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J!r STANDPUNKT .1 
Den lo. oktober 1868 skrev .Marx til Engels, at han i et bogan

tikvariat havde fundet en unders~gelsesdokumentation fra Overhu

set, der behandlede den irske forpagtningsret af 1867." Dette 

var et sandt fund. Men de herrer ~konomer behandler det som en 

ren dogmestrid om, hvorvidt grundrenten er betaling for naturli

ge forskelle i jordbeskaffenhed eller om den er ren og sk~r ren

te for den kapital, der er nalagt i jorden, sa har vi her en 

praktisk kamp pa liv og d~d mellem farmer og landlord om, hvor

vidt renten udover betalingen for forskellen i jordbeskaffenhed 

ogsa skal indbefatte renterne for den kapital, forpagteren og i~
ke landlorden han anlagt i jorden" (4o). Problemet er stadig af 

betydning for eksempel i lejeloven: Hvis lejeren ved hj~lp af in

stallationer pa egen bekostning forh~jer den lejede boligs v~rdi, 
kan udlejeren stille sig pa det retslige standpunkt, at der til

kommer ham en h~jere leje pa grund af boligens h~jere v~rdi. -

J ~· Marx' opdagelse af interessestandpunkterne f¢rte han selv tilbage 

~ til dette bogfund. ~n ellers uforstaelig dogmestrid kan forkla-

/.. ~loe'-l \.\( ~es ud fra interessestandpunkternes mods~tning , Man kan i brevets 

~ ~~~ tone spore den begejstring, der er fremkaldt af en af de talrige 

~ bpdagelser, hvor ud fra en ny videnskab blev dannet. "Kun hvis", 

forts~tter Marx, "man erstatter conflicting dogmas med conflict

ing facts og de reale mods~tninger, der danner deres skjulte bag

grund, kan man omdanne den politiske ~konomi til en positiv vi

denskab" (41) • Idet de modstridende teorier relateres til stand-,_____ _____. 
punkterne - i dette tilf~lde er de~ grundejernes og forpagternes 

k!assestandpunkter saledes som s~tter sig op mod hinanden i kampen 

om opdelingen af merv~rdi - mister disse teorier deres tilsynela

dende form af at v~re absolutte teorier, og bliver pa denne made 

forstaelige. 

Teoriers og f~nomeners ~ilbagef~relse til bestemte standpunkter 

er en overordentlig vigtig fremgangsmade for kritikken af den po

litiske ~konomi, en fremgangsmade, Marx anvender systematisk. 

Som tilbagef¢relse ligesom tilbagef~relsen fra overbygningen til 

basis bliver denne frem an smade muli ndte mod

stykke, afledningen eller udviklingen fra det abstrakte grundl~ 

til det f~rdige 

udslettet. En sy 
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