bogen fik ret stor udbredelse og påvirkede forfattere til
bøger om landbrugsteknik langt op i 1500-tallet . (Walter
angiver arealer i acres . En acre er lig med 43 .560 kvadratfod
eller 4047 m2) .

4. Hvis du er i stand til at forbedre din jord,
enten ved at dyrke den eller ved at holde kvæg
eller på nogen anden måde, til at give mere end
det [sædvanlige] årlige udbytte, så omsæt dette
overskud i penge, for hvis kornhøsten slår fejl eller
kvæget dør, eller der er ildebrand eller andet
uheld, så er det, du har som mønter, til hjnelp for
dig .

6. Du kan se mænd, som har egen jord, og som
har forpagtet anden jord, og alligevel er de ikke i
stand til at klare sig og hvorfor? Jeg skal forklare
dig hvorfor; fordi de lever uden at have orden i
nogen ting, uden at tienke på fremtiden, og de
taber og lader mere gå til spilde hvert år, end deres
jord k<~n give.

7. Og når de har mistet deres ejendom, så har
de ikke andet end fra hånden og i munden, og
deres liv er trist og de kan ikke købe og sælge det
mindste for at hjælpe sig selv . På engelsk udtryk
ker man sin misbilligelse ved at sige : Den, der vil
strække sig længere end sit taeppe, ender med
fødderne nede i avnerne .

[Walter anbefaler nu, at forvalteren får pålide-
lige mænd til at opmåle og vurdere, hvor meget
de forskellige dele af bedriften kan yde pr . år.]

17 . Og derefter ; hvor mange acres der hører
til bedriften og hvor meget der er på hver mark,
og hvor meget markerne er værd pr . år; og efter
det, hvor mange acres eng og hvor meget de er
værd pr. år; og hvor mange acres græsgang og
hvor meget de giver pr . år .

23. Desuden; om det er nødvendigt at bruge
mere eller mindre tid på at pløje, det vil du forstå
ved hjælp af opmålingen, som jeg nu skal vise dig .
Hvis den del af din jord, som kan dyrkes, deles i
tre dele, en til vintersæd, en til vårsæd, en tredie
til at ligge brak, så er der ni snese [dvs . 180) acres
under plov.

24. Og hvis din jord bliver delt i to dele, som
det sker mange steder, med den ene halvdel til
vintersæd og vårsæd og den anden halvdel til at
ligge brak, så er der 160 acres under plov . Se efter
i opmålingen, hvor mange acres, der hører til
ejendommen ; der kan du få det bekræftet.

25. Men ploven har lige så meget at lave på de
160 acres sorn på de 180 acres . Vil du se det? For
ud af de 160 acres tag 40 acres ud til vintersæd og
40 acres til vårsæd og lad 80 acres ligge brak. Pløj
de 80 acres to gange, så skal ploven gå over 240
acres i alt

26. Hvad angår de 180 acres, så skal 60 acres
være til vintersæd, 60 til vårsved og 60 skal ligge brak .
Pløj de [sidste] 60 acres to gange og ploven skal igen
gå over 240 acres om året, ligesom den før gjorde
på de 160 acres .

27 .Og mens nogle mennesker siger, at en plov
ikke kan pløje så meget på et år, så vil jeg vise dig,
at sandheden er, at hvis ploven bliver passet og
anvendt, som det er rigtigt, så kan den gøre så
meget .

28. Vid først, at en acre bør være 4 roddes i
breddeep og 40 roddes i længden, og da kongens
rodde er seksten og en halv fod, så har en acre en
bredde på 66 fod . Når du har gået op og ned 33
gange med en fure, som er en fod Ured, så har du
pløjet en acre .

29. Men hvis du vil have furen smallere, så gå
36 gange op og ned, så vil du være færdig ved 72
coteries, som tilsammen bliver 6 leagues [en lea-
gue er ca . 2,4 km] . . . Nu skal det være en meget
svag stud eller okse, som ikke roligt og let kan
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tilbagelægge en vej på tre leagues ud om morge-
nen og gå tilbage igen inden aften .

30. Og ved endnu et argument vil jeg vise dig,
at det er muligt at pløje så meget Du ved, at der
i et år er 52 uger ; tag nu otte af disse uger bort til
helligdage og andre af den slags forstyrrelser, og
så bliver der 44 uger tilbage til at arbejde i . Og i
al denne tid behøver ploven ikke at pløje -hver-
ken i stykket til vintersæden, i stykket til vårsæden,
eller i brakstykket - mere end tre fjerdedele af en
acre og, når der pløjes anden gang, en acre om
dagen. Se nu efter om et spand [af okser), som
bliver passet og brugt på den rigtige måde, ikke
kan nå så meget på en dag.

62. Skift dit sædekorn ud hvert år ved Mikkels-
dag, for du vil få mere udbytte af det korn, der har
groet på en anden mands mark, end af det, der
groede på dine egne marker. Vil du se detg Lad to
stykker jord blive pløjet på den samme dag og så
den ene til med det købte sædekorn og den anden
med det korn, som du selv har dyrket, og ved
høsten skal du finde, at jeg siger sandheden .

64 . Kære ven, sørg for at passe på dyrenes møg
og lav bunker af møg og tag god jord og bland det
med møget og sørg for, at møget fra fårefolden
hver femtende dag bliver merglet på gulvet sam-
men med hvid lerjord, hvis du har det, eller med
god jord, som tages op af grøfter og spredes ud
over møget

66. Og når du skal mergle eller sprede møget,
så få en mand, som du stoler på, til at være
sammen med kuskene den første dag, for at se til
at de gør deres arbejde godt og uden at drive den
af. Og ved dagens slutning, se efter hvor meget de
har nået, og lad dem så være ansvarlige for, at der
arbejdes lige så meget hver dag derefter, med
mindre de kan påvise en bestemt grund, der
forhindrede dem .

67. Læg det møg, som er blandet med jord, på
sandet jord, hvis du har noget Og jeg skal sige
dig hvorfor . Sommertiden er varm og sandjorden
er varm og gødningen er varm, og når disse tre
slags varme træffer sammen, så vil de - efter
midsommer - plage og svide den byg, der gror i
sandet, som du kan se på mange steder, hvis du
går langs med markerne. Om aftenen vil den jord,
som er blandet med møget, køle sandjorden og
forårsage en vis dug, og derved gøre kornet godt
[egentlig: opmuntre det] .

68. De marker, som er gødet, må du ikke pløje
for dybt, for gødning går ril spilde nedefter .

Walter of Henley, The Husbandry of Walter of Henley (1286) .
Fra D. Oschinsky, Walter of Henley and other Treatises on
Estate Management and Accounting (Oxford, 1971), 309-
327 .

7



Kilde 3

Om kanoners skudvidde
Nicoló Tartaglia (153 7)

Tartaglia levede fra 1499 {eller 1500) til 1557 . Han var en
dygtig matematiker og fandt flere nye resultater, bl .a . fandt
han en generel løsning til trediegradsligningen . Han var
muligvis også den første, som beskrev et instrument og en
metode, hvormed man kan bestemme afstanden til et util-
gængeligt punkt . I ballistik var hans vigtigste resultat-som
han dog først formulerede efter 1537 - at en kanonkugles
bane krummer hele veje, og ikke, som det ofte blev antaget,
er retlinet på det første stykke . Hans andet vigtige resultat
- at man opnår den største skudvidde ved at sigte 45 grader
over horisonten - udledte han på et forkert grundlag . Ikke
desto mindre er resultatet korrekt, forudsat at kuglen bevæ-
ger sig i et rum uden luftmodstand . Tartaglias tilegnede sin
bog Nova Scientia (Ny videnskab) til Hertugen af Urbino -
Francesco Maria della Rovere - som af den venetianske
regering var blevet ansat til at organisere byens forsvar .
Situationen var alvorlig, fordi den tyrkiske kejser Suleiman
truede med at invadere Italien, og ikke mindst Venedig følte
sig udsat . Når Tartaglia til sidst i sin dedikation taler om
»ulvenu, er det Suleiman, der hentydes til .

Dedikationsbrev úl Hertugen af Urbino :

Mens jeg boede i Verona i 1531, berømmelige
Hertug, havde jeg en meget nær og hjertelig ven,
en mester-klnonér ved slottet Vecchio, en mand
med mange dyder . Han rådspurgte mig, hvorle-
des man skal sigte med et givet stykke artilleri for
at få det længste skud . Nu havde jeg ingen praktisk
erfaring med denne kunst (for, ædle Hertug, jeg
har i sandhed aldrig affyret kanoner, muskedon-
nere, mortérer eller musketter); men ikke desto
mindre lovede jeg, fordi jeg gerne ville hjælpe min
ven, at give ham et svar inden længe . Efter at jeg
havde spekuleret og grundet over denne sag,
gjorde jeg mig færdig og beviste ved fysiske og
geometriske argumenter for ham, hvorledes kano-
nens munding skal være løftet således, at løbet
peger i en vinkel på 45 grader over horisonten .
For at gøre dette lettest muligt, må man have et
instrument [egentlig: etkvadrat} lavetafmetal eller
hårdt træ, som indbefatter en kvadrant med et
lod, der kan hænge lodret ned, som det ses på
figuren. Når man placerer en del af det lange ben
(stykket BE) i løbet eller mundingen af kanonen
ved at holde det langs løbets inderside for neden,
skal man dreje kanonen opad til lodsnoren HD
deler kvadrantens buede stykke EGF i to lige store
dele; altså ved punktet G .

B
Nu ~'il løbet pege 45 grader over horisonten,

fordi kvadrantens buede side EGF af astronomer-
ne er delt i 901ige store dele, der hver kaldes for
en grad . Halvdelen heraf, det vil sige GF, er 45
grader. Men i det, som senere skal siges, har vi
delt den i 12 lige store dele, og for at Deres
Excellence kan se på figuren, hvad vi har beskrevet
i ord ovenfor, har vi tegnet en kanon med kva-
dranten i mundingen, anbragt i overensstemmel-
se med den løsning, vi fandt frem til for vor ven .
Denne løsning forekom ham sandsynlig, og dog
havde han nogen tvivl, idet han mente, at kano-
nen måske pegede for højt. Dette kom af, at han
ikke forstod vore argumenter, fordi han ikke var
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vel bevandret i matematikken; ikke desto mindre
blev det med nogle eksperimenter fuldstaendig
fastslået, at løsningen var korrekt.

1 1532, da den ædle Leonardo Giustiniano var
præfekt [en højtstående miliØr embedsmand] i
Verona, kom en overkanonér, som stod vor ven
meget nær, dertil sammen med en anden mand,
som for tiden er chef for kanonérerne i Padova .
En dag skete det, at to af dem diskuterede det
samme problem, som vor ven havde stillet os ;
altså hvor højt en kanon skal sigte for at skyde så
langt som muligt ud over en slette. Ved at bruge
en kvadrant kom vor vens ven til den samme
konklusion, som vi havde nået, og som vi har
fremsat ovenfor ogvist i en figur. Men den anden
sagde, at kanonen ville skyde meget længere, når
den stod to punkter lavere på kvadranten (som
var delt i 12 dele), som det ses på den næste figur,
[hvor kanonen peger 30 grader opad] .

På dette tidspunkt blev der væddet om en vis
sum penge, og endelig skulle det komme an på
en prøve, og en 20-punds feltkanon blev bragt ud
på marken ved Santa Lucia. Hver mand skød,
som han havde sagt, han mente man skulle gøre,
uden at der blev gjort forskel på krudtet eller
kuglerne . Han, der skød efter vore ideer, skød en
distznce (det fik vi rapporteret) på 1972 pertiche

hver bestående af 6 fod . Den anden, som sigtede
to punkter lavere, sØd kun 1872 pertiche. Ved
denne prøve indså alle kanonérerne og andre
mennesker den sandhed, der er i vore argumen-
ter, til trods for at de før dette eksperiment var
uenige, og de fleste af dem endog havde den
modsatte opfattelse, så de mente, at kanonen
pegede for højt.

Ved udregninger har jeg fundet forholdet mel-
lem forøgelsen eller formindskelsen af [rækkevid-
den af] skud, der affyres med enhver form for
artilleri, når løbet haves eller sænkes i forhold til
den vandrette plan. Ligeledes har jeg fundet me-

tolen til at udregne variationen i skudlængden
for ethvert [amlleri-}stykke, stort eller lille, når
man kender resultatet af et enkelt skud, og man
antítger, at ladningen altid er den samme. Jeg har
endvidere undersøgt forholdene ved mortérskud,
og har ligeledes fundet en metode til hurtigt at
udregne variationen i skudlængden, når blot et
enkelt skuds længde er kendt Endelig har jeg, idet
jeg fandt det indlysende, at en kanon ville ramme
på samme sted med to forskellige sigtehøjder,
fundet en metode til at gøre dette ; en ting som
hidtil har været ukendt og som ingen anden har
tænkt på, hverken af de gamle [dvs . oldtidens
matematikere] eller af de moderne.

Gennem disse opdagelser ville jeg fremsætte
regler for kunsten at skyde med artilleri, og ved
hjælp af særlige eksperimenter ville jeg gøre dette
i den største detalje, . . . Men så en dag kom jeg til
at tænke på, at det er en nedrig ting, som bør
fordømmes - grusom og hjemfalden til en ikke
ringe straf fra Gud - at studere og forbedre en
sådan forkastelig aktivitet, der ødelægger den
menneskelige race, og især de kristne, i deres
evindelige krige. Af denne grund, Ærværdige
Hertug, lagde jeg ikke blot undersøgelserne af
disse emner til side, jeg ødelagde og brændte også
alle mine skrifter og udregninger, der omhandle-
de dette emne . Jeg skammede mig over og bekla-
gede den tid, jeg havde brugt på det, og de detaljer
som (mod min vilje) blev tilbage i min hukom-
melse, ønskede jeg, at jeg aldrig ville afsløre
skriftligt til nogen, hverken i venskab eller for
fortjeneste (sØnt mange har ønsket, at jeg skulle
gøre dette) . En sådan undervisning, forekom det
mig, ville betyde ulykke og store fejltagelser .

Men nu, hvor ulven er opsat på at angribe vor
flok, mens alle fårehyrder iler til for at forsvare,
synes det mig ikke længere tilladeligt, at jeg holder
disse oplysninger skjult. )eg har derfor besluttet at
offentliggøre dem, dels skriftligt, dels mandligt, til
enhver tro kristen, så at enhver kan være bedre
rustet, både i angreb og i forsvar. Og jeg beklager
meget, Herre, at jeg nogensinde opgav mit studi-
um,for jeg er sikker på, at hvis jeg var blevet ved
det uden afbrydelse, så ville jeg have opdaget ting,
som var endnu mere værdifulde, hvilket jeg snart
håber at gøre .

Venedig, ved de nye huse i San Salvatore
20 . december, 1537

Deres Excellences mest ydmyge tjener,
Nicoló Tartítglia fra Brescia

Nicoló Tartaglia, Nova Scientia (Venedig, 1537) . Fra S .
Drake og LE . Drabkin, Mechanics in Sixteenth-Century Italy
(Madison, Wisconsin 1969), 63-69 .
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Kilde 4

Om minedrift
Georgius Agricola (1556)

Agricola havde både en sproglig uddannelse - han under-
viste bl .a . i græsk - og en medicinsk uddannelse. I en
årrække var han læge og apoteker I minebyen St. Joachims-
tal (Jáchmynow) i Tjekkoslovakiet . Agricola studerede ikke
blot de redskaber og de arbejdsteknikker, der blev brugt i
minerne og ved udsmeltningen af malmen, men også de
erhvervssygdomme, som mange af arbejderne led af . Han
skrev flere bøgerom disse emner og blev en kendt forfatter .
Senere flyttede han til Chemnitz, hvor han med stort held
investerede en del af de penge, han tjente på sine bøger, i
minedrift . Han opnåede at blive en særdeles velhavende
mand . I nedenstående oversættelse fra indledningen til
hans mest kendte bog De re metallisa er det gamle udtryk
»bjergværksarbejde« bibeholdt ; det omfatter både arbejdet
i minerne og den videre forarbejdning af malmen .

Mange mennesker mener, at minearbejde og
metalfremstilling bygger på tilfældigheder, og at
disse besk<~eftigelser i det hele meget kræver mere
kropsligt slid end egentlig dygtighed . Men når jeg
omhyggeligt taenker sagen igennem punkt for
punkt, forekommer det mig, at det forholder sig
helt anderledes . For en bjergværksarbejder må
have den største erfaring i sit arbejde, for at han
for alvor kan vide, på hvilket bjerg eller på hvilken
bakke, på hvilket sted i en dal eller på hvilken del
af en slette han med størst udbytte kan søge efter
malm, og hvilke områder han skal lade ligge .
Dernæst må han have kendskab til matmårer,
revner og mønstre i klipperne, og han må være
bekendt med de mange og forskellige former for
mineraler, safter [dvs . opløsninger af salte og
udfældede salte m.m.], ædelstene, almindelige
sten, typer af marmor og granitter, samt til met<11-
ler og deres blandinger. Han må have fuldst~en-
digt kendskab til de fremgangsmåder, der bruges,
når man skal udføre arbejde under jorden . Ende-
lig er der de forskellige metoder til at undersøge,
om der er metaller i bjergarterne og til at forberede
malmen til udsmeltning. Her er der igen mange
forskellige metoder, for der er én til kobber, en
anden til kvivksøly, en tredie til jern, en fjerde til
bly, og igen andre metoder til tin og vismut, som
skal behandles anderledes end bly. Skønt behand-
lingen af safter er en kunst [dvs . en teknik], der
tilsyneladende er helt forskellig fra metallurgi, kan
den dog ikke omtales separat, idet disse safter ofte
bliver gravet ud af Jorden, når de er blevet faste,

eller de udvindes af visse slags jord og sten, som
bjergværksarbejderne graver op, og i nogle af
safterne er der også metaller . Igen er behandlin-
gen af dem ikke simpel, for der er én metode til
almindelig salt, en anden til nitrum [soda m.m.],
en til alun, en til vitriol [forskellige sulfater m.m .],
en til svovl og en til bitumen [tjære og asfalt] .

Desuden er der mange videnskaber og kunster,
som bjergværksarbejderen ikke må være uviden-
de om. For det første filosofi [dvs . naturviden-
skab], så han kan vide noget om de underjordiske
tings oprindelse og deres natur, for i så fald vil
han være i stand til at grave matmårerne ud lettere
og mere fordelagtigt, og han vil opnå bedre resul-
tater af sit arbejde. For det andet er der medicin,
så han k<1n tage vare på sine gravere og andre
arbejdere, så de ikke bliver angrebet af de syg-
domme, som de er mere udsatte for end arbej-
dere i andre professioner, og, dersom de bliver
angrebet, så vil han selv være i stand til at
helbrede dem eller tilse, at en læge gør det For
det tredie er der astronomi, så han kan vide
hvorledes himmelkuglen er inddelt og derved
bedømme retningen af en matmåre . For det
fjerde er der landmåling, så han vil være i stund
til bedømme, hvor dybt en skakt skal graves for
at nå en tunnel, der graves frem mod den, og så
han kan afstikke grænserne for, hvor der k<1n
arbejdes ; især i dybden. For det femte er der
aritmetik, så han kan beregne omkostningerne
ved opbygningen af maskineriet og arbejdet i
minen. For det sjette må hans kundskaber omfat
te arkitektur, så han kan konstruere de forskellige
maskiner og de afstivninger, der er nødvendige
under jorden, eller således at han kan forklare
metoder og konstruktioner til andre . Desuden må
han have kendskab til tegning, så han kan lave
tegninger af sit maskineri. Endelig er der jura,
især i forbindelse med udnyttelsen af metalfo-
rekomster, så han kender sine egne rettigheder,
så han er i stand til at fremføre sin mening om,
hvordan loven skal fortolkes over for andre, og
så han ikke tager en anden mands ejendom og
derved skaber besværligheder for sig selv, og så
han kan opfylde de forpligtelser, han i følge loven
har over for andre .
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Men lad os nu gå over til det emne, der er vort
egentlige. Der har altid hersket den største uenig-
hed om metaller og udvindingen af dem, idet
nogle roser dette forehavende i høje toner, mens
andre fordømmer det på det voldsomste . Derfor
har jeg besluttet, at inden jeg begynder på min
beskrivelse, vil jeg omhyggeligt gennemgå kends-
gerningerne med det formål at finde sandheden .

Lad mig begynde med spørgsmålet om nytten,
der har to sider, for man kan enten spørge om
bjergværksdriften virkelig er fordelagtig eller ej for
dem, der er involveret i den, eller man kan spørge,
om den er til nytte for resten af menneskeheden .
De, der mener, at bjergværksdrift ikke er til nogen
fordel for den, der arbejder med det, antager, at
næppe én ud af hundrede, som grever efter
metaller eller ligeende ting, får et udbytte af det,
samt at bjergmænd, fordi de overgiver deres sikre
og solide formue til en tvivlsom og usikker skæ%
ne, i almindelighed holder sig selv for nar, og som
resultat deraf, forarmede af udgifter og tab, ender
med at leve et yderst bittert og elendigt liv . Men
mennesker, som har denne opfattelse, forstår ikke,
hvor meget en belæst og erfaren bjergmand adskiller
sig fra en, som er uvidende og uden erfaring . Den
sidstnævnte grever gange uden at skelne og udvælge,
hvorimod den førstnævnte undersøger og prøver
malmen, og hvis han enten finder melmårerne for
snævre og hårde, eller for bløde og brede, så slutter
han heraf, at de ikke kan graves ud med overskud,
og derfor går han kun i lag med dem, der ser lovende
ud. Er det derfor noget at undre sig over, hvis vi
ser, at den udygtige bjerværksarbejder har under-
skud, mens den dygtige bliver belønnet med et
rigeligt overskud? . . . Og da langt den største del
af bjergværksmændene er uerfarne og ubelæste så
følger, at bjerværksdrift kun er et indbringende
foretagende for nogle få, men en kilde til t<1b for
mange. Derfor vil den store mængde af bjerg-
værksarbejdere, som er helt uden erfaring og
ingen viden har om oralmårer, oftest spilde både
deres anstrengelser og deres flid . Det er alminde-
ligt, at sådanne mænd vender sig mod bjergværks-
drift enten fordi de, tynget af store gældsbyrder,
har opgivet en eller anden forretning, eller fordi
de, idet de har ønsket at skifte erhverv, har forladt
plejlen og ploven. Og når som helst en sådan
mand opdager rige årer eller andre store forekom-
ster, så sker dette mere som et resulet af hans held
end på grund af hans indsigt.

Desuden fremfører de, der fordømmer bjerg-
værksarbejdet, at udbyttet ikke på nogen måde er
konstant, og de forherliger landbruget umådehol-
dent. Men jeg kan ikke se, med hvilken retde har
disse meninger, for sølvminerne ved Freiberg er

stadig ikke tømte efter 400 år, ej heller blyminerne
ved Goslar efter 600 år. Beviset, for at dette er
sandt, kan man få ved at læse om de to miners
historie. I de guld- og sølvminer, der tilhører
Chemnitz og Cremnitz, er der blevet gravet i 800
år, og de (dvs . rettighederne til at udnytte minerne]
siges at være indbyggernes ældste privilegium .
Andre siger så, at overskuddet fra en enkelt mine
er usikkert, som om det er givet, at en bjergværks-
mand er, eller kun burde være, afhængig af en
enkelt mine ; som om det ikke er tilfældet, at
mange af dem i fællesskab bærer udgifterne ved
bjergværksdrift; som om det ikke er således, at
den, der er erfaren i sit arbejde, grever efter endnu
en åre, hvis den første viser sig ikke at svare til
forventningerne. Udbyttet fra minen ved Schön-
berg nær Freiberg har været stabilt længere end
noget menneske kan huske .

Endvidere siger kritikerne, at bjergværksdrift er
en farlig profession, fordi minearbejderne af og til
bliver slået ihjel af den farlige luft i gruberne ;
sommetider rådner deres lunger bort ; snart kom-
mer de af dage ved at blive knust under klippe-
masserne; sommetider brækker de deres arme og
ben og hals, når de når de falder ned i skakterne,
og det tilføjes, at ingen erstlltning er stor nok til
at opveje disse urimelige farer for sikkerhed og liv .
Jeg indrømmer, at sådanne uheld må betragtes
med den største alvor, og at de desuden ledsages
af raedsel og fare, således at det var værd at
overveje, om disse metaller overhovedet burde
graves op, hvis uheld af denne slags hændte ofte,
eller hvis der ikke fandtes midler, hvormed de kan
undgås . For hvem vil ikke hellere leve end eje alle
ting, selv metaller? For den, som omkommer på
denne måde, mister alt og må overlade det til
arvingerne. Men siden disse áng kun sker sjæl-
dent, og kun i de tilfælde, hvor arbejderne er
skødesløse, så afholder de ikke bjergværksarbej-
derne fra at udføre deres arbejde mere, end det
afholder en Ømrer fra at udføre sit, at en af hans
kammerater på grund af uforsigtighed mister livet
ved at falde ned fra en høj bygning . Jeg har således
svaret på ethvert af de argumenter, som kritikerne
plejer at fremføre, når de påstår, at bjergværksar-
bejde er et utiltrækkende erhverv, fordi det inde-
bærer sikre udgifter, men usikker indtjening,
fordi det er ustabilt, og fordi det er farligt for sine
udøvere.
Jeg kommer nu til de kritikere, som siger, at

bjergværksdrift ikke er til nogen nytte for resten
af menneskeheden, fordi metaller, ædelstene og
de øvrige sten, man grever ud af Jorden, i sig selv
er værdiløse. De anstrenger sig for dels at under-
bygge denne påstand med eksempler og beviser,
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dels gennem fornærmelser og pression . For det
første bruger de dette argument : Jorden holder
ikke de ting skjult for os, som er nyttige og
nødvendige for menneskene, tværtimod deler
hun som en kærlig moder ud af sine rigdomme i
overflod, og hun lader urter, grønsager, korn,
frugt og træer komme frem lyset . Mineralerne,
derimod, har hun gemt dybt i Jordens indre ;
derfor bør man ikke lede efter dem . Men de graves
frem af ondsindende mænd . . . Et andet af deres
argumenter er: Metallerne er ikke til nogen nytte
for menneskene, derfor bør vi ikke lede efter dem .
For da et menneske består af en sjæl og et legeme,
har det ikke brug for disse ting .

Desuden lægger de vægt på, at udgravningen
af miner ødelægger jorden, hvorfor italienerne
førhen blev påbudt ved lov at undlade at grave
efter metaller, så de ødelagde deres frugtbare
marker, deres vingårde og deres olivenplantager .
De fremfører også, at skovene bliver fældet, for
der er brug for endeløse mængder at træ til
afstivningstømmer, maskiner og udsmeltningen
af metallerne. Og når skoven bliver hugget om, så
udslettes dyrene og fuglene, hvoraf mange er gode
og velsmagende at spise. Endvidere, at når malmen
vaskes ud, så forgifter det vand, der er blevet brugt,
bække og åer, hvorved fiskene enten bliver dræbt
eller jaget væk På grund af ødelæggelsen af deres
marker, skove, bække og floder har de menne-
sker, som bebor områder, hvor der graves efter
metaller, store vanskeligheder ved at opretholde
livet, og fordi tømmeret forsvinder, koster det dem
dyrt at bygge huse . Således, siger man, er det
indlysende for enhver, at ødelæggelserne ved
bjergværksdrift påfører skader, som er større end
værdien af de metaller, der produceres .

For det første, så forstår de, der taler ondt og
nedsættende om metaller og nægter at gøre brug
af dem, ikke, at de derved anklager og fordømmer
Skaberen selv, når de påstår, at han frembragte
visse ting forgæves og uden nogen god grund, og
derved anser de Ham for at være ophavet til onde
ting - en overbevisning, som bestemt ikke er
værdig for rettænkende og fromme mennesker .

For det andet gemmer Jorden ikke metallerne
i sit indre, fordi hun ikke ønsker, at mennesker
skal grave dem frem, men fordi naturen, som er
fremsynet og fornuftig, har anbragt enhver ring
på sit rette sted . . . For hvis metaller var blevet skabt
i luften, noget som kun sjældent finder sted, så
kunne de ikke finde noget sted af være, men ville
ved deres egen vægt synke ned på Jorden. Når vi
således ved, at metallerne har deres rette plads i
Jordens indre, hvem forstår så ikke, at disse

anklagere kommer til deres konklusioner uden at
bruge logik?

Men er der brug for flere ord? Hvis vi fjerner
metallerne fra menneskets tjeneste, fjernervi også
alle muligheder for at beskytte vor sundhed og
opretholde livet. Hvis der ingen metaller var, ville
menneskene leve et forfærdeligt og elendigt liv
midt mellem vilde dyr ; de ville synke tilbage til at
leve af skovens nødder og frugter og bær . De ville
leve af urter og rødder, som de gravede op med
neglene. De ville grave huler til at ligge i om
natten, og om dagen ville de strejfe om i skoven
og på sletterne som vilde dyr. Og eftersom en
sådan tilværelse er absolut uværdig for menneske-
ne, som har så store og vidunderlige evner, er der
så nogen, som vil være så tåbelige eller stædige, at
de ikke vil indrømme, at metallerne er nødvendi-
ge, for at vi kan skaffe os mad og klæder, og at de
hjælper med at opretholde livet.
Desuden; idet bjergværksarbejderne næsten

udelukkende graver i bjergene, som alligevel ligger
uproduktive hen, og i øde dale, så skades marker-
ne enten kun lidt eller slet ikke . Og endelig ; hvor
skove og hegn bliver hugget om, kan de sås til,
efter at de er blevet ryddet for rødderne fra buske
og træer. Disse nye marker vil snart bære rige
afgrøder, så at de tab udlignes, som beboerne har
lidt, fordi deres tømmer bliver dyrere . For de
metaller, der udsmeltes fra malmene, kan der
desuden anskaffes utallige fugle, spiselige dyr og
fisk, som kan købes andetsteds og transporteres
til disse bjergrige egne .

Georgius Agricola, De re metallica (Translated from the first
latin edition of 1556 by H.C . Hoover and L .H . Hoover) (New
York, 1950), 1-12 .
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Kilde 5

Det ny Atlantis
Francis Bacon (1627)

Efter en storm i Stillehavet er et skib med europæisk besæt-
ning strandet på en ukendt ø- Det ny Atlantis. De strandede
søfolk modtages venligt og finder en kultur, som på et
kristent grundlag har nået et højt niveau, både teknologisk,
videnskabeligt og moralsk . Efter længere tids ophold på
øen, hører de om »Salomons hus ; en stor institution, hvis
arbejde danner grundlaget for de materielle fremskridt, der
et sket på øen . Mens Det ny Atlantis er ukendt for resten af
verden, har øens indbyggere et udmærket kendskab til
forholdene i den øvrige del af verden . »Jøden~~ er søfolkenes
kontaktmand til den lokale befolking .

Tre dage senere kom Jøden tíl mig igen og
sagde, »I er lykkelige maeed, for Forstanderen
for Salomons Hus har hørt, at I opholder Jer
her. Han har givet mig besked om at fortælle
Jer, at han ønsker at møde )er alle, og at have
en fortrolig samtale med en af Jer, som I selv
skal udpege, og til dette formål har han afsat
dagen efter i morgen . Og fordi han også vil give
Jer sin velsignelse, har han bestemt, at det skal
være om formiddagen .«

Vi mødte op på den af~lte dag og til den aftalte
tid, og jeg var blevet udvalgt til den fortrolige
samtale. Vi fandt ham i et pt~aegtigtvaerelse, udsmyk
ket med kostbare forhæng og med taepper på gulvet
Han sad på en lav trone, som var rigt udsmykket,
under en blå baldakin af broderet atlask . . . .

Han sendte nu sine tjenere ud af vaerelset og
også mine ledsagere forlod os ; han bad mig ege
plads ved sin side og talte således til mig på
spansk:

»Gud velsigne dig, min søn ; jeg vil give dig den
kostbareste juvel, jeg ejer. For af kaerlighed til Gud
og mennesker vil jeg afsløre sandheden om, hvad
Salomons Hus er, for dig . Søn, for at du kan laere
Salomons Hus at kende, vil jeg fortælle sandlie •
den til dig i denne rækkefølge: Førstud jeg afsløre
formålet med vor institution for dig . Dernæst de
red skaber og instrumenter vi bruger i vort arbejde .
Derefter de forskellige opgaver og pligter, som
vore medlemmer udfører. Og til sidst de bestem-
melser og ceremonier, som vi følger .«

»Formålet med vor institution er at få kendskab
til tingenes årsager og deres skjulte egenskaber,
samt at udvide menneskers viden og gøre dem i
stand ril at udrette alt det, der er muligt.«

[Forstanderen forheller nu om store bygninger
med dybe kaeldre og høje farne og om kunstige
søer, som er bygget af »Salomons Hus« . Der laves
eksperimenter med plantevækst og dyreavl, og der
udføres fysiske, kemiske og medicinske forsøg
samt meteorologiske observationer og forsøg med
at fremstille nye produkter.]

»Vi har også store og forskelligartede haver og
frugtplan ger, hvor vi ikke så meget ser på skønne •
den som på, om terace og jordbund er passende til
forskellige tæer og urter . Nogle er meget store, hvor
der er plantet træer og bærbuske, af hvilke vi laver
forskellige former for drikke ; desuden har vi vingår-
de. Vi udfører alle former for eksperimenter med
forædling og podning, både på vilde trØr og på
frugttræer, hvilket har givet mange resultater. Og i
de samme plantiger og haver fårvi kunstigt [egentlig :
ved kunst] blomster og traeer til at springe ud
tidligere eller senere end sØvanligt og til at vokse
og baere frugt hurtigere, end de gør i det naturlige
forløb. Vi gør dem også kunstigt meget sØrre, end
de er fra naturens hånd, og vi gør deres frugter
større og sødere og med en anden smag, duft,
farve og form . Og mange af dem aendrer vi, så de
kan bruges i medicinen .

Vi har også midler til at få forskellige planter til
at vokse i blandinger af jord, uden at der er sået,
og til at lave nye planter, der er anderledes end de
almindelige, og til at få et trae eller en plante til at
forandre sig til en anden art .

Vi har også parker og indhegninger med alle
former for dyr og fugle, som vi ikke blot holder
for deres udseende eller deres sjaeldenhed, men
også til dissektioner og forsøg, så vi derved kan
laere, hvad der kan gøres ved menneskets krop .
Herved findervi mange usaedvanlige effekter : som
at få dem til at leve videre, skønt forskellige dele,
der regnes for at vanre vitale, er ødelagt eller fjernet ;
genopvaekkelse af nogle, som tilsyneladende er
døde; og ligeende . Vi afprøver også alle slags gifte
på dem og andre former for medicin ; så vel som
kirurgi og lægekunst . Ved kunst [dvs . ved kunsti-
ge midler] gør vi dem ligeledes sØrre og højere
end normalt, og modsat gør vi dem til dvaerge ved
at haemme deres vaekst; vi gør dem mere frugtbare
end normalt, og modsat gør vi dem sterile og ude
af stied til at få afkom . Vi laver også på mange
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måder om på deres farve, form og adfærd . Vi
finder også midler til at lave blandinger og bastar-
der af forskellig slags, og vi har frembragt mange
nye arter, og de er ikke sterile, som det ellers er
almindeligt at mene .«

»Vi har også forskellige mekaniske kunster,
som I ikke har, og produkter, fremstilletved deres
hjælp, som papir, linned, silke, elegante ting af
fjer med vidunderlig glans, fremragende farvestof-
fer og meget andet. Og forretninger og lagre både
for de produkter, som er blevet almindelige i brug,
og for dem, som ikke er det. For du skal vide, at
af alle de ting, som er blevet nævnt, er mange
blevet almindelig i brug i hele riget, men hvis det
er ting, som er udsprunget af vore egne opfindel-
ser, så gemmer vi eksemplarer for at have princip-
perne og mønstrene.«

»Vi har også maskinhuse, hvor der fremstilles
maskiner og instrumenter til alle former for bevæ-
gelse. Her efterligner vi, og øver os i at frembringe,
bevægelser, som er hurtigere, end noget I har hos
Jer, hvad enten bevægelsen er frembragt af kanoner
eller af en af Jeres maskiner ; og vi øver os i at
frembringe dem og forsØrke dem lettere og med
med små kraefter ved hjælp af hjul og andre midler
og på at lave dem stærkere og mere voldsomme end
de bevægelser, I kan lave, så vi overgår Jeres sØrste
kanoner og kastemaskiner. Vi laver også skydevå-
ben og krigsmaskiner og maskiner af enhver anden
slags ; og ligeledes nye blandinger og sammensæt
ninger af krudt og stoffer, som ikke kan slukkes, og
som kan brænde i vand. Desuden raketter af enhver
slags, til foØjelse og til anden brug . Vi efterligner
også fuglenes flugt; vi kan også til en vis grad flyve i
luften; vi har skibe og både, som kan sejle under
vand, og som kan tåle de voldsomste bølger, . . .«

»Vi har også et matematisk hus, hvor alle ryper
af instrumenter er repræsenteret ved udsøgte ek-
semplarer; både de geometriske og de astronomis-
ke .«

»Sådanne, min søn, er rigdommene i Salom-
ons Hus .

Hvad vore medlemmers opgaver og pligter angår,
så har vi tolv, som sejler til fremmede lande, idet de
foregiver at være fra andre nationer (for eksistensen
af vor egen holder vi skjult), og bringer os bøger og
beskrivelser og rapporter om eksperimenter fra alle
dele af verden. Disse mænd kalder vi Lysets Øb-
mænd.

Vi har tre, som indsamler beskrivelser af de
eksperimenter, der er i alle bøgerne . Disse mænd
kilder ví Tyvene .

Vi har tre, som samler beskrivelser af de ekspe-
rimenter, der hører til de mekaniske kunster og
til de frie videnskaber, ]grammatik, aritmetik,
geometri, musik, astronomi, dialektik og astrono-
mi] . . . Disse mænd kalder vi Mysteriemændene.

Vi har tre, som prøver nye eksperimenter, som
de selv udtænker. Dem kalder vi Pionererne eller
Udgraverne .

Vi har tre, som samler de fire første gruppers
eksperimenter i oversigter og rebeller for bedre at
kunne uddrage regler og læresætninger af dem .
Dem kalder vi Samlerne .

Vi har tre, som arbejder med at undersøge
eksperimenternes resultater og med at spekulere
over, hvilken viden man kan uddrage af dem til
nytte for menneskene og til brug i praktiske
projekter og til tydeligt at demonstrere årsagen til
en ting . De finder midler til at forudsige ting og
til at få tydelig indsigt i legemernes egenskaber og
deres kræfter . Vi kalder dem De naturlige gavers
Mænd eller Velgørerne .

Desuden har vi tre, der, efter forskellige rådslag •
niager og nØer, som er fælles for alle, vurderer det
arbejde og de resultater, der er opnået af de øvrige
og sørger for at angive nye eksperimenter på et mere
generelt niveau, så vi kan fraenge dybere ind i
naturens hemmeligheder end før. Dem Isalder vi
Lysgiverne.

Vi har tre, der udfører disse eksperimenter og
aflægger rapport om dem. Dem kalderur Befivgteme .

Endelig har vi tre, som ved hjælp af eksperi-
menter generaliserer de førnævntes erfaringer til
mere omfattende observationer, læresætninger og
ideer. Dem kalder vi Naturens Fortolkere .

Vi har altså, som du kan forstå, også begyndere
og lærlinge, således at der i rækken af disse
arbejdende mænd ikke ops~rr ledige huller, og
deml et stort antírl tjenere og hjælpere, maend og
kvinder. Desuden harvi rådslagninger om, hvilke
af de opdagelser og opfindelser, vi har gjort, der
skal offentliggøres og hvilke, der ikke skal . Og alle
aflægger en ed om at hemmeligholde de opdagel-
ser, som vi finder det bedst at tie om ; nogle af
disse informerer vi stnten om, men ikke dem alle .»

Francis Bacon, New Atlantis (1627) . Fra S. Warhaft (ed .),
Francis Bacon . A Selection ol his Writings (Toronto, 1965),
446-456 .
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Kilde 6

Om dampmaskinens betydning
Sadi Carnot (1824)

Den franske militæringeniør, Sadi Carnot (1796-1832), er én
af grundlæggerne af den fysiske teori, termodynamikken . I
sit korte liv skrev han kun én bog . Den blev overset, mens
han levede, men anses i dag for at være et hovedværk i
fysikkens historie . Her gengives indledningen til Carnots
berømte bog Réflexions sur la puissance motrice du feu et
sur les machines propres a développer celte puissance .

Det er almindeligt kendt, at varme kan frem-
bringe bevægelse, endog megen bevægelse . De
dampmaskiner, der i dag er i brug overalt, er
iøjnefaldende beviser herpå.

Varmen er også årsag til de vældige bevægelser,
vi kan observere her på Jorden : vindene, skydan-
nelserne, regnen og andre atmosfæriske fænome-
ner. Det samme gælder vandløbene, der furer
Jordens overflade, og hvoraf menneskene endnu
kun har udnyttet en meget lille del . Selv jordskælv
og vulkansk aktivitet er resultater af varme .

Fra dette uhyre varmereservoir kan vi frembrin-
ge den drivkraft, der er så uundværlig for os. Ved
at forsyne os med brændsel overalt har naturen
givet os midler til at producere varme - og den
drivkraft, der kan fås ud fra varme - når og hvor
vi ønsker det. Formålet med dampmaskiner er at
frembringe denne drivkraft til dækning af vore
behov .

Studiet af disse maskiner er af den største
interesse. Deres betydning er enorm, deres anven-
delse øges hele tiden, og de synes forudbestemt til
at bevirke en sand revolution i den civiliserede
verden. Dampmaskinen arbejder allerede i vore
miner, driver vore skibe, udgraver vore havne og
floder, smeder jern, tilvirker træ, maler korn,
spinder og vaever tøj, transporterer de tungeste
byrder osv . Det ser ud til, at dampmaskinen en
dag vil tjene os som en universalmotor og erstatte
såvel dyrs trækkraft som vandkraft og vindkraft .
Dampmaskinens fordel frem for dyr er dens
bedre økonomi, og dens fordel frem for de to
sidste kraftkilder er, at den kan t<lges i brug, og
forblive i brug, uanset tid og sted .

Hvis dampmaskinen en dag bliver så fuldkom-
men, at den både bliver billig at fremstille og at
forsyne med brændsel, vil den besidde alle ønsk
værdige kvaliteter, og den vil da give alle grene af
industrien etomfang, vi ikke kan forestille os . Det
er ikke bare det, at en kraftig og bekvem motor,

som kan købes og medbringes overalt, erstatter
de kraftmaskiner, der allerede er i brug (f.eks .
vandhjul eller hestegange] . Hvor dampmaskinen
tages i brug, stimulerer den til tekniske forbedrin-
ger og kan endog skabe helt nye industrier .

Den største tjeneste, dampmaskinen har ydet
England, er uden tvivl genoplivningen af lan-
dets kulminer. Driften af disse miner var på
retur, og arbejdet truede med helt at st<lndse
som følge af de voksende problemer med at
holde minerne fri for vand og få kullene op til
overfladen. Som den næststørste tjeneste vil vi
nævne dens betydning for fremstillingen af
jern, både ved fremskaffelse af rigelige mængder
kul i stedet for træ, der var ved at blive en
mangelvare, og som følge af at den har mu-
liggjort anvendelse af kraftfulde maskiner i jern-
fremstillingen .

Jern og varme er, som vi ved, støttepillerne,
selve livsblodet, for de mekaniske industrier . Det
er tvivlsomt, om der i England er bare ét industri-
foretagende, som ikke afhænger af disse ting, og
som ikke udnytter dem i rigt mål . Hvis tnan i dag
frarØ~ede England dets dampmaskiner, ville man
samtidigt frarøve landet dets kul og jern . Man ville
hermed fjerne kilderne til dets rigdom, kort sagt,
man ville reducere denne kolossale magt til en
ubetydelighed. At ødelaegge Englands flåde, som
det betragter som sit st~erkeste forsvar, ville sand-
synligvis være mindre fatalt.

Sikker og pålidelig sejlads med dampskibe kan
betragtes som et helt nyt fremskridt, der skyldes
dampmaskinen. Den har tilladt oprettelsen af præ-
cise og regelmæssige dampskibsruter over havene
og på de store floder i såvel Den Gamle som Den
Nye Verden. Vi er blevet i stand til at gennemrejse
tidligere ufremkommelige egne og bringe civilisatio-
nens frugter til dele af verden, hvor de ellers ville
have været ukendte i mange år endnu. I en vis
forstand bringer dampsejlads selv de fjerneste natio •
neg nærmere broanden . Den virker i retningen af
at forene verdens folkeslag og gøre dem til indbyg-
gere i ét land . . .

Som de fleste af menneskets opfindelser, blev
dampmaskinen stort set til ved »trial and etror«,
en proces, som forskellige mennesker har fået
æren for, men hvis sande oprindelse forbliver
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ukendt. Men det er i mindre grad i disse tidlige
forsøg, de vigtigste opfindelser består, end det er
i de succesive forbedringer, der har gjort damp-
maskinen til det, den er i dag. Der er næsten lige
så stor forskel på de første apparater, der udnytte-
de dampens ekspansionsevne, og den moderne
dampmaskine, som der er mellem den allerførste
primirive Ømmerflåde og et oceangående skib.

Hvis æren for en opfindelse tilhører det land,
hvor den har gennemløbet sin vækst- og udvik-
lingsfase, så må denne ære tilfalde England . Save-
ry, Newcomen, Smeaton, den berømte Watt,
Woolf, Trevithick og andre engelske ingeniører
er de sande skabere af dampmaskinen . I deres
hænder har den gennemløbet den ene forbedring
efter den anden . Det er selvfølgelig også naturligt,
at en opfindelse fødes og i hvert fald udvikles der,
hvor behovet for den er mest påtrængende .

Til trods for de mange fremskridt, dampmaski-
nen har gennemløbet, og til trods for at den i dag
firngerer tilfredssrillende, er teorien for dens vir-
kemåde meget mangelfuld, og forsøg på at forbed-
re dampmaskinen foregår på en næsten tilfældig
måde .

Man har ofte diskuteret, om varmens drivkraft
er begrænset eller om den er ubegrænset. Kan vi
angive en grænse for, hvor langt dampmaskinen
kan forbedres, en grænse som ifølge sagens natur
ikke kan overskrides? Eller omvendt - kan forbed-
ringerne fortsætte i det uendelige? I lang tid har
man også forsøgt at finde ud af, om der findes
arbejdsmedier, der er bedre end vand, når det
drejer sig om at udnytte ildens drivkraft, og dette
spørgsmål debatteres endnu i dag. Kunne luft, for
eksempel, have store fordele i den henseende? På
de følgende sider vil vi undersøge disse spørgsmål
nærmere .

Det fænomen, der består i at producere driv-
kraft ved hjælp af varme, er hidtil ikke blevet
studeret ud fra et tilstrækkelig generelt synspunkt .
Det er næsten udelukkende blevet behandlet for
maskiner, hvis opbygning og virkemåde gør det
umuligt at re<1lisere mulighederne fuldt ud . I sådan-
ne maskiner er produktionen af drivkraft så at sige
beskåret og ufuldstaendig, og det er derfor vanske-
ligt at erkende de fundament111e principper bag
processen og at studere dennes lovmæssigheder .

For på en fuldst~endig generel måde at forstå
det princip, der styrer frembringelsen af bevægelse
ud fra varme, er det nødvendigt at betragte pro-
blemet uafhængigt af nogen bestemt mekanisme
eller nogen bestemt [arbejdende] subst<nns . Der
må gives argumenter, som ikke blot er gyldige for
dampmaskiner, men for en hvilken som helst
varmekrafturaskine uafhængigt af . . . hvorledes
den fungerer.

Maskiner, der ikke drives af varme, men af
mennesker, dyr, vandfald, vinde osv., kan stude-
res ned til mindste detalje ved hjælp af den
mekaniske teori. Alle situationer kan forudses,
alle Ønkelige bevægelser foregår i henhold til
solidt forankrede og universelt anvendelige gene-
relle principper. Dette karakteriserer en fuldstaeen-
dig teori, men en sådan teori savnes fuldstaendigt
for maskiner, der leverer arbejde ud fra varme .
Den vil først være til rådighed, når fysikkens love
er tilstrækkeligt omfattende og generelle til, at vi
kan forudsige resultatet af at lade varsne påvirke
et givet stof på en vilkårlig måde .

Sadi Carnot, Réflexions sur la puissance motrice du feu et
sur les machines propres a développer celte puissance
(Paris, 1824) . Fra Robert Fox, Sadi Carnot, Reflexions on the
motive power of fire (Manchester University Press, 1986),
61-63 .
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Kilde 7

Om fordelene ved arbejdsdeling
Charles Babbage (1832)

Den engelske matematiker og ingeniør, Charles Babbage
(1792-1871), der i dag er mest kendt for sine bidrag til
udviklingen af mekaniske regnemaskiner, slog i sin bog On
the Economy of Machinery and Manufactures til lyd for en
omhyggelig og rationel planlægning af fabriksproduktio-
nen .

Måske er detvigtigste princip, som økonomien
i en vareproduktion afhænger af, arbejdsdelingen
mellem de personer, der skal udføre arbejdet . .

Alle vil være enige i, at den tid det tager at lære
et arbejde, afhænger af, hvor vanskeligt det er at
udføre; og at jo flere forskellige processer, jo
længere vil detvare for en lærling at blive fomolig
med det Fem eller syv år er den tid, der er afsat i
mange erhverv, for at en lærling kan få tilstræk
keligt kendskab til branchen, og for at han i den
sidste del af perioden med sit arbejde kan tilbage-
betale den udgift, han har været for sin mester i
starten. Hvis han, i stedet for at lære alle de
forskellige processer, der er nødvendige for at
fremstille en nål f.eks., kan nøjes med at have sin
opmærksomhed begrænset til én operation, vil
kun en meget lille del af hans tid bruges uøkono-
misk i starten, og hele resten af tiden vil kunne
anvendes til fordel for mesteren . . .

Et vist kvantum materiale bruges uhensigts-
mæssigt eller bliver ødelagt af enhver lærling, og
hver gang han skal arbejde med en ny proces, vil
han spilde et vist kvantum råvarer eller allerede
halvfærdige produkter . Men tabet vil være langt
sØrre, hvis alle skal lære alle processer, end hvis
hver person kun lærer én . Derforvil arbejdsdeling
bidrage til reduktion af omkostningerne .

En anden fordel ved arbejdsdeling er, at der
altid spildes tid ved at skifte fra én beskæftigelse til
en anden . Når menneskets hånd eller hoved i et
stykke tid har været beskæftiget med et vilkårligt
arbejde, kan det ikke uden videre skifte beskætiti-
gelse med fuld effekt. . .

Den konstante gentagelse af den samme proces
må nødvendigvis give anledning en særlig dygtig-
hed og hurtighed hos arbejderen på dette specielle
felt, hvilket ikke er muligt for en person, der er
twnget til at udføre mange forskellige arbejdspro-
cesser . . . .

Når hver proces, hvorved en artikel produce-
res, er en persons eneste beskaftigelse, og hans

hele opmærksomhed er viet til en meget begræn-
set og simpel operation, er det meget mere sand-
synligt, at han vil få ideer til forbedring af sine
redskaber etler til måden at bruge dem på, end
hvis han distraheres af et stort antal omstaendig-
heder. En sådan forbedring er ofte det første skridt
på vejen til en ny maskine . . . .

Charles Babbage, On the Economy of Machinery and Ma-
nufactures (1832) . Fra A. M . Kelley, Reprints of economic
classics (New York, 1971), 169-171 .
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Kilde 8

Om fabriksarbejdernes sociale stilling
Friedrich Harkort (1844)

Meget få industrifolk kunne få øje på negative sider ved den
hurtige industrialisering i 1800-tallet . Én af dem, der kunne,
var Friedrich Harkort (1793-1880), en tysk industrimand og
politiker . I en artikel fra 1844 tegner han et mørkt billede af
arbejdernes sociale forhold på den tid . Endvidere fremsæt-
ter han en serie vidtgående sociale reformforslag, der do-
kumenterer, at han i sin tankegang var et godt stykke forud
for sin tid .

320 år efter Gutenberg, i 1763, opfandt James
Watt, en simpel instrumenmlager fra Glasgow,
sín forbedrede dampmaskine . Barberen
Arkwright tilføjede spindemaskinen, og hele ver-
dens industrielle energi blev kastet hovedkuls ud
i en ny og uoverskuelig form for tilværelse . Mid-
delalderlige forhold og begrænsninger forsvandt
som i en pludselig og stor flodbølge, og stats-
mænd blev slået med forundringved det storslåe-
de skue, som de hverken var i stand til at følge
eller lodde dybden i . Maskinen tjente lydigt sin
skabers vilje, for efterhånden som den overgik
mennesket i styrke, triumferede Kapital over Ar-
bejde og etablerede derved en ny form for under-
kastelse. . .

Takket være indførelsen af maskiner og ar-
bejdsdeling, der blev drevet til det yderste (således
at der f.eks. inden for urfabrikation findes ikke
mindre end 102 forskellige brancher med hver
deres lærlingeuddannelse), kræves både mindre
styrke og mindre intelligens af de arbejdende
masser. Og lønningerne blev på grund af konkur-
rencen presset ned på det rene eksistensmini-
mum.

Hvis der opstår én af disse overproduktionskri-
ser, der synes at dukke op med kortere og kortere
mellemrum, falder lønnen straks ned under ek-
sistensniveauet Ofte standses arbejdet fuldstaen-
digt en tid, og da arbejderne som følge af dårlig
uddannelse allerede har brugt alt, hvad der var
gent i bedre tider, bliver en mængde mennesker
udsat for sult og alle afsavnets kvaler.
Tvunget af selvopholdelsesdriften har arbejder-

ne ofte (især i England, hvor ondet er størst)
forsøgt at udfordre kapi~listen ved at nægte at
arbejde under en vis mindsteløn . Sædvanligvis er
der dog tale om spildte anstrengelser! Kapitalen
finder det lettere at gå andre steder hen og kan i
øvrigt holde ud længere end arbejderne, der er

tvunget til at give efter bare for at opretholde livet .
Arbejderens ringe uddannelse og indgroede va-
ner tillader ham ikke at skifte til et nyt arbejde med
nye arbejdsrutiner.

[Her følger en række konkrete forslag til forbe-
dring af arbejdernes situation . Harkort slutter:

Vore ønsker for de industrielle klasser kan
opsummeres således :

Bedre skolegang og bedre træning af kroppen.
Ingen børn i fabrikkerne og loft over arbejdstiden
for voksne . Bedre boliger, der så vidt muligt bør
ligge på landet Bedre og sundere mad. Oprettelse
af fagforeninger med henblik på gensidig støtte .
Andel i kapitalens overskud . Selskaber for udbre-
delse af gode og nyttige kundsk<1ber .

De fleste af disse forslag er allerede lagt frem
for offentligheden. De kan udsættes, således som
det ulykkeligvis er sket i England, men dommens
dag vil komme på ét eller andet tidspunkt, og det
vil vaere godt for Staten, om den i tide har
forberedt sig klogt herpå .

Friedrich Havkort, Bemerkungen liber die Hindernisse der
Zivilisation und Emanzipation der untern Klassen (1844) . Her
fra F. Klemm, Technik . Eine Geschichte ihrer Probleme
(Freiburg, 1954), 313-317 .
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Kilde 9

Om verdens første syntetiske farvestof
William Henry Perkin (1857)

I august 1857 søgte englænderen William Henry Perkin
(1838-1907) om patent på verdens første syntetiske farves-
tof, som var fremstillet ud fra tjæreproduktet anilin, og som
senere blev kendt under betegnelsen »mauve~~ . Det følgen-
de uddrag af patentansøgningen viser, at Perkins opdagel-
se var af udpræget empirisk karakter og ikke var fremkom-
met som resultat af et teoretisk haseret, systematisk forsk-
ningsprojekt .

Min opfindelse består i at producere et nyt lilla
eller violet farvestof ril farvning af silke, bomuld,
uld og andre materialer på følgende måde :

Jeg tager en kold opløsning af anilinsulfat eller
en kold opløsning af toluidinsulfat eller en kold
opløsning af xylidinsulfat eller en kold opløsning
af cumidinsulfat eller en vilkårlig blanding af disse
opløsninger, og så meget af en kold opløsning af
opløselig bichromat, som indeholder tilstrækkelig
base til at omdanne svovlsyren i enhver af de
ovennævnte opløsninger til et neutralt sulfat .
Derpå blander jeg opløsningerne og lader dem stå
i 10 til 12 timer, hvorefter blandingen vil bestå af
et sort pulver og en opløsning af neutralt sulfat .
Så hælder jeg blandingen på et fint filter og vasker
den med vand, til den er befriet for det neutrale
sulfat Jeg tørrer da det således opnåede stof ved
en temperatur på 100 °C eller 212 °F og renser
det gentagne gange med tjærenafta, indtil det er
fri for en brun substans, der udtrækkes ved hjælp
af naftaen . Ethvert andet stof end tjærenaf~, som
opløser den brune substans, men ikke farvestof-
fet, k<1n bruges . Jeg befrier da restproduktet fra
naftaen ved at fordampe denne og renser med
kogesprit eller en vilkårlig anden vædske, hvori
farvestoffet er opløseligt Jeg separerer så koge-
spritten fra farvestoffet ved destillarion ved en
temperatur på 100 °C eller 212 °F . . .

William Henry Perkins patentbeskrivelse . Fra John Joseph
Beer, The emergence of the German dye industry ( Urbans,
1959), 6-7 .
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Kilde 10

Om forholdet mellem arbejder og
maskine
Karl Marx (1867)

Karl Marx (1818-1888) analyserer i sit store værk Kapitalen
forholdet mellem arbejder og kapital og mellem menneske
og maskine . Her bringes et ganske lille udpluk, hvori Marx
fremstiller maskinen som herre og arbejderen som slave i
den kapitalistiske produktionsproces .

I vaerkstedsprodukrion og i håndværk bruger
arbejderen et redskab; i fabrikken betjener han en
maskine . I førstnævnte rilfælde er det arbejderen,
der forårsager arbejdsredskabets bevægelser : men
i sidstnævnte tilfælde er arbejderens bevægelser
underordnet maskinens bevægelser. I håndværk
er arbejderne dele af en levende mekanisme . I
fabrikken eksisterer der en livløs mekanisme uaf-
hængig af arbejderne, og de er inkorporeret i
denne mekanisme som dens levende ved-
hæng . . . .Medens arbejdet ved maskinen har en
yderst deprimerende effekt på nervesystemet, for-
hindrer det samridigt musklernes mangesidige
brug og forbyder fri legemlig og mental aktivitet .
Selv arbejdets fysiske lethed bliver en tomar, for
maskinen befrier ikke arbejderen fra arbejdet,
men fratager ham kun hans arbejdsglæde. Alle
former for k<1pit111isrisk produktion, for så vidt
som de ikke kun er arbejdsprocesser, men også
processer der tjener til fremme af kapitalens egen
ekspansion, har dette tilfælles, at arbejderen ikke
bruger sit arbejdsredskab, men arbejdsredskaber-
ne bruger arbejderen . Men det er dog kun i
maskinel produktion, at denne inversion bliver
en teknisk og håndgribelig realitet . Gennem sin
forvandling ril automat, optraeder arbejdsredska-
bet under arbejdsprocessen selv som kapml over-
for arbejderen, som dødt arbejde, der kontrollerer
den levende arbejdskraft og udsuger den .

Adskillelsen af produkrionsprocessens åndeli-
ge kræfter og det manuelle arbejde, og transfor-
mationen af disse kræfter ril kapitalens magt over
arbejdet er fuldendt i den storindustri, der er
haseret på maskinfabrikation. Den enkelte udbyt-
tele maskinarbejders specielle dygtighed reduce-
res til en ubetydelighed, når den sammenlignes
med videnskaben, med de gigantiske naturkræfter
og med det samfundsmæssige massearbejde, der

er inkorporeret i maskinsystemet, og som udgør
Nherrens« magt. Denne herre, i hvis hjerne maski-
nerne og hans monopol over dem er uløseligt
forbundet, råber foragteligt til sine matroser, når
han er på koli sionskurs med dem : »Fabriksarbej-
derne bør hele riden huske på den kendsgerning,
at deres arbejde er en lavtrangerende form for
arbejde, at der ikke findes noget arbejde, der er
lettere og er bedre bet<~lt i forhold til dets kvalitet,
at intet arbejde kan læres så hurtigt, at intet
arbejde kan rilføres arbejdskraft i en sådan over-
flod. Herrens maskineri spiller en langt større
rolle i virksomhedens produktion end arbejder-
ens arbejde og dygtighed, som kan læres på seks
måneder af enhver almindelig arbejder« .

Karl Marx, Das Kapital (1867) . Her fra 1914-udgaven (Stutgart,
1914), bindl, 366-367 .
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Kilde 11

Om verdensudstillingen i Philadelphia
F. Goldschmidt (1876)

Under verdensudstillingen i Philadelphia i 1876 gik det for
første gang op for mange besøgende europæere, at USA
på adskillige områder var ved at overhale Europa. Den tyske
industrimand, F . Goldschmidt, sammenfattede sine indtryk
i en rapport, hvori han fremhævede de vigtigste grunde til
den amerikanske teknologis succes . Her følger et uddrag
af denne rapport .

Lad os nu vende os mod hjertet af udstillingen,
maskinhallen, den kaempestore bygning af glas og
jern, hvor den uophørlige industrielle aktivitets
pulsslag var mest følelig. Her fejrer nordamerika-
nernes målbevidsthed, energi og opfindsomhed
sine triumfer over alt, hvad der er udrettet af andre
nationer med hensyn til opfindelse og udvikling
af maskiner. Her, blandt hundredtusinder af
snurrende hjul og roterende akser, der alle over-
førte den bevægelse, de havde fået fra et gigantisk
svinghjul (drevet af to kaempestore dampmaski-
ner), kunne man se de hejsemaskiner, der trans-
porterer malm op fra minegangene, pumper, alle
slags motorer, værkØjer og værktøjsmaskiner,
maskiner af enhver størrelse og form, maskiner
som producerer de ting, der er nødvendige i vores
daglige tilværelse ; ja faktisk kunne man se disse
ting blive produceret for øjnene af os . Det essen-
tielle element i nordamerikanernes liv - MASKI-
NEN - som har sat dem i stand til at afskaffe
slidsomt håndarbejde, til at masseproducere al-
ting, og til at blive enormt rige på så kort tid,
præsenteres her på en næsten overvældende må-
de. Den uendelige maskinpark vidner om et
ubegrænset herredømme over materien . Man får
et klart billede af en vild jagt efter materiel gevinst,
en jagt hvori al energi koncentreres. Men hvem
k<an benægte, at der heri er storhed og magt?

Uvilkårligt gribes man af ønsket om at få noget
at vide om et folk, der har været i st<1nd til at skabe
noget så stort, og som har en handel og industri,
som ikke besiddes af noget andet folk på Jorden .
L,ad os for et øjeblik se tilbage til perioden før
Uafllængighedserklæringen, hvis hundredårsdag
blev fejret med udstillingen [i Philadelphia] . Vi ser
en lille håndfuld kolonister, der med økse og ladt
gevær baner sig vej gennem skoven . Inde i landet
er de i krig mod indianerne, nordpå mod fransk-
mændene og senere mod englænderne, sydpå
mod spanierne. Men gennem disse kampe og

utallige forhindringer styrkedes det mod og den
stolen på sig selv, der blev den næste generations
vigtigste arv . Også for de nye immigranter, som i
hobetal strømmede til det land, som gradvist
afslørede flere og flere af sine rigdomme, blev
striden mod de barske naturkræfter og den hårde
eksistenskamp grundlaget for deres åndelige sG1-
tur og udvikling . Byer voksede næsten op af
jorden. IČanaler og jernbaner blev bygget, fabrik-
ker blev grundlagt. Dervar tnlngel på arbejdskraft,
og arbejdskraften var dyr, og medmindre man
ønskede at blive stående på halesejen, eller forlade
den kurs, man var slået ind på, blØ det ubetinget
nødvendigt a t erstatte arme af kød og blod med
arme af jern og stål, som aldrig bliver Øtte, og
som på et øjeblik loan producere det, de andre kun
kan producere langsomt og under stor møje .

Den typiske nordamerikanske måde at uddan-
ne den unge, nemlig tidligt at forberede drengen
på hans fremtidige buetv ved at koncentrere alle
hans tanker omkring ét mål (hvorfor man ikke
bør blive forbavset over den amerikanske mangel
på almen dannelse), har vist sig at være til stor
fordel for opfindertalenter, og det samme er tilfæl-
det med den kloge arbejdsdeling, der har været
for lidt agtet i den ryske industri . Dette skal ikke
forstås derhen, at det drejer sig om at begramse
udfoldelsesmulighederne for fabrikanten eller for
arbejderen. Intet er fjernere fra den amerikanske
tankegang . Men når enten fabrikanten eller arbej-
deren overskrider grænserne for sin økonomiske
formåen, sin mentale kapacitet eller sin tekniske
kunnen, må han naturnødvendigt gå i stykker, og
i stedet for at yde noget fuldkomment på et
begrænset område vil han da kun skabe noget,
der er middelmådigt. En patentlovgivning, ikke
fuldstændig fejlfri, men alligevel sund og effektiv,
beskytter opfinderen mod ulovlige efterligninger
og tillader ham at nyde frugterne af sin målbevid-
ste opfindervirksomhed . Disse fire faktorer : den
størst mulige erstatning afmennesker med maski-
ner, målrettet praktisk uddannelse, arbejdsdeling
og en sund patentlovgivning, har i kombination
bragt maskiner frem til den grad af perfektion, vi
nu ser foran os, og har stimuleret alle de store og
små opfindelser, som hele tiden skaber nye virk-
somheder og produkter.
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Den store Corliss tvillingemaskine, der var opstillet på verdensudstillingen i Philadelphia .
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Maskinindustriens vigtigste gren er fremstillin-
gen af dampmaskiner, dvs . af de primtiere kraft
maskiner eller motorer, som frem for alt er skabt
til at levere drivkraft til andre maskiner . Der
fandtes utallige eksemplarer af sådanne, af alle
størrelser, former og til alle formål . Midt i hallen,
stående på en platform, frembød to forbundne
Corlissdampmaskiner (opkaldt efter konstruktø-
ren og opfinderen, en fabrikant fra Providence i
Rhode Island) et imponerende syn. Denne tvil-
lingegigant leverer 1500 hestekræfter . . .

Ved siden af dampmaskinerne fandtes talrige
andre primtiere kraftmaskiner, nemlig dem der
drives af gas eller petroleum . Her må straks
rapporteres den gltiedelige kendsgerning, at gas-
motoren i den tyske udstillingssektion, fremstillet
af et firma i Deutz nær Øln, af eksperter blev
bedømt som værende den bedste i sin kategori og
som den, der forbrugte mindst brændstof . . .

Hvor øjet end vendtes hen, var det åbenbart,
at man stadigt anstrenger sig for at fjerne rent
mekanisk arbejde fra menneskets hænder og for
kun at anvende disse, hvor man ønsker kunstne-
riske figurer og former . ?ænk på vore sømsmede!
Hvor sjælsødelæggende og hvor anstrengende er
ikke deres arbejde, og hvor lidt er det dog ikke
(måske 100 søm om dagen), at én arbejder kan
fremstille . I Amerika er der ingen sømsmede ; der
fremstilles sømmene på maskine . De amerikan-
ske fabriksmaskiner og værktøjsmaskiner, som
opfylder alle industriens Øhov. . .er uforlignelige .

F. Goldschmidt, Die Weltausstellung in Philadelphia und die
deutsche Industrie (Berlin, 1877) . Fra F . Klemm, Technik.
Eine Geschichte ihrer Probleme (Freiburg, 1954), 339-341 .
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Kilde 12

Menneskeaandens Sejre
Poul la Cour og Helge Holst (1904)

Ved overgangen til det 20 . århundrede rådede der en
optimistisk fremskridtstro i toneangivende kredse i den
industrialiserede verden, en tro der var næret af beundring
for de mange tekniske fremskridt, man havde været vidne
til i løbet af de foregående hundrede år. Denne optimisme
kommer klart frem i danskerne Poul la Cour og Helge Holsts
bog Menneskeaandens sejre, der udkom i 1904 . Her citeres
det meste af indledningen til denne bog .

I løbet af de sidste halvandet hundrede Aar er
vort Herredømme over Naturens Kræfter øget
mere end tidligere i Aartusinder . Vi har lært paa
trods af Tyngdekraften at hæve os op i Luften højt
over Bjærgenes Toppe . Vi har taemmet Lynstrålen
og foreskrØet den dens Bane . Det sorte Kul, som
gemmes i Jordens Indre, har vi tvunget til at
arbejde og lyse for os . Skibene driver vi med
uimodstaaelig Kraft stik mod Vind og Strøm .
Tvaers igennem Lande og Verdensdele, over Flo-
der og gennem Bjærge har vi banet Vej for
Damphesten, der nu i et par uger kan føre os fra
den Gamle Verdens yderste Vesten til det yderste
Østen. Vore Maskiner udfører i Minutter Arbej-
der, som tidligere krævede Timer eller Dage . Vi
har tvunget Solstraalerne til at tegne Billeder for
os. Og alt dette er nærved at overstraales af den
Raekke Vidundere, Elektriciteten har gjort til Vir-
kelighed .

Alligevel kan vi ikke standse og slaa os til Ro
med det, vi allerede har naget De nyere Tiders
st-,erke Udvikling af Industri, Landbrug, Laege-
kunst, Samfaerdsels- og Samkvemsmidlerne har
udryddet megen Traeldom og meget Barbari,
mindsket de groveste Former for menneskelig
Nød og Lidelse og gjort det muligt for langt flere
Mennesker at finde Livsopholdet . Men den har
tillige grebet dybt ændrende ind i det offentlige og
private Liv og derved skabt nye og vanskelige
Opgaver for Samfundet og den Enkelte. Opgaver,
hvis Løsning stadig kræver nye Fremskridt Det
ligger desuden i Menneskets Natur, atArbejde og
Straeben mod nye Maal med de smag og store
Sejre, der vindes under Arbejdet, giver mere
virkelig Tilfredsstillelse end den blotte Nyden af
det, der én Gang er tyndet

Vi kan imidlertid allesammen til en vis Grad
blive delagtige i Glæden ved tidligere Slægters
Arbejde, idet vi ikke nøjes med at drage Nytte af

de færdige Resultater, men tillige ser tilbage og
fæster Blikket på de Vanskeligheder og Hindrin-
ger, der har været at overvinde, og paa de Opfin-
delser, gennem hvilke Sejren er tyndet. Vi vil
derigennem tillige faa klarere Øje for, hvilke Van-
skeligheder der endnu staar tilbage, og hvilke
Fremskridt der kan haabes og ventes af Fremti-
den .

Denne Bog skulle give et lille Bidrag i denne
Retning ved at fremdrage nogle af de vigtigste
Opfindelser, som har forøget vor Evne til at
udnytte de Kræfter og Stoffer, Naturen stiller til
vor Raadighed . . . .

Poul la Cour og Helge Holst, Menneskeaandens Sejre (Kø-
benhavn, 1904), 3-4 .
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Kilde 13

Om principper for videnskabelig
virksomhedsledelse
Fredrick W. Taylor (1916)

Den amerikanske ingeniør, Frederick W . Taylor (1856-1915),
var allerede en kendt og omstridt person i både USA og
Europa, da han færdiggjorde manuskriptet til bogen The
Principles of Scientific Management (1911) . I perioden fra
før århundredskiftet og frem til omkring 1910 blev hans
system introduceret i en lang række amerikanske virksom-
heder, blandt andre adskillige statsejede . Da Taylor døde i
1915, brød den ulmende modstand mod »taylorismen~~ ud
i lys lue. Modstanden kom fra virksomhedsledere, der fryg-
tede at miste kontrollen over virksomhederne til ingeniører-
ne i planlægningsafdelingerne, og fra fagforeningerne, der
betragtede systemet som umenneskeligt . Men den kom
også fra ingeniørernes egne rækker, hvor mange stillede
spørgsmålstegn ved, om Scientific Management nu også
var så videnskabelig, som Taylor påstod . Afsnittet herunder
er et centralt afsnit fra Taylors bog, hvor han redegør for
udviklingen af det, der efter hans mening er videnskaben
bag hårdt fysisk arbejde .

Blandt adskillige undersøgelser, som blev fore-
taget på dette tidspunkt, var der én, som gik ud
på at finde en regel, eller lov, som på forhånd
kunne forhelle en arbejdsleder, hvor meget tungt
arbejde (af en eller anden slags) en rask mand
kunne udføre på en dag; det vil sige at studere
nrngt arbejdes trættende virkning på en første
klasses arbejder. Vort første skridt bestod i at
ansætte en ung nyuddannet universitetskandidat
til at studere alt, hvad der var skrevet om emnet
på engelsk, tysk og fransk . Det viste sig, at der var
udført to slags forsøg: det ene af fysiologer, som
studerede det menneskelige dyrs udholdenhed,
og det andet af ingeniører, som ønskede at be-
stemme, hvor meget en menneskekraft« er i
forhold til en hestekraft. Disse forsøg var i grove
træk blevet udført ved at lade mænd dreje hånd-
t<nget på en valse, over hvilken der hang forskellige
vægte, og ved at lade andre mænd gå, løbe og løfte
vægte på forskellige måder . Imidleml var resulta-
terne fra disse forsøg så magre, at det var umuligt
på det grundlag at deducere nogen lovmæssighed
af værdi. Vi indledte derfor vore egne forsøgsræk
ker .

Der blev udvalgt to første klasses arbejdere,
mænd der havde vist sig at være fysisk sherke, og
som også var gode, solide arbejdere . Disse mænd

fik dobbelt løn under forsøgene, og de blev fortalt,
at de hele tiden skulle arbejde det bedste, de
formåede, at vi engang imellem ville teste, om de
>~drev den af« eller ikke, og at i det øjeblik én af
dem begyndte med at forsøge at snyde os, ville
han blive fyret. De arbejdede så godt, de formåede
gennem hele perioden, hvor de var under obser-
vation .

Man må forstå, atvi i disse forsøg ikke prøvede
på at finde det maksimale arbejde, en mand
kunne udføre i løbet af en kort spurt eller over
nogle få dage, men at vores opgave var at finde
frem til, hvad en første klasses mands fulde
dagsarbejde er; letdagsarbejde han kan udføre år
ind og år ud - og fortsat trives ved. Disse mænd
skulle udføre alle mulige jobs, og de blev hver dag
udført under nøje observation af den unge kan-
didat, der stod for forsøgene, og som samtidig
registrerede tiderne for alle maendenes forskellige
bevægelser ved hjælp af et stopur . Alle detaljer,
der på nogen måde kunne have indflydelse på
resultatet, blev omhyggeligt studeret og registreret .
Det, vi håbede at nå frem til i sidste ende, var den
brøkdel af en hestekraft, en mand var i skind til
at yde, dvs . hvor mange fod-punds arbejde, en
mand kunne udføre om dagen . [1 fod-pund = det
arbejde, der skal til for at løfte en vægt på 1 pund
højden I fod .]

Efter fuldførelsen af denne forsøgsrække blev
hver mands dagsarbejde omregnet til energi i
fod-pund, og til vores overraskelse fandt vi, at der
ikke var nogen konstant eller i det hele taget nogen
simpel sammenhæng mellem det antil fod-pund
energi, som tvanden præsterede i løbet af en dag,
og hans arbejdes trættende virkning . Ved nogle
former for arbejde blev manden udmattet, når
han måske kun ydede t/8 hestekraft, mens han
ved andre ikke udmattedes mere ved at yde t/Z
hestekraft . Det lykkedes os derfor ikke at finde
nogen lov, der præcist kunne forudsige en første
klasses arbejders maksimale dagsarbejde .

En mængde værdifulde data var blevet indsam-
let Data over et godt dagsarbejde for forskellige
slags arbejde . På daværende tidspunkt så det dog
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ikke ud til at være klogt at bruge flere penge på at
forsøge at finde den lov, vi var ude efter . Nogle år
senere, da da vi havde flere penge til rådighed til
formålet, gennemførtes en anden forsøgsrække,
analog til den første, men endnu mere detaljeret .
Denne resulterede, i lighed med den første, i
mange værdifulde informationer, men ikke i no-
gen lov. Endnu nogle år senere lavedes en tredie
forsøgsrække, og denne gang blev der ikke sparet
nogen anstrengelse for at nå til et resultat . Hver
lille det11je, som på nogen måde kunne tænkes at
influere på resultatet, blev omhyggeligt indkredset
og studeret, og to universitetsansatte brugte cirka
tre måneder på forsøgene . Efter at også disse data
var blevet omregnet til energi i fod-pund for hver
arbejder og for hver dag, blev det helt klart, at der
ikke findes nogen direkte sammenhæng mellem
den effekt en mand yder (dvs . hans afleverede
energi i fod-pund per dag) og arbejdets trætheds-
effekt på manden. Forfatteren [Taylor] var dog
stadig lige overbevist om, at der måtte eksistere en
bestemt lov for, hvad der udgør en hel dags
arbejde for en første klasses arbejder, og vore data
var blevet så omhyggeligt indsamlet og registreret,
at han følte sig sikker på, at den nødvendige
information lå og gemte sig et eller andet sted i
arkivet . Problemet med at uddrage denne lov ud
fra de akkumulerede dan blev derfor overladt til
Mr. Carl G. Barth, som er en bedre matematiker
end nogen af vi andre, og vi besluttede at under-
søge problemet på en ny måde; nemligved grafisk
repræsentation i form af kurver for hvert enkelt
arbejdselement. Herved skulle vi opnå et slags
fugleperspektiv på hvert enkelt arbejdselement . På
relativt kort tid havde Mr. Barth opdaget den lov,
der styrer den udmattende effekt af et tungt arbej-
de på en første klasses arbejder. Og den er af natur
så simpel, atdeti sandhed erbemærkelsesværdigt,
at den ikke var blevet opdaget og klart forstået
mange år tidligere. Loven er som følger:

Lovens gyldighed er begrænset til at gælde for
den form for arbejde, hvor grænsen for en mands
ydeevne nåes ved, at han bliver udmattet . Det er
loven for tungt arbejde, svarende til en trækhests
arbejde i modsætning til en travhests . Praktisk
uget alt sådant arbejde består af et hårdt træk i,
eller tryk på, en mands arme, dvs . at mandens
kræfter bruges ved, at han enten løfter eller skub-
ber et eller andet, som han holder i sine hænder.
Og loven er, at for ethvert givet træk eller tryk på
mandens arme kan arbejderen kun være belastet
en bestemt brøkdel af dagen . Når der for eksem-
pel flyttes råjern (hver råjernsblok vejer 92 pund),
kan en første klasses arbejder kun være belastet
43% af dagen. Han må være fuldstændigt uden
belastning i de resterende 57% af dagen . Og når

belastningen er mindre, stiger den procentdel af
dagen, hvor manden kan belastes . Således gælder
det, at hvis arbejderen i stedet flytter halve råjerns-
blokke, der vejer 46 pund, kan han tåle at være
under belastning i 58% af dagen og behøver kun
at hvile i de resterende 42% . Når vægten formind-
skes, kan manden belastes en større og større del
af dagen, indtil man kommer ned på en belast
ring, han kan klare hele dagen uden at udmattes .
Når dette punkt er nået, hører loven op med at
være et brugbart redsk<1b til at forudsige en arbej-
ders udholdenhed, og man må finde en anden
lov, som siger noget om mandens arbejdskapaci-
tet.

Når en arbejder bærer en blok råjern på 92
pund i sine hænder, trætter det ham lige så meget
at stå stille med byrden, som at gå med den,
eftersom hans armmuskler er under samme in-
tense påvirkning, hvad enten han bevæger sig
eller ikke. En mand, der står stille under belast
ring, udfører imidlertid intet arbejde, og dette er
forklaringen på, at der ved forskellige former for
tungt arbejde ikke kunne findes noget konstant
forhold mellem den overførte energi i fod-pund
og træthedsvirkningen på manden. Det må derfor
også være klart, at ved al slags arbejde af denne
type, må arbejderens arme være fuldstændigt ube-
lastede (dvs . a t arbejderen må hvile) med hyppige
intervaller. Hele tiden, mens manden er kraftigt
belastet, befinder vævet i mandens armmuskler
sig i en degenerationsproces, og hyppige hvilepe-
rioder er nødvendige, for at blodet kan få lejlighed
til at bringe disse væv tilbage til deres normale
tilstand .

Men lad os nu vende tilbage til vores råjerns-
arbejdere ved Bethlehem Steel Company [se Skru-
en uden ende, side 227] . Hvis Schmidt havde fået
lov til at angribe stublen på 47 tons råjern uden
vejledning af et menneske, der forstod kunsten,
videnskaben, i råjerns~rbejde, ville han i sin iver
efter at gene den høje løn sandsynligvis have været
udkørt kl . 11 eller 12 . Han ville have arbejdet så
ihærdigt, at hans muskler ikke ville have fået
den absolut nødvendige tid til regeneration, og
han ville være blevet fuldsi<~endig udmattet tid-
ligt på dagen. Men ved at have en mand, der
kendte loven, til at være over ham og dirigere
hans arbejde, dag efter dag, indtil han fik for
vane at hvile med passende intervaller, blev han
i stand til at arbejde i jævnt tempo hele dagen
lang uden at trætte sig selv unødvendigt .

Et af de vigtigste krav til en mand, der skal være
i stand til at håndtere råjern som en regelmæssig
beskæftigelse, er, at han må være så dum og
flegmatisk, at han i hele sin mentale statur minder
mere om en okse end om nogen anden type . Den
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mentalt vågne og intelligente type er af samme
grund fuldstaendig uegnet til den slags arbejde,
der for ham ville være malende monotont. Den
arbejder, der er bedst egnet til at håndtere råjern,
er ude af stand til at forstå den sande videnskab
bag den form for arbejde. Han er så dum, at ordet
»procent« ingen betydning har for ham, og han
må følgelig oplæres af en mere intelligent person
end ham selv til vanen at arbejde i overensstem-
melse med denne vidensk<1bs love, før han kan få
succes som arbejder.

Forfatteren regner med, at det nu er klart, at der
findes en videnskab bag selv den mest elementære
form for arbejde . Og at når den bedste mand, der
egner sig til det pågældende arbejde, er blevet
omyggeligt udvalgt, når videnskaben bag dette
arbejde er blevet udviklet, og når den omhyggeligt
udvalgte mand er blevet trænet i at arbejde i
overensstemmelse med denne videnskab, må de
opnåede resultater nødvendigvis være overvæl-
dende meget bedre end dem, der er mulige un-
der . . . [den bedste traditionelle arbejdstilrettelæg-
gelse] .

Lad os alligevel igen se på eksemplet med disse
råjerns~rbejdere, og lad os undersøge, om det
ville være muligt stort set at opnå samme resul ter
med traditionelle metoder.

Forfatteren har forelagt problemet for mange
fremragende arbejdsledere og spurgt dem, hvor-
vidt de ved hjælp af bohusarbejde, akkordarbejde,
eller noget andet system ville være i stand til bare
at komme i nærheden af 47 tons per mand per
dag; og ikke så meget som én har antydet, at man
ville kunne opnå en præstation ud over 18 til 25
tons ved nogen af de traditionelle metoder . Man
vil huske, at Bethlehem arbejderne kun laessede
12,5 tons per mand .

Men for at gå lidt mere i det<11je : med hensyn
til den videnskabelige udvælgelse af arbejderne,
er det en kendsgerning, at i arbejdssjakket på 75
arbejdere var det kun cirka hver ottende, der var
fysisk udrustet til at håndtere 47,5 tons per dag .
Selv med de bedste intentioner var de syv ud af
otte mænd ude af stand til at arbejde i dette tempo .
Den ene mand ud af otte, som var i sand til at
klare arbejdet, var på ingen måde noget overmen-
neske i forhold til de andre mind i sjakket . Han
var tilfældigvis bare en mand af rype som en okse,
- ikke nogen type, som er sjælden blandt menne-
sker, og som derfor ville have været meget efter-
spurgt. Tværtimod, han var et menneske, der var
så dum, at han var uegnet til at udføre endog de
fleste slidsomme jobs . Udvælgelsen af manden
indebærer derfor ikke, at man skal finde frem til
en helt ekstraordinær enkeltperson . Den består
blot i - blandt en gruppe almindelige mænd - at

udvælge de få, som er specielt egnede til den slags
arbejde . Skønt der i dette specielle sjak kun var
én egnet mand ud af otte, havde vi ikke den
fjerneste vanskelighed med at skaffe alle de folk,
vi behøvede - nogle internt fra firmaet og nogle
fra oplandet - som netop var egnede til jobbet . . .

F.W . Taylor, The principles of scientific management (New
York og London, 1916), 53-62 .
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Kilde 14

Om lønninger
Henry Ford (1922)

Henry Ford (1863-1947) har fået en fyldig omtale i Skruen
uden ende og behøver derfor ingen nærmere introduktion
her. Det følgende er et uddrag af hans bog My Uie and Work
(1922) . Heri gør han rede for de overvejelser, der foregik i
koncernens ledelse, inden denne omkring 1 . januar 1914
foretog det drastiske skridt at indføre »5 dollar dagene .

De bedste lønninger, der er bet<nlt til dato, er
ikke nær så høje, som de burde være . Endnu er
forretningslivet ikke tilstrækkeligt godt organise-
ret, heller ikke er dets formål endnu tilstrækkeligt
klart til at gøre det muligt at betale mere end en
brøkdel af den løn, som burde betales . Det er
arbejdets andel, vi nu skal besk-giftige os teed . Det
fører ikke et skridt hen imod løsningen at t<nle vidt
og bredt om at ophaeve lønsystemet og i stedet
indføre samfundets ejendomsret . Ønsystemet er
det eneste, under hvilket ydelser, der bidrager til
produktionen, k~rn få et vederlag, der svarer til
deres værd . Tag lønmålestokken bort, og vi hav-
ner i uretfærdighed over det hele! Gør systemet
fuldkomment, og vi k1n måske gennemføre ret-
færdighed!

I årenes løb har jeg lært en del om lønninger .
For det første tror jeg, at bortset fra alle andre
betragtninger afhængervort eget salg til en vis grad
af de lønninger, vi betaler. Dersom vi betaler
højere løn, vil dette større pengebeløb blive givet
ud og føre til øget velstand hos sØrre og mindre
handlende, fabrikanter og arbejdere i andre bran-
cher, og velstanden hos disse vil virke tilbage på
vort eget salg. Høje lønninger til alle betyder
velsiinnd for alle, men naturligvis kun under for-
udsaetning af, at den højere løn svarer til en højere
produktion . At betale høje lønninger og samtidig
indskrænke produktionen er derimod begyndel-
sen til en glidetur ned ad det skråplan, som fører
til en dårlig« forretning .

. . .Da vi begyndte driftsåret 1913, anstillede vi
tidsstudier over alle de tusinder afoperationer, der
fandt sted på vor fabrik. Gennem en sådan un-
dersøgelse er det muligt at fastslå teoretisk, hvor
meget en mand kan producere . Derved bliver det,
under tilbørlig hensyntagen til samtlige omstæn-
digheder, muligt at nå frem til en tilfredsstillende
normalproduktion for en arbejdsdag, og når der
yderligere tages hensyn til faguddannelse, at nå
frem til en skala, der er så nøjagtig, som det kan

forlanges. Og som desuden udtrykker, hvor stor
uddannelse og anstrengelse hvert enkelt job kræ-
ver, og hvor meget den mand, der udfører dette
arbejde, kan ventes at skulle yde for sin løn . Uden
en sådan rationel undersøgelse ved fabrikanten
ikke, hvorfor han betaler en bestemt løn, og
arbejderen ved heller ikke, hvorfor han får den . I
vor fabrik er alle jobs derfor s~rndardiserede og
lønskalaerne fastsat på grundlag af de nævnte
tidsstudier .

Akkordarbejde kender vi intet til . Nogle af vore
folk får dagløn, andre timeløn. Men ved næsten
alle arbejdsydelser forlanges der en mindstepro-
duktion, sorn det forventes, at ingen kommer
under. Hvis det ikke var således, ville hverken
arbejderen eller vi selv være klar over, om lønnen
virkelig fortenes. Der må være fastslået et bestemt
dagsarbejde, før den rigtige løn kan ydes . En
mand, der gør vagttjeneste, bet<11es for at være
tilstede ; en arbejder for det, han laver .

Ud fra disse kendsgerninger bekendtgjorde og
indførte vi i januar 1914 en slags udbytteforde-
tingsplan, efter hvilken minimumslønnen for
hver arbejdskntegori - under bestemte forudsæt-
ninger - var 5 dollars om dagen . Samtidigt ned-
satte vi arbejdsdagen til 8 timer (den havde før
været 9) og ugen til 48 timer. Alt dette skete
fuldstaendig frivilligt . Alle vore lønskalaer er fast
sat frivilligt fra vor side . Efter vor overbevisning
var dette nemlig en social retfærdighedsakt, som
vi i sidste instans foretog for vor egen indre
tilfredsheds skyld . Der er lykke ved følelsen af at
have gjort andre lykkelige, til en vis grad at have
lettet byrderne for ens medmennesker, at have
sørget for at de kan have et overskud, så de kan
få glæde af livet og lægge noget til side . Agtelse
hos ens medborgere er et af de få virkeligt betyd-
ningsfulde aktiver i dette liv. En viljestaerk mand
kan opnå næsten alt, hvad han vil, men hvis han
ikke opnår almindelig agtelse, har han i virkelig-
heden ikke opnået meget.

Imidlertid må dette ikke forstås, som om vi på
nogen måde ville øve velgørenhed, hvilket for
øvrigt ikke blev almindeligt forstået Mange af
vore konkurrenter mente, at når vi havde udsendt
vor omtalte bekendtgørelse, så var det, fordi vi var
i fremgang og ønskede at gøre reklame . Og de
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udtalte den hårde dom over os, at vi ikke gjorde
andet end at vende op og ned på de gode gamle
regler, idet vi navnlig krænkede den sædvane,
ifølge hvilken en mand ikke skulle have mere,
end hvad han på nogen måde ville lade sig nøje
med. Sådanne gode gamle regler og sædvaner
er ikke en pibe tobak værd, og de må derfor
ryddes af vejen, og engang i fremtiden bliver de
det. Det er nemlig den eneste måde, hvorpå vi
kan udrydde fattigdom . Vi indførte det nye
system, ikke blot fordi vi havde lyst ril at betale
højere løn og anså os i stand dertil, men fordi
vi ville, at vor forretning skulle hvile på et fast
og varigt grundlag. Det var ikke nogen bonus,
vi udbetalte . Nej, vi byggede op for fremtiden .
Thi en forretning, der er haseret på lav løn, vil
altid være usikker.

Der er næppe nogen bekendtgørelse på indu-
striens område, der har affødt en større hærskare
af kommentarer end den nævnte . Og der var
næppe en eneste af disse kommentarer, der havde
fuldt rede på, hvad sagen egentlig drejede sig om .
Det var således en ganske almindelig tro blandt
arbejderne, at nu skulle de have S dollars om
dagen uden hensyn til, hvor meget arbejde, de
udførte.

I virkeligheden forholdt sagen sig noget ander-
ledes. Vor tanke var at give andel i udbyttet, men
i stedet for at vente, til dette var indtjent, ville vi
udbet111e andelen på forhånd, og - under bestemte
betingelser - at yde den som løntillæg til de folk,
som havde været beskæftiget i selskabet mindst
l/2 år. De andelsberettigede faldt i tre klasser,
nemlig:
1 . Gifte mænd, som boede hos deres familie og

sørgede godt for den ;
2. Ugifte mænd over 22 år, som havde udvist

sparsommelighed ;
3. Unge mænd under 22 år og kvinder, som var

eneste forsørger for en eller anden slægtning .
En mand skulle først have sin egentlige løn, det

ville dengang sige cirka 1 S% over den almindelige
markedsløn. Dernæst kunne han komme i be •
tragtning til et vist overskud . Hans løn plus
andelen i dette overskud beregnedes til en daglig
mindsteindØgt af 5 dollars. Andelssk<11aen var
inddelt på timebasis, og blev krediteret hans
timelønskonto, hvorved de folk, der fik lavest
timeløn, fik sØrre andel i overskuddet Dette
udbetaltes dem hver fjortende dag sammen med
timelønnen . Et eksempel : en mand, som fik 34
cents i timen, fik 28,5 cents i timen i overskud og
derved en samlet dagløn på 5 dollars ; og en mand,
som fik 54 cents i timen, ville få 21 cents i timen
som andel i udbyttet og derved en daglig indtægt
på 6 dollars .

Det var en slags udligning af fabrikkens vel-
stand, men den var gjort betinget . Forudsætnin-
gen var nemlig, at arbejderen og hans hjem skulle
komme op på etvistgennemsnitsmål af renlighed
og gode borgerdyder . Det var ikke hensigten at
indføre nogen patriarkalsk forsorg. En sådan
udviklede sig alligevel til en vis grad, og det er én
af grundene til at vort Social Welfare Depamnent
omorganiseredes . Men fra starten var tanken den,
at der skulle være et klart incitament til at føre et
ordentligt liv, og at det bedste incitament hertil
var en pengepræmie til den, der førte et ordentligt
liv . Den mand, der lever på den rette måde, vil
også arbejde på rette måde. Og dernæst var det
vor hensigt at forhindre, at den højere løn skulle
formindske det gennemsnitlige arbejde . Det var
nemlig under krigen kommet til at stå klart, at når
man alt for hurtigt forhøjer en mands dagløn, gør
man ham ofte mere begærlig og nedsætter hans
arbejdsevne. Hvis vi derfor var begyndt med
simpelthen at lægge løntillægget i lønkuverterne,
ville det sikkert have haft en uheldig indflydelse
på arbejdet . Omtrent halvdelen af vore folk fik
deres løn fordoblet efter den nye plan . Det kunne
let være opfattet som »penge, der kommer let« ;
men når en mand synes, at hans penge kommer
let, gør det ham mindre arbejdsvillig . Det er altid
farligt at forhøje lønnen for hurtigt, ligegyldigt om
den pågældende hidtil har fået 1 dollar eller 100
dollars om dagen . Hvis nemlig en mand får 100
dollars om dagen og så pludselig får 300 dollars
i stedet for, er der al sandsynlighed for, at han vil
begå flere dumheder end den arbejder, hvis løn
går op fra 1 til 3 dollars i timen . Den førstnævnte,
som har de fleste penge, vil nemlig have langt
sØrre lejlighed til at begå dumheder .

I vor første plan opererede vi ikke med nogen
smålig stllndard, omend den undertiden i praksis
blev administreret noget småligt Vi havde ialt
benved et halvt hundrede inspekØrer i Social
Welfare Depamnent; praktiske, fornuftige folk,
sØnt det naturligvis er umuligt at samle 50 mand,
om hvilke dette kan siges i lige høj grad . Til tider
kunne de tage fejl, og det skal man nok få at høre .
For at en gift mand skulle kunne få bonus, var
det en forudsætning, at han lØede sammen med
sin familie og sørgede ordentligt for den . Det var
vor mening at gøre en ende på den slette vane,
som mange af de fremmede arbejdere havde med
at tage logerende ind . Herved betragter de nemlig
ikke deres hjem så meget som en bolig, men mere
som noget, der kan laves penge på . Unge menne-
sker under 18 år fik bonus, når de hjalp deres
slægtninge, og det samme gjorde ugifte mænd,
som førte et sundt og ordentligt liv . Det bedste
bevis på, at planen i høj grad var til gavn, fremgår
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af følgende tal : da planen blev sat i værk, var der
umiddelbart 60% af arbejderne, som opfyldte
betingelserne for at få bonus ; efter et halvt års
forløb var procenttallet 78 og efter et års forløb
87 . Efter halvandet års forløb var der kun én
procent, som ikke var andelsberettiget .

Den høje løn havde også andre virkninger . I
1914, det første år efter den nye plan, havde vi
14.000 mand i arbejde, og vi havde hidtil været
nødt til at antage 53 .000 mand om året for at
holde en konstant arbejdsstyrke på 14.000. I
1915 behøvede vi kun at antage 6 .508 mand, og
de fleste af disse nye arbejdere blev antaget, fordi
forretningen var blevet udvidet. Med den gamle
udskiftningsprocent og vor nuværende arbejds-
stab måtte vi antage henved 200 .000 mand om
året, hvilket ville være noget nær en umulighed .
Selv med det minimum af uddannelse, som kræ-
ves for at udføre næsten et hvilket som helst
arbejde på vor fabrik, kan vi jo ikke antage en helt
ny arbejdsstab hver morgen eller hver uge eller
hver måned. For selv om en mand i løbet af 2
eller 3 dage kan læres op til at udføre et pænt
arbejde i løbet af en rimelig tid, er det klart, at han
efter et års erfaring kan udføre mere, end han
kunne i begyndelsen. Spørgsmålet om udskift-
ning inden for arbejdsstaben har ikke voldt os
nogen som helst problemer siden da . . .

Henry Ford, My life and work (New York, 1922) . Fra den
danske udgave Henry Ford, Mit liv og mit arbejde (Køben-
havn, 1923), 115-120 .

30



Kilde 15

Om kybernetik
Norbert Wiener (1948)

Den amerikanske matematiker Norbert Wiener (1894-1964)
blev tidligt opmærksom på, at det 20 . århundredes tekno-
logi gradvist var ved at ændre karakter i forhold til tidligere
tiders teknologi . Under 2 . Verdenskrig arbejdede han på et
projekt, der involverede en undersøgelse af nye muligheder
for styring og kontrol . Bl .a . som følge af de erfaringer han
herved høstede, drog han den konklusion, at viden, infor-
mation og kommunikation ville blive helt afgørende elemen-
ter i fremtidens teknologi .

Enhver tids t~enkning genspejles i dens teknik .
Ingeniørerne i gamle dage var landmålere, astro-
nomer og navigatører, dem i det syttende og tidlige
attende århundrede var urmagere og linseslibere .
Som i gamle dage lavede håndv~erkerne deres
værktøjer i himlens billede . Et ur er ikke andet
end en mekanisk model af solsystemet til at have
i lommen, og det bevæger sig med samme nød-
vendighed som de himmelske legemer . . . . Det
vigtigste tekniske resultat efter Huygens og New-
tons model var navigationens tidsalder, hvor det
for første gang var muligt at beregne geografisk
længde med en rimelig præcision, og dermed
forvandle handelen på de store oceaner fra en
tilfældighedernes sag til en konsolideret forret
ning. Det er merkantilisternes ingeniørkunst.

Efter købmanden kom fabrikanten, og efter
kronometeret dampmaskinen. Fra Newcomen
maskinen næsten til i dag har ingeniørvidenska-
bens centrale område været studiet af frembrin-
gelsen af bevægelse. Varme er blevet forvandlet til
brugbar energi i form af rotation eller bevægelse
frem og tilbage. . . .

Hvis det syttende og tidlige attende århundre-
de er urenes tidsalder, og det senere attende og
det nittende århundrede er dampmaskinens
tidsalder, så er den nuværende tidsalder
kommunikationens og kontrollens . . . . Opdagel-
sen af radar og dens brug i Anden Verdenskrig,
sammen med problemerne om kontrol af anti-
luftskyts, har tilført mange veluddannede ma-
tematikere og fysikere til området. Den automa-
tiske datamaskines vidundere tilhører samme
sfære af ideer . . .

Vi begynder at indse, at så vigtige elementer som
neuroner, atomerne i nervesystemet, gør deres ar-
bejde under samme betingelser som radiorør, med
den relativt lille maengde energi de tilføres udefra,

og at den bogføring, som er deres vigtigste funk
tion, ikke er en energifunktion . Kort sagt, det
nyeste studium af automater, i metal eller kød, er
en del af kommunikations-ingeniørvidenskaben,
og dens centrale begreber er sådanne som med-
delelse, maengde af forstyrrelse eller »sØj« - en
term overtaget fra telefoningeniøren - mængde af
information, kodningsteknik, og så videre .

I en sådan teori arbejder vi med automater
effektivt koblet til den ydre verden, ikke kun
igennem udveksling af energi, deres stofskifte,
men også igennem udveksling af indtryk, indgå-
ende meddelelser, og udgående meddelelser . . . .
Yderligere, den information, som automaten
modtager, behøver ikke blive brugt øjeblikkeligt,
men kan lagres til fremtidig brug. Det er en
analogi til hukommelse. Endeligt, så længe aut-
omaten kører, er dens operative regler i stand til
at blive forandrede på basis af data, som er gået
igennem dens receptorer tidligere, og dette er ikke
ulig indlæring .

De maskiner, som vi nu turler om, er ikke en
sensationshungrendes drøm, ej heller en fremtidig
tidsalders håb. De eksisterer allerede i form af
termostater, automatiske Byro-kompas-haserede
skibsstyringssystemer, selvbevægende missiler -
især sådanne der selv søger deres mål - antiluftskyts
kontrolsystemer, automatisk kontrollerede og styre-
de oliedestillationsanlæg, ultrahurtige dat<rmaskiner
og lignende . . . . men den store mekanisering i
Anden Verdenskrig bragte dem til fuld udfoldelse .
Og nødvendigheden af at håndtere den yderst
farlige atomenergi vil sikkert bringe dem til endnu
højere grad af udvikling. Næppe en måned går,
uden at der udkommer bøger om disse såkaldte
kontrolmekanismer, eller servornelcanismer, og
den nuværende tidsalder er i sandhed en servo-
mekanismernes, på samme måde som det nitten-
de århundrede var dampmaskinens og det attende
århundrede, urets tidsalder .

Norbert Wiener, Cybernetics (Cambridge, Mass . 1948) . Cit .
efter 2 . udgave (1961), 38-43 .
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Kilde 16

Om videnskab
og beslumingstagen i krig
C. West Churchmann (196$)

West Churchmann er en af fædrene til operationsanalyse
og systemteori . Han fortæller her om en af de opgaver, der
gav anledning til brug af matematiske og formelle metoder
i styring af komplekse systemer .

Ideen om at videnskabsmandens kølige og dog
klare tanke kan hjælpe i beslutningstagningen er
gammel

En meget fascinerende udvikling af denne art
foregik under Anden Verdenskrig, da det britiske
admiralitet bad grupper af videnskabsmænd un-
dersøge nogle af de presserende problemer, som
Storbritannien stod overfor under nazisternes
første bombardementer . Det, der er særligt inter-
essant ved denne historie, er, at videnskabsmæn-
dene blev ved med at stille dumme spørgsmål .
For eksempel havde tiritterne en god del besvaer
med at bekaempe de tyske undervandsbåde i Den
engelske Kanal . Videnskabsmaendene noterede
sig, at dybde{letonatorerne på de dybvandsbom-
ber, som fly kastede, var sat således, at bomben
sprang mindst 35 fod under overfladen . Viden-
skabsmændene stillede det dumme spørgsmål :
hvorfor ikke sætte bomben til at springe ved en
mindre dybde? Når man først har stillet et dumt
spørgsmål, så må man forsvare sin ret til at stille
det, og videnskabsmændene udpegede nogle af
de svagheder i de antagelser, som militaeret gjorde
om den måde, hvorpå et fly skulle nærme sig sit
mål. Til slut blev nogle eksperimenter udført, og
klart nok, antallet at surakne undervandsbåde steg
væsentligt som følge af, at man satte bomberne til
sprængning ved en mindre dybde . . . .

De videnskabelige gruppers succes inden for
milit<-,eeret i Anden Verdenskrig var enorm, både
i Storbrittanien og Amerika . Som følge deraf var
der efter krigen en kraftig bestræbelse på at anven-
de samme form for tankegang, som da blev kaldt
»operationsanalysen, på forskellige ikke-miliØre
problemer, og isner til problemer inden for indu-
strien .

C . West Churchmann, The Systems Øproach (New York
1968), viii-ix.
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Kilde 17

Om muligheden for en atombombe
Albert Einstein (1939)

Den berømteste fysiker i vort århundrede er uden tvivl
relativitetsteoriens skaber, Albert Einstein (1879-1955) . Det
var han allerede i 1939 . Den forholdsvis ukendte fysiker Leo
Szilard, der tidligt havde set atombomben som en mulighed
og som frygtede, at tyskerne ville komme først i kapløbet
om at producere dette uhyggelige våben, henvendte sig
derfor i sommeren 1939 til Albert Einstein . Han vurderede
nemlig (sikkert korrekt), at Einstein var den eneste fysiker,
som havde tilstrækkeligt format til at få De Forenede Staters
præsident i tale . Resultatet af diskussionerne mellem Szi-
lard og Einstein i juli 1939 blev det brev, hvís første halvdel
er citeret herunder .

F.D . Roosevelt
De Forenede Staters Præsident
Det Hvide Hus, Washington, D .C .

Et nyt arbejde af E. Fermi og L Szilard, som
jeg er gjort bekendt med i manuskript, får mig til
at forvente, at grundstoffet uran kan blive udviklet
til en ny og betydningsfuld energikilde i den
allernærmeste fremtid. Visse sider af den situa-
tion, der er opstået, synes at kraeve årvågenhed og,
hvis det viser sig nødvendigt, hurtig handling fra
regeringens side . Jeg anser det derfor for min pligt
at henlede Deres opmærksomhed på følgende
kendsgerninger og anbefalinger.

I løbet af de sidste fire måneder er det sandsyn-
liggjort såvel gennem Joliots arbejde i Frankrig,
som gennem Fermis og Szilards i Amerika, at det
muligvis kan lade sig gøre at st<rrte en atomkæ-
dereaktion i en stor uranmasse, hvorved der vil
dannes enorme maengder af energi og store
mængder nye, radiumlignende stoffer . For naer-
værende må det anses for naesten sikkert, at dette
vil kunne opnås i den allernærmeste fremtid .

Dette nye faenomen vil også føre til konstruk-
tion af bomber, og det er taenkeligt - omend
Inindre sikkert - at yderst kraftige bomber af en
ny type således vil blive konstrueret. En enkelt
bombe af denne type, transporteret pr . skib og
spraengt i en havn, vil meget vel kunne ødelaeg-
ge hele havnen samt noget af det omliggende
landområde. Dog er det meget muligt at sådan-
ne bomber vil vaere alt for tunge til at kunne
transporteres med fly. . . .
Einsteins brev til præsident Roosevelt d . 2 . august 1939 .
Cit. efter J . Winther, Atombomber over Japan, Beslut-
ningsprocessen i historisk perspektiv (København 1974) .
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Om DNAmolekylets struktur
J.D . Watson é~ F.C.H. Crick (1953)

I denne artikel, trykt i tidsskriftet Nature i april 1953, præsen-
terede James Watson (1928- ) og Francis Crick (1916- ) for
første gang en overbevisende model for DNA molekylets
struktur .

DEN MOLEKYLÆRE STRUKTUR AF
NUKLEIN-SYRER
En struktur for Deoxyribose Nuklem-syre

Vi vil foreslå en struktur for saltet af deoxyribo-
se nuklem-syre (D.N.A.) . Denne struktur har nye
træk som er afbetydelig biologisk interesse. . . .

Vi vil fremsætte et forslag om en radikal anden
struktur for saltet af deoxyribose nuklem-syre .
Denne struktur har to spiralformede kæder, der
begge er vundet om den samme akse .

Det nye træk i denne struktur er den måde, på
hvilken de to kæder holdes sammen af pyrin og
pyrimídin baserne. Basernes plan er vinkelret på
fiberets akse . De holdes sammen i par, en enkelt
base fra den ene kæde er bundet via en brintbin-
ding til en enkelt base fra den anden kæde, . . .

Hvis det antages, at baserne kun forekommer
i strukturen i den mest plausible . . . form, . . .finder
vi, at kun specifikke hasepar kan bindes sammen .
Disse par er : alenin (parm) med thymin (pyrimi-
din) og guanin (parm) med cytosin (pyramidin) .

Med andre ord, hvis alenin udgør det ene
medlem af et par, på en hvilken som helst af de
to kæder, så vil med disse antagelser, det andet
medlem være thymin ; og på samme måde med
guanin og cytosin . Rækkefølgen af baser på en
enkelt kæde forekommer ikke at være underlagt
nogen begrænsninger . Hvis imidlertid kun be-
stemte hasepar kan dannes, så følger, at hvis
rækkefølgen af baser på den ene kæde er givet, så
er rækkefølgen på den anden kæde automatisk
bestemt. . . .

Det er ikke undgået vores opmaerksomhed,
at den bestemte form for pardannelse, vi har
postuleret, umiddelbart giver mulighed for at
foreslå en kopieringsmekanisme for det geneti-
ske materiale.

J .D . Watson & F .C .H .Crick, Nature 25 . april 1953, 737-738 .
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Om gensplejsning
Patent pů den rekombinante DNA-proces (1980)

Allerede i 1974 indgav Herbert W . Boyer (1936- ) og Stanley
Cohen (1935- ) en patentansøgning på den fundamentale
proces i gensplejsning . Herunder gengives uddrag af det
patent, der udstedtes i 1980 . I kryptiske vendinger beskrives
den centrale gensplejsningsteknik .

PROCES TIL PRODUKTION AF
BIOLOGISK FUNGERENDE
MOLEKYLÆRE KIMÆRER
Opfindere:

	

Stanley N. Cohen, Portola
Valley, Herbert W . Boyer, Mill
Valley, begge Calif.

Tilhørende :

	

Bestyrelsen, Leland Stanford Jr.
Universitetet, Srlnford, Caliť.

Anmeldt:

	

4. Januar 1979

1
Kryds-reference til forbundne ansøgninger

Denne ansøgning er en delvis fortsættelse af . . . .
ansøgning Ser . no . 520,691 indgivet 4 . Nov.
1974 og nu trukket tilbage .

Opfindelsens baggrund
1 . Opfindelsens område

Selvom overførsel af planmider mellem kul-
turer af E. coli og andre Enterobacteriaceae
længe har kunnet lade sig gøre ved konjugation
og/eller transduktion, har det ikke tidligere
været muligt selektivt at kunne introducere be-
stemte arter af plasmid DNA ind i disse bakte-
rielle værter eller andre mikroorganismer. Da
mikroorganismer, der er blevet transformeret
med plasmid DNA indeholder autonomt repli-
cerende extra-kromosomale DNA-former, der
har samme genetiske og molekylære karakteri-
stika som det plasmid, det er afledt af, har
transformationen muliggjort selektiv kloning
og forstærkning af bestemte plasmid gener.

Den evne, gener fra helt biologisk forskellige
klasser har til at formere sig og komme ril udtryk
i en bestemt mikroorganisme, gør det muligt at
opnå genetisk rekombination imellem arter . På
denne måde bliver det praktisk muligt at introdu-
cere gener i en bestemt mikroorganisme, der

specificerer sådanne stofskiftemæssige eller synte-
tiserende funktioner som kvælstof-fiksering, foto-
syntese, produktion af antibiotika, hormon synte-
se, protein syntese, f.eks . enrymer eller antistoffer,
eller ligeende - funktioner, som er medfødte hos
andre klasser af organismer - ved at binde det
fremmede gen til et bestemt plasmid eller virilt
formeringselement

Sammenfatning af opfindelsen
Fremgangsmåde og stof anvises til brug for

genetisk at transformere mikroorganismer, spe-
cielt bakterier, for at give dem forskellige genoty-
piske egenskaber og at producere rekombinerede
glasmider. Et plasmid eller virilt DNA modifice-
res, så det former et lineært segment, der har
sammensættelige endepunkter, der er forbundet
med DNA, der har mindst et intakt gen, og
komplementære sanunensættelige endepunkter .
Disse endepunkter sættes så sammen foratdanne
et hybridt« plasmid molekyle, som kan bruges til
at transformere påvirkelige og kompatible mikro-
organismer. Efter transformationen dyrkes celler-
ne og transformanterne høstes . De nyligt funktio-
naliserede mikroorganismer kan så anvendes til
at udføre deres nye funktion; for eksempel ved at
producere proteiner, som er det ønskede slutpro-
dukt, eller stofskifteprodukter fra enrymatisk akti-
vitet, eller de kan sønderdeles og de ønskede
nukleinsyrer eller proteiner indvindes .

Uddrag af United States Patent nr . 4, 237, 224, 2 . Dec .1980 .
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Om muligheden for at patentere
mikroorganismer
De Forenede Staters Højesteret (1980)

Nedenfor gengives uddrag af afgørelsen fra De Forenede
Staters højesteret om muligheden for at patentere mikroor-
ganismer. Ligesom for den foregående kildes vedkommen-
de er der her tale om et officielt dokument, og ikke om
bestemte personers synspunkter.

No. ?9-136

Sidney A. Diamond

Kommissær for Patenter og Varemærker

vs .

Ananda M . Chakrabarry et. al .

16 . Juni 1980

. . . at afgøre hvorvidt en levende, menneskeskabt
mikroorganisme er patenterbar under U .S.C. §
101 .

I
11972 indgav indstaevnte, mikrobiologen

Chakrabarty, patentansøgning, på en opfindel-
se, der indehaves af General Electric Company.
Ansøgningen indeholdt 36 krav i relation til
Chakrabarty's opfindelse af »en bakterie af arten
Pseudomonas indeholdende i det mindste to
stabile energidannende plasmider, enhver af
disse muliggørende en separat kulbrintenedbry-
dende metode«. Denne menneskeskabte, ved
genetisk manipulation frembragte, bakterie er i
stand til samtidigt at nedbryde flere komponen-
ter i råolie . På grund af denne egenskab, som
ingen naturligt forekommende bakterie har,
menes Chakrabarty's opfindelse at have stor
værdi for behandlingen af olieudslip .

Chakrabarty's patentkrav var af tre kategorier :
. . . og for det tredie et patentkrav på bakterien selv .
Patentmyndigheden meddelte patent på de to
første kategorier, men afslog patent på bakterien .
Afgørelsen støttedes på to grunde : (1) at
mikroorganismer er »naturens frembringelser«,
og (2) at levende væsener ikke er patenterbare
under 35 U .S.C. § 101 . [Denne afgørelse appel-
leres til en højere instans, der opretholder afgørel-

sen. En endnu højere instans giver Chakrabarty
medhold, under dissens med begrundelsen at »den
kendsgerning at mikroorganismer . . . er levende
. . .(er) uden juridisk betydning« for patenterbarhe-
den. Herefter indbringes sagen for Højesteret .[

II

Konstitutionen giver Kongressen brede beØjelser
til at lovgive for »at fremme videnskabens fremskridt
og de nydige kunster, ved for begrænset tid at give
forfattere og opfindere eksklusive rettigheder over
deres skrifter eller opfindelser« Artikel I, § 8. PaØrit
lovgivningen fremmer denne udvikling ved at give
opfindere eneret i en begrænset periode som en spore
for deres opfindsomhed og forskningsindsats . . . . De
af Kongressen givne beføjelser udøves i håbet om, at
Øen produktive inds<1ts, som derved fremmes, vil
have en positiv virkning på samfundet igennem
indførelsen afnØ produkter og produktionspØSer
i økonomien, og Ølgevirkninger i form af forøget
beskæftigelse og bedre liv for vore borgere« .

Det foreliggende er et begrænset fortolknings-
spørgsmål vedrørende U.S.C. § 101, som siger :

»Den som opfinder eller opdager en ny og
nyttig fremgangsmåde, maskine, produkt,
eller sammenstilling af stof, eller en ny og
nyttig forbedring deraf, kan opnå et patent
herpå, under de betingelser og krav, der er
angivet i denne lov .«
Specifikt må vi afgøre om sagsøgtes mikroorga-

nisme er »et produkt« eller en »sammenstilling af
stof« i lovens forstand .

. . . Set i deØ lys har sagsøgtes mikroorganisme givet
karakter af patenterbart materiale . Hans krav angår
ikke et hidtil ukendt naturligt fænomen, men et
ikke-naturligt forekommende produkt eller sammen-
stilling af materiale - et resultat af menneskelig snilde
»der har et klart navn, egenskab [ogJ brug« . . . . Her har
. . . ansøgeren produceret en ny bakterie med klart
anderledes egenskaber i forhold til den, der findes i
naturen, og en, der har potentialet for vaesentlig nytre.
Hans opdagelse er ikke naturens værk, men hans
egen; derfor er den patenterbar under § 101 .
Oversat fra J .D. Watson & J . Tooze, The DNA Story, (San
Fransisco, 1981), document 16 .7
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Om risiko ved bioteknologisk
forskning
Paul Berg m . fl . (1974)

Det følgende brev blev offentliggjort i tidsskriftet Science i
juli 1974 . Brevet var skrevet af en række molekylærbiologer,
som heri udtrykte deres bekymring over de mulige konse-
kvenser af en ukontrolleret bioteknologisk forskning . Brevet
gav anledning til en forskerkonference i Asilomar i februar
1975, hvor man frivilligt indførte visse begrænsninger for
forskningen i gensplejsning .

De seneste fremskridt med teknikker til isole-
ring og sammenføjning af segmenter af DNA
rillader nu konstruktion af biologisk aktive rekom-
binerede DNA molekyler in vitro. . . .

Adskillige grupper af videnskabsmaend er nu i
gang med at planlægge at bruge denne teknologi
til at skabe rekombineret DNA fra en række
forskellige virale, animalske og bakterielle kilder .
På trods af at sådanne eksperimenter sandsynlig-
vis kan bidrage til løsningen af vígrige teoretiske
og praktiske biologiske problemer, vil de også
resultere i skabelsen af nye typer smitsomme
DNA elementer, hvis biologiske egenskaber ikke
på forhånd kan fuldstændigt forudsiges .

Der er alvorlig bekymring for at nogle af de
kunsrige rekombinerede DNA molekyler kan vise
sig at være biologisk risikable . . . .

Bekymring over disse nye muligheder blev rejst
af videnskabsmaend, der i 1973 deltog i Gordon
Forskningskonferencen om Nuklem-syrer, som
bad om, at Det nationale Videnskabernes Akade-
mi ville tage disse spørgsmål under overvejelse .
De nedennævnte medlemmer af et udvalg, der
handler på vegne af og med tilslutning fra Rådet
for de Biologiske Videnskaber under Det naáo-
nale Forskningsråd vedrørende disse spørgsmål,
foreslår følgende anbefalinger .

Først, og vigtigst, at indtil de potentielle farer
ved sådanne rekombinerede DNA molekyler er
bedre vurderede eller indtil forsvarlige metØer,
der kan forhindre deres spredning, er udviklede,
da bør videnskabsmaend, herunder også medlem-
merne af dette udvalg, frivilligt udskyde de følgen-
de typer af eksperimenter .

Type 1 : konstruktion af nye, autonomt forme-
rende bakterielle planmider, som kan resultere i
introduktionen af generiske determinanter for

modstandsØne overfor antibiotika, eller bakteriel
toxindannelse ind i bakterietyper som ikke på
nuværende tidspunkt har sådanne detetminan-
ter; eller konstruktion af nye bakterielle planmider
der indeholder kombinationer af modstandsevne
overfor klinisk nyttige antibiotika, for så vidt som
planmider, der indeholder sådanne kombinario-
ner, ikke allerede eksisterer i naturen . . . .

For det fjerde bør et internationalt møde, hvori
deltager de involverede videnskabsmaend, samles
i det kommende år for at se på det videnskabelige
fremskridt inden for dette område, og yderligere
diskutere måder, hvorpå man k<1n håndtere de
mulige biologiske farer ved rekombinerede DNA
molekyler . . ..

Paul Berg, formand
David Balrimore
Herbert W. Boyer
Stanley N. Cohen
Ronald W. Davies
David S. Hogness
Daniel Nathans
Richard Roblin
James D. Watson
Sherman Weissman
Norton D. Zinder

Udvalget vedrørende Rekombinerede DNA Mo-
lekyler, Rådet for de Biologiske Videnskaber, Det
nationale Forskningsråd,

Det nationale Videnskabernes Akademi . Was-
hington, D .C . 2Ø18.

Paul Berg m . fl ., Science, 26 . juli 1974 (uddrag) .
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Om programmerbare datamaskiner
John von Neumann (1945)

Matematikeren John von Neumann (1903-1957) skrev i
1945 et udkast til en rapport, hvori han skitserede strukturen
i den moderne datamaskine med lagret program . Det er
muligt, at dette skrift er en slags opsummering af ideer, der
var i omløb i miljøet ved Moore School i Pensylvania, hvor
den første rent elektroniske datamaskine, ENIAC, blev ud-
viklet . Under alle omstændigheder blev det en revolutione-
rende artikel . Her følger et lille uddrag .

1 .0 Definitioner
1 .1 De følgende overvejelser vedrører struk-

turen for et meget hurtigt automatisk, digitalt
beregnende system, og specielt dets logiske kontrol .
Før de mere specifikke detaljer kan et par gene-
relle forklarende bemærkninger om disse begre-
ber være på sin plads .

1 .2 Et automatisk beregnende system er et (nor-
malt meget sammensat) anlæg, som kan udføre
instruktioner vedrørende beregninger af en høj
grad af kompleksitet - f.eks. for at løse nonlineære
partielle differentialligninger med 2 eller 3
uafliængige variable numerisk .

Disse instruktioner, som styrer systemets opera-
tion, må gives til anlægget på en absolut udØmmen-
de måde . De inkluderer al numerisk information,
som er nødvendig for at løse det valgte problem :
initial- og grænseværdier for de aflzængige variable,
værdien af bestemte parametre (konshnter), třtbeller
over fastlagte funktioner, som forekommer i pro-
blemformuleringen. Disse instruktioner må grues
på en måde, så anlægget kan opfatte dem . . . . Alle
disse procedurer kræver brug af en kode, for at
udtrykke de logiske og algebraiske definitioner ve •
drørende det valgte problem, så vel som det nume-
riske materiale.

Når først disse instruktioner er givet til anlæg-
get, må det kunne udføre dem fuldstnendigt og
uden behov for yderligere intelligent menneskelig
indgriben .

2.0 Systemets hoveddele
2.1 Når man analyserer det påtænkte anlægs

funktionsmåde, er der visse distinktioner, der
øjeblikkeligt melder sig .

2 .2 For det første : da anlægget primært er
beregnende, må det oftest udføre de elementacre
aritmetiske operationer . Disse er addition, sub-

fraktion, multiplikationogdivision . Deterderfor
rimeligt, atdetindeholder specialiserede organer
til dette.

Det må imidlemd bemærkes, at selv om dette
princip som sådant er sundt nok, så kræver
måden, hvorpå det realiseres, megen omtanke .
. . . I det mindste må der sandsynligvis eksistere
en central aritmetisk enhed i anlægget, og denne
er dets første specifikke del : CA [på modellen i
»Skruen uden ende« s. 308 kaldet ALE, der er
dansk for Aritmetisk-Logisk-Enhed, der nor-
malt på engelsk betegnes ALU, hvor U-et ståt
for »Unit«] .

2.3 For det andet: den logiske kontrol med
anlægget, det vil sige den korrekte rækkefølge af
operationerne, kan mest effektivt udføres af et
centralt kontrolorgan. Hvis anlægget skal være
elastisk, dus . så vidt muligt være til alle formål, så
må der laves en distinktion imellem de specifikke
instruktioner givet for og definerende et bestemt
problem, og de generelle kontrolorganer, som
sikrer at disse instruktioner - ligegyldigt hvilke de
måtte være - udføres. De første må lagres på en
eller anden måde . . . og de sidste er repræsenterede
ved bestemte aktive dele af anlægget. Med den
centrale kontrol-enhed henviser vi alene til denne
sidste funktion ; de organer, der udfører den,
udgør den anden specifikke del : CC (på den oven-
for nævnte figur i »Skruen uden ende« kaldt
kontrol-enheden] .

2.4 For det tredie: ethvert anlæg, som skal
udføre lange og komplicerede sekvenser af opera-
tioner (mere specifikt beregninger), må have en
betydelig hukommelse . . . .

2.5 For at opsummere den tredie bemærkning :
anlægget kræver en betydelig hukommelse . Mens
det ser ud som om, forskellige dele af denne
hukommelse må udføre forskellige funktioner,
som adskiller sig en del i natur og meget i deres
formål, så er det på trods heraf fristende at be-
handle hele hukommelsen som ét organ . . .

Det være hvad det vil, den totale hukommelse
udgør den tredie specifikke del af anlægget : M [på
den nævnte figur kaldt lageret] .

2.6 De tre specifikke dele CA, CC (tilsammen
C) og M svarer til de associative neuroner i det
menneskelige nervesystem . Det ståt st<ldig tilbage
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at diskutere, hvad der svarer til de sensoriske eller
a f ferente og de motoriske eller efferente neuroner .
Disse vil udgøre inddata og uddata organerne i
anlægget, og vi vil nu kort se på disse .

John von Neumann, Første udkast til rapport om EDVAC
(1945) . Fra W. Aspray & A. Burks (ed .), Papers of John von
Neumann on Computing and Computer Theory (Cambrid-
ge, Mass . 1986), 17-20 .
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Om transistoren
J. Bardeen c~ W.H. Brattain (1948)

Dette er den første annoncering af opfindelsen af transisto-
ren, en komponent, der kan fungere som et radiorør, men
er haseret på halvledermateriale, f .eks . silicium .

En elektronisk komponent bestående af tre
elementer, som udnytter et nyligt opdaget princip
haseret på en halvleder, beskrives . Den kan an-
vendes som forstaerker, oscillator, og til andre
formål, hvor man normalt anvender vacuumrør .
Komponenten består af tre elektroder placeret på
en blok af germanium (På trods af at effekten er
fundet både med silicium og germanium, beskri-
ver vi alene den sidstnævnte) som vist skematisk
i figuren . To, kaldet emitter og kollektor . . . er
placeret faet ved hinanden (adskillelse omkring
0,005 til 0,025 cm) på den Øre overflade . Den
tredie er en kontakt med stor overflade placeret
på basen . . . .
Når de to punkt kontakter placeres tiet sammen

på overfladen, og der påføres d.c. bias potenåaler,
er der en gensidig påvirkning, der gør det muligt
at forst~erke a .c . signaler [»d .c .« står for jævnstrøm,
»a.c« for vekselstrøm] . Et kredsløb hvormed dette
kan opnås er vist i figuren . . .

Signal

I

l e -. V Q

	

Vc

	

I~-s

Emitter

	 ///////
Ge blok

~~~~~~~~

Kollektor R~~ Belastning

Basis

r

Ved at anvende kredsløbet på figuren er der
opnået forsØrkning på mere end 20 dB . Kreds-
løb er blevet brugt som forstaerkere ved frekvenser
op til 10 megaHem .

[Se i øvrigt figuren side 320 i Skruen uden ende.]

J . Bardeen og W.H . Brattain, The transistor, A Semicon-
ductor Triode, Physical Review, vol. 74, (1948), 230-231 .
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Om mikroelektronik
Robert N. Noyce (1977)

Robert Noyce (1928-1990) har været en ledende personlig-
hed i udviklingen af den moderne mikroelektronik og dens
virksomheder . 11977 gjorde han i en artikel i Scientific
American status over den elektroniske industris uhørt vold-
somme vækst i de 30 år, der var forløbet siden den første
transistor så dagens lys .

Det er ingen overdrivelse at sige, at det meste
af den teknologiske udvikling i de sidste d år har
været afliaengig af mikroelektronikken . . . .

Det begyndte alt sammen med udviklingen
af transistoren for 30 år siden : en lille lavener-
giforstærker, der erstattede de store energikræ-
vende vakuumrør . Fremkomsten omtrent sam-
tidig af datamaskinen med lagret program skab-
te et stort potentielt marked for transistoren .
Synergien imellem en ny komponent og et nyt
marked skabte en eksplosiv vækst for begge .
Datamaskinen var det ideelle marked for tran-
sistoren, og for de integrerede kredse, som
udsprang deraf, et meget sØrre marked end det,
der kunne være dannet ud fra den traditionelle
anvendelse af elektronik inden for telekommu-
nikation . Grunden er, at digitale systemer krae-
ver et meget stort antal aktive komponenter i
forhold til systemer med analog forstaerkning,
som f.eks. radioer . . . . En lommeregner inde-
holder £eks . 100 gange flere transistorer end en
radio eller et fjernsyn .

På trods af det indbyggede faellesskab mellem
mikroelektronik og datamaskiner, er den historiske
kendsgerning, at de tidlige forsøg på at skabe minia-
turekomponenter ikke udgik fra da~maskinein-
geniøreme. . . . Forskellige missil- og satellitpro-
grammer kraevede, at komplekse elektroniske syste~
mer blev installeret i udstyr, hvor størrelse, vægt og
energibehov var sØrkt begramsede, og derfor blev
forsøgene på miniaturisering understøttet af militae-
ret og rumťartsorganisadoneme. . . .

Vaeksten i mikroelektronikindustrien illustre-
rer det omfang, i hvilket investering i forskning
k<nn skabe kommercielle muligheder, jobs og et
væsentligt eksportmarked for USA. Efter intro•
dokdonen af integrerede kredse i de tidlige 60'ere
voksede verdensforbruget hurtigt og nåede en
værdi af 1 milliard $ i 1970. I 1976 var verdens-

forbruget mere end tredoblet til 3,5 milliarder $ .

Det mest slående frack ved mikroelektronikin-
dustrien har været en hastig nedgang i prisen for
en given elektronisk funktion . Lommeregneren
er et dramatisk eksempel. Dens pris er faldet med
en faktor 100 i de sidste d år. En del af dette fald
kan man redegøre for ud fra en Nindlaeringskur-
ve«: jo mere erfaring en industrigren har, desto
effektivere bliver den. De fleste industrigrene re-
ducerer deres omkostninger (i dollars til fast vær-
di) med 20 til 30 % hver gang, deres opsparede
erfaring fordobles . Ved at undersøge data fra
halvlederkomponentindustrien ser vi, at prisen
på integrerede kredse er faldet 28% hver gang,
industriens erfaring er fordoblet . På grund af
denne unge industrigrens hurtige vaekst er denne
prisreduktion kommet meget hurtigere end i mere
modne industrigrene ; elektronikindustriens erfa-
ring er fordoblet næsten hvert år. ~En industri-
grens erfaring måles ud fra det tole aneml enhe-
der, den har produceret] .

R . N . Noyce, Microelectronics, ScientificAmerican, Septem-
ber 1977, 62-70.
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Om telematik og informalisering
Simon Nora F~ Alain Minc (1978)

Den franske præsident igangsatte i slutningen af 70'erne et
omfattende teknologisk moderniseringsprogram . I forbin-
delse hermed blev der udarbejdet en rapport om de tekno-
logiske og kulturelle fremtidsperspektiver knyttet til den nye
informationsteknologi . Her gengives et lille uddrag af rap-
porten .

Hver teknologisk revolution i fortiden har
medført omfattende økonomiske og sociale re-
organiseringer . En teknologisk revolution kan
på samme tid skabe en krise og mulighederne
for at overvinde den, som tilfældet var ved
fremkomsten af dampmaskinen, jernbanerne
og elektriciteten .

Computerrevolutionen vil få endda større kon-
sekvenser. Computeren er ikke den eneste tekno-
logiske opfindelse i de seneste år, men den udgør
den fælles faktor, der accelererer udviklingen af
alle de andre. Først og fremmest, for så vidt som
den er ansvarlig for en total forandring i behand-
ling og opbevaring af data, vil den ænd re hele den
sociale organisaáons nervesystem .

Indtil fornyligvar databehandling dyr, upålide-
lig og esoterisk, begrænset til et lille antl~l firmaer
og funktioner . Databehandling var eliger, et pri-
vilegium for de store og mægtige. Fremover vil
masse-databehandling få fodfæste, og blive ligeså
nødvendig for samfundet som elektricitet . Denne
forandring kan føres tilbage til to teknologiske
fremskridt . Tidligere fandtes der kun gigantiske
computere . I dag findes der en stor mængde små,
kraftige og billige maskiner på markedet . De er
ikke længere isolerede fra hinanden, men snarere
forbundet i Nnetværk« .

Denne stadige forøgelse af forbindelserne mel-
lem computere og telekommunikation - som vi
betegner »telematik« - åbner radikalt nye horison-
ter. Kommunikationsmidlerne har sandelig ikke
kun i vor tid struktureret samfundene . Veje,
jernbaner og elektriciteten er blot ligeså mange
trin på vejen fra familien ril lokalsamfundet, na-
tionen og den multinationale organisation .

Til forskel fra elektriciteten vil »telematikken«
ikke overføre en passiv strøm, men vil overføre
information, dvs . magt Telefonlinien eller fjern-
synskanalen er byggesten for denne forandring . I
dag sammenkobles de til mangesidede overfør-

sels-systemer, og computere og databanker er også
begyndt at blive koblet på . Satellitter vil snart give
dem et kraftigtvaerktøj . Telematikken vil ikke kun
være endnu et netværk, men i ligeså høj grad en
anderledes slags netværk, idet billeder, lyde og
hukommelse blandes og ændrer vores kultur-
mønster .

S. Nora & A . Minc, Informaliseringen af samfundet, En
rapport til Den franske Præsident, (Paris, 1978) . Fra The
Computerization of Society (Cambridge, Mass . 1980), 3-4 .
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Om programmelsystemer
David L. Parnas (1985)

David Parnas havde i en del år været rådgiver for den
amerikanske regering angående problemer med udvikling
af meget store programmelsystemer . Han forudså alvorlige
problemer med SDI-systemet, fordi det ville være haseret
på programmel af en hidtil uset størrelse og kompleksitet,
samt udsat for utrolige krav til pålidelighed, såfremt det
skulle kunne bidrage til at styre et forsvarssystem imod
angreb med interkontinentale atombevæbnede raketter .

Krav til et strategisk forsvarssystem

I marts 1983 udtalte præsident Reagan : »Jeg
opfordrer hermed det videnskabelige samfund,
som gav os atomvåbnene, til at bruge deres store
t<zlenter og evner til gavn for menneskeheden og
verdensfreden; til at give os midlerne til at gøre
disse atomvåben ubrugelige og forældede .~~

For at opfylde dette krav må det involverede
programmel kunne udfylde følgende funktioner :

- hurtig og pålidelig advarsel om angreb
- bestemmelse af angrebets udgangspunkt og

kilde
- bestemmelse af angrebets sandsynlige mål
- bestemmelse af missilernes baner
- koordineret indgriben overfor missilerne el-

ler kernevåbnene under opshrt, midtvejs og
i slutfasen, herunder tildeling af ansvar for
målene til de enkelte sensorer eller våben
skelnen mellem lokkevåben og ægte kerne-
våben
detaljeret kontrol med de enkelte våben
vurdering af effektiviteten af hvert enkelt
forsøg på at destruere et mål

Hvorfor programmel er upålideligt

I. Indledning
Mennesker, der har kendskab til både soft

wire engineering og ældre ingeniørdiscipliner
bemærker, at den vidensmæssige tilstand inden
for den kunst, det er at fremstille programmel,
er væsentligt bagud i forhold til andre ingeniør-
områder. Når de fleste produkter, ingeniører
fremstiller, er lavet, testet og sælges, så er det
rimeligt at forvente, at produktdesignet er kor-

rekt, og at det vil virke pålideligt. Med program-
melproduktererdetheltalmindeligtatopdage, at
programmelletharfejlogikkevirkerpålideligthos
visse brugere. Disse problemer kan vedblive at
forekomme igennem flere versioner af produktet,
og bliver endda nogle gange værre, når program-
mellet »forbedres« . Mens de fleste produkter leve-
res med en eks- eller implicit garanti, så leveres
programmel ofte med en eksplicit fraskrivning af
garanti . Lægmænd, der kun har kendskab til få
tilfælde af fejl i programmel, tror måske, at dette
skyldes dårlige programmører . De af os, der er
professionelle inden for programmelområdet, ved
bedre; selv de mest kompetente programmører i
verden kan ikke undgå sådanne problemer . . . .

IV. Hvordan k<1n vi forstå programmel?

Logik er en gren af matematikken, der Iran
håndtere funktioner, der ikke er kontinuerte .
Mange forskere tror, atden kan spille samme rolle
i software-engineering, som matematikken for
kontinuerte funktioner spiller i mekanisk og elek
tropisk ingeniørarbejde. Uheldigvis er dette end-
nu ikke blevet bevist i praksis . Det store antal
forskellige tilstande, og manglen på regularitet i
programmel, resulterer i utroligt komplekse
matematiske udtryk . Disciplineret brug af sådan-
ne udtryk ligger ud over den beregningsmæssige
kapacitet både hos den menneskelige program-
mør og hos de nuværende dat<lmatsystemer. Der
er fremskridt inden for dette felt, men det går
langsomt, og vi er langt fra at være i stand til blot
at håndtere små programmelsystemer. Med de
nuværende teknikker er de matematiske udtryk,
der beskriver et program, ofte væsentligt sværere
at forstå end programmet selv .

HØor SDI programmellet vil være upålideligt

IV. Konklusion
Alle omkostningsoverslag indikerer, at dette vil

være det største progranunelprojekt, der nogen
sinde er forsøgt realiseret. Systemet har adskillige
tekniske egenskaber, der vil gøre det mere vanske-
ligt at fremstille end tidligere systemer, helt uaf-
hængigt af dets størrelse . På grund af de utrolige
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krav, og vores manglende mulighed for at teste
det, vil vi aldrig kunne tro på med nogen sikker-
hed, at det er lykkedes. Atomvåben vil forblive en
voldsom trussel .

David Lorge Parnas, Software Aspects of Strategic Øfense
Systems, American Scientist, vol . 73, no . 5, sept.-okt . 1985,
432-440 .
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Om femte-generations datamaskiner
Instituttet for Den ny Generation i Computerteknologi, Tokyo (1983)

Et japansk forskningsinstitut fremlagde i 1983 en rapport,

	

system, og at etablere et sprog, hvori programmer
der indeholdt ambitiøse planer for skabelse af en helt ny

	

kan beskrives .
generation af datamaskiner med tilhørende avanceret pro-
grammel - planer som man nu flere år senere kun delvist

	

ICOT, Tokyo 1983 .har realiseret . (Inferens betyder logisk slutning .)

Femte-generations datamatsystemer sigter
imod videnbaseret informationsbehandling hase-
ret på innovative inferensfunktioner og teknolo-
gier, der imødekommer de behov, der forudses i
1990'erne, herunder intelligent interaktion mel-
lem menneske og maskine og Inferens ved hjælp
af vidensbaser .

De funktioner, der kræves af et sådant system,
kan bredt opdeles i fire typer:

1 Problemløsnings- og inferensfunktionen
Denne funktion har til formål at give systemet

mulighed for at finde løsning på problemer ved
at udføre logisk ræsonneren ved hjælp af data og
viden lagret i systemet, så vel som information,
givet til det udefra. . . .

2 Vidensbase funktionen
Denne funktion har som mål at muliggøre

systematisk lagring og genfinding af ikke kun
såkaldte data, men også fornuftige domme og
beslutninger og testresultater organiseret til viden .

3 Den intelligente grænsefladefunktion
Denne funktion har til hensigt at give datama-

ten mulighed for at håndtere ile, grafik og bille-
der, så datamaten kan interagere med mennesker
fleksibelt og nemt. Det k<nn opfattes som at give
dat<maten menneskelige øjne, mund og ører,
men det vigågste mål er at give datamaten en
sprogevne, der ligger Øt ved menneskets .

4 Den intelligente progammeringsfunktion
Denne funktion har til formål at forøge da~-

maters intelligens, så de kan overtage byrderne
ved programmering fra mennesker. Mens det
endelige mål er automatisk at konvertere proble-
mer til effektive datamatprogrammer, så er det
foreløbigt målet at frembringe et modulært pro-
grammeringssystem og et programverifikations-

45



Kilde 28

Om videnskab, vækst og samfund
OECD (1971)

En OECD-rapport fra 1971, skrevet af en række báde viden- Science, Growth and Society - A New Perspective, Rapport
de og politisk erfarne personer, forsøgte allerede på dette fra Generalsekretærens Ad Hoc-gruppe om nye begreber i
tidlige tidspunkt at ændre OECD's politik fra ensidig sats- videnskabs-politikken (OECD/Paris,1971) (Brooks-rappor-
ning på vækst til en mere nuanceret politik .

	

ten), 20, 21, 35, 90.

Der er en fare for, at man i den vestlige verden
vil se økonomisk vækst, teknisk dynamik, viden-
skab og teknologi som kilde tii disharmoni, og at
øget opmærksomhed vil blive rettet imod at søge
midler til at bevare eller genetablere harmoni i
samfundet, ikke igennem den nødvendige foran-
dring, men igennem en forgæves klamren sig til
status quo . . . .

Mange aspekterved de højt udviklede samfund
nærmer sig en tilstand, som kan beskrives som
en forløber for mætning, i den forstand at tingene
ikke kan blive ved med at være underkastet vækst
uden at nærme sig ret fitndamentale grænser . . . .
I en type samfund, som har været vant til vækst i
næsten alle aspekter i de sidste 300 år, er dette
noget helt nyt, noget der vil kræve en betydelig
tilpasning. . . .

Det teknologiske fremskridt vil imidlertid ofte
se bort fra behov, som ikke kommer til effektivt
udtryk på markedet, når fremskridtet alene søger
at rilfredsstille behov, som de kommer frem igen-
nem den effektive Øbekraft. . . . Så på trods af at
forbrugeren gavnes i form af adgang til en sØrre
mængde varer og ydelser, så kan dette ske på
bekostning af livskvaliteten, på grund af at rnan
forsøger at dække behovene hos for mange
forbrugere . Det, der er i den enkelte forbrugers
interesse, er ikke i forbrugernes kollektive interes-
se . . . .

Det er vigtigt at gøre sig klart, at mange nuvæ-
rende problemer i samfundet skyldes en utilstræk
kelig teknologisk udvikling i servicesektoren i
sammenligning med den teknologi, der er udvik
let i produktionssektoren . Den meget langsomme
vækst i produktiviteten inden for serviceydelser
fra det offentlige og generelt i servicesektoren,
særligt inden for uddannelse og sundhed, har
været en væsentligt årsag til det økonomiske
systems utilstrækkelige præsurtion overfor indivi-
det og i relation til social velfærd .
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Om TremileØUheldet
Kerneny-rapporten (1979)

Efter uheldet på atomkraftværket på Tremileøen i 1979
nedsatte præsident Carter en kommission, der skulle un-
dersøge det og komme med anbefalinger, der kunne fore-
bygge fremtidige uheld .

Da USA's præsident gav meddelelse om ned-
sættelsen af kommissionen, sagde han, at kom-
missionen »skulle komme med råd, der vil gøre
det muligt for os at forhindre alle fremtidige
atomulykker« . Efter i et halvt år at have studeret
alle de faktorer, der indvirkede på ulykkestilfældet
og bidrog til det, har kommissionen konkluderet
at :

For at forhindre atomulykker sá alvorlige som den
på Tremileøen, er det nødvendigt, at der sker funda-
mentale ændringer af Atomkontrolkommisionens or-
ganisation, procedure, praksis og først og fremmest
holdning, og at det samme er nødvendigt for
atomindustrien, for sá vidt de institutioner, vi har set
pá, er typiske .

Denne konklusion taler om nødvendige grund-
læggende ændringer. Vi påstår ikke, at vore råd
er tilstrækkelige til at gøre atomkraften absolut
sikker . . . .

Set isoleret fører vore undersøgelser ikke nød-
vendigvis til den konklusion, at atomkraft i sig
selv er for farlig til, at man kan tillade den at
eksistere og udvikles som en form for energipro-
duktion. De viser heller ikke, at landet bør gå
energisk frem med henblik på at udbygge atom-
energien yderligere . De foØller blot, at hvis
landet af årsager, der skyldes videregående over-
vejelser, ønsker at udsætte sig for den risiko, der
nødvendigvis er forbundet med atomkraften, er
det nødvendigt med grundlæggende ændringer,
dersom man vil holde denne risiko inden for
acceptable grænser. . . .

Uddrag af Kerneny-rapporten om Tremileø-uheldet . Her
citeret fra den danske udgave Sådan gik det til - Kemeny-
rapporten om havariet på Tremile-Øen (København, 1979) .
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