
Nogle kommentarer 
TIL PREBEN KAARSHOLMS 
ARTIKEL 

Jeg finder det rimeligt at knytte et par kommentarer til Preben Kaarsholms 
artikel om Robinson Crusoe. Det er kommentarer, der ikke- tager artiklen 
som helhed op, men indskrænker sig til et par mere principielle punkter, hvor 
der i artiklen er tale om deciderede afsporinger af relevante diskussioner. 

Det ene punkt drejer sig om Kaarsholms kortfattede afvisning af Althus- 
serskolen i artiklens afsnit om historieteori. I den althusserske opfattelse er en 
bestemt samfundsformation bestemt af forholdet mellem forskellige sam- 
fundsmæssige instanser eller niveauer. I For Marx drejer det sig om det 
okonomiske, det politiske, det ideologiske og det teoretiske niveau. Det 
okonomiske niveau er altid determinerende i sidste instans, hvilket betyder, 
at det okonomiske niveaus struktur bestemmer de forskellige niveauers ind- 
byrdes forhold og betydning og dermed, hvilket af niveauerne der er det 
dominerende i forhold til de andre. I forbindelse med den feudale produk- 
tionsmade vil det sige, at den form som naturtilegnelsen har (se nedenfor), i 
sidste instans determinerer samfundsformationens karakter, idet den place- 
rer den politiske instans som den dominerende. I forbindelse med den kapita- 
listiske produktionsmade siges det, at  okonomien er såvel determinerende i 
sidste instans som dominerende. 

Med henvisning til Althusser-eleven Balibars bidrag til bogen.lire le 
Capital: »Sur les concepts fondamentaux du  matérialisme historiquec hed- 
der det i Kaarsholms skrift, »at såvel grundlaget for den historiske periodise- 
ring som fremstillingen af historiens dynamik bygger p& en hypostasering af 
elementer, der gribes ud af deres egen historisk-samfundsmzssige afledning 
og sættes som éngang og altid allerede givne motorer for den historiske ud- 
vikling«. Dette i form af en »rekurs til filosofien, til postuleringen af en række 
afhistoricerede kategorier - de okonomiske, politiske og ideologiske niveauer 
- som adækvate redskaber for analysen af en hvilken som helst produktions- 
mades strukturelle sammenhæng.« En tilsvarende karakteristik gives af Pou- 
lantzas. 

Kaarsholms kritik af Althusser-skolen i denne forbindelse bygger pil en 
overfladisk læsning. Nok bruges bencevnelserne okonomisk, politisk, ideolo- 
gisk niveau i forbindelse med de forskellige produktionsmader. Men det er 
ikke ensbetydende med en »monoton rokeren omkring med de altid allerede 
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