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H
e n r y Ge o r g e , vor Tids største Tænker og Skribent paa So

cialøkonomiens og Samfundslærens Omraade, er — som 

det ofte har været Tilfældet med banebrydende Aander — saare 

langt fra at være et Produkt af den sædvanlige Latinskole- og 

Universitets-Dannelse. Det er ikke gennem Skolebøger og Di

sputatser, han har lært Livet at kende; og «Fremskridt og Fattig

dom» og hans øvrige Værker bæi'er paa hvert Blad Spor deraf.

I den Alder, da Latinskoledrengen gennem Studentereksamen 

slipper udenfor Skolemuren, havde Henry George — der var ud- 

gaaet fra et gammeldags, puritansk-gudfrygtigt Hjem i Philadelfla — 

ikke alene prøvet Livet tilsøs og set baade Australien og Indien, 

men havde lært Typograf-Haandværket og var derefter som Sø

mand draget paa Langfart omkring Kap Horn til Kalifornien og 

havde dér lært Livet paa Civilisationens Overdrev at kende. — 

Naar han i «Fremskridt og Fattigdom» skildrer Samfundets Ud

vikling, er det da ogsaa med Selvoplevelsens hele Friskhed: Han 

havde set det alt foregaa, iagttaget det samme Folk, baade som 

det artede sig i Ny Yorks Højcivilisation og i Nybygd og paa 

Ryddeplads.

Men «Fremskridt og Fattigdom» er ikke alene præget af sin 

Forfatters Vidtberejsthed og Selvsyn. Bogen er den modne Mands 

Værk. George var henved fyrretyve Aar gammel og havde næ

sten voksne Sønner, da han skrev dette sit første større Arbejde. 

Og de 40 Aar havde været rige paa Erfaringer og Prøvelser i en 

Livets Skole, som ikke havde taget med blide Hænder paa sin 

Mand. Henry George var paa samme Tid fuld af Medfølelse og



dristig til Forvovenhed; han betænkte sig aldrig paa al optage 

en Kamp for Retten, selv hvor Udsigten til Sejr var ringest og 

Udsigten til Skrammer størst. Nød havde han prøvet, saa bitter, 

som faa, og han havde ogsaa prøvet at vælge Nederlag og trange 

Kaar fremfor at slaa af paa sin Overbevisning. Han var da 

moden, ikke blot af Aar.

Og dog var han som Forsker og Skribent netop den unge. 

Han besad ikke alene fuldt ud Ungdommens naturlige Tilegnelses- 

Lyst, den Aandslivets Appetit, der hos ham ikke var bleven 

svækket ved den sædvanlige Overfodring paa Skolebænken. Men 

han stod tillige med Ny-Tilegnelsens levende Indtryk af hele den 

klassiske Socialøkonomi, hvis Hovedværker han havde gennem

pløje!, ikke som den 20-Aars eksamenslæsende stud, polit, men 

i brændende Tørst efter Svar paa de Samfundets Livsspørgsmaal, 

han saa rejse sig mere og mere truende, jo stærkere hele den 

moderne Fremgang gjorde sig gældende med sine Følger: Arbejds

løshed, Mangel og Afhængighed paa den ene Side, og ufortjent 

Rigdom paa den anden. Dens grelleste Resultater havde han 

set, da han som trediveaarig Mand fra det frie Vesten gensaa 

Ny York, og dette Syn havde brændt sig saa dybt ind i hans 

Sjæl, at han siden uafladelig havde gransket og grublet over det 

store Problem: Samfundsordenens Forvrængthed, saaledes som 

den giver sig Udslag i Fremskridtets og Armodens Samhørighed.

Han havde søgt Svaret, søgt Helhed og Klarhed i Viden

skabens Værker, men fundet Uklarhed og Modsigelser. Saa 

maatte han da nu søge sine egne Veje. — «Fremskridt og Fattig

dom»» Begyndelse former sig derfor, naturlig nok, som en Kritik 

af den klassiske Socialøkonomi. Men det er ingen pedantisk 

Kritik af Kommafejl, man føler straks Stormandens Haand i Ar

bejdet, den ordnende Overlegenhed og store Simpelhed. Han 

forkaster ikke kritiklystent de Sten, som duer, udskyder og er

statter kun de ubrugelige, og bringer Orden og Sammenhæng, 

saa der af Materialets Virvar rejser sig en Bygning, enkel og 

harmonisk og opført paa fast Grund. Og fra denne Bygnings 

Tinde ser han saa tilsidst ud mod Fremtiden.



Det er nu 25 Aar siden «Fremskridt og Fattigdom» udkom; 

men Aarene har ikke svækket Værket, det synes paa mange 

Punkter næsten mere tidsrammende, end da det blev skrevet. 

Og medens Bogen kun yderst vanskelig fandt sin første For

lægger, er den nu oversat paa alle Hovedsprog, og dens Tanker 

drøftes overalt i Verden.

Allerede i 1886 udkom der (i Kristiania) en Oversættelse af 

«F. og F.» ved daværende Højskoleforstander, nu Amtmand V. 

Ullmann. Denne forlængst udsolgte Oversættelse, som Hr. U. 

velvillig har tilladt mig at benytte, har jeg paa mange Punkter 

kunnet følge. Men samtidig med Ny-Oversættelsen har jeg fore

taget en betydelig Forkortning, for derved at gøre Bogen lettere 

tilgængelig. Denne Forkortning maa dog snarere kaldes en Sam

mentrængning: ingen Dele af Bogen er uden videre bortskaarne 

(m. Undtagelse af et Kapitel om Jordbesiddelsesforholdene i de 

For. Stater). Men derimod har jeg overalt søgt at fortælle 

Bogen ved Bortskæring af hvad der er af underordnet Betyd

ning. Dette har været et Arbejde af overordentlig Vanskelighed, 

da jo intet af væsentlig Værdi burde gaa tabt; jeg haaber dog, 

at min snart 20-aarige Fortrolighed med H. George’s Værker, 

hans Ideer og Udtryksmaade, har sat mig i Stand til at udføre 

det tilfredsstillende, saa den danske Læseverden igennem denne 

Oversættelse maa kunne vinde et levende og ægte Indtryk, ikke 

blot af Forfatterens Idéer, men hans Sprog og Personlighed tillige.

Sejerskov, Sept. 1905.

Jakob E. Lange.





INDLEDNING.

Opgaven.

D
et Aarhundrede, vi lever i, udmærker sig ved en uhyre 

Forøgelse af Evnen til at frembringe Rigdom. Anvendelsen 

af Damp og Elektricitet, Indførelsen af arbejdssparende Maskiner, 

Masseproduktion og vidstrakt Arbejdsdeling og Samfærdselsmid

lernes vidunderlige Udvikling har i en uhyre Grad øget Udbyttet 

af alt Arbejde.

I Begyndelsen af dette forunderlige Tidsrum var den For

ventning ganske naturlig — og næredes da ogsaa — at de arbejds

sparende Opfindelser vilde lette Arbejderens Møje og forbedre 

hans Kaar, og at den umaadelige Forøgelse i Produktionsevne 

vilde gøre egentlig Fattigdom til noget, der kun hørte Fortiden 

til. Havde nogen af det forrige Aarhundredes Mænd — en Franklin 

eller en Priestley — i et Fremtidssyn kunnet se, hvorledes Damp

skibet og Jernbanetoget traadte i Stedet for Sejlskibet og Fragt

vognen, og Tærskemaskinen i Stedet for Plejlen; havde han 

kunnet høre Stønnene fra de Maskiner, som i Lydighed under 

Menneskets Vilje udfolder en Kraft, større end alle Menneskers 

og Lastdyrs paa Jorden tilsammen; havde han kunnet se, hvor

ledes Skovens Trær, næsten uden at en Menneskehaand rører 

ved dem, forvandles til færdige Døre, Kasser og Tønder; havde 

han kunnet se de Dampvæverier, hvor under en Piges Opsigt 

Bomuld forvandles til Tøj i kortere Tid, end hundrede dygtige 

Vævere kunde have lavet det ved Hjælp af deres Haand-Væve- 

stole; havde han kunnet forestille sig den umaadelige Arbejds-

Georgel Fremskridt og Fattigdom. 1



2
Indledning.

besparelse ved Forbedring i Omsætning og Samfærdselsmidler, 

hvorledes Faar slagtede i Australien spises ferske i England, og 

den Ordre, som Bankieren i London har givet om Eftermiddagen 

udføres i San Fransisko samme Dags Morgen; — havde han 

kunnet tænke sig de tusinde Fremskridt, som de her nævnte 

kun er nogle faa Eksempler paa, hvilke Forestillinger maatte 

han da ikke have faaet om Menneskeslægtens Kaar.

Vilde ikke Synet af denne Fremskridts-Strøm og Følelsen af 

dens rivende Vækst have bragt hans Hjerte til at banke og hans 

Nerver til at dirre som hos en, der fra en Højde opdager, lige 

forud for den vansmægtende Karavane, det oplivende Syn af 

susende Skove og Glimt af smilende Vande. Sikkert vilde han 

have udmålet sig, hvorledes disse nye Kræfter løftede Samfundet 

lige fra Grunden af og hævede selv de fattigste op over Nød og. 

tyngende Næringssorg; hvorledes disse Slaver at Kundskabens 

Lampe paatog sig Menneskeslægtens nedarvede Forbandelse og 

med deres Muskler af Jern og Sener af Staal gjorde den fattig

ste Arbejders Liv til en Helligdag, hvori enhver høj og ædel 

Sjælsevne kunde faa fuld Lejlighed til at vokse og trives.

Og ud af disse lykkelige ydre Kaar vilde han som nød

vendig Følge have seet en ny Moraltilstand opstaa, der virkelig

gjorde den Gyldenalder, som Menneskeslægten alle Dage har 

drømt om. Ti hvorledes kunde der være Begærlighed, hvor 

alle havde nok? Hvorledes kunde alle de Laster og Forbrydelser 

den Uvidenhed og Raahed, som Fattigdommen og Frygten tor 

Fattigdom afføder, findes der, hvor F'attigdommen selv var for

svundet? Hvem vilde vel krybe, hvor alle var frie, hvem under

trykke, hvor alle var Ligemænd!

Mere eller mindre tydelig har dette været de Forhaabninger 

og Drømme, som de Fremskridt, der har udmærket dette Aar- 

hundrede fremfor alle andre, har affødt. De er trængt saa 

dybt ind i Folkesindet, at de har grundændret Tankegangen, 

omdannet Troen og forrykket Grundbegreberne Den stadig til

bagevendende Drøm om højere Tilværelsesformer er ikke blot 

vokset i Glans og Liv, men har ændret Retning: Istedenfor at 

se tilbage paa en hendøende Solnedgangs svage Farver, ser man 

nu fremad mod et nyt Daggrys herlige Straaleglans.

Sandt nok, Skuffelse har fulgt paa Skuffelse, og hele Rækken 

af Opdagelse paa Opdagelse, Opfindelse paa Opfindelse har 

hverken formindsket deres Møje, som mest trængte til Lettelse,.
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eller bragt den fattige Velstand. Men der har været saa mange 

Ting, som det syntes man kunde give Skylden for disse fejl

slagne Forhaabninger, og derfor har lige til vore Dage den nye 

Tro holdt sig omtrent usvækket. Vi har lært bedre at vurdere 

de Vanskeligheder, som maa overvindes; men ikke opgivet vor 

Tillid til, at Tidens Strøm gaar i Retning af deres Overvindelse.

Nu har vi imidlertid rendt Panden mod Kendsgærninger, 

som ikke er til at tage fejl af. Fra alle Kanter af den civilise

rede Verden lyder der klager over ufrivillig Arbejdsindstilling, 

Pengevanskeligheder blandt Forretningsmænd og Nød blandt de 

arbejdende Klasser; kort sagt al den dumpe, nagende Pine, al 

den bitre Bekymring, som for store Mængder af Mennesker er ind

befattet i de Ord «daarlige Tider», hjemsøger for Øjeblikket 

Verden. Denne Tingenes Tilstand er fælles for Stater, der er 

himmelvidt forskellige i Beliggenhed, Statsstyre, Folkemængde og 

Samfundsorden, og kan derfor ikke godt tilskrives stedlige Aar- 

sager. Der hersker Nød i Lande, hvor man holder store staa- 

ende Hære, men ogsaa, hvor staaende Hære kun kendes af 

Navn; der hersker Nød i Lande, hvor man ved Beskyttelsestold 

paa taabelig og skadelig Vis lægger Hindringer i Vejen for 

Handelen, men ligesaavel hvor Handelen næsten er fri; der 

hersker Nød i Lande, hvor Enevælden endnu raader, men 

ogsaa der, hvor Magten fuldstændig cr i Folkets Hænder, — 

i Lande, hvor Papir er Penge, og i Lande, hvor Guld og 

Sølv er det eneste Betalingsmiddel. Det er derfor klart, at der 

bag alt dette maa findes en fælles Aarsag.

At der gives en saadan, og at denne enten er netop det 

saakaldte materielle Fremskridt selv eller idetmindste noget, 

som paa det nøjeste hænger sammen dermed, bliver niere end 

en blot og bar Formodning, naar man lægger Mærke til, at de 

Foreteelser, man sammenfatter under Navnet «daarlige Tider», 

blot er mere udprægede Former af Foreteelser, som altid led

sager Fremskridtet, og viser sig desto tydeligere, jo stærkere det 

er. Hvor de Tilstande, som Fremskridtet altid arbejder hen 

imod, er mest fuldstændig virkeliggjort, det vil sige, hvor Be

folkningen er tættest, Rigdommen størst og hele Produktions

maskineriet højest udviklet, der finder vi ogsaa den dybeste 

Fattigdom, den haardeste Kamp for Tilværelsen og de fleste 

Tilfælde af nødtvungen Arbejdsløshed.

Det er til de nyere Lande — det vil sige de Lande, hvor 

1*
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Fremskridtet endnu er paa sine første Udviklingstrin — Arbej

derne udvandrer for at søge højere Løn, og Kapitalen strømmer 

hen for at opnaa højere Rente. Det er derimod i de ældre 

viderekomne Lande, at man finder den vidt udbredte Fattigdom 

raidt i den største Overflod. Gaa til et af disse nye Samfund, 

hvor angelsaksisk Energi kun lige har begyndt paa Fremskridtets 

Kapløb, hvor Produktionen endnu foregaar paa ufuldkommen 

Vis, hvor den bedste Bolig ikke er andet end et Blokhus eller 

en Paphytte, og hvor selv den rigeste er nødsaget til daglig at 

arbejde, og du vil ganske vist ikke der finde Rigdom, men ej 

heller møde nogen Tigger. Der er ingen Luxus, men der er 

heller ingen Armod; ingen, som kan og vil arbejde, knuges af 

Frygten for Nød.

Men saa snart et saadant Samfund naar den Tilstand, som 

alle civiliserede Samfund stræber hen imod, og kommer højere 

op paa Fremskridtets Trappestige, saa snart tættere Bebyggelse, 

bedre Forbindelse med Omverdenen, og forøget Brug af arbejds- 

sparende Maskiner muliggør en mere økonomisk Produktion, og 

Gennemsnitsrigdommen som Følge deraf øges, da faar ogsaa 

Fattigdommen en mørkere Farvetone. Landstrygeren kommer 

samtidig med Lokomotivet, og Fattighuse og Fængsler er lige 

saa sikre <Fremskridts»-Tegn som overdaadige Villaer og pragt

fulde Kirker. I de oplyste og af uniformerede Politibetjente 

bevogtede Gader venter Tiggere paa de Forbigaaende, og i Skyg

gen af Universiteter og Museer samler <ié Skarer sig, som 

Macaulay spaaede om: Hunner og Vandaler, endnu forfærdeligere 

og vildere end de gamle.

Denne Kendsgærning — den store Kendsgærning, at Fattig

dommen og alle dens Ledsagere viser sig i et Samfund netop 

paa det Tidspunkt, da det naar den Tilstand, som Fremskridtet 

stræber lien imod — viser, at de paa en eller anden Maade 

avles af Fremskridtet selv.

Og hvor nødig man end vil tilstaa det, kan det ikke længere 

skjules, at den umaadelige Forøgelse i Produktionskraft, som 

udmærker dette Aarhundrede, og som stadig øges med voksende 

Fart, ikke paa nogen Maade bidrager til at udrydde Fattig

dommen eller lette Byrden for dem, som maa slide og slæbe. 

Den udvider simpelthen Kløften mellem den rige Mand og 

Lasarus og gjør Kampen for Tilværelsen endnu haardere. Den 

lange Række af Opfindelser har udrustet Menneskeslægten med
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Kræfter, som for et Aarhundrede siden den vildeste Indbildnings

kraft ikke kunde have drømt om. Men i de Fabriker, hvor de 

arbejdssparende Maskiner har naaet højest Fuldkommenhed, 

arbejder der Smaabørn; hvorsomhelst de nye Krælter bliver blot 

nogenledes udnyttede, er en stor Del af Befolkningen under 

Fattigforsorg eller paa Grænsen deraf; omgivne af Rigdomsdynger 

dør Mennesker af Sult, og forkrøblede Børn dier udtørrede 

Bryster, medens overalt Tørsten efter Vindst og Rigdomsfor

gudelsen viser, hvilken Magt Frygten for Fattigdom har. Det 

forjættede Land flygter for os som et Fata Morgana. Frugterne 

af Kundskabens Træ forvandles, saa snart vi griber dem, til 

Sodomsæbler, der bliver til Støv mellem vore Hænder.

Det er ganske vist saa, at Rigdommen er vokset i en be

tydelig Grad, og Velværet gennemsnitlig tiltaget; men disse 

Fordele er ikke almene. De laveste Klasser har ingen Del i dem.*)  

Jeg mener ikke, at disse Klassers Kaar ingensteds og i ingen 

Henseende er blevet forbedret, men at der ikke nogensteds har 

fundet en Forbedring Sted, som man kan takke den forøgede 

Produktionsevne for. Jeg mener, at det saakaldte materielle 

Fremskridt ingenlunde forbedrer de laveste Klassers Kaar i det, 

som udgør de væsentligste Betingelser for et sundt og lykkeligt 

Menneskeliv, ja, at det snarere bidrager til at forværre dem. 

Om end de nye Kræfter egentlig er Løftekræfter, virker de ikke 

nedenfra paa Samfundsbygningen, saaledes som man en lang Tid 

haabede og troede, men træffer den paa et Punkt imellem Toppen 

og Grunden. De kan lignes med en uhyre Kile, som drives ind 

ikke under Samfundet, men gennem det. De, som er over 

Spalten, hæves op, men de der er under den, trykkes ned.

*) Det er sandt, at den fattigste nu i visse Maader nyder, hvad der 

for et Aarhundrede siden ikke stod de rigeste til Raadighed, men dette 

viser ikke nogen egentlig Forbedring i deres Kaar, saa længe ikke Evnen 

til at skaffe de mest absolute Livsfornødenheder er tiltaget. 1 iggeren 

i en stor By kan ganske vist nyde godt af adskilligt, som Nybyggeren 

i de afsides Skove er afspærret fra, men det beviser ikke, at liggerens 

Kaar er bedre end den uafhængige Nybyggers.

Denne nedtrykkende Virkning er ikke almen anerkendt, thi 

den træder ikke tydelig frem dér, hvor der allerede længe har 

været en Klasse Mennesker, som ikke har mere end lige netop 

til Livets Ophold. Hvor dette er Tilfældet (saaledes mange
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Steder i Europa), er det umuligt for den at komme lavere ned, 

thi det næste Skridt nedad fører ud af Tilværelsen. Men hvor 

Ny bygder udvikler sig til ældre Samfunds Vilkaar, kan det tydelig 

ses, at ikke blot bøder det materielle Fremskridt ikke paa Fattig

dommen, men det frembringer den tværtimod. I de For. Stater 

ses det tydelig nok, at Smuds og Elendighed, saa vel som de 

Laster og Forbrydelser, der følger hermed, tiltager overalt, hvor 

en Landsby bliver til en Kjøbstad og Udviklingsgangen medfører 

stedse nye Produktionsfremskridt. Det er i de ældre og rigere 

Dele af de forenede Stater, at Armoden og Nøden blandt de ar

bejdende Klasser er mest pinlig fremtrædende. Naar der er 

mindre dyb Armod i San Francisko end i New York, skriver 

saa ikke dette sig derfra, at San Francisko er bag efter New-York 

i alt det, som begge Byer stræber efter? Hvem kan tvivle paa, 

at naar San Francisko naar det Punkt, som New-York nu staar 

paa, vil man ogsaa paa Gaderne dér finde pjaltede og barbenede 
Børn?

Denne Sammenhæng mellem Fattigdom og Fremskridt er 

vor Tids store Gaade. Det er det Grundforhold, hvorfra de 

industrielle, sociale og politiske Vanskeligheder udspringer, som 

Statsmænd, Filantroper og Opdragere forgæves kæmper mod. 

Derfra kommer de Skyer, som hænger truende over de mest 

fremskredne og selvsikre Folkeslags Fremtid. Det er den Gaade, 

som Skæbnens Sfinks forelægger vor Civilisation til Svar eller 

Undergang. Saalænge al den Rigdomsforøgelse, det moderne 

Fremskridt fører med sig, kun tjener til at optaarne store Rig

domme og gøre Modsætningen mellem Palads og Rønne skarpere, 

saa længe er Fremskridtet ikke virkeligt og kan ikke blive varigt, 

faarnet hælder fra Grunden af, og hvert nyt Stokværk frem

skynde!' kun Sammenbruddet. At fylde Mennesker, der er for

dømte til Fattigdom, med Skolekundskaber, er kun at gøre dem 

genstridige; paa en Tilstand af den mest skrigende sociale Ulighed 

at opbygge politiske Institutioner, hvorunder Menneskene teoretisk 

er lige, er som at stille en Pyramide paa Spidsen.

Hvor overmande vigtigt dette Spørgsmaal end er, hvor 

pinlig det end Ira alle kanter tiltvinger sig vor Opmærksomhed, 

har del dog endnu ikke fa&et nogen fyldestgjørende Løsning, der 

er ikke paapeget noget klart og simpelt Middel mod Ondet. 

Det kan man se af de himmelvidt forskellige Forsøg paa at 

forklaie de herskende fortrykte Tilstande. Disse Forsøg viser



Opgaven. 7

ikke blot en Kløft mellem uvidenskabelige Opfattelser og viden

skabelige Teorier, men de lægger ogsaa for Dagen, at den Over

ensstemmelse der burde findes mellem Folk, som hylder de 

samme almene Teorier, saa snart det gælder praktiske Spørgs- 

maal gaar over i et Virvar af modstridende Meninger. Store 

socialøkonomiske Autoriteter har fortalt os, at det herskende 

Tryk er en Følge af for stort Forbrug; andre lige saa store 

Autoriteter hævder, at det skriver sig fra Ovei'produktion, 

medens andre igen lægger Skylden paa Krigsvæsenet, Jernbane

byggeriet, Arbejdernes Forsøg paa at holde Lønnen oppe, Af

skaffelsen af Sølvmøntfoden, den voksende Mængde af arbejds- 

sparende Maskiner, Aabningen af kortere Handelsveje o. s. v. 

o. s. v.

Og medens de Lærde saaledes strides indbyrdes, vinder 

saadanne Meninger, som at der er en nødvendig Strid mellem 

Kapital og Arbejde, at Maskinerne er et Onde, at Konkurrensen 

maa indskrænkes og Renten afskaffes eller at det er Regeringens 

Pligt at skaffe Folk Kapital eller Arbejde, med rivende Fart 

Indgang blandt den store Mængde, som tydelig føler Pinagtigheden 

og er sig klart bevidst, at der er noget galt fat. Saadanne 

Meninger, som bringer store Menneskemængder, dem der, naar 

det kommer til Stykket, er Indehavere af den politiske Magt, 

under Vindmageres og Folkevildføreres Ledelse, er farlige Sager; 

men de kan ikke bekæmpes med Held, før Socialøkonomien 

giver et konsekvent og almenforstaaeligt Svar paa dette store 

Spørgsmaal.

Det maa ligge indenfor Socialøkonomiens Omraade at give 

et saadant Svar. Thi Socialøkonomien er ikke en Samling af 

Dogmer. Det er en Videnskab, som søger at opklare Fore

teelserne indbyrdes Forbindelser, at paavise Aarsag og Virkning, 

aldeles som Naturvidenskaberne søger at gjøre det paa andre 

Omraader. De Forudsætninger, den gaar ud fra, er selvindlysende 

Grundsandheder, som vi alle rolig bygger paa i det daglige Liv, 

og som kan sammenfattes som en særlig Side af den almene 

Lov, at Bevægelsen gaar i den Retning, hvor den mindste 

Modstand findes. Thi Grundvolden for Socialøkonomien er, at 

Menneskene søger at tilfredsstille deres Ønsker med mindst mulig 

Anstrængelse. Paa denne sikre Grund bygger den saa videre 

paa sikker Vis, simpelthen ved at undersøge og sammenligne 

Kendsgærningerne. Og skønt man paa Socialøkonomiens Omraade
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ikke kan prøve sine Teorier ved særlige Forsøg saaledes som det 

kan gøres indenfor visse andre Videnskaber, kan vi dog anstille 

Prøver, der ikke er mindre overbevisende, ved at sammenligne 

Samfund, i hvilke der findes ulige Vilkaar, eller ved i Tankerne 

at tilføje eller udsondre Faktorer af bekjendt Art.

Jeg agter i det følgende at gjøre et Forsøg paa efter Social

økonomiens almindelige Fremgangsmaade at løse den store Op

gave, jeg har givet Omridset af, at søge den Lov, som forbinder 

Fattigdommen med Fremskridtet og øger Nøden alt som Rig

dommen vokser; og jeg tror, at vi i Forklaringen af dette un

derlig selvmodsigende Forhold tillige skal finde Forklaringen af 

de besynderlige, stadigt tilbagevendende Tidsrum af Lammelse 

i Næringsflid og Handel.

Socialøkonomien, som den nu læres, forklarer ikke disse 

Misforhold paa en Maade, der samstemmer med Menneskenes 

Grundopfattelse, og den har ikke været i Stand til at vinde den 

Indgang i den almene Bevidsthed, som Sandhed, selv om den er 

ubehagelig, maa faa. Tværtimod er denne Videnskab efter al have 

været dyrket et Aarhundrede igennem og have lagt Beslag paa nogle 

af de mest skarpsindige og mægtige Aander, nu Genstand for 

Statsmandens Ringeagt og afvises af mange dannede Mennesker 

som cn Slags Halv-Videnskab, i hvilken intet er eller kan være 

sikkert. — Dette kan ikke bero paa Videnskabens egen Uformuen

hed, men maa skyldes fejlagtigt Grundlag eller mangelfulde Slut

ninger. Og da sligt gærne dækkes af Autoritets-Ærbødighed, 

agter jeg i denne min Undersøgelse ikke at antage noget som 

bevist, men endog prøve, anerkendte Teorier, og hvis de ikke 

bestaar Prøven, paany undersøge selve Kendsgærningerne og 

forsøge at opdage deres Love.

Det er min Agt ikke at gaa udenom noget Spørgsmaal, ikke 

at vige tilbage for nogen Slutning, men følge Sandheden, hvor

hen den end maa lede. — Det paahviler os at opspore denne 

Lov, siden der midt i Hjærtet af vor moderne Civilisation er 

Nød, hvorunder Kvinder hentæres og Smaabørn sulter. Vi tør 

ikke vige tilbage, om ogsaa de Slutninger, vi kommer til, støder 

an mod vore Fordomme og fordømmer Indretninger, som længe 

har været anset som vise og naturlige.



I

ARBEJDSLØN OG KAPITAL.

FØRSTE KAPITEL.

Den gængse Arbejdsløn-Lære.

E
fter at vi først har givet det Spørgsmaal, vi vil undersøge, 

sin mest mulig sammentrængte Form, vil vi Skridt for 

Skridt prøve den Forklaring, som den herskende Socialøkonomi 

giver af Sagen.
Hvad der fremkalder Fattigdom midt under den forøgede 

Rigdom er tydeligvis det samme, som giver sig Udslag i den af 

alle anerkendte Tilbøjelighed som Arbejdslønnen har til at synke 

ned til et Lavmaal. Vi vil derfor sammenfatte Sagen i følgende 

sammentrængte Spørgsmaal:
«.Hvorfor er det at Lønnen, trods den forøgede Produktions

evne, har Tilbøjelighed til at holde sig ved et Lavmaal, som kun 

forslaar til det blotte Livsophold?*

Den gængse Socialøkonomis Svar er, at Arbejdslønnen be

stemmes af Forholdet mellem Antallet af Arbejdere og den til 

Arbejdernes Sysselsættelse bestemte Kapital, og at den bestandig 

har Tilbøjelighed til at synke ned til det laveste Beløb, som 

Arbejderne vil nøjes med til at kunne leve og forplante sig, fordi 

-Arbejdernes Tal har en naturlig Tilbøjelighed til at vokse med 

og overskride enhver Forøgelse i Kapitalen. -
I den herskende Tankegang er denne Lære saa at sige 

uomtvistet. De største blandt Socialøkomiens Dyrkere har sagt 

god for den, og den er aldrig bleven angrebet for Alvor. Buckle 

har lagt den til Grund for sin Oversigt over Verdenshistorien.
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Den læres ved alle eller næsten alle de store Universiteter i 

England og Amerika, og den synes ogsaa at samstemme med 

den nye Filosofi, som efter i faa Aar omtrent fuldstændig at 

have erobret den videnskabelige Verden, nu ogsaa mere og mere 

trænger ind i den almene Bevidsthed.

Sidder den paa denne Maade fast i de højere Egne af 

Tankens Verden, er den i en mere raa Form endnu fastere 

rodfæstet i de lavere. Hvad der giver Beskyttelsestoldens Vrang- 

slutninger saa fast Hold, til Trods for deres øjensynlige Selv

modsigelser og Urimeligheder, er den Tro, at i ethvert Samfund 

er Størrelsen af den Sum, der er bestemt til Arbejdsløn, fast- 

slaaet, og derfor maa denne ved Konkurrensen med «udenlandsk 

Arbejde» endnu yderligere formindskes. Den samme Tro ligger 

til Grund for de fleste af de Thcorier, der i Afskaffelse af 

Renten og Indskrænkning i Konkurrensen ser de Midler, hvorved 

Arbejdernes Andel i Rigdommen kan forøges, og det er ogsaa 

den, der overalt stikker Hovedet frem blandt alle dem, som ikke 

har selvstændig Tænkeevne nok til selv at danne sig en Op

fattelse, saaledes som man f. Eks. tidt nok kan se det i Avisernes 

Spalter og i de lovgivende Forsamlingers Forhandlinger.

Og dog, hvor vidt udbredt og dybt rodfæstet denne Lære 

end er, synes den mig ikke at stemme overens med uomtvistelige 

Kendsgærninger. Thi dersom Arbejdslønnen afhænger af For

holdet mellem paa den ene Side Antallet af Arbejdssøgende og 

paa den anden Størrelsen af den til Arbcjdsgivning bestemte 

Kapital, saa maa der altsaa f. Eks. være forholdsvis rigelig med 

Kapital, hvor Lønnen er høj, og forholdsvis sparsomt deraf, 

hvor Lønnen er lav. — Nu er jo den herskende Rentefod 

Maalestok for den forholdsvise Kapitalknaphed eller Rigelighed. 

Og altsaa skulde høj Arbejdsløn (Tegnet paa forholdsvis faa 

Arbejdssøgende) være ledsaget af en lav Rentefod (Tegnet paa 

forholdvis Kapitalrigelighed) og omvendt.

Dette er imidlertid ikke Tilfældet; netop det modsatte 

finder Sted: Rentefoden er høj, hvor og naar Lønnen er høj, 

og lav, naar og hvor Lønnen er lav. Baade Løn og Rentefod 

er højere i de Forenede Stater end i England, højere i Staterne 

ved det Stille Hav end ved Atlanterhavet. Er det ikke en 

vitterlig Kendsgærning, at der, hvor Arbejderne strømmer hen 

for at faa højere Løn, did strømmer ogsaa Kapitalen for at 

faa højere Renter? Er det ikke sandt, at hvor der har været
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en almindelig Stigen eller Falden af Arbejdslønnen, der har der 

samtidig været en lignende Stigning eller Fald af Rentefoden? 

Da der f. Eks. i Kalifornien var højere Arbejdsløn end paa noget 

andet Sted i Verden, var ogsaa Rentefoden der højere, begge 

sank samtidig. Da den sædvanlige Dagløn var 5 Dollars, var den 

sædvanlige Bankrente 24 Procent. Nu, da Daglønnen er 2—2V2 

Dollars, holder Diskontoen sig gærne ved 10—12 Procent.

Denne Almen-Kendsgærning, at Lønnen er højere i nye 

Lande, hvor der er forholdsvis sparsomt med Kapital, end i ældre 

Lande, hvor Kapitalen er forholdsvis rigelig, er altfor iøjne

springende til at lade sig overse. Og skøndt Tilhængerne af 

det herskende socialøkonomiske System har gaaet meget let hen 

over denne Sag, har de dog ikke kunnet undgaa at lægge Mærke 

til den. Selve den Maade, hvorpaa de omtaler den, beviser, at 

den er aldeles uforenelig med den gængse Løntheori. Forfattere 

som Mill og Fawcett opgiver, naar de skal forsøge at forklare 

denne Kendsgærning, i Virkeligheden den Løntheori, som de i 

de samme Skrifter har hævdet. Thi skøndt de erklærer, at Lønnen 

bestemmes af Forholdet mellem Kapital og Arbejdere, angiver 

de som Grund til den højere Løn og Rentefod i de nye Lande 

den forholdsvis større Produktion. Jeg skal senere vise, at 

denne Forklaring ikke dur, at Produktionen tværtimod er for

holdsvis størst i gamle, tætbefolkede Lande. Men foreløbig vil 

jeg kun pege paa det Selvmodsigende i Forklaringen. Thi at 

sige, at de nye Landes højere Arbejdsløn skyldes den forholdsvis 

større Produktion, er jo aabenbart, at sige, at det er Forholdet 

til Produktionen og ikke Forholdet til Kapitalen, der bestemmer 

Lønnens Størrelse.

Denne Selvmodsigelse er da ogsaa blevet bemærket af en 

I ilhænger at den herskende Socialøkonomi, Professor Cairnes, 

der paa en meget skarpsindig Maade forsøger at forlige Kjends- 

gjærningen med Læren igennem den Antagelse, at i nye Lande, 

hvor Virksomheden sædvanlig mere gaar ud paa at frembringe 

Levnedsmidler og Raaemner, bliver en meget større Del af den 

forhaandenværende Kapital anvendt til Arbejdsløn, end i ældre 

Lande, hvor man maa give en større Del ud til Maskiner og Raa

emner; og det skal saa være Aarsagen til, at skjøndt Kapitalen 

i de nye Lande er sparsommere, saa er dog det til Arbejdsløn 

bestemte Kapitalbeløb større og Lønnen derfor ogsaa højere.

Jeg tænker i det følgende at kunne bevise, at denne For-
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klaring er grundet paa en fuldstændig fejlagtig Opfattelse af 

indbyrdes Forhold mellem Arbejde og Kapital, en Grundvildfarelse 

med Hensyn til det Fond, hvoraf Arbejdslønnen tages. Men paa 

dette Sted er det kun nødvendigt at pege paa, at Sammenhængen 

mellem Arbejdslønnens og Rentefodens Svingninger i de samme 

Lande og de samme Industrigrene ikke lader sig forklare paa 

denne Maade. I de Omvekslinger, som vi kjender under Navn af 

«gode Tider» og «daarlige Tider», ledsages livlig Efterspørgsel efter 

Arbejdskraft og høj Løn stedse af livlig Efterspørgsel efter Kapital 

og høj Rentefod. Naar derimod Arbejderne ikke kan finde Syssel

sættelse og Lønnen falder, da er der altid Overflod paa Kapital, 

som søger Anvendelse til lav Rente. Altsaa falder høj Rentefod 

sammen med høj Arbejdsløn og omvendt.

Alle disse velbekendte og overensstemmende Kendsgærninger 

tyder paa, at der vel er et Forhold mellem Løn og Rente, men 

et Overensstemmelsesforhold, ikke et Modsætningsforhold. Der

imod er de aldeles uforenelige med den Lære, at Arbejdslønnen 

bestemmes af Forholdet mellem Arbejde og Kapital eller nogen 

Del af Kapitalen.

Men hvorledes har da en saadan Lære kunnet opstaa; 

hvoraf kan det komme, at den er blevet antaget af saa mange 

Socialøkonomer lige fra Adam Smith og indtil Nutiden?

Undersøger vi de Grunde, som man støtter denne Løntheori 

med, saa ser vi straks, at den ikke er udledet af Kjends- 

gjærningcr, men af en forud antagen Teori, den nemlig, at 

Lønnen tages af Kapitalen. Antager man først, at Kapitalen er 

Arbejdslønnens Kilde, da følger nødvendig deraf, at Summen af 

Arbejdsløn maa være begrænset af Størrelsen af den Kapital, 

der er bestemt til Arbejdernes Sysselsættelse, og at derfor den 

Løn, den enkelte Arbejder kan faa, maa afhænge af Forholdet 

mellem deres Antal og den Kapital, der er forhaanden lil at 

betale dem med.*) Slutningen selv er rigtig nok, men som vi

*) Mc. Culloch f. Eks. siger: «Den Del af et Lands Kapital eller Rigdom, 

som Arbejdsgiverne har til Hensigt eller er villige til at betale for Ar

bejde, ... er øjensynlig den eneste Kilde, som nogen Del af Arbejdslønnen 

kan tages af. Der gives ikke noget andet Fond, af hvilket Arbejderen 

som saadan kan tage en eneste Skilling. Heraf følger at den gennem

snitlige Arbejdsløn . . . helt og holdent maa afhænge af Fondens Størrelse 

og Antallet af Arbejdere, mellem hvilket den skal fordeles».
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har set, stemmer den ikke med Kendsgærningerne. Fejlen maa 

derfor ligge i Udgangspunktet. Lad os derfor undersøge dette.

Jeg ved godt, at den Sætning, at Lønnen bliver taget af 

Kapitalen, er en af de væsentligste og tilsyneladende mest af

gjorte Læresætninger i den herskende Socialøkonomi, og at den 

er antaget som selvindlysende af alle Socialøkonomiens store 

Tænkere. Ikke desto mindre tror jeg, det kan bevises, at denne 

Læresætning er en Grundvildfarelse, en Vildfarelse, som har 

affødt en lang Række af andre Vildfarelser, der gør meget 

vigtige praktiske Slutninger misvisende. Dette Bevis vil jeg for

søge at give. Det er nødvendigt, at Beviset bliver klart og 

afgørende; thi en Lære, som en saa vidtrækkende Tankegang 

hviler paa, som støttes af saa betydelige Autoriteter og er saa 

tilbøjelig til at dukke op igen under de forskelligste Former, 

kan ikke affærdiges løselig.

Den Sætning, jeg vil søge at bevise, lyder saaledes:

«Arbejdslønnen tages ikke af Kapitalen, med derimod af 

Produktet af det Arbejde, for hvilket den betales. »*)

*) Vi taler om Arbejde, som gaar ud paa Produktion; for Simpelheds 

Skyld er det bedst at indskrænke vor Undersøgelse til dette Slags Arbejde.

Da nu den herskende Lære, hvorefter Arbejdslønnen tages 

af Kapitalen, tillige gaar ud paa, at Kapitalen faar sit Udlæg 

tilbagebetalt ud af hvad der produceres, saa kan det ved første 

Øjekast se ud, som om min Sætning kun af Navn, ikke af Gavn, 

afviger Ira den gængse Lære, saa at en Strid derom bare vilde 

tjene til at forøge disse tomme Kævlerier, som gjør saa meget 

af hvad der er skrevet om socialøkonomiske Emner ligesaa 

værdiløst som de forskellige lærde Selskabers Stridigheder om 

den rette Udtydning af Indskriften paa den Sten, som Mr. Pick

wick fandt. Men at her er Spørgsmaal om langt mere end en 

blot formel Forskel, vil man kunne forstaa, naar man betænker, 

at paa Forskellen mellem disse to Sætninger er alle de gængse 

Teorier om Forholdet mellem Kapital og Arbejde bygget, og at 

deraf udledes Lærdomme, som anses for selvindlysende og leder 

og behersker de klogeste Hoveder ved Undersøgelsen af de 

vigtigste Spørgsmaal. Thi paa den Forudsætning, at Lønnen 

tages umiddelbart af Kapitalen og ikke af Arbejdsproduktet, 

hviler ikke blot den Lære, at Arbejdslønnen afhænger af For

holdet mellem Kapital og Arbejde, men ogsaa den, at Arbejdet
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ikke kan finde Sysselsættelse uden i Forhold til som der samles 

Kapital, at Forvandlingen af flydende Kapital til fast formindsker 

det Fond, der kan anvendes til Arbejdets Underhold; at der kan 

sysselsættes flere Arbejdere ved lav Arbejdsløn end ved høj, at 

højt Kapitaludbytte og lav Arbejdsløn hører sammen o. s. v.

Kort sagt, alle den nuværende Socialøkonomis vigtigste 

Lærdomme er mere eller mindre umiddelbart grundet paa den 

Antagelse, at Arbejdet underholdes og betales af den forhaanden- 

værende Kapital, førend Produktet, som udgør dets endelige 

Maal, er vundet. Dersom det kan bevises, at dette er urigtigt 

at tværtimod Arbejdets Underhold og Løn ikke engang midler

tidig formindsker Kapitalen, men bliver taget umiddelbart af 

Arbejdsudbyttet, da er hele denne store Overbygning uden 

Støtte og maa falde. Og samtidig dermed maa de gængse 

Theorier falde, som ogsaa hviler paa den Tro, at den Sum, 

som fordeles i Arbejdsløn, er saa fast og bestemt, at den 

enkeltes Andel nødvendigvis maa formindskes ved en Tilvækst 
i Arbejdernes Antal.

Forskellen mellem den herskende Theori og den, jeg har 

opstillet, er af lignende Art som den, der var mellem Merkan

tilismen og den Handels-Theori, hvormed Adam Smith fortrængte 

denne. Mellem den Lære, at Handel er Ombytning af Varer 

med Penge, og den Lære, at den er en Ombytning af Varer 

med Varer skulde man synes, at der ikke var nogen væsentlig 

Forskel, da jo Tilhængerne af Merkantilsystemet ikke antog, at 

Penge er til anden Nytte end den, at de kan ombyttes med 

Varer. Og dog er kras «Beskyttelse» og ren Frihandelspolitik 

kun praktiske Udslag, af Modsætningen mellem disse to Theorier!

Hai jeg sagt nok til at vise, hvor yderst vigtige de Slut

ninger, det gælder at naa, er, tør jeg bede Læseren følge mig 

uden at trættes; thi hvor det gælder at drage en Lære af 

saadan Vigtighed for Retten, er det nødvendigt at være baade 
klar og udtømmende.

Var det ikke derfor, Mide jeg føle mig fristet til uden 

videre at afvise den Paastand, at Lønnen tages af Kapitalen. 

Hu hele den store Bygning, som den gængse Socialøkonomi 

opfører paa denne Lære, er i Virkeligheden opført paa en Grund- 

vod. som man simpelthen har antaget som given, uden at gøre 

mindste Forsøg paa at skille Skin fra Virkelighed. - Fordi 

Arbejdslønnen sædvanlig betales i Penge, og hyppig udbetales
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før Produkterne er helt færdige, saa slutter man, at Lønnen 

bliver taget af en i Forvejen eksisterende Kapital, og at Arbejdere 

ikke kan blive beskæftiget, før Kapital er samlet.

Men ikke destomindre fortæller man os i de samme Skrifter, 

i hvilke denne Theori bliver lagt til Grund for Bevisførelser af 

største Vigtighed, at Kapital er oplagret Arbejde — «den Del af 

Formuen, som er opsparet for at understøtte fremtidig Produk

tion». Dersom vi nu istedenfor Ordet «Kapital» indsætter denne 

Forklaring deraf, saa bærer Sætningen sin egen Gendrivelse i 

sig; thi at Arbejde ikke kan blive udført, før «Arbejdsudbytte» 

er indsparet, er altfor taabelig en Sætning til, at man behøver 

at drøfte den.

Men hvis vi nøjedes med denne Paavisning af Lærens 

Meningsløshed, vilde man sandsynligvis imødegaa os ved at sige, 

ikke at de første Arbejdere af Forsynet var udrustet med den 

Kapital, der var fornøden til at sætte dem i Arbejdet, men at 

Sætningen kun har Hensyn til en Samfundstilstand, hvori Pro

duktionen er blevet en indviklet Sag.

Men ved enhver socialøkononiisk Bevisførelse maa man 

altid fastholde den Grundsandhed, at Samfundet i dets højest 

udviklede Form kun er en videre Udvikling af Samfundet paa 

dets Begynderstade, og at Grundsætninger vel kan være mere 

iøjnefaldende under enklere Forhold, men ikke ophæves og af

kræftes ved de mere indviklede Forhold, som opstaar ved 

Arbejdsdeling og Anvendelsen af mere sammensatte Redskaber 

og Fremgangsmaader. Dampmøllen med sit sammensatte Ma

skineri er i Grunden kun det samme, som en af de grove Sten- 

mortere, man nu og da finder i gamle Flodlejer, var i sin Tid: 

et Redskab til at male Korn med. Og enhver, som har noget 

at gjøre med den, enten det nu er at fyre i Ovnen, passe Ma

skinen, mærke Sække eller føre Bøger, vier i Virkeligheden sit 

Arbejde til det samme Formaal, som den forhistoriske Vilde gjorde, 

naar han brugte sin Morter, nemlig Kornets Tilberedelse til Føde.

Og naar vi saaledes fører alle den moderne Produktions 

indviklede Fremgangsmaader tilbage til deres Grundformer, saa 

ser vi, at hver enkelt, som deltager i dette Produktionens og 

Omsætningens uendelig forgrenede Samarbejds-Maskineri i Virke

ligheden gør det samme, som Urmennesket gjorde, der klatrede 

op i Træerne for at hente Frugter eller fulgte Ebben for at 

søge efter Skaldyr — han bruger sine Kræfter for fra Naturen
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al skalle sig, hvad kan ønsker. Udbyttet af hans Anstrængelser 

er hans Løn, ligesom det var det første Menneskes.

Lad os tage et Exempel. I de enkleste Forhold, vi kan 

tænke os, søger enhver sin egen Madding og fanger sin egen 

Fisk. Men snart indser man Fordelene ved at dele Arbejdet, 

og den ene søger Madding, medens den anden fisker. Og dog 

er det jo klart, at den, der søger Madding, i Virkeligheden gjør 

lige saa meget for Fiskefangsten som de egentlige Fiskere, og 

Fisken, som han spiser om Aftenen, naar Fiskerne kommer hjem, 

er ikke mindre et Produkt af hans Arbejde end af deres. Og 

naar Arbejdsdelingen er kommen ret i Gang, saa den ene fisker, 

den anden jager, den tredie plukker Bær, den tjerde laver 

Værktøj, den femte bygger Hytter o. s. frd., istedenfor at 

enhver forsøger direkte at tilfredsstille sine Fornødenheder, da 

anvender i Virkeligheden enhver alligevel indirekte sit eget Ar

bejde til Frembringelse af de Ting, han bruger; han tilfredsstiller 

sine egne Behov ved egne Kræfter, det vil sige, hvad han mod

tager, producerer han i Virkeligheden selv. Graver han Rødder 

og bytter dem mod Vildt, skaffer han Vildtet tilveje lige saa 

virkeligt, som om han selv havde jaget og ladet Jægeren selv 

grave efter Rødder. At fortjene er at frembringe.

Følger vi nu disse Grundsætninger gjennem de mere ind

viklede Forhold i de Samfund, som vi kalder civiliserede, saa 

vil vi klart indse, al i ethvert Tilfælde, hvori Arbejde byttes 

mod Varer, gaar Produktionen i Virkeligheden forud for For

bruget; at Arbejdsløn er Arbejdsfortjeneste, det vil sige Arbejdets 

Frembringelse, ikke et Forskud af Kapitalen, og at den Arbejder 

som faar sin Løn i Penge, i Virkeligheden som Gjengjæld for 

den Forøgelse, hans Arbejde har gjort i det hele Formuesforraad 

faar en Anvisning paa dette, hvorved han kan skaffe sig, hvad 

der bedst tilfredsstiller hans Ønsker; og at hverken Pengene 

(som kun er en Anvisning), eller de Ting, han bruger dem til, 

er et Forskud ydet af en til hans Underhold afsat Kapital, men 

tværtimod blot den Formue eller en Del af den Formue, hans 

Arbejde allerede har forøget det almene Forraad med.

Fastholder vi disse Grundsætninger, da ser vi, at f. Eks. 

den Grubearbejder, som bryder Sølvmalm 2000 Fod under Jorden 

i Iljærtet af Comstockbjergene, i X irkeligheden — gjennem utallige 

Ombytninger høster Korn i Dale, der ligger 5000 Fod lavere, 

jager Ishavets Hval i det høje Nord, plukker Tobak i Virginien,
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og skærer Sukkerrør paa Sanwichøerne, væver Bomuld i Man

chester, laver pudsigt Legetøj i Harzbjærgene, plukker mellem 

Guld og Grønt i Los Angelos Haver de Appelsiner, som han 

efter endt Arbejde kjøber for at tage med hjem til sin syge 

Hustru. Den Løn, som han om Lørdagen modtager ved Udgangen 

af Gruben, hvad er den andet end et Bevis overfor hele Verden 

paa, at han har gjort alt dette, det første Led i den lange 

Række af Ombytninger, der forvandler hans Arbejde til de Ting, 

han i Virkeligheden har arbejdet for?

For at møde Vildfarelsen i alle dens Forskansninger og 

Smuthuller, maa vi imidlertid undersøge Sagen ikke blot ad 

deduktiv, men ogsaa ad induktiv Vej, Vi vil derfor nu se, om 

vi, idet vi gaar ud fra Kendsgærninger og forfølger deres ind

byrdes Forbindelse kommer til de samme Slutninger, vi saa 

klarlig naaede til ved at gaa ud fra simple Grundsætninger og 

efterspore, hvorledes de maa gøre sig gældende i Livets ind

viklede Forhold.

ANDET KAPITEL.

De socialøkonomiske Udtryks Betydning.

Før vi gaar videre i vor Undersøgelse, maa vi være paa 

det rene med Betydningen af de Grund-Ord vi benytter, thi 

Ubestemthed i deres Anvendelse maa uundgaaelig frembringe 

Tvetydighed og Usikkerhed i Bevisførelsen. Det er nødvendigt 

for de socialøkononiiske Undersøgelser at give saadanne Ord 

som «Formue», «Kapital», «Rente», «Arbejdsløn» o. s. v. en 

mere bestemt Betydning, end de har i daglig Tale; men uheldigvis 

hersker der ikke engang i Socialøkonomien selv Overensstemmelse 

om Betydningen af nogle af disse Udtryk, idet forskellig For

fattere giver de samme Udtryk forskellig Betydning, og en og 

samme Forfatter ofte bruger et Udtryk i forskellig Betydning.

Intet viser saaledes Sprogets Indflydelse paa Tænkningen 

som det, at endogsaa skarpsindige Tænkere har grundet vigtige 

Slutninger paa Brugen af det samme Udtryk i forskellige Be

tydninger. Jeg skal forsøge at undgaa disse Farer; ethvert 

George: Fremskridt og Fattigdom. 2
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Udtryk, der er af Vigtighed, skal jeg søge klart at betegne, hvad 

jeg mener med, og kun bruge det i denne Betydning. Men 

Læseren vil jeg bede om at bide Mærke i mine Definitioner, 

ellers kan jeg ikke haabe at gøre mig forstandig.

Hvad der nu ligger for, er at undersøge, om det virkelig er 

Tilfældet, at Lønnen tages af Kapitalen. Først og fremmest maa 

vi da fastslaa, hvad vi forstaar ved Løn, og hvad vi forstaar 

ved Kapital. — Det første Ord har socialøkonomiske Forfattere 

givet en tilstrækkelig bestemt Betydning, men den tvetydige 

Brug af det sidste Ord gør en indgaaende Undersøgelse nødvendig.

I daglig Tale forstaar man ved Løn «det man betaler en 

lejet Person for hans Tjenester»; og vi taler om en Mand, som 

«arbejder for Løn», i Modsætning til en anden, som «arbejder 

for sig selv». (Ovenikøbet taler man jo ikke om Direktørers, 

Doktorers o. 1. Folks «Løn», men «Gage», «Honorar» o. s. v.) 

Men i Økonomien har Ordet Løn en meget videre Betydning og 

indbefatter al Slags Godtgørelse for Arbejde. Thi Produktionens 

tre Faktorer er Jord, Arbejde og Kapital, og den Del, der til

falder den anden Faktor, kaldes Løn.

Ligesom Udtrykket Arbejde indbefatter al menneskelig Virk

somhed i Produktionens Tjeneste, er Løn altsaa Udtrykket for 

al Belønning for saadan Virksomhed. Det gør altsaa ingen 

Forskel, om Lønnen modtages gennem en Arbejdsgiver eller 

ikke; Ordet Løn bruges som Betegnelse for hvad der faas for 

Arbejde, i Modsætning til hvad der faas for Brugen af Kapital 

og Jord. Den Mand, som dyrker Jorden for sig selv, faar sin 

Løn i dens Frembringelser; Fiskerens Løn er de Fisk, han 

fanger. Det Guld, som Guldgraveren udvasker for egen Regning, 

er lige saa godt hans Løn, som de Penge, den lejede Kulmine

arbejder faar udbetalt. Detaljhandlernes store Avance er, som 

Adam Smith viser det, for en stor Del Arbejdsløn. Kort sagt, 

alt, hvad der vindes som Udbytte eller Godtgørelse for Arbejde, 
er «Løn».

Dette er alt, hvad vi foreløbig behover at mærke os med 

Hensyn til Ordet «Løn», men det er af Vigtighed at holde det 

fast; thi i de økonomiske Hovedværker bliver denne Betydning 

af Ordet kun anerkendt med større eller mindre Klarhed for 

senere at blive skrevet i Glemmebogen.

Men vanskeligere er det at befri Udtrykket «Kapital» for de 

Tvetydigheder, som hefter ved det. I daglig Tale kalder man
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de mindre betydelige Forfattere er Uenigheden endnu større. 

Saaledes definerer Protektionisten Carey Kapital som: «det Middel, 

hvormed Mennesket bliver Herre over Naturen, heri indbefattet 

Menneskets egne Aands- og Legemskræfter». — Medens denne 

Forf. saaledes haabløst sammenblander Kapital og Arbejde, øger 
andre, f. Eks. Professor Walker, end yderligere Forvirringen ved 

at regne Jorden med til «Kapitalem, hvad dør ikke er stort bedre 

end at regne -|- og for ensbetydende.
Jeg kunde fylde Side efter Side med slige hinanden og sig 

selv modsigende Definitioner. Men hvem der ønsker flere Eks
empler paa den babyloniske Forvirring, som hersker blandt Social

økonomerne i denne Sag, kan selv finde dem i hvilketsomhelst 

Bibliotek, hvor disse Værker staar Side om Side.
Nu gør det ganske vist lidet til Sagen, hvad Navn vi giver 

Tingen, naar vi kun ved Brug af Navnet bestandig holder samme 

Ting for Øje. Men Ulykken er den, at det kun er i Undersøgel

sernes Præmisser, Udtrykket «Kapital» bliver brugt i den sær

egne Betydning, vedk. Forfatter har tillagt det, medens det i de 
praktiske Slutninger altid bliver brugt, eller i hvert Fald forstaaet 

i en almindelig og bestemt Betydning. I Virkeligheden forstaar 

de fleste Mennesker godt, hvad Kapital er, indtil de skal til at 

definere. Naar man f. Eks. siger, at Lønnen lages af Kapitalen, 

saa forstaar man med Ordet Kapital det samme, som naar vi 

taler om Mangel ellei' Overflod af Kapital o. s. v. — en alminde
lig forstaaet og bestemt Betydning, som adskiller Kapitalen fra 

Produktionens andre Faktorer, Jord og Arbejde, og ligeledes ad

skiller den fra saadanne Ting, der alene bruges til Fornøjelse. 
Denne sædvanlige Betydning af Udtrykket er: den Formue, som 

anvendes til at frembringe mere Formue. Adam Smith udtrykker 
dette træffende saaledes: «Den Del af et Menneskes Gods, som 
han venter sig Indtægt af, kaldes hans Kapital». Og et Lands 
Kapital er tydeligvis Summen af disse Enkeltkapitaler. Dette er 

jo ogsaa den Betydning, Ordet «Kapital» har efter sin Oprin

delse.

Det vanskelige ved Brugen af Ordet Kapital som nøjagtigt 

Udtryk skyldes to Omstændigheder; for det første, at visse Slags 

Ting, hvis Besiddelse for den enkelte er fuldstændig ensbetydende 
med Besiddelse af Kapital, ikke er en Del af Samfundets Kapi

tal; og for det andet, at Ting af samme Art baade kan være og 

ikke være Kapital, alt efter den Brug, der gjøres af dem.
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Med lidt Omhu overfor disse to Punkter vil det vistnok 

ikke være vanskeligt at faa en tilstrækkelig klar Forestilling om, 

hvad Udtrykket Kapital, som det almindelig bruges, egentlig om

fatter, saa vi kan bruge Ordet uden Tvetydighed.

Jord, Arbejde og Kapital er Produktionens tre Faktorer. Da 

Kapital altsaa er et Udtryk, der bruges i Modsætning til Jord 

og Arbejde, er det indlysende, at intet, der falder ind under en 

af disse to Betegnelser, med Rette kan regnes for Kapital. Ud

trykket Jord indbefatter nødvendigvis ikke blot Jordens Over

flade i Modsætning til Luft og Vand, men kort sagt alle Natur

kræfter og Stoffer, den hele materielle Verden udenfor Mennesket 

selv. Derfor kan ejheller noget af det, Naturen frit giver, hen

regnes til Kapital. En frugtbar Mark, en rig Malmaare, en Strøm 

med stærk Drivkraft kan give Ejeren Fordele, der er jevngode 

med Besiddelsen af Kapital, men at kalde saadanne Ting Kapital 

vilde være at udviske enhver Forskel mellem Jord og Kapital. 

Udtrykket Arbejde indbefatter al menneskelig Virksomhed, og saa- 

ledes kan da ejheller menneskelige Kræfter, enten de nu er 

naturlige eller erhvervede, regnes for Kapital. I det daglige Liv 

kalder vi vel ofte et Menneskes Kundskaber, Dygtighed eller Flid 

hans Kapital; men dette er jo kun et billedligt Udtryk. For

øgelsen af Kundskaber, Duelighed eller Flid i et Samfund kan 

forøge Produktionen paa lignende Maade som en Forøgelse al 

Kapitalen; men denne Virkning skyldes da forøget Arbejdskraft 

og ikke Kapital. Forøget Hastighed kan give Kanonkuglens Stød 

samme Virkning som forøget Vægt, men ikke desto mindre cr 

Vægt én Ting, Hastighed en anden.
Fra Begrebet Kapital maa altsaa udelukkes alt det, som kan 

regnes med enten til Jord eller Arbejde. Gør vi det, bliver der 

kun Ting tilbage, som hverken er Jord eller Arbejde, men frem

komne ved Forening af disse to Produktionens oprindelige Fak

torer. Intet kan altsaa være Kapital, der ikke er fremgaaet af 

disse, d. v. s. intet kan være Kapital, som ikke er Formue.

Men det er fra Tvetydighederne i Bruget af Udtrykket For

mue, at mange af de Tvetydigheder skriver sig, der hefter ved 

Udtrykket Kapital.
I daglig Tale bruges Ordet Formue om alt, hvad der har 

Bytteværdi. Men som socialøkonomisk Udtryk maa det indskræn

kes til en meget mere bestemt Betydning, fordi mange ling al

mindelig bliver kaldt Formue, som, naar man opgør Landets
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samlede Formue, viser sig aldeles ikke at være det. Saadanne 

Ting har Bytteværdi og bliver almindelig kaldt Formue, fordi de 

Mand og Mand imellem repræsenterer Evnen til at skalle sig 

Formue; men de er ikke virkelig Formue, da deres Forøgelse 

eller Formindskelse ikke har Indflydelse paa den samlede For

mues Størrelse. Hertil hører Stats- og Prioritets-Obligationer, 

Veksler og alle andre Overdragelsespapirer. Hertil hører ogsaa 

Slaver, hvis Værdi jo kun er Udtryk for én Klasses Magt til at 

tilegne sig, hvad en anden Klasse erhverver. Hertil hører frem

deles Jorder og andre Natur-Fordele, hvis Værdi blot bestaar i, 

at visse Menneskers udelukkende Ret til dem er anerkendt, saa 

Ejeren har Magt til at fordre en Del af, hvad der frembringes 

paa dem. En Forøgelse i Antallet af Obligationer eller Veksler 
kan ikke forøge Samfundets Formue, da Samfundet indbefatter 

saavel dem, der skal betale, som dem, der er berettiget til at 

modtage. At en Del af et Folk trælbindes, kan ikke forøge dets 

Formue; thi hvad Trælleejerne vinder, taber Trællene. Stigning 

af Jordpriser er ikke en Forøgelse i den almene Formue; thi 

hvad Grundejeren vinder ved højere Priser, taber Forpagterne 

eller Køberne. Alle disse relative Værdier, som i det daglige 

Liv og i Lov og Ret ikke skelnes fra virkelig Formue, kunde 

skaffes helt ud af Verden, uden at det kostede mere end et Par 

Draaber Blæk og et Stykke Papir. Ved Paabud af den øverste 

Statsmagt kunde al Gæld ophæves, alle Trælle frigives og al Jord 

gøres til det hele Folks fælles Ejendom, uden al den almene 
Formue derved vilde blive cn Pris Tobak mindre, thi hvad nogle 

vilde tabe, vilde andre vinde. Det vilde lige saa lidt tilintetgøre 

Formue, som der skabtes Formue, da Dronning Elisabeth be

rigede sine Yndlinger ved at give dem Monopoler, eller da Boris 

Godunof gjorde de russiske Bønder til salgbar Ejendom.

Alt, hvad der har Bytteværdi, er derfor ikke Formue i den 

eneste Betydning, hvori Udtrykket kan bruges i Socialøkonomien. 

Kun saadanne ling kan betegnes Formue, hvis Frembringelse 

forøger og hvis Ødelæggelse formindsker den samlede Formue. 

Naar vi tænker nøjere efter, hvad dette er for Ting, vil vi ikke 

have nogen Xanskelighed ved at definere Ordet Formue.

Naar vi taler om, at et Samfund vokser i Velstand, naar 

vi f. Eks. siger, at England er vokset i Velstand siden Victorias 

Tronbestigelse, saa mener vi ikke dermed, at der nu er mere 

Jord, eller at Jordens naturlige Kræfter er større, eller at der er
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flere Mennesker, eller at den Gæld, som nogle af Folket staar 

i til andre, er forøget; men vi mener, at der har fundet en For

øgelse Sted af visse haandgribelige Ting, som har en virkelig 

Værdi, som f. Eks. Bygninger, Maskiner, Landbrugs- og Bjerg

værksprodukter, o. s. v. Det Samfund, som i Forhold til Folke

tal har mest af saadanne Ting, er det rigeste. Disse Tings fælles 

Kendemærke er, at de bestaar af Naturprodukter, som ved Ar

bejde er gjort skikkede til Nytte eller Nydelse for Menneskene. 

Deres Værdi afhænger af den Sum af Arbejde, som gennemsnit

lig udkræves for at frembringe saadanne Ting.

Altsaa bestaar Formue i økonomisk Forstand af Naturpro

dukter, som er tilvejebragt, forenet, adskilt eller paa anden Maade 

forandret ved menneskeligt Arbejde, for at gøre dem skikkede 

til Brug. Med andre Ord, Formue er Stof saaledes mærket af 

Arbejdet, at det menneskelige Arbejdes Kraft er bleven oplagret 

deri som Solvarmen i Stenkul.

Formue er ikke Arbejdets eneste Maal, thi der gøres ogsaa 

Arbejde for umiddelbart at tilfredsstille menneskelige Ønsker; 

men Formue er Maalet for og Resultatet af det, vi kakler pro

duktivt Arbejde, det vil sige det Arbejde, som giver materielle 

Ting Værdi. Intet, som Naturen yder Mennesket uden Arbejde, 

er Formue.

Da nu Kapital er Formue, anvendt i et bestemt Øjemed, 

saa kan intet kaldes Kapital, der ikke er Formue. Ved at mærke 

os dette og holde det fast, bliver vi fri for Vrangopfattelser, der 

har ledet endog skarpsindige Tænkere ind i en Labyrint af Selv

modsigelser.

Men uagtet al Kapital er Formue, er dog ikke al Formue 

Kapital. Kapitalen er blot en Del af Formuen, den Del nemlig, 

der anvendes i Produktionen. Men naar det gælder at drage 

denne Grænse mellem Formue, som er, og Formue, som ikke er 

Kapital, sker der ogsaa hyppig Fejlgreb.

Forvekslingen af Formue og Kapital med Ting, der er væsens- 

forskjellige derfra, eller med saadanne, som kun har relativ Værdi, 

er jo blot almueagtige Vildfarelser. De er ganske vist udbredte 

og har slaaet dyb Rod, da de ikke blot næres af de mindre 

oplyste Samfundsklasser, men ogsaa af Størsteparten af dem, der 

i saadanne fremskredne Lande som England og de Forenede 

Stater former den offentlige Mening, giver Love og udøver dem. 

Men hverken i Ricardos, Mills eller Smiths Definition findes den
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virkelige Kapital sammenblandet med Ting, der kun relativt er 

Kapital, som f. Eks. Gældsbeviser, Panteobligationer o. s. v. Men 

naar derimod Talen bliver om virkelige Formuesgenstande, er 

der indbyrdes Afvigelser mellem dem angaaende hvad der bør 

og ikke bør betragtes som Kapital. En Guldsmeds Oplag f. Eks. 

skulde efter Smiths Opfatning betragtes som Kapital, men der

imod en Arbejders Fødevarer og Klædningsstykker udelukkes. 

Ricardos og Mc. Cullochs Definition derimod udelukker Guld

smedenes Oplag, og begge stemmer overens med Mill i at med

regne Arbejderens Føde og Klæder, som Smith udelukker.

Den store Fejl, som disse Definitioner har tilfælles, er, at 

de medtager Ting, som øjensynlig ikke kan regnes for Kapital, 

dersom der i det hele skal kunne skelnes mellem Arbejder og 

Kapitalist. Thi de medregner til Kapitalen lige saa vel den Mad 

og de Klæder, Daglejeren har og som han maa forbruge, enten 

han arbejder eller ikke, som Kapitalistens Formue, hvormed han 

tænker at betale Arbejderen.

Men øjensynlig er dette ikke den Mening, hvori Udtrykket 

Kapital bruges af disse Forfattere, naar de taler om, at Arbejde 

og Kapital hver faar sin Andel ved Fordelingen; eller naar de 

taler om, at Lønnen afhænger af Forholdet mellem Arbejde og 

Kapital, o. s. frd. I alle disse Tilfælde bliver Ordet Kapital brugt 

i sin sædvanlige Betydning: den Del af Formuen, som dens Ejer 

ikke har til Hensigt at anvende umiddelbart til eget Brug, men 

til at erhverve mere Formue. Kort sagt, saavel Socialøkononierne 

(undtagen i deres Definitioner) som alle andre Mennesker kalder 

«den Del af en Mands Gods, som han venter sig Indtægt af», 

hans Kapital. Dette er den eneste Betydning, hvori vi med Klar

hed kan skelne Kapital fra Formue og stille det i Modsætning 

til Arbejde. Thi dersom vi ved Kapital skulde forstaa alt, hvad 

der yder Arbejderen Føde, Husly o. s. v., da maatte vi for at 

finde en Arbejder, som ikke tillige var Kapitalist, oplede et fuld

stændig nøgent Menneske, som ikke engang ejede en tilspidset 

Stok eller en Hule i Jorden.

Uoverensstemmelsen og Uklarheden i disse Definitioner kom

mer vistnok af, at Begrebet om, hvad Kapital er, er blevet af

ledet af en forudfattet Forestilling om den Maade, hvorpaa Ka

pitalen understøtter Produktionen. Istedenfor først at fastslaa. 

hvad Kapital er, og derpaa iagttage, hvad Kapitalen tjener til, 

gik man ud Ira en forud antagen Lære om, hvad Kapital tjener
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til, og gav derpaa en Definition af Ordet, som omfatter alt, der 

udfører eller kan udføre disse Funktioner. Vi vil vende op og 

ned paa denne Fremgangsmaade, følge den naturlige Orden og 

slaa fast, hvad Tingen er, førend vi søger at udforske, hvad 

den tjener til. Alt, hvad vi har at gøre, er at give et daglig

dags Begreb en bestemt, d. v. s. i sine Omrids skarp og klar, 

Form.
Dersom man vilde vise de virkelige Formuesgenstande, som 

til en given Tid findes i et givet Samfund, til et Dusin fornuf

tige Mennesker, som aldrig havde læst en Linje Økonomi, saa 

vilde de vistnok ikke for en eneste Genstands Vedkommende være 

i Tvivl om, hvorvidt den skulde regnes for Kapital eller ikke. 

Penge, som Ejeren anvender i sin Forretning, vilde blive regnet 

for Kapital, Penge til Husholdningsbrug derimod ikke. Den Del 

af en Landbrugers Afgrøde, som er bestemt til Salg eller til Ud

sæd, vilde blive regnet for Kapital; den Del, som var bestemt 

til hans egen Familjes Brug, vilde ikke blive det. En Vognmands 

Heste og Vogn vilde blive regnet for Kapital; men den Ekvipage, 

som Ejeren holder for sin Fornøjelse, derimod ikke. Heller ikke 

vilde nogen falde paa at regne for Kapital det falske Haar paa 

en Kvindes Hoved eller et Barns Legetøj; men Frisørens og Lege

tøjhandlerens Lager vilde man uden Betænkning betragte som 

Kapital. En Frakke, som en Skrædder havde lavet til Salg, vilde 

blive regnet for Kapital, men ikke en. han havde syet til eget 

Brug. De Levnedsmidler, som en Restauratør ejede, vilde blive 

regnet for Kapital, men ikke Levnedsmidlerne i en Arbejdsmands 

Madkurv. Kort sagt, jeg tror, vi vilde finde, at nu ligesom paa 

Adam Smiths Tid «kaldes den Del af en Mands Gods, som han 

venter sig en Indtægt af, hans Kapital».
Dersom vi nu efter saaledes at have adskilt den Formue, 

som er Kapital, fra den, som ikke er det, søger at finde, hvori 

Forskellen bestaar, saa vil det vise sig, at den ikke er at søge 

i Tingenes Beskaffenhed eller endelige Bestemmelse (hvor man 

tidligere omsonst har søgt den). Hvad der gør Udslaget er der

imod om Tingene er i Forbrugerens Haand eller ikke. De Ting, 

som enten selv eller for deres Brugs eller Produkters Vedkom

mende er paa Vej ud i den almene Omsætning, er Kapital; de 

derimod, som er i Forbrugerens Haand, er ikke Kapital. Hvis 

vi derfor definerer Kapital som «Formue, der er under Omsæt

ning», da vil vi, tænker jeg, indbefatte under Begrebet Kapital
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alt, hvad den almindelige Forestilling med Rette regner dertil, 

og udelukke alt andet. Alle Redskaber f. Eks., der virkelig er 

Kapital, maa gaa ind under denne Definition. Thi det er den 

Omstændighed, om det, som Redskabet tjener til at frembringe, 

skal omsættes eller ej, der er afgørende. Saaledes er en Drejer

bænk. som en Haandværker benytter til Forfærdigelse af Ting, 

der skal sælges, Kapital, medens en, der bruges af en Privat

mand for hans Fornøjelse, ikke er det. Den Formue, der bruges 

til Bygning af en Jernbane, en Postvogn, et Teater o. s. v., kan 

ogsaa siges at være under Omsætning. Omsætningen sker ikke 

paa een Gang, men lidt efter lidt; og «Forbrugerne» af Jern

banen, Postvognen og Teateret er ikke Ejerne, men de Mennesker, 

der Tid efter anden benytter dem.

Denne Definition er heller ikke uforenelig med den An

skuelse, at Kapital er den Del af Formuen, der anvendes til 

Produktion. Det er en altfor snever Opfatning af Begrebet Pro

duktion blot at indskrænke det til Tingenes Forfærdigelse; Pro

duktion indbefatter ogsaa deres Overbringelse til Forbrugerne. 

Købmanden er lige saa vel Producent som Fabrikanten eller 

Landbrugeren, og hans Lager staar lige saa vel som disses i 

Produktionens Tjeneste. Men for øvrigt ligger der ikke nogen 

særlig Vægt paa den Definition, jeg har foreslaaet. Jeg skriver 

ikke nogen Lærebog, men søger blot at opdage de Love, som 

griber ind i et stort Sainfundsspørgsmaal; det er mig nok, hvis 

Læseren er blevet sat i Stand til at danne sig en klar Forestil

ling om, hvilke Ting jeg mener, naar Talen er om Kapital.

TREDJE KAPITEL.

Arbejdslønnen tages ikke af Kapitalen, men frembringes 

ved Arbejdet.

Betydningen af den foregaaende Redegørelse vil, tænker jeg, 

blive mere og mere iøjnefaldende jo længere frem vi kommer i 

vor Undersøgelse, men dens Betydning for Forstaaelsen af det, 

der for Øjeblikket beskæftiger os, er tydelig nok.

Det viser sig ved første Øjekast, at de som paastaar, at 

Lønnen bliver taget af Kapitalen, har tabt den socialøkonomiske
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Betydning af Ordet Løn af Sigte og fæstet Opmærksomheden 

alene ved den dagligdags, snævrere Betydning af Ordet. Thi i 

alle de Tilfælde, hvori Arbejderen er sin egen Arbejdsgiver og 

ligefrem tager Produktet af sit Arbejde som Løn, er det klart 

nok, at Lønnen ikke tages af Kapitalen, men fremtræder ligefrem 

som Udbytte af Arbejdet. Dersom jeg f. Eks. giver mig til at 

indsamle Fugleæg eller plukke vilde Bær, saa er de Æg eller 

Bær, jeg faar fat i, min Løn. Der vil sikkerlig ingen paastaa, 

at Lønnen i et saadant Tilfælde tages af Kapitalen. Der er jo 

ingen Kapital med i Spillet. Et fuldstændig nøgent Menneske, 

der bliver kastet op paa en 0, som aldrig nogen Menneskefod 

før har betraadt, kan samle Fugleæg eller plukke Bær.

Eller dersom jeg tager et Stykke Læder og deraf laver et 

Par Sko, saa er Skoene min Arbejdsløn. De er dog virkelig ikke 

taget fra Kapitalen — hverken min eller nogen andens —, men 

bragt til Veje ved Arbejdet, og idet jeg faar dette Par Sko som 

Løn, formindskes Kapitalen end ikke et eneste Øjeblik den mind

ste Smule. I Begyndelsen bestaar jo nemlig Kapitalen af Læder

stykket, Traaden o. s. v. Alt efter som mit Arbejde skrider frem, 

forøges Værdien stadig, indtil jeg, naar mit Arbejde har naaet 

sit Endemaal, de færdige Sko, har min Kapital øget med Værdi

forskellen mellem Materialet og Skoene. Dette Værdioverskud 

— min Løn — har altsaa ikke i nogetsornhelst Øjeblik taget noget 

fra Kapitalen.
Adam Smith, der gav den socialøkonomiske Tænkning den 

Retning, som til Slutning har ledet til de nugældende indviklede 

Teorier om Forholdet mellem Løn og Kapital, saa tydelig nok, 

at i saadanne simple Tilfælde som de ovennævnte, udgør Arbejds- 

udbyttet Lønnen, og han begynder derfor sit Kapitel om Arbejds

lønnen saaledes:

«Arbejdsproduktet udgør den naturlige Løn for Arbejdet. I den op
rindelige Samfundstilstand, der gaar forud baade for tilegnelsen af Jord 
og Ophobningen af Gods, tilhorer hele Arbejdsudbyttet Arbejderen. Han 
har hverken nogen Grundejer eller Arbejdsgiver at dele med.

Havde den store Skotte taget dette til Udgangspunkt for sine 

Undersøgelser og vedblevet med at betragte Arbejdsudbyttet som 

Arbejdets naturlige Løn, Grundejeren og Arbejdsgiveren derimod 

kun som Parthavere, saa vilde hans Slutninger være blevet ganske 

anderledes end de blev, og Socialøkonomien vilde ikke ior Øje

blikket have rummet en saadan Mængde Modsigelser og li rime-
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ligheder. Men istedenfor at følge den Sandhed, der er indlysende, 

hvor det drejer sig om simple Produktionsforhold, som Ledetraad 

i de mere indviklede Forholds Labyrint, forlader han den straks, 

og idet han bemærker, at «i alle Dele af Europa er der tyve Ar

bejdere, som tjener under en Arbejdsherre, for hver én, som er 

uafhængig», begynder han Undersøgelsen paany ud fra et Syns

punkt, hvorfra Arbejdsherren betragtes som den, der af sin 

Kapital skaffer Løn til sine Arbejdere.

Det er klart, at Tallet paa dem, som direkte har Indtægt 

af eget Arbejde uden nogen Arbejdsherres Mellemkomst, selv i 

Europa for Hundrede Aar siden maa have været langt større. 

I hvert Fald maa i de Forenede Stater, - hvor en almen Løn- 

Lov maa gælde lige saa godt som i Europa, — den Part af 

Arbejderne, som faar sin Løn af en Arbejdsherre, være forholdsvis 

liden, da en meget stor Del af Folket endnu er selvstændige 
Bønder.

Det er imidlertid ikke nødvendigt at drøfte Forholdet mellem 

Antallet af selvstændige Arbejdere og lejede, eller at komme med 

flere Eksempler paa den selvindlysende Kendsgærning, at hvor 

Arbejderen er sin egen Arbejdsgiver, der er Arbejdsudbyttet hans 

Løn; thi saasnart man mindes, at Udtrykket Løn indbefatter al 

Arbejdsfortjeneste, saa er det klart, at den Mening, at Lønnen 

tages af Kapitalen — denne Mening, hvorpaa der uden Betænkning 

bliver opført en saa uhyre Overbygning — idetmindste for en 

stor Del er urigtig, og at det yderste, man med noget Skin af 

Sandhed kan paastaa, er, at én Slags Løn — nemlig den, som 

Arbejderen modtager af en Arbejdsgiver — tages af Kapitalen. 

Denne Indskrænkning i Hovedforudsætningen afkræfter straks 

alle de Slutninger, som er draget af den; men uden at opholde 

os derved vil vi prøve, om den, selv i denne indskrænkede 

Forstand, stemmer med de virkelige Forhold. Lad os tage 

Traaden op der, hvor Adam Smith lod den falde og undersøge, 

om ikke det, som ligger klart for Dagen i de enkleste Former 

af Produktionen, ogsaa holder Stik i de mest indviklede.

Det, der i Simpelhed nærmer sig mest til hin «Tingenes 

oprindelige Tilstand» — som man endnu kan finde mange 

Exempler paa, — hvor det hele Udbytte tilhører Arbejderen, er 

den Ordning, hvorefter Arbejderen, uagtet han arbejder for en 

anden eller med en andens Kapital, faar sin Løn in natura, 

det vil sige i de Ting han frembringer. I dette Tilfælde er det
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lige saa klart, som naar Arbejderen arbejder for egen Regning, 

at Lønnen tages af Arbejdsudbyttet og aldeles ikke af Kapitalen. 

Dersom jeg lejer en Mand til at samle Æg, plukke Bær eller 

lave Sko og betaler ham af de Æg, Bær ellei' Sko, som hans 

Arbejde skaffer mig, saa kan der ikke ikke være noget Spørgs- 

maal om, at Kilden til denne Løn er det Arbejde, som Lønnen 

betales for. Det var paa Vilkaar som disse, at Jakob arbejdede 

for Laban; og lige til den Dag i Dag er det, selv i civiliserede 

Lande, en ikke sjælden Maade at beskæftige Arbejdere paa. 

Andels-Landbrug (som finder Sted i betydelig Udstrækning i 

Unionens sydlige Stater og i Kalifornien) saa vel som de mange 

Tilfælde, hvori Driftsledere, Udsælgere o. s. v. betales med visse 

Procenter af Vindingen, hvad er alt dette andet end at beskæftige 

Arbejdere for en Løn, der bestaar af en Del af Arbejdsudbyttet?

Det næste Skridt paa Vejen fremad fra det simple til det 

indviklede er de Tilfælde, hvor Lønnen, uagtet den beregnes in 

natura, betales i noget andet af samme Værd. Saaledes er det 

f. Eks. Skik paa amerikanske Hvalfangerskibe, at der ikke be

tales fast Løn, men en vis Andel i Fangsten, som varierer fra 

f. Eks. en Tolvtedel for Kaptajnen ned til en Trehundrededel for 

Kahytsdrengen. Naar altsaa en Hvalfangerskude efter en heldig 

Jagt kommer ind til New Bedford eller San Francisko, saa har 

den i Lasten Mandskabets Løn saa vel som Ejernes Fortjeneste 

og Erstatning for alt, hvad der er brugt op paa Rejsen. Kan 

noget være tydeligere, end at denne Løn — denne Tran o. s. v. 

som Hvalfangerens Mandskab har samlet — ikke er blevet taget 

af Kapitalen, men virkelig er en Del af deres Arbejdsudbytte? 

Heller ikke bliver denne Kendsgærning i mindste Maade for

dunklet, naar for Nemheds Skyld Værdien af hver Mands Andel 

takseres og udbetales ham i Penge. Der finder altsaa ikke noget 

Kapitalforskud Sted. Lønnen betales ikke, før den Værdi, som 

den skal betales af, er bragt i Havn. I det samme Øjeblik, 

Ejeren tager Penge af sin Kapital for at betale Mandskabet, 

lægger han Tran og Fiskeben til sin Kapital.

Lad os nu gaa et Skridt videre, et, der vil bringe os til 

den sædvanlige Maade at beskæftige og lønne Arbejdere paa:

Farallone-Øerne ved San Francisko er en Rugeplads for 

Søfugle; og et Aktieselskab sysselsætter i den passende Aarstid 

Mænd med at samle Æg der. Selskabet kunde lønne disse Mænd 

med en Andel i de Æg, de samler, saaledes som Tilfældet er



30 Arbejdsløn og Kapital.

ved Hvalfangsten. Men da Fuglene findes i Mængde og er 

tamme, og man ved et vist Arbejde tiljævns kan samle en vis 

Mængde Æg, finder Selskabet det mere hensigtsmæssig at give 

sine Folk fast Løn. Mændene (Irager ud og bliver paa Øerne, 

samler Æggene og bringer dem til en Landingsplads, hvorfra de 

bliver sejlet til San Francisko og solgt. Naar Æggetiden er 

forbi, vender Mændene tilbage og faar deres fastsatte Løn ud

betalt i Penge. Kommer nu ikke dette ud paa ét med om den 

lastsatte Løn i Steden for at betales i Penge blev betalt i Æg 

af tilsvarende Værdi, og er ikke Pengelønnen lige saa fuldt et 

Udbytte af det Arbejde, den betales for, som Æggene vilde være 

det, for hvem der indsamlede for egen Regning?

I-or at tage et andet Eksempel, som omvendt viser, at 
Pengeløn og Løn in natura kommer ud paa ét. Der lever i 

San Buenaventura en Mand, som skaffer sig en udmærket Ind

tægt ved for Spækkets og Skindets Skyld at skyde den almindelige 

Sæl, som besøger de nærliggende Øer. Paa disse Sælhundejagter 

tager han med sig til Hjælp to eller tre Kinesere, som han fra 
først af lønnede med Penge. Men nu sætter Kineserne nok 

stor Pris paa Han-Sælhundens lange Varbørster, som de anvender 

i et for os uindviede Barbarer ubegribeligt Øjemed. Den omtalte 
Mand fandt snart, at Kineserne var meget villige til i Steden for 

enge at tage disse Varbørster, saa at han nu for største Delen 
betaler dem deres Løn paa denne Maade.

Nu vel, gækler ikke det, som alle disse Tilfælde viser, — 

at Løn i Penge falder sammen med Løn i Varer — overalt hvor 

der betales Løn for produktivt Arbejde? Er ikke det Fond der 

tilvejebringes ved Arbejdet, i Virkeligheden det, som Lønnen 
betales af?

Man vil maaske sige: «Der er den Forskel, at hvor en 
Mand arbejder for sig selv eller hvor han faar sin Løn i Varer, 

afhænger Lønnen af Arbejdsudbyttet. Dersom der hændelsesvis 

intet Udbytte bliver, faar han ingenting. Arbejder han derimod 
for en Arbejdsgiver, saa faar han under alle Omstændigheder 

sin Løn - den afhænger af Arbejdets Udførelse, ikke af dets 

Udbytte». Men dette er aabenbart ikke nogen egentlig Forskel. 

Ihi gennemsnitlig frembringer det Arbejde, som gøres for fast 

Løn, ikke blot Lønnens Beløb, men mere; ellers kunde Arbejds

giveren ikke vente sig nogen Vindst. Naar Lønnen er bestemt 

overtager Arbejdsgiveren hele Risikoen og bliver holdt skadesløs
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for denne Forsikring; thi den faste Løn er altid noget lavere 

end den, som afhænger af Udbyttet. For øvrigt er det, om ikke 

just altid, saa dog hyppig Tilfældet, at de Uheld, som hindrer 

Arbejdsgiveren fra at drage Nytte af Arbejdet, ogsaa hindrer 

ham fra at betale Lønnen, Og i én betydelig Virksomhedsgren 

er Arbejdsgiveren i Tilfælde af Uheld efter Loven fritaget for at 

betale Løn, uagtet Overenskomsten gaar ud paa fast Løn. Thi 

ifølge Søfartsloven er «Fragten Lønnens Moder», og om end Sø

manden har gjort sit, berøver dog det Uheld, som hindrer 

Skibet fra at tjene Fragt, ham Retten til at kræve Løn.

Denne Lovbestemmelse er et haandgribeligt Udtryk for den 

Sandhed, som jeg søger at hævde. Produktionen er altid Lønnens 

Moder; uden Produktion ingen Løn. Det er fra Arbejdsudbyttet, 

ikke fra noget Kapitalforskud, at Lønnen kommer.

Overalt vil dette ved nøjere Eftersyn vise sig at være sandt: 

Hvad enten Lønnen udredes af en Arbejdsgiver eller man ar

bejder for sig selv, gaar Arbejde altid forud for Løn. Under

tiden betales den for Dagen, oftere ugevis eller maanedlig, og i 

mange Produktionsgrene for hvert Stykke, men bestandig forud

sætter Lønbetalingen, at Arbejderen i Forvejen har udført et 

Arbejde for Arbejdsgiveren.

Jeg dvæler ved denne aabenbare Kendsgærning, fordi den 

er af største Vigtighed for Forstaaelsen af de niere indviklede 

Foreteelser ved Lønnen; og hvor indlysende end Sagen er, saa 

beror dog den tilsyneladende Rimelighed af den Sætning, at 

«Lønnen bliver taget af Kapitalen», just paa en Antagelse, der 

miskender og tilslører denne Sandhed. Denne Antagelse er, at 

Arbejdet ikke kan udfolde sin produktive Kraft, med mindre det 

forsynes med Underhold af Kapitalen.*) Den Læser, der ikke 

er paa sin Post, føler sig straks slaaet af den Kendsgærning, at 

Arbejderen maa have Føde, Klæder o. s. v. for at kunne arbejde, 

og da han nu har ladet sig fortælle, at den F'øde, de Klæder

’) «Kapitalen sætter Skranke for Næringsfliden .... Hvor selvind

lysende det end er, glemmes det dog ofte, at et Lands Indbyggere under

holdes og forsynes med Livsfornødenheder ikke ved Udbyttet af det 

Arbejde, der sker, men det, der liar fundet Sted. . . . Nu er kun en Del 

af det, som er blevet produceret, bestemt til Underhold af produktivt 

Arbejde, og der gives ikke og kan ikke gives mere Arbejde, end hvad den 

saaledes bestemte Del (d. v. s. Landets Kapital) kan ernære og forsyne 

med Emner og Redskaber til Produktion» (John Stuart Mill).
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o. s. v., som Arbejderen bruger, er Kapital, saa erklærer han 

sig enig i den Slutning, at Forbrug af Kapital er nødvendig, om 

Arbejdere skal sysselsættes. Herfra bliver det saa med største 

Lethed afledet, at Kapitalen sætter Skranke for Næringsfliden, 

at Efterspørgslen efter Arbejdskraft afhænger af Tilgangen paa 

Kapital, og at Arbejdslønnen bestemmes ved Forholdet mellem 

Antallet af Arbejdere og Beløbet af den Kapital, der er bestemt 
til Arbejdsløn.

Jeg tænker dog, at Undersøgelserne i forrige Kapitel vil 

sætte enhver i Stand til at se, hvor Fejlen i denne Tankegang 

ligger, en Fejl, som har indviklet nogle af de mest skarp

sindige Hoveder i et selvspundet Væv. Fejlen stikker i Brugen 

af Ordet Kapital i to Betydninger. I Forsætningen (at Kapital 

er nødvendig til Udførelse af produktivt Arbejde) opfattes Ordet 

Kapital som indbefattende Føde, Klæder, Hus o. s. v.; i de 

Slutninger, som afledes deraf, bruges Ordet derimod i sin sæd

vanlige, rigtige Betydning af Formue, der ikke tjener til at til

fredsstille Øjeblikkets Behov, men til ny Frembringelse, — Formue 

i Arbejdsgivernes Haand. Slutningen er ikke mere holdbar, end 

om man ud fra det Forhold, at en Arbejder ikke kan gaa paa 

Arbejde uden Frokost og Klæder paa Kroppen, vilde drage den 

Slutning, at saa kan ikke andre Arbejdere gaa paa Arbejde end 

de, som Arbejdsgiverne først har forsynet med Frokost og Klæder. 

Og dog er jo det virkelige Forhold det, at Arbejderne i Regelen 

selv skaffer sig Mad og Klæder, og at Kapitalen (i den Betydning, 

hvori Ordet anvendes i Modsætning til Arbejdet) maaske nok i 

Undtagelsestilfælde giver, men aldrig er tvunget til at give Ar

bejderne Forskud. Af hele det uhyre Antal arbejdsløse, men 

arbejdsvillige Arbejdere er der rimeligvis ikke en eneste, som 

ikke kunne tages i Arbejde uden Forskud paa Lønnen. En stor 

Del vilde uden Tvivl med Glæde gaa til Arbejdet paa det Vilkaar, 

at Lønnen først skulde udbetales ved Maanedens Slutning; meget 

faa vilde nægte paa sædvanlig Vis at vente til Ugens Ende, og 

der vilde sikkert ikke findes nogen, som ikke vilde vente til 

Aften. Det nøjagtige Tidspunkt for Lønnens Udbetaling er noget 

uvæsentligt; Hovedsagen, det jeg lægger Vægt paa, er, at Betalingen 
følger efter udført Arbejde.

Udbetalingen af Løn forudsætter altsaa bestandig, at Arbejde 

i Forvejen er gjort. Men hvad betyder udført Arbejde? Aaben- 

bart at der er frembragt Formue, der jo, saafremt den skal an-
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vendes til ny Produktion, er Kapital. Da nu oven i Købet Ar

bejdsgiveren sædvanligvis faar en Vindst, saa er Udbetalingen af 

Løn for hans Vedkommende intet andet end en Tilbagebetaling 

til Arbejderne af en Del af den Kapital, han har vundet ved 

Arbejdet. Og da han tilmed altid faar den frembragte Kapital, 

førend han udbetaler Arbejdsløn, paa hvilket Tidspunkt er da 

hans Kapital, selv kun forbigaaende, bleven formindsket?

Lad os prøve: Tag f. Eks. en Fabrikant som omdanner 

Raastof til færdige Produkter, — Bomuld til Klæde f. Eks. — 

og som betaler sine Arbejdere, som Tilfældet sædvanlig er, en 

Gang om Ugen. Foretag en nøjagtig Vurdering af hans Kapital 

Mandag Morgen før Arbejdet begynder, altsaa af hans Bygninger, 

Maskiner, Raastofter, kontante Penge og Oplag af færdige Varer. 

Lad os for Simpelheds Skyld tænke os, at han hverken køber 

•eller sælger i Ugens Løb, og foretag saa, efter at Arbejdet er 

standset, og han har betalt sin Arbejderstab Lørdag Aften, en 

ny Opgørelse. — Kassebeholdningen vil væi'e mindre, thi Ar

bejderne har faaet Løn udbetalt; der vil være mindre af Raa- 

stoffer, Kul o. s. v., og fra Bygningernes og Maskinernes Værdi 

maa der gøres et Afdrag, som svarer til Slidet i Ugens Løb. 

Men til Gengæld vil Forraadet af færdige Varer være blevet saa 

meget større, at Facit dog udviser Kapitalforøgelse. Aabenbart 

toges altsaa det Beløb, han betalte i Løn, ikke af hans egen 

(eller nogensonihelst andens) Kapital, men fra den Værdi, Ar

bejderne selv havde frembragt. Deres Løn var lige saa sikkert 

Frugten af deres Arbejde, som Urmenneskets var, naar han 

længe «før Tilegnelsen af Jord og Ophobningen af Gods» skaffede 

sig Østers ved at slaa dem af Klippen med en Stok.

Ligesom den, der har sal Penge i en Bank, ved at hæve, 

hvad han tidligere har sat ind, ikke formindsker Bankens Kapital, 

saaledes kan Arbejdere ved at modtage Løn ikke engang midler

tidig formindske enten Arbejdsgiverens eller Samfundets Kapital. 

Ganske vist faar Arbejderne i Regelen ikke de samme Ting igen, 

som de har frembragt, — lige saa lidt som de, der hæver Penge, 

faar de samme Mønter eller Pengesedler tilbage, som de har 

indsat; — men de faar den tilsvarende Værdi igen, og vi maa 

derfor have Bet til at sige, at Arbejderen faar i Løn den Formue, 

han har tilvejebragt ved sit Arbejde.

At denne almengyldige Sandhed saa ofte er blevet fordunklet, 

skyldes hovedsagelig Forvekslingen af Formue med Penge (denne 

George: Fremskridt og Fattigdom. 3
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rige Kilde til økonomisk Forvirring); og det er ejendommeligt 

at lægge Mærke til, hvorledes saa mange af dem, der, siden 

Adam Smith fik Ægget til at staa paa Ende, vidtløftig har paa

vist Urigtigheden af Merkantilismens Slutninger, farer vild paa 

samme Vis, saa saare det gælder Forholdet mellem Kapital og 

Arbejdé. Da Penge er det Mellemled, hvorigennem al Formue- 

omsætning finder Sted, saa vil i Almindelighed de Vanskeligheder, 

som rejser sig mod Ombytningen, vise sig* naar det gælder at 

gøre Varerne i Penge. Derfor kan en Producent, som har givet 

sine Penge ud i Lønninger, undertiden finde det vanskeligt 

hurtigt at omsætte i Penge igen de Værdier, han har tilbyttet 

sig, og saa siger man, at han har udtomt sin Kapital. Men i 

Virkeligheden ejer han nu i Varer den samme Kapital, han før 

havde i Penge; den har skiftet Form, men den er ikke blevet 

mindre.

Der gives én Produktionsgren, hvor man er mindst udsat 

for den Tankeforvirring, som skriver sig fra den Sædvane at 

vurdere Kapital i Penge, fordi dens Produkt just udgør det 

sædvanlige Stof til og Værdimaaler for Penge. Og det træffer 

sig saaledes, at denne Virksomhed næsten Side om Side afgiver 

oplysende Eksempler paa Produktion i alle dens Former, fra de 

simpleste til de mest indviklede.

I Kaliforniens tidligere Tider, da Guldvaskeren i Elvelejet 

fandt de glitrende Smaadele, som langsomme Naturprocesser 

havde afsat der, udvaskede han sin «Løn» (og saaledes kaldte 

han det ogsaa selv) i virkelige Penge; thi da Mønt var sjælden, 

brugte man Guldstøv som gangbart Betalingsmiddel efter Vægt, 

og ved Dagens Ende havde han sin Løn i Penge i en Skindpung 

i Lommen. Der kan ingen Strid være om, hvorvidt denne Løn 

kom fra Kapitalen eller ikke. Heller ikke kunde der være 

nogen Tvivl, naar Ejeren af et særlig rigt Findested fik Mænd 

til at arbejde for sig og betalte dem med de samme «Penge», 

som deres Arbejde havde draget frem fra Kløften eller Elvelejet. 

Men saa blev møntede Penge mere almindelige, og den Guld

vasker, som havde lejede Folk, betalte dem da med Mønt, han 

havde faaet for det Guldstøv, som deres Arbejde havde skaffet 

til Veje. Havde han Mønt nok til at betale med, saa beholdt 

han sit Guldstøv — istedenfor at sælge det hos den nærmeste 

Handelsmand og give denne Procenter — indtil han havde 

samlet nok til at gøre en Rejse til San Francisko, hvor han
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uden Udgift ved Møntværket kunde faa rede Penge derfor. 

Medens han saaledes samlede Guldstøv, formindskedes hans 

Beholdning af kontante Penge, aldeles som Fabrikantens, der 

øger sit Varelager. Og dog vil ingen være dum nok til at ind

bilde sig, at Guldvaskeren formindskede sin Kapital ved saaledes 

at indsamle Guldstøv og udbetale Mønt.

Men snart udtømtes de Lejer, der kunde udnyttes uden 

videre, og Guldgravningen blev nu en langt mere indviklet Sag. 

Før en Mine kunde give Udbytte, maatte der graves dybe Gange, 

store Dæmninger maatte bygges, lange Tunneler bores, Vand 

ledes milevidt over Fjeld og Dal, og kostbare Maskiner opstilles. 

Disse Arbejder kunde ikke udføres uden Kapital. Stundom 

krævede derfes Fuldførelse Aar, hvorunder der ikke var nogen 

Indtægt at vente, medens Arbejderne skulde have Løn hver Uge 

eller Manned. Ja men sandelig, vil man sige, i saadanne Til

fælde, om ikke i noget andet, er Lønnen da virkelig et Forskud, 

givet af Kapitalen. Her idetmindste indskrænkes Næringsfliden 

af Kapitalen, thi uden Kapital kunde saadanne Arbejder ikke 

udføres. — Lad os se.

Det er altid Tilfælde af denne Art, man anfører som Bevis 

for, at Lønnen forstrækkes af Kapitalen. Thi hvor der betales 

Løn, førend Arbejdets endelige Maal er naaet — som ved Jord

bruget, hvor Pløjning og Saaning maa foregaa adskillige Maaneder 

før Høsten, ved Bygningen af Skibe, Jernbaner o. s. v. — er 

det klart, at Ejerne af den Kapital, der bliver betalt ud i Løn

ninger, ikke kan vente nogen øjeblikkelig Indtægt, men maa 

«gøre Udlæg» for en Tid, der stundom beløber sig til mange 

Aar. Og holder man sig da ikke Grundprinciperne for Øje, 

kan man let glide ind i den Slutning, at Lønnen er betalt i 

Forskud af Kapitalen. Men en simpel Udredning vil vise, at 

selv slige Tilfælde ikke danner nogen Undtagelse fra Regelen. 

Thi hvad er det Kapitalisten gør, naar han i saadanne Tilfælde 

betaler Kapital ud i Lønninger? Da Arbejdsydelse gaar forud 

for Betalingen af Løn, saa modtager Arbejdsgiveren Værdi, før 

han udbetaler Værdi — han bytter kun Kapital i én Form mod 

Kapital i en anden Form. Thi Frembringelsen af Værdi af

hænger ikke af Produktets Fuldendelse, den finder Sted paa et

hvert Trin af Produktionsprocessen, — (det er ikke det sidste 

Hammerslag mere end det første, der skaber den) saa hvor 
3*
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længe end det hele Foretagende staar paa, føjer Arbejdet stedse 

noget til Kapitalen, før det tager sin Løn derfor fra den.

At Værdifrenibringelsen foregaar uafbrudt, ses meget tydelig 

overalt, hvor det ved gennemført Arbejdsdeling er blevet sæd

vanligt, at de forskellige Dele af den fuldstændige Produktions

proces bliver udført af forskellige Grupper af Arbejdere, saa vi 

er vante til at værdsætte det Værdibeløb, som Arbejdet har frem

bragt paa hvert enkelt Produktionstrin. Og en Smule Eftertanke 

vil vise, at dette er Tilfældet med det store Flertal af Produkter. 

Lad os tage et Skib, en Bog eller et Brød. De er færdige Pro

dukter. Men ingen af dem blev frembragt paa én Gang eller af 

ét Sæt Arbejdere, og vi kan let skelne mellem de forskellige Trin 

i Frembringelsen af den Værdi, de har som færdige Artikler. 

Paa ethvert af disse Trin kan vi paavise en Værdifrembringelse, 

en Kapitalforøgelse. Brødet, som Bageren tager ud af Ovnen, 

har en bestemt Værdi. Men denne bestaar for en Del af Vær

dien af det Mel, Dejgen blev lavet af. Og denne igen er sam

mensat af Kornets og Malingens Værdi o. s. v. Raajern er meget 

langt fra at være et færdigt Produkt. Det maa gennemgaa ad

skillige, maaske mange Produktionstrin, før det bliver til de 

færdige Artikler, hvortil Jernmalmen blev brudt. Og dog, er 

ikke Raajern Kapital?

Kortsagt, da Betalingen af Løn altid afhænger af Ydelsen 

af Arbejde, saa vil, hvor længe end Produktionsprocessen kan 

vare, Betalingen af Løn aldrig indbefatte noget Kapitalforskud, 

heller ikke formindsker den, selv midlertidig, nogen Kapital. 

Det kan tage et eller endog flere Aar at bygge et Skib, men 

Frembringelsen af den Værdi, som det færdige Skib tilsidst vil 

have, gaar for sig Dag efter Dag, Time efter Time, lige fra den 

Tid, Kølen blev lagt.

Der linder ikke engang noget Kapitalforskud Sted, naar der 

bygges en Sutro- eller en St. Gotthard-Tunnel eller en Suez- 

Kanal. Tunnelen eller Kanalen bliver, alt som den bygges, lige 

saa godt til Kapital som de Penge, der anvendes til at bygge 

den — eller om man hellere vil, det Krudt, de Bor o. s. v., som 

bruges under Arbejdet, og den Føde, de Klæder o. s. v., som 

bruges af Arbejderne — hvad der fremgaar af den Kendsgær- 

ning, at Værdien af Selskabets Kapitalformue ikke formindskes, 

eftersom dets Pengekapital lidt efter lidt gaar over til Kapital i
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Form af en Tunnel eller en Kanal. Tværtimod, den vokser sand- 

synligvis, alt eftersom Arbejdet skrider frem.
Og saaledes overalt: Paa Opdrættergaarden, i Vinhaven saa 

vel som i Fabriken og paa Værkstedet. Hvor Arbejde bliver 

gjort, før Løn betales, er der i Virkeligheden gjort Kapitalfor- 

skud fra Arbejderen til Arbejdsgiveren og ikke omvendt.
«Men der kræves jo dog», vil man sige, «Kapital i alle disse 

Tilfælde». Ganske vist, det nægter jeg ikke. Men den behøves 

ikke for at give Arbejderne Forskud, men derimod i et ganske 

andet Øjemed. Hvad dette er for et Øjemed, kan let ses.
Naar Lønnen betales i Formuesgenstande af samme Art som 

dem, Arbejdet frembringer, som f. Eks. om jeg lejer Mænd til at 

hugge Tømmer, mod at give dem som Løn en Del af det Tøm

mer de hugger, er det aabenbart, at der ikke tiltrænges nogen 
Kapital for at kunne udbetale Løn. Heller ikke om jeg (fordi 

et stort Parti Tømmer kan sælges mere fordeltagtig end mange 

smaa) bliver enig med dem om at betale dem deres Løn i Penge, 

vil jeg behøve nogen Kapital, forudsat at jeg kan faa ombyttet 

Tømmeret med Penge, før Lønningerne er forfaldne. Det er 

kun, naar jeg ikke vil eller kan iværksætte en saadan Ombyt

ning førend jeg har faaet samlet en stor Mængde Tømmer (og 

ejheller vil laane Penge derpaa), at jeg behøver Kapital. Men 

jeg behøver aabenbart ikke denne Kapital for at kunne betale 

Løn men for at kunne samle et Oplag af Tømmer.
O<’ saaledes overalt: Det er aldrig i Egenskab af Arbejds

giver en Producent behøver Kapital; behøver han den, er det 

fordi han tillige er Købmand eller Spekulant i Arbejdsprodukter. 

Dette er i Almindelighed Tilfældet med Arbejdsgivere.

FJERDE KAPITEL.

Arbejdernes Underhold tages ikke af Kapitalen.
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kun at være sand i den Forstand, at Eftermiddagens Arbejde 

maa udføres ved Hjælp af Middagsmaden. Men dette er aaben- 

bart ikke den Mening, hvori Sætningen bliver brugt. Nej, Me

ningen er den, at før man kan udføre et Arbejde, der ikke øje

blikkelig afgiver Midler til Underhold, maa der findes et Forraad, 

tilstrækkelig stort til at opholde Arbejderne, medens Ai’bejdet 

staar paa. Lad os se, om dette er rigtigt.

Den Baad, som Robinson Crusoe lavede med saadan uende

lig Møje og Besvær, var en Frembringelse, hvorved hans Arbejde 

ikke kunde give noget øjeblikkeligt Udbytte. Men var det derfor 

nødvendigt, at før han begyndte, maatte han samle et Forraad 

af Levnedsmidler, tilstrækkeligt til at underholde ham, medens 

han fældede Træet, udhulede Baaden og tilsidst skød den i 

Havet? Nej, aldeles ikke. Det eneste, som behøvedes, var, at 

han brugte en Del af sin Tid til at skalle sig Føde, medens han 

anvendte den øvrige til at bygge Baaden. Eller lad os antage, 

at hundrede Mænd lander uden nogetsomhelst Forraad i et nyt 

Land. Vil det da være nødvendigt foi' dem at samle sig et For

raad af Levnedsmidler, der kan vare lige til Høsten, før de kan 

begynde at dyrke Jorden? Ingenlunde. Det eneste, som behøves, 

er, at der er saa rigeligt med Fisk, Vildt, Bær o. s. v., at en 

Del af de 100 Mænds Arbejde kan forslaa til daglig at skaffe en 

saa stor Mængde, at alle kan faa, hvad de behøver, og at der 

mellem dem er en saadan Følelse af Samdrægtighed, at de, der 

for Øjeblikket skaffer Føden, er villige til at dele (ombytte) med 

dem, hvis Arbejde først senere kan give Udbytte. Og saalcdes 

overalt: Det eneste, der er nødvendigt for at der kan produceres 

Ting, som ikke i Øjeblikket kan bruges, er, at der indenfor 

Ombytningskresen foregaar en samtidig Produktion af tilstrække

lige Underholdsmidler for Arbejderne og findes Villighed til at 

ombytte disse Underholdsmidler med de Ting, Arbejdet bliver 

anvendt paa.

Under normale Forhold vil der altid til Forbruget svare en 

samtidig Produktion. — Her er f. Eks. en ødsel Dagdriver, som 

intetsomhelst udretter, men lever, lad os sige af en Formue, 

som hans Fader har efterladt ham, sikkert anbragt i Statsobliga

tioner. Kommer nu hans Livsfornødenheder virkelig fra en i 

Fortiden opsamlet Formue? — Paa hans Bord findes nylagte 

Æg, Smør, der er kærnet for nogle faa Dage siden, Fisk, som 

for fire og tyve Timer siden svømmede i Havet, Kød, som
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Slagterdrengen har bragt netop i rette Tid til, at det kunde blive 

stegt — kort sagt, neppe noget, som ikke nylig har forladt den 

produktive Arbejders Haand (det skulde da være nogle Flasker 

gammel Vin). Hvad denne Mand arvede efter sin Fader og hvoraf 

han, som man siger, lever, er i Virkeligheden aldeles ikke For

mue, men kun Magt til at raade over Formue, alt eftersom 

andre producerer den. Og det er fra denne samtidige Produk

tion, at hans Livsfornødenheder tages.

De 21/? Kvadratmile, London er bygget paa, indeslutter utvivl

somt mere Formue end noget andet tilsvarende Fladerum paa 

Jorden. Og dog, dersom det produktive Arbejde i London aldeles 

standsede, vilde inden faa Timer Folk begynde at dø som Fluer, 

og inden faa Uger eller idetmindste Maaneder vilde der neppe 

være en eneste i Live. Thi en fuldstændig Arbejdsstandsning 

vilde være en forfærdeligere Ulykke end nogen, der har ramt 

en belejret By. Det vilde ikke blot være en ydre Ringmur — saa- 

dan som Titus drog den omkring Jesusalem —, der vilde hindre 

den stadige Tilførsel af Livsfornødenheder; men det vilde være 

at drage en lignende Mur rundt om hver enkelt Husholdning. 

Lad os lænke os et saadant Ophør af Arbejde i et Samfund, og 

vi vil se, hvor sandt det er, at Menneskeslægten i Virkeligheden 

lever fra Haand til Mund; at det er Samfundets daglige Arbejde, 

som forsyner Samfundet med dets daglige Brød.

Aldeles paa samme Maade, som Underholdet for de Arbejdere, 

der byggede Pyramiderne, ikke blev taget fra et i Forvejen op

lagret Forraad, men fra Nildalens aarlige Høst, og som en Re

gering i vore Dage, naar den begynder paa el stort Arbejde, der 

vil vare i flere Aar, ikke dertil anvender allerede eksisterende 

Formue, men Formue, der først skal frembringes (og som i Form 

af Skatter tages fra Producenterne, eftersom Arbejdet skrider 

fremad), — paa samme Maade kommer Livsfornødenhederne for 

de Arbejdere, der ikke umiddelbart frembringer saadanne, fra 

den Produktion af Livsfornødenheder, som andre samtidig er be

skæftiget med.

Dersom vi følger den Kreds af Ombytninger, hvorved det 

Arbejde, der gøres for at lave en stor Dampmaskine, skaffer Ar

bejderen Føde, Bolig og Klæder, vil vi finde, at uagtet der kan 

være Tusinde Mellemhandlere mellem Arbejderen og dem, som 

producerer Brød, Kød o. s. v., saa er dog det hele Forhold i 

Virkeligheden simpelthen en Ombytning af Arbejde mellem ham
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o. s. v. at en tilsvarende Mængde Arbejde rettes paa 

af disse Varer; og saaledes tilvejebringer hans Ar-

Og dem. Grunden til, at der anvendes Arbejde paa Maskinen, er 

aabenbart den, at der er Efterspørgsel efter en saadan fra visse 

Folks Side, som igen frembringer, hvad Bagere, Slagtere o. s. v. 

ønsker. Og omvendt bevirker Maskinbyggerens Efterspørgsel eftei 

Brød, Kød 
Produktion  
bejde — der direkte gaar ud paa Maskinproduktion — indirekte 

de Ting, som han anvender sin Løn til.
Eller for at sige det kort og klart: Forbrugernes Efter

spørgsel bestemmer, i hvilken Retning det produktive Arbejde kom

mer til at gaa.
Denne Grundsætning er saa simpel og indlysende, at den 

ikke trænger til nogen yderlig Forklaring; men ikke desto mindre 

forsvinder i dens Lys alle Forviklingerne i vort Emne. Vi ser, 

at nu ligesaavel som under de mest primitive Samfundsforhold, 

tilvejebringer enhver ved sit Arbejde, hvad han har Behov at 

uagtet den stærkt gennemførte Deling af Arbejdet kun tillader 

hver enkelt at frembringe en liden Del eller maaske aldeles intet 

af det som hans Arbejde gaar ud paa at skaffe ham, saa retter 

han dog derved andres Arbejde hen paa Frembringelsen af de 

Ting, han paa sin Side behøver, og tilvejebringer dem derved i 

Virkeligheden selv.
Saaledes frembringer f. Eks. Plovmanden, endskønt den Høst, 

for hvis Skyld han vender Jorden, endnu ikke er udsaaet, dog 

gennem sil Arbejde i Virkeligheden den Føde, han spiser, og 

den Løn, ban faar. Thi uagtet Pløjningen kun er et enkelt Sknrtl 

henimod at tilvejebringe Afgrøde, saa er den dog et Skridt og 

ved det Løfte, som det giver om en kommende Høst, udfrier 

det af det almindelige Forraad Plovmandens Underhold og Løn 

ikke blot teoretisk, men praktisk og bogstavelig rigtigt, 

tænke os, at ingen pløjede i behørig Tid. Vilde ikke 

paa Mangel øjeblikkelig vise sig uden at vente paa 

Tid? Vikle ikke Virkningen øjeblikkelig gøre sig gæ - 

” ■ 'i Maskinværkstedet og Fabriken, og Væve-
Ploven? At det vilde gaa 

! øjeblikkelig indtræder 

saa ikke den Mand, der 

om hans daglige Ar-

Dette er 

Lad os 

Tegnene 

Høstens 

dende paa Kontoret, i *-------

stolen snart staa lige saa stille som 

saaledes, ser vi paa den Virkning, som 

efter en daarlig Høst. Og producerer u.. 

nløier sit Livsophold lige saa godt, som 
beide umiddelbart frembragte de Ting, som lian tilbyllei sig.

Det er en kendt Sag, at naar der findes Arbejdere, so,»
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søger Sysselsættelse, saa hindrer Kapitalmangel ikke Ejeren af 

Jord, der lover sælgelig Afgrøde, fra at leje dem. Maaske gør 

han Akkord med dem om Andel i Afgrøden (en almindelig Freni- 

gangsmaade i visse Egne af de Forenede Stater). I saa Fald 

faar Arbejderne, dersom de ikke har Midler til Livets Ophold, 

Kredit hos den nærmeste Købmand mod den Sikkerhed, som 

deres Arbejde byder. Og saaledes bliver det i Opdyrkning ned

lagte Arbejde øjeblikkelig nyttiggjort eller ombyttet, eftersom det 

gøres.

Den Række af Ombytninger, som forbinder Produktion og 

Forbrug, kan lignes med et krumt Rør, fyldt med Vand. Bliver 

der heldt Vand i paa den ene Side, saa løber dei' en lige saa 

stor Mængde Vand ud paa den anden. Det er ikke nøjagtig det 

samme Vand, men dets Mængde er den samme. Og paa samme 

Maade sætter de, som udfører Produktionsarbejdet, lige saa meget 

ind, som de tager ud; de faar i Levnedsmidler og Løn kun Pro

duktet af deres Arbejde.

FEMTE KAPITEL.

Hvad Kapitalen virkelig tjener til.

Man kunde nu spørge: Dersom Kapitalen ikke er nødven

dig til Betaling af Løn eller til Arbejdernes Underhold under 

Produktionen, hvortil tjener den da?

Den ioregaaende Undersøgelse har gjort Svaret klart. Kapi

talen bestaar, som vi har set, af den Formue, der benyttes til at 

frembringe ny Formue; Kapital er Formue, som er under Omsætning.

Kapital forøger derfor Arbejdets Evne: 1) derved, at det 

sætter Arbejdet istand til at sysselsætte sig paa en mere virknings

fuld Maade, som f. Eks. ved at opgrave Muslinger med en Spade 

istedenfor med Haanden eller bevæge et Fartøj ved at kaste Kul 

paa et Fyr istedenfor at trække paa Aarer; 2) derved, at den 

sætter Arbejdet istand til at udnytte Naturens genfrembringende 

Kræfter, som f. Eks. ved at skalle sig Korn ved Udsæd eller 

Dyr ved Opdræt; 3) derved, at den tillader Arbejdsdeling og 

saaledes paa den ene Side gør den menneskelige Arbejdskraft
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mere virkningsfuld ved at udnytte de enkeltes særlige Færdig

heder, muliggøre Faguddannelse og formindske Spild af Tid og 

Kraft, og paa den anden Side gør det muligt til det yderste at 

drage Fordel af Naturens Kræfter, ved paa bedste Maade at be

nytte sig af Jordbundens, Klimaets og Forholdenes forskellige 

Beskaffenhed, saa at man frembringer hver enkelt Vare der, hvor 

Naturbetingelserne egner sig bedst dertil.

Derimod er det en fejlagtig Lære at Kapitalen yder de Raa- 

stoffer, som Arbejdet omdanner til Formue. Raastofferne leveres 

af Naturen.

Kapitalen yder ejheller Lønnen og staar heller ikke i For

skud for den. Lønnen er den Del af Arbejdsproduktet, som Ar

bejderen selv faar.

Ejheller skaffer den Arbejderne Underhold under Arbejdets 

Fremadskriden. Arbejderne underholdes ved deres Arbejde.

Kapitalen sætter derfor heller ikke Grænse for Næringsfliden. 

Den eneste Grænse for denne er Adgangen til Raastoffer. Men 

Kapitalmangel kan indskrænke Næringsflidens Form og Produk

tivitet ved at indskrænke Brugen af Redskaber og Delingen af 

Arbejdet.

At Kapitalmangel kan indskrænke Næringsflidens Form, er 

klart. Uden Fabriker kunde der ikke findes Fabriksarbejdere, 

uden Symaskiner ingen Maskinsyning, og uden at store Kapitaler 

var sat ind i den almindelige Omsætning, kunde Næringsfliden 

ikke antage de mangfoldige Former, som den optræder i. Lige- 

saa klart er det, at Manglen paa Redskaber i høj Grad maa 

indskrænke Arbejdets Produktivitet. Dersom Landbrugeren maa 

benytte Plejl fordi han mangler Tærskemaskine, og Væveren er 

henvist til at benytte Haandvæv o. s. v., saa kan Næringsflidens 

Afkastning kun være forsvindende liden mod, hvad den er, naar 

den understøttes af Kapital i Skikkelse af Nutidens bedste Red

skaber. For at kunne gennemføre den overordentlige Deling af 

Arbejdet, som er saa ejendommelig og nødvendig for høj Civilisa

tion, maa endvidere en stor Mængde Fornødenheder af alle Slags 

stadig holdes paa Lager eller i Mellemhandel. For at sætte Ind

byggeren i et civiliseret Samfund istand til efter Behag at om

bytte deres Arbejde med det, der udføres af Folk i alle Verdens 

Hjørner og Kanter, maa der være Oplag af Varer i Butiker, Pak

huse og Jernbanevogne, paa samme Maade som der, naar hver 

Indbygger i en stor Stad til enhver Tid skal kunne tage sig et
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Glas Vand, i Byens Vandbeholdere maa findes Millioner og atter 

Millioner Potter Vand, som ledes milevidt derhen gennem Rør.

Men at sige, at Kapitalen begrænser Næringsflidens Former 

eller Produktivitet, er noget ganske andet end den gængse Paa

stand, at Kapitalen i det hele taget sætter Skranke for Udøvelsen 

af Arbejde. Kapitalmangel kan muligvis indsnævre Næringsflidens 

Former og formindske dens Givtighed; men dermed er ikke sagt, 

at der uden Kapital ikke kunde findes nogen Næringsflid, lige 

saa lidt som man kan sige, at der uden Maskinvæv ikke kunde 

findes Vævning, uden Symaskine ingen Syning, eller at der paa 

en øde 0 som Robinson Crusoe’s ikke kunde arbejdes, fordi der 

ikke kunde finde nogen Omsætning Sted.

Tillige er det noget ganske andet at sige, at Kapitalen kan 

begrænse Næringsflidens Former og Givtighed, end at sige, at 

den gør det. Thi de Tilfælde, i hvilke det med Rette kan siges, 

at et Lands Kapital sætter en saadan Skranke, vil sikkert ved 

nærmere Eftersyn vise sig at eksistere mest paa Papiret. Det er 

tydeligt, at i et Land som Mexiko eller Tunis vil en større og 

mere almindelig Anvendelse af Kapital betydelig forandre Nærings

flidens Former og forøge dens Produktivitet umaadelig; og det 

bliver ofte sagt om saadanne Lande, at de trænger til Kapital 

for at udvikle deres Hjælpekilder. Men ligger (ler ikke noget 

bag ved? Er det ikke Regeringens Rovgerrighed og Misbrug, 

Ejendommens Usikkerhed og Folkets Uvidenhed, som hindrer 

Samling og Brug af Kapital? Ligger ikke den virkelige Skranke 

i disse Forhold og ikke i Mangelen paa Kapital, — som ikke 

vilde blive brugt, selv om den fandtes der? Vi kan ganske vist 

tænke os et Samfund, hvor Kapitalmangel vilde være den eneste 

Hindring for et større Arbcjdsudbytte, f. Eks. et Samfund, hvori 

Kapitalen er blevet ødelagt ved Krig eller Naturulykker, og maaske 

en ung Koloni af civiliserede Mennesker i et nyt Land. Men det 

er noksom bekendt hvor hurtig den sædvanlig anvendte Kapital 

i et f. Eks. af Krig hærget Land bliver bragt tilveje igen.

Jeg kan kun forestille mig sjeldne og forbigaaende Tilfælde, 

hvori Arbejdets Produktivitet virkelig indskrænkes ved Kapital

mangel. Thi uagtet der i et Samfund kan være Mennesker, som 

paa Grund af Mangel paa Kapital ikke kan drive deres Virksom

hed saa godt, som de gerne vilde, saa er dog, saalænge der i 

det hele taget findes tilstrækkelig Kapital i Landet, den virkelige 

Skranke ikke Mangelen paa Kapital, men Mangelen paa rigtig
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Fordeling af Kapitalen. Naar uretfærdige Love fratager Produ

centen den Formue, som han vilde bruge i Produktionens Tje

neste, og udleverer den til Folk, som lever paa Næringsflidens 

Bekostning, saa er det Misregering, ikke Kapitalmangel, det drejer 

sig om. Og ligesaa, naar det er Uvidenhed, gammel Vane o. s. v., 

der hindrer Brugen af Kapital. At give en Ildlænder en Cirkel

sav eller en Indianerkone en Symaskine, vilde ikke forøge Af- 

kastningen af deres Arbejde. Det er ikke Mangelen paa Sæde

korn og Redskaber, som hindrer Apacherne og Siouxerne fra at 

dyrke Jorden. Om man i deres nuværende Tilstand gav dem al 

den Kapital, der findes i London, vilde den simpelthen høre op 

at være Kapital; thi de vilde kun anvende produktivt den uende

lig lille Del, som kunde bruges til Jagt, og selv denne Del vilde 

de ikke anvende, førend alt spiseligt af det Forraad, der blev 

øst ud over dem, var fortæret. Men hvad Kapital de virkelig 

har Brug for, forstaar de særdeles vel at forskaffe sig, og det 

endog under de største Vanskeligheder. Til Jagt og Kamp har 

de de bedste Vaaben, som amerikanske og engelske Fabriker 

leverer. Først efter at være blevet civiliserede, vilde de sætte 

Pris paa andre Arter af Kapital, og først da vilde de være dem 

til nogen Nytte.
Ligeledes vilde det være en Fejltagelse at mene, at de simple 

og ufuldkomne Fremgangsmaader, som man benytter sig af i 

nye Samfund, alene skyldes Kapitalmangel. I Virkeligheden er 

de, som Forholdene er, de mest formaalstjenlige, idet Befolk

ningens Spredthed vanskeliggør Kapitalanvendelsen i større Maale- 

stok. At samle et stort Varelager i en Købmandsbod i de afsides 

Skovegne vilde kun være Kapitalspild.

Ligesaa lidt som man i en Spand kan øse mere Vand end 

Spanden fuld, ligesaa lidt kan niere Formue anvendes som Ka

pital, end hvad der kræves under de forhaandenværende Om

stændigheder — Folkets Kulturtrin, Bebyggelsens Tæthed o. s. v. 

Og jeg er tilbøjelig til at tro, at i Regelen vil dette Beløb være 

tilstede, at Samfundsorganismen saa at sige udsondrer det nød

vendige Kapitalbeløb, paa samme Maade som den menneskelige 

Organisme i sund Tilstand afsondrer den nødvendige Fedtmængde.

Men selv om nu Kapitalmangel undtagelsesvis indskrænker 

Arbejdets Produktivitet, er det dog mere end tydeligt, at Massernes 

Fattigdom i de civiliserede Lande ikke skyldes Kapitalknaphed. 

Thi ikke at tale om, at Arbejdslønnen ingensteds naar de Grænser,
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som Næringsflidens Produktivitet drager, saa er Lønnen endogsaa 

forholdsvis lavest, hvor der er rigeligst med Kapital. Redskaber, 

Maskiner o. s. v. er der aabenbart niere af i de fremskredne 

Lande, end hvad der virkelig anvendes; enhver Udsigt til løn

nende Anvendelse bringer mere Kapital end nødvendig for Dagen. 

Spanden er ikke blot fuld, den løber over. Saa øjensynligt er 

dette, at ikke blot af uvidende Folk, men ogsaa af Mænd med 

stort økonomisk Ry bliver «de daarlige Tider» tilskrevet Over

flødigheden paa Maskiner og Ophobningen af Kapital; ja, af 

Krigen, denne Kapitalødelægger, venter man sig endogsaa Op

sving og Lønstigning — en Opfattelse, der besynderlig nok endog 

deles af mange af dem, som paastaar, at det er ^Kapitalen, der 

sysselsætter og lønner Arbejderne!

Ved tydelig at paavise, hvad Kapital virkelig er og virkelig 

tjener til, har vi taget det første, men ogsaa kun det første, 

vigtige Skridt til Løsningen af vor Opgave. Thi naar, som vi 

har paavist, Arbejdslønnen ikke tages af Kapitalen, saa er de 

herskende Teorier om Forholdet mellem Kapital og Arbejde uhold

bare. — Naar hver eneste Arbejder ved sit Arbejde selv tilveje

bringer de Midler, hvoraf hans Løn bestrides, da kan Arbejder

nes Forøgelse ikke formindske Lønnen. Tværtimod maa, under 

ellers lige Vilkaar, Lønnen blive desto højere, jo flere Arbejdere 

der findes, da Arbejdets Produktivitet jo tiltager med Arbejdernes 
Antal.

Men dette nødvendige Forbehold «under ellers lige Vilkaar» 

leder os ind paa et Spørgsmaal, som maa undersøges og afgøres, 

førend vi kan gaa videre. Dette Spørgsmaal er: Har Naturens 

produktive Kræfter Tendens til at formindskes med de voksende 

Krav, som tiltagende Befolkning stiller til dem?



II

BEFOLKNING OG LIVSFORNØDENHEDER.
i

FØRSTE KAPITEL.

Malthus’s Lære, dens Oprindelse og dens Støtter.

B
ag den Teori, vi har undersøgt, ligger en anden. Den her

skende Lære om Kilden til og Loven for Lønnen finder 

sin stærkeste Støtte i en lige saa almindelig antaget Lære — den 

Lære, som bærer Malthus’ Navn, — at Befolkningen har en 

naturlig Tendens til at tiltage hurtigere end Livsfornødenhederne. 

Disse to Teorier danner sammenføjet det gængse Svar paa den 

store Opgave, vi forsøger at løse.

I det foregaaende tror jeg at have bevist, at den Lære, 

at Lønnen bestemmes af Forholdet mellem Kapital og Arbejdere, 

er saa fuldstændig grundløs, at man ikke noksom kan forundre 

sig over, at den har kunnet holde sig. Ganske vist er det let 

at forstaa, at slige Forestillinger har kunnet opstaa under Sam

fundsforhold, hvor Hovedmassen af Arbejdere med Hensyn til 

Sysselsættelse og Løn tilsyneladende er afhængig af en sær

skilt Kapitalistklasse, og at de har kunnet holde sig hos den 

store Mængde, som sjelden gør sig den Umage at skille Skin 

fra Virkelighed. Men det er overraskende, at en saadan grundløs 

Lære har kunnet blive antaget af den ene efter den anden af 

de mange skarpsindige Tænkere, som i dette Aarhundrede har 

viet deres Kræfter til den socialøkonomiske Videnskab.

Forklaringen ligger i den almindelige Antagelse af Malthus’s 

Lære. Den herskende Lære om Lønnen er aldrig ordentlig 

blevet undersøgt, da den, støttet paa Malthus’s Lære, syntes
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Socialøkonomierne at være en selvindlysende Sandhed. Begge 

disse Teorier griber ind i hinanden og styrker og forsvarer 

hinanden. Tilsammen giver de en tilsyneladende fyldestgørende 

Forklaring paa de Forteeiser, der fremtræder i udviklede og 

fremskridende Samfund, og dette har saa forhindret nærmere 

Undersøgelse.

Hvilken af disse to Teorier, der kan gøre Fordring paa 

historisk Forrang, er vanskeligt at sige. De opstaar og udvikler 

sig ganske naturlig ved Siden af hinanden. Og de falder saa 

nøje sammen og udfylder hinanden saa fuldstændig, at Buckle 

hovedsagelig giver Malthus Æren for at have «afgørende bevist» 

den herskende Lønteori derved, at han fremsatte Læren om 

Befolkningens Tryk paa Livsfornødenhederne. Han siger i sin 

«Civilisationens Historie i England»:

«Det attende Aarhundrede var næppe forbi, da det afgørende blev 

bevist, at Arbejdslønnen ene og alene afhænger af to Ting, nemlig Stør

relsen af det Nationalfond, som alt Arbejde betales af, og Antallet af de 

Arbejdere, som dette Fond skal fordeles imellem. Dette store Fremskridt 

i vor Viden skylder vi hovedsagelig, om end ikke udelukkende, Malthus, 

hvis Værk om Befolkningen ikke blot sætter Tidsskel i den spekulative 

Tænknings Historie, men allerede har frembragt betydelige praktiske Re

sultater og sandsynligvis vil føre til andre endnu større.

Denne navnkundige Lære, som lige fra sin første Frem

træden har indvirket saa mægtig paa Tænkningen (og det ikke 

blot paa Socialøkonomiens Omraade, men ogsaa i højere Egne), 

blev af Malthus formuleret i den Sætning, at det er Befolk

ningens naturlige Tendens at fordoble sig i det mindste hvert 

25de Aar og saaledes tiltage i geometrisk Progression (som 

1—2—4—8—16 osv.); medens de Livsfornødenheden, som kan 

faaes af Jorden, under de heldigste Omstændigheder ikke kan 

vokse hurtigere end i aritmetisk Progression (som 1—2—3—4 osv.) 

og saaledes for hver 25 Aar kun tiltage med lige saa meget, 

som nu produceres*. Helt naivt tilføjer Malthus: «De uund- 

gaaelige Følger af disse forskellige Forøgelsesforhold er meget 

overraskende, naar man stiller dem sammen». Og i Kap. I 

stiller han dem sammen paa følgende Maade:

«Lad os anslaa Englands Befolkning til 11 Millioner, og lad os an

tage, at dets nuværende Produktion er tilstrækkelig til dette Antals Under

hold. Efter de første 25 Aars Udlob vilde da Befolkningen være 22 Mil

lioner, og da Midlerne til Livsophold ligeledes vilde have fordoblet sig,
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vilde Forholdet mellem Befolkning og Livsfornødenheder vedblivende være 

det samme. I de næste 25 Aar vilde Befolkningen stige til 44 Millioner, 

medens Midlerne til Underhold kun vilde slaa til for 33 Millioner  

Og ved Slutningen af det første Aarhundrede vilde Befolkningen beløbe 

sig til 176 Millioner, medens Midlerne til Underhold kun vilde strække 

til for 55 Millioner, saa at en Befolkning paa 121 Millioner Mennesker 

vilde være fuldstændig uforsørget.

Tager vi hele Jorden istedenfor blot England, kommer Udvandrings- 

muligheden ikke i Betragtning Menneskeslægten vilde forøges som 

1, 2, 4. 8, 16, 32, 64, 128, 256, men Midlerne til Livsophold derimod 

som 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Efter to Aarhundreders Forløb vilde Be

folkningen forholde sig til Livsfornødenhederne som 256 til 9, inden tre 

Aarhundreder som 4096 til 13, og om to tusinde Aar vilde Misforholdet 

være næsten uberegneligt.

Et saadant Resultat hindres naturligvis fra virkelig at ind

træffe ved den fysiske Umulighed af, at der kan gives flere Men

nesker end de, som kan finde Midler til Livsophold, og Malthus 

drager da den Slutning, at Befolkningens Tendens til ubegrænset 

Forøgelse holdes i Tømme enten ved Forplantningens Ind

skrænkning som Følge af Selvbeherskelse eller ved de forskel

lige Aarsager, som forøger Dødeligheden, og som han deler i 

Laster og Elendighed. De Aarsager, som indskrænker Forplant

ningen, kalder han den forebyggende Hindring; de, som forøger 

Dødeligheden, den positive. Dette er den navnkundige malthu- 

siske Lære, saaledes som han selv har udviklet den i sin «Af

handling om Befolkningen».

Det er ikke Umagen værd at dvæle ved den sofistiske Brug 

af geometriske og aritmetiske Forøgelsesforhold (den staar endog- 

saa under hin bekendte Sofisme om Haren og Skildpadden, 

hvori Haren i al Evighed forfølger Skildpadden uden nogensinde 

at naa den). Kærnen i hele Læren er, for at bruge Malthus’ 

egne Ord, «at der i Befolkningen er en naturlig Tendens og en 

stadig Stræben efter at forøge sig ud over Midlerne til Livsophold.»

Malthus’s Lære, saaledes som den nu opfattes, kan i sin 

mindst angribelige Form udtrykkes saaledes:

Befolkningen, der stadig stræber efter at forøge sig, maa, 

dersom den ikke holdes i Tømme, tilsidst udøve Tryk imod den 

ganske vist ikke faste men eftergivelige Skranke for Midlerne til 

Livsophold, saa det bliver mere og mere vanskeligt at tilveje

bringe disse. Følgelig maa der, overalt hvor Forplantningen 

har havt Tid til at udøve sin Virkning, og ikke er blevet hæm

met af Forsigtighedshensyn, findes en saadan Grad af Mangel, 

George: Fremskridt og Fattigdom. 4
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som er istand til at holde Befolkningen indenfor Livsopholds

midlernes Grænser.

Uagtet denne Teori i Virkeligheden ikke er mere stridende 

mod Forestillingen om en ved Skabelsens Godhed og Visdom 

indrettet harmonisk Verdensorden end den ligeglade Ikketeori, 

som uden videre kaster Ansvaret for Fattigdommen og dens Følge

skab over paa Forsynets uransagelige Raadslutninger, saa gør 

den dog i tydelige Ord Last og Elendighed til nødvendige Følger 

af en Naturdrift, hvortil de reneste og ømmeste Følelser knytter 

sig, og kommer derved i voldsomt Sammenstød med dybt rod

fæstede Anskuelser, og den blev derfor lige fra sin første Frem

træden bekæmpet med en Bitterhed, hvori Iveren ofte var mere 

iøjnefaldende end Logiken. Men den har sejrrig bestaaet Ild

prøven, og trods alle de Pile, som Fornuftgrunde, Spot og Haan 

og saarede Følelser har udskudt imod den, staar den den Dag 

idag i Tankens Verden som en Sandhed endog de maa bøje sig 

for, som helst ikke vilde tro paa den.

Aarsagerne til dens Sejr, Kilderne til dens Styrke er klare 

nok. Tilsyneladende støttet paa den uigendrivelige Sandhed, at 

den stadig tiltagende Befolkning tilsidst maa vokse ud over 

Jordens Evne til at levere Føde eller endog Plads til at staa 

paa, styrkes Malthus’s Lære ved Analogier i Dyre- og Plante

verdenen, hvor Liv overalt knuses mod de Skranker, som holder 

det i Tømme — Analogier, som den moderne Tænkning har 

givet større og større Vægt ved at udviske Grænserne mellem 

de forskellige Livsformer. Ligeledes bestyrkes den tilsyneladende 

ved mange aabenbare Kendsgerninger, som f. Eks. Fattigdom

mens, Lasternes og Elendighedens Fremhersken i tætte Befolk

ninger, den hurtige Menneskeforøgelse i Nybyggerlande og den 

tydelige Indskrænkning i Folkeforøgelsen i tættere befolkede 

Lande ved Dødeligheden i de til Mangel dømte Samfundsklasser.

Maltus’s Lære giver en almen Grundsætning, som forklarer 

disse og lignende Kendsgerninger og forklarer dem paa en Maade, 

som stemmer overens med den gængse Lønteori. Denne lyder 

jo paa, at Lønnen synker, saa snart en Forøgelse i Arbejdernes 

Antal nødvendiggør en yderligere Deling af Kapitalen; efter Mal

thus’s Lære viser Fattigdommen sig, saa snart en Forøgelse af 

Befolkningen nødvendiggør yderligere Deling af Livfornøden

hederne. Det behøves nu ikke andet end at gøre Kapital ens

betydende med Livsfornødenheder og Arbejderantal med Befolk-
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ning, (en Sammenblanding, der er meget almindelig), og de to 

Sætninger er gjort lige saa overensstemmende i Form, som de 

er det efter sit Væsen. ,

Ricardo gav Malthus’ Lære en yderligere Støtte, idet han 

forklarede Jordprisernes Stigning ved at henlede Opmærksom

heden paa, at Jordrenten maatte vokse, alt som den tiltagende 

Befolknings Behov tvang den til at dyrke stedse ringere Jord. 

Paa denne Maade blev der dannet et Slags Tremagtsforbund, 

hvorved Malthus’s Lære fik stærke Støtter paa begge Sider. 

— Den tidligere bestaaende Lønningslære og den senere antagne 

Jordrentelære blev kun særskilte Eksempler paa Virkningen af 

den almene Grundsætning, som bærer Malthus’s Navn — Løn

nens Synken og Jordrentens Stigen med Befolkningens Vækst, 

var jo kun forskellige Former, hvorunder Befolkningens Tryk 

paa Livsfornødenhederne aabenbarede sig.

Dernæst stemmer Malthus’ Lære godt med en Opfattelse, 

som i hvert Fald i ældre Lande er almindelig raadende blandt 

de arbejdende Klasser. For Haandværkeren og Fabrikarbejderen 

ligger Aarsagen til de lave Lønninger og til Vanskeligheden ved 

at faa Arbejde klart som Dagen i den Konkurrence, der skyldes 

de mange Arbejdssøgende. Og naar man kaster Blikket ind i 

Fattigdommens smudsige Boliger, hvad synes saa klarere, end 

at der er for mange Mennesker?

Men Hovedgrunden til Lærens sejrrige Fremgang er dog 

<ien, at den ikke i ringeste Maade truer nedarvede Rettigheder 

eller mægtige Interesser; tvært imod, den er ganske overordentlig 

beroligende og behagelig for de Klasser, som i Kraft af deres 

Rigdom har saa stor Indflydelse paa den offentlige Mening. Paa 

en Tid da gamle Støtter begyndte at give efter, kom den til 

Undsætning for de Særrettigheder, i Kraft af hvilke nogle faa 

beslaglægger en saa stor Del af denne Verdens Goder, idet den 

forkyndte en naturnødvendig Aarsag til den Nød og Elendighed, 

der, hvis den havde været foraarsaget af politiske Indretninger, 

maatte have fordømt enhver Regering, hvorunder den fandtes. 

M.’s «Afhandling om Befolkningen» var jo netop et Svar paa William 

Godwins Værk «Undersøgelse om den politiske Retfærdighed», 

som traadte i Skranken for Grundsætningen om menneskelig 

Lighed, og dens Maal var at retfærdiggøre den bestaaende Ulig

hed ved at vælte Ansvaret derfor over paa Skaberens Love. 

Heri laa egentlig intet nyt; men Tidsforholdene var saadan,
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at de gjorde slige Ideer særlig tiltalende for en mægtig Klasse, 

hos hvem Udbruddet af den franske Revolution havde vakt en 

heftig Frygt for alt, hvad der rokkede ved det Bestaaende.

Nu ligesom den Gang tjener Maltus’ Lære til at afvise alle 

Reformkrav og beskytte Egenkærligheden mod Samvittighedsnag. 

Den leverer en F'ilosofi i Kraft af hvilken den Rige i sin pol

strede Kirkestol rolig kan bede Gud Fader om hans gode Gaver 

uden at føle Ansvar overfor den skrigende Elendighed, som 

raader i næste Gade. Ti Fattigdom, Mangel og Sult kan efter 

denne Lære hverken lægges personlig Havesyge eller sociale 

Misforhold til Last; de er uundgaaelige Følger af Verdenslove, 

som det er om ikke ligefrem ugudeligt, saa dog lige saa unyt

tigt at kæmpe imod som mod Tyngdeloven. Fra dette Syns

punkt har den, der midt i Fattigdommen har ophobet Rigdomme, 

kun afgærdet sig en lille Oase mod Flyvesandet, som ellers 

vilde have opslugt den. Og selv om de Rige bogstavelig vilde 

opfylde Kristi Bud og dele med de Fattige, var intet vundet. 

Befolkningen vilde kun paa ny trænge op imod Grænserne for 

Livsfornødenhederne, og Ligheden kun blive Lighed i fælles 

Elendighed. Paa denne Maade afvises som haabløse de Re

former, der vilde træde de magthavende Klassers Interesser for 

nær. Da Moralloven forbyder at foregribe de Fremgangsmaader, 

hvorved Naturloven skaller et Overskud af Befolkningen til Side 

og hæmmer en Tendens til 1'olkeforøgelse, der i og for sig var 

stærk nok til at pakke Menneskene sammen paa Jorden saa tæt 

som Sardiner i en Daase, saa kan der i Virkeligheden intet 

udrettes hverken ved enkeltvise eller forenede Bestræbelser, ud 

over at sætte sin Lid til Oplysning og præke Forsigtighed.

En Lære, som paa den ene Side stemmer overens med de 

fattige Klassers tilvante Tænkemaade og som paa den anden 

Side retfærdiggør de Riges Havesyge og de Mægtiges Egenkærlig

hed, maa nødvendigvis udbrede sig hurtigt og slaa dybe Rødder.

Og i de senere Aar har Malthus’s Lære faaet ny Under

støttelse ved den raske Omvæltning i Anskuelserne om Men

neskets Afstamning og Arternes Oprindelse. Ligesom Løn- og 

Jordrentelærens Hjælpetropper forenede sig om at hæve Malthus’ 

Lære til at blive anset for en Grundsandhed, saaledes har Ud

bredelsen af den Idé, at Udviklingen af Liv i alle dets Former 

sker i Kraft af tilsvarende Love, givet den en endnu højere og
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uindtageligere Stilling. Darwin siger selv, at Kampen for Til

værelsen «er Malthus’s Lære anvendt med mangedobbelt Kraft 

paa hele Dyre- og Planteriget.»

Det synes mig imidlertid ikke ganske rigtigt at sige, at 

Læren om Udvikling ved Naturudvalg eller ved de bedst Skik

kedes Overlevelse er en udvidet Malthusianisme; thi Malthus’s 

Lære indesluttede ikke oprindelig og indeslutter ikke nødvendig

vis Fremskridtstanken i sig. Men denne blev snart føjet til den. 

Mc. Culloch tilskriver «Folkeforøgelsens Grundsætning» Samfun

dets Forbedring og Kunsternes Fremskridt og erklærer, at den 

Fattigdom, den afføder, virker som en mægtig Spore til Nærings- 

flidens Udvikling, Videnskabernes Udbredelse og Opsamling af 

Rigdom, og at uden denne Spore vilde Samfundet hurtig synke 

ned i Dvale og Forfald. Hvad er vel dette andet end en Aner

kendelse for det menneskelige Samfunds Vedkommende af de 

udviklende Virkninger af «Kampen for Tilværelsen» og de bedst 

Skikkedes Overlevelse», som jo, efter hvad Naturvidenskabens 

Autoriteter nu siger os, har været de Midler, Naturen har an

vendt til at frembringe alle de uendelig forskellige, efter Forhol

dene vidunderlig afpassede Livsformer paa Jorden. Hvad er 

det vel andet end en Anerkendelse af den Kraft, som, hvor 

grusom den end kan synes, dog i Løbet af talløse Tidsaldre har 

udviklet Muslingen fra en endnu lavere Dyreart, Aben fra Mus

lingen, Mennesket fra Aben og det nittende Aarhundrede fra 

Stenalderen?
Saaledes støttet og tilsyneladende bevist, staar da Malthus’ 

Lære nutildags almindelig anerkendt som en utvivlsom Sand

hed, i hvis Lys alle Samfundets Foreteelser maa forklares ganske 

som i gamle Dage Stjernehimmelens Foreteelser forklaredes ud 

fra den Forudsætning, at Jorden stod stille, eller Geologiens 

Kendsgerninger forklaredes paa Grundlag af den mosaiske Ska

belseshistorie. Den anerkendes af Politikere og socialøkonomiske 

Videnskabsmænd saa vel som af Fagforeninger, af Kirkeligsindede 

og af Materialister, af Stokkonservative og de radikaleste Radi

kale, ja af mange, som aldrig har hørt tale om Malthus og 

ikke har mindste Anelse om, hvad hans Teori egentlig er ioi 

noget.
Ikke desto mindre haaber jeg, at ligesom Grundlaget fol

den herskende Lønteori sank sammen for Undersøgelsens Lys,
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vil ogsaa Grundlaget for denne Teori, dens Tvillingsøster, falde 

sammen. Ved at føre Bevis for, at Lønnen ikke tages af Kapi

talen, har vi allerede løftet denne Antæus op fra Jorden.

FØRSTE KAPITEL.

Kendsgærningernes Vidnesbyrd.

Den Autoritet, hvormed Malthus’ Lære fremtræder, og den 

almene Anerkendelse, den har, gjorde det nødvendigt at under

søge dens Grundlag og de Aarsager, der i Forening har givet 

den en saa overvældende Indflydelse ved Behandlingen af Sain- 

fundsspørgsmaal.

Men underkaster vi Læren selv en uforbeholden Under

søgelse, saa vil den, tror jeg. vise sige ligesaa fuldstændig uhold

bar som den herskende Lønlære.

Jeg gaar lige løs paa Sagens Kærne, naar jeg siger, at 

hverken Erfaring eller Analogier retfærdiggør Paastanden om, at 

der hos Befolkningen findes nogen Tendens til at tillage hurtigei'e 

end Livsfornødenhederne. De Kendsgærninger, der anføres som 

Bevis, godtgør kun, at hvor paa Grund af Befolkningens Tynd

hed (som i nye Lande) eller hvor paa Grund af Formuens ulige 

Fordeling (som blandt de fattigere Klasser i gamle Lande) Men

neskelivet gaar op i at tilvejebringe de fysiske Vilkaar for Til

værelsen, er Tendensen til Forplantning saa stærk, at dersom 

den holdt sig uforandret, vilde den kunne overstige Livsfornøden

hederne. Men heraf kan man ikke med Rette slutte, at Ten

densen til Forplantning vilde vise sig lige saa stærk der, hvor 

Befolkningen var tættere og Rigdommen ligelig nok fordelt til at 

løfte et helt Samfund op over Nødvendigheden af at vie alle 

Kræfter til en Kamp for den blotte Tilværelse. Og selv om man 

indrømmede, at Tendensen til Folkeforøgelse tilsidst maatte frem

bringe Fattigdom, saa var det dermed ikke afgjort, at den be

sinnende Fattigdom maa tilskrives denne Aarsag, før man havde 

paavist, at der ikke findes andre Aarsager, der kan forklare den, 

— hvad der under de nuværende Love og Samfundstilstande 

aabenbart er umuligt.

Dette bevises til Overflod af selve «Afhandlingen om Be-



55Kendsgærningernes Vidnesbyrd.

folkningen». Størstedelen af Bogen er optaget af, hvad der i 

Virkeligheden er en Gendrivelse af den Teori, Bogen opstiller; 

thi Malthus’s Oversigt over, hvad han kalder de positive Hin

dringer for Folkeforøgelsen, viser simpelthen, at de Resultater, 

han tilskriver Overbefolkningen, i Virkeligheden skyldes andre 

Aarsager. Af alle de Tilfælde, han anfører (og han henter dem 

fra næsten hele Jordkloden), hvori Laster og Elendighed hæm

mer Befolkningens Vækst, er der ikke et eneste, hvori Lasterne 

og Elendigheden kan afledes af, at Mundenes Antal er vokset 

hurtigere end Hændernes Evne til at føde dem; overalt viser det 

sig, at de skyldes samfundsskadelig Uvidenhed og Havesyge eller 

Misregering, uretfærdige Love eller hærjende Krige.
Og hvad Malthus ikke formaaede at bevise, har heller ikke 

nogen "siden hans Tid bevist. Forgæves vil man gennemsøge 

Jordkloden og Historien fra Ende til anden efter noget Eksempel 

paa et Landomraade af kendelig Størrelse, hvori Fattigdom og 

Mangel med Rette kan tilskrives Trykket af en voksende Be

folkning. Hvilke mulige Farer en ubegrænset Forøgelse af Men

neskene end kan have, hidtil har de ikke vist sig; endnu har 

for stærk Folkeforøgelse aldrig været Menneskeslægtens Ulykke. 

Befolkningen skulde altid have Tendens til at overskride Grænsen 

for sit Livsophold! - Men hvoraf kommer det da, at denne 

vor Jordklode efter alle de Tusinder, ja, som man nu tror, Mil

lioner Aar, hvori der har været Mennesker paa Jorden, endnu 

er saa tyndt befolket? Hvoraf kommer det da, at saa mange 

Arnesteder for menneskeligt Liv nu er forladte, at fordum op

dyrkede Marker er bevoksede med Krat og at Vilddyret slikker 

sine Unger der, hvor det .fordum vrimlede af flittige Mennesker?

Det° er en Kendsgærning, som vi er saa tilbøjelige til al 

glemme, naar vi tæller vor Befolknings Milliontilvækst, men som 

ikke desto mindre er en Kendsgærning, at saa vidt vi kender 

Verdenshistorien, er Aftagning af Befolkningen ligesaa sædvanlig 

som Forøgelse. Om Jordens samlede Befolkning nu er større 

end paa noget tidligere Tidspunkt, er noget, vi kun kan frem

føre Gisninger om. Siden Montesquieu i Begyndelsen al forrige 

Aarhundrede udtalte (hvad der sandsynligvis dengang var den 

almindelige Mening), at Jordens Befolkning siden vor lig

nings Begyndelse var aftaget betydelig, har vistnok Opfatning 

forandret sig. Men de nyere Opdagelser og Undersøgelser har 

begyndt at vække større Tillid til de gamle Historieskriveres og
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Rejsendes Fortællinger, som før har været anset for overdrevne; 

der er bragt Kendetegn for Dagen paa, at der tidligere har exi- 

steret tættere Befolkninger og højere Civilisationer, end man før 

anede, og paa at Menneskeslægten er ældre paa Jorden, end 

man har troet. — Vi er let tilbøjelig til at undervurdere den 

Befolkningstæthed, som den intensive Jorddyrkning, der var 

ejendommelig for de tidligere Civilisationer, er istand til at 

underholde, især hvor man greb til kunstig Vanding. Som man 

kan se af de nøje dyrkede Egne i Kina og Europa, kan en 

meget stor Befolkning med tarvelige Livsvaner let bestaa med 

meget ringe Handelssamkvem og uden at have naaet ret vidt i 

de Erhvervsgrene, som særtegner det moderne Fremskridt, og 

uden den Tilbøjelighed som moderne Befolkninger har, til at 

pakke sig sammen i store Byer.

Den eneste Verdensdel, som vi kan være fuldt sikre paa 

nu har en større Befolkning end nogensinde, er Europa; — men 

dog ikke alle Dele af Europa. Ganske sikkert har Grækenland, 

og det europæiske Tyrki, sandsynligvis ogsaa Italien havt større 

Befolkning end nu, og det samme kan ogsaa være Tilfældet 

med andre Egne.

Amerika er ogsaa vokset i Folkemængde, siden vi lærte det 

at kende; men denne Forøgelse er ikke saa stor, som man gærne 

tror. Hvor mange store Folkeslag, der har afsluttet sin Bane, 

hvor mange Riger der er opstaaet og faldet i «denne nye Ver

den, som er den gamle», kan vi blot dunkelt ane. Men Lev

ninger af mægtige Ruiner vidner endnu om en Civilisation, der 

gik forud for Inkaerne, og var endnu mere storartet; midt i de 

tropiske Skove i Yucatan og Centralamerika findes Rester af 

store Byer, der var gaaet i Forglemmelse allerede før den spanske 

Erobring, og over cn stor Del af de For. Stater er der strøet 

Gravhøje som viser en engang forholdsvis tæt Befolkning.

For Afrikas Vedkommende kan der ingen Tvivl være. Det 

nordlige Afrika kan kun have en ringe Befolkning mod hvad 

det havde i gamle Dage; Nildalen havde engang en umaadelig 

meget større Befolkning end nu, medens der Syd for Sahara 

ikke er noget, som tyder paa, at Befolkningen er vokset i den 

historiske l id; det er snarere rimeligt, at Slavehandelen har 

foraarsaget en vidt udbredt Affolkning,

Hvad Asien angaar, saa er der Tegn paa, at baade Indien 

og Kina engang havde større Befolkning end nu. Den mærke-
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ligste Forandring er dog foregaaet i Lilleasien, Syrien, Babylonien 

og Persien, kort sagt i de vidtstrakte Egne som maatte under

kaste sig Aleksanders Erobrersværd. Hvor der engang var store 

Byer og vrimlende Folkemasser, er der nu kun elendige Lands

byer og ufrugtbare Ørkener.

Det er klart, at Befolkningen har havt paa et Sted Ebbe, 

paa et andet Sted Flod; nye Folkeslag er opstaaet, gamle gaaet 

til Grunde; men saa langt tilbage, som vi kan gaa uden at for

tabe os helt og holdent i Gisninger, er der intet, som tyder paa 

en uafladelig Tilvækst, ja ikke engang noget, som klart beviser, 

at Menneskeslægten i sin Helhed er øget i Tidernes Løb. Bag 

Riger, vi dunkelt aner, ser vi utydelige Omrids af endnu mere 

skyggcagtige Riger. At Jordens Befolkning maa have havt sine 

smaa Begyndelser, lader sig med Sikkerhed antage, thi vi ved, 

at der var et geologisk Tidsrum, hvori der ikke kan have været 

Mennesker til, og vi kan ikke tænke os, at alle Mennesker op

stod med ét som af de Dragetænder Kadmos saaede; men helt 

tilbage gennem Historien og i Oldtidsforskningens svage Lysskær 

skimter vi store Befolkninger. Selv i disse uendelig lange Tider 

har imidlertid Folkcforøgelsen ikke været stærk nok til at fylde 

Jorden eller blot fremkalde cn øjensynlig Forøgelse af .dens 

Befolkning i sin Helhed. I Sammenligning med sin Evne til at 

underholde Menneskeliv er Jorden som et Hele betragtet endnu 

meget sparsomt befolket.
Der gives en anden betydningsfuld Kendsgærning, som maa 

slaa Enhver, der rotter sit Blik ud over det moderne Samfund. 

Dersom der virkelig er en Lov som den af Malthus opstillede, 

saa maa den overalt, hvor Befolkningen har naaet en vis Tæt

hed, være lige saa iøjnefaldende som enhver anden af de store 

Naturlove, der overalt er anerkendt. Hvoraf kommer det da, at 

vi hverken hos de klassiske Folk eller hos Jøderne, Ægypterne, 

Hinduerne. Kineserne eller noget andet Folk, som har grundlagt 

Religioner og skrevet Lovbøger, finder nogensomhelst Forskrift, 

der svarer til Malthus’s forebyggende Hindringer?

Og saa har der jo endda eksisteret Samfund, der garan

terede ethvert af sine Medlemmer Sysselsættelse og Underhold. 

John Stuart Mill siger etsteds, at vilde man gøre dette, uden at 

Staterne med det samme ogsaa regulerede Ægteskaberne og Føds

lerne, vilde det medføre en almindelig Elendighed og Fornedrelse. 

«Disse Følger», siger han, «er saa ofte og saa klart blevet paavist,
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at Uvidenhed om dem hos dannede Mennesker ikke længere er 

tilgivelig». Og dog synes man i Sparta, i Peru, i Paraguay at 

have levet i en fuldstændig Uvidenhed om disse skæbnesvangre 

Følger af en naturlig Tendens.
Og dersom Forøgelsestendensen er saa overvældende som 

Malthusianismen forudsætter, hvordan kan det da være, at Slægter 

saa ofte uddør, — Slægter, hvori Mangel er ukendt? Hvoraf 

kommer det, at uagtet der i arvelige Titler og Besiddelser ikke 

blot ligger en Opmuntring til at skaffe sig Afkom, men ogsaa 

til at bevare Kundskaben om Stamtræ og Byrd, saa uddør der 

alligevel i et Aristokrati som det engelske saa mange Adelsslægter, 

at Overhuset kun kan holdes oppe fra Aarhundrede til Aar- 

hundrede ved nye Udnævnelser?
For at finde det enestaaende Eksempel paa en Familje, som 

har levet i et betydeligt Tidsrum, maa vi gaa til det uforander

lige Kina. Konfucius’s Efterkommere findes endnu der og nyder 

særegne Forrettigheder, i det de i Virkeligheden danner det eneste 

arvelige Aristokrati. Ifølge den Antagelse, at Befolkningen har 

Tendens til at fordoble sig hvert 25de Aar, skulde de nu, 2150 

Aar efter Konfucius’s Død, beløbe sig til 859,559,193,106,709,670, 

198,710,528 Sjæle* Men istedenfor et saa utænkeligt Tal udgør 

de kun omtrent 22,000. Det er jo unægtelig en betydelig Forskel 

og endnu mere slaaende, naar man mindes, at den Anseelse, 

som denne Familje staar i for sin Stamfaders, «Fortidens hel

ligste Lærers» Skyld, har forhindret Indvirkningen af de «posi

tive Hindringer», medens Konfucius’s Lærdomme indskærper 

alt andet end de «forebyggende Hindringer».

Nu kunde man sige, at selv denne Forøgelse er stor nok. 

22,000 Mennesker, som i 2150 Aar nedstammer fra et eneste Par, 

er unægtelig langt under Malthus’ Overslag, men kunde dog 

alligevel nok vække Forestilling om mulig Overbefolkning. — 

Efterkommernes voksende Tal er jo imidlertid ingenlunde ens- 

tydig med Forøgelse af Befolkningen. Slægtledenes Forhold til 

hverandre kan sammenlignes med ct Fletværk eller med Diagonal- 

linjerne i et Stykke Tøj. Gaar man ud fra et Punkt i dets 

øvre Del, saa følger ganske vist Øjet Linjer, som nedentil løber ud 

langt fra hinanden, men gaar man ud fra et Punkt nedentil, saa 

løber Linjerne ikke mindre fra hverandre opad.

Dog lad os gaa fra disse Betragtninger over til en mere 

bestemt Undersøgelse. Jeg paastaar, at de Tilfælde, man sæd-
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vanlig anfører som Eksempler paa Overbefolkning, ikke kan taale 

en nærmere Prøvelse. Indien, Kina og Irland er de mest ud

prægede af disse Eksempler. I alle disse Lande er store Men

neskemasser omkomne af Sult, og hele Klasser er trykket ned 

i forfærdelig Elendighed eller tvunget til at udvandre. Men 

skriver dette sig virkelig fra Overbefolkning?

Indien og Kina er langtfra de tættest befolkede Lande paa 

Jorden. Efter Bchms og Wagners Beregninger er Indiens Be

folkning kun ca. 2800, Kinas 2500 Mennesker pr. Kvadratmil, 

medens Belgien har 9300, England 8900 og Japan 4900. I begge 

Landene ligger tilmed store naturlige Rigdomskilder fuldstændig 

unyttede hen og Arbejdet drives paa den mest ufuldkomne 

Maade. Dette skyldes ikke nogen medfødt Mangel hos disse 

Folk; thi Hinduen er jo af samme Æt som vi selv, og Kina besad 

en høj Civilisation og Begyndelserne til de vigtigste moderne 

Opfindelser, da vore Forfædre endnu var omstrejfende Vilde. 

Det skyldes den Form, som Samfundsordenen har antaget i 

begge Lande, og som har bagbundet Produktionen og frarøvet 

Fliden dens Løn.

I Indien har i umindelige Tider de arbejdende Klasser ved 

Udsugninger og Undertrykkelser været sat i en Tilstand af 

hjælpeløs og haabløs I?ornedrelse. Jordens Dyrkere har regnet 

sig selv for lykkelige, om Magthavernes Udpresningen lod dem 

beholde nok tilbage til at friste Livet og skaffe sig Sædekorn; 

Kapital kunde ingensteds samles i Sikkerhed eller anvendes i 

nogen videre Udstrækning til at fremhjælpe Produktionen; al 

Formue, som kunde vristes fra Folket, ejedes af Fyrsterne (og 

de var lidet bedre end Røverhøvdinger), eller ogsaa var den i 

deres Yndlinges Hænder og bortødsledes paa unyttig eller værre 

end unyttig Overdaad, medens Religionen, der var sunket ned til 

en kunstlet og uhyggelig Overtro, øvede det samme Tyranni 

over Menneskenes Sjæl, som de verdslige Magthavere over deres 

Legeme. Under disse Forhold var de eneste Færdigheder, der 

kunde gøre nogen Fremgang, de, som tjente de Stores Pragt og Over

daad. Rajahens Elefanter straalede af de mest kunstfærdig udar

bejdede Guldsmykker, men Bondens Plov var kun en tilspidset Stok.

Er det ikke klart, at dette Tyranni og denne Usikkerhed 

har foraarsaget Indiens Fattigdom og Udsultning, og at det ikke, 

som Buckle mener, er Befolkningens Tryk paa Livsfornøden

hederne, der har frembragt Mangelen, og Mangelen igen Ty-
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ranniet? William Tenant, Præst i det Ostindiske Kompagnis 

Tjeneste, skriver i 1796, to Aar før Udgivelsen af Malthus’ 

Skrifter:

I Betragtning af Indiens store Frugtbarhed er det virkelig forbav

sende, hvor hyppig Hungersnød indtræder. Den skyldes aabenbart ikke 

nogen Ufrugtbarhed i Jordbund eller Klima; Ondet maa skrive sig fra 

en eller anden politisk Aarsag, og der kræves kun liden Skarpsindig

hed for at opdage, at denne ligger i de forskellige Styrelsers Rovgerrighed 

og Udpresninger. Den store Spore for Næringsfliden, Sikkerheden nemlig, 

er taget bort. Derfor er der ingen, som dyrker mere Korn, end hvad 

der netop er nødvendigt for ham selv, og det første uheldige Aar frem

bringer saaledes Hungersnød.

Stormogulens Styre var et Væv af Vold og Oprør, Forræderi og Straf, 

hvorunder hverken Handel eller Haandværk kunde trives eller Agerbruget 

faa nogen Art. Dette Styre efterfulgtes af en endnu elendigere Tilstand; 

thi Anarki er værre end Misregering. Det muhamedanske Styre var 

usselt nok; men Europæerne har ikke Fortjenesten af at have styrtet det. 

Det faldt under Vægten af sin egen Raaddenskab og er allerede bleven 

efterfulgt af et mangehovedet Tyranni under Smaafyrster, hvis Udsugelse 

af Bønderne er ligesaa grænseløs som deres Havesyge. Grundskatterne 

indkræves to Gange om Aaret af ubarmhjertige Banditter i Skikkelse af 

Soldater, som jager de ulykkelige Bønder ad Skovene til og hensynslost 

ødelægger eller tager med sig alt, hvad der fakler i deres Smag eller til

fredsstiller deres Havesyge. Ethvert Forsøg fra Bøndernes Side paa at 

forsvare sig indenfor deres Landsbyers Jordvolde nedkalder blot en’dnu 

grummere Hævn over disse nyttige, men ulykkelig stillede Mennesker. 

De bliver da omringet og angrebet med Geværer og Kanoner, indtil Mod

standen er knækket, hvorpaa de Overlevende bliver solgt og deres Boliger 

brændt og jævnet med Jorden. Derfor vil man hyppig finde Bønder be

skæftigede med at sammenskrabe de adspredte Levninger af, hvad der 

igaar var deres Hjem; men oftere vil man efter en gentagen Hjemsøgelse 

kun finde rygende Ruiner, uden at Synet af et menneskeligt Væsen af

bryder Ødelæggelsens skrækkelige Taushed. >

Paa denne ubarmhjærtige Rovgærrighed, som vikle have 

frembragt Elendighed og Hungersnød, selv om der kun havde 

levet 10 Mennesker paa hver Kvadratmil og Landet havde været 

en Edens Have, fulgte i den første Tid af det britiske Herre

dømme i Indien en ligesaa ubarmhjærtig Rovgærrighed, støttet 

paa en ganske anderledes uimodstaaelig Magt. I sin Skildring 

af Lord Clive siger Macaulay derom:

«Umaadelige Formuer blev hurtigt dynget sammen i Kalkutta, me

dens Millioner af Mennesker blev styrtet i den yderste Elendighed. De 

havde været vante til at leve under Tyranni, men aldrig under et Tyranni 

som dette. De fandt det Ostindiske Kompagnis Lillefinger tykkere end
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Surajah Dowlahs Lænder . . . Det lignede mere en Regering af onde Aander 

end af menneskelige Tyranner. Stundom underkastede de sig i taalmodig 

Elendighed. Stundom flygtede de for den hvide Mand, som deres Fædre 

havde været vante til at flygte for Maharattaen, og den engelske Rej

sendes Bærestol blev ofte baaret gennem tause Landsbyer og Stæder, som 

Efterretningen om hans Ankomst havde lagt øde.»

Men den lovløse Frækhed i det tidligere engelske Styre er 

for længe siden tøjlet. Englands stærke Haand har givet denne 

store Befolkning en mer end romersk Fred; hele Halvøen er 

blevet gennemtrukket med Jernbaner, store Vandingsarbejder 

udført osv. Men ikke desto mindre har Hungersnød hyppigere 

og hyppigere fulgt paa Hungersnød, hærjende med bestandig 

større Heftighed over stadig videre Strækninger.

Er saa ikke dette et levende Bevis for Malthus’s Teori? 

Viser det ikke, at han havde Ret, naar han paastod, at det at 

lukke de Sluser, hvorigennem den overflødige Befolkning bort

skylles, kun er at tvinge Naturen til at aabne nye. Ja, saadan 

lyder den orthodoxe Forklaring. Men som man kan se af de 

Afsløringer, engelske Tidsskrifter nylig har bragt, er Sandheden 

den, at disse Hungersnød-Hærgninger, som har bortrevet Mil

lioner, intet som helst har at gøre med «Befolkningens Tryk paa 

Livsfornødenhedernes naturlige Grænser.»

Indiens Millioner har bøjet Nakken under mange Erobreres 

Aag, men værst af dem alle er det engelske Herredømmes sta

dige, knugende Vægt — en Vægt, der bogstavelig trykker Mil

lioner ud af Tilværelsen og, som engelske Forfattere har paavist 

det, uundgaaeligt bærer hen imod et forfærdeligt og vidtræk

kende Sammenbrud. Ogsaa andre Erobrere har levet i Landet, 

men saa slet og tyrannisk deres Styre end var, forstod de dog 

Folket og blev forstaaet af det; nu derimod ligner Indien et 

stort Gods, som tilhører en fraværende, udenlandsk Herre. 

Overmaade kostbare militære og borgerlige Indretninger bliver 

opretholdt, ledet og styret af engelske Embedsmænd, der kun 

betragter deres Ophold i Indien som en Slags forbigaaende Land

flygtighed ; og en umaadelig Sum, der kan anslaas til mindst 360 

Mill. Kr. aarlig (opkrævet i et Folk, hvor Arbejderne mange Steder 

er fornøjede med i gode Tider at arbejde for 12—30 Øre daglig), 

gaar til England i Form af Pensioner, Regeringsomkostninger 

osv., — en Tribut, som der ingen Erstatning kommer tilbage 

for. De umaadelige Summer, der er blevet anvendt paa Jern-
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baner, har, som Driftsberetningerne viser, været nedlagt i upro

duktive Anlæg; de store Vandingsanlæg er for Størstedelen lige- 

saa mislykkede som kostbare. I store Dele af Indien har Engelsk

mandene i Ønsket om at skabe en Grundejerklasse givet absolut 

Besiddelsesret over Jorden til arvelige Skattekrævere, som ubarm

hjertig udplyndrer Bønderne ved opskruede Forpagtningsafgifter. 

I andre Egne, hvor Afgiften endnu gaar til Staten i Form af 

Grundskat, er Beløbene saa høje og Skatterne inddrives saa hen

synsløst, at Bønderne, som selv i gode Tider lever overmaade 

usselt, drives i Kloerne paa rovgriske Aagerkarle. Paa Salt, 

der overalt er en Nødvendighedsartikel, og da særlig her, hvor 

man næsten kun bruger Planteføde, hviler en Skat af næsten 

1200 Procent, saa at store Lag af Folket ikke kan skalle sig det 

strængt Nødtørftige deraf til sig selv og sit Kvæg. Og Virk

ningen af den engelske Lovgivning med dens strenge Regler og 

dens for de Indfødte gaadefulde Fremgangsmaade har kun været 

al lægge et mægtigt Plyndringsredskab i Hænderne paa de ind

fødte Aagerkarle, som har let ved at faa Bønderne til at paatage 

sig Forpligtelser, som de ikke forstaar Meningen af. II. M. 

Hyndman viser, hvorledes der blev udført Levnetsmidler selv 

fra de af Hungersnød hærjede Egne lil Betaling af Skatterne, 

og hvorledes hele Indien er underkastet en stadig og udtømmende 

Udsugning. For mindst en Trediedel af Landets hele Vare

udførsel faar det ikke nogensomhelst Godtgørelse; det er en 

Tribut, som Engelskmændene i Indien sender hjem, eller Om

kostningerne ved den engelske Afdeling af det indiske Styre. 

Han viser, at Regeringsomkostningerne er vokset umäadelig under 

det engelske Statsstyre, at den ubarmhjertige Beskatning af en 

Befolkning, der er saa ludfattig, at den store Mængde kun med 

Nød og Næppe kan spise sig halvmæt, berøver den dens ringe Midler 

til at dyrke Jorden, at Antallet af Okser (de indiske Trækdyr) tager 

af, og at de usle Agerbrugsredskaber falder i Hænderne paa 

Aagerkarle, af hvem «vi, et forretningskyndigt Folk, tvinger Bøn

derne til at laane til 12, 24, 60 Procent for at kunne bygge og 

forrente store offentlige Arbejder, som endnu aldrig har givet 
5 Procent».

Nu som i tidligere Tider kan kun det mest overfladiske 

Syn paa Forholdene lægge Skylden for Mangelen og Hungers

nøden i Indien paa Landets svigtende Evne til at yde Befolk

ningen dens Livsfornødenheder. Den virkelige Aarsag til Nøden
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har været og er fremdeles Menneskenes Havesyge, ikke Naturens 

Karrighed.
Hvad der gælder Indien gælder ogsaa Kina. Ikke den tætte 

Befolkning, men de Aarsager, som hindrer Samfundets naturlige 

Udvikling og berøver Arbejdet sit fulde Udbytte, er det, som 

holder Millioner netop paa Grænsen af Hungersnøden og nu og 

da driver Millioner over Grænsen. At den hinduiske Arbejder 

anser sig for svært heldig, naar han faar en Haandfuld Ris, at 

Kineseren æder Rotter og Hunde, skyldes lige saa lidt Befolk

ningens Tryk, som at Australiens Indfødte æder de Orme, der 

findes i raaddent Træ.

Forstaa mig ret. Jeg mener ikke bare, at Indien og Kina 

under en højere Civilisation kunde underholde en større Befolk

ning; thi det vilde enhver Malthusianer underskrive. Malthus’s 

Lære nægter ikke, at et Fremskridt i de produktive Erhverv 

vilde kunne skalle en større Befolkning Underhold. Men Mal

thus’s Teori paastaar — og det er dens Kærnepunkt —, at hvor 

stor et Lands Produktionsevne end er, saa gaar Befolkningens natur

lige Tendens ud paa at indhente den og ved det saaledes op- 

staaende Tryk at afføde «den Last og Elendighed, som er nød

vendig for at hindre videre Forøgelse». Jeg derimod siger, at 

Mangelen ingensteds med Føje kan tilskrives Befolkningens Mis

forhold til Frembringelsesevnen, og at de Laster og den Elen

dighed, som man giver Overbefolkningen Skyld for, overalt kan 

føres tilbage til Krig, Tyranni og Undertrykkelse, som hindrer 

Kundskaben fra at nyttiggøres og øder den Sikkerhed, som er 

nødvendig for Produktionen. Dette er tydelig nok for Indiens 

og Kinas Vedkommende som overalt, hvor man ikke bliver 

staaende ved en overfladisk Betragtning.

Irland er det af alle Europas Lande, der hyppigst anføres 

som det store Eksempel paa Overbefolkning. Bøndernes yderlige 

Fattigdom, den lave Arbejdsløn, den irske Hungersnød og den 

irske Udvandring bliver stadig anført som et levende Bevis for 

Malthus’ Lære, ført lige før Øjnene af den civiliserede Verden. 

Jeg tror ikke, man kan anføre et mere slaaende Eksempel paa, 

hvorledes en forudfattet Mening kan gøre Menneskene blinde lor 

Tingenes virkelige Sammenhæng. Sandheden er øjensynlig den, 

at Irland endnu aldrig har havt en saa stor Befolkning, at ikke 

Landets naturlige Kræfter, alt efter de produktive Erhvervs Stand

punkt til enhver Tid, rundelig kunde underholde den. Paa den
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Tid, da Befolkninger var størst (1840—45), havde Irland noget 

over 8 Millioner Indbyggere. Men en meget stor Del af dem 

boede i usle Rønner, var klædt i Pjalter og levede omtrent ude

lukkende af Kartofler. Da Kartoffelsygen kom, døde de i Tu

sindvis. Men var det Jordens Mangel paa Evne til ernære en 

saa stor Befolkning, der tvang saa mange til at leve paa denne 

usle Maade og udsatte dem for Hungersnød ved en eneste Af

grødes Misvækst? Tvært imod, det var den samme samvittig

hedsløse Havesyge, som frarøvede den indiske Bonde Frugterne 

af hans Arbejde og lod ham sulte ihjel midt i Naturens Over

flod. Vel drog ingen ubarmhjærtig Røverskare af Skatteopkræ

vere plyndrende og pinende gennem Landet, men Arbejderne 

blev ligesaa fuldstændig udsugede af en lige saa ubarmhjærtig 

Skare Godsejere, mellem hvem Jorden var blevet delt som deres 

absolute Ejendom, uden Hensyn til Befolkningens Ret.

Hvorledes var de Produktionsvilkaar, som disse otte Mil

lioner levede under, indtil Kartoffelsygen kom? Stillingen var 

en saadan, at de Ord, Tenant bruger om Indien, med Rette 

kan anvendes paa den: «Den store Spore for Næringsfliden, Sik

kerheden nemlig, var borttaget.» Landbruget blev for største 

Delen drevet af Forpagtere uden fast Kontrakt, som, selv om 

den Afgift, der blev dem aftvungen, havde levnet dem Mulighed 

derfor, ikke vovede at udføre Forbedringer, der kun vilde have 

været Signal til en Forhøjelse af Afgiften. Arbejdet blev derfor 

drevet paa den mest sløsede Vis og Arbejdskraft spildt i Ledig

gang, som, hvis der havde været Udbyttesikkerhed, vilde være 

kommet til Nytte. Men selv under disse Vilkaar ernærede Irland 

faktisk mere end otte Millioner Mennesker. Thi selv da dets 

Befolkning var paa sit højeste, udførte det Næringsmidler. Ja, 

endog under selve Hungersnøden blev Korn og Kød, Smør og 

Ost transporteret til Udførsel ad Landeveje, som var indhegnet 

med Sultende og Døende. For denne Udførsel af Levnetsmidler 

eller i det mindste for en stor Del af den kom der intet igen. 

For saa vidt det angik det irske Folk, kunde disse Levnetsmidler 

lige saa godt være opbrændt eller kastet i Havet. De gik ud af 

Landet som Betaling til fraværende Godsejere, som en Skat, der 

blev Producenterne aftvunget af Folk, som ikke paa nogen Maade 

havde bidraget til Produktionen.

Havde derimod Jordens Dyrkere faaet Lov til at beholde 

og bruge den Kapital, deres Arbejde havde skabt, havde Sikkerhed
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ansporet Næringsfliden og tilladt den at antage hensigtsmæssige 

Former, saa vilde der have været mere end nok til den største 

Befolkning, Irland nogensinde har haft, og Kartoffelsygen kunde 

være kommet og gaaet uden at berøve et eneste Menneske et or

dentligt Maaltid Mad. Thi det var ikke «de irske Bønders Uklog

skab», som engelske Økonomer saa koldt siger, der fik dem til 

at gøre Kartoflen til deres Hovedføde. Naar de irske Udvandrere 

kan skaffe sig noget andet, lever de ikke at Kartofler, og i de For. 

Stater udmærker Irlænderne sig i Retning af at lægge noget til

side for onde Dage. De levede af Kartofler, fordi de opskruede 

Afgifter fratog dem alt andet. Sandheden er, at Irlands Fattig

dom og Elendighed aldrig med Føje har kunnet tilskrives Over

befolkning.

Mac Culloch skrev i 1838:

«Befolkningens overordentlige Tæthed i Irland er den umiddelbare 

Aarsag til den yderlige Fattigdom og den fortrykte Stilling hos den store 

Mængde af Folket. Det er ikke for meget sagt, at der i dette Øjeblik 

lever dobbelt saa mange Mennesker i Irland, som det ined sine forhaanden- 

værende Produktionsmidler er istand til fuldt at sysselsætte eller under

holde i nogenlunde Velstand.

Irlands Befolkning i 1838 var omtrent otte Millioner. For

andrer vi nu Mac Culloch’s negative Sætning til en bekræftende, 

skulde altsaa Irland efter Overbefolkningsteorien have været i 

Stand til fuldt at underholde i nogenlunde Velstand noget mindre 

end fire Millioner Mennesker. Nu vel, da Swift i Begyndelsen 

af det foregaaende Aarhundrciie skrev sit «Beskedne Forslag», 

var Irlands Befolkning omtrent to Millioner. Da nu hverken 

Produktionsmidlerne eller de produktive Erhverv i Mellemtiden 

havde gjort noget nævneværdigt Fremskridt i Irland, saa skulde 

der efter Mac Culloch’s egen Antagelse i 1727 have været meget 

mere end nogenlunde Velstand for alle de to Millioner Mennesker. 

Men dette var saa langt fra Tilfældet, at det irske Folks yder

lige Fattigdom og fortrykte Stilling i 1727 var saadan, at Swift 

med skærende, sviende Ironi foreslog at bøde paa Overbefolk

ningen derved, at man gav Almenheden Smag for stegte Smaa- 

børn og aarlig bragte 100,000 irske Børn til Torvs som en Læk

kerbidsken for de Rige.

For den, der har sat sig ind i den Literatur, som drejer 

sig om den irske Elendighed, er det vanskeligt i sømmelige 

Udtryk at tale om den Veltilfredshed, hvormed selv i Værker af 

George: Fremskridt og Fattigdom. 5
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saa højsindede Mænd som Mill og Buckle Irlands Nød og Li

delser tilskrives Overbefolkning. Jeg kender intet, som er bedre 

skikket til at bringe Blodet i Kog end de kolde Skildringer af 

det røverisk, oprivende Tyranni, som det irske Folk har været 

underkastet, og som ene bærer Skylden for Irlands Nød. Og 

dersom man ikke tager Hensyn til den Udmarvning, som, efter 

hvad Historien viser, overalt er Følgen af dyb Fattigdom, vilde 

man have vanskeligt ved at værge sig mod en Følelse af Foragt 

overfor et Folkeslag, der er blevet ægget saa utaalelig og endda 

kun i Ny og Næ har myrdet en Godsejer!

Om Overbefolkning nogensinde har frembragt Fattigdom og 

Hungersnød, faar være et aabent Spørgsmaal; men Irlands Nød 

kan lige saa lidt tilskrives denne Aarsag, som man kan give 

Afrikas Overbefolkning Skylden for Slavehandelen eller anse 

Livsfornødenhedernes Mangel paa Evne til at holde Skridt med 

Befolkningens Vækst for Grunden til Jerusalems Ødelæggelse. 

Havde Irland fra Naturens Haand været en Lund af Bananer 

og Brød frugttræer og dets Kyster opfyldt af Guano-Lejer som 

Chincha-Øerne, vilde alligevel de Samfundsvilkaar, som har 

hersket der, have voldt Fattigdom og Hungersnød. Hvor kunde 

det være anderledes i et Land, hvor de, som frembringer, var 

tvungne til at arbejde under Vilkaar, som berøvede dem alt 

Haab, al Selvagtelse og Energi; hvor Bonden i Virkeligheden 

var en ussel Træl, der naarsomhelst ved et Vink kunde for

drives fra sin faldefærdige Rønne og blive en hjemløs, forsulten 

Omstrejfer, som ikke engang turde plukke Jordens vilde Bær 

eller fange en Hare. Var ikke Forarmelse og Sult en selv

følgelig Ting, hvor fraværende Godsejere tilegnede sig mindst 

Fjerdeparten af Jordens Nettoudbytte, og hvor Arbejderne des

uden maatte underholde de i Landet bosatte Godsejere, deres 

Heste og Hunde, Forvaltere og Fogder, og dertil en forhadt og 

fjendtlig Statskirke og en Hær af Politi og Soldater, hvis Opgave 

det var at knuse enhver Modstand mod dette uretfærdige Sy

stem? Er det ikke Ugudelighed langt værre end Ateisme, at 

gøre Naturlovene ansvarlige for den Elendighed, der fremkommer 

paa saadan Maade?
Hvad der gælder disse Tilfælde, vil ved nærmere Prøvelse 

vise sig at gælde i alle. Saa langt vor Viden naar, kan vi trygt 

benægte, at Befolkningsforøgelse nogensinde har øvet et saadant 

Tryk paa Livsfornødenhederne, at (ten har avlet Laster og
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Elendighed. Hungersnøden i Indien, Kina og Irland kan lige 

saa lidt tilskrives Overbefolkning, som de Tilfælde af Hungers

nød, der er optraadt i det sparsomt befolkede Brasilien. De 

Laster og den Elendighed, som Nøden afføder, kan lige saa lidt 

tilskrives Naturens Karrighed, som Udryddelsen af de gamle 

Briter og af Vestindiens Urindvaanere.

TREDJE KAPITEL.

Analogislutninger.

Vender vi os nu fra Kendsgærningernes Vidnesbyrd til de 

Analogier, som fremføres til Støtte for Malthus Lære, finder vi 

der den samme Mangel paa Beviskraft.

De genfrembringende Kræfters Styrke i Dyre- og Planteriget 

— saadanne Kendsgærninger som de, at et eneste Kaninpar, 

dersom det blot nogle Aar beskyttedes mod sine naturlige Fjender, 

kunde udbrede sig over en hel Verdensdel, at koi't sagt overalt 

i disse Riger enhver Art, hvis den ikke bliver holdt i Skranke 

af sine Fjenders Antal, virkelig naar til at trænge op imod de 

yderste Grænser for Livslornødenhederne — anføres bestandig 

som Bevis for, at ogsaa Befolkningen har en saadan Tendens, 

og at dersom den ikke holdes i Tømme paa anden Vis, maa 

der nødvendigvis derved fremkaldes en saa lav Arbejdsløn og 

en saadan Mangel, at Folketallet holdes indenfor Livsfornøden

hedernes Grænse.
Men gælder virkelig denne Analogi? Formeringskra ftens 

større Styrke i Plante- og Dyreriget, den Kendsgærning, at alt 

det, som tjener til at opholde Menneskelivet, er i Stand til at 

forøge sig mangefold — no^le Arter mange tusende, andre endog 

Millioner Gange — medens Mennesket kun fordobler sit Antal, 

tyder da snarere paa, at Befolkningens I ilvækst aldrig kan over

stige Livsfornødenhedernes, selv om den foregik saa rask som 

mulig. Dertil kommer, at vel trænger enhver Dyre- og Plante

art op imod de grænsesættende Vilkaar, men disse er ingensteds 

urokkelige. Ingen Art naar den yderste Grænse for Jord, Vand 

og Solskin, men begrænses af sine Medbejleres og Fjenders Til

værelse og af Fødens Mængde. Mennesket kan derfor udvide 
5*
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Tilværelsesgrænserne for de Arter, der tjener det til Nytte, og 

saaledes foraarsage at disse Arters Formeringsevne giver sig 

fuldt Udslag. Naar Mennesket blot skyder Høgene, saa øges de 

spiselige bugles Tal, fanger han Ræve, bliver Harerne mangfoldige.

Selv om vi ikke tør antage, at den stærke genfrembringende 

Kraft hos Planter og Dyr er til for at de kan tjene Menneskets 

Behov, og at derfor de lavere Livsformers Tryk paa Livs- 

fornøderne ikke tyder paa, at det forholder sig paa samme 

Maade med Mennesket, saa er der dog en Forskel, der ophæver 

Analogien. Af alle levende Væsener er Mennesket det eneste, 

som kan frigøre Formeringskræfter, som er mægtigere end dets 

egne, og hvorved det forsynes med Føde. Dyr og Fugle tager 

kun, hvad de finder; naar de har naaet Grænsen for Fødens 

Mængde, maa denne forøges, før de selv kan øges i Tal. Men 

Menneskenes Forøgelse medfører Forøgelsen af deres Nærings

midler. Var der, i Steden for Mennesker, udskibet Bjørne fra 

Evropa til Amerika, saa vilde der for Øjeblikket ikke have været 

flere Bjørne dér end paa Columbus’s Tid, thi Bjørnenes Føde 

vilde ikke være blevet øget ved deres Indvandring. Derimod 

findes nu alene i de Forenede Stater 45 Millioner Mennesker, 

hvor der dengang kun var nogle faa hundrede tusinde, og endda 

findes der nu indenfor dette Omraade mere Føde for hvert Men

neske end dengang. Og det er ikke Næringsmidlernes Forøgelse 

som har foraarsaget denne Befolkningstilvækst, men omvendt. 

Der er flere Næringsmidler, simpelthen fordi der er flere Men
nesker.

Deri bestaar en af Forskellene mellem Dyret og Mennesket. 

Baade Høgen og Mennesket æder Kyllinger, men jo flere Høge, 

desto færre Kyllinger, derimod jo flere Mennesker, desto flere 

Kyllinger. Baade Sælhunden og Mennesket æder Laks, men naar 

en Sælhund fanger en Laks, saa er der en Laks mindre, og for

øger Sælhundene sig ud over en vis Grænse, maa Laksen aftage. 

Mennesket derimod kan ved kunstig Fiskeavl forøge Laksetallet 

udover den Mængde, det bruger, saa hvor stærkt end Menne

skenes Tal vokser, behøver det aldrig at overstige Laksenes.

Kort sagt, Livsfornødenhedernes Mængde afhænger for Men

neskets Vedkommende af Mennesket selv. Mennesket kan ikke 

trænge op imod Grænserne for sit Livsophold, før Jordklodens 

Grænser er naaet. Og vel at mærke, dette gælder ikke blot det 

hele, men ogsaa alle Delene. Ligesom man ikke kan sænke
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Overfladen i den mindste Bugt uden tillige at sænke Overfladen 

ikke blot i det Hav, som den staar i Forbindelse med, men i 

alle Verdens Have, saaledes er Grænserne for Livsfornødenhederne 

paa et Sted ikke Stedets Grænser, men hele Jordens. 2x/s Kva

dratmil kan paa Landbrugets nuværende Standpunkt blot give 

nogle tusinde Mennesker Underhold, men paa de 21,/2 kvadrat

mil, som London omfatter, lever omtrent 3x/2 Millioner Men

nesker. Og Byen kunde for saa vidt gærne vokse til en Befolk

ning paa 100 eller 1000 Millioner, thi den henter sine Livs

fornødenheder fra den hele Jord, og de Grænser, Livsfornøden

hederne sætter for dens Befolknings-Tilvækst, er selve Grænserne 
for Jordklodens Evne.

Her vil imidlertid en anden Tanke, som Malthus’ Lære 

har en stærk Støtte i, dukke frem — Tanken om Jordens af

tagende Ydeevne, om at udover et vist Punkt kaster Jorden 

mindre og mindre af sig i Forhold til den forøgede Anvendelse 

af Arbejde og Kapital (og at derfor ogsaa Vanskeligheden ved at 

skaffe Livsfornødenheder maa vokse med Befolkningen).

Trænger man tilbunds i Sagen, vil man imidlertid finde at 

det ingenlunde gælder absolut, men kun rummer en relativ 

Sandhed. Thi at Mennesket ikke kan udtømme eller formindske 

Naturens Kræfter, følger af Stoffets og Kraftens Uforgængelighed. 

Egentlig kan vi hverken frembringe eller forbruge. Om saa hele 

Menneskeslægten arbejdede i al Uendelighed, kunde den ikke 

øge eller formindske Summen af de Stoffer og Kræfter, hvis 

uophørlige Kresgang opholder alt Liv. Ligesom det Vand, vi 

tager fra Havet, maa vende tilbage til Havet, saaledes er den 

Føde, vi tager fra Naturens Forraad, fra det Øjeblik, vi tager 

den, paa Vej tilbage til dette Forraad. Hvad vi tager fra et 

begrænset Jordomraade, kan for en Tid formindske denne Jords 

Ydeevne, fordi Erstatning kan tilfalde anden Jord, men denne 

Mulighed ophører, naar der er Tale om hele Jorden. Livet op

bruger ikke de Kræfter, som opholder Livet. Vi træder ind i 

Verden uden at bringe noget med os, og vi tager intet bort, 

naar vi forlader den. Fysisk set er Mennesket kun en forbi- 

gaaende Form af Stof og Kraft; Stoffet forbliver og> Kraften ved

varer. Og heraf følger, at Jordens Befolkningsgrænse kun kan 

være den som Pladsen ligefrem sætter.

Men denne Pladsbegrænsning — denne Fare, at Menneske

slægten kan vokse ud over Muligheden til at finde Albuerum, —
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er saa fjærn, at den ikke har mere praktisk Betydning for os 

end Isperiodens Genkomst. Men hvor fjærn og skyggeagtig den 

er, er det dog denne Mulighed, som giver Malthus’ Lære dens 

tilsyneladende selvindlysende Præg. Følger vi den imidlertid 

videre, vil selv denne Skygge forsvinde. At Plante- og Dyre

verdenen har en Tendens til at trænge op imod Rummets Græn

ser, beviser ikke, at det samme er Tilfældet med Mennesket.

Selv om vi ogsaa indrømmer, at Mennesket kun er et højere 

udviklet Dyr, ja i Slægt med Planterne og endnu den Dag idag 

underkastet de samme Love som Planter og Dyr, saa er der 

dog den Forskel mellem Mennesket og alle andre Dyr, at Men

nesket er det eneste Dyr, hvis Krav vokser, alt som de tilfreds

stilles, det eneste Dyr, som aldrig kan faa nok. En Okse i vore 

Dage stræber ikke efter niere, end Oksen gjorde, dengang Men

nesket først lagde Aaget paa den. De Maager, som i den bri

tiske Kanal svæver over den rappe Damper, kræver ikke bedre 

Føde eller Bolig end de Maager, som kredsede rundt Cæsars 

Krigsskibe, da de for første Gang landede ved Englands Kyst. 

Af alt, hvad Naturen frembyder, om det end er i nok saa stor Over

flod, har alle levende Væsner med Undtagelse af Mennesket kun 

Brug for saa meget, som er nok til at tilfredsstille deres ufor

anderlige Behov; den eneste Brug, de kan gøre af voksende 

Forraad, er at formere sig.

Men ikke saaledes med Mennesket. Ganske vist trænger 

han ligesom Dyret først og fremmest til Føde og til Ly mod 

Vejr og Vind; har han dette, da gør hans Forplantningsdrift 

sig gældende, som ogsaa Tilfældet er med Dyret. Men dermed 

ophører Enheden. Dyret gaar aldrig videre, men Mennesket 

har kun sat sin Fod paa det første Trin af en uendelig Udvik

lingsstige — en Stige, som fører bort fra og ud over Dyret.

Selve de Krav, Mennesket har tilfælles med Dyret, bliver 

forædlede og højnede: Det raa Skjul bliver til et Hus; den gen

sidige Tiltrækning mellem Kønnene begynder at omformes og 

forfines, og det dyriske Livs tørre Stamme skyder Knop og 

Blomst i Former af Ynde og Skønhed. Alt som Menneskets 

Evne til at tilfredsstille sine Ønsker øges, vokser ogsaa hans 

Længsler. Vi ser det selv, hvor det holder sig nede paa lavere 

Omraader: Tolv Vildsvin steges paa Spid, for at den Mundfuld 

Kød, Antonius skal have, kan være netop tilpas; alle Naturens 

Riger randsages for at gøre Kleopatra end mere bedaarende.
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Kommer vi til Livskravets højere Former, da ser vi vaagne hos 

Mennesket, hvad der slumrede i Planten og hvad der kun nu 

og da rørte sig i Dyret. Sjælens Øjne aabner sig, og han 

længes efter Viden. Han trodser Ørkenens Hede og Ishavets 

Storme, men ikke for Fødens Skyld; han vaager om Natten, 

men det er for at iagttage Stjernernes evige Kredsløb. Han 

føjer Møje til Møje for at tilfredsstille en Hunger og Tørst, som 

intet Dyr har følt.
Ud i Naturen, ind i sig selv, tilbage gennem den Taage, 

som skjuler Fortiden, frem gennem det Mørke, som indhyller 

Fremtiden, trænger den rastløse Længsel, som vaagner, naar de 

dyriske Behov tilfredsstillede slumrer. Bag de synlige Ting 

søger han de usynlige Love; han vil vide, hvorledes Jordkloden 

blev formet og Stjernerne sat paa Himlen, han vil følge Livets 

Kilder lige til deres Udspring. Og altsom da Mennesket ud

vikler sin ædlere Natur, opstaar i ham det endnu højere Ønske 

_ Lidenskabernes Lidenskab, Haabet over alle Haab — det Ønske, 

at han, ogsaa han, maa bidrage til at gøre Livet bedre og lysere ved 

at tilintetgøre Mangel og Synd, Sorg og Skam. Han underkuer 

og tæmmer Dyret i sig, han vender Ryggen til Glædesfesterne 

og frasiger sig Magtens Æresposter, han overlader det til andre 

at dynge Rigdom sammen, at strække sig i den korte Dags 

varme Solskin. Han arbejder for dem, han aldrig saa og aldrig 

vil faa at se, for et Ry eller maaske kun for en knapt tilmaalt 

Anerkendelse, som først kan komme længe efter, at Jordklum

perne har raslet paa hans Kiste. Han tager de stærke lag i 

Fortroppen, hvor han mødes at Kulde og hvor Stenene er skar pe 

og Krattet tæt. Midt under Samtidens Spot og I laan, der skærer 

som Knive, bygger han for Fremtiden; han baner den Sti, som 

den fremadskridende Menneskeslægt senere kan udvide til en 

Alfarvej. I stedse højere Livskredse stiger hans Længsel, og en 

Stjerne, som staar op i Østen, leder ham videre. Og se, Men

neskets Puls banker med Guddoms-Længsler - gærne hjalp han 

til at bane Solenes Gang!
Er ikke Kløften for vid til, at Analogien skulde kunne 

spænde over den? Aabn fuldere Livsbetingelser, og Dyret kan 

kun formere sig; Mennesket vil advikle sig. Hos den ene kan 

Udvidekraften kun øge Enkeltvæsnernes Antal, hos den anden 

vil den uundgaaelig stræbe efter at udvikle Tilværelsen til højere 

Former og rigere Kræfter. Mennesket er et Dyr, men et Dyr
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plus noget andet. Det er Sagnenes Verdenstræ, hvis Rødder 

hviler i Jorden, men hvis Top skyder blomstrende op i Himlen.

Hvorledes den end vendes og drejes, viser det sig, at den 

Tankeslutning, der ligger til Grund for Læren om Befolkningens 

stadige Tendens til at trænge op mod Livsfornødenhedsgrænsen, 

har afgørende Brist. — Det er en ren SynsskufTelse af samme 

Art som den, der længe hindrede Mennesket i at indse, at Jorden 

er rund og bevæger sig, en Indbildning lig den, at hvad der er 

under os paa den anden Side Jordkloden maa styrte ud i Ver

densrummet.

For saa vidt man overhovedet kan drage nogen Slutning 

fra Kendsgærninger og Analogier paa dette Omraade, saa maa 

det være den, at Loven for Befolkningens Forøgelse frembyder 

lignende skønne Tilpasningsforhold, som Forskningen allerede 

har paavist indenfor andre Naturlove, og at vi har lige saa liden 

Grund til at antage, at Forplantningsdriften under naturlig Sam

fundsudvikling har Tendens til at frembringe Elendighed og 

Laster, som vi vilde have til at antage, at Tyngdekraften vil 

slynge Maanen ned paa Jorden, eller til af den Omstændighed, 

at Vand i Almindelighed bliver tungere ved Afkøling, at drage 

den Slutning, at ved enhver Frost maatte F'loder og Søer bund

fryse og Jordens tempererede Zoner følgelig blive ubeboelige. 

At der foruden Malthus’ positive og forebyggende Hindringer 

endnu findes en tredje, der gør sig gældende overalt, hvor Vel

standen øges og det aandelige Liv udvikles, det er der mange 

velbekendte Forhold, som peger paa. Det er en Kendsgerning, 

at Antallet af Fødsler forholdsvis er større i Nybygder, hvor 

Kampen med Naturen giver ringe Lejlighed til Aandsliv, ligesom 

ogsaa i de ældre Landes Fattigklasser, som midt i Rigdommen 

maa friste en næsten dyrisk Tilværelse, end den er i Samfunds

klasser, som tiltagende Velstand har bragt sikkert Udkomme, 

Fritid, Hygge og et indholdsrigere Liv. Denne Kcndsgærning, 

der har fundet Udtryk i det engelske Ordsprog «Rigmand Lykke, 

Fattigmand Børn», blev ogsaa iagttaget af Adam Smith, som for

tæller, at det ikke er ualmindeligt i de skotske Højlande at 

finde en fattig, forsulten Kvinde, som har været Moder til 23 

eller 24 Børn; Forholdet er i det Hele taget saa iøjnespringende, 

at det kun behøver i Forbigaaende at nævnes.

Dersom den virkelige Befolkningslov er saaledes, som dette 

synes mig at pege paa, saa er Tendensen til Forøgelse ikke ens-
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förmig; den er stærk der, hvor større Folkemængder vilde be

tyde forøget Velvære, og hvor Slægtens Vedvaren er truet af den 

Dødelighed, som ugunstige Forhold medfører, men formindskes, 

saa snart en højere Udvikling af det enkelte Menneske bliver mulig 

og Slægtens Vedvaren er sikret. Med andre Ord, Befolknings

loven er afhængig af Aandsudviklingens Love, og nogen Fare for, 

at der skulde blive sat menneskelige Væsener ind i en Verden, 

hvor der ikke kan blive sørget for dem, opstaar ikke af Natur

nødvendighed, men af sociale Misforhold, som fordømmer Men

nesker til Mangel midt i Rigdommen. Sandheden af dette haaber 

jeg vil blive afgørende bevist, naar vi først har ryddet Grunden 

og kommer til at opspore de virkelige Love for Samfundsudvik

lingen. Men herom senere. Er det blot lykkedes mig at godt

gøre, at Malthus' Lære ikke kan bevises ved de Grunde, som 

anføres til dens Understøttelse, saa er det for Øjeblikket til

strækkeligt. I næste Kapitel agter jeg at gaa over til det posi

tive Bevis og godtgøre, at den staar i Modstrid til Kends- 

gærningerne.

FJERDE KAPITEL.

Gendrivelse af Malthus’s Lære.

Det er ikke vanskelig at sætte Malthus’ Befolkningstheori 

paa den sidste og afgørende Prøve, Kendsgærningernes. Spørgs- 

maalet om, hvorvidt Befolkningens Forøgelse nødvendigvis maa 

nedtrykke Lønnen og frembringe Nød, er aabenbart ensbetydende 

med Spørgsmaalet om, hvorvidt den nødvendigvis maa formindske 

den Formuesmængde, som en vis Mængde Arbejde kan frem

bringe.
Det er dette, den herskende Lære paastaar. Den antager, 

at jo mere man kræver af Naturen, desto mindre gavmild er 

den, saa at det dobbelte Arbejde ikke kan give det dobbelte 

Produkt, og at følgelig Befolkningens Forøgelse maa have Ten

dens til at nedtrykke Lønnen og medføre dybere Armod. John 

Stuart Mill udtrykker den samme Tanke paa følgende Maade:

Paa et hvilketsomhelst Civilisationstrin gælder det, at et større Antal 

Mennesker kan ikke blive saa godt forsørget som et mindre. Naturens 

Karrighed, ikke Samfundets Uretfærdighed er Aarsagen til den Straf, der
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følger Overbefolkning. En uretfærdig Fordeling af F'ormuen forværrer 

ikke Ondet, men gør det i det højeste noget tidligere følbart. Det hjælper 

ikke at sige, at alle Munde, som Menneskeslægtens Forøgelse bringer ind 

i Tilværelsen, bringer to Hænder med sig. De nye Munde kræver lige 

saa megen Føde som de gamle, men Hænderne frembringer ikke saa 

meget. Dersom alle Produktionsmidler var hele Folkets Fælleseje og alle 

Produkter fuldstændig ligelig fordelt, og dersom i et saaledes indrettet 

Samfund Fliden var lige saa virksom og Udbyttet lige saa stort som nu, 

saa vilde der ganske vist findes nok til at bringe hele den nuværende 

Befolkning i en overordentlig Velstand. Men naar denne Befolkning havde 

fordoblet sig, som den under F'olkets nuværende Vaner og med en saadan 

Opmuntring utvivlsomt vilde gøre i Løbet af godt tyve Aar, hvordan vilde 

saa dens Vilkaar være? Dersom ikke de produktive Erhverv samtidig 

havde gaaet frem i en næsten eksempelløs Grad, saa vikle den daarligere 

Jord, man maatte gribe til, og den mere møjsommelige og daarlig løn

nende Dyrkning, man maatte anvende paa den bedre Jord, for at kunne 

skaffe en saa meget talrigere Befolkning Føden, med uundgaaelig Nød

vendighed gore hvert Menneske i Samfundet fattigere end før. Dersom 

Befolkningen vedblev at vokse i samme Maalestok, vilde der snart komme 

en Tid, da ingen havde mere end det nødvendigste, og snart efter ikke 

engang det, saa Døden tilsidst vilde sætte en Grænse for al videre Forøgelse.

Alt dette benægter jeg. Jeg paastaar, at netop det modsatte 

er Sandhed. Jeg paastaar, at paa hvilketsomhelst givet Civilisa

tionstrin kan et større Antal Mennesker blive bedre forsørget 

end et mindre. Jeg paastaar, at Samfundets Uretfærdighed, ikke 

Naturens Karrighed er Aarsagen til den Mangel og Elendighed, 

som tilskrives Overbefolkning. Jeg paastaar, at medens de nye 

Munde ikke kræver mere Føde end de gamle, kan de Hænder, 

de bringer med sig, under naturlige Forhold producere mere. 

Jeg paastaar, at hvor der hersker Lighed maa Befolkningens 

naturlige Forøgelse stadig have en Tendens til at gøre hvert 

Menneske rigere istedenfor fattigere. Jeg stiller saaledes Paa

stand skarpt mod Paastand. Kendsgærningernes Prøvelse maa 

nu afgøre Sagen. — Men læg vel Mærke til, at det Spørgsmaal, 

hvorom vor Undersøgelse egentlig drejer sig, er ikke: paa hvil

ket Befolkningstrin frembringes der flest Livsfornødenheder? men 

derimod: hvilket Befolkningstrin fremviser den største formue- 

frembringende Kraft. Thi Evnen til at frembringe en hvilken 

som helst Art af Formue er ensbetydende med Evne til at frem

bringe Livsfornødenheder, og Forbrug af Formue i hvilken som 

helst Form ensbetydende med Forbrug af Livsfornødenheder. 

Der kræves gennemsnitlig lige saa meget Arbejde til at frem

bringe et Diamantsmykke som til at producere saa og saa mange
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Tønder Mel af samme Værdi. En Væddeløbshests Røgt og Under

hold kræver Arbejde og Bekostning, som kunde forslaa til mange 

Arbejdsheste. Og at holde et Regiment Soldater vil sige det 

samme som at rette et Arbejde, der kunde underholde mange 

tusinde Mennesker, paa uproduktive Formaal. En Befolknings 

Evne til at frembringe Livsfornødenheder maa derfor ikke maales 

efter de Livsfornødenheder, som faktisk frembringes, men efter 

dens hele produktive Kraft.
Spørgsmaalet er altsaa nu dette ligefremme: Aftager den 

relative Formuefrembringelseskraft, alt som Befolkningen tiltager? 

Kendsgærningérne er saa tydelige, at man blot behøver at rette 

Opmærksomheden paa dem. Vi har i nyere Tid set mange 

Lande tiltage i Folkemængde. Har de ikke samtidig tiltaget 

endnu hurtigere i Velstand? Forholder det sig t. Eks. ikke saa, 

at medens de For. Staters Befolkning har fordoblet sig hvert 29. 

Aar, har Formuen fordoblet sig i langt kortere Tid. Er ikke, 

under for øvrigt ensartede Forhold, det tættest befolkede Land 

ogsaa det rigeste? Er ikke vore østlige Stater rigere end de 

niere sparsonit befolkede vestlige Stater? Er ikke England, hvor 

Befolkningen er endnu tættere, ogsaa i Forhold rigere? Hvor 

ruttes der mest med Formue til uproduktive Formaal — kost

bare Bygninger, Lystyachter osv. —; hvor finder man flest af 

saadanne Folk, som underholdes af den almindelige Produktion 

uden at de selv udrette produktivt Arbejde: Fine Dagdrivere 

og grove, Tyve, Politimænd, Tjenere, Sagførere, Forfattere og 

lignende? Er det ikke netop der, hvor Befolkningen er tæt? 

Hvorfra er det, Kapitalen kommer strømmende for at søge for

delagtig Anvendelse? Kommer den ikke fra de tæt befolkede 

Lande til de sparsomt befolkede? Alt dette viser uimodsigelig, 

at Formueproduktionen ved en vis Mængde Arbejde tiltager, alt 

som Befolkningen øges i Tal.
Lad os tage et særskilt Tilfælde, et Tilfælde, der ved første 

Øjekast synes bedre end noget andet at understøtte den gængse 

Theori, — et Samfund, hvor Lønnen er sunket stærkt, medens 

Folkemængden er vokset betydelig, og hvor det er en aabenbar 

Kcndsgærning, at Naturens Gavmildhed er aftaget. Dette Sam

fund er Kalifornien. — Da den første Indvandringsbølge skyllede 

over Kalifornien, fandt den et Land, hvor Naturen var i det 

gavmildeste Lune. Aartusinders glitrende Bundfald kunde med 

det simpleste Værktøj samles paa Flodernes Bredder og Banker i
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saadan Mængde, at man tiljævns kunde have en Dagløn af 16 Dollars. 

De med saftigt Græs bevoksede Sletter vrimlede af talløse Hjorder 

af Heste og Kvæg, saa talrige, at det stod enhver frit for at 

lægge sin Sadel paa en ny Hest eller at dræbe en Okse, der

som han trængte til et Stykke Kød, naar han kun efterlod 

Ejeren Huden. Fra de rige Marker, som først kom under Dyrk

ning, skød efter blot Pløjning og Saaning en saadan Afgrøde 

frem, som vel i dét hele ikke kan vindes i ældre Lande eller 

ialfald kun ved den rigeste Gødskning. Midt i denne Naturens 

Gavmildhed var i disse Kaliforniens tidligere Dage Løn og 

Rente højere end nogensteds ellers i Verden.

Denne Naturens jomfruelige Gavmildhed er senere uophørlig 

veget for de større og større Krav, som en stigende Befolkning 

har sat til den. Daarligere og daarligcre Guldgraver-Pladser er 

blevet taget under Behandling, indtil der nu ikke er fiere at 

finde, som er værd at tale om, og Guldminedriften nu kræver 

megen Kapital og er vanskelig og risikabel. Landmændene har 

maattet begynde at benytte Gødning, og der lægges Jord under 

Ploven, som uden kunstig Vanding næppe kan give Afgrøde tre 

Aar af fire. Samtidig er Løn og Rentefod stadig gaaet nedad. 

Mange arbejder nu gladelig en hel Uge for mindre, end de før 

forlangte om Dagen, og Penge udlaanes til en Rente for Aaret, 

som man engang næppe vilde have fundet overdreven for Maa- 

neden. Er nu Sammenhængen mellem Naturens formindskede 

Ydeevne og den lavere Løn ikke en Sammenhæng af Aarsag og 

Virkning, saa Lønnen er lavere, fordi Arbejdet er mindre givtigt?

Tværtimod! Arbejdets Produktivitet er ikke mindre i 1879 

end den var i 1849, men sikkert større. Tager man i Betragt

ning hvor umaadelig Arbejdets Ydeevne er forøget ved Anlæg af 

Veje og Jernbaner, Indførelsen af Maskiner osv., tror jeg ikke 

nogen kan nære Tvivl om, at Arbejdet nu giver langt større 

Udbytte end dengang man havde de aabne Guldlejer og den 

jomfruelige Jordbund. Forøgelsen i den menneskelige Faktors 

Kraft har mere end opvejet Nedgangen i Naturfaktorens. At 

det forholder sig saa, kan ses af, at Forbruget nu er langt 

større end den Gang, i Forhold til Arbejdernes Antal. Medens 

Befolkningen den Gang næsten udelukkende bestod af Mænd i 

deres bedste Alder, bestaar den nu for en stor Del af Kvinder 

og Børn, og tilmed er Overdaaden steget langt mere, end Lønnen 

er falden. Hvor de bedste Huse før var Pap- eller Sejldugs-
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Hytter, finder der nu Boliger, der i Pragt kappes med europæiske 

Paladser, Vogne med livréklædte Tjenere ses nu paa San Fran

ciskos Gader, og Lystyachter i dens Havn; — kort sagt, i alle 

Retninger finder man de mest slaaendc Beviser paa, at Produk

tionen er tiltaget med endnu større Hurtighed end Befolkningen, 

og at naar Folk har mindre end før, saa skyldes dette kun den 

større Ulighed i Fordelingen.

Og saaledes overalt: De rigeste Lande er ikke de, hvor 

Naturen er yppigst, men de, hvor Arbejdet drives med størst 

Kraft, — ikke Mexiko, men Massachusetts, ikke Brasilien, men 

England. De Lande, hvor Befolkningen er tættest og trykker 

haardest paa Naturens Ydeevne, er under ellers lige Forhold 

ogsaa de, hvori man kan anvende mest til Luxusbrug, og hvor 

der findes Overflod paa Kapital, saa de f. Eks. i Krigstilfælde, 

kan taale det største Kapitalafløb. I et nyt Land er hele Kraften 

sat ind paa at producere; alle arbejdsføre Mennesker er med i 

Frembringelsesarbejdet. Der findes ingen Fattiglemmer eller rige 

Lediggængere, ingen udelukkende literær eller videnskabelig Klasse, 

ingen Forbryderklasse, som lever af at røve fra Samfundet, eller 

Politihære til at beskytte det. Men skønt hele Samfundets Kraft 

saaledes staar i Produktionens Tjeneste, er der dog ikke Raad 

til et Forbrug som det, der finder Sted i de gamle Lande. Vel 

kan alle tjene Føden, men faa eller ingen kan leve i noget, man 

i ældre Lande vilde kalde Luksus eller blot Velvære. — Altsaa 

er i de ældre Lande Forbruget forholdsvis større, uagtet for

holdsvis mindre Arbejde anvendes produktivt: færre Arbejdere 

frembringer mere.
Man kunde imidlertid indvende, at ældre Landes overlegne 

Rigdom ikke maa tilskrives overlegen Produktionsevne, men den 

Ophobning af Formue, som de nye Lande endnu ikke har havt 

Tid til at gøre.
I Virkeligheden lever dog Samfundene (ligesom den alt over

vejende Del af Enkeltmenneskene) fra Haand i Mund. Formue 

er ikke holdbar. Jordens Raastoffer, som jo, naar de ved Ar

bejdet er blevet bragt i brugelig Form, udgør Formue, er be

standig paa Tilbagevejen til deres oprindelige Tilstand. Nogle 

Slags Formue varer kun nogle faa Timer, andre nogle faa Maanedei 

eller Aar; og der er meget faa, som kan gaa over fra den ene 

Slægt til den anden. Tænker man sig Arbejdet i et Land 

standset, vilde Formuen forsvinde næsten lige saa hastig, som
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Straalen i et Vandspring vilde standse, naar der lukkedes af for 

Vandet. Men lad Arbejdet igen komme i Virksomhed, og der 

vil næsten øjeblikkelig opstaa Formue paany. I Chikago er der 

for Tiden ikke mindre Formue, fordi den store Brand lagde 

Byen i Aske i 1870. Paa de afsvedne Tomter har der under 

Arbejdets Haand rejst sig endnu prægtigere Bygninger, og den 

Fremmede, som gaar gennem disse storartede Gader, vilde ikke 

kunne ane, at for nogle faa Aar siden laa alting sort og øde. 

At Formuen saaledes stadig nyskabes, er iøjnefaldende i enhver 

ny By. Ingen, som har set Melbourne eller San F'rancisko, kan 

tvivle paa, at dersom Englands Befolkning blev ført over til 

Ny-Zeeland, men efterlod hele sin ophobede Formue, vilde Ny- 

Zeeland snart være lige saa rigt som England nu er; og om

vendt, at dersom Englands Befolkning svandt ind til det ringe 

Tal, som Ny-Zeeland har, vilde den trods sin ophobede Formue 

snart være lige saa fattig. Ophobet Formue synes med Hensyn 

til Samfundsorganismen at spille en lignende Rolle som For- 

raadsnæring for Legemet. Et vist Maal af ophobet Formue er 

nødvendigt og kan til en vis Grad tages i Brug i Nødstilfælde; 

men den Formue, der er produceret af tidligere Slægter, kan 

lige saa lidt bidrage til Nutidens Forbrug, som den Mad, man 

spiste ifjor, kan give Arbejdskraft idag.
Men selv bortset herfra er det klart, at større Formueoplag 

blot kan forklare det større Forbrug i saadanne Tilfælde, hvor 

den ophobede Formue tager af. Men den Fremskridts-Tilstand, 

som betegnes ved Befolknings-Øgelse, giver sig jo tydelig nok 

tilkende ved en forøget Ophobning af Formue, ikke blot i det 

hele laget men ogsaa forholdsvis. — Befolknings-Tilvækst, saa vidt 

den endnu noget Steds er gaaet, betyder altsaa ikke Formind

skelse, men Forøgelse af den gennemsnitlige Produktion.

Aars^gen hertil er klar: Selv om Befolkningens I ilvækst 

svækker Produktionens Naturfaktor, ved at man tvinges til at 

tage daarligere Jord i Brug osv., saa vokser dog den menneske

lige Faktors Kraft saa overordentlig, at det niere end opvejer 

Tabet. Tyve Mand, som arbejder sammen, hvor Naturen er kar

rig, kan producere over tyve Gange saa megen Formue, som 

én Mand kan producere der, hvor Naturen er allermest gavmild. 

Jo tættere Befolkning, desto mere økonomisk Produktion. Derfor 

er netop den fuldstændige Modsætning til Malthus’s Lære Sand

hed : indenfor de Grændser, vi har al Grund til an antage, at
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der overhovedet vil ske Befolkningsforøgelse, kan paa ethvei t 

Civilisationstrin et større Antal Mennesker producere forholdsvis 

mere, og bedre skaffe sig Udkommet, end et mindre Antal kan.

Kan noget være klarere, end at Aarsagen til den Armod, 

der trives i selve Civilisationens Midtpunkter, er ikke de produk

tive Kræfters Svaghed? I de Lande, hvor Fattigdommen er 

dybest, er de produktive Kræfter øjensynlig stærke nok til, der

som de blev fuldt anvendt, at skaffe selv de ringeste ikke blot 

Velstand, men endog Overflod. Kriserne, Værkflidens Lammelse, 

skyldes øjensynlig ikke Mangel paa Produktionskraft. Hvad der 

end er i Vejen, er Fejlen tydeligvis ikke bristende Frembringel

sesevne.
Malthus’s Theori, der giver Frembringelsesevnens Formind

skelse Skylden for Nøden, kan da øjensynlig ikke forklare Mis

forholdet. Denne Teori staar fuldstændig i Strid med alle Kends- 

gærninger. Den er ikke andet end et vilkaarligt Forsøg paa at 

give Guds Love Skylden for Tilstande, som vi tør antage i Virke

ligheden skriver sig fra menneskelig Misordning. At det er saa, 

vil blive soleklart, naar vi faar paavist, hvad det da er, som 

fremavler Fattigdom i den voksende Rigdoms Skød.



FORMUESFORDELINGENS LOVE.

FØRSTE KAPITEL.

Undersøgelsen kan indskrænkes til Lovene for Formuesforde- 

lingen; disse Loves nødvendige Sammenhæng.

J
eg tænker den loregaaende Undersøgelse fuldstændig har be

vist, at den Forklaring, som man i Socialøkonomiens Navn 

sædvanlig giver af Fremskridtets og Fattigdommens Sammen
hæng, aldeles ikke er nogen Forklaring.

Hidtil har vi da kun gjort Sagen endnu mere forviklet. Vi 

har omstyrtet en Theori, som dog gav en Slags Forklaring, men 

derved tilsyneladende kun gjort Kendsgærningerne endnu mere 

uforklarlige. Vor Stilling svarer til orn man paa en Tid, da det 

ptolemæiske System endnu stod i Anseelse, havde bevist, at 

Solen og Stjernerne ikke drejer sig om Jorden. Omvekslingen 

af Dag og Nat og Himmellegemernes tilsyneladende Bevægelse 

vilde da have staaet ulorklarede, og den gamle Theori vilde der

for ufejlbarlig igen være kommen til Magten, saa fremt ikke en 

bedi c var traadt i dens Sted. Vor Undersøgelse har ført os 

til den Slutning, at enhver produktiv Arbejder frembringer sin 

egen Løn, og at en Forøgelse i Arbejdernes Antal egentlig skulde 

forøge hver enkelts Løn; men alligevel viser de øjensynlige 

Kendsgærninger, at der er mange Arbejdere, som ikke kan finde 

lønnende Beskæftigelse, og at en Tilvækst i Arbejdernes Tal 

medfører Nedgang i Lønnen. Kort sagt, vi har bevist, at Løn

nen burde være højest der, hvor den i Virkeligheden er lavest.

Men vi har ikke desto mindre gjort et Fremskridt. Næst
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efter at finde det, man søger, er det bedst at opdage, hvor det 

er unyttigt at søge. Saa meget er nu i det mindste klart, at 

den Aarsag, som tvinger Hovedmassen af Producenter til at nøjes 

med saa lidet, ikke er Kapitalens Knaphed, heller ikke Util

strækkeligheden af de Naturkræfter, som er Arbejdets Grundlag. 

Da Aarsagen altsaa ikke kan findes i de Love, som begrænser 

Produktionen, saa maa den søges i de Love, som bestemmer 

Fordelingen. Lad os altsaa gaa over til disse.

Det vil være nødvendigt at gennemgaa hele F'ordelings- 

spørgsmaalet i sine Hovedtræk. For at opdage den Aarsag, 

som jævnsides med Befolkningens Forøgelse og Erhvervs-Frem

skridt gør de lavere Klassers Fattigdom dybere og dybere, maa 

vi finde Loven for hvor stor Del af Produktet der tilfalder Ar

bejdet som Løn. Og for at finde Arbejdsløn-Loven (eller i det 

mindste for sikkert at kunne vide, om vi har fundet den) maa 

vi ogsaa udfinde de Love, som bestemmer Størrelsen af saavel 

Kapitalistens som Grundejerens Parter, thi da Jord, Arbejde og 

Kapital er de samvirkende Kræfter i Forniuesproduktionen, er 

<iet mellem disse tre, Produktet maa deles.

Som bekendt bliver en Del af, hvad der frembringes, taget af Re

geringen i Form af Skatter. Men herfra kan vi paa dette Sted se bort. 

Vi kan betragte Skatterne som et saa og saa stort Minus i Produktionen. 

Paa samme Vis kan vi ogsaa behandle det, som visse Monopoler sluger 

(hvad vi i et følgende Kapitel skal tale nærmere om, og hvad der er som 

en Slags privat Beskatning). Først naar vi har fundet Fordelingens Love, 

kan vi faa et Overblik over, hvorledes Beskatningen virker paa dem.

Vi maa selv opdage Fordelingslovene eller i det mindste to 

af de tre, Thi at de, i det mindste som et hele, ikke er blevet 

rigtig opfattet af den herskende Socialøkonomi, det kan man 

tydelig se af alle dens Hovedværker; ja, det fremgaar alle

rede af de Betegnelser, der bruges i dem. — I alle social- 

økonoiniske Værker bliver der sagt os, at Produktionens tre 

Faktorer er Jord, Arbejde og Kapital, og at Produktet i sin 

Helhed oprindelig deles i tre tilsvarende Parter. Der kræves 

derfor tre Udtryk, hvoraf ethvert klart skal betegne en af disse 

Parter med Udelukkelse af de andre. «Jordrente» udtrykker, saa- 

ledes som den defineres, klart nok den første Part, den, som 

tilfalder Grundejerne, «Løn» ligeledes den anden Part, Arbejdets. 

Men hvad det tredie Udtryk angaar, Navnet paa Kapitalens Part,

George: Fremskridt og Fattigdom.
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hersker der i de toneangivende Værker den mest forbausende 

Forvirring.

Af gængse Ord er «Rente» det, som træffer nærmest; thi 

som det sædvanlig benyttes, udtrykker det Vederlag for Benyt

telse af Kapital med Udelukkelse af al Tanke paa Arbejdet ved 

Kapitalens Anvendelse og den dermed forbundne Risiko. Ordet 

«Profit» er, som det sædvanlig bruges, næsten ensbetydende med 

Overskud, og indbefatter ofte Indtægter, som egentlig er Jord

rente, og endvidere næsten altid Indtægter, som egentlig er Ar

bejdsløn, saa vel som Risikopræmie. Vil man derfor ikke fuld

stændig gøre Vold paa Ordets Betydning, kan man ikke i Social

økonomien anvende det til at betegne den Part, der tilfalder 

Kapitalen, i Modsætning til dem, der tilfalder Arbejdet og Grund

ejerne.
Alt dette erkendes ganske vist i de socialøkononiiske Hoved

værker. Adam Smith f. Eks. udvikler paa en træffende Maade, 

hvorledes Løn og Erstatning for Risiko udgør en betydelig Del 

af Profilen, idet han peger paa, hvorledes f. Eks. Detailhand

lernes store Profit i Virkeligheden er Løn for deres Arbejde og 

ikke Renter, og hvorledes den store Vindst, man sommetider 

faar i vovelige Foretagender, som f. Eks. Smugling, i Virkelig

heden kun er Erstatning for Risiko. Følgelig kan Ordet Profit 

ikke benyttes, hvor Talen er om Formuefordelingens tre Fak

torer.

At tale om Formuens Fordeling i Rente, Løn og Profit er 

i Smag med at tale om Menneskeslægtens Inddeling i Mænd, 

Kvinder og Mennesker. Men ikke desto mindre sker dette til 

største Forvildelse for Læseren i alle de socialøkononiiske Ho

vedværker. Først deler de udtrykkelig Profit i Løn for Forret

ningens Ledelse, Godtgørelse for Risiko og Kapitalrente, — og 

siden taler de om Fordelingen af Formuen mellem Jordrente, 

Arbejdsløn og Kapitalpro/it

Jeg tvivler ikke paa, at der er Tusinder af Mennesker, som 

forgæves har brudt deres Hoved med denne Udtryksforvirring 

og i Fortvivlelse har opgivet alle Forsøg i den Tro, at da Fejlen 

ikke kunde ligge hos saa store Tænkere, maa den ligge i deres, 

egen Tykhovedethed. — Nu er del jo imidlertid sikkert ikke 

uden Aarsag, slig Tankeforvirring er fremkommen. Naar den 

ene Socialøkonom efter den anden følger Adam Smith, som 

Drenge, der lege Gaasegang, hoppende, naar han hopper, og
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faldende, naar han falder, saa maa det komme deraf, at der var 

et Gærde, hvor han hoppede, og et Hul, hvor han faldt.

Forvirringen har sit Udspring fra den paa Forhaand antagne 

Løntheori. Af Grunde, som jeg tidligere har anført, syntes det 

dem en selvindlysende Sandhed, at visse Arbejderklassers Løn 

afhang af Forholdet mellem Kapitalen og Arbejdernes Antal. 

Men der er visse Arter af Arbejdsløn, som denne Theori aaben- 

bart ikke passer paa, og saa har man givet sig til at indskrænke 

Udtrykket Arbejdsløn til Ordets snævrere, dagligdags Betydning. 

Paa Grund heraf vilde, dersom Udtrykket Rente benyttedes (som 

det efter deres egne Definitioner skulde benyttes) til at betegne 

den tredie Part i Formuefordelingen, al Løn for personligt Ar

bejde klarlig være blevet udelukket, med Undtagelse af de i 

daglig Tale saakaldte Lønarbejderes. Men sætter man Jordrente, 

Løn og Profit istedetfor Jordrente, Løn og Kapitalrente, saa bliver 

Revnen i Logiken mindre iøjnefaldende, idet man paa en svæ

vende Maade lægger al Løn, som ikke kan passe ind under den 

paa Forhaand antagne Lønningslov, ind under Begrebet Profit 

som Løn for Forretningsledelse.

Gennemlæser man opmærksomt, hvad Socialøkonomerne 

siger om Formuesfordelingen, saa mærker man, at trods deres 

rigtige Definition af Ordet «Løn», anvender de det i denne For

bindelse, ikke om al Slags Løn, men kun om en enkelt Slags, 

den nemlig, som en Arbejdsgiver betaler for legemligt Arbejde. 

Derpaa slaar de al anden Løn sammen med Kapitaludbyttet 

under Navn af Profit og derved bliver enhver klar Forskel mel

lem det egentlige Kapitaludbytte og Udbyttet af menneskelig 

Virksomhed umuliggjort.

Selve Stoffets Ordning i disse Værker viser den Forvirring, 

der hersker med Hensyn til Fordelingslovene. I intet af de social

økonomiske Værker, jeg kender, er Fordelingslovene saaledes 

sammenstillet, at Læseren med et Blik kan overskue dem og 

forstaa deres Forhold til hverandre; men hvad der siges om 

hver enkelt af dem, er indhyllet i en Masse politiske og mo

ralske Betragtninger. Sidestilledes de tre Fordelingslove, saa

ledes som de nu læres, vilde Læseren ved første Blik opdage, 

at de savnede den nødvendige indbyrdes Forbindelse.

Lovene for Formuesfordelingen er Forholdslove og maa 

aabenbart staa i et saadant Forhold til hverandre, at naar to af 

dem er givet, maa den tredie kunne afledes deraf. Thi siger

6*
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man, at den ene af et Heles tre Dele er blevet forøget eller 

formindsket, saa siger man med det samme, at den ene eller 

begge de to andre er blevet lige saa meget formindsket eller 

forøget. Naar Per, Povl og Hans ere Forretningsfæller og Pers 

Udbytteandel fastslaaes til 40 Procent, saa bliver der 60 Procent 

tilovers til Deling mellem Povl og Hans.

Men mellem de Fordelingslove, der opstilles i Socialøkono

miens Hovedværker, er der intet saadant gensidigt Forhold. 

Piller vi dem ud og stiller dem sammen, finder vi, at de lyder 

som følger:

Arbejdslønnen bestemmes ved Forholdet mellem det Kapi

talbeløb, der er bestemt til Arbejdets Betaling og Underhold, og 

Antallet af de Arbejdere, som søger Beskæftigelse.

Jordrenten bestemmes af Dyrkningsgrænsens Højde, idet al 

Jord giver som Jordrente den Del af Udbyttet, der overstiger 

hvad en tilsvarende Anvendelse af Arbejde og Kapital kunde 

frembringe paa den daarligste Jord, der benyttes.

Renten bestemmes af Forholdet mellem Laansøgernes Efter

spørgsel og Laangivernes Kapitaltilbud. Eller (dersom vi holder 

os til det, der angives som Loven for Profiten) den afhænger 

af Lønhøjden, idet den falder, naar Lønnen stiger o. omv. — 

eller, som Mill udtrykker det: den bestemmes ved den Pris, 

som Kapitalisten maa betale for Arbejdet.

En Sammenstilling af disse gængse Fremstillinger af For

delingsloven viser ved første Øjekast, at de mangler den ind

byrdes Sammenhæng, som de virkelige Fordelingslove maa have. 

Derfor maa i det mindste to af dem enten være urigtig opfattet 

eller urigtig fremstillet. Lad os da se at finde de virkelige Love 

for Udbyttets Fordeling mellem Løn, Jordrente og Kapitalrente. 

Beviset for, at vi har fundet dem, vil ligge deri, at de passer 

ind i og gensidig begrænser hinanden.

Lad niig imidlertid forudskikke den Bemærkning, at den 

her paapegede Forvirring i Socialøkonomien efter min Mening 

beror derpaa, at man er gaaet ud fra et falskt Standpunkt. Da 

denne Videnskabs store Dyrkere levede og gjorde deres Iagt

tagelser under en Samfundstilstand, hvori det er sædvanligt, at 

Kapitalisten overtager Jord og lejer Arbejdere og derfor synes 

at være Produktionens egentlige virksomme Ophavsmand, kom 

de til at se paa Kapitalen som Grundfaktoren i Produktionen,
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Jorden som dens Redskab og Arbejdet som dens Hjælper eller 

Værktøj. Overalt i deres Værker er Kapitalen Udgangspunktet, 

overalt har Kapitalisten Hovedrollen. Dette gaar saa vidt, at 

baade Smith og Ricardo bruger Udtrykket «naturlig Løn» for at 

udtrykke det Lavmaal, som Arbejderen kan leve af, medens jo 

dog — hvis ikke Uretfærdighed er naturlig — Forholdet er det, 

at Arbejdets naturlige Løn snarere er alt, hvad han producerer, 

Denne Sædvane, at betragte Kapitalen som den, der giver Ar

bejdet Sysselsættelse, har baade ført til den Teori, at Lønnen 

afhænger af den forholdsvise Kapitalrigelighed, og til den, at 

Renten staar i omvendt Forhold til Arbejdslønnen, og den har 

saaledes ført bort fra Sandheder, som ellers vilde have ligget 

klart for Dagen. Kort sagt, det Fejlskridt, som med Hensyn til 

Fordelingens Grundlove har ført Socialøkonomien over i Uføret 

istedenfor ind paa den rette Vej, blev taget den Gang, da Adam 

Smith forlod det Standpunkt, der betegnedes i Sætningen: «Arbejds

produktet udgør Arbejdets naturlige Løn», for i Stedet at indtage 

det Standpunkt, hvorfra Kapitalen betragtes som den, der syssel

sætter Arbejdet og betaler Lønnen.

Betragter vi imidlertid Tingenes Oprindelse og naturlige 

Følgeorden, ser vi, at det forholder sig omvendt: Istedenfor at 

komme først kommer Kapitalen sidst. Det er Arbejdet, der er 

den aktive Kraft, Bevægelsens Ophav, det er Arbejdet der syssel

sætter Kapitalen. — Der maa være Jord, før der kan udføres 

Arbejde, og der maa udføres Arbejde, før der frembringes Ka

pital. Kapital er et Resultat af Arbejde, og den anvendes af 

Arbejdet til Hjælp i dets videre Produktion. Arbejdet kan kun 

udøves paa Jorden, og fra Jorden maa det Stof tages, som det 

omdanner til Formue. Jorden er derfor det forudgaaende 

Grundvilkaar for Arbejdet. Den naturlige Orden er Jord, Ar

bejde, Kapital, og istedenfor at tage Kapitalen til Udgangspunkt 

maa vi gaa ud fra Jorden.
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ANDET KAPITEL.

Jordrenten og Jordrenteloven.

Udtrykket Jordrente anvendes til at betegne den Del af 

Produktet, der tilfalder Ejerne af Jord eller andre Naturfordele 

i Kraft af deres Ejendomsret. Fra Begrebet Jordrente er ude

lukket al Betaling for Benyttelse af hvilketsomhelst Produkt af 

menneskeligt Arbejde; af hele Betalingen for Benyttelse f. Eks. af 

en Landejendom er altsaa alene den Del Jordrente, som udgør 

ederlaget for Benyttelsen af den blotte Jord, medens den Del, 

som betales for Brugen af Bygninger, Besætning osv. er Kapital

rente. Man benytter i Socialøkonomien ogsaa Udtrykket Jord

rente dér, hvor samme Person er paa en Gang Ejer og Bruger 

af Jorden. I saa Tilfælde regnes hele den Del af hans Indtægt 

for Jordrente, som han kunde faa ved at bortleje Jorden til 

andre. Jordrenten kan ogsaa finde Udtryk i Salgsprisen. Thi 

naar der købes Jord, er Betalingen kapitaliseret Jordrente. Køber 

jeg Jord tor lav Pris og beholder den, indtil jeg kan sælge den 

for høj Pris, saa er jeg blevet rig, ikke ved Løn for mit Arbejde 

ellei ved Renter af min Kapital, men ved en Stigning i Jord

renten. Kort sagt, Jordrenten er den Andel af den frembragte 

Formue, som den udelukkende Ret til Brugen af Naturfordele 

giver Ejeren. Saalænge Ejendomsretten til Jord ikke kan yde 

Ejeren nogen Fordel, har den ingen Værdi.

Saaledes er det ikke Jordens Ydeevne eller Nyttighed, der 

fremkalder Jordrenten. Den er ikke paa nogen Maade en Godt

gørelse for ydet Hjælp til Produktionen, men simpelthen et Ud

slag af Magten til at tilegne sig en Del af Udbyttet. Hvor for

træffelig end Jorden monne være, saa vil den dog ingen som 

helst Værdi have, før nogen er villig til at give Arbejde eller 

Arbejdsprodukter for Retten til at bruge den, og hvad man saa

ledes vil give, afhænger ikke af Jordens Beskaffenhed i og for 

sig, men af dens Beskaffenhed i Forhold til den Jord, som kan 

faas for intet. Selv om den Jord, jeg ejer, er overmaade frugt

bar, vil den dog ikke yde nogen Jordrente, saa længe anden 

lige saa god Jord kan haves for intet. Men naar denne anden 

Jord er taget i Besiddelse og den bedste fri Jord er ringere 

enten i Frugtbarhed, Beliggenhed eller andre Egenskaber, vil
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min Jord begynde at faa Værdi. Selv om min Jords Ydeevne 

tager af, saa vil dog — hvis Ydeevnen af den Jord, der kan 

faas for intet, aftager i endnu højere Grad — Værdien at min 

Jord stadig tiltage. Kort sagt, Jordrenten er Prisen for et Mo

nopol, som opstaar derved, at Naturelementer, som vi Mennesker 

hverken kan skabe eller forøge, er gjort til privat Ejendom.

Dersom en eneste Mand ejede al den Jord, som hørte til ct 

Samfund, saa kunde han naturligvis forlange, hvad Pris og Be

tingelser han fandt for godt, for dens Benyttelse; og saa længe 

som hans Ejendomsret anerkendtes, havde Samfundets øvrige 

Medlemmer kun at vælge mellem Død og Udvandring, dersom 

de ikke vilde underkaste sig hans Vilkaar. Dette Forhold har 

virkelig fundet Sted i mange Lande; men under den moderne 

Samfundsordning er Jorden ganske vist i Reglen i Enkeltper

soners Eje, men dog fordelt paa alt for mange Menneskers 

Hænder, til at Prisen for dens Benyttelse kan fastsættes blot af 

Lune eller Vilkaarlighed. Hver enkelt Ejer søger ganske vist at 

faa alt, hvad han kan, men der er dog en Grænse for, hvad 

han kan faa, og denne Grænse udgør Jordens Markedspris eller 

Forpagtningspris, og denne veksler efter Tid og Sted. Den Lov 

som under slige Vilkaar af fri Konkurrence mellem alle Parter 

(et Vilkaar, som man altid maa forudsætte i socialøkonomiske 

Undersøgelser) udsiger, hvormeget Jordejeren kan faa, kaldes 

Jordrenteloven. Kan vi faa denne sikkert fastslaaet, har vi 

vundet noget mere end et blot Udgangspunkt, hvorfra vi kan 

opspore de Love, som bestemmer Arbejdsløn og Rente. Thi da 

Formuesfordelingen er en Deling, vil vi, naar vi har udfunden, 

hvilken Part der falder paa Jordrenten, samtidig have slaaet 

fast hvad der bliver tilovers til Arbejdsløn, - hvor der ingen 

Medvirken er af Kapital og til Arbejdsløn og Rente tilsam

Kapital medvirker i Produktionen.

Heldigvis er der paa dette Punkt ingen Tvist.

skende Socialøkonomis Udsagn falder her sammen med den sunde 

Menneskeforstand og er selvindlysende som en geometr.sk Grund

sætning. Den almindelig antagne Jordrentelov, som John Stat 

Mill kakler Socialøkonomiens Æselsbro, betegnes undert.den som 

.Ricardos Jordrentelov., fordi Ricardo var, om end ikke den 

første, som udtalte den, saa dog den første, som særlig henledte 

Opmærksomheden paa den. Den lyder saaledes:
Jordens Pris bestemmes ved det Overskud, den kan giv

men, hvor
Den her-
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over, hvad man ved samme Anvendelse af Midler kan faa ud af 

den mindst indbringende Jord, som bruges.

Denne Lov, (som naturligvis ogsaa gælder Jord, som be

nyttes i andre Øjemed end Landbrug, ligesaa alle saadanne Ting 

som Bjergværker, Fiskeriejendomme osv.), er af ganske selvind

lysende Natur; thi det er klart, at Konkurrencen maa gøre den 

laveste Løn, for hvilken Arbejde og Kapital vil indlade sig paa 

Produktion, til den højeste, de kan gøre Fordring paa, og der

ved sættes Ejeren af mere produktivt Land istand til som Jord

rente at tilegne sig hele Overskuddet ud over, hvad der kræves 

for at lønne Arbejdet og Kapitalen efter den almindelige Mar

kedspris, o: det samme som de kan tjene paa den mindst pro

duktive Jord, der er i Brug (hvor der naturligvis ingen Jord
rente betales).

Det kan maaske bidrage til en fuldere Forstaaelse af Jord

renteloven at bringe den i følgende Form: Ejendomsretten til 

en naturlig Produktions-Faktor giver Magt til at tilegne sig saa 

meget af, hvad der ved Arbejde og Kapital frembringes paa den, 

som det frembragte overstiger den Indtægt, samme Arbejde og 

Kapital er i Stand til at give ved den mindst indbringende Be

skæftigelse, de overhovedet giver sig af med.

Dette kommer imidlertid nøjagtig ud paa det samme; thi 

der gives ingen Beskæftigelse for Arbejde og Kapital, som ikke 

kræver Anvendelse af Jord; og desuden vil Dyrkningen eller 

anden Benyttelse af Jord altid strække sig saa langt ned, at 

den ikke yder mere end nogen anden Virksomhed.

Jordrenteloven er i Virkeligheden kun cn Afledning af Loven 

lor Konkurrencen og siger ikke andet og mere, end at da baade 

Løn og Rente søger overalt at holde sig jævnhøje, saa faar Jord

ejerne i Form af Jordrente hele den Del af den frembragte 

Formue, der overstiger, hvad de anvendte Arbejdskræfter og 

Kapitaler havde kunnet forskaffe sig ved Brug af de mindst ind

bringende af de Naturfaktorer, som overhovedet anvendes. I 

sidste Instans hviler denne Lov paa den Grundsætning, der er 

Socialøkonomiens Tyngdelov — at Menneskene søger at tilfreds

stille deres Ønsker med mindst mulig Anstrængelse.

Dette er altsaa Jordrenteloven. Ganske vist følger mange 

af de socialøkonomiske Hovedværker altfor slavisk Ricardos 

Eksempel og synes ligesom han kun at opfatte den som gældende 

Landbruget. (Paa forskellige Steder taler Ricardo om Fabriker,
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som om de ikke gav nogen Jordrente, medens i Virkeligheden 

Fabriksdrift og Vareomsætning giver den højeste Jordrente, hvad 

der bevises ved Jordens større Værdi i Fabriks- og Handelsbyer). 

Men træder end saaledes Loven ikke frem i sin fulde Betydning, 

saa har dog lige siden Ricardos Dage Loven selv bestandig 

været klart opfattet og fuldt anerkendt. Dette er derimod ikke 

Tilfældet med de Følgeslutninger, som fremgaar af den. Saa 

tydelige de end er, har dog den almindelig antagne Løntheori 

hidindtil hindret deres Anerkendelse. Men er det dog ikke saa 

klart som den simpleste geometriske Sætning, at med Jordrente- 

loven samsvarer Arbejdslønloven, — naar det hele kun deles i 

Jordrente og Arbejdsløn, — og Løn- og Rentelov under ét, nu 

der ogsaa er Kapital med i Spillet. Thi da alt, hvad der pro

duceres ud over, hvad Arbejde og Kapital kan faa ud af Jord, 

som der intet betales for, gaar til Grundejeren som Jordrente, 

saa maa følgelig alt, hvad Arbejde og Kapital nogensinde kan 

gøre Fordring paa (som Løn og Rente), være netop det Beløb, 

som de kunde have faaet ud af .Jord, som staar gratis til Raa- 

dighed. — Da Produktet er = Jordrente -p Løn + Kapital

rente, saa er Produktet -i- Jordrente = Løn 4- Kapitalrente.

Løn og Rente afhænger saaledes ikke af Arbejdets og Kapi

talens Totaludbytte, men af hvad der bliver tilbage, efter at 

Jordrenten er trukket fra. Og deraf følger, at hvor meget end 

de produktive Kræfter forøges, saa kan hverken Arbejdsløn 

eller Kapitalrente stige, dersom Jordrentens Stigning holder Skridt 

dermed.

I det Øjeblik, man indser denne simple Sammenhæng, ka

stes der en Strøm af Lys over, hvad der før var uforklarligt, 

og tilsyneladende modstridende Kendsgærninger indordner sig af 

sig selv under en tydelig Lov. Den Stigning i Jordrenten, som 

gaar for sig i fremadskridende Lande, viser sig at være den 

Nøgle, som forklarer, hvorfor Arbejdsløn og Rente ikke stiger 

med Forøgelsen i Produktionsevne. Thi den Formue, der frem

bringes, deles i to Dele ved, hvad man kunde kalde Jordrente

linjen, der bestemmes ved det Udbytte, som Arbejde og Kapital 

kan faa ved Brug af saadanne Naturfordele, som staar til deres 

Raadighed uden Betaling, Det er af den Del af Udbyttet, der 

er under denne Linje, Løn og Kapitalrente udredes. Alt, hvad 

der er over Linjen, gaar til Grundejerne. Saaledes kan, hvor 

Jordens Værdi er lav, Løn og Rente være høje, om end For-
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mueproduktionen kun er ubetydelig, saadan som vi ser det i 

nye Lande. Og hvor Jordens Værdi er høj, kan der være en 

meget stor Formueproduktion og dog lave Løn- og Rentesatser, 

saaledes som vi ser det i gamle Lande. Dersom i et fremadskri

dende Land Jordens Værdi stiger i samme Forhold som Pro

duktionen, saa opsluges den hele Produktionsforøgelse af Jord- 

renten, og Løn og Rente blive uforandrede; og stiger den endnu 

stærkere, vil Jordrenten endogsaa opsluge mere end Tilvæksten, 

saa der bliver stedse mindre til Arbejde og Kapital. Kun naar 

Jordprisen ikke tiltager saa hurtig som Frenibringelsesevnen, kan 

Løn og Rente stige. Alt dette ser man Eksempler paa i de 

virkelige Forhold.

TREDJE KAPITEL.

Kapitalrenten og dens Aarsag.

Jordrenteloven, som vi nu har klarlagt den, giver tillige 

Forstaaelse af Lønnens og Rentens Forhold, idet den Del af 

Udbyttet, der tages i Jordrente, nødvendigvis afgør, hvilken Andel 

der bliver tilovers til Løn og eventuelt til Kapitalrente.

Vi vil imidlertid uden Hensyn hertil søge at finde saavel 

Lønloven som Renteloven hver for sig. Finder vi da at de ud

fylder hinanden, maa vore Slutninger have den størst mulige 

Sikkerhed.

Og da Arbejdslønlovens Opdagelse er det endelige Maal for 

vor Undersøgelse, vil vi behandle Kapitalrenten først.

De største Afvigelser i, hvad man i daglig Tale kalder Rente, 

beror paa Afvigelser i Risiko (og Risikopræmien vedrører jo ikke 

Renten i egentlig Forstand); men det er dog tydeligt, at i de 

forskellige Lande og til de forskellige Tider finder der ogsaa 

Forandringer Sted i selve Rentefoden. I Kalifornien vilde i sin 

Tid 2 pCt. om Maaneden ikke være bleven betragtet som nogen 

overdreven Rente af Laan, som man nu mod lignende Sikker

hedsstillelse vilde kunne skaffe sig til 7 å 8 pCt. om Aaret. I 

de For. Stater har Rentefoden i Almindelighed været højere 

end i England, og i Unionens yngre Stater højere end i de ældre; 

i det hele er Rentens Tilbøjelighed til at synke, alt eftersom
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Samfundet skrider frem, tydelig nok og gammelkendt. Hvorledes 

lyder nu den Lov, som sammenknytter alle disse Fordringer og 

viser deres Aarsag?

Ved den gængse Socialøkonomis mislykkede Forsøg paa at 

fastslaa Renteloven er det ikke Umagen værd yderligere at dvæle, 

da dens Forklaringer, som vi alt har set, staar i Strid med 

Kendsgærningerne.

Lad os begynde med Begyndelsen. Forinden vi giver os i 

Kast med at udfinde Loven for Kapitalrenten, vil vi søge at 

forvisse os om Grunden til at der overhovedet svares Rente. 

Thi derved vil vi faa et fastere og sikrere Tag i det Emne, vi 

her har for os.

Hvorfor og med hvad Ret svares der egentlig Rente? Hvor

for skal Laantageren betale Laangiveren mere tilbage, end han 

har modtaget? Disse Spørgsmaal fortjener et Svar paa Grund af 

deres Vigtighed ikke blot i spekulativ, men ogsaa i praktisk 

Henseende. Paa begge Sider af Atlanterhavet er der blandt Folk 

en vidt udbredt og voksende Følelse af, at Renten er et Rov fra 

Fliden. Statsøkonomierne af den sædvanlige Sort paastaar, at 

der ikke findes nogen Strid mellem Arbejde og Kapital, og be

kæmper alle Planer om at indskrænke den Gevinst, Kapitalen 

faar, som skadelige ikke blot for Kapitalen men ogsaa for Ar

bejdet; men desuagtet opstiller de i de samme Værker den Lære, 

at Renten er lav, naar Lønnen er høj o. orav. Er dette rigtigt, 

saa er det klart, at den eneste Indvending, man fra Arbejderens 

Standpunkt fornuftigvis kan gøre mod de Planer, som gaar ud 

paa at nedsætte Rentefoden, er den, at de vil vise sig virknings

løse, hvad der aabenbart er en meget svag Grund, saalænge 

Forestillingen om Lovgivningens Almagt endnu er saa vidt ud

bredt; og selv om denne Indvending kan bevirke, at man op

giver en eller anden Plan, vil den ikke afholde Folk fra at 

søge efter andre.

Hvorfor findes der Rente? Rente, fortæller man os i alle 

de socialøkonomiske Værker, er Belønning for Afhold. Men 

dette er aabenbart ikke nogen fyldestgørende Forklaring. Afhold 

er ikke nogen aktiv, men en passiv Egenskab, Afhold producerer 

i og for sig intet; hvorfor skulde der da i dens Navn gøres 

Krav paa nogen Del af det, som produceres? Har jeg en Sum 

Penge, som jeg holder under Laas og Lukke et Aar, har jeg 

vist ligesaa megen Afholdenhed, som om jeg havde laant dem
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ud. Men ikke desto mindre er det kun i sidste Tilfælde, jeg 

venter at faa dem igen med Rente. Siger man, at jeg ved at 

laane Pengene ud gør Laantageren en Tjeneste, saa kan dertil 

svares, at han ogsaa gør mig en Tjeneste ved at bevare min 

Kapital — en Tjeneste, som i visse Tilfælde kan være meget 

værdifuld. Thi der er mange Former for Kapital, som det er 

en Byrde at have mellem Hænder, naar man ikke har øje

blikkelig Brug for den. Naar da Kapitalejeren hjælper den, som 

har Brug for Kapital, ved at laane ham den, kvitter da ikke 

den sidste fuldstændig sin Gæld af, naar han leverer Laanet til

bage? Er ikke den sikre Bevaring og Nyskabelse af Kapitalen 

fuld Erstatning for Brugen? Hvis man derfor fordrer niere, 

sker der saa ikke Arbejdet Uret? Saadanne Tanker som disse 

ligger til Grund for den vidt udbredte Mening, at Renten kun kan 

eksistere paa Arbejdets Bekostning og i Virkeligheden er et Rov 

fra Arbejdet, som vilde blive afskaffet under retfærdige Forhold.

Forsøgene paa at gendrive disse Meninger synes mig ikke 

altid heldige. Lad os f. Eks. se paa Bastiats ofte anførte Eks

empel om Høvlen; det gengiver den sædvanlige Opfatning.

En Tømmermand Jakob laver sig ved ti Dages Arbejde en Høvl, 

som kan holde i *290 af Aarets 300 Arbejdsdage. En anden Tømmermand, 

Vilhelm, foreslaar Jakob at laane ham Høvlen paa et Aar mod at give ham 

en ny Høvl, Mage til, naar Aaret er gaaet. Jakob vægrer sig imidlertid ved 

at laane ham Høvlen paa disse Vilkaar, idet han gor gældende, at han i saa 

Fald ikke faar noget til Erstatning for Tabet af den Fordel selv at kunne 

bruge Høvlen i Aarets Løb. Vilhelm indrømmer dette og bliver enig med 

ham om, foruden en ny Høvl at give ham en Planke. Denne Overenskomst 

bliver udfort til gensidig Tilfredshed. Hovlen slides op i Aarets Løb, men 

ved Aarets Udgang faar Jakob tilbage en ny Høvl og desuden en Planke. 

Han udlaaner sin Høvl atter og atter, indtil den tilsidst gaar over i hans 

Søns Hænder, «som fremdeles vedbliver at laane den ud» og hver Gang 

faar en Planke i Rente. Denne Rente siges nu at være en naturlig og 

billig Godtgørelse for Brugen af Hovlen, da Vilhelm «faar den i Redskabet 

boende Kraft til at forøge Arbejdets Produktivitet», og ikke staar sig 

værre, end han vilde have gjort, om han ikke havde laant Høvlen, me

dens Jakob ikke staar sig bedre, end om han havde beholdt Høvlen og 

selv brugt den.

Forholder nu dette sig virkelig saaledes? Man maa lægge 

Mærke til, at det ikke paastaas, at kun Jakob kunde lave Høvle, 

Vilhelm ikke; thi det vilde være at gøre Høvlen til Løn for 

overlegen Duelighed. Nej, Høvlen er slet og ret Kapital O: op

sparede Arbejdsprodukter.
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Havde Jakob nu ikke laant Høvlen ud, kunde han have 

brugt den i 290 Dage; da vilde den have været opslidt, og han 

vilde have været nødt til at bruge de resterende 10 Arbejdsdage 

til at lave sig en ny. Havde Vilhelm ikke laant Høvlen, saa 

vilde han have brugt 10 Dage til at lave sig en Høvl, og denne 

kunde han saa have benyttet de øvrige 290 Dage. Antager vi 

nu, at en Planke repræsenterer Udbyttet af en Dags Arbejde, 

saa vilde ved Aarets Ende, dersom der ikke havde fundet noget 

Laan Sted, begge Parter have staaet saaledes, som de begyndte: 

Jakob med en Høvl og Vilhelm uden nogen, og begge med 290 

Planker som Resultat af Aarets Arbejde. Havde Laanet fundet 

Sted uden Rentebetaling (som af Vilhelm først foreslaaet), vilde 

Sagerne have stillet sig ligesaadan: Høvlens Tilbagelevering vilde 

have sat begge i den samme Stilling ved Aarets Ende, som om 

der intet Laan havde fundet Sted: Den ene vilde ikke have 

vundet noget paa den andens Bekostning.

Men naar der foruden den tilbageleverede Høvl ogsaa gives 

en Planke, vil Jakob ved Aarets Udgang være bedre stillet, og 

Vilhelm daarligere, end om der ikke var sket noget Laan. Jakob 

vil da have 291 Planker og en ny Høvl og Vilhelm 289 Planker 

og ingen Høvl. Dersom nu Vilhelm vedbliver at laane Planken 

saa vel som Høvlen paa de samme Vilkaar som før, er det saa 

ikke tydeligt, at hans Indtægt lidt efter lidt vil aftage, Jakobs 

derimod tiltage, indtil den Tid kommer, da Jakob som Resul

tatet af det oprindelige Høvl-Udlaan faar hele Vilhelms Arbejds- 

udbytte — d. v. s. Vilhelm vil praktisk talt være hans Slave.

Kan da Renten være noget naturligt og rimeligt? Det an

førte Eksempel fører intet Bevis derfor. At Bastiats Eksempel 

kan svnes overbevisende, beror derpaa, at man med Udlaanet 

af Høvlen forbinder en Tanke om Overdragelse af den større 

Produktionskraft, som Arbejdet faar ved Brug af Høvl. Men 

dette vilde kun være Tilfældet, hvis Forfærdigelsen og Brugen 

af Høvle var en Hemmelighed eller Patentret, men saa er vi 

inde paa Monopolets Omraade, ikke Kapitalens. Hvad Jakob 

laante Vilhelm, var ikke det Fortrin at anvende sit Arbejde paa 

en virksommere Maade, men simpelthen Frugten af ti Dages 

Arbejde. Var «den i Redskabet boende Kraft til at forøge Ar

bejdets Produtivitet» Aarsagen til Renten, da vilde Rentefoden 

stige med Opfindelsernes Fremskridt. Men det er ikke Tilfældet.

Jeg er da ogsaa tilbøjelig til at tro, at dersom al Formue
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bestod af saadanne Ting, som Høvle, og al Produktion var saa- 

dan som Tømmermændenes — det vil sige, dersom Formuen 

kun bestod af Jordens livløse Stoffer og Produktionen kun bestod 

i at omforme disse paa forskellig Vis, — da vilde Renten kun 

være et Rov fra Næringsfliden og ikke længe kunne bestaa. 

Dermed være ikke sagt, at der da ikke vilde finde nogen Formue

ophobning Sted, thi Haabet om Forøgelse er ikke den hoved

sagelige Grund til denne. Børn sparer Skillinger sammen til 

Julen, Sørøvere øger deres nedgravede Skatte, og Folk som Stewart 

og Vanderbilt vil, da de nu engang er bleven grebne af Sammen- 

dyngnings-Lidenskaben, fortsætte med at samle Millioner, selv 

om de ikke giver Rente. Det vil heller ikke sige, at der ikke 

længere vil finde Ind- og Udlaan Sted, thi dette vilde fremdeles 

i stor Udstrækning være til gensidig Fordel. Havde Vilhelm et 

Arbejde, som skulde begyndes straks, og Jakob et, som først 

skulde begynde om ti Dage, saa kunde det være fordelagtigt for 

begge, at Høvlen blev laant, selv om der ikke blev givet nogen 

Planke for den.

Men imidlertid er ikke al Formue af samme Natur som 

Høvle, Planker eller Penge, heller ikke bestaar al Produktion 

blot i at omdanne Jordens livløse Stoffer. — Lægger jeg Penge 

tilside, vil de unægtelig ikke forøge sig. Men sæt, at jeg i Stedet 

henlægger Vin. Ved Aarets Udløb vil jeg da have en Værdifor

øgelse; thi Vinen vil have vundet i Godhed. Eller sæt, at jeg i 

en dertil skikket Egn holder Bier; ved Aarets Udløb vil jeg da 

have flere Sværme og desuden den Honning, de har tilvirket. 

Og ligeledes vil det i Regelen gaa, hvis jeg udsætter Faar, Kvæg 

eller Svin paa en Græsgang eller Overdrev.

Hvad der nu i disse Tilfælde bringer Forøgelsen til Veje, 

lordrer vistnok i Regelen Arbejde for at kunne udnyttes, men er 

dog noget fra Arbejdet forskelligt og adskilleligt, nemlig Naturens 

virksomme Kraft: Vækst, Forplantning, som overalt er ejendomme

lig for alle Former af det vidunderlige, som vi kalde Liv, og 

dette er det, efter min Mening, der er Aarsagen til Renten, til 

Kapitalens Forøgelse ud over hvad der skyldes Arbejdet. I Na

turens evig strømmende Flod, er der saa at sige visse Livsstrøm

ninger, som, dersom vi benytter os af dem, hjælper os med en 

Kraft, der er uafhængig af vore Anstrængelser, til at forvandle 

Stoffet til de Former, vi ønsker, det vil sige til Formue.

Medens der nu kan nævnes mange Ting, der i Lighed med
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Penge, Maskiner eller Klæder ikke har nogen Forøgelsesevne, er 

der andre Formue- og Kapitalgenstande, der ligesom Vinen ind

til en vis Grad vil vokse af sig selv i Værdi eller ligesom Bier 

og Kvæg vokse af sig selv i Mængde, og andre igen, som f. Ex. 

Sædekorn, der, — skønt der ganske vist behøves Arbejde for at 

skaffe dem Livsbetingelser — dog, naar man sætter dem i Stand 

dertil, formerer sig eller m. a. Ord giver et Udbytte ud over det 

som skyldes Arbejdet.

Nu bevirker Formuens Ombyttelighed nødvendigvis, at den 

Fordel, der flyder af Besiddelsen af én Slags Formue, udlignes 

paa al Formue. Thi ingen vil beholde Kapital af en vis Art, 

naar den kan ombyttes med en fordelagtigere.

Ingen vilde f. Eks. male Korn til Mel og holde det paa 

rede Haand til deres Brug, som ønsker fra Tid til anden at 

ombytte Korn med Mel, dersom han ikke ved en saadan Om

bytning kunde skaffe sig en Forøgelse jævnstor med den, han 

alt i alt vilde faa ved at benytte sit Korn til Udsæd. Ingen 

vilde lave et Vandingsanlæg, dersom ikke de Folk, som ved dets 

Hjælp kunde udnytte Naturens genfrembringencje Kræfter, vilde 

give ham en saa stor Andel i den Forøgelse, de vinder, at den 

Kapital, han ofrer paa Arbejdet, giver lige saa stort Udbytte som 

deres. Og saaledes maa det gaa indenfor ethvert Ombytnings- 

omraade.

Der ligger ogsaa i Udnyttelsen (gennem Ombytning) af For

skellighederne i Naturens og Menneskenes Kræfter, en Værdifor

øgelse, som paa en vis Maade ligner den, der frembringes ved 

Naturens Livskraft. Paa ét Sted vil f. Eks. en vis Mængde Ar

bejde kunne frembringe 200 i Planteføde og 100 i Dyreføde. Paa 

et andet Sted er Vilkaarene omvendte; samme Arbejde giver 

100 i Planteføde og 200 i Dyreføde. Paa det ene Sted vil Plante- 

fødens Værdi forholder sig til Dyrefødens som 2 til 1, paa det 

andet Sted som 1 til 2; antager vi nu, at der kræves lige Mængde 

af begge Dele, saa vil samme Arbejde paa hvert Sted give 150 

'af begge Slags. Men dersom vi paa det ene Sted anvender Ar

bejdet udelukkende til at frembringe Planteføde, paa det andet 

til at frembringe Dyreføde, og saa bytter den Mængde, der 

kræves, saa vil man paa begge Steder være i Stand til med den 

givne Sum Arbejde at forskaffe sig 200 af begge Slags, saa at 

paa begge Steder har det Produkt, som unddrages fra Forbrug 

og bestemmes til Ombytning, indbragt et Overskud. Saaledes
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kom Whittingtons Kat tilbage fra hint fjerne Land, hvor der var 

faa Katte og fuldt op af Rotter, i Skikkelse af Kister med Varer 

og Poser med Guld.

Naturligvis kræver Ombytningen Arbejde, ligesaa vel som Ud

nyttelsen af Naturens genfrembringende Kræfter gør det; og Om

bytningens Udbytte er lige saa vel som Udbyttet af Landbrug et 

Produkt af Arbejde; men i begge Tilfælde medvirker der dog 

en anden Kraft, som gør det umuligt at maale Resultatet blot 

efter det anvendte Arbejde, idet tillige Kapitalbeløbet og den Tid, 

det er i Anvendelse, spiller en Rolle. Kapitalen hjælper Arbejdet 

i al Produktion, men der er dog en Forskel paa deres indbyrdes 

Forhold i de Arter af Produktion, som kun bestaar i at lade 

Stoffet undergaa Form- eller Stedforandring, (f. Eks. Høvling af 

Planker eller Brydning af Kul), og i dem, som udnytter Naturens 

genfrembringende Kræfter eller den Evne til Forøgelse, som ud

springer af Forskellighederne i Fordelingen af Naturens og Men

neskenes Kræfter, (f. Eks. Kornavl, Ombytning af Is mod Sukker 

osv.). I den første Slags Produktion er Arbejdet alene den vir

kende Aarsag; stanser Arbejdet, saa stanser ogsaa Produktionen. 

Naar Tømmermanden ved Solnedgang lægger Høvlen hen, saa op

hører Værdiforøgelsen. Naar Klokken ringer til Lukning paa 

Fabriken, saa ophører Produktionen, indtil Arbejdet bliver op

taget igen. Mellemtiden kunde, for saa vidt lige saa godt være 

udslettet. Men i de andre Produktionsarter, de, hvori Arbejdets 

Andel kan lignes med Tømmerllødernes Gærning, naar de kaster 

Tømmerstokkene i Elven og lader dem drive ned til Savværket 

mange Mile derfra, — i dem har tillige Tiden noget at sige. 

Sæden spirer og vokser i Jorden, medens Landmanden sover 

eller pløjer nye Marker.

Lad os nu vende tilbage til Bastias Eksempel: Det er klart, 

at dersom der findes nogen Grund til, at Vilhelm ved Aarets 

Slutning skulde give Jakob mere tilbage end en lige saa god 

Høvl, saa er det ikke, som Bastiat mener, den større Magt, som 

Høvlen giver Arbejdet, thi dette har, som før paavist, intet med 

Sagen at gøre; men derimod maa Grunden søges i Tidsforløbet 

— Mellemrummet af et Aar mellem Laanet af Høvlen og dens 

Tilbagegivelse. Dersom man nu blot holdt sig til dette Eksempel, 

saa er der intet der peger paa, at Tiden, har noget at sige; thi 

en Høvl har ved Aarets Ende ingen større Værdi end ved dets 

Begyndelse. Men tænker vi os istedetfor Høvlen en Kalv, saa
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er det klart, at for at bringe Jakob i en lige saa god Stilling, 

som om han ikke havde laant den ud, maatte Vilhelm ved Aarets 

Udløb tilbagelevere ham ikke en Kalv, men en Kvie. Og ligeledes 

kunde Høvlen, hvis den havde været bestemt til Ombytning, have 

tjent til Grundlag for en hel Række Omsætninger i Aarets Løb, 

hver Omsætning betydende for Jakob et Overskud. Da nu Jakob 

kunde have anvendt sit Arbejde paa en af disse Maader, saa vil 

han ikke lave en Høvl til Vilhelm, dersom han ikke et Aar efter 

faar niere end en Høvl tilbage. Og Vilhelm kan staa sig ved at 

give mere, fordi han paa lign. Vis ogsaa faar Del i den Fordel 

som Tidselementet giver (i Kraft af den Udligning, der nødven

digvis maa finde Sted mellem Udbyttet ved al Slags Kapitalan

vendelse). I sidste Instans udspringer den Fordel, som vindes 

ved Tidsforløb, af Naturens Frembringelsesevne og Forskellig

hederne i Naturens og Menneskenes Kræfter.

Var Stoffets Egenskaber og Evner overalt de samme, og var 

al Frembringelse udelukkende et Udslag af Menneskets egen 

Kraft, saa vilde der ikke gives nogen Rente. Magten til at er

holde saadan Indtægt vilde ikke, som nu, være Kapitalen med

født. At jeg, dersom jeg ejer 1000 Dollars, kan faa Rente af 

dem, naar jeg laaner dem ud, kommer ikke af, at der er andre, 

som ikke har 1000 Dollars og gærne vil betale mig for Brugen 

af dem, dersom de ikke paa anden Maade kan faa fat i dem; 

men det kommer deref, at den Kapital, som mine tusende Dol

lars repræsenterer, har Evnen til at give enhver, som har den 

i Hænde, en Indtægtsforøgelse, selv om han er Millionær. Thi 

den Pris, man kan faa for et eller andet, afhænger ikke saa 

meget af, hvad Køberen gerne vilde give hellere end at undvære 

Tingen, som af, hvad Sælgeren paa andet Hold kan faa for den. 

Renten er altsaa ikke egentlig en Betaling for Brugen af Kapital, 

men et Udtryk for Kapitalens Forøgelse. Dersom Kapital ikke 

øgedes, saa vilde de Tilfælde, hvori Ejeren fik en Afgift, være 

faa og rene Undtagelsestilfælde. Vilhelm vilde snart finde ud, 

om det ikke lønnede sig for ham at give en Planke for Tilla

delsen til at udsætte med at betale for Jakobs Høvl.

Kort sagt, hvis vi gør os rede for Produktionens Art finder 

vi, at den er af tre Slags, nemlig Afpasning (Omformning, Flyt

ning osv.), Avl (Husdyrbrug, Plantedyrkning) og Handel (Ombyt

ning mellem Mand og Mand og Land og Land).

Naar man ved Afpasning af Kapital paa hensigtssvarende

George: Fremskridt og Fattigdom. 7
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Vis giver Arbejdet større Evne til af Raastof at frembringe For

mue (som f. Eks. naar man afpasser Jern, Kul, Vand og Olie 

til en Dampmaskine), saa er det karakteristisk, at det er selve 

Benyttelsen, der bringer Fordel. Naar vi derimod anvender 

Kapital paa den anden af de nævnte Maader (f. Eks. ved at saa 

Korn), saa opstaar Fordelen ikke af Kapitalens Benyttelse, men 

af dens Tilvækst. Og anvender vi Kapital i Ombytningens Tje

neste, ligger Fordelen i den højere Værdi af de Ting, vi til

bytter os.

Oprindelig tilfalder de Fordele, der opstaar af Benyttelsen, 

Arbejdet og den Fordel, der opstaar af Tilvæksten, Kapitalen. 

Men paa Grund af Arbejdets Deling og Formuegenstandenes Om

byttelighed finder der en Udjævning Sted. Det Arbejde, der 

anvendes paa førstnævnte Vis, faar ikke hele Indtægten, men det 

hele minus saa meget, som er nødvendig til at give Kapitalen en 

saadan Forøgelse, som den kunde have faaet i de andre Pro- 

duktionsmaader; og den Kapital, der benyttes i den anden og 

tredje Produktionsmaade, vil ikke erholde det hele Overskud, 

men Overskuddet minus det, som kræves til at give Arbejdet 

den samme Løn, som det kunde have faaet ved Produktion af 

førstnævnte Art.

Saaledes udspringer da Renten af den Forøgelsesevne, som 

Kapitalen er i Besiddelse af. Den er ikke noget vilkaarligt, men 

noget naturligt, ikke et Udslag af en særlig Samfundsordning, 

men af de almene Love for Samfundslivet. Den er derfor ret

mæssig.

FJERDE KAPITEL.

Uægte Kapital og Kapitalrente.

Den Mening, at Renten er et Bov fra Næringsfliden, skriver 

sig sikkert for en stor Del fra, at man ikke formaar at skelne 

imellem, hvad der virkelig er og hvad der ikke er Kapital, saa 

man tager for Kapitalrente, hvad der i Virkeligheden intet har 

dermed at gøre. I daglig Tale kalder man enhver Person Kapi

talist, hvis han ejer noget, der — uden Arbejde — giver ham 

Indtægt; og overalt hører vi Tale om «Striden mellem Arbejde
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og Kapital.» Om der i Virkeligheden findes nogen saadan Strid, 

derom beder jeg ikke Læseren allerede nu at danne sig en Me

ning; jeg skal kun her søge at rydde nogle Misforstaaelser til 

Side, som forvirrer Omdømmet.
Vi har allerede tidligere set, at Jordværdierne, der udgør 

en saa umaadelig Del af det, der sædvanlig kaldes Kapital, aldeles 

ikke er Kapital, og Jordrenten, som tager en stedse voksende 

Part af de fremskridende Landes samlede Produktion, altsaa ej- 

heller maa sammenblandes med Kapitalrenten. Ligeledes har vi 

set, at Aktier, Obligationer osv., der udgør en anden stor Del 

af det, som sædvanlig kaldes Kapital, aldeles ikke er det. Men 

i visse Tilfælde ligner disse Gældsbeviser ganske vist i høj Grad 

Kapital, hvorhos de giver sine Ejermænd en Indtægt, som ikke 

alene kaldes Rente, men ogsaa har al mulig Lighed dermed, saa 

der kan være Grund til at tale noget udførligere om denne Sag, 

før vi forsøger at rense Begrebet Rente fra nogle af de andre 

Tvetydigheder, som hefter ved det.

Lad os altid holde os det klart, at intet kan være Kapital, 

som ikke er Formue — det vil sige virkelige, haandgribelige 

Ting, der ikke er Naturens frivillige Gaver. Derfor er en Stats

obligation ikke Kapital, ja, repræsenterer ikke engang Kapital. 

Den Kapital, Regeringen engang fik for den, er blevet uproduktivt 

forbrugt — skudt ud af Kanonmundinger, slidt op i Krigsskibe, 

givet ud til at holde Mennesker til at marschere og eksercere, 

dræbe og ødelægge. Papiret kan ikke repræsentere en tilintet- 

gjort Kapital, repræsenterer overhovedet ingen Kapital. Det er 

kun en højtidelig Erklæring om, at Regeringen engang ved Skatte

udskrivning vil tage fra Folkets Forraad saa og saa megen For

mue for at overdrage den til Papirets Ejermand, og indtil det 

sker aarlig yde ham saa meget, som den Formue, Papiret lyder 

paa, kunde have givet ham. De uhyre Summer, som tages fra 
alle’ moderne Landes Befolkning til Forrentning af Statsgæld er 

altsaa ikke Renter i virkelig Forstand, men Skatter paa Arbejdets 

og Kapitalens Produktion, som levner saa meget mindre tilovers 

til Arbejdsløn og Rente.
Men sæt at disse Obligationer er bleven udstedt med det 

Formaal at uddybe en Flodseng, opføre et Fyrtaarn, eller, for 

at tage et lidt afvigende Eksempel, sæt at de er udstedt af et 

Jernbaneselskab. I slige Fald repræsenterer de en virkelig eksi

sterende Kapital og kan ligesom Aktier i et Foretagende, der 

7*
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betaler Udbytte, betragtes som Beviser paa Besiddelse af Kapital. 

Men dette kan de imidlertid kun, for saa vidt de virkelig repræ

senterer Kapital, og ikke er udstedt ud over det Kapitalbeløb, 

der er anvendt. Næsten alle de amerikanske Jernbaneselskaber 

og andre Aktieforetagender overlastes paa denne Maade. Hvor 

der i Virkeligheden kun har været anvendt en Dollars Værdi, 

udstedes der Aktier for to, tre, fem, ja, ti, og af dette opdigtede 

Beløb betales der Renter. Men de Summer, som af saadanne 

Selskaber fortjenes ud over hvad man er den Kapital skyldig, 

som virkelig er sat i Foretagendet, er aabenbart ikke Rente, men 

maa rettere betegnes som Monopolgevinst.

Da Jakob I. gav sin Yndling udelukkende Ret til at tilvirke 

Guld- og Sølvtraad og under svære Straffe forbød enhver anden 

det, saa skrev den Indtægt, som Buckingham fik paa denne 

Maade, sig ikke fra Renten af den Kapital, der var nedlagt i 

Bedriften, men fra det Monopol han havde faaet af Kongen, 

d. v. s. fra Magten til i egne Øjemed at lægge en Skat paa alle 

Forbrugere af saadan Traad, Fra en lignende Kilde kommer 

Indtægten af de Monopoler, som — under Paaskud af at op

muntre Landets Næringsflid — skabes ved Beskyttelsestold. Der 

gives imidlertid et andet langt lumskere og langt mere alminde

ligt Slags Monopol. Ved Ophobning af store Kapitalmasser under 

fælles Styre har der udviklet sig en ny Magt, aldeles forskellig 

fra den Kapitalens naturlige Voksekraft, som er Rentens Ophav. 

Medens denne sidste ni3ci kaldes en opbyggende Kraft, er don 

Magt, som opstaar, hvor Kapitalen sammenhobes, en nedbrydende 

Kraft. Den er en Magt af samme Art som den, Jakob I. gav 

Buckingham, og den udøves ofte med lige saa skamløs Ringeagt 

for den enkeltes Ret. Et Jernbaneselskab nærmer sig til en 

liden By som Landevejsrøveren til sit Offer. Truselen : «Gaar I 

ikke ind paa vore Betingelser, saa lægger vi vor Bane V2 Mil 

udenom eders By!» er lige saa virksom som: «Pengene eller 

Livet!» — Eller hvordan gaar det, hvor der er Forbindelse til 

Vands, og man forsøger at starte en konkurrerende Skibsfart: — 

Taksterne sættes ned, til det nye Foretagende er ødelagt; ogsaa 

bliver Almenheden tvungen til at betale Krigsomkostningerne. 

Og paa samme Maade, som Røvere slaar sig sammen til fælles 

Plyndring og siden deler Byttet, saaledes forener Jernbanelinjerne 

sig om at skrue Fragterne op og siden dele Fortjenesten. Og 

aldeles paa samme Vis som Buckinghams Kreaturer i Ly af
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Guldtraadspatentet gennemsøgte Privathuse og beslaglagte og bort

førte Papirer og Personer, saaledes kan ogsaa det store ameri

kanske Telegrafselskab i Kraft af sin ophobede Kapital mishandle 

Korrespondancen og knuse de Blade, som vækker dets Mishag.

Vi behøver kun i forbigaaende at nævne disse Ting. Alle 

og enhver kender det Tyranni og den Rovlyst, hvormed den 

sammenhobede Storkapital ofte bliver benyttet til at bestikke, 

plyndre og ødelægge. Hvad jeg ønsker at rette Læserens Op

mærksomhed paa, er, at Vinst, der erhverves paa saadan Maade, 

ikke maa sammenblandes med det Udbytte som retmæssig til

falder Kapitalen som en af Produktionens Faktorer. — Saadan 

Vindst skyldes ofte Mangler ved Lovgivningen. Men den almene 

Aarsag, som i fremskridende Samfund med Formue-Sammen

hobningen afføder Magt-Sammendragning, den er det vi søger, 

men endnu ej har fundet.

Ligesom altsaa meget af, hvad der kaldes Rente, er saadan 

Storkapitalmagts-Profit, forveksles ogsaa ofte Risikopræmie med 

Kapitalrente. Nogle tjener sig en Formue ved Foretagender, 

som nødvendigvis maa bringe den store Flerhed Tab. Hid hører 

f. Eks. mange Former af Børs-Spekulation. Beslutsomhed, Dømme

kraft, Kapitalstyrke, Dygtighed i det, man i sine lavere Former 

kalder Bondefangeri, kan her give den Enkelte stor Fordel; men 

aldeles som ved Spillebordet: hvad den ene vinder, maa den 

anden tabe.
Ser vi nu paa de store Formuer, der saa ofte anføres som 

Eksempler paa Kapitalens Evne til at hobe sig sammen — Her

tugen af Westminsters, Rothschildernes, Astors, Vanderbilts osv. 

— saa vil det ved nærmere Undersøgelse snart vise sig, at de 

mere eller mindre er opbygget ikke ved Renter, men paa Maader 

som dem, vi nys har omtalt. Men hvor nødvendigt det er at 

være klar over Forskellen, viser sig af Dagens gængse Drøftelser, 

hvor alting snart er hvidt, snart sort, alt eftersom man tager 

sit Standpunkt paa den ene eller den anden Side. Fra den ene 

Side bliver vi opfordret til i den dybe Fattigdoms Tilværelse 

Side om Side med umaadelige Opdyngninger af Formue at se 

Kapitalens Overgreb mod Arbejdet; fra den anden Side derimod 

henviser man til, at Kapitalen understøtter Arbejdet, og vil saa 

have, at vi deraf skal drage den Slutning, at der ikke er noget 

uretfærdigt eller unaturligt i den dybe Kløft mellem rig og fattig,
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at Rigdommen kun er Belønningen for Flid, Klogskab og Spar

sommelighed og Armoden kun Straffen for Dovenskab, Uviden

hed og Uforsy nlighed.

FEMTE KAPITEL.

Loven for Kapitalrenten.

Det er aabenbart, at under frie Forhold vil det højeste, 

som kan gives for Benyttelse af Kapital, være den Forøgelse den 

bringer, og at Lavniaalet, Nulpunktet vil være Tilbageleveringen 

af Kapitalen, thi oversteg Benten det ene, vilde Laanet foraar- 

sage Tab, og sank det under det andet, vilde Kapitalen ikke 

kunne vedligeholdes.

Vi maa mærke os, at det ikke (som nogle Forfattere skødes

løst skriver) forholder sig saaledes, at det er den forøgede Kraft, 

som Arbejdet faar ved Anvendelse af særlig hensigtsmæssige For

nier af Kapital, der bestemmer Rentens Maksimalhøjde; nej den 

bestemmes af Kapitalens gennemsnitlige Forøgelsesevne. Evnen 

til al anvende fordelagtige Produktionsformer er helt og holdent 

Arbejdets egen; Kapitalen har intet hermed at gøre og kan ikke 

fordre Part i Udbyttet heraf. Bue og Pile kan sætte en Indi

aner i Stand til at fælde, lad os sige en Bøffel om Dagen, me

dens han med Stokke og Stene knap nok vilde kunne fælde én 

hver Uge; men den, der laver Stammens Vaaben, kan ikke der

for af Jægeren fordre seks af hver syv Bøfler for Brugen af 

Buen og Pilene; heller ikke vil den i en Uldvarefabrik anbragte 

Kapital indbringe Kapitalisten Forskellen mellem Fabrikens sam

lede Produktion og det, som den samme Sum af Arbejde kunde 

have fremstillet, ved Spinderok og Vævestol. Naar Vilhelm laaner 

en Høvl af Jakob, er det ikke den, der giver ham Fordelen af 

den forøgede Produktivitet, som Brug af Høvl medfører, fremfor 

Brug af Flintesten eller Muslingskal; thi Kulturfremskridtet har 

gjort Brugen af Høvl til Almenejendom for Arbejdet.

Naar nu det er Naturens levende Kræfter (for hvilke Tiden 

er af Betydning) som er Kapitalrentens Aarsag, saa synes deraf
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at maatte følge, at Rentens Højmaal niaa afhænge af disse Kræf

ters Styrke og af den Udstrækning, hvori de medvirker i Pro

duktionen. Nu er der ganske vist uendelig Forskel paa Repro
duktionskraft (f. Eks. mellem Laksen, der lægger Tusinder af Æg 

o« Hvalen, der med Aars Mellemrum føder én Unge); men det 

viser sig dog at Ligevægten opretholdes, idet der finder en Ud

jævning Sted mellem genfrembringende og ødelæggende Kræfter. 

Denne Ligevægt kan Mennesket imidlertid indenfor snævre Grænser 
forstyrre- ved at forandre de naturlige Forhold kan vi efter 

Beha. udnytte de reproduktive Kræfters vekslende Styrke. Men 

oør vi det, da finder der en ny Udjævning Sted: Værdiudjæv

ningen. Hvis jeg opdrætter Kaniner og du Heste, saa kan ganske 

vist mine Kaniner formere sig hurtigere end dine Heste. Men 

min Kapital vil dog næppe forøges hurtigere end dm, thi Ka

ninernes Værdi vil trykkes ned i Forhold. .
Hvad angaar den Forskel der paa de forskellige Trin af 

Samfundsudviklingen findes i Henseende til den Udstrækning, 

hvori levende Kræfter tages i Brug ved Produktionen, er der o 

, Ting at bemærke. For det første at vel er i et Land som Eng

land Fabriksindustrien meget større end Landbruget, men de te 

gælder væsentlig kun Landet i geografisk Forstand, ikke hele In

dustrisamfundet. Thi Industrisamfund har ingen politisk-geogra- 
fiske Grænser; de rækker saa langt Ombytningen naar. Og 

spiller end i selve England Landbruget en underordnet Rolle, 

opvejes det af Landbrugets Overvægt i Kanada, Indien, Øs ersø 
landene osv., kort sagt alle de Samfund, hvortil Englands Ver

denshandel strækker sig. For det andet: Vel er der undei Ci

vilisationens Fremgang en Tendens til en forholdsys Forøgelse 
af Industrien i Sammenligning med Landbruget og følgel.g bl 

forholdsvis mindre at bygge paa Naturens genfrembringende 

Krætter- men dette ledsages af en tilsvarende Udvidelse i Han

delen, hvorved der altsaa bliver gjort mere Brug af den dera 

flydende Forøgelsesevne.
' Den ved Kapitalens gennemsnitlige Forøgelse bestemte

malhøjde for Renten maa nu, hvor den end hgger være e 
saadan, at naar alt lages i Betragtning (som 1. Ex. "" 

Surhed, Lysten ti! Opsang osv 

bejdets Belønning være lige, d. v. s. svar bestemt
Møje og de Ofre, der. er gjort. Det er maaske amuhgt bestemt 

at formulere delte, da Lønnen sædvanlig beregnes e

Noi'-
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samlede Mængde, Renten derimod procentvis; men dersom vi 

antager en vis Formue at være Produktet af en vis Mængde 

Arbejde under Medvirkning af et bestemt Kapitalbeløb i en vis 

Tid, saa vil det Forhold, hvori Udbyttet deles mellem Arbejdet 

og Kapitalen, kunne tjene til Sammenligning. Der maa gives en 

saadan Ligevægtshøjde, omkring hvilken Rentefoden svinger; thi 

i modsat Fald vilde enten Arbejdet ikke indlade sig paa at bruge 

den tilbudte Kapital, eller ogsaa Kapital ikke blive stillet til 

Arbejdets Raadighed. Arbejde og Kapital er jo kun forskellige 

Former af den samme Ting — menneskelig Virksomhed. Kapi

tal er i Virkeligheden kun Arbejde, bundet til Stof, og som atter 

frigøies, alt eftersom det behøves, paa samme Maade, som den 

i Kullet bundne Solvarme atter frigøres i Ovnen. Anvendelse 

af Kapital ved Produktionen er derfor kun en Form for Ar

bejde. Derfor bevirker ogsaa det samme Grundforhold, som 

ved fri Konkurrence bringer Lønnen for forskellig Virksomhed 

til en fælles Jævnhøjde - det Forhold nemlig, at Menneskene 

søger at tilfredsstille deres Ønsker med mindst mulig Anstræn- 

gelse — at Ligevægten mellem Lønnens og Rentens Højde op

ietholdes. Rente og Arbejdsløn staar altsaa ikke i Modsætning 

til hinanden; paa Grund af det naturlige Ligevægtsforhold maa 

netop Bente og Løn stige og falde med hinanden. Falder Løn

nen, maa ogsaa Renten falde forholdsmæssig, thi ellers bliver 

det mere fordelagtigt at bruge sit Arbejde til Frembringelse af 

Kapital end at anvende det ligefrem. Og hvis Renten falder, 

maa ogsaa Lønnen gaa ned, da ellers Kapitaldannelsen vilde 
blive hæmmet.

I sæi lige I ilfælde kan Lønnen og Rentens Ligevægt natur

ligvis møde Hindring; men i Almindelighed maa Ligevægtstilbøje

ligheden gøre sig gældende. Thi selv i de Samfund, hvor der 

er den skarpeste Adskillelse mellem Arbejdere og Kapitalister, 

gaar dog begge disse Klasser ved næppe mærkbare Trinfølger 

over i hinanden, og i hvert Fald ved Ydergrænserne, hvor begge 

de to Klasser forener sig i de samme Personer, kan den Veksel

virkning, som opretholder Ligevægten, uden Vanskelighed gaa 

for sig. Desuden maa man huske paa, at Kapitalen jo kun er 

en Del af Formuen og kun adskiller sig fra Formue i Alminde

lighed ved den Brug, der gøres af den. Derfor har den sam

lede Formuemasse den samme udjævnende Virkning paa For

holdet mellem Kapital og Arbejde, som et Svinghjul har paa en
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Maskines Bevægelser: den optager Kapital, saa snart der findes 

for meget af den, og slipper den løs igen, saa snart der be

gynder at blive Mangel derpaa, lige som en Guldsmed kan give 

sin Hustru Diamanter at bære, naar han har Overflod paa dem, 

men udstille dem igen i sin Glaskasse, naar hans Forraad be

gynder at svinde. Enhver Tilbøjelighed fra Rentefodens Side 

til at stige over Ligevægten med Arbejdslønnen vil da øjeblikkelig 

fremkalde ikke blot en Tilbøjelighed til Frembringelse af ny 

Kapital, men ogsaa til at anvende Formue som Kapital, medens 

Rentenedgang vil have den modsatte Virkning.

Kort sagt: Mellem Løn og Rente er der et vist Forhold, 

betinget af Omstændigheder, som i hvert Fald kun langsomt for

andrer sig. Efter dette Forhold bliver saa meget Arbejde an

vendt til Frembringelse af Kapital, som efter Folkets Kundskabs

trin, dets Næringsflids Art, Omsætningens Udstrækning og Ha

stighed kræves for Produktionen; og dette Forhold opretholdes 

bestandig ved Vekselvirkning mellem Arbejde og Kapital; derfor 

maa Rentefoden stige og falde samtidig med Arbejdslønnens Stig

ning og Fald.
Som vi tidligere har paavist, afhænger Arbejdets og Kapi

talens samlede Udbytte af, hvad de kan faa ud af den bedste 

Jord, der staar gratis til Raadighed. Men da der nu, som vi 

har set, er et Ligevægtsforhold mellem Løn og Rente, saa maa 

altsaa ogsaa Renten, taget for sig, afhænge heraf, d. v. s. den 

maa falde, naar Jordrenten stiger o. omv. — Saaledes ses da 

Renteloven at samsvare med Loven for Jordrenten.

At Renten maa falde, naar Jordprisen stiger, ses ogsaa ty

delig, naar Arbejdslønnen lades helt ude al Betragtning. For at 

gøre det, maa vi ganske vist tænke os en Verden, som Carlyle 

vilde kalde Daarernes Paradis, en Verden, hvor Produktionen 

gik for sig uden Hjælp af Arbejde, alene ved Kapitalens gen- 

frembringende Kraft: hvor Faarene bar færdige Klædei paa 

Ryggen, hvor Husene voksede op af Frø o. s. fr. Lad os tænke 

os, at nogle Kapitalister med Kapital i passende Former kom 

over til et saadant Sted. De vilde da aabenbart som Udbytte 

faa hele den Formue, Kapitalen frembragte, men kun saa længe, 

der ingen Jordrente blev krævet. Alt som Jordrenten steg, 

maatte Kapitalejernes Indtægt synke. Tænker vi os, at det Sted, 

hvor Kapitalen saaledes paa egen Haand var i Stand til at 

frembringe Formue, var af ringe Udstrækning, f. Eks. en 0, saa
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kan vi let forstaa, at saa snart Kapitalen var steget, til den 

havde naaet Grænsen for Øens Evne til at modtage den, maatte 

dens Udbytte synke omtrent til Nul; og Grundejerne vilde faa 

næsten det Hele; thi Kapitalisterne vilde ikke have andet Valg 

end enten at betale eller kaste Kapitalen i Havet. Og stod Øen 

i Forbindelse med den øvrige Verden; da vilde Kapitalens Ud

bytte stille sig lige med, hvad der gjaldt paa alle andre Steder. 

Rentefoden vilde hverken blive højere eller lavere der end an

detsteds; Jordrenten vilde opsluge al den særlige Fordel, Stedet 

frembød, og Jorden paa saadan en 0 vilde have en stor Værdi.

For altsaa at samle Resultatet af det, vi har sagt, saa lyder 

Loven for Kapitalrenten saatedes:

«Forholdet mellem Løn og lienle bestemmes ved den gennem

snitlige Forøgelsesevne, som Kapital anvendt i genfrembringende Øje

med, har. Naar .Jordprisen stiger, gaar Renten ned ligesom Ar

bejdslønnen, d. v. s. Rentehøjden afhænger af Dyrkningsgrænsen.

Vi har da i vor Undersøgelse naaet til samme Punkt, som 

vi vilde være kommet til, dersom vi simpelthen havde behandlet 

Kapital som en Form for Arbejdet (hvad den jo i Virkeligheden 

er) og havde søgt den Lov, hvorefter Udbyttet deles mellem Jord

rente og Løn, det vil sige mellem Ejerne af de to Grundfaktorer 

i Produktionen: de naturlige Stoffer og Kræfter paa den ene Side 

og den menneskelige Virksomhed paa den anden — disse to, 

ved hvis Samvirken al Formue frembringes.

SJETTE KAPITEL.

Lønnen og Lønloven.

Der gives naturligvis ikke noget saadant som en alnién Løn

sats i samme Forstand som der til en given Tid og paa et givet 

Sted findes en vis almen Rentefod. Arbejdslønnen, d. v. s. alle 

Indtægter, der er vundet ved Arbejde, veksler ikke blot efter de 

forskellige Menneskers forskellige Evne, men ogsaa, navnlig under 

mere indviklede Samfundsforhold, ganske betydelig efter de for

skellige Beskæftigelser. Ikke desto mindre findes der en vis al

mindelig Sammenhæng mellem al Slags Arbejdsløn, saa man kan
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sige, at Lønnen til en Tid eller paa et Sted er højere eller lavere 

end til andre Tider og paa andre Steder. Al Løn stiger og 

falder ifølge en fælles Lov. Hvorledes lyder da denne?

Socialøkonomiens Tyngdelov — den, at Menneskene søger 

at tilfredsstille deres Ønsker med mindst mulig Anstrængelse — 

maa aabenbart, ved den Konkurrence den afføder, virke udjæv- 

nende, saa hvad der under ensartede Forhold kan tjenes ved 

lige Anstrængelser bliver væsentlig ens, hvad enten Folk arbejder 

med ét eller andet, for egen Regning eller for Løn. Hvad vil 

da under frie Forhold de Betingelser være, hvorpaa et Menneske 

kan leje andre til at arbejde for sig? — Aabenbart vil det af

hænge af hvad Folk kunde fortjene, hvis de arbejdede for egen 

Regning. Thi lige saavist som Arbejdsgiveren ikke behøver at 

give dem væsentlig mere for at bevæge dem til Forandring, lige 

saavist behøver de ikke at nøjes med mindre. Bød Arbejds

giveren mindre, vilde ingen modtage hans Vilkaar, da de kunde 

fortjene mere ved at arbejde for egen Regning. Idet nu Arbejds

giveren ønsker at betale saa lidt som muligt og Arbejderen 

ønsker at faa saa meget som muligt, bestemmes Arbejdslønnen 

af hvad Indtægt Arbejdet giver Arbejderne selv. Drives Lønnen 

midlertidig enten op over eller under denne Linje, saa opstaar 

der øjeblikkelig en Tilbøjelighed til at føre den tilbage igen.

Imidlertid afhænger jo Arbejdets Udbytte ikke blot og bart 

af Arbejdet selv. Formue er Produktet af to Faktorer, Jord og 

Arbejde, og hvad en vis Mængde Arbejde yder, veksler efter Be

skaffenheden af de Naturfordele, som der arbejdes med. Som 

Følge heraf vil i Kraft af den Grundsætning, at Menneskene 

søger at tilfredsstille deres Ønsker med mindst mulig Anstrængelse, 

Lønnen komme til at svare til Arbejdsudbyttet under de bedste 

Naturforhold, som frit staar aabent. Og de bedste Naturforhold, 

som staar Arbejdet aabent, er jo de daarligste, der overhovedet 

benyttes, thi Menneskene arbejder ikke paa et mindie indbrin

gende Virkefelt, naar et bedre staar dem aabent. Saaledes 

kommer den Løn, en Arbejdsgiver maa betale, til at afhænge 

af hvor ringe de daarligste Naturforhold, der er taget i Brug, 

er, og Lønnen vil stige eller falde i Forhold dertil.
Lad os f. Eks. forestille os et Samfund under primitive 

Forhold, hvor enhver arbejder paa egen Haand, nogle som Jæ

gere, andre som Jorddyrkere, Fiskere osv. Lad os antage at 

Jorddyrkningen netop er begyndt, og at al den Jord, der er i
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Brug, er af samme Godhed og giver samme Udbytte for lige 

Arbejde. Arbejdslønnen vil derfor udgøre det fulde Arbejds- 

udbytte og vil (naar Hensyn tages til de forskellige Beskæftigel

sers Besværlighed) til jævns være ens i alle. Dersom nu en 

eller anden ønsker at faa nogle af sine Kamerater til at arbejde 

ior sig, saa maa han aabenbart betale ham ligesaa meget i Løn, 

som Arbejde i Almindelighed giver i Totaludbytte.

Lad en længere Tid gaa hen. Landbruget har udvidet sig 

og omfatter nu Jord af meget forskellig Frugtbarhed. Lønnen 

vil nu ikke længere som før være det fulde Arbejdsudbytte. Den 

vil være lig Arbejdsudbyttet ved Jorddyrkningens Ydergrænse, 

det Punkt, hvor Udbyttet er ringest. Thi da Menneskene søger 

at tilfredsstille deres Ønsker med mindst mulig Anstrængelse, 

maa Indtægten af Landbrugsarbejde paa den ringeste Jord være 
lig den gennemsnitlige Indtægt af Jagt og Fiskeri. Arbejdet vil 

ikke længere overalt give samme Udbytte; thi de, som dyrker 

den bedre Jord, vil faa større Udbytte end de andre. Lønnen 

vil imidlertid fremdeles være éns, thi det Overskud, som Dyr

kerne at den bedre Jord faar, er i Virkeligheden Jordrente og 

vil give Jorden Værdi, saafremt den er personlig Ejendom. Der

som nu under disse forandrede Omstændigheder En ønsker at 
leje andre til at arbejde for sig, saa vil han kun have at betale, 

hvad Arbejdet kaster af sig hvor Udbyttet er ringest Synker 

Dyrkningsgrænsen til Jord af ringere og ringere Produktivitet 

saa maa ogsaa Lønnen synke, stiger den derimod, saa maa ogsaa 
Lønnen stige.

Her har vi da Lønloven afledet af en klar og almengyldig 

Grundsætning. At Lønnen afhænger af Dyrkningsgrænsen — at 

den er højere eller lavere alt efter den større eller mindre Ind

tægt, som Arbejdet kan faa ved Brug af de bedste Naturforhold, 

som staar det aabent - skyldes simpelthen, at Menneskene søger 
at tilfredsstille deres Ønsker med mindst mulig Anstrængelse.

Vender vi os nu fra simple Samfundstilstande til de ind

viklede Foreteelser i højt civiliserede Samfund, vil vi faa at se 

at ogsaa disse falder ind under den samme Lov. I saadanne 

Samfund afviger Lønningerne betydelig fra hverandre, men des

uagtet findes der et mere eller mindre bestemt og synligt Sam

menhængsforhold mellem dem. Dette Forhold er ikke uforander

ligt. Saaledes kan til én Tid en berømt Tænker ved sine Fore

drag tjene mange Gange større Løn end den bedste Haandværker,
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medens han til andre Tider næppe tør gøre sig Haab om Løn 

som en Lakaj. Ligeledes kan i en stor By enkelte Beskæftigelser 

kaste en stor Løn af sig, medens de i en Nybygd vilde blive for

holdsvis daarlig betalt. Det er dog ikke nødvendigt at dvæle 

nærmere ved Aarsagerne til Lønforskellen mellem forskellige 

Virksomheder. Thi disse (Arbejdets Besværlighed, Uddannelsens 

Kostbarhed osv.) er der bleven udmærket gjort Rede for af 

Adam Smith og hans Efterfølgere, der har forklaret Enkelt

hederne vel, selv om det ikke er lykkedes dem at se selve 

Hovedloven.

Virkningen af alle de Omstændigheder der fremkalder For

skel i Løn mellem de forskellige Slags Beskæftigelser, kan sam

menfattes i Udtrykkene Tilbud og Efterspørgsel, og det er fuld

stændig rigtigt at sige, at Lønnen i de forskellige Beskæftigelser 

vil veksle efter Forskellen i Tilbud af og Efterspørgsel efter Ar

bejdskraft — idet man ved Efterspørgsel forstaar, hvad det hele 

Samfund forlanger af vedkommende Art af Tjenester og ved Til

bud den Sum af Arbejdskræfter, som under de forhaandenvæ- 

rende Omstændigheder kan bevæges til at udføre disse. Men 

dette er kun rigtigt med Hensyn til de forholdsvise Lønforskel- 

ligheder, det er meningsløst naar man, som det gærne gøres, 

siger, at Lønhøjden i Almindelighed bestemmes ved Tilbud og 

Efterspørgsel. Thi Tilbud og Efterspørgsel er kun relative Ud

tryk. Tilbud af Arbejde kan ikke betyde andet, end at man til

byder at udføre Arbejde mod andet Arbejde eller Arbejdspro

dukter, og Efterspørgsel efter Arbejde kan ikke betyde andet, 

end at man byder Arbejdskraft eller Produkter i Bytte mod Ar

bejde. Tilbudet er saaledes Efterspørgsel, og Efterspørgselen 

Tilbud, og i Samfundet som Helhed maa det ene række lige 

saa langt som det andet. Dette har den herskende Statsøkonomi 

klart forstaaet, hvor det gælder Salg, og Ricardos, Mills og 

andres Beviser for, at Vekslingerne i Tilbud og Efterspørgsel 

ikke kan frembringe nogen almen Stigning eller bald i Priserne, 

om de end kan medføre Svingninger i Prisen paa en særskilt 

Ting, er lige saa anvendelige paa Arbejdet.

Alle de Omstændigheder, som frembringer Lønforskellig

heder mellem de forskellige Beskæftigelser, kan inddeles i to 

Klasser, alt eftersom de blot i Enkelt-Tilfælde bevirker højere 

Løn eller virkelig forhøjer Gennemsnitslønnen for samme Ar

bejde. Den høje Løn ved visse Beskæftigelser ligner meget
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Lotterigevinster, hvad ogsaa Adam Smith sammenligner den med : 

den enes Slorgevinst er sammensat af mange andres Tab. Dette 

gælder saaledes i høj Grad Lønnen for Forretningsledelse i Han

delsforetagender, hvad man kan se af den Kendsgærning af over 

90 Procent af alle Handelsfirmaer, som begynder en Forretning, 

før eller senere gaar fallit, saa Gennemsnitslønnen er langt 

ringere end man tit tror. Imidlertid er der jo ogsaa virkelige 

Forskelligheder i Lønhøjde, som har sin Aarsag i, at de Egen

skaber, der udkræves, er mere eller mindre sjældne: Større 

Evne eller Dygtighed (være sig medfødt eller erhværvet) med

fører større Løn. Men ligesom den højere Løn, som betales en 

Mand med større Arbejdskraft, afhænger af den Løn, som betales 

bolk, der er Gennemsnitsarbejdere, saaledes maa Lønnen i de 

Beskæftigelser, der kræver overlegen Evne og Dygtighed, afhænge 

at den Løn, der betales for almindelig Evne og Dygtighed.

Det er i Virkeligheden lige saa erfaringsmæssig som teore

tisk klart, at hvad det end er, som fremkalder Lønforskellig

hederne i de forskellige Beskæftigelser, og hvorledes end disse 

Forhold veksler til forskellig Tid og Sted, saa er dog Lønnen i 

en Beskæftigelse altid afhængig af Lønnen i en anden og saa

ledes videre nedover, indtil man har naaet til det laveste og 

bredeste Løn-Lag: de Beskæftigelser, hvor Efterspørgselen er mest 

ensformig og som man med størst Lethed kan slaa ind paa.

Thi om der end kan lindes Skranker, som er mere eller 

mindre vanskelige at overstige, er dog den Arbejdsstyrke, der 

kan slaa ind paa en vis Virksomhed, ingensteds absolut bestemt. 

Alle Haandværkere kunde, om det skulde være, arbejde som 

Daglejere, og mange Daglejere let blive Haandværkere. Mange 

Landmænd kunde, om det skulde være, blive Jægere eller Grube- 

arbejdere, Fiskere eller Sømænd, og mange Jægere, Grubearbej

dere, Fiskere og Sømænd forstaar sig saa godt paa Landbrug, 

at de kunde tage Haand i med, hvis det blev nødvendigt. I 

enhver Profession findes der Mennesker, som forener denne Virk

somhed med andre, eller vekselvis giver sig af med flere, me

dens de Unge, som stadig udfylder Arbejdets Rækker, drages i 

den Retning, der er mest indbydende. Hertil kommer, at alle 

Grader af Arbejdsløn ved umærkelige Afskygninger gaar over i 

hinanden: De bedst betalte Sagførere faar ganske vist langt 

højere Løn end de bedst lønnede Kontorister, men disse tjener 

dog mere end mangen Sagfører, og de daarligst lønnede Kon-
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torister fortjener allenfals mere end de daarligst lønnede Sag

førere. Saaledes staar der paa Grænsen af enhver Gærning Folk, 

der tiltrækkes saa ligelig af to eller flere Professioner, at den 

mindste Forandring er tilstrækkelig til at lede deres Arbejde i 

den ene eller den anden Retning. Derfor kan en Forøgelse eller 

en Formindskelse i Efterspørgselen efter et vist Slags Arbejde 

kun ganske midlertidig hæve Lønnen i vedkommende Fag over 

eller trykke den ned under dens normale Forhold til Lønnen i 

andre Virksomheder. Selv der, hvor kunstige Skranker, f. Eks. 

Laugsvæsen, modarbejder denne Vekselvirkning, kan de, som Er

faringen viser, ikke i Længden hindre den. De virker kun som 

Dæmninger, der opstemmer Elvens, Vand over dets naturlige 

Højde, men ikke kan hindre det fra at flyde over.

Det er saaledes klart, at Lønningerne i alle Lag tilsidst maa 

afhænge af Lønnen i det laveste og bredeste Lag — at den al

mene Lønhøjde stiger og falder, eftersom Lønnen i dette Lag 

stiger eller falder.

De oprindelige og grundlæggende Beskæftigelser, hvorpaa 

saa at sige alle andre er bygget, er jo imidlertid de, som ud

vinder Formue direkte fra Naturen; derfor maa Loven for Løn

nen i dem være den almene Lønlov. Og da Lønnen i saadanne 

Beskæftigelser aabenbart afhænger af, hvad Arbejdet formaar at 

frembringe under de ringeste Naturforhold, det overhovedet tager 

i Brug, saa afhænger altsaa Lønhøjden af Dyrkningsgrænsen 

eller, nøjagtigere udtrykt, af Godheden af de Naturforhold, som 

Arbejdet frit kan benytte uden Betaling.

Saa iøjnefaldende er denne Lov, at den ofte er blevet set 

uden at være blevet forstaaet. Det bliver hyppig sagt om saa

danne Lande som Kalifornien og Nevada, at Tilgang af billig 

Arbejdskraft vilde fremhjælpe deres Udvikling stærkt, da den 

vilde gøre det muligt at bearbejde de daarligere, men mere ud

bredte Malmlejer. De, som taler saa, har set, at der er et For

hold mellem lav Løn og lav Produktionsgrænse, men de for 

veksler Aarsag og Virkning. Det er ikke den lave Arbejdsløn 

som foranlediger Bearbejdelsen af daarlig Malm, men omvendt 

Produktionens Udstrækning til det lavere Punkt, som formindsker 

Lønnen. Kunde Lønnen vilkaarlig trykkes ned, som det stundom 

er blevet forsøgt ved Lovbestemmelser, saa vilde dog de fattigere 

Miner ikke blive bearbejdet, saa længe man havde rigere Miner 

at holde sig til. Blev derimod Produktionsgrænsen vilkaarlig
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trykket ned, f. Eks. ved at de bedste Lejer faldt i Hænderne 

paa Folk, som hellere vilde vente paa en fremtidig Prisstigning 

end straks tillade deres Bearbejdelse, saa vikle Lønnen med 

Nødvendighed falde.

Beviset er ført tilende. Den Lønlov, vi har fundet, sam- 

svarer med Jordrenteloven, og stemmer fuldstændig overens med 

Loven for Kapitalrenten. Den lyder saaledes:

Lønnen afhænger af Produktionsgrænsen eller af det Udbytte, 

Arbejdet kan faa ved Brug af de bedste Naturforhold, som staar 

det aabent uden Betaling.

Denne Lønlov stemmer overens med og forklarer almene 

Kendsgærninger, som ellers synes usammenhængende og selv

modsigende. Den viser at:

Hvor Jorden er fri og Arbejdet ikke understøttet af Kapital, 

tilfalder hele Udbyttet Arbejdet som Løn. Hvor Jorden er fri 

og Arbejdet understøttet af Kapital, bestaar Lønnen af hele Ud

byttet minus saa meget som er nødvendig for at forinaa Folk 

til Kapitaldannelse.

Hvor Jorden er underkastet privat Ejendomsret og Jord

rente opstaar, der bestemmes Lønnen ved det, som Arbejdet er 

i Stand til at faa ud af de bedste Naturforhold, som staar det 

aabent uden Betaling. — Hvor alle Naturfordele er monopoli

seret, kan Lønnen ved Konkurrence mellem Arbejderne trykkes 

ned til det Lavmaal, hvorpaa Arbejderne vil finde sig i at leve 

og forplante sig. (Det er dette Lavmaal, som Smith og Ricardo 

kalde «den naturlige Arbejdsløn»).

Ligesom Ricardos .Jordrentelov, hvortil den svarer, er Løn

loven selvindlysende, blot den udtales. Enhver kan indse, at 

ingen vil arbejde for en Arbejdsgiver for mindre, alt i alt, end 

han kan tjene ved at arbejde for sig selv; og at følgelig den 

Indtægt, Arbejdet kan faa af de Naturfordele, som staar det 

aabent, bestemmer den Løn, Arbejdet overalt faar. Det vil med 

andre Ord sige, at Jordrentelinjen danner den afgørende Grænse 

for Lønnens Højde.

I sine simplere Fremtoninger forstaas Lønloven af Folk, 

som ikke kærer sig et Gran om Socialøkonomi, ligesom den 

Kendsgerning, at et tungt Legeme falder til Jorden, forlængst 

var kendt af Folk, som ingen Anelse havde om Tyngdeloven. 

Man behøver ikke at være Filosof for at se, at hvis der i et 

Land aabnes Adgang til Naturfordele, som sætter Arbejderne i
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Stand til at skaffe sig selv højere Løn end den laveste, som nu 

betales, saa maa Arbejdslønnen i sin Helhed stige; og lige saa 

vidste selv de mest uvidende og enfoldige af Guldvaskerne i 

Kaliforniens Nybyggerdage, at saa snart det guldholdige Grus var 

udtømt, eller Jorden, hvorpaa det fandtes, var blevet monopoli

seret, saa maatte Lønnen falde. Der behøves ingen indviklet 

Teori for at forklare, hvorfor Lønnen er saa høj i Forhold til 

Produktionen i nye Lande, hvor Jorden endnu ikke er mono

poliseret. Sagen er ligefrem: Det ene Menneske vil ikke ar

bejde for det andet for mindre, end hans Arbejde virkelig ind

bringer, naar han bare behøver at gaa Va Mil længere bort og 

selv tage sig Jord. Det er kun efterhaanden som Jorden bliver 

monopoliseret og Naturfordelene stænges for Arbejdet, at Arbej

derne nødes til at konkurrere med hinanden om Beskæftigelse, 

og at det bliver muligt for Grundejeren at leje Folk til at ud

føre hans Arbejde, medens han selv lever af Forskellen mellem 

det, som de frembringer, og det, som han betaler dem.

Det er umuligt at læse de Socialøkonomiske Forfattere, som 

siden Smiths Dage har tumlet med Socialøkonomiens Problemer, 

uden at se, hvorledes de uafladelig snubler over Lønloven uden 

en eneste Gang at faa Øjnene op for den. Og dog, «havde det 

været en Hund, havde den bidt dem».

SYVENDE KAPITEL.

Fordelingslovenes indbyrdes Overensstemmelse og 

Samvirken.

De Slutninger, vi har naaet til med Hensyn til Lovene for 

Formuesfordelingen, giver en stor og meget vigtig Del af Social

økonomien en ganske ny Skikkelse, kaster nogle al dens mest 

indviklede Theorier over Ende og spreder nyt Lys over nogle af 

dens vigtigste Spørgsmaal. Og dog har vi ikke taget vor 1 ilflugt 

til nogetsomhelst omtvisteligt Grundlag eller opstillet en eneste 

Grundsætning, som ikke allerede var anerkendt.
Den Rentelov og den Lønlov, som vi har sat istedenfor 

dem, der nu læres, er nødvendige Følgeslutninger af den Grund

lov, som alene muliggør socialøkonomisk Videnskab, — den alt 

beherskende Lov, der er saa uadskillelig fra det menneskelige
Q

George: Fremskridt og Fattigdom.
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Sind, som Tyngden fra Stoffet, og uden hvilken det vilde være 

umuligt at forudse eller beregne nogen menneskelig Handling 

enten i Stort eller i Sniaat. Denne Grundlov, at Menneskene 

søger at tilfredsstille deres Ønsker med mindst mulig Anstræn- 

gelse, bliver — alt eftersom den ses i Forhold til den ene, anden 

eller tredie af Produktionens Faktorer — til hvad vi kalder hen

holdsvis Jordrenteloven, Kapitalrenteloven og Lønloven. Og naar 

man godkender Jordrentcloven, (der jo ligesom en geometrisk Grund

sætning kun behøver at blive forstaaet for at tiltvinge sig An

erkendelse), saa erkender man i og med den ogsaa Renteloven 

og Lønloven, saaledes som jeg har fremsat dem, idet de ikkun 

er andre Sider af samme Sag. Thi hvad er det, Anerkendelsen 

af Jordrenteloven beror paa? Aabenbart paa Erkendelsen af det 

Faktum, at Konkurrencens Virkning altid er den at hindre, at 

Arbejdets og Kapitalens Udbytte nogensteds bliver større end paa 

den daarligste Jord, der er i Brug. Men deraf følger jo, at 

Ejeren af Jord kan gøre Fordring paa det hele Udbytte, ud over 

hvad der med samme Anvendelse af Arbejde og Kapital kan 

faaes ud af den ringeste Jord, der er i Brug.

Den indbyrdes Sammenhæng og Samklang mellem Fordelings- 

lovene, saaledes som vi nu har opfattet dem, staar i en paa

faldende Modsætning til den Mangel paa Overensstemmelse, der 

er betegnende for disse Love, saaledes som de fremstilles af den 

herskende Socialøkonomi. Lad os opstille dem Side om Side:

Den gængse Fremstilling.

Jordrenten afhænger af Dyrk

ningsgrænsen, saa at den stiger, 

eftersom denne falder o. omv.

Lønnen afhænger af Forhol

det mellem Arbejdernes Antal 

og den Kapital, der er bestemt 

til deres Sysselsættelse.

Renten afhænger af Forhol

det mellem Tilbud af og Efter

spørgsel efter Kapital; eller, (som 

det siges om Profiten) af Arbejds

lønnen (Arbejdets Pris), saa at 

den stiger, eftersom Lønnen fal

der o. omv.

Den rigtige Fremstilling.

Jordrenten afhænger af Dyrk

ningsgrænsen, saa at den stiger, 

eftersom denne falder o. omv.

Lønnen afhænger af Dyrk

ningsgrænsen, saa at den falder 

og stiger med denne.

Renten (hvis Forhold til Løn

nen bestemmes ved den Vokse- 

evne, som Kapitalen har) af

hænger af Dyrkningsgrænsen, 

saa den falder og stiger med 

denne.
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I den gængse Fremstilling mangler Lovene enhver indbyrdes 

Forbindelse, de udgør ikke tilsvarende Dele men Maal af for

skellig Art. I den Skikkelse, vi har givet dem, udspringer de 

fra et fælles Punkt og udfylder hinanden til et fuldstændigt 

Hele.

Der er en paafaldende Lighed mellem Socialøkonomien i 

dens nuværende Skikkelse og Astronomien før Kopernikus, da 

man ansaa Jorden for Verdensaltets Midtpunkt. De kunstige 

Hjernespind, hvorved den gængse Socialøkonomi søger at forklare 

sig de Samfundsforteeiser, som for Tiden tiltvinger sig den civi

liserede Verdens Opmærksomhed, kan træffende sammenlignes 

med det indviklede System af Krese og Bikrese, som de Lærde 

konstruerede for at forklare Himlens Foreteelser paa en Maade, 

der stemte overens med den autoriserede Lære og Menigmands 

Indtryk og Fordomme. Og aldeles paa samme Maade, som de 

Iagttagelser, der viste, at Astronomernes Theori om Krese og 

Bikrese ikke kunde fyldestgørende forklare Himmelfænomenerne, 

banede Vej for Overvejelsen af den simple Theori, som traadte i 

(tens Sted, saaledes vil Erkendelsen af de gængse Theoriers 

Mangel paa Evne til at forklare Samfundsforeteelserne bane Vei 

for Overvejelsen af en Theori, som vil give Socialøkonomien 

hele den Simpelhed og Harmoni, som Kopernikus’ Theori gav 

Astronomien.

Men her hører Ligheden op. At den «faste og grundfæstede 

Jord» i Virkeligheden ruller frein gennem Rummet med ufattelig 

Fart, er aldeles stridende mod alle Menneskets oprindelige Ind

tryk. Derimod er den Sandhed, jeg søger at klargøre, i og for 

sig let forstaaelig, har været anerkendt i ethvert Folks Barndom 

og er kun bleven fordunklet ved den civiliserede Samfundstil

stands indviklede Former, ved selviske Interessers Løgnvæv og 

ved den falske Retning, som de Lærdes Spekulationer har taget. 

Intet kan være klarere end den Sætning, at Lønnens Stilstand 

trods Produktionskraftens Tiltagen skyldes Jordens Fordyrelse.

Tre Ting forener sig til Produktion: Arbejde, Kapital og 

Jord. — Tre Parter deler Udbyttet: Arbejder, Kapitalist og Jord

ejer. — Naar ved en Tilvækst i Produktionen Arbejderens og 

Kapitalistens Part ikke øges, saa følger deraf med Nødvendig

hed, at det er Jordejeren, der tager Profiten.

8*
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Og Kendsgærningerne stemmer med Følgeslutningerne: Jord

værdiens Stigning er Fremskridtets stadige Følge og Kendetegn. 

— Denne Stigning forklarer, hvorfor Løn og Rente ikke stiger. 

At Løn og Rente er højere i nye Lande end i gamle, er ikke, 

som den gængse Forklaring lyder, en Følge af, at Naturen dér 

yder Arbejds- og Kapitalanvendelsen større Udbytte, men af at 

Jord er billigere, saa Arbejde og Kapital beholder en større 

Part. Ikke Bruttoudbyttet, men Nettoudbyttet efter Jordrentens 

Fradrag, bestemmer, hvad der kan fordeles som Arbejdsløn og 

Rente.

Dersom Produktionen ikke var kommet ud over det Be

gyndelsesstade, hvor alt Arbejde ligefrem anvendes paa Jorden 

og al Løn betales i Jordens Produkter, vilde man aldrig have 

kunnet tabe den Kendsgerning af Syne, at naar Jordejeren tager 

en større Andel, maa Arbejderen nøjes med en mindre.

Men Nutidens indviklede Produktionsforhold kan ganske vist 

for den Tankeløse skjule, men ikke i Virkeligheden ændre den 

Kendsgerning, at al Produktion fremdeles er Foreningen af de 

to Faktorer Jord og Arbejde, og at Grundejerens Andel ikke 

kan stige uden paa Bekostning af Lønnen og Renten. Aldeles 

paa samme Maade, som den Andel i Afgrøden, Agerjordens Ejer 

— hvor det er ordnet paa gammeldags Vis — modtager ved 

Høst, formindsker det Beløb, der bliver tilovers til Jordbrugeren 

som Løn og Rente, saaledes formindsker Jordrenten for den 

Grund, en Fabriks- eller Handelsby er bygget paa, det Beløb, 

der fordeles som Løn og Rente mellem Byens Arbejdere og Ka

pitalister. — Overalt sker Jordværdiens Stigning paa Arbejdets 

Bekostning; og naar den voksende Produktionskraft ikke bringer 

Lønnen til at stige, saa kommer det deraf, at den driver Jord

priserne op, og dermed øger Udbytningen.

Det er overflødigt at anføre Kendsgærningerne. De vil af 

sig selv trænge ind paa Læseren. Overalt hvor Jordens Værdi 

stiger, viser ogsaa Modsætningen mellem Rigdom og Fattigdom 

sig. Vil man se Mennesker i den mest hjælpeløse og haabløse 

Tilstand, maa man gaa ikke til de uindhegnede Prærier, ikke til 

Blokhusene paa de Ryddepladser i Urskovene, hvor Mennesket 

paa egen Haand kan begynde Kampen med Naturen, og hvor 

Jorden endnu ikke koster noget, men til de store Byer, hvor 

Ejendomsretten til en lille Plet Jord er en Formue værd.



IV

DET MATERIELLE FREMSKRIDTS VIRKNING 

PAA FORMUENS FORDELING.

FØRSTE KAPITEL.

Problemets bevægende Kræfter staar endnu tilbage at søge.

V
i har nu klargjort, at det er Jordrenten, der sluger det 

øgede Udbytte, som Fremskridtet skaber, og at Interesse

striden ikke — som Folk gærne tror — staar mellem Arbejde 

og Kapital, men mellem paa den ene Side Arbejde og Kapital, 

paa den anden Jordejendomsretten. Derved er vi naaet til en 

Slutning, som er af aller højeste praktisk Betydning. Men det 

er ikke værd at dvæle ved dette nu, thi vi har endnu ikke 

fuldstændig løst den Opgave, vi i Begyndelsen satte os. At sige, 

at Lønnen holder sig lav, fordi Jordrenten stiger, er omtrent 

som at sige, at et Dampskib bevæger sig, fordi dets Hjul gaar 

rundt. Det næste Spørgsmaal maa blive: hvad er det, som 

bringer Jordrenten til at stige? Hvad er det for en tvingende 

Magt, der foraarsager, at jo mere Produktionskräften tiltager, 

desto større bliver Jordrentens Part?

Det eneste Ricardo (og senere Forfattere) anfører som Aar- 

sag til Jordrentens Stigning, er Befolkningstilvæksten, som ved 

at kræve flere Næringsmidler gør det nødvendigt at udstrække 

Agerbruget til daarligere Jord.
Omendskønt det nu er utvivlsomt rigtigt, at det Tryk, en 

forøget Befolkning øver, og som gør det nødvendigt at tage rin

gere Produktionsfelter i Brug, maa bringe Jordrenten til at stige
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saa tror jeg dog ikke, at alle de Slutninger, man sædvanlig 

drager af dette Forhold, holder Stik, eller at det heltud for

klarer Jordrentens Stigning Haand i Haand med Fremskridtet. 

Der gives aabenbart andre medvirkende Aarsager, For at ud

finde disse Aarsager og se, hvorledes de virker, vil vi undersøge 

Fremskridtets Virkning paa Fordelingen.

De Forandringer, som tilsammen udgør det materielle Frem

skridt eller bidrager dertil, er 3 Slags: Befolkningens Tilvækst, 

Fremskridt i Produktion og Omsætning og Fremskridt i Oplys

ning, Statsstyre og Moral, for saa vidt disse øger Evnen til 

Formuefrembringelse. I alle tre Henseender har de fremadskri

dende Folkeslag gaaet frem i de senere Tider, om end i for

skellig Grad. Da imidlertid stigende Oplysning, forbedret Stats

styre osv. økonomisk set har samme Virkning som tekniske 

Fremskridt, saa er det unødvendigt at behandle dem særskilt. 

Hvad Betydning Fremskridt i Oplysning og Moral i og for sig 

har for vor Opgave kan vi senere tage under Overvejelse.

Vi vil nu først undersfege Befolkningstilvækstens Indflydelse 

paa Formuesfordclingen, og dernæst den Virkning, de tekniske 

Fremskridt har.

ANDET KAPITEL.

Befolkningsforøgelsens Virkning paa Fordelingen.

Grunden til at den voksende Befolkning bringer Jordrenten 

til at stige, er efter de sædvanlige Forklaringer den, at den ved 

Folketilvækster fremkaldte forøgede Efterspørgsel efter Livsfor

nødenheder driver Produktionen ud paa daarligere og daarligere 

Jord, hvorved altsaa den bedre Jord faar stedse større Værdi.

Her er det Malthus’ Lære ved de gængse Forklaringer af 

Jordrentetheorien faar den Understøttelse, som jeg talte om, da 

jeg opregnede de Aarsager, som i Forening har givet denne 

Lære et næsten ubestridt Herredømme over Folks Tankegang. 

Efter Malthus’s Lære bliver Befolkningens Tryk paa Livsfor

nødenhederne stærkere og stærkere, alt som den vokser, og 

uagtet der med hver ny Mund ogsaa kommer to Hænder ind i 

Verden, bliver det «vanskeligere og vanskeligere for de nye
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Hænder at forsørge de nye Munde». I Følge Ricardo og hans 

Efterfølgeres Forklaring har den Stigning i Jordrenten, som led

sager Befolkningens Forøgelse, sin Aarsag deri, at den større 

Mængde Føde ikkun kan tilvejebringes med forøget Bekostning, 

hvorved Befolkningen tvinges til at ty til ringere og ringere 

Produktionsfelter, og Jordrenten forhøjes i tilsvarende Grad. 

Saaledes bliver da Jordrenteloven kun en særlig Side af den 

mere almene Lov, som Malthus har forkyndt. — Jeg berører 

dette igen, fordi det nu ligger nær at betragte den Vrangfore

stilling som har tvunget Jordrentelæren til at afstive en Theori, 

som den i Virkeligheden ingen Støtte giver.

Det Vrangsyn, jeg her tænker paa, og soni nødvendigvis 

maa rettes, dersom man skal faa en rigtig horstaaelse af Be

folkningsforøgelsens Virkning paa Formuesfordelingen, er den 

overalt fremstikkende Forestilling, at Produktionens Udstrækning 

til ringere Felter nødvendigvis maa medføre mindre Middel

udbytte i Forhold til det anvendte Arbejde. Thi ikke at tale 

om, at dette ikke gælder, hvor der samtidig finder tekniske 

Fremskridt Sted, er det ikke engang nødvendigvis Tifældet, hvor 

der ingen saadanne Fremskridt er sket og hvor Nedgangen til 

ringere Produktionsfelter er en aabenbar Følge al en lorøget 

Befolknings større Krav. Thi Befolkningsforøgelse medførei i og 

for sig, uanset Værkflidens Fremskridt, en Forøgelse i Arbejdets 

Produktivitet. Tusinde Menneskers Arbejde vil under forøvrigt 

lige Vilkaar frembringe langt mere end ti Gange saa meget som 

hundredes; og saaledes bliver med hvert nyt Par Hænder Ai- 

bejdets Produktionskraft øget niere end forholdsvis. Derfor kan 

under en voksende Befolkning en Nedgang til et ringere Pro

duktionsfelt finde Sted ikke blot uden Formindskelse i den gen

nemsnitlige Formuesproduktion i Forhold til det anvendte Ar

bejde, men endogsaa uden Formindskelse selv paa det ringeste 

Felt. Thi man maa ikke glemme (hvad der imidlertid ofte bliver 

glemt), at hverken Jordens eller Arbejdets Produktivitet kan 

maales med en enkelt Ting, men maa maales ved sit Forhold 

til alt, hvad man ønsker sig. En Nybygger og hans Familje 

kan vistnok paa Jord, der ligger en Snes Mil Ira nærmeste 

Menneskebolig, avle lige saa meget Korn, som om Jorden laa 

midt i en folkerig Egn. Men i den folkerige Egn kunde de med 

det samme Arbejde skaffe sig et lige saa godt Udkomme paa 

meget ringere Jord, fordi midt i en stor Befolkning vilde deres
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Arbejde blive langt mere indbringende — maaske ikke maalt i 

Korn, men maalt i Formue overhovedet eller med andre Ord 

ved Tilvejebringelsen af alle de Fornødenheder, som er det virke

lige Formaal for deres Arbejde.

Men selv hvor Arbejdets Produktivitet ved Lavgrænsen virkelig 

gaar ned, er Følgen ikke den, at Arbejdets Gennemsnitsudbytte 

formindskes; thi i Reglen vil Udbytteforøgelsen paa den bedste 

Jord langt opveje Udbyttenedgangen ved det Arbejde, der er 

trængt ud til ringere Naturforhold.

Forskellige Tilfælde kan tænkes at indtræde: Var Forholdet 

f. Eks. saaledes, at Arbejdets ved Befolkningens Vækst fremkaldte 

Fremgang i Produktivitet netop gik lige op med den aftagende 

Produktivitet hos den nyoptagne Jord, saa vilde Virkningen af 

Befolkningstilvæksten være den, at Jordrenten vilde stige, fordi 

Dyrkningsgrænsen blev lavere, medens Lønnen vilde holde sig 

uforandret, i og for sig, men komme til at udgøre en mindre 

Part af det hele. Men hvis derimod Forskellen mellem den 

daarligste Jord, der tidligere var i Brug, og den, der nu blev 

opdyrket, var saa stor, at Arbejdets øgede Produktivitet ikke 

formanede at opveje den, saa vilde ikke blot Jordrenten stige, 

men Lønnen falde, ikke blot forholdsvis men absolut. Men hvis 

ikke Nedgangen i Jordens Godhed var ganske eksempelløs stor, 

vilde selv i slige Fald Gennemsnitsproduktionen vokse; — men 

Fordelingen vilde blive ujævnere.

Men medens saaledes Befolkningens Tilvækst, (skønt den 

gærne fremkalder forholdsvis større Produktion) driver Jord

renten ivejret ved at tvinge Befolkningen til at tage ringere Na

turforhold i Brug, er det en Misforstaaelse at anse dette for den 

eneste Grund til at Jordrenten vokser med Befolkningen. Be- 

folkningsøgelse driver Jordrenten op uden Hensyn til .lordens 

Naturbeskaffenhed. Befolkningstilvækst øger nemlig ikke blot 

Arbejdets Produktivitet i al Almindelighed: den giver visse Jord- 

omraader Evne til at øge just det Arbejdes Produktivitet, der er 

knyttet til disse bestemte Omraader, en Evne der altsaa ligesom 

de geologiske Egenskaber er uadskillelig fra vedk. Jord og følger 

med Besiddelsesrettcn.

Lad os tænke os en ubegrænset, grønklædt Slette, hvor 

Græs og Blomster, Trær og Bække uafbrudt ser ligedan ud, saa 

Øjet trættes af Ensformigheden. Saa kommer den første Ny

byggers Lastvogn. Han ved ikke, hvor han skal slaa sig ned —
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det ene Jordstykke forekommer ham lige saa godt som det 

andet. Adgangen til Ved og Vand, Frugtbarheden og Beliggen

heden er overalt lige gode. Tilsidst løber det rent rundt for 

ham og han bliver træt af at søge efter en Plads, der er bedre 

end de andre. Han slaar sig da ned paa det første det bedste 

Sted og begynder at bygge sig et Hjem. Jordbunden er jom

fruelig og rig, der findes Vildt i Overflod, Vandløbene vrimler 

af Ørred. Naturen overgaar saa at sige sig selv. Han ejer alt, 

hvad der vilde gøre ham rig, dersom han var i en folkerig 

Egn; men desuagtet er han yderst fattig. For ikke at tale om 

de aandelige Krav, der vilde faa ham til at modtage selv den 

bedrøveligste Fremmede med aabne Arme, saa arbejder han under 

alle Ensomhedens materielle Besvær. Han kan ikke til større 

Arbejder faa en Haandsrækning ud over hvad Familiens Med

lemmer kan give. Endskønt han har Kvæg, smager han sjælden 

fersk Kød, thi for at faa sig en Bøf, maa han slagte en Stud. 

Han maa være sin egen Smed, Vognmager, Tømmermand og 

Skomager — kort sagt have «19 Haandværk og 20 Ulykker». 

Han kan ikke skaffe sine Børn nogen Skolegang, thi for at 

kunne det maatte han holde Huslærer. Alt, hvad han ikke selv 

kan producere, maa han købe ind i store Partier eller ogsaa 

undvære det; thi han kan ikke uafladelig forlade sit Arbejde og 

gøre en lang Rejse til Civilisationens Ydergrænse; og bliver han 

nødt til at gøre det, saa kan Afhentningen af en Flaske Medicin 

eller Erstatningen af et itubrækket Bor koste ham hans eget og 

hans Hestes Arbejde i dagevis. Under saadanne Forhold er 

Naturen ødsel, men Mennesket fattigt. Det er en let Sag for 

ham at skaffe sig noget at spise, men ud over dette formaar 

hans Arbejde kun paa den tarveligste Maade at tilfredsstille hans 

simpleste Behov.
Snart kommer en ny Indflytter. Uagtet hver eneste Del af 

den endeløse Slette er lige saa god som alle de andre Dele, 

betænker han sig ikke et Øjeblik paa, hvor han skal slaa 

sig ned. Skønt Jorden overalt er ligedan, er der dog ét Sled, 

som aabenbart er bedre for ham end noget andet, og det er 

der, hvor han kan faa en Nabo. Han slaar sig ned ved Siden 

af den først ankomne, hvis Kaar derved øjeblikkelig bedres 

betydelig, idet meget nu bliver muligt for ham, som tidligere 

var umuligt; thi to kan hjælpe hinanden til at udføre Ting, 

som én Mand aldrig vilde kunne udføre.
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En ny Indflytter kommer, og saa én til og én til, indtil 

en Snes Naboer har samlet sig omkring den først ankomne. 

Arbejdet forslaar nu ganske anderledes: Skal der udføres et 

sværere Arbejde, tager Nybyggerne fat i Fællesskab og udretter 

tilsammen paa en Dag, hvad der for den enkelte vilde kræve 

Aar. Slagter en af dem en Stud, faar de andre en Del af den 

og gør Gengæld, naar de slagter, og saaledes har de ferskt Kjød 

til alle Tider. De tager sig i Fællesskab en Lærer, og faar saa

ledes hver enkelts Børn undervist for en ringe Del af hvad det 

vilde have kostet den første Nybygger. Det bliver en forholds

vis let Sag at faa Bud til nærmeste By; thi stadig væk rejser 

saa den ene og saa den anden. Imidlertid er saadanne Rejser 

ikke saa nødvendige mere. En Smed og en Hjulmand indretter 

sig snart Værksteder i Egnen, en Butik aabnes, et Postkon

tor kommer snart til og skaffer regelmæssig Forbindelse med 

den øvrige Verden. Derpaa kommer en Skomager, en Tøm

mermand, en Sadelmager, en Læge, og snart rejser der sig 

en lille Kirke. Man finder Tilfredsstillelse for sin selskabelige 

og aandelige Trang — for den Del af Mennesket, der rager op 

over Dyret. Sympati, Kammeratskab og Kappestrid gør Livet 

videre, fuldere og mere afvekslende. Man glæder sig med de 

glade, sørger med de sørgende. Ungdommen kommer sammen 

til Majsbladning, Æbleskrælning osv. Og skønt Dansesalen kun 

har Lergulv og Orkestret er en enlig Violin, er der alligevel for

tryllende Toner i dens Strænge og Amor er med i Dansen. 

Lejlighedsvis kommer der en omrejsende Foredragsholder og 

aabner et Indblik i Videnskabens, Kunstens og Literaturens Ver

den; i Valgtiden kommer de politiske Talere, og Borgeren hæver 

sig til en Følelse af Værd og Magt, naar hele Rigets Velfærd 

bliver ham forelagt til Afgørelse i Skikkelse af Modkandidaterne 

Hr. Per og Hr. Povl. Og saa kommer ved given Lejlighed den 

Cirkus, som man allerede i Maaneder har talt om, og aabner 

for Børnene, hvis Synskreds hidtil har været Prærien, alle Ind

bildningskraftens Riger: Æventyrverdencns Prinser og Prinsesser, 

brynjeklædte Korsfarere og turban prydede Arabere; Løver, som 

dem, der lagde sig ned for Daniels Fødder; Kameler, som de, 

der stod hos, da Josefs onde Brødre slæbte ham fra Vandgraven 

og solgte ham som Træl; Elefanter, som de, der fik Makka- 

bæernes Sværd at føle, — og først og sidst den herlige Musik!

Gaa til vor Nybygger nu og sig til ham: «Du har saa og
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saa mange Frugttrær, som du selv har plantet, en Brønd, en 

Lade, et Hus, kort sagt, du har ved dit Arbejde øget denne 

Ejendoms Værdi saa og saa meget. Din Jord er ikke i og for 

sig fuldt saa god. Du har taget mangen Afgrøde fra den, og 

snart vil den trænge til Gødning. Jeg vil betale dig den fulde 

Værdi for alle dine Forbedringer, dersom du vil give mig Ejen

dommen og atter drage med din Familje ud over Grænsen for 

det beboede Land.» Han vilde le dig ud. Hans Jord giver 

ganske vist næppe mere Hvede eller Kartofler end før, men 

hans Arbejde paa den indbringer ham dog langt mere af alle 

Livets Behov og Behageligheder. De andre Nybyggeres Nær

værelse — Befolkningsforøgelsen — har givet det Arbejde, der 

udføres her, en større Produktivitet, og herved faar Jorden en 

Overlegenhed over al Jord af samme naturlige Godhed, hvor 

der endnu ikke findes Nvbyggere. Dersom der ikke er nogen 

anden Jord tilovers end saadan, der er lige saa langt borte fra 

befolkede Egne som vor Nybyggers, dengang han kom, da vil 

Værdien af hans Jord svare til hele denne forøgede Ydeevne. 

Dersom der imidlertid, som vi har antaget, findes en sammen

hængende Strækning af lige god Jord, som Befolkningen nu er 

i Færd med at udbrede sig over, saa er det ikke nødvendigt 

for Nybyggere at gaa ud i Ødemarken, saaledes som den første 

gjorde. De kan slaa sig ned ved Siden af de andre og faa 

Fordelen af Naboskabet. Prisen paa vor Nybyggers Jord vil da 

blot afhænge af den Fordel, han har af, at hans Jord ligger i 

Befolkningens Midte, ikke i dens Ydergrænse.

Befolkninger vedbliver fremdeles at tiltage. Da vor første 

Nybyggers Jord ligger midtvejs, er Butiken, Smedjen og Hjul

magerens Værksted bygget paa den eller deromkring, og her 

opstaar nu snart en Landsby, som hurtig bliver til en Købstad, 

Omsætningsmidtpunktet for alle Egnens Folk. Medens dens 

Frugtbarhed ikke er større nu end fra først af, begynder denne 

Jord nu at udvikle en Produktivitet af en højere Art. Hvede

dyrkeren kan ganske vist drage videre og finde Jord, hvorpaa 

hans Arbejde frembringer lige saa megen Hvede og næsten lige 

saa megen Formue; men Haandværkeren, Fabrikanten, Køb

manden, Lægen osv. finder, at deres Arbejde her i Omsæt

ningernes Brændpunkt indbringer dem meget mere, end det 

vilde gøre selv i ringe Afstand derfra; og denne Jordens Mer

værdi kan Jordejeren gøre Fordring paa, aldeles paa samme
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Maade, som han kan gøre Fordring paa sin Jords mulige Mer

værdi til Kornavl. Og saaledes sættes vor Nybygger i Stand til 

at sælge nogle faa Tdr. Land af sin Jord til Byggepladser for 

Priser, som hans Jord aldrig kunde have indbragt ham, hvis 

den skulde være brugt til Hvededyrkning, om saa dens Frugt

barhed var bleven fordoblet mange Gange. Med den forøgede 

Indtægt, han faar, bygger han sig et fint Hus og udstyrer det 

smukt. Eller rettere sagt: De Folk, som ønsker at benytte hans 

Jord, bygger Huset til ham paa det Vilkaar, at han vil tillade 

dem at drage Nytte af den højere Produktivitet, som Befolk

ningsforøgelsen har givet Jorden.

Befolkningen vedbliver fremdeles at forøges og give Jorden 

større og større Værdi og dens Ejer mere og mere Rigdom. 

Byen er bleven til en Storstad — et St. Louis eller et Chicago 

— og vokser fremdeles. Produktionen drives nu i stor Maale- 

stok med de bedste Maskiner og de ypperste Hjælpemidler, Ar

bejdets Deling er dreven til det yderste. Omsætningen har saa- 

dant Omfang og Fart, at den foregaar med et Lavmaal af Spild. 

Her er, kort sagt, Hjertet og Hjernen i den store Samfunds- 

organisme, som er vokset op af det første Nybygges Frø. Her 

mødes alle Veje: Har man noget at sælge, saa er Markedet 

her, skal man købe, saa findes her det største og bedste Ud

valg. Her er den aandelige Virksomheds Brændpunkt, her fødes 

de tændende Gnister ved Aandernes Sammenstød. Her er de 

store Biblioteker og Samlinger, de lærde Professorer, de berømte 

Specialister. Hid kommer de store Skuespillere, Talere og San

gere fra hele Verden. Kort sagt, her er et Midtpunkt for Men

neskelivet i alle dets brogede Foreteelser.

Saa umaadelige er de Fordele, som denne Jord nu byder 

Arbejdet, at man i Steden for en eneste Mand, som med sit 

Spand Heste overfarer mange Tdr. Land, nu paa enkelte Steder 

paa en Skæppe Land kan tælle Tusinder af Arbejdere i Stok

værk paa Stokværk over hinanden, medens der under Jordens 

Overflade stønner Maskiner, som udvikler Tusinder af Hestes 

Kraft. — Alle disse Fordele hefter ved Jorden: det er paa denne 

Jord og ingen anden, at de kan udnyttes, thi her er Brænd

punktet for Ombytningen, Markedspladsen og Værkstedet for 

Næringsflidens højeste Former. De produktive Kræfter, som 

Befolkningens Tæthed har givet denne Jord, har samme Værdi, 

som om dens oprindelige Frugtbarhed havde forøget sig hundrede,
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ja tusind Fold. Og Jordrenten er steget i tilsvarende Grad. 

Vor Nybygger eller den, som er indtraadt i hans Ret til Jorden, 

er nu Millionær. Ligesom en anden Eventyrprins kunde han 

gærne have lagt sig til at sove til nu, han vilde vaagne rig, — 

ikke i Kraft af noget, han selv har gjort, men i Kraft af Befolk

ningens Forøgelse. Der findes Grunde, som lader sig sælge for 

større Summer, end der behøvedes til at brolægge dem med 

Guld. I Hovedgaderne knejser Bygninger af Granit og Marmor; 

— og dog er de ikke saa meget værd som den Jord, de staar 

paa -- den samme uforandrede Jord, som aldeles ingen Værdi 

havde, da vor første Nybygger kom derhen.
At dette er den Maade, hvorpaa Befolkningens Tilvækst 

mægtig bidrager til Jordrentens Stigning, kan enhver, der vil se 

sig om i et fremadskridende Land, selv overbevise sig om; det 

sker lige for vore egne Øjne. Den tiltagende Forskel i Jordens 

Ydeevne, der foraarsager Jordrentens Stigning, skriver sig ikke 

saa meget fra, at der maa tages ringere Jord i Brug, som fra 

den forøgede Værdi, som forøget Befolkning giver den Jord, 

der alt er i Brug. Den mest værdifulde Jord paa vor Klode er 

ikke Jord af overordentlig Frugtbarhed, men Jord, som særlig 

tæt Befolkning har givet særligt Værd, hvad enten det nu er en 

opfyldt Sump som St. Petersborgs Grund, frugtbart Land som 

Filadelfias, eller en nøgen Sandørken som i Størsteparten af 

San Francisko.
Selv der, hvor Værdien synes at skyldes overlegne naturlige 

Egenskaber som dybt Vand og god Ankergrund, rige Kul- og 

Malmlejer eller svære Tømmerskove, vil en nærmere Under

søgelse vise, at disse Egenskaber først kaldes fiem, gøres til

gængelige ved en Befolkning. Pennsylvaniens Kul- og Jernfelter, 

som nu er umaadelige Summer værd, var for 50 Aar siden 

værdiløse. Hvad er den egentlige Aarsag til denne Foiskel. 

Simpelthen Forskellen i Befolkning. Wyomings og Montanas 

Kul- og Jernlejer, som nu tildags er værdiløse, vil om femti Aai 

være Millioner og atter Millioner værd, simpelthen foidi Befolk 

ningen i Mellemtiden vil være tiltaget stærkt.
Det er et vel provianteret Skib det, hvorpaa vi sejler gen

nem Verdensrummet. Naar det ser ud til at blive knapt med 

Kød og Brød paa Dækket, behøver vi blot at aabne en Luge, 

og nye Forraad, som vi tidligere ikke havde drømt om, kommer
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for en Dag. Og stor Magt til at tilegne sig andres Tjenester 

er dem givet, som, naar Lugerne aabnes, har Lov til at sige : 
«Dette er mit!»

TREDJE KAPITEL.

Produktionsfremskridtenes Virkning paa Formuesfordelingen.

Vi har nu set, at Befolkningens Forøgelse bringer Jordrenten 

til at stige, snarere ved at forøge end formindske Arbejdets 

Produktivitet. Dersom det nu kan paavises, at uafhængig af 

Befolkningens Forøgelse vil ogsaa Fremskridt i Produktion og 

Omsætning drive Jordrenten tilvejrs, saa har Malthus’s Theori 

og alle de Iheorier, som staar i Sammenhæng med den — 

faaet sin endelige og afgørende Gendrivelse; thi vi har da gjort 

Rede for det materielle Fremskridts Tendens til at trykke Løn

nen ned og forværre de laveste Klassers Stilling, uden at tage 

vor Tilflugt til Theorien om det tiltagende Tryk paa Livsfor
nødenhederne.

At tekniske Fremskridt har en saadan Virkning, viser sig 

nu ved den ringeste Eftertanke. — Virkningen af Opfindelser og 

andre Produktionsfremskridt er den, at der spares Arbejde, 

d. v. s. opnaaes samme Resultat ved mindre, eller større Re
sultat ved samme Arbejde.

Tænker man sig nu en Samfundstilstand, hvori den for- 

haandenværende Arbejdskraft formanede at tilfredsstille alle ma
terielle Ønsker, og hvor der ingen Mulighed var for at nye 

Ønsker skulde opstaa, vilde Virkningen af arbejdssparende For

bedringer simpelthen være den at formindske Arbejdet. Men 

saadan en Samfundstilstand kan, dersom den overhovedet lindes 

(hvad jeg ikke tror), kun findes, hvor Mennesket staar Dyret 

meget nær. I den saakaldte civiliserede Samfundstilstand er 

Forholdet i hvert Fald det stik modsatte. Efterspørgselen er 

ikke bestemt afgrænset, den vokser i ethvert enkelt Menneske 

med hans Evne til at skalle sig de Ting, han ønsker. Menne

sket er ikke nogen Okse, som lægger sig ned og tygger Drøv, 

naar den har ædt sig mæt, det er snarere i Slægt med Blod-
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iglen, som bestandig vil have mere. Hvad der frembringes 

mætter ingensteds Begæret, og Kravene stiger med enhver ny 

Mulighed for at tilfredsstille dem.

Under saadanne Forhold vil arbejdssparende Fremskridt 

bevirke en Forøgelse i Produktionen. Men til Produktion be

høves Jord. Derfor vil der opstaa forøget Efterspørgsel efter 

Jord, og hvor man har naaet Grænsen for Jord af den Godhed, 

som alt er tagen i Brug, vil man bringe Jord af ringere na

turlig Ydeevne under Dyrkning. Og medens saaledes den op

rindelige Virkning af arbejdssparende Forbedringer er at forøge 

Arbejdets Kraft, er Følgevirkningen den, at Jorddyrkningen ud

strækkes og at Jordrenten stiger overalt, hvor Dyrkningsgrænsen 

derved sænkes. Hvor al Jorden er tagen fuldstændig i Besid

delse, som i England, eller hvor den som i de For. Stater enten 

er tagen i Besiddelse eller kan tages lige saa rask, som Trangen 

til den opstaar, dér vil den endelige Virkning af arbejdssparende 

Maskiner o. 1. være at drive Jordprisen tilvejrs uden at forhøje 

Løn eller Rente.

Det er af Vigtighed, at man fuldt ud forstaar dette; thi det 

viser, at Virkninger, som de gængse Theorier tilskriver Befolk

ningsforøgelsen, i Virkeligheden skyldes Opfindelsesfremskridt, 

og det forklarer den ellers ubegribelige Kendsgærning, at arbejds- 

besparende Maskiner ingensteds gavner Arbejderne.

Dog maa man for fuldstændig at forstaa denne Sandhed 

huske paa, at det ikke blot er de Forbedringer, som medfører 

Besparelse i det Arbejde, der ligefrem anvendes paa Jorden (til 

Frembringelse af Fødevarer osv.), men alt hvad der paa nogen 

Maade sparer Arbejde, der har Tendens til at drive Jordpriserne 

op. Thi en Forbedring som medfører Besparelser i det Arbejde, 

der fordres til at frembringe én Art af Ting, er jo ensbetydende 

med en Forøgelse af Kraften til Frembringelse af alle, og vil da 

ogsaa medføre forøget Produktion af disse.

Jeg kan vanskelig tænke mig nogen Slags Formue, hvis 

Efterspørgsel ikke vilde forøges ved Besparelser i det Arbejde, 

som kræves for at producere alt andet. Ligvogne og Ligkister 

er blevet anført som Eksempler paa Ting, hvis Efterspørgsel 

efter al Sandsynlighed ikke vil vokse; men selv for disse gælder 

det kun med Hensyn til Mængden; thi at voksende Arbejds- 

produktivitet vilde medføre Efterspørgsel efter kostbarere Ligvogne 

og Ligkister, kan ingen tvivle paa, som har lagt Mærke til,
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hvor stærkt Ønsket er om at hædre de Døde ved kostbare Be

gravelser.
Heller ikke Efterspørgselen efter Fødemidler er begrænset, 

saaledes som det hyppig, men fejlagtig antages i socialøkono

miske Undersøgelser. Man taler ofte om Livsfornødenhederne, 

som om de var en fast bestemt Mængde; Adam Smith siger, at 

Begæret efter Føde er begrænset paa Grund af Menneskemavens 

ringe Rumfang; men dette er aabenbart kun sandt i den For

stand, at naar Maven er fuld, da er Sulten stillet. Efterspørg

selen efter Næringsmidler har derimod ikke nogen saadan Grænse. 

En Ludvig den fjortendes, femtendes eller sekstendes Mave 

kunde ikke optage eller fordøje mere end Maven af en fransk 

Bonde; men medens nogle faa Favne Jord var tilstrækkelig til 

at levere det sorte Brød og de Urter, som udgjorde Bondens 

Føde, behøvedes der Tusender af Tdr. Land for at tilfredsstille 

Kongens Behov, hans eget ødsle Forbrug saa vel som hvad der 

medgik til hans Tjenere, Heste og Hunde. I den By, hvor jeg sidder 

og skriver, lever en Mand — i Virkeligheden kun en Type for 

et Slags Mennesker, man kan træffe overalt — som plejede selv 

at koge sine Bønner og stege sit Flesk, men som nu, da han 

er blevet rig, ejer et Hus i Byen, saa stort som et første Klas 

ses Hotel, foruden to-tre Landsteder med udstrakte Parkanlæg, 

et stort Væddeløbsstutteri osv. Der kræves sikkert nu flere 

tusinde Gange saa meget Jord for at tilfredsstille denne Mands 

Bohov som da han var fattig. — Enhver Forbedring eller Op

findelse, af hvad Art den end er, der sætter Arbejdet i Stand 

til at producere mere, fremkalder saaledes forøget Efterspørgsel 

efter Jord og Jordens umiddelbare Produkter og virker saaledes 

til at sænke Dyrkningsgrænsen, har altsaa netop samme Virk

ning som Befolkningstilvæksten. Da dette er Tilfældet, saa har 

enhver arbejdssparende Opfindelse, enten det nu er en Damp- 

plov, en forbedret Maade at smelte Malm paa, en mere fuld

kommen Bogtrykkerpresse eller en Symaskine, den Virkning at 

forhøje Jordens Pris.

Lad os for at se dette endnu tydeligere tænke os et Land, 

hvor (som overalt i den civiliserede Verden) Jorden kun er en 

Del af Folket i Hænde, og hvor der tillige er sat en uoverstigelig 

Skranke for al videre Befolkningsforøgelse (f. Eks. ved en strængt 

overholdt Herodeslov). Nu gøres der Opfindelser osv., der for

mindsker, lad os sige med Vio, det Arbejds- og Kapitalforbrug,
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der udkræves til den hidtidige Produktion. Enten vil da en 

Tiendedel af Arbejde og Kapital blive fri, eller ogsaa Produk

tionen øges i tilsvarende Grad. Men her som i alle civiliserede 

Lande er Næringsflidens Ordning saadan, at Arbejde og Kapital, 

og da navnlig Arbejdet, maa skaffe sig Sysselsættelse paa hvilke

somhelst Vilkaar, at simple Arbejdere ikke er i den Stilling, at 

de kan kræve deres Andel af Fremskridtets Udbytte, og at en

hver Indskrænkning i Anvendelsen af Arbejde i det mindste i 

Begyndelsen maa antage den Form, ikke at give enhver Arbejder 

ligesaameget for mindre Arbejde, men at gøre nogle af Arbej

derne arbejdsløse og ikke give dem noget som helst. Som 

Følge af den større Produktivitet, som Fremskridtene har foraar- 

saget, kan man imidlertid nu ved Naturforhold, hvis Godhed 

kan betegnes ved 18, opnaa et lige saa stort Udbytte som før 

ved 20. Hvis nu Arbejdets og Kapitalens Konkurrence om Sys

selsættelse, der jo ganske sikkert vilde udvide Produktions

grænsen, drev denne ned fra «20» til «18», vilde Jordrenten altsaa 

overalt forøges med 2, medens Løn og Kapitalrente ikke vilde 

blive større end før, og mindre i Forhold til den hele Produk

tion. Der vilde da være større Formuefrembringelse, men Jord

ejerne vilde høste hele Fordelen. — Det samme vil nu gentage 

sig ved hvert nyt Fremskridt paa Opfindelsernes Vej: alt som 

Arbejdets Produktivitet vokser, vil Produktionsgrænsen blive 

trykket lavere og lavere ned, og Jordrenten uafladelig stige, selv 

om Befolkningen bliver den samme som før.

Jeg vil ikke dermed sige, at Sænkningen af Produktions

grænsen altid nøjagtig vil svare til Forøgelsen i produktiv Kraft, 

eller at Processen altid vil gaa for sig i skarpt begrænset Trin

følge. I visse Tilfælde kan Jordrenten vokse raskere end Ud

byttet øges, og Løn og Rente vil da gaa ned; i andre vil Frem

skridtet være raskere end Jordværdiens Vækst, og Løn og Rente 

altsaa faa nogen Del i Fremskridtets Frugt. Ej heller er det 

absolut rigtigt, at alt det Arbejde, der frigøres ved én eller 

anden Opfindelse, tvinges til at søge produktiv Sysselsættelse. 

Nogle faar Raad til at holde op at arbejde, og nogle vil gaa 

over i de uproduktive Arbejderes Rækker, som gærne vokser 

med Samfundets Fremskridt.

Dette er imidlertid uvæsentligt og forrykker ikke den Kends- 

gærning, at selv uden nogen Forøgelse i Befolkningen virker 

George: Fremskridt og Fattigdom. 0
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Fremskridtet i Opfindelser stadig til at give Jordejerne en større 

og større Del af Udbyttet, Arbejde og Kapital en mindre.

Og da vi jo ikke kan sætte nogen Grænse for Fremskridtet 

i Opfindelser, saa kan vi heller ikke sætte nogen Grænse for 

Jordrentens Stigning. Thi dersom de arbejdssparende Opfindelser 

vedblev, indtil man havde naaet Fuldkommenheden, saa man 

slet ikke mere behøvede Arbejde for at producere, da vilde jo 

Dyrkningsgrænsen synke til Nulpunktet. Der vilde ikke længer 

være tale om Løn og Rente, Jordrenten vilde sluge det alt

sammen. Thi da Jordejerne uden Arbejde kunde faa alt, hvad 

der kunde afvindes Naturen, saa vilde der ikke være nogen 

Brug enten for Arbejde eller Kapital og det vilde være umuligt 

for dem at tiltvinge sig nogen Andel. Og hvor stor eller lille 

end Befolkningen var, saa vilde den være afhængig af Jord

ejernes Lune eller Barmhjærtighed — vilde enten blive under

holdt for Jordejernes Fornøjelse eller som Fattiglemmer leve af 

(leres Naade.

Denne de arbejdssparende Opfindelsers absolutte Fuldkom

menhed kan synes umulig at naa; men den er dog det Maal, 

som Opfindelserne Dag for Dag nærmer sig til med stigende 

Fart. Og i Befolkningens F"ortyndclse i Storbritaniens Land

brugsegne, hvor smaa Ejendomme bliver slaaet sammen til store, 

saa vel som i de store, med Maskiner bearbejdede Hvedemarker 

i Kalifornien og Dakota, hvor man kan ride milevidt gennem bøl

gende Korn uden at se en menneskelig Bolig, findes der allerede 

Antydninger af det Endemaal, som hele den civiliserede Verden 

iler henimod. Dampploven og Mejemaskinen skaber i den mo

derne Verden umaadeligc Godser i Lighed med dem, som frem

kom i det gamle Italien ved Tilstrømningen af Trælle, vundet i 

de udenlandske Krige. Og for mangen fattig Stakkel, som stødes 

ud og drives bort fra det Sted, hvor han har været vant til at 

leve — paa samme Maade, som de romerske Bønder nødtes til 

at slutte sig til Verdensstadens Proletariat eller sælge sit Blod 

for Brød i Legionernes Rækker —, kan det ikke se anderledes 

ud, end som om disse arbejdssparende Opfindelser i sig selv er 

en Forbandelse, og vi hører Folk tale om Arbejdet, som om 

trættende kropsligt Slid i og for sig var en ønskelig Ting.

Det er næppe nødvendigt at sige, at den foran skildrede 

Virkning af Opfindelser osv. kun gælder dem, der har vundet 

almindelig Udbredelse. Saa længe de er monopoliserede, saa
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kun nogle faa høster Fordelen af dem, indvirker de ikke i 

nævneværdig Grad paa Formuesfordelingen i Almindelighed. — 

Til de Fremskridt, der driver Jordprisen op, hører imidlertid 

ikke blot de, der direkte forøger Produktionerne, men ogsaa 

saadanne Forbedringer i Statsstyre, Sæder og Moral, der indi

rekte forøger den. Et slaaende Eksempel herpaa har man i 

Beskyttelsestoldens Afskaffelse i England. Frihandelen har i 

uhyre Grad forøget Storbritaniens Rigdom uden at formindske 

Fattigdommen. Den har simpelthen forøget Jordrenten. Og 

dersom den gennemraadne Styrelse i vore store amerikanske 

Byer forvandledes til Mønstre paa Redelighed og Økonomi, saa 

vilde Virkningen deraf kun være den, at Værdien af Grundbesid

delsen forøgedes, men ikke, at enten Løn eller Rente steg.

FJERDE KAPITEL.

Virkningen af de Forventninger, det materielle Fremskridt 

fremkalder.

Vi har nu set, at baade Befolkningsforøgelsen og alle de 

Fremskridt, der øger Arbejdets Produktivitet, virker i Retning 

af at forhøje Jordrenten. Den forøgede Formuesproduktion til

falder tilsidst Jordejerne; og uagtet ogsaa enkelte andre kan 

opnaa Fordele, er der dog i alle disse Fremskridt ikke det 

mindste, der har Tendens til i sin Helhed at øge enten Ar

bejdets eller Kapitalens Indtægt.

Der findes imidlertid endnu en Omstændighed, som man 

maa tage i Betragtning, naar man fuldt ud vil forklare Frem

skridtets Indflydelse paa Fordelingen. Vi har hidtil antaget, 

saaledes som man plejer at gøre det ved Undersøgelser af Jord- 

rente-Theorien, at den virkelige Dyrkningsgrænse altid falder 

sammen med hvad man kunde kalde Dyrkningens nødvendige 

Grænse, d. v. s. at ringere Jorder først tages i Brug, naar det 

er blevet nødvendigt derved, at de bedre er fuldstændig ud

nyttet. — Dette er sandsynligvis Tilfældet i meget langsomt frem

adskridende Samfund, men i de hurtig fremadskridende, hvor 

den raske og uafladelige Stigning af Jordrenten bringer Folk 

til at gøre sikker Regning paa end yderligei'e Stigning, er det 

9*
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ikke Tilfældet. I saadanne Samfund bevirker Forventningen 

om højere Jordpriser at niere eller mindre Jord holdes tilbage 

fra Benyttelse, hvorved Dyrkningsgrænsen altsaa trykkes lavere 

ned end Produktionens Krav nødvendiggør.

Denne Aarsag maa til en vis Grad øve sin Virkning i alle 

fremadskridende Samfund. Men særlig i Samfund som de For. 

Stater med deres vidtstrakte Jordomraader, virker den med uhyre 

Magt. Vor Befolknings umaadelige Spredthed er et Bevis herfor. 

— Den Mand, som drager ud fra Østkysten for at søge Dyrk

ningsgrænsen, hvor han kan faa Jord gratis, maa ligesom den 

Mand, der svømmede over Floden for at hente sig en Drik Vand, 

gennemvandre vide Strækninger, der kun er halvt opdyrket, 

gennemkrydse store Vidder af jomfruelig Jord, før han naar det 

Punkt, hvor man kan faa Jord for Intet. Han drives meget 

længere bort, end han ellers vilde have gaaet, paa Grund af at 

disse ubenyttede Landstrækninger holdes paa Spekulation, i For

ventning om en kommende Værdiforøgelse. Og naar han slaar 

sig ned, saa vil ogsaa han i sin Tur, om han kan, tage mere 

Jord, end han kan bruge, i den Tanke, at den snart vil faa 

Værdi; og saaledes bliver de, som kommer efter ham, igen 

drevet længere bort, og Dyrkningsgrænsen trykket ned til Punk

ter, hvor Udbyttet er endnu mindre, fordi Afstanden er endnu 

større.

Den samme Foreteelse kan man iagttage i enhver hurtig 

voksende By. Blev den Jord, som med Hensyn til Beliggenhed 

er af bedre Beskaffenhed, altid fuldstændig udnyttet, inden man 

greb til daarligere Jord, saa vilde der ikke findes ubebyggede 

Grunde eller elendige Rønner midt iblandt kostbare Bygninger. 

Disse Tomter, der stundom er af overordentlig stor Værdi, bliver 

holdt tilbage fra Benyttelse eller idetmindste fra fuld Udnyttelse, 

fordi deres Ejere, der ikke er istand til eller ikke ønsker at be

bygge dem, foretrækker i Forventning om en Stigning i Jord

værdien at holde dem i højere Pris, end de kan faa af Folk, 

som nu har Lyst til at bebygge dem. Og som Følge af, at 

denne Jord bliver holdt tilbage fra Benyttelse, bliver Byens 

Grænse skudt saa meget længere ud.

Og naar vi kommer til den voksende Bys Grænser — den 

virkelige Grænse for Bebyggelsen, den, som svarer til Dyrknings- 

grænsen i Agerbruget, saa finder vi ikke nogen Jord til Salgs 

til dens Landbrugsværdi, som Tilfældet vilde være, dersom Prisen
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simpelthen bestemtes af Øjeblikkets Krav; derimod finder vi at 

langt ud over Byens Grænser har Jorden Spekulationspris, som 

grunder sig paa den Tro, at den engang i Fremtiden vil blive 

brugt til Bebyggelse.

Eller for at tage et Tilfælde af en anden Art: I Marin 

County, hvorhen man let kan komme fra San Francisko, findes 

der en smuk Fyrreskovstrækning med udmærket Bygningstøm

mer. Men den staar endnu urørt, — og Tømmer, der er hugget 

mange Mile længere borte, bliver daglig ført paa Jernbanen der 

forbi — da Ejeren foretrækker at vente paa den højere Pris, 

den i Fremtiden vil bringe. Ved at denne Skov saaledes af- 

spærres, drives Grænserne for Produktionen af Tømmer saa 

meget længere op og ned ad Kysten. At Malmlejer, som findes 

i privat Eje, hyppig bliver holdt tilbage fra Benyttelse, medens 

man bearbejder langt fattigere Lejer, er vel bekendt, og i Uni

onens nyere Stater er det ganske almindeligt at finde Folk, som 

kaldes «jordfattige», det vil sige Folk, som forbliver fattige, ja 

stundom ligefrem lider Nød, fordi de stivsindet holder Jord, som 

de ikke selv kan bruge, i Priser, som ingen Bruger kan betale. 

Hvad alle disse Eksempler samler sig i er altsaa dette, at Spe

kulationen fremkalder en kunstig Jordmangel, hvorved Arbejdet 

tvinges til at nøjes med ringere Arbejdsfelt, altsaa lavere Udbytte, 

medens Jordpriserne drives ekstradinært op, saa Resultatet af 

Arbejdets voksende Produktion bliver lavere Arbejdsløn og Rente 

og uforholdsmæssig Stigning af Jordejerens Part. Dette er under 

alle Omstændigheder en vigtig Kendsgerning, som man ikke kan 

undlade at tage Hensyn til i en udtømmende Undersøgelse af 

Formuesfordelingen i fremadskridende Lande.

Det er disse Forhold, som, idet de virker med særlig Kraft 

i de nye Lande, bringer dem — tilsyneladende længe før Tiden — 

de gamle Landes Samfundssygdomme, gør Arbejdere til hjemløse 

Vagabonder og fremavler Fattiglemmer paa Jord, hvis Rigdomme 

endnu næppe er rørt.

Vi ser et voldsomt Udslag af den ved Fremskridtet frem

kaldte Forventning om Jordværdistigning i den Mani for Jord

spekulation, der er saa ejendommelig for nye Lande i Opkomst; 

men om end dette kun er en abnorm og forbigaaende Foreteelse, 

er det dog uimodsigeligt, at det samme Forhold stadig gør sig 

gældende — med større eller mindre Kraft — i alle fremskri

dende Samfund. — Den Aarsag, som indskrænker Spekulationen



134 Fremskridtets Virkning paa Fordelingen.

i Varer (nemlig de stigende Prisers Tendens til at fremkalde 

forøget Tilførsel), kan ikke indskrænke Spekulationen i Jord, da 

Jorden jo hverken kan forøges eller formindskes ved menneskelig 

Virksomhed.

Men desuagtet gives der dog en Grænse for Prisen paa Jord, 

det Lavinaal nemlig, som Arbejde og Kapital fordrer som Vil- 

kaar for overhovedet at tage fat. Var det muligt uafladelig at 

sænke Arbejdslønnen, lige til man naaede Nulpunktet, saa vilde 

det ogsaa være muligt uafladelig at forhøje Jordrenten, indtil den 

slugte hele Udbyttet. Men nu sætter altsaa Arbejdets og Kapi

talens Lavmaalsfordringer en saadan Gi'ænse for Spekulations

forhøjelsen. Derfor kan Spekulationen i Lande, hvor Arbejdsløn 

og Rentefod allerede er Lavmaalet nær, ikke have saa frie Hæn

der til at forhøje Jordprisen som i Lande, hvor de staar be

tydelig derover. At ikke desto mindre i alle fremadskridende 

Lande Jordrentens Spekulationsstigning har en stadig Tilbøjelig

hed til at overskride Grænsen og derved lamslaa Produktionen, 

viser sig i de sig stadig gentagende Kriser — en Sag som vil 

blive nærmere undersøgt i næste Afsnit.
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OPGAVEN LØST.

FØRSTE KAPITEL.

Grundaarsagen til de stadig tilbagevendende industrielle Kriser.

V
or lange Undersøgelse er endt. Vi kan nu overse Resul

taterne.
Lad os begynde med de industrielle Kriser, til hvis For

klaring saa mange hinanden indbyrdes og sig selv modsigende 

Theorier er blevet opstillet.
Overvejer man den Maade, hvorpaa Jordværdiens Spekulations- 

forhøjelse beskærer Arbejdets og Kapitalens Indtægt og hæmmer 

Produktionen, saa maa man uimodstaaelig komme til den Slut

ning, at her ligger Hovedaarsagen til disse Tid etter anden til

bagevendende Kriser, som ethvert civiliseret Land, og alle civi

liserede Lande i Fællesskab, i tiltagende Udstrækning synes at 

være underkastet.
Hermed være ikke sagt, at der ikke ogsaa gør sig Biaar- 

sager gældende. Det hele Produktionsmaskineris voksende Ind

viklethed og Sammenspil gør jo, at ethvert Stød og enhver 

Stansning forplanter sig gennem videre og videre Kredse. Dertil 

kommer Pengevæsenets betydningsfulde Mangler og de umaade- 

lige Svingninger i Handelskrediten, hvorved Omsætningsmidlerne 

svinder ind, netop naar de mest behøves. Endvidere kan der 

peges paa Beskyttelsestolden, som sætter kunstige Skranker for 

deproduktive Kræfters frie Spil, og paa meget andet, der uden 

Tvivl har en betydelig Andel i at fremkalde og forlænge de
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saakaldte «daarlige Tider». Men baade theoretiske Undersøgelser 

og direkte Iagttagelser af hvad der sker, gør det klart, at den 

store, oprindelige Aarsag er at søge i den Stigning af Jordvær

dien, som Spekulationen frembringer.

I det foregaaende Kapitel har jeg paavist, at denne Stigning 

søger at tvinge Produktionen ud til urimelig daarlige Naturfor

hold og saaledes nøde Arbejde og Kapital til at nøjes med 

mindre, eller (og dette er den eneste Maade, hvorpaa de kan 

modstaa denne Tvang) til at ophøre med Produktion. Men nu 

er det ikke blot naturligt, at Arbejde og Kapital gør Modstand 

mod det Tryk, som Jordprisernes Spekulationsstigning øver paa 

Løn og Rente, men de tvinges ligefrem dertil af Selvforsvar, 

eftersom der jo gives et Lavmaal, hvorunder de ikke kan bestaa. 

Derfor kan vi af Spekulationen i Jord aflede alle de Foreteelser, 

der er ejendommelige for Kriserne.

Lad os tænke os et fremadskridende Land, hvis Befolkning 

tiltager, hvor den ene Forbedring følger paa den anden og Jor

den følgelig uafladelig stiger i Værdi. Denne stadige Værdifor

øgelse giver naturligvis Anledning til Spekulation, der foregriber 

fremtidig Stigning, og Jordværdien bliver da drevet over det 

Punkt, ved hvilket under de bestaaende Produktionsforhold Ar

bejde og Kapital kan faa sit vante Udbytte. Produktionen be

gynder derfor at standse, vel næppe saaledes at forstaa, at der 

finder en absolut Formindskning i Produktionen Sted; men der 

indtræder en Tilstand, som i et fremadskridende Land er ens

betydende dermed: Produktionen vokser ikke i et naturligt For

hold, fordi det er umuligt for de nye Arbcjdskræfter og Kapitaler 

at finde Sysselsættelse til den sædvanlige Pris.

Denne Standsning af Produktionen paa nogle Punkter maa 

nødvendigvis ogsaa vise sig paa andre Punkter af det industri

elle Fletværk i Form af formindsket Efterspørgsel, som igen 

hæmmer Produktionen paa disse Steder, og saaledes vil Lam

melsen udbrede sig, vil overalt bringe Produktion og Ombytning 

mer eller mindre af Led og ende tned Foreteelser, som alt efter 

det Synspunkt, man ser dem fra, tager sig ud som Overproduk

tion eller Overforbrug.

Den saaledes fremkaldte Krise maa vedvare indtil enten 1) 

Jordprisen har tabt sin Spekulationshøjde eller 2) Forøgelse i 

Arbejdets Produktivitet som Følge af Opfindelser etc. har sat 

Arbejdet i Stand til at bære den forhøjede Jordpris eller 3) Ar-
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bejde og Kapital har fundet sig i at nøjes med mindre end før. 

Det mest sandsynlige er, at alle disse Aarsager vil virke sammen 

til at skabe en ny Ligevægtstilstand, hvorunder alle Produktions

kræfter igen vil tage fat og en ny Tid af Virksomhed følge paa. 

Derpaa vil Jordprisen begynde at stige igen, Spekulationen paany 

tage Fart og den samme Rækkefølge af Begivenheder fremkomme.

Under Nutidens indviklede Produktionsforhold kan man 

naturligvis ikke vente at se Virkningerne følge saa klart og be

stemt efter Aarsagerne, som Tilfældet vilde være under simplere 

Forhold; men ikke desto mindre viser det sig tydelig, at de 

Foreteelser, der særtegner disse vekslende Perioder af Virksom

hed og Slappelse virkelig svarer til dem, vi har afledet af Jord

prisernes Spekulationsstigning.

Forud for «daarlige Tider» gaar altid en Tid fuld af livlig 

Virksomhed og Spekulation, og fra alle Sider indrømmes det, at 

der er en Sammenhæng mellem disse to, saa at Lammelsen 

bliver betragtet som en Reaktion mod Spekulationen, paa samme 

Maade som Morgenens Hovedpine er en Følge af Nattens Svir. 

Men angaaende selve den Maade, hvorpaa Lammelsen fremgaar 

af Spekulationen, deler Meningerne sig i to Klasser eller Skoler: 

Den ene Skole siger, at Spekulationen har fremkaldt Lammelsen 

ved at foranledige Overproduktion, og peger paa Pakhusene, der 

er fyldt med Varer, som ikke kan sælges til fordelagtig Pris, 

paa de lukkede eller kun den halve Tid arbejdende Fabriker, 

paa de nedlagte Bjergværker og de oplagte Dampskibe, paa 

Pengene, som ligger uvirksomme i Bankernes Kældere, og paa 

Arbejderne, der er fordømt til Lediggang og Nød. De ser i alt 

dette et Bevis paa, at Produktionen har oversteget Efterspørg

selen, og peger desuden paa, at naar i Krigstid en Regering op

træder paa Markedet med sit uhyre Forbrug, saa kommer der 

Liv i Forretningerne, som f. Eks. i de Forenede Stater under 

Borgerkrigen og i England under Kampen med Napoleon.

Den anden Skole siger, at Spekulationen har fremkaldt 

Lammelsen ved at føre til Overforbrug og peger paa de fulde 

Pakhuse, de rustende Skibe, de lukkede Fabriker og de ledige 

Arbejdere som Bevis paa, at enhver virksom Efterspørgsel er 

hørt op, og dette, siger de, kommer aabenbart deraf, at Folket, 

som i Tro paa en indbildt Velstand er blevet ødselt, har levet 

over Evne og nu er nødsaget til at indskrænke sig — det vil 

sige forbruge mindre. De peger desuden paa det umaadelige
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Formuesforbrug ved Krig, ved Bygning af Jernbaner, som ikke 

lønner sig o. s. frd. som Udskejelser, der, om de end ikke føles 

straks — netop paa samme Maade, som en Ødeland ikke straks 

mærker, at hans Formue formindskes — dog senere maa bødes 

paa ved et Tidsrum af indskrænket Forbrug.

Enhver af disse Theorier udtrykker utvivlsomt en Side at 

en almengyldig Sandhed, men øjensynlig omfatter ingen af dem 

hele Sandheden. Som Forklaring er de begge ubrugbare.

Thi hvorledes er det muligt, at der kan finde Overproduk

tion Sted, naar det store Flertal af Mennesker trænger til mere, 

end de kan faa, og er villige til at give derfor det, som er al 

Formues Grundvold og Raamateriale, nemlig Arbejde? Og hvor

ledes kan der være Overforbrug der, hvor Produktions-Maskine

riet forfalder og Producenterne er fordømt til ufrivillig Ledig

gang?
Naar der samtidig med Ønsket om at forbruge mere ogsaa 

findes Evne og Villighed til at frembringe niere, saa kan Lam

melsen ikke tilskrives enten Overproduktion eller Overforbrug. 

Fejlen ligger aabenbart deri, at Produktion og Forbrug ikke kan 

mødes og gensidig tilfredsstille hinanden.

Hvorfor kan de da ikke det? Alle er enige i, at det er en 

Følge af Spekulation. Men af Spekulation i hvad?

Sikkert ikke af Spekulation i Ting, som er Produkter af 

Arbejde — i Landbrugs- eller Industriprodukter; thi Virkningen 

af Spekulation i saadanne Ting er, som det tilstrækkelig bevises 

i de almindelige Lærebøger — saa jeg kan spare mig Ulejlig

heden — ganske simpelt den at give Vekselvirkningen mellem 

Produktion og Forbrug Stadighed ved en regulerende Indflydelse 

i Lighed med den, Svinghjulet har paa en Maskine.

Dersom det altsaa er Spekulation, der er Aarsagen til de 

«(laarlige Tider», maa det være Spekulation i noget, som ikke er 

Arbejdsprodukter, men dog nødvendigt for Produktionen — d. v. s. 

det maa være Spekulation i Jord.

At Jordspekulationen er den virkelige Aarsag til den indu

strielle Lammelse, viser sig tydelig i de Forenede Stater. I et

hvert Tidsrum, hvori Næringsfliden har blomstret, er Jordvær

dierne stadig steget, indtil der tilsidst kom en Spekulation, som 

drev dem op i store Spring. Derpaa fulgte ufravigelig en delvis 

Stansning i Produktionen med dens Sidestykke, en aftagende 

Efterspørgsel, sædvanlig ledsaget af svære Falliter; derpaa
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et Tidsrum af forholdsvis Stilstand, hvorunder Ligevægten lang

somt kom istand igen, og saa begyndte den samme Kredsgang 

paany. Det samme Forhold kan man iagttage over hele den 

civiliserede Verden. Tidsrum, hvori Næringsfliden er livlig, 

kulminerer altid med en Spekulations-Forhøjelse af Jordværdien, 

derpaa indtræder der en Produktionshæmning, hvis første Tegn 

er Formindskelse i Efterspørgselen fra de nye Lande, hvor Stig

ningen i Jordpriserne har været størst.

At Forklaringen er rigtig, vil blive tydeligere, naar vi erin

drer, at al Handel er Ombytning af Varer mod Varer, og følge

lig det for Krisen betegnende Ophør af Efterspørgselen efter 

visse Varer i Virkeligheden en Stansning i Tilførselen af andre. 

At Købmænd og Fabrikanter ser deres Afsætning aftage, skønt 

deres Varer er Sager, som der fremdeles er stærk Brug for, 

viser simpelthen, at Tilførselen af andre Ting, som i Handels

omsætningen skulde være givet derfor, er aftaget. I daglig Tale 

siger vi: «der er ingen Penge mellem Folk», men hvad der i 

Virkeligheden fattes dem, som gærne vil købe, er ikke Penge, 

men Varer, som de kan gøre i Penge — hvad det i Virkelig

heden bliver mere og mere smaat med, er Pi'odukter af et eller 

andet Slags. Den aftagende Efterspørgsel er saaledes kun et 

Resultat af den aftagende Produktion.

Dette kan Købmændene i en Fabriksstad meget tydelig se, 

naar Fabrikerne er stængt og Folkene arbejdsløse. Det er Pro

duktionens Ophør, som berøver Arbejderne Midlerne til at gøre 

Indkøb, og som saaledes er Aarsagen til, at Købmændene bræn

der inde med deres Varer. Og den Stansning i Efterspørgselen, 

som har ladet Fabrikanten paa lignende Vis blive siddende med 

et altfor stort Lager og har tvunget ham til at afskedige sine 

Folk, maa have en tilsvarende Oprindelse: Paa et eller andet 

Sted, kanske i den anden Ende af Verden, har en Stansning i 

Produktionen frembragt en Stansning i Efterspørgselen.

Nu hviler Næringsflidens Pyramide aabenbart paa Jorden. 

De første og oprindelige Beskæftigelser, som skaber Efterspørgsel 

efter alle andre, er aabenbart de, som afvinder Naturen Formue, 

og vi maa, dersom vi følger den Produktionsstansning, som ytrer 

sig i formindsket Købeevne, fra det ene Punkt til det andet, fra 

den ene Sysselsættelse til den anden, tilsidst finde dens Aarsag 

i en Hindring for Brug af Jorden. Og denne Hindring er aaben

bart Spekulationsforhøjelsen af Jordprisen, der virker som en



140 Opgaven løst.

Lockout fra Jordejernes Side mod Arbejdet og Kapitalen — hvad 

den da i Virkeligheden ogsaa er. Denne Stansning af Produk

tionen, som begynder ved Roden af den vidt forgrenede Nærings

flid, forplanter sig fra det ene Punkt til det andet, indtil saa at 

sige hele Maskineriet er kommet i Ulave, og man overalt har 

for sig Synet af Arbejdskræfter, der gaar til Spilde, medens Ar

bejderne lider Nød.

Dette besynderlige og unaturlige Syn af store Skarer arbejds- 

villige Mennesker, som ikke kan finde Arbejde, er tilstrækkeligt 

til at vække en Anelse om den virkelige Aarsag hos enhver, som 

er istand til at tænke følgerigtigt. Thi uagtet Vanen har sløvet 

vor Følelse derfor, saa er det dog en besynderlig og unaturlig 

Ting, at Mennesker, som ønsker at arbejde for at tilfredsstille 

deres Behov, ikke kan finde Lejlighed dertil; al den Stund det 

jo dog er Arbejdet, som producerer Formuen, saa den Mand, 

der vil ombytte Arbejde med Føde, Klæder osv. er lig en, der 

tilbyder at give Guldstøv for Mønt eller Korn for Mel.

Lad os tænke os en af de Arbejdsløses store Skare, en, som 

aldrig har hørt Tale om Malthus, men som under de nuværende 

Forhold maa synes, at der er for mange Mennesker paa Jorden. 

I de Behov, han selv og hans stakkels Kone har, saa vel som 

Børnene, der maa gaa for Lud og koldt Vand, er der, Gud 

bedre det, nok af «Efterspørgsel efter Arbejde». I hans egne 

villige Hænder ligger Tilbudet. Sæt ham paa en ubeboet 0, og, 

uagtet han er afskaaret fra alle de umaadelige Fordele, som et 

civiliseret Samfund giver, vil han dog være istand til at skaffe 

Føde og Klæder til sig og sine. Men hvor den produktive Kraft 

har naaet sit Højdepunkt, er han ude af Stand til det. Og 

hvorfor? Er det ikke, fordi han i første Tilfælde har Adgang 

til Naturens Stoffer og Kræfter, medens i sidste Tilfælde denne 

Adgang er nægtet ham?

Ene den Kendsgærning, at Arbejdet er udestængt fra Jorden, 

kan til syvende og sidst forklare den Tingenes Tilstand, at ar- 

bejdsvillige Mennesker er tvungne til at staa ledige. Naar vi 

siger, at Arbejde skaber Formue, saa er dette billedlig talt. 

Mennesket skaber ikke noget. Hele Menneskeslægten kunde ar

bejde i al Evighed og (iog ikke skabe det mindste Støvgran, som 

danser i en Solstraale. Arbejdet omformer kun ved Natur

kræfternes Hjælp de allerede forhaandenværende Stoffer, og for 

at kunne frembringe, maa derfor Arbejdet have Adgang til disse
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Stoffer og Kræfter — det vil sige til Jorden. Jorden er Kilden 

til al Formue. Den er den Grube, hvorfra den Malm maa 

hentes, som Arbejdet udformer. Har vi da ikke Ret til at drage 

den Slutning, at naar Arbejdet ikke kan tilfredsstille sine Behov, 

kan dette ikke have nogen anden Grund, end at Adgang til 

Jorden er spærret?

Naar der i alle Forretningsgrene hersker Arbejdsløshed, 

maa da ikke den Hindring, som afholder Arbejdet fra at frem

bringe, hvad det trænger til, ligge i selve den økonomiske Byg

nings Grundvold? Denne Grundvold er Jorden. Modehandler- 

inder, Forgyldere og Polerere er ikke Nybyggets Pionerer. Guld

graverne drog ikke til Kalifornien eller Australien, fordi der dér 

fandtes Skomagere, Skræddere og Bogtrykkere. Men disse fulgte 

Guldgraverne paa samme Maade, som de den Dag i Dag følger Dia

mantgraverne til Sydafrika. Det er Landbrugerne, som drager 

Handelsmanden til en Egn, ikke omvendt. Og naar der derfor i 

alle Næringsgrene findes Mennesker, som er villige til at arbejde, 

men ikke kan faa Lejlighed dertil, maa Oprindelsen søges i den 

Virksomhed, som afføder alle andre — Aarsjfgen maa være, at 

Arbejdet er afskaaret fra Jorden.

I Filadelfia eller Manchester, i London eller Ny-York kan 

det kræve Indsigt at se dette; men hvor Næringsflidens Udvik

ling ikke er naaet saa vidt, og de yderste Led af Kæden ikke 

er saa langt adskilt fra hverandre, er Sagen aabenlys. — Skønt 

endnu ikke 30 Aar gammel, regnes San Francisko allerede til de 

store Verdensbyer og er næst Ny York den mest hovedstads- 

mæssige By i de For. Stater. Skønt endnu ikke 30 Aar gammel 

har den allerede i mange Aar haft et voksende Antal arbejdsløse. 

Grunden hertil er klarlig den, at de ikke kan finde Sysselsæt

telse paa Landet; thi naar Høsten kommer, drager de i store 

Skarer ud paa Landet, og naar den er forbi, kommer de skare

vis tilbage til Byen igen. Hvis nu disse Arbejdsløse havde Lej

lighed til at producere, saa vilde de ikke blot sysselsætte sig 

selv, men ogsaa Haandværkerne i Byen, de vilde skalle Køb

mændene Kunder, Grossererne Omsætning, Theatrene Publikum 

og Bladene Afsætning — i det hele skabe en livlig Efterspørgsel, 

der vilde blive følt baade i Ny-England og Gammel-England, ja 

alle Vegne i Verden, hvorfra de Varer kommer, som saadanne 

Folk køber, naar de har noget at købe for.

Nu vel, hvoraf kommer det da, at disse Arbejdsløse ikke
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kan finde Jord og sætte sig selv i Arbejde? Ikke deraf, at al 

Jord allerede er i Brug. Uagtet alle de Tegn, der i ældre Lande 

anses som Bevis paa Overbefolkning, begynder at vise sig i San 

Francisko, er det dog meningsløst at tale om Overbefolkning i 

en Stat, som med større naturlige Hjælpekilder end Frankrig 

endnu ikke har en Million Indbyggere. Inden faa Miles Omkreds 

fra San Francisko findes der ubrugt Jord nok til enhver, som 

mangler. Jeg vil ikke hermed sige, at enhver arbejdsløs Mand 

kunde slaa sig paa Landbrug eller bygge sig et Hus, dersom 

han havde Jorden dertil, men derimod, at saa mange kunde og 

vilde det, at det ogsaa vilde give Resten noget at bestille. Hvad 

er det da, som hindrer Arbejdet fra at bruge denne Jord? Ganske 

simpelt det, at den er beslaglagt og holdes i Spekulationspris.

Hvad der saaledes kan ses i San Francisko af enhver, som 

vil se, kan uden Tvivl ses lige saa klart paa andre Steder.

Den nuværende Lammelse i Handel og Næringsflid, som 

først tydelig gav sig tilkende i de Forenede Stater i 1872 og med 

større eller mindre Styrke har spredt sig over hele den civili

serede Verden, tilskrives for en stor Del den uforholdsmæssige 

Udvidelse af Jernbanenettet. — Naturligvis kan Bygning af Jern

baner, før de virkelig tiltrænges, drage Kapital og Arbejde bort 

fra mere produktive Foretagender, og saaledes snarere gøre et 

Land fattigere end rigere. Men at give saadant Kapitalspild 

Skylden for en saa vidtstrakt Lammelse synes mig omtrent som 

at ville forklare en usædvanlig lav Vandstand deraf, at man 

havde øst nogle ekstra Bøtter Vand op. Spildet af Kapital og 

Arbejde under Borgerkrigen var uendelig meget større, men med

førte dog intet saadant Resultat.

At der ikke desto mindre er en vis Forbindelse mellem det 

voldsomme Jernbanebyggeri og de industrielle Kriser kan med 

Lethed ses af enhver, som forstaar, hvad forhøjede Jordpriser 

betyder, og som har givet Agt paa den Virkning, Jernbanebyg

ningen udøver paa Spekulationen i Jord. Hvorsomhelst der 

byggedes eller paatænktes en Jernbane, steg Ejendommene i Pris 

under Indflydelse af Spekulationen, saa Tusinder af Millioner Dol

lars lagdes til den nominelle Værdi, der afkrævedes Kapitalen og 

Arbejdet som Betalig for Tilladelsen til at komme til at arbejde. 

Den uundgaaelige Følge var at Produktionen hæmmedes, hvorved 

Efterspørgselen aftog og Virkningen forplantede sig videre ud i 

Verden.
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Spekulationens Grundvirkning kan maaske ingensteds tyde

ligere ses end i Kalifornien, som paa Grund af sin forholdsvis 

afstængte Stilling har dannet et ret skarpt afgrænset Samfund.

60’ernes Aarti udmærkede sig i Kalifornien ved den samme 

industrielle Livlighed, som herskede i de nordlige Stater, ja, i 

hele den civiliserede Verden. Men jævnsides med det materielle 

Fremskridt gik en stadig Stigning af Jordpriserne — dets Følge. 

Denne stadige Stigning gav Anledning til en Spekulationsstigning, 

som i Forening med Jernbanefeberen overalt drev Jordpriserne 

op. Naar Kaliforniens Folkemængde stadig havde vokset, medens 

endnu den besværlige og usunde Panamavej var dets fornemste 

Forbindelse med Staterne ved Atlanterhavet, saa maatte den for

øges umaadelig, mente man, naar der aabnedes en Bane, som 

bragte Ny York og San Francisko-Bugten i en Forbindelse paa 

syv lette Dagsrejser, og naar overalt i Staten Lokomotivet traadte 

i Fragtvognens Sted. Den Stigning i Jordværdierne, som man 

mente skulde blive Følgen heraf, blev foregrebet. Jordlodder 

i Omegnen af. San Francisko steg med hundrede og tusinde Pro

cent, og Agerjord opkøbtes og holdtes i høj Pris overalt, hvor 

en Indvandrer kunde tænkes at ville slaa sig ned.

Men den forventede Indvandrerstrøm udeblev Arbejde og 

Kapital kunde ikke betale saa meget for Jord, dersom de skulde 

have rimeligt Udbytte. Produktionen hæmmedes derfor. Da 

Pacifikbanen nærmede sig sin Fuldendelse, begyndte Nedgangen 

at vise sig i Stedet for en forøget Vii'ksomhed, og da den var 

færdig, fulgte paa det livlige Tidsrum daarlige Tider, som endnu 

ikke er fuldstændig forbi og hvorunder Arbejdsløn og Rentefod 

stadig er dalet. Jordens virkelige Værdi og den Pris, den holdes 

i, nærmer sig nu atter hinanden, om end Ejerne med Sejghed 

holder fast paa deres Spekulationsgrunde i den Tro, at tilsidst 

maa de dog stige i Pris.

Hvad der saaledes fandt Sted i Kalifornien, gentog sig paa 

en mere eller mindre synlig Maade i hele den fremadskridende 

Verden. Ikke blot forplantede Virkningerne sig fra de nyere 

Dele af Unionen til de ældre og fra de Forenede Stater til Ev- 

ropa, men overalt indenfor den civiliserede Verden var den op

rindelige Aarsag — Grundspekulationen — virksom. Og saaledes 

opstod der over hele Jorden en Lammelse i Næringsflid og 

Handel, avlet af det almene materielle Fremskridt.
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Der er én Ting, som det kunde synes, jeg havde overset, 

naar jeg saaledes giver Spekulationsstigningen af Jordprisen den 

hovedsagelige og oprindelige Skyld for de industrielle Lammelser. 

Virkningen af en saadan Prisstigning maa dog komme trinvis, 

ligne et Tryk, ikke et Slag. Men de industrielle Lammelser 

synes at komme aldeles pludselig, som et voldsomt Feberanfald 

fulgt af en Slaphedstilstand, ligesom af Udmattelse. Det ser ud, 

som om alting gik sin jævne Gang, Handel og Næringsllid blom

strer og udvider sig, men pludselig kommer der et Stød som af 

et Lyn fra en klar Himmel — en Bank gaar fallit, en stor Fa

brikant eller Købmand indstiller sine Betalinger, og ret som om 

et Slag havde truffet hele Næringsflidens Organisme, følger Fallit 

paa Fallit, paa alle Kanter afskediges Arbejdere, og Kapitalen 

søger Skjul i profitløs Sikkerhed.

Skal vi forstaa dette, maa vi tage i Betragtning hvorledes 

Ombytningen gaar for sig; thi ved den er det, at alle de for

skellige Former af Næringsflid er sammenlænket til en Organi

sation, hvis Dele gensidig afhænger af hverandre. For at mulig

gøre Ombytning mellem Producenter, der i Tid og Runi er langt 

fjærnet fra hinanden, maa der holdes store Forraad paa Lager 

og i Transit. Ombytningen iværksættes nu for største Delen 

paa Kredit, og det er en Kendsgærning, at Forskudet i Regelen 

gøres fra de højere organiserede, de afledte Industrigrene, til de 

mere oprindelige. Negrene paa Afrikas Vestkyst f. Eks., som bytter 

Palmeolie og Kokosnødder mod broget Tøj og Afgudsbilleder fra 

Birmingham, faar Betaling straks; den engelske Købmand derimod 

maa vente. Landmanden kan sælge sin Afgrøde, saa snart den 

er indbjærget, og det mod kontant Betaling; den store Fabrikejer 

maa holde et betydeligt Lager, sende sine Varer langt bort til 

Agenter og i Almindelighed sælge paa Kredit. Da saaledes de 

Næringsgrene, vi kan kalde de afledte, sædvanlig maa give For

skud og Kredit til dem, vi kan kalde de oprindelige, saa følger 

deraf, at enhver Stansning i Produktionen, soni udgaar fra de 

sidste, ikke øjeblikkelig vil give sig tilkende hos de første. Dette 

System af Forskud og Kredit danner paa en Maade en elastisk 

Forbindelse, som giver betydelig efter, inden den brister; men 

brister den, sker det med et Ryk.

Eller for at bruge et andet Billede: Den store Pyramide 

ved Gizeh er sammensat af Lag af Sten, hvoraf naturligvis det 

underste Lag bærer alle de andre. Kunde vi nu paa cn eller



Krisernes Grundaarsag. 145

anden Maade lidt efter lidt gøre dette underste Lag mindre, saa 

vilde den øverste Del af Pyramiden en Tid lang bibeholde sin 

Form; men naar Tyngdekraften tilsidst overvandt Sammenhængs

kraften mellem Bygningsemnerne, vilde den pludselig styrte sam

men i store Stykker. Næringsflidens Organisation kan sammen

lignes med en saadan Pyramide. — For at faa Billedet til endnu 

nøjere at svare til Forholdene i et fremadskridende Land, kunde 

man tænke sig en Pyramide, der stadig udvidede sig. Hvis nu 

det underste Lag blev hæmmet i Væksten, vilde de andre i 

nogen Tid kunne vedblive at udvide sig (ja vilde endog faa Til

bøjelighed til at udvide sig fuldt saa hurtig, da de levende 

Kræfter, som ikke kan komme til i Underlaget, vil søge opad), 

indtil Ligevægten tilsidst brast og Pyramiden styrtede sammen.

Her, som overalt i Socialøkonomien, er det Hovedaarsagerne 

og de almene Tendenser, det kommer an paa. De afledede 

Kræfter er saa mangfoldige, Virkningerne og Tilbagevirkningerne 

er saa skiftende, at man ikke i Enkelthederne kan forudsige 

Foreteelsernes Karakter. Vi ved, at naar et Træ er gennem

hugget, saa vil det falde, men i hvilken Retning det netop vil 

falde, afhænger af Stammens Hældning, Vindens Retning og 

Kraft osv., ja, selv et opskræmt Egern, der hopper fra Gren til 

Gren, kan have Indflydelse paa Faldets Retning. Men at den 

Grundaarsag, hvortil jeg har ført Kriserne tilbage, forklarer 

deres Hovedejendommeligheder, derom synes mig ingen Tvivl at 

være mulig. At Grundspekulation og «daarlige Tider» hører 

sammen som Aarsag og Virkning, maa være klart for enhver, 

der har tænkt over det nødvendige Forhold, der er mellem Jord 

og Arbejde.

At den nuværende Krise vil forløbe paa sædvanlig Vis, og 

at der (paa den tidligere nævnte Maade) er i Færd med at danne 

sig en ny Ligevægtsstilling, som vil fremkalde et nyt Tidsrum 

af forholdsvis Livlighed, kan allerede nu ses i de For. Stater. 

Da vil Jordpriserne paany blive drevet spekulationsmæssig op. 

Men Løn og Rente vil ikke genvinde, hvad de har tabt. Det 

endelige Resultat af alle disse Forstyrrelser og bølgeagtige Be

vægelser er, at Løn og Rentefod lidt efter lidt trænges ned mod 

sit Lavmaal. De stadig tilbagevendende Kriser er, som der blev 

bemærket i Indledningskapitlet, kun forstærkede Udslag af den 

Almen-Bevægelse, som ledsager det materielle Fremskridt.

George: Fremskridt og Fattigdom. 10
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ANDET KAPITEL.

Fattigdommens Vedbliven trods den voksende Rigdom.

Det store Problem er nu, saa vidt jeg kan se, fuldstændig 

løst. De sociale Misforhold, der hænger som truende Skyer over 

de mest fremskredne Folkefærds Fremtid og som vækker Tvivl 

om Værdien af og Endemaalet for det, vi ynder at kalde Frem

skridt, er nu forklaret.

Aarsagen til, at Arbejdslønnen, trods Produktionskraftens 

Forøgelse, stadig er tilbøjelig til at gaa ned til et Lavmaal, som 

kan netop forslaar til det strængt nødtørftige, ligger deri, at hvor 

Produktionskraften vokser, har Jordrenten Tendens til at vokse 

endnu mere og saaledes frembringe en stadig Tendens til at trykke 

Lønnen ned.

I enhver Retning har den fremadskridende Civilisation i 

første Linje Tilbøjelighed til at forøge Arbejdets Evne til at til

fredsstille de menneskelige Behov — til at udrydde Fattigdom og 

bortjage Mangel og Frygten for Mangel. Den ligefremme og 

naturlige Virkning af alt det, som udgør Fremskridtet, er For

bedring af de ydre Kaar (og dermed ogsaa af Aandslivets Kaar) 

for alle og enhver. Befolkningens Vækst, Omsætningens Udvi

delse, nye Opdagelser og Opfindelser, stigende Oplysning og for

bedret Statsstyrelse har alle en ligefrem Tendens til at forøge 

Arbejdets Produktionsevne — ikke blot visse Slags Arbejde, men 

alt Arbejde, thi for Fornnieproduktionen gælder Loven «én for 

alle og alle for én».

Men Arbejdet høster ikke de Fordele, som den fremadskri

dende Civilisation saaledes bringer. Da Jorden, som er uund

værlig for Arbejdet, er bleven gjort til Privatejendom, saa fører 

enhver Stigning i Arbejdets Produktionsevne kun til at forøge 

Jordrenten. Lønnen kan ikke vokse; thi jo større Arbejdsudbyttet 

bliver, desto større bliver ogsaa den Pris, der maa betales for 

at komme til. Den, der blot og bart er Arbejder, har saaledes 

ikke mere Fordel af det almindelige Opsving, end Slaverne paa 

Kuba har af Prisstigningen paa Sukker. Og ligesom en saadan 

Prisstigning kan gøre Slavens Kaar værre, fordi den bringer 

hans Herre til at drive ham endnu haardere, saaledes kan den 

frie Arbejders Kaar ved Forøgelsen i hans Arbejdes Produktions

kraft blive baade absolut og relativt forværret. Thi affødt af
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Jordprisstigningen opstaar der en Tilbøjelighed til Spekulation, 

som paa Forhaand lægger Beslag paa Virkningen af fremtidige 

Forbedringer (ved endnu yderligere Forhøjelse af Jordprisen) og 

saaledes virker til at trykke Lønnen — hvor dette ikke allerede 

er sket — ned til Slavegrænsen, den, hvorved Arbejderen netop 

kan leve. — Og saaledes staar da Arbejdet udsat for visse Virk

ninger af den fremadskridende Civilisation, som uden de For

dele, der under naturlige Forhold vilde ledsage dem, er positive 

Onder, og bidrager til at trykke den frie Arbejder ned til Træl

lens hjælpeløse og fornedrede Stilling.

Thi alle de Fremskridt, som øger Produktionskraften, be- 

staar i eller fremkalder en stedse videre gaaende Arbejdsdeling; 

Produktiviteten forøges paa Bekostning af den Enkeltes Uafhæn

gighed. Den enkelte Arbejder faar blot Kendskab til og Dygtig

hed i en ringe Brøkdel af de mangfoldige Processer, som kræves 

for at tilfredsstille endog de mest dagligdags Behov. Den sam

lede Produktion hos en vild Stamme er liden, men ethvert 

Medlem af den er i Stand til at leve et uafhængigt Liv. Han 

kan bygge sin egen Bolig, udhule sin egen Kano, lave sine egne 

Vaaben, Redskaber og Smykker. Han har hele det Kendskab til 

Naturen, som hans Stamme besidder: véd, hvilke Planter der 

egner sig til Føde, og hvor de er at finde, kender Dyrenes 

Vaner og Smuthuller, og kan finde Vej ved Hjælp af Solen og 

Stjernerne eller Mosset paa Træerne, kort sagt, er selv i Stand 

til at tilfredsstille sine Behov. Og saaledes har han en Uafhæn

gighedsmagt, som gør ham til en gennem fri Aftale bunden 

Person i hans Forhold til det Samfund, han er Medlem af.

Sammenlign nu med denne Vilde Arbejderen i det civili

serede Samfunds laveste Lag, ham, som tilbringer sin Tid med 

at tilvirke en eneste Ting eller endog kun en ubetydelig Brøkdel 

af et eller andet Produkt, og som ikke blot er ude af Stand til 

at forfærdige de Redskaber, han skal bruge, men ofte arbejder 

med Redskaber, han selv ikke ejer, og aldrig kan haabe at 

komme til at eje. Han er tvunget til haardere og mere uaflade

ligt Arbejde end den Vilde og erhverver dog ikke mere derved, 

men han fattes den Vildes Uafhængighed. Han er blot og bart 

et Led i en umaadelig Kæde af Producenter og Forbrugere, ude 

af Stand til at skille sig fra dem eller at kunne røre sig, und

tagen naar de rører sig. Jo daarligere hans Stilling er i Sam

fundet, desto mere afhængig er han af Samfundet. Selv Magten 

10*
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til at anvende sit Arbejde til at tilfredsstille sine egne Behov er 

gieden ud af hans Hænder og kan fratages ham eller gengives 

ham ved andres Handlinger eller ved almene Aarsager, som han 

ikke har mere Indflydelse paa end paa Solsystemets Bevægelser. 

Selve det at faa Lov til at slide, bliver anset for en Velsignelse, 

og Mennesker tænker, taler, skraaler op og giver Love, som om 

det ensformige Arbejde i og for sig var en Lykke og ikke en 

Plage, et Maal og ikke et Middel. Under saadanne Omstændig

heder taber Manden sin væsentligste Egenskab — den guddomme

lige Magt til at ændre og beherske Forholdene. Han bliver en 

Træl, en Maskine, en Vare — en Ting, som i flere Maader staar 

lavere end Dyret.

Jeg er ingen sentimental Beundrer af de Vildes Tilstand. 

Jeg henter ikke mine Meninger om Naturens ukultiverede Børn 

fra Rousseau, Chateaubriand eller Cooper. Jeg kender helt vel 

deres materielle og aandelige Armod og deres trange Synskreds. 

Jeg tror, at Civilisationen ikke blot er Menneskets naturlige Be

stemmelse, men at den frigør, højner og forædler alle dets Ev

ner, og jeg tror, at et Menneske, der nyder godt af Civilisatio

nens Goder, kun i en Stemning, der bringer ham til at misunde 

det drøvtyggende Kvæg, kan beklage Tabet af Naturtilstanden. 

Men ikke desto mindre tror jeg, at ingen, som virkelig vil se, 

kan undgaa at komme til den Slutning, at der indenfor vor Ci

vilisation gives store Samfundsklasser, som ikke den mest ufor

falskede Vildmand kunde vinde noget ved at bytte med. Det 

er min bestemte Overbevisning, at dersom nogen paa Livets 

Tærskel fik Valget mellem at begynde sin Tilværelse enten som 

Ildlænder, Australneger, Polar-Eskimo eller som Medlem af de 

laveste Klasser i f. Eks. Storbritannien, saa vilde han gøre 

uendelig meget bedre i at vælge den Vildes Lod.

Der kan være dem, som synes, dette er Overdrivelse, men 

det er kun, fordi de aldrig selv har brudt sig om al lære de 

Samfundslags virkelige Stilling at kende, som den moderne Civi

lisations Jernhæl hviler paa med hele sin Vægt. Som de Tocque

ville bemærker i et af sine Breve: «Vi vænner os saa snart til 

Tanken om Nød, at vi ikke mærker, at et Onde, som for dem, 

det rammer, bliver større, jo længere det varer, tværtimod for 

den, som blot ser til, bliver mindre netop paa Grund af sin 

Varighed». Maaske det bedste Bevis paa Sandheden af denne 

Bemærkning er dette, at i Byer, der rummer baade en Fattig-
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klasse og en Forbryderklasse, hvor lasede Børn har Gaden til 

Hjem, og unge Piger skælvende af Kulde maa sy for Føden, — 

der indsamles regelmæssig Penge til Hedningemission! — Det 

var til at le ad, dersom det ikke var saa sørgeligt. — Baal 

udstrækker ikke længere sine graadige, uhyggelige Arme, men i 

kristne Lande myrder Mødre sine Børn for Begravelseshjælpens 

Skyld. Jeg er sikker paa, at ingen skal kunne fremlægge tro

værdige Beretninger fra de Vildes Liv om saa dyb Fornedrelse, 

som man kan finde i offentlige Dokumenter i vore højt civili

serede Lande.

Den enkle Theori, jeg har opstillet (hvis en simpel Sammen

stilling af de mest aabenbare Kendsgærninger overhovedet kan 

benævnes en Theori), forklarer denne Samhørighed af Fattig

dom og Rigdom, af Fornedring, midt i Oplysningen, af virkelig 

Trældom under politisk Frihed. Den bringer Samklang mel

lem Kendgærninger. der ellers synes selvmodsigende. Den 

forklarer, hvorfor Rente og Arbejdsløn er højere i nye end i 

ældre Samfund, uagtet Produktionen er mindre. Den forklarer 

det, som sædvanlig kaldes Striden mellem Arbejde og Kapital, 

og paaviser den virkelige Overensstemmelse i deres Interesser. 

Den rydder det sidste Grundlag bort under Beskyttelsestoldens 

Sofisterier, men viser tillige, hvorfor Frihandelen ikke bringer 

de arbejdende Klasser nogen varig Fordel. Den viser, hvoraf 

det kommer, at Rigdommen sammenhobes mer og mer. Den 

forklarer de Tid efter anden tilbagevendende industrielle Kriser 

uden at tage sin Tilflugt til saadanne Urimeligheder som «Over

produktion» eller «Overforbrug». Den forklarer den nødtvungne 

Arbejdsløshed, hvorved der nu gaar saa megen Kraft til Spilde, 

uden at tage sin Tilflugt til den urimelige Paastand, at der er 

for lidt Arbejde eller for mange om det. Den forklarer, hvorfor 

Last og Elendighed viser sig blandt en tæt Befolkning, uden at 

give den alvise og algode Guds Love Skylden for Mangler, som 

blot skyldes Menneskenes egne kortsynede og egenkærlige Sam

fundsindretninger.
Overalt stemmer Forklaringen med de virkelige Forhold. 

Hvorhen end Øjet vendes i Verden og hvor forskellige end For

holdene ellers er, finder vi Armod og Nød midt i Rigdommen. 

Men overalt finder vi ogsaa at Jorden er monopoliseret; at den 

i Stedet for at behandles som hele Folkets fælles Eje, behandles 

som de enkeltes Privatejendom, og at der for dens Benyttelse
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fra Arbejdets Side udpresses store Summer. Hvorhen vi end 

vender Øjet, ser vi, at det ikke er af Kapitalens Rigelighed eller 

Arbejdets Produktivitet at Lønnens Højde afhænger, men af i 

hvad Udtrækning de, som har lagt Beslag paa Jorden, kan be

skatte Arbejdets Udbytte. Misforholdet mellem den sociale Trappe

stiges Yderpunkter kan altid ‘udmaales efter Jordens Pris. Jorden 

er mere værd i Ny-York end i San Francisko, og i Ny-York 

kan Francisko-Boen se Smuds og Elendighed, som fylder ham 

med Rædsel. I London er Jorden endnu kostbarere end i Ny- 

York, og i London er ogsaa Smudset og Nøden værre end dér.

Sammenlign Kaarene i et Land til forskellige Tider, og det 

samme Forhold vil vise sig. Meget tyder paa, at Arbejdslønnen 

var større i England i Middelalderen, end den nu er; stort la

vere end nu kan den i hvert Fald ikke have været. Den 

umaadelige Forøgelse i Arbejdets Produktivitet, har kun forøget 

Jordrenten. Forpagtningsafgiften for Agerjord i England er nu, 

efter Professor Rogers, beregnet i Penge 120 Gange saa stor, som 

den var for 500 Aar siden, og beregnet i Hvede 14 Gange saa 

stor, medens Jordrenten af Byggegrunde og Gruber er blevet 

umaadelig mange Gange større. Efter Professor Fawcetts Be

regning beløber den kapitaliserede Værdi af Englands Jord sig 

til 81,000 Millioner Kroner; — nogle faa tusind Engelskmænd 

har altsaa lovlige Fordringer paa de andres Arbejde, hvis kapi

taliserede Værdi er niere end dobbelt saa stor som (efter Middel

prisen for en Neger i Sydstaterne i 18G0) Værdien af samtlige 

Indbyggere i England vilde være, dersom de var Slaver.

Hvorledes Sortedøden fremkaldte den store Lønstigning i 

England i det fjortende Aarhundrede, viser sig klart af Jord

ejernes Anstrængelser for at regulere Lønnen. At denne frygte

lige Folkeudtynding i Virkeligheden formindskede Arbejdets Pro

duktionskraft, er hævet over al Tvivl; men Mindskningen i Efter

spørgselen efter Jord trykkede Jordrenten endnu mere ned, og 

Lønnen steg saa højt, at man kaldte Tvangs- og Straffelove til 

Hjælp for at holde den nede. Modsat Virkning havde den Mo

nopolisering af Jorden, som gik for sig i England under Henrik 

den Ottendes Regering, og som bestod i Afstængning af Almen- 

ninger og Uddeling af Kirkegods mellem Koblere og Snylte

gæster, som derved sattes i Stand til at grundlægge adelige 

Slægter. Ifølge Malthus var under Henrik den Syvendes Regering 

Daglønnen for sædvanligt Arbejde omtr. 1 Skp. Hvede, i den sidste
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Del af Elisabeths Regering ikke halv saa stor. Jeg kan næppe 

tro, at Faldet har været saa stort; men at der herskede stor 

Nød blandt de arbejdende Klasser, kan man slutte sig til af 

de Forordninger, som udstedtes for at sætte en Bom for Løs

gængeriet. Gribende skildrer Sir Thomas Morus hvorledes Mænd, 

Kvinder, fader- og moderløse, Familier større i Tal end i For

mue, maatte vandre bort fra deres Hjemstavns Marker, uden 

at vide, hvor de skulle gaa hen. Den om sig gribende Mono

polisering af Jorden frembragte Landstrygere og Fattiglernmei, 

aldeles som i vore Dage i de Forenede Stater.

Saaledes gik det da til, at der af den Folkegrund, som 

havde frembragt en Latimer og en Morus, af den Blanding af 

Kraft og Sagtmodighed, som hverken Lykken kunde fordærve 

eller Bøddeløksen kue, opstod Tyve og Landstrygere, hele den 

Masse af Forbrydelse og Fattigdom, der endnu ligger som Mel

dug paa Hjertebladene af Englands Rose og tærer som en gna

vende Orm paa dens Rod.
Dog, man kunde ligesaa gerne anføre historiske Beviser for 

Tyngdeloven! At Jordrenten maa nedsætte Lønnen er lige saa 

klart, som at jo større Subtrahenden er, desto mindre bliver 

der til Rest. At Jordrenten ogsaa faktisk har denne Virkning kan 

enhver opdage, hvor i Verden han saa bor, blot ved at se sig om.

Det er ingen Hemmelighed, hvorfor Arbejdslønnen i Kali

fornien i Aaret 1849 og i Australien 1852 steg saa pludselig og 

saa stærkt. Det var Opdagelsen af Guldlejer paa herreløst Land, 

frit aabent for enhver, som forhøjede Lønnen for Kokke i San 

Franciskos Restaurationer til 500 Dollars om Maaneden og lod 

Skibene raadne i Havnen uden Styrmænd og Mandskab, indtil 

Ejerne gik ind paa at betale en Løn, som man i alle andre 

Dele af Verden vilde have anset for fabelagtig. Havde disse 

Lejer ligget paa Privatejendomme, vilde det blevet Jordværdien, 

der var løbet i Vejret, ikke Arbejdslønnen. Comstock-Aaren var 

rigere end Udvaskningsfelterne, men Comstock-Aaren blev straks 

monopoliseret; og nu er det kun den stærke Organisation i 

Grubearbejdernes Fagforening, som gør, at Arbejderne faai sine 

fire Dollars om Dagen for at lade sig halvstege 2000 Fod under 

Jorden. Men Prisen for disse Miner beløber sig til Hundreder 

af Millioner!
Sandheden ligger klart for Dagen. Stil det Spørgsmaal til 

en Mand, der forstaar at tænke følgerigtig:
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«Lad os antage, at der op af Vesterhavet hævede sig et 

herreløst Land, hvor der ved jævnt Arbejde daglig kunde for- 

tjenes 10 Shillings, og at dette Land forblev herreløs!, tilgænge

ligt for enhver, ligesom de Almenninger, der engang udgjorde 

saa stor en Del af den engelske Jord. Hvad Virkning vilde dette 
have paa Arbejdslønnen i England?

Manden vilde straks svare, at Daglønnen i hele England 
snart maatte stige til ti Shillings.

Og paa det yderligere Spørgsmaal: «Hvad Virkning vilde 

dette have paa Jordrenten?» vilde han efter et Øjebliks Betænk

ning svare, at Jordrenten nødvendig maatte falde, og ved endnu 

nøjere Eftertanke vilde han føje til, at alt dette vilde foregaa, 

uden at nogen videre stor Del af de engelske Arbejdere virkelig 

drog over til det nye Land, og uden at fremkalde nogen gen

nemgribende Forandring i den engelske Næringsflids Form og 

Art. Den store Lønstigning vilde ske paa Jordrentens Bekostning.

Gaa saa til den samme Mand eller en anden, — en tør For

retningsmand, som ikke kærer sig om «Theorier», men forstaar 

at tjene Penge — og sig til ham: «Her er en lille Landsby; 

om ti Aar vil den være en stor By, og alle Maskiner osv., som 

øger Arbejdets Produktivitet saa overordentlig, vil findes der i 

Overflod. Vil Kapitalrenten saa om ti Aar være højere?»

Han vil svare: «Nej».

«Vil Lønnen for almindeligt Arbejde være højere?»

Han vil svare: «Nej; Arbejdslønnen vil ikke være højere, 

og det vil ikke være lettere, men snarere vanskeligere, for den 

jævne Arbejder at skaffe sig uafhængigt Udkomme.»

Hvad er det da, som er bleven højere?

Jordrenten, Jordens Pris. Se at faa fat paa et Stykke Jord, 

og hold vel derpaa!

Og den, som under saadanne Omstændigheder følger dette 

Raad, behøver ikke at gøre niere. Han kan sætte sig ned og 

røge sin Pibe, stige tilvejrs i Luftballon eller krybe i Jorden: 

«Uden at røre en Finger vil han, naar de ti Aar er gaact, være en 

rig Mand. I den nye Stad kan han have sig et prægtigt Hus; 

men blandt de offentlige Bygninger vil der være et Fattighus.

I den lange Undersøgelse, som nu er tilendebragt, har vi 

maattet rykke frem som gennem et fjendtligt Land, hvor man 

maa befæste hver Stilling og udspejde hver Sidevej. Thi den 

store simple Sandhed skjules for Menneskenes Flerhed af til-
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vante Tankevildfarelser, som forleder Folk til at søge i alle Ret

ninger undtagen i den rette efter en Forklaring paa de Onder, 

der trykker og truer den civiliserede Verden. Og bag disse fint 

byggede vildledende Theorier staar en virksom, energisk Magt, 

en Magt, som i ethvert Land — uanset Regeringsform og Styre

sæt — skriver Love og former Tænkningen — den uhyre om

fattende og overvældende pekuniære Interesses Magt.

Men saa simpel og klar er den store Sandhed, vi har ar

bejdet os hen til, at har man blot én Gang fuldt indset den, 

kan man aldrig slippe den af Syne. Der findes Billeder, som, 

uagtet man betragter dem atter og atter, kun ser ud som en 

forvirret Labyrint af Streger og Kruseduller, — et Landskab, 

nogle Træer ell. lign. — indtil det gaar op for En, at disse 

Ting danner et Ansigt eller en Figur; men saa staar det siden 

bestandig klart for én. Ligesaa i dette Tilfælde. I Lyset af 

denne Sandhed samler alle de sociale Kendsgærninger sig til en 

Helhed, og de mest forskelligartede Foreteelser viser sig at frem- 

gaa af en eneste stor Grundsætning. Ejendomsretten til Jord er 

det Grundforhold, der bestemmer et Folks sociale og politiske og 

følgelig ogsaa dets aandelige og moralske Tilstand. Og saaledes 

maa det være. Thi Jorden er Menneskets Bolig og det For- 

raadskammer, som det maa hente alle sine Fornødenheder fra; 

vi kan end ikke nyde godt af Solens Lys eller udnytte nogen 

af Naturkræfterne uden Anvendelse af Jorden eller dens Pro

dukter. — Jordens Børn er vi lige saa vist som Græsstraaet eller 

Markblomsten. Fratag Mennesket alt, som hører til Jorden, og 

det er kun en Sjæl uden Legeme. Materielle Fremskridt kan 

ikke gøre os uafhængige af Jorden. Og derfor kunde der, saa 

længe Jorden er monopoliseret, ske Fremskridt i det uendelige 

uden at forhøje Arbejdslønnen eller forbedre deres Kaar, som 

kun har sit Arbejde. Det vilde kun forøge Jordens Værdi og 

den Magt, som Besiddelsen af den giver. Overalt, i alle Tider, 

blandt alle Folk er Ejendomsretten til Jord Grundvolden for 

Aristokrati, Grundlaget for Stor-Formuer, Kilden til Magt. Som 

Brahminerne sagde i den graa Oldtid:

«Den, som ejer Jorden, han ejer ogsaa dens Frugter. Hvide 

Solskærme og Elefanter rasende af Hovmod, det er de Blomster, 

Jordforleningen bærer.*



VI

MIDLET.

FØRSTE KAPITEL.

Utilstrækkeligheden af de Hjælpemidler, der sædvanlig bliver 

anbefalet.

V
i har nu fulgt Aarsagen til, at Fattigdommen stiger med 

Rigdommens Vækst, lige til dens Kilde, og derved ogsaa 

opdaget Midlet derimod. Men før vi gaar over til denne Side 

af Sagen, gør vi vel i at underkaste de Bestræbelser, man sæd

vanlig sætter sin Lid til, en Prøvelse. Det Middel, som vore 

Slutninger peger hen paa, er baade radikalt og simpelt — saa 

radikalt, at det ikke vil blive taget under alvorlig Overvejelse, 

saalænge der endnu findes nogen Tro paa, at mindre skarpe 

Midler kan virke; og saa simpelt, at dets dybe Indgriben og 

Omfang let kan blive overset, indtil Virkningen af mere kunstige 

Forholdsregler er prøvet.

De Udveje og Forholdsregler, som i Skrift og Tale sæd

vanligvis fremhæves og anbefales som Midler til at afhjælpe 

Fattigdom og Nød blandt Masserne, kan, for Oversigtens Skyld, 

deles i seks Klasser.

Der er mange Mennesker, som endnu nærer den bekvemme 

Tro, at det materielle Fremskridt tilsidst vil udrydde Fattig

dommen, og der er mange, som tror, at en forebyggende Ind

skrænkning i Folkeforøgelsen er det virkomstc Middel; men det 

grundløse i disse Anskuelser er allerede tilstrækkelig paavist. 

Lad os nu undersøge, hvad man kan vente sig af følgende Midler:

1) Større Sparsommelighed i Statshusholdningen.
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2) De arbejdende Klassers bedre Oplysning og større Flid og 

Driftighed.

3) Arbejdersammenslutninger til Forhøjelse af Lønnen.

4) Samvirken mellem Arbejde og Kapital (Kooperation).

5) Regeringsledelse og -Indgreb.

6) En mere almindelig Fordeling af Jorden.

1) Større Sparsommelighed i Statshusholdningen. — Indtil for 

faa Aar siden var det en Trosartikel hos Amerikanerne — en 

Tro, som ogsaa deltes af de liberale Partier i Europa —, at 

Nøden blandt de fortrykte Masser i den gamle Verden skyldtes 

aristokratiske og monarkiske Institutioner. Denne Tro er imid

lertid hurtig forsvundet, siden der under de Forenede Staters 

republikanske Styresæt er fremkommet social Elendighed af lig

nende Art. Men social Nød tilskrives endnu for en stor Del de 

uhyre Byrder, som de besinnende Statsstyrelser paalægger, — 

den uhyre Statsgæld, Hærene og Flaaderne, den Rutten med 

offentlige Midler, som er karakteristisk for baade monarkiske 

og republikanske Magthavere og særlig for Storbyernes Styrelse. 

Hertil kommer for de Forenede Staters Vedkommende Beskyttelses

toldens Plyndringssystem, der for hver 25 Cent, som kommer 

ind i Statskassen, tager en Dollar, ja maaske fire eller fem ud 

af Forbrugernes Lomme. Nu synes der at være en tydelig 

Sammenhæng mellem de umaadelige Summer, Folket saaledes 

berøves, og den Armod, der hersker i Underklasserne, og for 

en overfladisk Betragtning ligger det nær at tro, at en Formind

skelse af disse unyttige Byrder vil gøre det lettere for Fattigfolk 

at skaffe sig Brødet. — Men betragter vi Sagen nøjere, ser vi 

let, at dette ingenlunde vilde blive Følgen. En Formindskelse 

af det Beløb, der gennem Beskatning tages fra et Samfunds 

samlede Produktion, vilde være ensbetydende med en Forøgelse 

af dets Nettoproduktion, en Stigning af Arbejdets Produktions

evne. Og som Fordelene ved en saadan tilfalder Jordejerne, vil 

ogsaa Skattelettelsen gøre det.
Det samlede Udbytte af Arbejde og Kapital i England bærei 

for Tiden Byrden af en uhyre Statsgæld, hele Statskirkevæsenet, 

et kostbart Hof og en vældig Flaade. Lad os tænke os at man 

slog en Streg over Statsgælden, ophævede Statskirken, lod Konge

familien sørge for sig selv, afskedigede Flaadens Officerer og 

Mandskab og solgte Skibene. En uhyre Formindskelse i Skat

terne vilde saaledes blive mulig. Men det vilde dog kun være
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en økonomisk Lindring i Stil med — om end ikke nær saa stor, — 

som den Damp- og Maskindrift har frembragt i de sidste tyve- 

tredive Aar. Og som denne ikke har afskaffet Fattigdommen, 

men kun forhøjet Jordrenten, vilde det ogsaa gaa med hin. 

Jeg vil ikke nægte, at dersom alt dette kunde ske pludselig og 

uden de Forstyrrelser og Omkostninger, der følger med en Re

volution. vilde der indtræde en midlertidig Forbedring i de 

laveste Klassers Kaar. Men selv om saa var, vilde Vindingen 

tilsidst blive opslugt af den stigende Jordværdi paa samme Vis 

som den opsluges her i de For. Stater.

En dunkel Bevidsthed om, at Økonomi i Statshusholdningen 

saaledes ikke varig kan forbedre Kaarene for dem, der lever af 

Arbejde, begynder at vaagne i de brede Lag og danner en af 

de alvorligste politiske Farer, som truer vor amerikanske Re

publik. Arbejderne, især blandt Storbyernes voksende Proletariat, 

bryder sig Fejl om Styrelsens Ødselhed, ja er i mange Tilfælde 

tilbøjelig til at se paa den som en god Ting, der «skaffer Ar

bejde» eller «sætter Penge i Omløb». Tweed, der plyndrede 

Ny York, som en Guerillahøvding plejer at brandskatte en er

obret Stad (og som kun var en Type for den nye Slags Ban

diter, der tilriver sig Styret i vore Byer), var uden Tvivl popu

lær hos Flertallet af Vælgerne, skønt alle og enhver kendte hans 

Tyverier. Han havde bestjaalet de offentlige Kasser for mange 

Millioner, men Proletariatets Mænd følte, at han ikke havde 

stjaalet fra dem. Og Socialøkonomiens Dom er den samme 
som deres.

Forstaa mig ret. Jeg siger ikke, at Økonomi i Statshus

holdningen ikke er ønskelig, men kun, at en Indskrænkning i 

det Offentliges Udgifter ikke ligefrem kan bidrage til at udrydde 

Fattigdommen, saa længe Jorden er monopoliseret.

Ikke desto mindre burde dog just for Underklassernes Skyld 

ingen Anstrengelse spares for at undgaa unyttige Udgifter. Jo 

mere indviklet og ødsel Styrelsen er, desto mere bliver den til 

en Magt, der er skilt fra og uafhængig af Folket, og desto vanske

ligere bliver det at faa de virkelige politiske Vclfærdsspørgsmaal 

ind under Folkets egen Afgørelse. Læg Mærke til Valgene her 

i de Forenede Stater: Spørgsmaal af den største Vigtighed trænger 

sig ind paa os, men saa stor en Rolle spiller Pengene i Poli

tiken, saa store er de personlige Interesser, som gør sig gæl

dende, at de for Landet vigtigste Spørgsmaal kun bliver taget
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lidet i Betragtning. Den almindelige amerikanske Vælger har 

Fordomme og Partifølelse, men han skænker ikke Grundprin- 

ciperne for Landets Styrelse stort niere Tanke, end en Spor

vognshest tænker paa Aktieselskabets Udbytte. — Hvis det ikke 

forholdt sig saa, kunde umulig saa mange ældgamle Misbrug faa 

Lov at bestaa, og nye opstaa for vore Øjne.

2) Stigende Oplysning og Driftighed i Arbejderklassen. — Det 

er og har altid været en udbredt Tro hos de bedre Stillede, at 

Massernes Fattigdom og Lidelser skyldes deres Mangel paa Flid, 

Nøjsomhed og Intelligens. Denne Tro, som dysser Ansvars

følelsen i Søvn, og tilmed fremkalder en smigrende Følelse af Over

legenhed, er sandsynligvis endnu mere udbredt i saadanne Lande 

som de Forenede Stater, hvor alle er politisk lige, og hvor paa 

Grund af Samfundets Ungdom Klassedelingen mere gælder de 

enkelte Mennesker end hele Slægter, fremfor i de gamle Lande, 

hvor Grænselinjerne har været draget skarpere og gennem flere 

Slægtled. Det er ganske naturligt, at de, der kan udlede deres 

bedre Stilling fra den større Flid og Sparsommelighed, som dan

nede dens første Grundlag, og den større Intelligens, — for ikke 

at tale om mulig større Samvittighedsløshed —, der satte dem 

istand til at benytte sig af enhver Fordel, indbilder sig, at de 

andre vedbliver at være fattige, simpelthen fordi de mangler 

disse Egenskaber.
Men enhver, der har fattet de virkelige Fordelingslove, vil 

indse denne Anskuelses Vildfarelse. Man kunde ligesaa godt 

paastaa, at alle, som deltager i et Kapløb, maa vinde. At hvem- 

somhelst kan vinde, er sandt; at alle kan, er umuligt.

Da Jorden er monopoliseret overalt undtagen i de aller 

nyeste Stater, maa Jordrenten trykke Arbejdslønnen ned til det 

Lavmaal, der bestemmes ved hvad man kalder «Levefods-Højden», 

d. v. s. Summen af de Sædvane-bestemte Fornødenheder, som 

de arbejdende Klasser kræver som det mindst mulige for deres 

Eksistens. Hvor dette er Tilfældet kan Flid, Nøjsomhed og 

aandelig Udvikling kun naar de overstiger det sædvanlige komme 

den enkelte til Gode, paa samme Maade som under et Kapløb 

Hurtighed kun hjælper den Løbende, hvis den overgaar hans 

Medbejleres. Bliver Fliden og Intelligensen i det hele taget 

større, vil Arbejdet trods sin forøgede Produktionsevne kun faa 

samme Løn som før; og den, som vil vinde foran, maa arbejde 

endnu haardere.
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Det Enkelte kunde vel spare Penge af sin Løn, hvis han 

vilde leve som Franklin, da han i sin Læretid og som ung 

Haandværkssvend besluttede kun at spise Planteføde; og mangen 

fattig Familie kunde paa Franklins Vis komme bedre ud af det. 

Men hvis Arbejdsklassen besluttede sig til at leve paa denne 

Maade, vilde Følgen kun blive, at Lønnen vilde synke i Forhold, 

og den, der vilde afhjælpe Fattigdommen ved at lære Folk at 

spare, maatte snart se til at udtænke en endnu billigere Maade 

at holde Sjæl og Legeme sammen paa. Om de amerikanske Ar

bejdere under de nuværende Forhold vilde nøjes med kinesisk 

Levemaade, kom de snart til at nøjes med kinesisk Arbejdsløn. 

Man troede, at Indførelsen af Kartofler til Irland skulde forbedre 

de fattigere Klassers Kaar ved at forøge Forskellen mellem den 

Løn, de fik, og Udgifterne til deres Livsophold. Men det virke

lige Resultat var at Jordrenten steg og Lønnen gik ned, saa da 

Kartoffelsygen indtraf, betød det Hungersnød.

Og paa lignende Maade vil ganske vist den Enkelte ved at 

arbejde ud over den sædvanlige Arbejdstid kunne forhøje sin 

Løn; men alles Løn kan ikke forhøjes paa denne Maade. Det er en 

bekendt Sag, at i de Fag, hvor Arbejdstiden er lang, er Lønnen 

ikke højere end der, hvor Arbejdstimerne er færre, i Alminde

lighed endog det modsatte, thi jo længere Arbejdstiden er, desto 

mere hjælpeløs og sløvet bliver Arbejderen. Paa samme Maade 

kan ganske vist den Arbejder, der tager Kone og Børn til Hjælp, 

forøge sine Indtægter; men i de Arbejdsgrene, hvor det er blevet 

sædvanligt, at Kone og Børn arbejder med, er hele Familiens 

Løn ingenlunde større end Familiefaderens i de Fag, hvor han 

i Regelen arbejder alene. De bøhmiske Cigarmagere i Ny 

Yorks Lejekaserner, som arbejder familievis, Mænd, Kvinder og 

Børn, har trykket Lønnen for Cigararbejderne saaledes ned, at 

den er lavere end den, Kineserne fik i San Francisko.

Disse almene Fakta er vel kendte, de fornemste socialøko

nomiske Værker bekræfter, at det forholder sig saa, men for

klarer Sagen ud fra Malthus’ Theori. I Virkeligheden er Aar- 

sagen dog ikke Befolkningens Tryk paa Livsopholdet, men Jord

rentens Tryk paa Arbejdslønnen.

Virkningerne af stigende Oplysning turde det være Umagen 

værd at ofre nogle Ord, thi der hersker en Tilbøjelighed til at 

tillægge Oplysning et Slags magisk Indflydelse. Men Oplysning 

er jo kun Oplysning, for saa vidt den hjælper Mennesket til
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at bruge sine naturlige Evner bedre, og dette formaar det, 

man kalder Oplysning, i saare mange Tilfælde slet ikke. Jeg 

mindes en lille Pige, der var kommet temmelig langt i sin Geo

grafi og Atronomi i Skolen, men blev meget forbauset over 

at opdage, at hendes Moders Baggaard hørte med til Jordens 

Overflade; og naar man taler med «studerede Folk», vil man 

finde, at en god Del af deres Viden er af lignende Art. De 

tænker sjælden bedre og sommetider ikke saa godt som Menne

sker, der aldrig har gaaet i en højere Skole.

Dette faar nu være, som det vil; men det er i hvert Fald 

klart, at hvis ikke Intelligens, som jo er eller i alle Fald skulde 

være Undervisningens Maal, sætter Masserne i Stand til og driver 

dem til at finde og fjerne Aarsagerne til den ulige Fordeling, 

kan den kun indvirke paa Lønnen ved at forøge Arbejdets Pro

duktionsevne. Den har altsaa samme Virkning som forøget Flid 

og Duelighed, og kan kun forhøje den Enkeltes Løn, for saa 

vidt som den gør ham overlegen over de andre. Den Gang, da 

det var en sjelden Færdighed at kunne læse og skrive, blev en 

Skriver højt anset og fik høj Løn, men nu, da det er nogtt 

næsten alle kan, giver det ingen Fordel. Udbredelse af Kund

skaber kan ikke, — uden for saa vidt de gør Menneskene mis

fornøjede med den bestaaende Tingenes Tilstand, paa nogen 

Maade forbedre Tilstanden blandt de laveste Klasser — «Sam

fundets Sylbjælker», som de er bleven kaldt; de maa blive 

paa Jorden, hvor højt end Overbygningen rejser sig. Ingen For

øgelse i Arbejdsevne kan forhøje den almindelige Arbejdsløn, 

saa længe Jordrenten opsluger Fremgangens Frugt.

Vel er det sandt, at større Dygtighed, Forsynlighed og 

Intelligens hos de arbejdende Klasser i Regelen er forbunden 

med bedre Kaar; men Kendsgerningerne viser, at dette er Virk

ning, ikke Aarsag. Overalt, hvor de arbejdende Klassers Kaar 

er forbedret, har Følgen været en Forbedring i deres personlige 

Egenskaber, og hvor de har forværret sig, har det medført 

aandelig Forringelse. Men ingensteds kan en Forbedring i Kaar 

paavises som Følge af stigende Flid og Intelligens hos en Klasse 

Mennesker, der maa slide for det blotte Livsophold, skønt disse 

Egenskaber (eller snarere det, som følger med dem, de højere 

Fordringer til Livet), naar man engang har tilegnet sig dem, 

gør stærk og i mange Tilfælde tilstrækkelig Modstand mod en

hver Forringelse af de ydre Kaar.
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Sagen er, at de Egenskaber, som hæver os over Dyrene, 

hviler paa dem, som vi har tilfælles med dem, og at vor aande- 

lige og sædelige Natur kun kan udfolde sig, alt som vore rent 

dyriske Livsbehov tilfredsstilles. Tving et Menneske til stadig 

at trælle for at tilfredsstille sit dyriske Livs simpleste Fornøden

heder, og det vil miste al Tilskyndelse til Flid og Foretagsom

hed — Kilden til al Duelighed — og vil ikke gøre andet end 

hvad det er tvungen til. Gør et Menneskes Kaar saaledes, at 

de ikke kan blive meget værre og at der kun er ringe Udsigt 

til at forbedre dem, og det vil ophøre med at tænke ud over 

Dagen idag. Nægt Menneskene Fritid — og Fritid vil ikke sige 

Mangel paa Beskæftigelse, men Fritagelse for nødtvungent plag

somt Arbejde — og man kan ikke gøre dem intelligente, om 

man saa lader Børnene gennemgas den offentlige Skole fra Ende 

til anden og forsyner hver Mand med en Avis.

Vel er det saa, at Kaarenes Forbedring hos et Folk eller 

en Klasse ikke altid straks giver sig Udslag i aandelig Fremgang. 

Forhøjet Løn kan jo endog i Begyndelsen lede til Dovenskab og Ud

svævelser. Men den vil dog tilsidst fremkalde forøget Driftighed 

og Intelligens. Sammenligninger mellem forskellige Lande, mel

lem samme Folk i forskellige Tidsrum og mellem de samme 

Mennesker, naar deres Kaar er ændret ved Udvandring, viser 

det samme uforanderlige Resultat, at de personlige Egenskaber, 

vi taler om, kommer for en Dag, saa snart de materielle Kaar 

bliver bedre, og forsvinder, naar de forværres. Fattigdom er 

den «Fortvivlelsens Sump», som Bunyan saa i sin Drøm, og 

hvori gode Bøger i al Evighed kan kastes uden Resultat. Vil 

man have 1 rællen til at udvise den frie Mands Dyder, maa man 

først gøre ham fri.

3) Arbejdersammenslutninger. —

bordelingslovene, som vi nu kender dem, viser tydelig nok, 

at Arbejdersammenslutninger kan forhøje Lønnen. — At saadanne 

Sammenslutninger ikke kan frembringe nogen almen Forhøjelse 

af Lønnen, at enhver Lønforhøjelse for visse Arbejdere, som 

mulig opnaas, maa nedsætte Lønnen for andre Arbejdere eller 

ogsaa forringe Kapitaludbyttet, er Anskuelser, som udspringer af 

den Vrangforestilling, at Lønnen tages af Kapitalen. Den Løn

forhøjelse i særlige Fag, som Arbejdersammenslutninger har frem

kaldt, har ingensteds haft den Virkning at formindske Lønnen i 

andre Fag eller forringe Forretningsudbyttet. — Den Arbejdsgiver
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i en eller anden Branche, som først tvinges til at forhøje Løn

nen, bliver ganske vist uheldig stillet i Forhold til sine Konkur

renter, men saa snart Bevægelsen ogsaa naar til dem, er det 

forbi.
En Forandring i Lønnen i et eller andet Fag kan natur

ligvis fremkalde Forandring i Efterspørgselen efter Arbejdskraft 

af denne Art. Men Efterspørgselen i sin Helhed kan den ikke 

forandre. Lad os f. Eks. tænke os, at en Arbejderorganisation 

i en vis Industrigren faar Lønnen forhøjet i ét Land, medens 

en Arbejdsgiverorganisation i samme Branche nedsætter den i et 

andet Land. Dersom Forandringen er stor nok, vil dette føre 

til, at Efterspørgselen i det første Land helt eller delvis bliver 

tilfredsstillet ved Indførsel af vedk. Vare fra det andet. Men 

tydeligvis maa denne Tilvækst i Indførelsen af ét Slags Varer 

enten medføre en tilsvarende Indskrænkning i Indførelsen af 

andre Varer eller en tilsvarende Tilvækst i Udførselen; thi kun for 

egne Frembringelser kan et Land tilbytte sig et andet Lands 

Produkter. Den Tro, at Formindskelse i Arbejdslønnen kan for

høje, eller Lønstigning formindske et Lands Udenrigsomsætning, 

er lige saa ugrundet som den Tro, at et Lands Velstand kan 

forøges ved Indførselstold eller formindskes ved Handelens Fri

gørelse. Om alle Lønninger i et vist Land blev fordoblet, saa 

vilde Landet desuagtet indføre og udføre de samme Ting som 

før, og i samme Forhold, thi Ombytningen bestemmes ikke ved 

de absolute, men ved de relative Produktionsomkostninger.

Endskønt den ved Arbejderorganisationen fremkaldte Løn

forhøjelse saaledes hverken trykker Lønnen i andre Fag eller 

paa anden Vis skader Nationalvelstanden, saa er dog de Vanske

ligheder, som stiller sig imod virksomme Arbejdersammenslut- 

ninger, saa store, at det gode, de kan udrette, er saare begrænset, 

medens der er uundgaaelige Skrøbeligheder forbundet med dem.

At forhøje Lønnen i et eller flere Fag, hvilket er alt, hvad 

nogen Arbejder-Sammenslutning hidtil har formaaet, ei aabenbart 

en Opgave, hvis Vanskelighed bestandig bliver større. Thi jo 

højere Lønnen i et enkelt Fag staar over det almindelige, desto 

stærkere bliver Bestræbelserne for at faa den ned igen. Om 

saaledes f. Eks. en Typografforening ved Strike eller Strike-Trudsel 

faar sin Løn forhøjet 10% over, hvad der i Sammenligning med 

Lønnen i andre Fag er det normale, saa vil straks Efterspørgsel 

og Tilgang af Arbejdere paavirkes deraf. Paa den ene Side af-

George: Fremskridt og Fattigdom.
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tager Efterspørgselen efter Trykning, og paa den anden Side vil 

den højere Arbejdsløn saa stærkt øge Tilstrømningen til Faget, 

at selv den stærkeste Sammenslutning ikke kan hindre det. Der

for vil saadanne Fagforeninger, selv om de understøtter hinanden, 

kun kunne drive Arbejdslønnen lidet op. Og hvad de udretter 

er desuden begrænset til deres egen Kreds og berører ikke de 

underste Lag, de uorganiserede Arbejdere, hvis Kaar allermest 

trænger til Lettelse, og som til syvende og sidst dog er dem, 

der bestemmer alle de overliggende Lags. Den eneste Maade 

hvorpaa Arbejdslønnen ad denne Vej kunde drives videre og 

varig op, vilde være ved en almindelig Sammenslutning, saadan 

som Internationale tænkte paa, og som skulde omfatte Arbejdere 

af alle Slags. Men en saadan Forening maa dog anses for prak

tisk umulig at faa istand; thi Vanskelighederne ved Sammen

slutning, som er store nok i de bedst betalte og snævreste Fag, 

bliver større og større, jo længer vi stiger ned ad den indu 

strielle Stige.

Heller ikke maa man glemme, hvem det egentlig er, Striden 

staar imellem. Det er ikke Arbejde og Kapital. Det er Arbej

derne paa den ene Side og Jordejerne paa den anden. Stod 

Striden mellem Arbejde og Kapital, kunde den føres paa meget 

mere lige Vilkaar. Thi Kapitalens Evne til at holde ud er kun 

lidet større end Arbejdets. Kapitalen ophører ikke blot at for

tjene noget, saa snart den ikke anvendes, men den gaar snart 

tabt, thi den kan kun opretholdes ved stadig Fornyelse. Jord 

derimod sulter ikke som Arbejderne og gaar ikke tabt som Kapi

talen — dens Ejere kan vente. De kan blive sat i Forlegenhed, 

det er sandt; men det, som for dem kun er en Forlegenhed, 

er for Kapitalen Ødelæggelse og for Arbejderne Hunger.

Landarbejderne i visse Dele af England forsøger nu at 

slutte sig sammen med det Maal at faa deres ynkelig lave Løn 

forhøjet. Dersom det var Kapitalen, som tilegnede sig den 

uhyre Forskel mellem det virkelige Udbytte af deres Arbejde og 

den usle Skærv, de faar, vilde de kun behøve at danne en virk

som Sammenslutning for at naa deres Maal; thi Forpagterne, 

som er deres direkte Arbejdsgivere, kan næppe holde Jængere 

ud at mangle Arbejdskraft, end Arbejderne kan gaa foruden Løn. 

Men Forpagterne kan ikke give synderlig efter uden Nedsættelse 

af Afgiften; og saaledes bliver det mellem Jordejerne og Arbej

derne, at Kampen i Virkeligheden kommer til at staa. Og Ud-
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faldet kan ikke være tvivlsomt. Englands Jordejere er i Kraft 

af denne sin Ejendomsret Englands Herrer. Saa sandt er det, 

at «den, hvem Jorden tilhører, ham tilhører ogsaa dens Frugter.» 

De hvide Solskærme og de af Hovmod rasende Elefanter fulgte 

med Forleningen af den engelske Jord, og Folket i sin Helhed 

kan aldrig genvinde sin Magt, før det har taget denne Forlening 

tilbage. Og det, som her gælder England, gælder over hele 

Verden.

Foruden de praktiske Vanskeligheder ved den organiserede 

Lønkamp, medfører den uundgaaelige Misligheder, som Arbej

derne ikke bør lukke Øjnene for. Jeg taler uden Fordom, thi 

jeg staar endnu som Æresmedlem af den Fagforening, som jeg 

altid loyalt støttede, saalænge jeg arbejdede i mit Haandværk. 

Men det kan ikke nægtes, at Arbejdersammenslutningernes Virke

midler nødvendigvis er af nedbrydende Art, deres Organisation 

nødvendigvis tyrannisk. Striken er en Ødelæggelses-Kamp, aldeles 

lig den Styrkeprøve, hvortil en underlig Fyr, som man kaldte 

«Pengekongen», engang i San Franciskos tidligste Dage udfordrede 

en anden Mand, som havde beskyldt ham for Gerrighed: de 

skulde gaa ned til Havnen og skiftevis kaste Tyvedollarstykker 

ud, indtil en af dem gav tabt. Den Udholdenheds-Kamp, hvori 

en Strike bestaar, er virkelig, hvad den ofte har været sammen

lignet med, en Krig: og som al Krig formindsker den Formuen. 

Og dens Organisation maa, som al Krigsorganisation, være tyran

nisk. Ligesom endog den, der vil kæmpe for Frihed, naar han 

træder ind i Hæren maa opgive sin personlige Frihed og blive 

et Led i en stor Maskine, saaledes maa det ogsaa være med 

Arbejdere, som organisere sig med Strike for Øje. Disse Sam

menslutninger maa derfor nødvendigvis være ødelæggende netop 

for det, som Arbejderne søger at vinde ved dem: Velstand og 

Frihed.
Hos Hinduerne er der en gammel Maade at tiltvinge sig 

Betaling af en retmæssig Fordring paa, som kaldes at sidde 

«dharna». Kreditoren søger at tvinge Skyldneren til at betale 

derved, at han sætter sig foran hans Dør og vægrer sig ved at 

spise og drikke, indtil han faar sine Penge. — Arbejderorganisa

tionernes Fremgansmaade ligner denne. Under Strikerne sidder 

de «dharna». Men de har ikke som Hinduerne Overtroen til at 

hjælpe sig.
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4) Samarbejde (Cooperation).

Det er for Øjeblikket og har i nogen Tid været Mode at 

forkynde Samarbejde som Universalmiddel mod de arbejdende 

Klassers Nød. Men til Uheld for Samarbejdets Virkningsfuldhed 

i saa Henseende opstaar Samfundsonderne — som vi har set 

— ikke af nogen Strid mellem Arbejde og Kapital. Om Sam

arbejdet blev almindeligt gennemført, kunde det ikke forhøje 

Arbejdslønnen eller lindre Fattigdommen. Dette er let at indse.

Samarbejde er to Slags — Samarbejde i Forbrugsøjemed og 

Samarbejde for Produktion. Lad nu Forbrugsforeninger naa 

saa langt, de kan, i Retning af at udelukke Mellemhandlere, de 

kan dog kun formindske Omkostningerne ved Ombytningen. De 

er kun et Middel til at spare Arbejde og formindske Risikoen, 

og deres Virkning paa Fornmesfordelingen kan kun være den 

samme, som den, de Opfindelser osv. har haft, som i den nyere 

Tid har gjort Omsætningen saa forbausende billig og let: — 

nemlig at forhøje Jordrenten. Og Produktions-samarbejdet er 

kun en Tilbagevenden til den Lønningsform, som endnu bliver 

brugt ved Hvalfangsten, nemlig Løn i Forhold til Udbyttet i 

Stedet for fast Løn. Alt, hvad der gøres gældende til Produk

tions-samarbejdets Fordel, er, at det gør Arbejderne flittigere og 

driftigere, med andre Ord forøger Arbejdets Produktivitet. Dets 

Virkninger gaar saaledes i samme Retning som Dampmaskinens, 

Bomuldsplukkerens, Mejemaskinens osv., og kan kun frembringe 

det samme Resultat — nemlig at forhøje Jordrenten.

Det er et slaaende Bevis paa, hvorledes man ved Behand

ling af Samfundsspørgsmaal springer over de første Grundsæt

ninger, at der i den økonomiske og halvøkonomiske Literatur til

lægges Samarbejde saa megen Værd som Middel til at forhøje 

Lønnen og lindre Fattigdommen. At det ikke kan have nogen 

saadan almen Virkning, er indlysende.

Ser vi bort fra alle de Vanskeligheder, som Cooperationen 

under de nuværende Forhold er belemret med, og tænker vi os 

den saa udstrakt, at den helt har fortrængt de nuværende Me

toder — saa Forbrugsforeninger vedligeholdt Forbindelsen mel

lem Forbrugerne og Producenterne med mindst mulig Omkost

ning, og samarbejdende Værksteder og Fabriker, Agerbrug og 

Bjærgværker var traadte i Stedet for Arbejdsgivere, som betaler 

fast Løn, og Arbejdsudbyttet derved forøget i betydelig Grad — 

hvad vilde saa Følgen blive? Intet andet, end at det blev muligt
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at frembringe lige saa meget ved mindre Arbejde, og som 

Følge deraf, at Ejerne af Jorden, Kilden til al Formue, kunde 

fordre mere for Brugen af deres Jord.

At saa mange Mennesker tror, at «Arbejderspørgsmaalet» 

kan løses ved Cooperation, kommer deraf, at den i mange Til

fælde kendelig har forbedret de Menneskers Stilling, som umid

delbart har deltaget i den. Men dette skyldes simpelthen, at 

disse Tilfælde endnu staar enkeltvis. Paa samme Maade, som 

Flid, Sparsommelighed og Duelighed kan forbedre de Arbejderes 

Stilling, som besidder disse Egenskaber i højere Grad end de 

øvrige, men ophører at have denne Virkning, saasnart de bliver 

almindelige, saaledes kan den ved Cooperation vundne Besparelse 

eller Merudbytte bringe Fordele, som igen gaar tabt, naar disse 

Fremskridt bliver saa almindelige, at de indvirker paa Fordelings

forholdene i det hele. Og Sandheden er, at undtagen maaske i 

Retning af opdragende Virkninger formaar Samarbejdet ikke at 

frembringe noget alment Resultat, som ikke ogsaa kan naas ved 

Konkurrence. Ligesom Kontantsalgs-Forretninger har .samme 

Virkning paa Priserne som Forbrugsforeninger, frembringer og

saa Konkurrencen i Produktionen en lignende Kræfternes Ord

ning og Udbytte-Deling som Produktionsforeningerne. At forøget 

Produktionsevne ikke forhøjer Arbejdets Løn skyldes ikke Kon- 

kurrensen, men Konkurrencens Ensidighed. Der kan ikke finde 

Produktion Sted uden Jord, og den er monopoliseret; Producen

ternes Konkurrence om Retten til at benytte den tvinger da 

Arbejdslønnen ned til et Lavmaal og giver Jordejerne al For

delen af den forøgede Produktionsevne. Tilintetgør dette Mono

pol, og Konkurrence vil da udelukkende kunne have den Virk

ning — som Cooperationen gør Forsøg paa at opnaa — at give 

enhver, hvad han virkelig fortjener. Tilintetgør dette Monopol, 

og Nærindsfliden maa blive et Samarbejde af Jævnbyrdige.

5) Regeringsledelse og Indgreb.

Her er ikke Stedet for en nøjere Undersøgelse af alle de 

Fremgangsmaader, der er bragt i Forslag til Lindring eller Ud

ryddelse af Fattigdommen ved Hjælp af Statsindgreb i Nærings- 

flid og Formuesforhold, og som i deres mest vidtgaaende For

mer kaldes socialistiske. Det behøves ejheller; thi de lider alle 

af de samme Mangler. Alle gaar de ud paa at sætte Statsledelse 

i den individuelle Virksomheds Sted og ved Tvang at opnaa, 

hvad der bedre opnaas ved Frihed. De Sandheder, som de
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socialistiske Ideer rummer, skal jeg senere komme tilbage til; 

men det er klart, at alt, hvad der smager af Indgreb og Baand 

er i sig selv slet og bør ikke komme til Anvendelse, dersom 

der findes andre Veje at gaa. Lad os f. Eks. se paa en af de 

simpleste og blideste af Forholdsreglerne af denne Art: Ind

komstskat efter stigende Skala. Det Maal, den sigter til, nemlig 

at formindske eller forhindre den umaadelige Rigdoms-Sammen- 

dyngning, er godt; men Midlet kræver nødvendigvis Ansættelsen 

af et stort Antal Embedsmænd med inkvisitorisk Myndighed, og 

medfører Fristelse til Bestikkelser, Mened og alle andre Midler 

til at omgaa Beskatningen, hvorved der fremavles Demoralisa

tion og sættes Præmie paa Samvittighedsløshed.

Hvis de kunstige Planer i Retning af at regulere alt muligt 

og finde en Plads for hver Enkelt var gennemførlige, vilde de 

skabe en Samfundstilstand i Stil med den, som fandtes i det 

gamle Peru eller den, som Jesuitterne til deres evige Æi'e til

vejebragte i Paraguay. — Jeg vil ikke sige, at en saadan Til

stand ikke vilde være bedre end den, som vi nu synes at drive 

hen imod; thi i det gamle Peru fandtes der, endskønt Produk

tionen var forbunden med de største Besværligheder, dog intet, 

der kunde kaldes Nød, og Folket gik til sit Arbejde med Sang. 

Men herved er det ikke Umagen værd at opholde sig. Det 

moderne Samfund kan ikke med Udsigt til Held stræbe hen- 

imod Socialisme af denne Art. Den eneste Kraft, som nogen

sinde har været istand til at frembringe den — en stærk og 

udpræget religiøs Tro — mangler vi, og den bliver daglig mindre. 

Vort Styresæt vilde aabenbart knække sammen under Byrden 

ved et saadant Forsøg. I Stedet for en forstandig Fordeling af 

Pligter og Rettigheder vikle vi faa en romersk Uddeling af sici

liansk Korn, og Folkeledcren vikle snart blive Kejser.

Socialismens Idé er stor og ædel, og jeg er overbevist om, at 

den kan virkeliggøres; men en saadan Samfundstilstand kan 

ikke laves, den maa vokse frem. Samfundet er en Organisme, 

ingen Maskine. Det faar kun Liv ved alle de enkelte Deles 

individuelle Liv. Og af Alles fri og naturlige Udvikling vil det 

Heles Harmoni opstaa. Alt, hvad der er nødvendigt til en Sam- 

fundsgjenfødelse, indeholdes i de russiske Fædrelandselskeres, 

dem, man undertiden kalder Nihilisters, Løsen — «Jord og Fri

hed!»



Utilstrækkeligheden af de sædv. anbef. Midler. 167

6) En mere almindelig Fordeling af Jorden.

Følelsen af at Jordejendomsforholdene paa en eller anden 

Maade staar i Forbindelse med den sociale Nød i de fremskredne 

Lande, bliver stedse stærkere; men hidindtil har den væsentlig 

kun givet sig Udslag i Forslag, der gaar ud paa en mere almin

delig Fordeling af Jordejendommene — i England Kravet om 

livsvarig Forpagtning og Stamhus-Ophævelse, i de For. Stater 

Fordringer om at Ejendommenes Størrelse skal begrænses ved 

Lov, at Staten skal bevilge Penge til Nybyggere o. s. fr. At 

Tendensen imidlertid for Tiden baade i England og Amerika 

gaar i Retning af at samle Jorden paa lærre og færre Hænder, 

er ikke vanskeligt at se. Amerikanske statistiske Tabeller føres 

vel undertiden i Marken som Bevis for det modsatte. Men at 

Jordbesiddelsen i Virkeligheden kan sammendrages paa forholds

vis færre Hænder, skønt Skattelisterne snarest viser en Aftagen 

i Ejendommenes Gennemsnitsstørrelse, er let at forstaa. Efter

som Jorden bliver tagen i Brug og med den tiltagende Folke

mængde efterhaanden gaar over til mere intensiv Benyttelse, 

bliver Ejendommenes Størrelse mindre; af en lille Bondegaard 

kan dannes en stor Frugtplantage osv. Men Sammendragning paa 

forholdsvis faa Hænder kan godt alligevel finde Sted. En gen

nemsnitlig Ejendomsstørrelse i en By af blot 1 Td. Land kan 

godt betyde en meget stærkere Sammendragning af Jordejen

dommen end en Gennemsnitsstørrelse af 500 Td. Land i en Ny

bygd, idet Jordejerne i Byen er færre i Forhold til Befolk

ningen.
Men ogsaa med Hensyn til Landejendommenes Størrelse er 

der i de For. Stater en tydelig Tendens til Forhøjelse. Lige

som i England og Irland Smaa-Gaarde bliver slaaet sammen til 

store, saaledes ogsaa i Ny-England, og endda i højere Grad i 

de yngre Stater. Endnu for faa Aar siden vilde i de nordlige 

Dele af Unionen en Landejendom paa 250 Tdr. Land overalt 

have været anseet som en stor Ejendom, sandsynligvis saa stor, 

som en Mand med Fordel var i Stand til at dyrke. Nu findes 

der i Kalifornien Agerbrugs-Ejendomme paa 5, 10, 20, ja 40 

Tusinde Tdr. Land, og i Dakota omfatter det typiske Agerbrug 

75000 Tdr. Land. Aarsagen er klar. Den ligger i Anvendelsen 

af Maskiner i Landbruget og den almindelige Tendens til Stör- 

Produktion. Den samme Tendens, som sætter Fabriken med
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* ’ dens Hær af Arbejdere i Stedet for de mange uafhængige Haand- 

vævere, begynder ogsaa at gøre sig gældendende i Agerbruget.

Men naar en saadan Tendens hersker, maa alle Forholds

regler, som søger at lette en videregaaende Udstykning, forblive 

virkningsløse og alle Foranstaltninger til Fremtvingning af Ud

stykningen virke hæmmende paa Produktionen. Thi dersom 

Jordens Dyrkning kan foregaa mere økonomisk paa store Ejen

domme end paa smaa, vil en Begrænsning af Ejendomsstørrelsen 

svække Arbejdets og Kapitalens Produktivitet.

Men ikke blot dette. Den egentlig afgørende Indvending 

mod al slig Begrænsningslovgivning er, at den ikke vilde sikre 

os det, som det gælder om at naa: en retfærdig Fordeling af 

Udbyttet. Den vil ikke formindske Jordrenten og kan derfor 

ikke bringe Lønnen til at stige. Den kan muligvis gøre den 

velhavende Klasse større, men den vil ikke forbedre Stillingen 

for dem som tilhører den laveste Klasse.

Dersom man ved at sætte Lovskranker for, hvor megen 

Jord den enkelte maatte besidde, og ved Ændringer i Arvelov- 

givningen fik Storbritanniens nogle Tusinde Jordejere forøget til 

to eller tre Millioner, saa vilde disse to eller tre Millioner ganske 

vist vinde derved. Men den øvrige Del af Befolkningen vilde 

ikke være bedre faren for det. Og dersom, — hvad aabenbart 

er umuligt, — Jorden blev ligeligt fordelt mellem hele Befolk

ningen og der blev givet Love, som satte en Stopper for Til

bøjeligheden til Jordsamling ved Forbud mod at nogen ejede 

niere end sin fastsatte Part, hvorledes skulde det da gaa med 

Befolkningens Tilvækst?

Hvad der kan opnaas ved en vidtdreven Deling af Jorden, 

kan man se i visse Egne af Frankrig og Belgien. At en saadan 

Fordeling af Jorden i det hele taget er meget bedre og giver 

Staten en meget fastere Grund at staa paa end den, som er 

fremherskende i England, kan der ingen Tvivl være om. Men 

at den ikke forhøjer Lønnen eller forbedrer de Klassers 

Kaar, som alene har sit Arbejde at leve af, er lige saa klart. 

Disse franske og belgiske Bønder øver cn Sparsommelighed saa 

streng, at intet engelsk-talende Folk kjender noget lignende. Og 

naar der i disse Egne ikke findes saa iøjnefaldende Kjendetegn 

paa Fattigdom og Nød i Underklassen som paa den anden Side 

af Kanalen, saa skyldes det, tror jeg, ikke blot denne Omstæn

dighed, men ogsaa en anden, som forklarer, at den vidt drevne
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Deling af Jorden kan vedblive — at nemlig det materielle Frem

skridt ikke er gaaet saa hurtig for sig.

Hverken er Befolkningen dér vokset saa hurtig (tvært imod, 

den har næsten været stillestaaende), heller ikke har Frem

skridtene i Produktionsmetoder været saa store. Ikke desto 

mindre forsikrer de Laveleye — som sværmer for smaa Jordejen

domme, og hvis Vidnesbyrd derfor har dobbelt Vægt — i sit Skrift 

om Belgiens og Hollands Jordsystem, at Arbejderens Kaar er 

værre under denne yderliggaaende Jordudstykning end i England, 

og at Smaaforpagterne — thi Forpagtning er meget almindelig 

ogsaa dér, hvor Udstykningen er størst — maa svare en ubarm- 

hjærtig opskruet Afgift, ja, endog tvinges til at stemme som 

Jordejerne vil, i Steden for at følge deres egen Overbevisning.

Men medens Jordens Udstykning saaledes ikke kan bidrage 

til at helbrede de Onder, som Jordmonopolet foraarsager, virker 

den til at hindre, at der bliver vedtaget eller endog blot fore- 

slaaet virkelig gennemgribende Forholdsregler, og til at stjrke 

det bestaaende uretfærdige System derved, at et større Antal 

Mennesker bliver interesseret i at opretholde det. I Slutningen 

af sit Skrift anbefaler de Laveleye en større Udstykning af Jord

ejendommene som det sikreste Middel til at beskytte Englands 

store Jordejere mod noget endnu mere radikalt. Uagtet Arbej

derens Kaar i de Egne, hvor Jorden er saa overordentlig ud

stykket, efter hans eget Sigende er de usleste i Europa, og Foi 

pagteren der bliver udsuget endnu mere af Grundejerne end den 

irske Forpagter, saa «viser der sig dog ikke,» skriver han, «nogen 

mod Samfundsordenen fjendtlig Følelse,» fordi «Forpagteren, om 

han end trvkkes af Afgiftens stadige Stigning, lever blandt sine Ligemænd, 

Almuesfolk ligesom han selv, der under sig igen har Smaa-Forpagtere. 
som de behandler aldeles paa samme Maade, som den store Jordejer be

handler sine. At drive Forpagtningsafgiften op saa højt som muligt sy 

dem derfor at være en ganske naturlig Ting, og de drømmer ikke engang 
om at have noget at udsætte enten paa Jordejerne som Klasse elle. p 
Ejendomsretten til Jord. Saaledes danner Fordelingen af en Mængde 

smaa Jordejendomme blandt Bønderne et Slags Vold og Skanse fo1 E,er 

af de store Jordegodser, og Bøndernes Ejendomme kan uden Overdrive 

kaldes den Lynafleder, der fra Samfundet afvender Farer, som ellers kunde 

føre til voldsomme Katastrofer.
Jordens Samling til Storgodser, tilhørende nogle faa Siæg;ter eret 

Slags Opfordring til «nivellerende» Lovgivning. Englands i ing’ 

misundelsesværdig den end i mange Maader er, synes mig i c enne 

seende fuld af Farer for Fremtiden».
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Mig synes den netop af samme Grund fuld af Haab.

Lad os opgive alle Forsøg paa at blive Jordmonopolets 

Onder kvit ved at sætte Skranker for Ejendomsstørrelsen. En 

lige Deling af Jorden er umulig, og alle Skridt i den Retning 

vilde kun yde Lindring, ikke Helbredelse, og det tilmed en 

Lindring som vilde hindre Anvendelsen af virkelige Helbredelses

midler. Ikke heller er det værdt at forsøge noget, som ikke 

falder i Traad med Samfundsudviklingens naturlige Retning og 

saa at sige svømmer med Tidens Strøm. At Udviklingen gaar i 

Retning af voksende Koncentration, kan der ikke være Tvivl 

om: — Menneskenes Sammendragning i Storbyer, Industriens 

Samling i store Fabriker o. s. fr. Om det saa er Bybudsforøet- 

ning, har vi nu Selskaber dertil. Alle Tidens Strømninger stiler 

mod Stordrift; for med heldigt Udfald at modstaa den maatte 

vi kvæle Dampen og afskedige Elektriciteten fra Menneskets 

Tjeneste.

ANDET KAPITEL.

Det rette Middel.

Der gives blot én Vej til at fjerne et Onde, og det er at 

fjerne dets Aarsag. Vi har fundet, at Grundvolden for den Ulig

hed, som er den moderne Civilisations Skændsel og Fare, er den 

private Jordejendomsret. Fattigdommen bliver dybere, trods 

Rigdommens Vækst, og Arbejdslønnen trykkes ned, alt som Pro

duktionskraften tiltager, fordi Jorden, som er Kilden til al For

mue, er monopoliseret. For at udrydde Fattigdommen, for at 

gøre Arbejdslønnen til, hvad den retmæssig bør være, Arbejdets 

fulde Fortjeneste, maa vi derfor i Stedet for den private Ejen

domsret til Jorden sætte den fælles Ejendomsret. Intet andet 

Middel kan trænge ned til Ondets Rod — intet andet er der 

noget at haabe af.

Vi maa gøre Jorden til fælles Ejendom.

Vi er kommet til denne Slutning ved en Undersøgelse, hvor 

ethvert Skridt er bleven prøvet og sikret, før vi gik videre. 

Deduktion og Induktion har ført os til den samme Sandhed, at 

Jordejendoms-Ulighed nødvendigvis medfører ulige Formuesfor-
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deling. Og da ulige Jordejendom efter Tingenes Natur er uad

skillelig fra privat Jordejendomsret, følger deraf med Nødvendig

hed, at det eneste Middel mod den uretfærdige Formuesfordeling 

er at gøre Jorden til fælles Ejendom.

Men dette er en Sandhed, som under Samfundets nuværende 

Tilstand vil vække den bitreste Modstand og maa kæmpe sig 

frem Tomme for Tomme. Det vil derfor være nødvendigt at 

imødegaa de Indvendinger, der fremføres af dem, der, om de 

end nødes til at anerkende selve Sandheden, dog erklærer, at 

den ikke er praktisk udførlig.
Verdenslovene er harmoniske. Og dersom det Middel, hvor

til vor Undersøgelse har ført os, er det rette, maa det stemme 

overens med Retfærdighedens Krav, maa kunne lade sig praktisk 

gennemføre, maa falde i Traad med andre Reformer og ikke 

komme Samfundsudviklingen paa tværs. At det gør saa, agter 

jeg at bevise. Jeg agter at vise, at denne simple Forholdsregel 

ikke blot er let at udføre, men at den ogsaa er et virkeligt 

Middel. At den vil sætte Lighed i Ulighedens Sted, Velstand i 

Stedet for Mangel, Retfærd i Stedet for Uret, social Kraft i Stedet 

for social Svaghed og ssalcdes bane Vej foi endnu heiligere og 

højere Fremskridt.
Herigennem vil det da være paavist, at Verdenslovene ikke 

fornægter Menneskehjertets naturlige Længsler; at Samfundets 

Udviklingsgang kan og — saa fremt den skal vedvare — maa 

gaa i Retning af voksende Lighed, ikke Ulighed, og at der virke

lig findes en Socialøkonomi, som bekræfter Sandheden af den 

kejserlige Stoikers Ord:
«Vf er skabte til Samarbejde ligesom Fødder, Hænder, Øjen- 

laag og Mundens Tænder.*
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MIDLETS RETFÆRDIGHED.

FØRSTE KAPITEL.

Den private Jordejendoms Uretfærdighed.

N
aar man foreslaar at afskalle den private Jordejendomsret, 

saa er det første Spørgsmaal, som rejser sig, om Retfær

digheden af et saadant Skridt. Skønt Retfærdighedsfølelsen ofte 

fordrejes ynkelig ved Vane, Overtro og Selvviskhed, ligger den 

dog dybt rodfæstet i Menneskesjælen, og ved enhver Strid, som 

rejser Lidenskaberne, vil Kampen mindre rase om Spørgsmaalet: 

«er det klogt?» end om Spørgsmaalet: «er det ret?»

At folkelige Meningskampe saaledes gærne kommer til at 

dreje sig om Ret og Uret, har sin gode Grund. Det skyldes 

en vag og instinktsmæssig Erkendelse af maaske den dybeste 

Sandhed, vi formaar at fatte: det alene er klogt, som er ret

færdigt; kun det kan bestaa, som et ret. — Indenfor den Enkeltes 

Livs og Handlingers snævre Grænser kan denne Sandhed ofte 

blive fordunklet, men paa Folkelivets videre Felt træder den 

overalt frem.

Jeg bøjer mig for en saadan Dom: Dersom vor Under

søgelse af hvad det er, som gør Fattigdom til Fremskridtets Led

sager, har ført os til en rigtig Slutning, saa maa den kunne 

taale denne Overflytning fra Økonomiens ti] Etikens Omraade, 

maa kunne pege paa en Uret som Kilden til Samfundsonderne. 

Er privat Jordejendomsret retfærdig, da er det Middel, jeg 

foreslaar, falskt; er den derimod uretfærdig, saa er dette Middel 
det rette.
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Hvad er det, som danner det retmæssige Grundlag for 

Ejendom? Hvad er det, som tillader et Menneske med fuld 

Ret at sige om en Ting: «den er min?» Hvorfra udspringer 

den Følelse, som siger os, at han, og han alene, har denne 

Ret? Er det ikke, naar det kommer til Stykket, fra Menneskets 

Ret til sig selv, til at bruge sine egne Kræfter og nyde Frug

terne af eget Arbejde? Er det ikke just det Forhold, at ethvert 

Menneske udgør et uafhængigt Hele, at hvert enkelt Par Hænder 

adlyder en særlig Hjerne osv., der ene retfærdiggør individuel 

Ejendomsret? Som et Menneske tilhører sig selv, saa ejer det 

ogsaa sit eget i konkret Form overførte Arbejde, saa ingen i hele 

Verden kan forbyde Frembringeren at forbruge eller tilintetgøre, 

bortbytte eller bortgive det. Ingen anden kan med Rette gøre 

Fordring paa det, og Ejerens udelukkende Ret krænker ingen. 

— Saaledes eksisterer der altsaa for alt, hvad der er frembragt 

ved menneskelig Virksomhed, en klar og ubestridelig Ret til 

særskilt Besiddelse og Brug.
Den Pen, jeg skriver med, er med fuld Ret min. Intet 

andet Menneske kan med Rette gøre Fordring paa den, thi paa 

mig er Frembringerens Ret gaaet over, hans Ret, som lavede 

den. Den er blevet min, fordi den er blevet mig overladt al 

Købmanden, som fik Ejendomsretten til den fra Fabrikanten, 

efter at denne sidste ligeledes ved Køb havde erhvervet sig 

deres Ret, som havde draget Stoffet frem fra Jorden og om

formet det til en Pen. Saaledes hviler min Ejendomsret til 

Pennen paa Enkeltmenneskets naturlige Ret til at bruge sine 

egne Evner.
Dette er imidlertid ikke alene den oprindelige Kilde, hvor

fra alle Begreber om udelukkende Ejendomsret udspringer — 

hvad der fremgaar af Folks naturlige Tilbøjelighed til at paa- 

beraabe sig den, naar nogen vil bestride Menneskets Ejendoms

ret men det er nødvendigvis ogsaa den eneste Kilde. Ingen 

virkelig Ejendomsret kan eksistere, uden den kan løves tilbage 

til Frembringerens Ret, som hviler paa Menneskets naturlige Ret 

til sig selv. Der kan ikke gives nogen anden retmæssig Ad

komst, for det første, fordi der ikke er nogen anden naturlig 

Ret, hvorfra Adkomst kunde afledes, og for det andet, fordi 

Anerkendelsen af anden Adkomst er uforenelig med Frembr 

gerens Ret og vilde tilintetgøre den.
Hvilken anden Ret findes der, hvorfra Retten til udeluk-
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kende Besiddelse af en ling kunde afledes? Hvilken anden 

Magt er Mennesket af Naturen udrustet med end Magten til at 

bruge sine egne Evner? Hvorledes kan det paa anden Maade 

indvirke paa Tingene eller andre Mennesker? Lam Bevægelses

nerverne, og Mennesket har jkke mere ydre Indflydelse eller 

Magt end en Træklods. Fra hvad andet skulde da Retten til 

at besidde og beherske ling kunne afledes? Naturen anerkender 

ikke nogen Ejendomsret eller noget Herredømme fra Menneskets 

Side uden som Resultat af Arbejde. Paa ingen anden Maade kan 

dens Skatte fremdrages, dens Kræfter udnyttes. Den gør ingen 

Forskel paa Folk. Naar Sørøveren hejser sine Sejl, fylder Vin

den dem lige saa godt som Sejlene paa en fredelig Koffardifarer 

eller et Missionsskib; Fuglene flyver ikke hurtigere paa Skud 

for Godsejeren end for Krybskytten; om Fisken bider eller ikke, 

afhænger ikke i mindste Maade af, om Krogen bliver kastet ud 

af en rar lille Dreng, som gaar i Søndagsskole, eller af en 

skarnagtig Fyr, som skulker; Solen skinner paa Retfærdige og 

Uretfærdige i Flæng. — Naturens Love er Skaberens Bud. Der 

staar ikke skrevet i dem nogen Anerkendelse af anden Ret end 

Arbejdets; men bredt og tydeligt staar skrevet i dem alle Men

neskers lige Ret til at bruge og nyde godt af Naturen, til at 

anvende sit Arbejde paa den og eje dets Løn.

Denne Arbejdets Ret udelukker Muligheden af enhver anden 

Ejendomsret. Har man Ret til Udbyttet af sit Arbejde, saa kan 

ingen have Ret til noget, som ikke middelbart eller umiddelbart 

er fremgaaet af hans Arbejde. Naar det er Frembringelse, der 

giver F rembringeren Ret til udelukkende Besiddelse og Brug, 

saa kan der ikke retmæssig gives nogen udelukkende Ejendoms

ret til noget, som ikke er frembragt ved Arbejde, og Anerken

delsen af privat Ejendomsret til Jord er altsaa uretfærdig. Naar 

Ikke-Producenter i Form af Jordrente kan gøre Fordring paa 

en Del af hvad Producenterne skaber, saa fornægtes Produ

centerne Ret til Frugterne af deres Arbejde.

Denne Slutning kan man ikke komme uden om. Vil man 

hævde, at et Menneske retmæssig kan gøre Krav paa Ejendomsret 

til sit Arbejdes Frugt, maa man benægte, at nogen retmæssig 

kan gøre Fordring paa udelukkende Ejendomsret til Jord. At 

hævde Retmæssigheden af privat Jordejendomsret vil sige det 

samme som at anerkende en Fordring, der ikke har noget 

naturligt Grundlag og som staar i skarp Modstrid til den Ejen-
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domsret, der hviler paa Menneskelivets og den materielle 

Verdens Love.
Hvad der mest hindrer Folk fra at indse det uretfærdige i 

privat Ejendomsret til Jord, er den Vane at sammenfatte alt, 

der gøres til Genstand for Besiddelse, under en eneste Kategori: 

Ejendom, eller, dersom man gør Forskel, da at drage Linjen 

efter Juristernes uvidenskabelige Grænsebestemnielse mellem «Løs

øre» og «fast Ejendom.» Den sande naturlige Forskel er mellem 

Ting, som er frembragt ved Arbejde, og Ting, som er Naturens 

frie Gaver, altsaa mellem Formue og Jord.
Disse to Klasser af Ting er vidt forskellige, og at slaa 

dem sammen til ét under Navn af Ejendom er at bringe For

virring ind i al Tænkning om det retmæssige og uretmæssige 

ved Ejendom.
Baade et Hus og det Jordstykke, som det staar paa, er 

«Ejendom», «fast Ejendom» i juridisk Forstand. Men de er dog 

yderst forskelligartede. Det ene er frembragt ved Arbejde, er 

altsaa Formue. Det andet er en Del af Naturen, hører altsaa 

til det, som i Socialøkonomien sammenfattes under Udtrykket 

Jord, d. v. s. det uafhængig af menneskelig Virksomhed eksi

sterende.
Saa snart man har faaet Øje paa denne Porskel, ser man 

ogsaa, at naturlig Retfærdighed billiger Ejendomsretten til det 

første, men ikke til det andet; at medens Anerkendelsen af den 

ene stiller alle Mennesker paa lige Fod og sikrer enhver Løn 

for hans Arbejde, er Anerkendelsen af den anden en Fornæg

telse af Menneskenes lige Ret og tillader dem, som ikke arbejder, 

at tilegne sig de Arbejdendes naturlige Løn.
Med Retfærds-Grunde kan altsaa den private Jordejendoms- 

ret i hvert Fald ikke forsvares. Alle Menneskers lige Ret til 

at bruge Jorden er saa klar som deres lige Ret til at ind- 

aande Luften, er en simpel Følge af den Kendsgærning, at de 

er til. Thi vi kan ikke antage, at nogle Mennesker har Ret til 

at være i denne Verden og andre ikke.
Brugsretten til Jorden er naturlig og uafhændelig; det ei 

en Ret, som gives ethvert Menneske ved dets Indtrædelse i 

Verden og kun begrænses af andres lige Ret. Der eksisterer 

overhovedet ingen absolut Ejendomsret til Jord; ingen Magt paa 

Jorden kan retmæssig skænke en saadan. Selv om alle nu

levende Mennesker blev enige om at bortgive deres lige Ret, saa
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kunde de dog ikke bortgive Efterkommernes. Thi hvad andet 

er vi end Lejere for én Dag? Har vi skabt Jorden, saa at vi 

skulde kunne foregribe deres Ret, som skal benytte den efter 

os? Den almægtige Gud, som skabte Jorden for Mennesket og 

Mennesket for Jorden, har ved en Lov, der er indskrevet i selve 

Verdenslivets Grundlov, bestemt den for alle Slægtled af Men

neskebørn ; og denne Lov kan ingen menneskelige Bestemmelser 

afkræfte eller indskrænke. Om der end fremlægges aldrig saa 

mange Pergamenter, om end Besiddelsen har varet aldrig saa 

længe, den naturlige Retfærdighed kan dog ikke anerkende et 

Menneskes Ret til fremfor alle andre at eje og nyde godt af 

Jord. Uagtet Slægtled efter Slægtled stiltiende har fundet sig i 

Hertugen af Westminsters Ejendomsret til hans Jordegodser, saa 

har dog det fattigste Barn, som idag fødes i London, lige saa 

megen Ret til denne Jord som Hertugens ældste Søn.* Om end 

Staten Ny-Yorks suveræne Folk indrømmer Faniiljen Astor Ejen

domsret til dens Jordbesiddelser, saa har dog det ringeste Barn 

som klynkende kommer til Verden i den usleste Lejekaserne 

lige saa stor Ret dertil som Millionærerne. Og det er Ran at 

nægte det denne Ret.

Vore tidligere Slutninger, som i og for sig er uigendrive

lige, staar sig altsaa for den højeste og afgørende Prøve: Vi ser, 

at det er en Uretfærdighed, som er Kiklen til de Onder, der 

vokser med det materielle Fremskridt. — Fra den store Grund- 

Uret: at Jorden, hvorpaa og hvoraf vi alle skal leve, er bleven 

gjort til Særeje for nogle, udspringer alle de Uretfærdigheder, 

som fordrejer og truer den moderne Udvikling, som dømmer 

Producenten til Fattigdom, medens Ikke-Producenten lever i Over- 

daadighed, som lader Leje-Kaserner opstaa ved Siden af Paladset,

* Denne naturlige og uafhændelige Ret til Brug af Jorden er saa klar, 

at den altid har været anerkendt af Menneskene, hvor ikke Magt eller 

Vane har sløvet deres naturlige Omdømme. For kun at anføre et eneste 

Eksempel: de hvide Nybyggere paa Ny Zeeland fandt det umuligt at faa 

fuldstændig Jordejendomsret; thi selv om en hel Maori-Stamme var gaaet 

ind paa Salget, fordrede de dog ved ethvert nyt Barns Fodsel et Tillæg til 

Betalingen gaaende ud fra den Betragtning, at de vel kunde afstaa deres 

egne Rettigheder, men ikke kunde sælge de ufødtes. Regeringen var nødt 

til at gribe ind og ordne Sagen paa den Maade, at den købte Jorden for 

en aarlig Afgift til Stammen, hvoraf ethvert nyfødt Barn saa skulde have 
sin Andel.
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planter Bordellet i Kirkens Skygge og tvinger os til at bygge 

lige saa mange Fængsler, som vi aabner nye Skoler.
Det er intet besynderligt eller uforklarligt i de foreteelser, 

som nu forfærder Verden. At Fremskridtet bringer saa bitre 

Frugter skyldes ikke at Fremskridt ikke i sig selv er et Gode, 

eller at Naturen har kaldt Børn til Verden, som den har und

ladt at sørge for, eller at Skaberen har plettet Naturlovene med 

en Uretfærdighed, som endog Menneskeaanden oprøi'es imod. 

At midt i vor højeste Civilisation Mennesker sulter ihjel skyldes 

ikke Naturens Karrighed, men Menneskenes Uretfærdighed. Last 

og Nød er ikke naturnødvendige Følger al Befolkningens Vækst 

og Næringsflidens Udvikling; de følger blot med i Kraft af det 

Brud paa Retfærds-Loven, som sker, hvor der gives nogle Men

nesker udelukkende Besiddelsesret til det, som Naturen har be

stemt for alle.
Anerkendelsen af individuel Jordejendomsret er en Uret, 

som maa give sig Udslag i uretfærdig Fordeling. Naar én er 

Herre over den Jord, som andre maa arbejde paa, kan han til

egne sig deres Arbejdsudbytte som Betaling for Tilladelsen til at 

arbejde. Saaledes krænkes den Natur-Grundlov, at Arbejde er 

Betingelsen for Eje. Og medens den ene bliver uretmæssig be

riget, bliver de andre plyndret. Til denne Grund-Uret kan saa

ledes den uretfærdige Formuesfordeling føres tilbage.
Hvorfor skulde de, som lider under denne Uret et eneste 

Øjeblik nøle med at rydde den af Vejen? Hvad er vel disse 

Jordejere, at de skal have Lov at høste, hvor de ikke har saaet?

Overvej et Øjeblik, hvilken yderlig Urimelighed der ligger til 

Grund for de Skøder og Dokumenter, hvorved vi for ramme Alvor 

overdrager Retten til udelukkende Besiddelse af denne vor Jord 

fra Per til Povl. I Kalifornien f. Eks. skriver Adkomster r 
fra Regeringen i Meksiko, som tog Jorden fra den spanske 

Konge, der igen modtog den af Paven, da denne med et Penne

strøg fordelte Lande, som først skulde opdages, mellem Spa

nierne og Portugiserne - eller, om man vil, den hviler paa Er

obring. I England gaar den tilbage til de normanniske Erobrere 

o s fr. Overalt gaar den tilbage ikke til en Ret, som forphgtei, 

men til en Magt, som tvinger. Og 
alene beror paa Magt, kan man ikke beklage Sig, om Mag 

igen ophæver den. Beslutter Folket at annulere disse Adkomst- 

dokumenter, kan der ikke i Retfærdighedens Navn gøres nogen

George: Fremskridt og Fattigdom.

naar Adkomsten saaledes
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Indvending derimod. Der har levet Mennesker, som har havt 

Magt til at tilegne sig eller give til andre udelukkende Herre

dømme over Dele af Jordens Overflade, men naar og hvor har 

der levet et menneskeligt Væsen, som har havt Ret dertil?

Retten til udelukkende Besiddelse af et hvilketsomhelst 

menneskeligt Produkt er klar. Uanset, hvor manges Hænder det 

er gaaet igennem, den første i Rækken var altid én eller anden, 

som ved sit Arbejde skaffede det’tilveje og som derfor havde 

utvivlsom Adkomst dertil og med fuld Ret kunde overdrage det 

til andre. Men hvor er det Endepunkt i Bækken af Overdra

gelser, hvor man kan paavise en tilsvarende Adkomst til nogen 

Del af Verdensaltet? Til alle Forbedringer kan man ganske 

vist paavise en saadan oprindelig Adkomst, men kun til disse, 

ikke til Jorden selv. Om jeg rydder en Skov, eller fylder et 

Morads, saa er alt, hvad jeg med Rette kan gøre Fordring paa, 

den Værdi, der er frembragt ved denne Virksomhed. De giver 

mig ingen Ret til selve Jorden.

Man vil imidlertid indvende: der gives Forbedringer, som i 

lidens Løb ikke bliver til at skelne fra .lorden. Ganske vist, 

da kommer Retten til Forbedringerne til at gaa op i Retten til 

Jorden; den enkeltes Ret taber sig i den almene Ret. Naturen 

udgaar ikke fra Mennesket, men Mennesket fra Naturen, og til 

Naturens Skød maa Mennesket og alle dets Gerninger vende tilbage.

Der er ingen Vanskelighed ved at trække Grænselinien mel

lem den enkelte Jordbrugers Ret og Almenhedens Ret. Værdien 

afgiver en fin og nøjagtig Maalestok. Jordens Pris er jo, som vi 

har set, Betaling for et Monopol. Et Jordstykkes Værdi er et 

nøjagtig Udtryk for den særlige Fordel ved dets Besiddelse, og 

Jordrenten angiver nøjagtig, hvad Besidderen bør betale Sam

let for at fyldestgøre alle andres lige Ret. Naar vi derfor 

indrømmer uforstyrret Brugsret til Jorden for dem, som sidder 

inde med den, men inddrager Jordrenten i Samfundets Fælles

kasse, vil vi under ét tilvejebringe den Besiddelses-Sikkerhed, 

som er nødvendig for at faa Folk til at forbedre deres Jord, og 

en fuld og hel Anerkendelse af alles lige Ret til Jorden.

Der er nogen, der mener, at individuel Jordejendomsret kan 

begrundes paa den Førstkomnes Ret; men dette er om mulig den 

mest urimelige Grund at anføre til dens Forsvar. Det først at 

have taget Jorden i Brug skulde medføre absolut og stedsevarende 

Kct til den Jords Overflade, hvorpaa talløse Slægtled følger efter
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hverandre! Havde da det forrige Slægtleds Mennesker bedre 

Ret til at bruge denne Jord end vi nulevende? Havde Hule- 

menneskene, Mastodontens og den tretaaede Hests samtidige eller 

de talløse Slægtled, der endnu længere tilbage i den graa Urtid 

fulgte efter hverandre paa den Jord, som vi nu bebor — havde 

de en bedre Ret end vi? — Har den, som kommer først til et 

Gilde, Ret til at vende alle Stolene og fordre, at ingen af de 

andre Gæster skal have Lov til at tage Del i Maaltidet, førend 

de har affundet sig med ham! Faar den første Rejsende, som 

stiger ind i en Jernbanevogn, Retten til at brede sit Tøj ud 

over alle Siddepladser og tvinge de Rejsende, som kommer ind 

efter ham, til at blive staaende?
Disse Tilfælde er fuldstændig af samme Art. Aldeles paa 

samme Maade, som en Rejsende kan brede sig over saa mange 

Pladser, han vil, indtil der kommer andre Rejsende til, saaledes 

kan en Nybygger tage og bruge saa meget Land, han finder for 

godt, indtil andre ogsaa trænger til det — hvad der viser sig 

ved at Jorden faar en Værdi. Da maa hans Ret begrænses ved 

den lige store Ret som alle har. Dersom dette ikke var Til

fældet, da kunde den Mand, der kom først, tiltage sig og over

drage til hvem han vilde ikke blot den udelukkende Ret til 120 

eller 500 Tdr., men til et helt Sogn, en hel Stat, en hel Verdensdel.

I sin yderste Konsekvens leder Anerkendelsen af Enkelt

mands Ejendomsret til Jord til den aabenbare Urimelighed, at 

et eneste Menneske, om det kunne lykkes ham at samle Ejen

domsretten til et helt Land, vilde kunne fordrive alle dets Ind

byggere.
Men hvad der saaledes kunde tænkes at ville ske, det gaar 

i Virkeligheden faktisk for sig i mindre Maalestok. Storbritan

niens Jorddrotter har Gang paa Gang fordrevet store Landom- 

raaders indfødte Befolkning, hvis Forfædre har boet der i uminde

lige Tider, — drevet dem til Udvandring, ind i Fattiglemmernes 

Rækker eller til Hungersdøden. Og paa ubeboede Landstræk

ninger i det unge Kalifornien kan man se de røgsværtede Skor

stene af Boliger, hvorfra Nybyggerne er blevet fordrevet i Kraft 

af Love, som intet Hensyn kender til naturlig Retfærdighed, og 

store Strækninger, som kunde være folkerige, ligger øde, fordi 

Anerkendelsen af den udelukkende Ejendomsret har givet en 

enkelt Mand Magten til at forbyde sine iMedmennesker .Jordens 

Brug. De Par Jordejere, som ejer de britiske Øers Overflade, 
12*
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vilde kun gøre, hvad den engelske Lov giver dem fuld Magt til 

at gøre, dersom de fordrev det britiske Folk fra sine hædreneøer. 

En saadan Uddrivelse vilde ganske vist laide mere i Øjnene, 

men vilde ikke i mindste Maade være mere oprørende mod den 

naturlige Retfærdighedsfølelse end det Skuespil, man nu har for 

Øje: Hovedmassen af Folket tvunget til at betale umaadelige 

Summer til nogle faa Medborgere for Tilladelse til at leve paa 

og bruge det Lands Jord, som de kalder deres og som er bleven 

dem dyrebart gennem saa mange Minder, og for hvilket det er 

deres Pligt, om nødvendigt, at ofre Liv og Blod.
«Den Jorden tilhører, ham tilhører ogsaa dens Frugter», 

er er gammel Sandhed, som falder desto niere i Øjnene, jo 

mere Jorden samles paa enkelte Hænder, jo tættere Befolkningen 

bliver, og jo mere Fremskridt øger Produktionskraften; men den 

har sin Gyldighed overalt — lige saa vel i vore nye Stater som 

paa de britiske Øer eller ved Indusflodens Ilredder.

ANDET KAPITEL.

Arbejdernes Trældom det endelige Resultat af den private 

Jordejendomsret.

Er Slavehold uretfærdig, da er privat Ejendomsret til Jord 

det ogsaa.
Thi Omstændighederne være, som de vil, Ejendomsretten 

til Jord vil dog altid medføre Herredom over Mennesker, mere 

eller mindre udtalt, alt eftersom Jordtrangen er større eller 

mindre. — Sæt hundrede Mennesker paa en 0, som det ikke er 

muligt at slippe bort fra, og enten du da gør en af dem til 

absolut Ejer af de andre 99 eller til absolut Ejer af Øens Jord,

vil det komme ud paa et og det samme. — I det ene som det

andet Tilfælde vil den ene være absolut Herre over de 99, og

hans Magt vil strække sig endog over Liv og Død; thi nægter

han dem Tilladelse til at leve paa Øen, saa er dette det samme 

som at drive dem ud i Havet.

I større Maalestok og under niere indviklede Forhold maa 

den samme Aarsag virke paa samme Maade, og det endelige 

Resultat, Arbejdernes Trældom, komme mere og mere tilsync,
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jo mere det Tryk vokser, som tvinger dem til at leve paa og 

af Jord, der behandles som andres udelukkende Ejendom. Tag 

et Land, hvor Jorden ikke er i en enkelt Mands Hænder, men 

fordelt mellem adskillige Ejere, og hvor, som sædvanligt nutil

dags, Kapitalister og Arbejdere er forskellige Personer, og Indu- 

Handel har afsondret sig fra Landbruget. Uagtet det 

mindre ligefrem og iøjnefaldende, vil dog ogsaa her For- 

Buiucv mellem Jordejerne og Arbejderne, alt som Befolkningen 

vokser og Næringsfliden gør Fremskridt, udvikle sig i Retning at 

stri og 

her er 

holdet

Herredom paa den ene Side og ussel Hjælpeløshed paa 

Alt som det bliver stedse vanskeligere eller umu- 

I, vil Arbejderne, ligegyldig 
I1UL Cl L uia&v --  - w “
hvad de producerer, blive tvungne ned til det blotte og bare 

Livsophold, og deres indbyrdes Konkurrence vil, da Jorden er 

monopoliseret, bringe dem Kaar, som i Virkeligheden er Træl

dom, om man end pynter dem med Frihedens Navn.

Der er intet forunderligt i den Kendsgærning, at trods 

vort Aarhundredes um 

ber Arbejdslønnen i 

Trælleløn ■ 

Thi naar vi hævder n< 

hvoraf alle 

dom, lige 

Slaver.

Under 

sagelig bestaar i „ 

er det nødvendige Resultat af at give 

Ret til Jorden, klart for en 1—o Krios-
Slaveholdet havde sin Oprindelse i Bortførelsen af Krigs 

fanger; men uagtet det til en vis Grad har fundet Sted paa alle 

Egne af Jorden, var c.

Virkning i Sammenligning

absolut 

den anden.

ligt at drage ud paa billigere Jord

aadelige Tilvækst i Produktionskraft, stræ- 

i de laveste og bredeste Lag overall hen mod 

 netop tilstrækkelig til at holde Arbejderen arbejdsfør.

ogle Mennesker udelukkende Ret til Jorden 

skal leve, saa dømmer vi andre Mennesker til Træl- 

saa fuldt som om vi ligefrem havde gjort dem Hl

enklere Samfundsforhold, hvor Produktionen hoved- 

... i ligefrem Jordbrug, træder den Trældom, som 
■ ; nogle den udelukkende 

Dag som Livegenskab og Hoven.

Slaveholdet havde sin Oprindelse i Bortførelsen af Krigs- 

. ... c'__ . Unr- fnnrlpt Sfpd Daa alle

det dog kun af lidet Omfang og ubetydelig 

• < med den Trældom, som har sin Op- 

rindelse” fra Tilegndsen ’af Jorden. Intet Folk »-nogensinde 

Helhed været gjort til Slaver under Mennesker af dets eg^ 

De Manges Underkastelse under de Faa, som

, hvor Samfundet har naaet en vis Udvikling, 
jordens Tilegnelse som Sær-Ejendom. Ejendomsretten til Jo. den 

° som overalt medfører Ejendomsret til Mennesker.

Trældom af denne Art, hvorom de Tiden tro -næde^Pyra 

mider og kolossale Mindesmærker i Ægypten en

som 

Race, 

overalt.

er det, 

er
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nesbyrd, og om hvis Oprindelse vi maaske har en dunkel Over

levering i den bibelske Fortælling om den Hungersnød, hvor

under Farao opkøbte Folkets Jord. Det var Trældom af denne 

Art, Grækenlands Erobrere i Historiens Morgendæmring paalagde 

Landets oprindelige Indbyggere, idet de gjorde dem til Heloter 

\ed at lade dem betale Afgift for deres Jord. Det var Tilvæksten i 
Latifundia eller store Jordegodser, som forvandlede det gamle Ita- 

tahens Befolkning fra en Slægt af stoute Bønder, hvis Mand

haftighed erobrede Verden, til en Slægt af krybende Livegne. 

Det var deres Høvdingers Tilegnelse af Jorden som absolut Ejen

dom, der lidt efter lidt forvandlede Ætlingerne af de frie og 

jævnlige galliske, teutoniske og hunniske Krigere til hoveriplig

tige Fæstebønder, og som gjorde de uafhængige slavoniske Odels

bønder til russiske Livegne og polske Trælle. Hvorhen man 

end vender Øjet, kan man se nye Eksempler paa den almen

gyldige Sandhed, at de, som ejer Jorden, er Herrer over de 
Mennesker, som bor paa den.

Den absolute Magt, som Ejendomsretten til Jord giver over 
Mennesker, forklarer, hvad der ellers er uforklarligt: at Indret

ninger og Anskuelser, som i og for sig er saa fuldstændig stri

dende mod den naturlige Følelse af Frihed og Lighed, har 

kunnet opstaa og brede sig. - Saa snart Tanken om personlig 

Ejendomsret (der saa naturlig knytter sig til alt, hvad Mennesker 

har frembragt) bliver udvidet til at gælde Jorden, gaar alt det 

øvrige af sig selv. De stærkeste og kløgtigste skaffer sig let den 

største Andel i dette Slags Ejendom, der ikke vindes ved Ar
bejde, men ved Tilegnelse; og idet de bliver Herrer over Jorden, 

bliver de nødvendigvis ogsaa Herrer over deres Medmennesker. 

Jordbesiddelsen er Aristokratiets Grundlag. Det var ikke Adel

skabet, som gav Adelsmændene Jord, men Besiddelsen af Jord, 

som gav Jordejerne Adelskab. Alle det europæiske Adelskabs 

umaadelige Rettigheder i Middelalderen skrev sig fra deres Stil
ling som Jordens Ejere. Var engang Lehnsherrens Ret til Jorden 

anerkendt og hævdet, saa kunde de, som levede paa den, blot 

gøre det paa de Vilkaar, han foreskrev. Efter hine Tiders 
Sæder og Forhold hørte der hertil personlige Tjenester og 

Byrder saavelsom Produkt- eller Pengeafgifter, men det egentlig 

tvingende laa i Jordejendomsretten. Den engelske Jordejer nu 

tildags har i Kraft af den Lov, som anerkender hans udeluk- 

ende Ret til Joiden, i det væsentlige ganske den samme Magt,
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som hans Forgænger, Lensbaronen, havde. Han kunde paa

lægge Forpagterne personlig Tjenesteydelse. Han kunde tvinge 

dem til at klæde sig i Liberi, antage en bestemt Religion, knæle, 

naar han talte til dem eller ofre deres Kvinders Ære til ham, 

dersom de da hellere vilde finde sig i sligt end at lade sig drive 

bort fra hans Jord. Og de engelske Godsejere udøver virkelig 

ogsaa slig Magt i saa vid Udstrækning som Tidens Tænkemaade 

giver dem Lyst til. Da de har skubbet Forpligtelsen til at sørge 

for Landets Forsvar af sig, har de ikke længere Brug for Forpag

ternes Vaabentjeneste; og da man ikke nutildags bruger at stille 

sin Rigdom og Magt til Skue ved et langt Tog af Følgesvende, 

bryder de sig nu ikke mere om personlig Tjeneste. Men de 

fører sædvanligvis Opsyn med deres Forpagteres Stemmegivning 

og dikterer dem sin Vilje paa mange Maader. «Den højærvær- 

dige Guds Mand», Biskop Lord Plunkett, fordrev en hel Del af 

sine irske Forpagtere, fordi de ikke vilde sende deres Børn i de 

protestantiske Søndagsskoler. Den ene Familje efter den anden 

har en koldt beregnende Vindelyst jaget paa Landevejen. Den 

Grundsætning, som tillader sligt, er den samme, som i mere raa 

Tider og under enklere Samfundsforhold bragte Menigmand under 

Aaget og drog den dybe Kløft mellem Adel og Bonde. Hvor 

Bonden blev trælbunden, skete det simpelthen ved at forbyde 

ham at forlade det Gods, han var født paa: man frembragte 

saaledes paa kunstig Vis den Tilstand, vi tænkte os paa Øen. 

I tyndt befolkede Lande er dette nødvendigt for at frembringe 

fuldstændig Trældom, men hvor Jorden er fuldt optaget, kan 

Konkurrence frembringe væsentlig de samme Forhold. Sammen

ligner man den udsugede irske Forpagter og den russiske Liv

egne, var Fordelen i mange Maader paa den sidstes Side. Den 

Livegne sultede ikke.
Den samme Aarsag, der saaledes til alle Tider har fornedret 

og kuet de arbejdende Masser, er det, som endnu den Dag i Dag 

udøver sin Virkning i den civiliserede Verden. Personlig Frihed 

— det vil sige Frihed til at drage, hvor hen man vil — er over

alt indrømmet, og af Uligheder i politisk og retslig Henseende 

er der intet Spor tilbage i de Forenede Stater, og selv i de 

mindst civiliserede Lande kun lidet. Men Ulighedens Hoved- 

aarsag bestaar og giver sig Udslag i den ulige Formuesfordeling. 

Slaveriets egentlige Kærne er, at den fratager Arbejderen alt, 

hvad han frembringer, updtagen netop nok til Livets Ophold,
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og mod dette Lavmaal stræber under de nuværende Forhold 

umiskendelig ogsaa Lønnen for det frie Arbejde.

Saaledes er Massernes Kaar i alle civiliserede Lande en 

virkelig Trældom under Frihedens Former, eller er i alt Fald 

paa Vej til at blive det. Og maaske er af alle Arter af Trældom 

denne den grummeste og ubarmhjertigste. Thi Arbejderen be- 

røves sit Arbejdsudbytte og tvinges til at slide for det blotte 

Livsophold; men hans Arbejdsfogder træder ikke længere op i 

menneskelig Skikkelse, det synes ikke længere at være det ene 

Menneske, som driver det andet til rastløst og slet lønnet Ar

bejde, men derimod «de ubøjelige Love for Tilbud og Efter

spørgsel», som ingen særskilt er ansvarlig for. Censoren Gatos 

Grundsætning — som dog vakte Afsky selv i en saa grusom Tid 

som hans —: at naar man havde udvundet saa meget Arbejde 

som muligt af en Træl, skulde han jages ud for at dø, bliver 

den almindelige Regel; og selv den egennyttige Interesse, som 

driver Herren til at paase, at Trællen har det godt, gaar tabt. 

Arbejdet er blevet en Vare og Arbejderen en Maskine.

Naar Slaveejerne i Syden betragtede de frie Arbejderes Kaar i de 

mest fremskredne civiliserede Lande, er det intet Under, at de fik sig selv 

til at tro, at Slaveriet var en goddommelig Indretning. At Sydens Mark

arbejdere som Klasse betragtet fik bedre Føde, Bolig og Klæder, at de 

havde færre Bekymringer og flere Fornøjelser end Landarbejderne i Eng

land, kan der ikke være Tvivl om; og Slaveejerne kunde endogsaa ved 

deres Besøg i Nordstaternes Byer faa Ting at se og høre, som umulig 

kunde finde Sted under hvad de kaldte deres «Arbejdsorganisation». I 

Sydstaterne vilde i Slavetiden den Herre, der havde tvunget sine Negre 

til at arbejde og leve saaledes, som Masser af frie hvide Mænd og Kvinder 

maa gøre i frie Lande, være blevet betragtet med Afsky, og selv om ikke 

den offentlige Mening havde holdt ham tilbage, saa vilde hans egen Inter

esse af at holde Slaverne i god Stand have gjort det. Men i London, Ny 

\ ork og Boston (blandt Mennesker, som har ofret og vilde være villige 

til atter at ofre Penge og Blod for at frigøre Slaverne, og hvor ingen 

offentlig kan mishandle et Dyr uden at blive arresteret og straffet) der 

kan man se barfodede og lasede Børn paa Gaden selv ved Vintertid, og 

Kvinder slide sig ihjel i usle Tagkamre og overfyldte Kældere for en Løn, 

som ikke forslaar til Føde og Brændsel. Er det noget Under, at Kravet 

om Slaveriets Afskaffelse stod for Sydens Slaveejere som hykleriske Tale- 

maader.

Og nu, da Slaveriet er afskaffet, finder Sydens Plantere, at de ikke 

hai lidt noget Tab. Deres Ejendomsret til Jorden, som de frigivne maa 

le^e paa, giver dem i Virkeligheden lige saa meget Herredømme over Ar

bejdet som tilforn.

De Følelser, som altid gør sig gældende, hvor der er et
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personligt Forhold mellem Herre og Træl, til at mildne Træl

dommen, viste sig ogsaa i de mere raa Former af Livegenskab, 

som betegnede de tidligere Tidsrum af den europæiske Udvikling, 

og fremkaldte efterhaanden faste Sædvaner, der satte en vis 

Grænse for Jordejerens Udpresning af Trællen eller Bonden. 

Konkurrencen mellem udarmede Mennesker om Adgang til Livs

fornødenhederne kom derfor intetsteds til det yderste i Retning 

af Udsugelse og Fornedring. Grækenlands Heloter, Italiens Halv

brugere, Ruslands og Polens Livegne osv. gav en bestemt Andel 

af deres Avl eller Arbejde til deres Jorddrotter og blev i Al

mindelighed ikke udpresset yderligere. Men de Indflydelser, som 

saaledes gjorde sig gældende til at begrænse Jordejernes Udpres

ninger, gaar tabt i den mere skjulte Form, som Livegenskabet 

antager under Nutidens indviklede Produktionsforhold. Thi der

ved skilles de, hvis Arbejdsudbytte bliver dem berøvet, saa fuld

stændig og ved saa mange Led fra dem, der tilegner sig det, 

at Forholdet mellem Medlemmerne af de to Klasser bliver fuld

stændig upersonligt. I det moderne Samfund kan Konkurrencen 

uhindret udpresse Arbejderen til det yderste, og med hvilken 

forfærdelig Magt den virker, kan man skønne af de laveste 

Klassers Kaar i selve Midtpunkterne for Rigdom og Virksomhed. 

At saadanne usle Kaar ikke er endnu mere udbredte, skyldes 

den store Masse frugtbar Jord, som hidtil har staaet aaben i 

Amerika, og som har været et Tilflugtssted for en voksende Be

folkning; fra ét Land, Irland, har Udvandringen endogsaa været 

saa stor, at den faktisk har formindsket F'olkemængden. Men 

denne Udvej kan ikke vare evig. Den begynder allerede hurtig 

at tilstoppes, og naar den er stængt, maa Trykket blive haardere 

og haardere.
Den Fattigdom, som i Nutiden store Masser af Mennesker 

er fordømt til, er ikke den Frihed for Uro og Fristelser, som 

Vismænd har søgt og prist; den er en fornedrende Trældom, 

som lænkebinder det ædlere i vor Natur, sløver alle finere 

Følelser og driver Menneskene til Handlinger, som Dyr ikke 

vilde begaa. Det er ind i denne hjælpeløse og haabløsc Nød, 

de arbejdende Klasser drives af en Magt, der virker paa dem 

som en uimodstaaelig og følelsesløs Maskine. Flipfabrikanten i 

Boston, som betaler sine Arbejdersker 7 Øre i Timen, kan be

klage deres Kaar, men han beherskes ligesom de af Konkur

rencen, og vil han fortsætte sin Forretning, kan han ikke betale
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dem mere; thi Handelen bestemmes ikke af Følelser. Og saa- 

ledes er det gennem alle Mellemtrin lige op til dem, som i Form 

af Jordrente tilegner sig, hvad Arbejderne har fortjent, uden at 

give noget i Stedet. Overalt synes det at være den ubønhørlige 

Lov for Tilbud og Efterspørgsel — over for hvilken den enkelte 

staar magtesløs — der trykker de lavere Klasser ned i Fattig

dommens Trældom. Men i Virkeligheden er Aarsagen den samme 

nu som forhen.

Vor forroste Frihed bærer Trældom i sig, saalænge vi op

retholder den private Jordejendomsret. Indtil denne er afskaffet, 

vil Uafhængighedserklæringer og Slavefrigørelsesakter være for

gæves. Saa længe ét Menneske kan gøre Fordring paa udeluk

kende Ejendomsret til den Jord, andre Mennesker maa leve paa, 

vil Trældommen vedvare og maa vokse og skærpes, eftersom de 

materielle Fremskridt tiltager!

Det er dette, som nu gaar for sig i den civiliserede Verden. 

Den private Jordejendomsret er den underste Møllesten, Frem

skridtet den øverste. Mellem begge disse knuses de arbejdende 

Klasser under et stadig voksende Tryk.

TREDJE KAPITEL.

Jordejernes Krav paa Erstatning.

For Flertallet af Mennesker i de civiliserede Lande er alt 

det, som bestaar, retfærdigt, indtil dets Uretfærdighed er blevet 

bevist atter og atter, og i Regelen er de rede til at korsfæste 

dem, som først vover at gøre det.

Men ingen kan studere Socialøkonomi, eller i det hele tænke 

over Produktion og Fordeling, uden at indse, at Ejendomsretten 

til Jord er grundforskellig fra Ejendomsretten til, hvad Menne

sker har frembragt, og ikke kan forsvares ud fra Retfærds-Grund
sætninger.

Dette indrømmes enten udtrykkelig eller stiltiende i alle 

Økonomiens Hovedværker, men oftest dog kun ved vage Antyd

ninger. Opmærksomheden afledes i Almindelighed fra Sand

heden, omtrent som en, der holdt Foredrag over Moralfilosofi 

for en Forsamling af Slaveejere, vilde bortlede Opmærksomheden
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fra en altfor nøje Betragtning af Menneskenes naturlige Rettig

heder. Den private Ejendomsret til Jord accepteres uden videre 

som en Kendsgerning eller forudsættes som nødvendig for en 

ordentlig Udnyttelse af Jorden og for Civilisationens Bestaaen.

Den Undersøgelse, vi har foretaget, har imidlertid afgørende 

bevist, at den private Ejendomsret til Jord ikke kan forsvares 

af Nyttehensyn, men tværtimod er den store Grundaarsag til den 

Samfundssygdom, som truer den fremadskridende Civilisation. 

Nyttighedshensyn forener sig derfor med Retfærdighedsfølelsen 

om at fordre dens Afskaffelse. Og hvi skulde man da nøle?

Hvad der bringer endogsaa dem til at nøle, som klart ind

ser, at Jorden retmæssig set er almen Ejendom, er den Ide, at 

siden vi saa længe har tilladt Folk at betragte Jorden som privat 

Ejendom, vilde vi ved at afskaffe denne forurette dem, som har 

gjort Regning paa at den vilde blive opretholdt, og at da det 

har været tilladt at have Jord som retmæssig Ejendom, vilde 

man ved paany at gøre Samfundets Ret gældende handle uret

færdigt mod dem, som har købt Jorden. Man paastaar derfor, 

at hvis vi vil afskaffe Jordejendomsretten, kræver Retfærdigheden, 

at vi maa give fuld Erstatning til de nuværende Ejere paa 

samme Maade, som den engelske Regering ved Slaveriets Op

hævelse i britisk Vestindien udbetalte Slaveejernc 360 Mill. Kr.

Endogsaa Herbert Spencer, som i sin «Social Statics» saa 

klart har bevist Ugyldigheden al’ enhver formentlig Adkomst til 

udelukkende Ejendomsret til Jord, forsøger at understøtte denne 

Opfattelse ved at erklære, at en retfærdig Vurdering og Udlig

ning af de nuværende Jordejeres Fordringer er «en af de mest 

indviklede Opgaver, Samfundet en Gang vil faa at løse».

Det er denne Tankegang, der har affødt det Forslag, som 

finder sine Talsmænd i Storbritannien, at Regeringen skulde ind

købe al Landets Jordejendom, og det var denne Tankegang, som 

bragte John Stuart Mill, uagtet han klart indsaa det grund-uret

færdige i privat Jordejendomsret, til at gøre sig til Talsmand 

ikke for fuld Tilbagetagelse afJorden, men blot for en Inddrag

ning af dens fremtidige Værdistigning.

Uanset de praktiske Vanskeligheder, som vilde være for

bundet med Udførelsen af slige Planer, ligger deres Hovedfejl 

i Umuligheden af ved noget Kompromis at slaa Bro over Grund

forskellen mellem Ret og Uret. I samme Grad, som man skan

nede Jordejernes Interesser, vilde Folkets Interesser og Ret blive
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tilsidesat. At opkøbe Jordejendomsrettighederne vilde blot være 

ved Beskatning at opkræve for Jordejerne den samme Andel i 

Arbejdets og Kapitalens Udbytte, som de nu kan tilegne sig i 

Form af Jordrente. Ganske vist vilde der opstaa en Fordel for 

Folket i dets Helhed, naar Jordens Prisstigning havde drevet det 

Beløb, som Jordejerne vilde have faaet under det nuværende 

System, op over Renten af Købesummen; men foreløbig vilde 

den Byrde, der blev lagt paa Arbejde og Kapital til de nuvæ

rende Jordejeres Fordel, endog blive betydelig forøget. Thi Jor

dens nuværende Markedspris skyldes tildels Forventningen om 

fremtidig Værdiforøgelse, og at indkøbe Jorden til Markedspris 

og forrente Købesummen, vilde saaledes ikke blot være al paa- 

byrde Producenterne at forrente Jordens nuværende virkelige 

Brugsværdi, men tillige dens fulde Spekulationsværdi.

Mill’s Plan vilde ganske vist ikke øge den nuværende For

muesfordelings Uretfærdighed, men den vilde heller ikke afhjælpe 

den. Al yderligere Spekulationsstigning af Jordprisen vilde holde 

op, og Folket vilde fremtidig indvinde Forskellen mellem Jordens 

fremtidige Værdi og det Beløb, som den ansloges til ved Vur

deringen. Men for al Fremtid vilde dog en enkelt Klasse for

blive i Besiddelse af de umaadelige Fordele, som den nu har 

over de andre. Alt, hvad der kan siges om denne Plan, er, at 

den vel nok vilde være bedre end intet.

Drøftelsen af saadanne utilstrækkelige og uudførlige Planer 

er imidlertid allerede et lovende Tegn, da det viser, at Spidsen 

af Sandhedens Kile begynder at trænge ind. Naar Retfærdig

heden vover sig til en begyndende Protest imod en af Tiden 

helliget Uret, anslaar den gærne i sine Forkynderes Mund en 

krybende ydmyg Tone; vi engelsktalende Folk bærer endnu del 

angelsaksiske Trællehalsbaand og er blevet opdraget til at se 

paa Jordejernes «lovlige Rettigheder» med hele den oveitioiske 

Ærbødighed, hvormed de gamle Ægyptere betragtede Krokodilen. 

Men naar Tiden er moden for dem, vokser Ideerne og breder 

sig, om de end fra først af syntes aldrig saa ubetydelige. Der 

kom en Dag, da Tredjestanden satte Hattene paa, naar Kongen 

gjorde det. En kort Stund efter, og Hovedet af en Søn af den 

hellige Ludvig rullede ned fra Skafottet! Bevægelsen for Slave

riets Ophævelse i de Forenede Stater begyndte med, at man 

talte om at give Slaveejerne Erstatning, men da fire Millioner 

Slaver med ét Slag blev frigivet, fik Ejerne ingen Erstatning og
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vogtede sig vel for at fordre nogen. Og naar først Folket i et 

Land som England eller de For. Stater har faaet en saa levende 

Forstaaelse af Uretfærdigheden og Misfordelene ved den private 

Jordejendomsret, at de vil forsøge at gøre Jorden til National

ejendom, saa vil de ogsaa være rede til at gøre det paa en 

meget mere ligefrem og let Maade end ved Køb. De vil ikke 

gøre sig nogen Bekymring for Erstatning til Jordejerne.

Ejheller vilde det være ret at tænke paa noget saadant. At 

en Mand som John Stuart Mill kunde lægge saa stor Vægt paa 

Erstatning til Jordejerne, kan alene forklares af, at de gængse 

socialøkonomiske Theorier blændede hans Syn for den fulde 

Virkning af den private Jordejendomsret. Hildet, som han var, 

i den malthusianske Læres Net, tilskrev han, som han udtrykke

lig siger, «Naturens Karrighed, ikke Menneskenes Uretfærdighed», 

den Nød og Elendighed, som han saa omkring sig; og derfor 

syntes Jordens Nationalisering ham at være en forholdsvis ube

tydelig Sag, som ikke kunde bidrage noget synderligt til at ud

rydde Elendighed og Fattigdom. Saa stor og ren. som han var 

med sit varme Hjerte og ædle Sind, kom lian dog aldrig til at 

se den virkelige Harmoni mellem de økonomiske Love eller til 

at indse, hvorledes Fattigdom, Laster og Nedværdigelse udspringer 

af denne ene'store Grund-Uret. Ellers kunde han aldrig have 

skrevet denne Sætning: «Irlands Jord, Jorden i ethvert Land 

tilhører dets Folk. De Personer, som kaldes Grundejere, har 

hverken fra Moralens eller Retfærdighedens Synspunkt nogen Ret 

til andet end Jordrenten eller Jordens Salgsværdi».
Hvilke selvmodsigende Ord! Naar et Lands Jord tilhører 

Landets Folk, hvad Ret har da i Moralens og Retfærdighedens 

Navn nogle enkelte Personer, som kaldes Grundejere, til Jord

renten? Hvorfor skal Folket betale for sin egen Ejendom?

Herbert Spencer siger: «Dersom vi havde med de Menne

sker at gøre, som oprindelig frarøvede Menneskeslægten dens 

Arvelod, saa kunde vi gøre kort Proces med dem». Men hvor

for ikke gøre Processen kort alligevel? Thi dette er jo ikke lig 

Heste- eller Pengetyveri, som er forbi med det samme. Det er 

et fortsat, uafladeligt Rov. Jordrenten tages ikke af Fortidens 

Frembringelser, men af Nutidens. Det er en Skat, som stadig 

og uafladelig tages fra Arbejdet. Hvert Øksehug, hvert Stempel 

slag betaler Tribut; den beslaglægger Kapitalistens retmæssige 

Løn og Frugterne af Opfinderens Ihærdighed; den tager sniaa
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Børn bort fra Leg og fra Skole og tvinger dem til at arbejde, 

før Benene i deres Lemmer er hærdnet Den fornedrer Menne

skene, gør dem dyriske og bitre. Den fylder Brændevinsknejper 

og Ølstuer med dem, som ikke har nogen Hygge i Hjemmet, 

den gør Ynglinge, som kunde være blevet nyttige Borgere, til 

Bøller og Tugthuskandidater, og fylder Bordellerne med unge 

Piger, som kunde have følt de rene Moderglæder; den sender 

Begærlighed og alle onde Lidenskaber hærjende ud over Sam

fundet, ligesom en haard Vinter driver Ulvene til Menneskenes 

Boliger; den undergraver vor Tro til Menneskene og fordunkler 

den retfærdige og kærlige Skabers Tanke, saa vi kun faar en 

blind og grusoni Skæbne at se.

Den er ikke blot et Fortidsran, den er et Nutidsran — ct 

Ran, som berøver de Børn, der kommer til Verden, deres Fød

selsret! Hvorfor skulde vi da nøle med at gøre kort Proces 

med et saadant System? Er det, at jeg blev bestjaalet igaar og 

iforgaars og Dagen før nogen Grund til, at jeg skulde lade mig 

bestjæle idag og imorgen? Er der nogen Grund til deraf at 

drage den Slutning, at Tyven har erhvervet Hævdsret til at be
stjæle mig?

Dersom Jorden tilhører Folket, hvorfor da vedblivende til

lade Jordejerne at tage Jordrenten, eller paa nogen Maade er

statte dem Tabet af den? Jordrente er jo ikke en Betaling for 

noget, som Jordejerne har udrettet. Den er Udtrykket for en 

Værdi, som det hele Samfund har skabt, og tilhører derfor og- 

saa nødvendigvis det hele Samfund.

Lad os anstille en Prøve af Jordejernes Sag paa Grundsæt

ningerne for den borgerlige Lovgivning, hvorved Folks indbyrdes 

Rettigheder bestemmes. Jordejerne kan da i hvert Fald ikke 

beklage sig over dens Afgørelse, thi hele vor Lovgivning er op- 

bygget af og for Jordejerne. Hvad indrømmer nu Loven don 

uskyldige Ejer, ifald den Jord, som han har betalt sine Penge 

lor, viser sig at være andres retmæssiges Ejendom? — Aldeles 

intet. Loven siger ikke som John Stuart Mill: «Jorden tilhører 

A., derfor har B., som ansaa sig for dens Ejer, ikke Ret til 

noget andet end Erstatning for dens Værdis. Loven siger simpelt

hen: «Jorden tilhører A., lad derfor Øvrigheden sætte ham i 

Besiddelse af den». Og ikke engang det alene: Ifølge den bor

gerlige Lovgivning kan man, efter at have udleveret Jorden med 

alle dens Forbedringer, ovenikøbet gøres ansvarlig for de Ind-
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tægter, Ejendommen har givet i den Tid, man har haft den i 

Besiddelse.

Anvendte vi nu i denne Sag: Folket kontra Jordejerne, de 

samme Retsgrundsætninger, behøvede vi altsaa ikke blot ikke at 

tænke paa at tilkende Jordejerne nogen Skadeserstatning, men 

havde endog Rettighed til at fratage dem alle Forbedringer og 

alt, hvad de ellers ejer.

Men jeg foreslaar ikke at gaa saa vidt. Det er nok, naar 

Folket tager sin Ejendomsret til Jorden tilbage. Lad Jordejerne 

uforstyrret beholde deres Forbedringer og personlige Ejendom. 

I denne retfærdige Forholdsregel vilde der ikke ligge noget 

Overgreb, ingen Skade for nogensomhelst Samfundsklasse. Og 

Jordejerne selv vilde faa Del i den almindelige Vinding. Selv 

for de store Jordejere vilde det være en virkelig Fordel, og for 

de mindre Jordejere vilde Vindingen blive umaadelig. Thi Ret

færd er Kærlighedens Tjenerinde. Hvor Menneskene byder 

hende til Huse, følger Fred og Fylde i hendes Spor og bringer 

deres gode Gaver, ikke til nogle, men til alle.

Hvor sandt dette er, skal vi se i det følgende.

Naar jeg i dette Kapitel har talt om Retfærdighed og Hen

sigtsmæssighed, som om det var forskellige Ting, har det kun 

været for at imødegaa deres Indvendinger, som taler saaledes. 

Retfærd er altid i højeste og sandeste Forstand hensigtsmæssig.

FJERDE KAPITEL.

Den private Jordejendomsret historisk betragtet.

Hvad der niere end noget andet staar i Vejen for, at Folk 

kan indse den private Jordejendomsrets Gruhduretfærdighed og 

redelig give sig i Lag med at overveje de forskellige Forslag til 

dens Afskaffelse, er den Tanke-Vane, Folk har, at anse alt, som 

har bestaaet længe, for naturligt og nødvendigt. De fleste Men

nesker er derfor ogsaa ude af Stand til at tænke sig eller, 

rettere sagt, det fakler dem aldrig ind at tænke sig Samfundet 

bestaaende eller overhovedet muligt, uden at Jorden er i privat 

Eje; og et Menneskes Jord anser de for noget saa fuldstændig
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og saa retmæssig ham tilhørende, at han kan sælge, bortgive 

eller borttestamentere den, ligesom Huse, Kvæg og Møbler. «Ejen

dommens Hellighed» er blevet præket saa ihærdig og virksomt, 

i Særdeleshed af Juristerne, disse «Bevarere af gammelt Bar

bari», som Voltaire kaldte dem, at de fleste Mennesker anser 

den private Jordejendomsret for Civilisationens sande Grundvold; 

saa naar man bringer paa Tale atter at gøre Jorden til tælles 

Ejendom, betragter de fra første Øjeblik Sagen enten som et 

fantastisk Hjærnespind eller som et Forslag til at omstyrte Sam

fundet og bringe Barbariet tilbage.
Selv om det var sandt, at Jorden altid har været behandlet 

som Privatejendom, saa vilde dette ikke bevise Retfærdigheden 

eller Nødvendigheden af ogsaa for Fremtiden at lade den ved

blive at være dette, lige saa lidt som Slaveriets Tilværelse ovei 

hele Jorden vilde kunne bevise Retfærdigheden eller Nødvendig

heden af at gøre Mennesker til anden Mands Ejendom.

For ikke lang Tid tilbage syntes Kongedømmet at være en 

uundværlig Samfundsindretning, og ikke blot Kongerne selv, men 

ogsaa de fleste af deres Undersaatter troede virkelig, at inlet 

Land kunde klare sig uden en Konge. Ikke desto mindre klarer 

Frankrig, for ikke at tale om Nordamerika, sig nu uden Konge; 

og Dronningen af England har ikke stort niere Indflydelse paa 

sit Riges Styrelse, end Gallionsfiguren i Forstavnen paa et Skib 

har paa dets Kurs.
For omtrent hundrede Aar siden erklærede Biskop Butler, 

at «en Statsforfatning uden en Statskirke er et Hjernespind, som 

der ikke gives et eneste Eksempel paa». At der ikke paa den 

Tid gaves noget eneste Eksempel paa et saadant Forhold, deri 

havde han vistnok Ret. Ikke desto mindre har vi nu i de For

enede Stater allerede i et Aarhundrede praktisk bevist, at det er 

muligt for en Stat at bestaa uden Statskirke.
Selv om Jorden altid og overalt havde været behandlet 

som privat Ejendom, vilde dette altsaa dog ikke bevise, at den 

altid maatte vedblive dermed. Men det forholder sig slet ikke saa. 

Tværtimod har man oprindelig overalt anerkendt den almene 

Ret til Jorden, og den private Jordejendomsret er intetsteds op- 

staaet uden som Resultat af Overgreb. Menneskeslægtens op

rindelige og fast indgroede Opfattelse var, at alle har lige Ret 

til Jorden; den Mening, at privat Jordejendomsret skulde være 

nødvendig for Samfundet, er kun et Udslag af en nærsynet
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Uvidenhed — en Tankegang af forholdsvis nyere Dato, ligesaa 

kunstig og grundløs som Forestillingen om Kongernes guddomme

lige Ret.
Rejsendes Iagttagelser, og de kritiske Historikeres Forskninger, 

som i den nyere Tid har gjort saa meget for at genopbygge 

Folkenes glemte Forhistorie, beviser, at overalt, hvor Menneske

samfund har dannet sig, har man anerkendt Menneskenes fælles 

Ret til at benytte Jorden, og intetsteds frivillig indført uind

skrænket privat Ejendomsret til den. Baade historisk og etisk 

set er den personlige Jordejendomsret et Rov. Intetsteds kan 

den støtte sig paa Rets- eller Hensigtsmæssighedsgrunde, men 

har overalt sin Oprindelse fra Krig og Erobring eller egennyttig 

Misbrug af Lovene og Folks Overtro.

Overalt i Verden, hvor vi kan spore Samfundets tidligste 

Historie, har Jorden — hvad der ligefrem følger af dens Nød

vendighed for alt Menneskeliv — været anset som en fælles 

Ejendom, hvortil alle de havde lige Ret, hvis menneskelige Ret

tigheder anerkendtes. Det vil sige, at alle Medlemmer af Sam

fundet (alle Borgere, som vi nu vilde sige) havde lige Ret til at 

bruge og udnytte Samfundets Jord. Denne fælles Ret til Jorden 

udelukkede ikke fuld Anerkendelse af Enkeltmands udelukkende 

Ret til Ting, som skyldes Arbejde, ej heller opgaves den fælles 

Ret, da Agerbrugets Udvikling gjorde det nødvendigt at anerkende 

Retten til udelukkende Besiddelse for at sikre Brugeren Frug

terne af det Arbejde, som lian anvendte paa Jordens Dyrkning. 

Jordens Deling mellem dc industrielle Enheder, enten det nu 

var Familier, Stammer eller Enkeltmennesker, gik kun saa vidt, 

som det var nødvendigt for dette Forniaals Skyld, medens Græs

gange og Skove bibeholdtes som fælles; og for Agerjordens ved

kommende sikredes Ligheden derved, at der enten, som hos de 

germanske Folkeslag, Tid efter anden foretoges en ny Fordeling, 

eller, som efter Moseloven, al Afhændelse var forbudt.

Denne oprindelige Ordning findes endnu mere eller mindre 

uforandret i Landsbykommunerne i Indien og- Rusland, i de 

schweiziske Bjærgkantoner, hos Kafferne i Sydafrika og Urind

byggerne paa Ny Zeeland, kort sagt, overalt hvor ydre Ind

flydelser har ladet den oprindelige Samfundsindretning uberørt. 

 4 alle oprindelige Samfund», saaledes sammenfatter de Lave- 

leye Resultatet af en Undersøgelse, som ikke har ladet nogen 

Del af Jorden uudforsket, «var Jorden Stammernes fælles Ejen- 
13
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dom og Tid efter anden underkastet Fordeling mellem Fa

milierne, for at alle skulde kunne leve af deres Arbejde, som 

det er Naturens Bud. Enhvers Velstand afhang saaledes af hans 

Handlekraft og Forstand; under alle Omstændigheder var ingen 

uden Livsfornødenheder, og en fra Slægt til Slægt voksende 

Ulighed saaledes forhindret.»

Dersom de Laveleye har Ret i denne Slutning, og derom 

kan der ikke være Tvivl, hvorledes kan det da være, vil man

spørge, at Jorden nu almindeligvis er gaaet over til Privat

ejendom ?

De Aarsager, som har virket til at fortrænge den oprinde

lige Tanke om lige Ret til Benyttelse af Jorden og sætte Tanken

om udelukkende og ulige Ret i dens Sted, kan, tror jeg, overalt 

spores. Det er overalt de samme som de, der har ført til For

nægtelse af lige personlige Rettigheder og til Dannelse at privi

ligerede Klasser, nemlig, kortelig sagt: Magtens Samling i Hæn

derne paa Høvdingerne og Krigerklassen som Følge af en Krigs

tilstand, der satte dem i Stand til at tilegne sig fælles Jord; 

Følgerne af fremmede Erobringer, der fornedrede de Overvundne 

til en Slags trælbunden Underklasse, hvis Jord fordeltes mellem 

Erobrerne og særlig deres Høvdinger; endvidere den Indflydelse, 

som et særligt Præsteskab ofte fik, hvor et saadant opstod, og 

ligeledes den Indflydelse, som en afsondret Klasse professionelle 

Jurister udøvede, hvis Interesser befordredes ved Indførelsen af 

privat istedenfor almen Ejendomsret til Jord. Og er Uligheden 

engang opstaaet, saa vokser den i Kraft af en Slags Tiltræk

ningslov.

Det var Kampen mellem Tanken om lige Ret til Jorden og 

Tendensen til at monopolisere den som personlig Ejendom, som 

fremkaldte de indre Stridigheder i Grækenland og Rom. Det 

var Bræmsningen af denne Tendens — i Grækenland ved saa- 

danne Samfundsordninger som Lykurgs og Solons, i Rom ved 

den licinske Lov og de paafølgende Jorduddelinger — som gav 

begge Stater deres Tidsrum af Kraft og Ære; og det var denne 

Tendens’s endelige Sejer, som ødelagde begge. Store Jordegodser 

ødelagde Grækenland, ligesom siden «store Jordegodser ødelagde 

Italien» (Plinius); og alt som Jorden til Trods for store Lov

giveres og Statsniænds Advarsler gik over paa nogle Faas Hæn

der, aftog Befolkningen, Kunsten sank, Aandslivet tabte sin Kraft 

og Fylde, og Navnet paa det Folk, hvori Menneskelivet havde
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naaet sin mest straalende Udvikling, blev til et Øgenavn og 

Skældsord.

Tanken om en absolut, personlig Jordejendomsret, som den 

moderne Civilisation siden laante fra Rom, naaede der først sin 

fulde Udvikling i den historiske Tid. Da Verdens vordende 

Herskerinde først tonede frem, havde hver Medborger sit lille 

uafhændelige Jordomraade, og det øvrige, «det Agerland, som 

var offentligt Omraade,» benyttedes i Fællesskab. Ud af delte 

offentlige Omraade, som stadig udvidedes ved Erobringer, var det 

at det lykkedes de patriciske Familier at udskære sig store 

Godser. Som Følge af den Magt, hvormed det store drager det 

lille til sig, knuste disse store Godser tilsidst, trods Inskrænk- 

ninger fra Tid til anden ved Lovbestemmelser og gentagne For

delinger, — alle de smaa Jordejere; deres smaa Odelslodder 

lagdes til de Riges umaadelige Godser, medens de selv enten 

blev gjort til Trælle eller afgiftspligtige Forpagtere eller ogsaa 

dreves ud i de nyerobrede fremmede Provinser, hvor Legioner

nes Veteraner fik Jord, eller til Hovedstaden for at fylde Pro

letariatets Rækker, som ikke havde andet at sælge end deres 

Stemmer.

Cæsarisme, som snart gik over til et utøjlet østerlandsk 

Despoti, var den uundgaaelige politiske Følge heraf, og Riget 

var, selv paa den Tid, da det omfattede Verden, i Virkeligheden 

kun en hul Skal, som alene blev hindret fra Sammenbrud ved 

det sundere Liv paa Grænserne, hvor Landet var delt mellem 

Kriger-Nybyggere, eller hvor de oprindelige Sædvaner holdt 

sig længst. Men de store Jordegodser, som havde fortæret 

Italiens Kraft, aad sig stadig videre omkring og sønderstykkede 

Siciliens, Afrikas, Spaniens og Galliens Jordoverflade i store 

Godser, dyrket af Trælle eller Forpagtere. Den Mandhaftighed, 

som den personlige Uafhængighed havde fostret, døde ud, Rov

drift udmagrede Jorden, og vilde Dyr afløste Menneskene, indtil 

endelig Barbarerne med en Styrke, der var fostret af Lighed, 

brød ind. Rom gik under, og af den fordum saa stolte Civili

sation blev kun Ruiner tilbage.

Saaledes hændte da denne vidunderlige Ting, som i den 

romerske Stortid vilde have syntes lige saa umulig, som det nu 

vilde synes for os, at Indianerne skulde erobre de Forenede 

Stater eller Lapperne ødelægge Europa.

Guizot har levende skildret det Kaos, som i Europa fulgte 

13*
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efter det romerske Riges Fald — et Kaos, der, som han siger, 

«bar alting i sit Skød», og hvorfra den moderne Samfundsbyg

ning kun langsomt rejste sig. Det er et Maleri, som ikke kan 

gengives i nogle faa Linier, og det faar her være nok at sige, 

at Resultatet af denne Indblanding af raat, men kraftigt Liv i 

det romerske Samfund var, at baade den germanske og den 

romerske Samfundsbygning forstyrredes og der fandt en Sammen

blanding Sted af Forestillingen om fælles Ret til Jorden med 

Forestillingen om udelukkende Ejendomsret. Feudalsysteme!:, som 

blev optaget saa redebont og spredte sig saa vidt, opstod ved 

en saadan Blanding; men under og ved Siden af Feudalsystemet 

opvokste eller levede op paany en mere oprindelig Ordning, 

det hvilede paa Indbyggernes fælles Rettigheder, og som har 

efterladt sig Spor overalt i Europa. Den oprindelige Ordning, 

som giver alle lige Andel af den dyrkede Jord og fælles Brugs

ret til den udyrkede, og som eksisterede i det gamle Italien 

saavelsom i England, har holdt sig i Live under Enevælde og 

Livegenskab i Rusland, under muhamedansk Tyranni i Serbien 

og er i Indien ganske vist blevet trængt til Side ved de paa 

hinanden følgende Erobringer og de mange Aarhundreders Under

trykkelse, men er dog ikke helt og holdent blevet ødelagt.

Men selv Feudalsystemet anerkendte i det mindste i Theorien 

tydelig nok, at Jorden tilhører Samfundet i dets Helhed. Om 

end Feudalsysteme! var et Udslag af en Tidsalder, hvori Magt 

gik for Ret, saa vidt dette overhovedet er muligt (thi Retfærdig

hedens Idé er uudslettelig indpræget i Menneskesjælen og maa 

ytre sig i den ene eller den anden Form, selv i en Røver-Bande), 

gav det dog ikke noget Menneske uindskrænket Ret til Jorden. 

Et Len var betroet Gods, og til Raadighedsretten knyttede sig 

Forpligtelser. Lensfyrsten, der theoretisk var Repræsentant for 

hele Folkets samlede Magt og Rettigheder, var den eneste abso

lute Jordejer. Og om end Jorden var overdraget til Private, saa 

var der dog til Besiddelsen knyttet Pligter, ved hvis Opfyldelse 

man forudsatte, at de, der oppebar Jordindtægten, ydede Staten 

Gengæld.

Under Feudalsysteme! bar Krongodserne offentlige Udgifter, 

som nu bestrides af Civillisten; Kirkegodserne bar Omkostnin

gerne ved Gudstjeneste, Undervisning og Omsorgen for Syge og 

Fattige, medens Krigerlenene sørgede for Forsvarsvæsenet. I 

den torspligtelse, som paahvilede Lensmanden, at stille en saa
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og saa stor Styrke i Marken i Krigstilfælde, saa vel som i den 

Bistand, han havde at yde, naar Kongens ældste Søn blev slaaet 

til Ridder osv., laa en vel ufuldkommen, men dog utvivlsomt 

Anerkendelse af den for Mennesket saa naturlig indlysende Kends- 

gærning, at Jorden ikke er privat, men fælles Ejendom.

Heller ikke havde Jordbesidderen Ret til at raade over Jor

den længere end paa Livstid. Uagtet Arveretten snart for

trængte Udvælgelsen, saaledes som det altid maa gaa, hvor 

Magten koncentreres, saa fordrede dog Feudalretten, at der altid 

skulde være en Repræsentant for Lenet, som lige saa vel var i 

Stand til at opfylde de Pligter, der paahvilede et stort Jorde

gods, som til at nyde Fordelene ved det, og hvem dette skulde 

være, var nøje bestemt paa Forhaand. Derfra skrev sig For

mynderskab og andre lignende Feudalindretninger. Førstefødsels

retten var i sin første Begyndelse ikke en saadan Urimelighed, 

som den siden er blevet.
Feudalsystemet grundlagdes paa Forestillingen om absolut 

Jordejendomsret, som Barbarerne havde tilegnet sig hos den 

overvundne Befolkning; men Feudalismen overbyggede dette 

Grundlag nied en højere Ret, hvorved de enkeltes Hen cdørnmc 

underordnedes en højere Magt, som repræsenterede Nationen. 

Jordejerne var Enerne i Systemet og uindskrænkede Herrer hver 

paa sit Omraade, hvor de udøvede Beskytter-Herredømme, Feu- 

dalsysternets Værk var at sammenbinde disse Enere til Nationer 

og underordne de enkelte Lensbesidderes Magt og Rettigheder 

under Samfundet, repræsenteret af alles Lensherre, Kongen.

Samtidig hermed indskrænkedes den Magt, Jordbesiddelsen 

gav, paa en vis Maade ogsaa nedenfra, idet Bøndernes opsige

lige Forpagtninger meget almindelig gik over til Fæste, og den 

Jordrente, som Godsejeren kunde kræve af Bonden, blev fast og 

bestemt.

Og midt under Feudalsystemet vedvarede eller opstod Agerbruger

samfund, der mere eller mindre var underkastet feudale Pligter, men drev 

Jorden i fællig. Og uagtet Herrerne, naar og hvor de havde Magten dertil, 

gjorde Fordring paa omtrent alt, hvad de ansaa det for L magen værd at 

tage, saa var dog Tanken om den fælles Ejendomret til Jorden stæik nok 

til sædvaneretslig at knytte sig til en betydelig Del af Landet. Almen- 

ninger maa i Feudaltiden have indtaget en meget stor Del af de fleste 

europæiske Landes Fladerum. Thi i Frankrig udgør de endnu efter 

de Laveleyes Angivelse 8 Millioner Tdr. Ld., uagtet Adelen tilegnede sig 

den ene Strækning efter den anden Aarhundreder igennem, og uagtet der
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u n d e r  R e v o l u t i o n e n  o g  d e t  f ø r s t e  K e j s e r d ø m m e  f a n d t  s t o r e  U d d e l i n g e r  o g  

S a l g  S t e d .  A l m e n n i n g e r n e s  U d s t r æ k n i n g  i  E n g l a n d  u n d e r  F e u d a l t i d e n  

h a n  m a n  s l u t t e  s i g  t i l  a f  d e n  K e n d s g æ r n i n g ,  a t  u a g t e t  A d e l e n  a l l e r e d e  

u n d e r  H e n r i k  d e n  S y v e n d e  b e g y n d t e  a t  t i l e g n e  s i g  A l m e n n i n g e r n e ,  b l e v  

d e r  d o g  i  K r a f t  a f  L o v e  f r a  e f t e r  1 7 1 0  i n d h e g n e t  i k k e  m i n d r e  e n d  c .  

6 , 0 0 0 , 0 0 0  T n d .  L .  F æ l l e s j o r d ,  d e r a f  V s  M i l l ,  f ø r s t  e f t e r  1 8 4 5 . I  F r a n k r i g  

f a n d t e s  d e r  d e s u d e n  l i g e  t i l  R e v o l u t i o n e n  e n  S k i k  m e d  f u l d s t æ n d i g  L o v s 

k r a f t ,  h v o r e f t e r  e n h v e r  h a v d e  R e t  t i l  u f o r s t y r r e t  a t  s a a  o g  h ø s t e  p a a  J o r d ,  

s o m  E j e r e n  f o r s ø m t e  a t  d y r k e .

I k k e  b l o t  S c h w e i z e r n e s  « A l m e n n i n g » ,  D i t m a r s k e r n e s  « M a r k » ,  d e  s e r 

b i s k e  o g  r u s s i s k e  L a n d s b y k o m m u n e r ,  i k k e  b l o t  d e  l a n g e  A a s e r ,  d e r  h y p p i g  

s e s  p a a  J o r d e r  i  E n g l a n d ,  d e r  n u  e r  p r i v a t  E j e n d o m ,  o g  s o m  s æ t t e r  O l d t i d s 

f o r s k e r e n  i  S t a n d  t i l  a t  o p s p o r e  d e  L a n d s t r æ k n i n g e r ,  h v o r  m a n  i  t i d l i g e r e  D a g e  

d r e v  T r e v a n g s b r u g ,  o g  h v o r a f  e n h v e r  B y m a n d  a a r l i g  f i k  s i n  L o d ,  -  m e n  s e l v e  

d e  S a m f u n d s i n d r e t n i n g e r ,  h v o r u n d e r  d e n  m o d e r n e  C i v i l i s a t i o n  h a r  u d v i k l e t  

s i g ,  b e v i s e r  h v o r  a l m i n d e l i g  d e n  f æ l l e s  R e t  t i l  a t  b e n y t t e  J o r d e n  h a r  

v æ r e t  a n e r k e n d t  o g  h v o r  f a s t  d e n n e  O p f a t t e l s e  s a d .  E n d n u  d e n  D a g  i d a g  

e r  i f ø l g e  d e  e n g e l s k t a l e n d e  F o l k s  L o v g i v n i n g  L a n d s h e r r e n  d e n  e n e s t e  v i r k e 

l i g e  J o r d e j e r .  O g  d e  F o r m a l i t e t e r  o g  O m s t æ n d e l i g h e d e r ,  s o m  e n d n u  k r æ 

v e s  v e d  O v e r d r a g e l s e  a f  J o r d e j e n d o m ,  e r  i n t e t  a n d e t  e n d  e n  n u  m e n i n g s l ø s  

° g  u n y t t i g  L e v n i n g  a f  d e t  h ø j t i d e l i g e  S a m t y k k e ,  d e r  f o r d u m  k r æ v e d e s  f o r  

O v e r d r a g e l s e  a f  R e t t i g h e d e r ,  s o m  m a n  i k k e  b e t r a g t e d e  s o m  t i l h ø r e n d e  E n -  

k e l t m a n d ,  m e n  ø l l e  M e d l e m m e r  u f  S l æ g t e n  e l l e r  S t a m m e n .

D e n  m o d e r n e  C i v i l i s a t i o n s  U d v i k l i n g  s i d e n  F e u d a l t i d e n  h a r  

a r b e j d e t  p a a  a t  u d r y d d e  d e n  n a t u r l i g e  o g  o p r i n d e l i g e  F o r e s t i l l i n g  

o m  a l l e s  B e s i d d e l s e s r e t  t i l  J o r d e n .  S a a  s t o r t  P a r a d o k s  d e t  e n d  

k a n  s y n e s :  —  F r i g ø r e l s e n  f r a  L e n s v æ s e n e t s  L æ n k e r  l e d s a g e d e s  

a f  e n  T e n d e n s  t i l  e n d  y d e r l i g e r e  a t  u n d e r k a s t e  J o r d e n  d e n  F o r m  

a f  E j e n d o m s r e t ,  s o m  m e d f ø r e r  d e  a r b e j d e n d e  K l a s s e r s  T r æ l d o m ,  

o g  h v i s  V i r k n i n g  n u  b e g y n d e r  s t æ r k t  a t  f ø l e s  o v e r  h e l e  d e n  c i v i l i 

s e r e d e  \  e r d e n  s o m  e t  J e r n a a g ,  h v i s  T r y k  i k k e  k a n  m i l d n e s  v e d  

n o g e n  U d v i d e l s e  a f  b l o t t e  p o l i t i s k e  R e t t i g h e d e r ,  o g  s o m  S o c i a l 

ø k o n o m e r n e  f e j l a g t i g  t i l s k r i v e r  N a t u r l o v e n e s  T r y k ,  o g  A r b e j d e r n e  

« K a p i t a l e n s »  T y r a n n i .

S a a  m e g e t  e r  s i k k e r t ,  a t  i  v o r e  D a g e  e r  i  S t o r b r i t a n n i e n  

F o l k e t s  R e t  t i l  d e t s  F æ d r e n e j o r d  m e g e t  m i n d r e  a n e r k e n d t ,  e n d  

d e n  v a r  i  F e u d a l t i d e n .  D e r  e r  f o r h o l d s v i s  l a n g t  f æ r r e  J o r d e j e r e ,  

o g  d e r e s  E j e n d o m s r e t  e r  m e g e t  n i e r e  a b s o l u t . D e  e n g a n g  s a a  

v i d t s t r a k t e  A l m e n n i n g e r ,  s o m  b e t ø d  s a a  m e g e t  f o r  d e  l a v e r e  

K l a s s e r s  U a f h æ n g i g h e d  o g  L i v s o p h o l d ,  e r  o m t r e n t  f u l d s t æ n d i g  

g a a c t  o v e r  t i l  p r i v a t  B e s i d d e l s e ;  d e  s t o r e  K i r k e g o d s e r  a n v e n d e s  

n u  t i l  a t  b e r i g e  E n k e l t m e n n e s k e r ;  d e  F o r p l i g t e l s e r ,  s o m  p a a 

h v i l e d e  K r i g e r l e n e n e ,  h a r  m a n  r y s t e t  a f  s i g  o g  k a s t e t  B y r d e r n e
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baade ved Militærvæsenet og ved den umaadelige Statsgæld, som 

man har paadraget sig ved Krig, over paa hele Folket i Form 

af Skatter. Krongodserne er for det meste gaaet over i Privat

besiddelse; og til Underhold af den kongelige Familie og dens 

Paahæng maa den engelske Arbejder betale Skat af sit 01 og sin 

Tobak. Den engelske Bondestand, denne mandhaftige Slægt, 

som sejrede ved Crecy, Poitiers og Azincourt, er ligesaa uddød 

som Mastodonten. Den skotske Klansmand, hvis Ret til Jorden 

mellem hans Hjemlands Bjerge var ligesaa ubestridt som hans 

Høvdings, er blevet fordrevet for at give Plads for denne Høv

dings Efterkommeres Faaregræsgange eller Dyreparker; Irlæn

dernes Stammeret er blevet forvandlet til vilkaarlig opsigelige 

Forpagtninger. Tredive tusinde Mennesker har lovlig Magt til 

at fordrive Befolkningen fra fem Sjettedele af den britiske Jord, 

og det umaadelige Flertal af det britiske Folk har ingen som 

helst Ret til sit Fædrelands Jord undtagen Gaden og Landevejen. 

Paa dette Folk kan med Rette anvendes den romerske Folketribuns 

Ord- </ Mænd af Rom*, sagde Tiberius Gracchus, *7 kaldes 

Verdens Herrer, og dog har I ikke Ret til en Fodsbred af dens 

Jord! De vilde Dyr har Huler, men Italiens Krigere har kun 

Vand og Luft.*
Grunden til at der Haand i Haand med Udvidelsen af den 

personlige Frihed har gaaet en Udvidelse af den private Ejen

domsret til Jorden, er efter min Mening den, at da med Civili

sationens Fremskridt de grovere Former af den Herskermagt, 

der var forenet med Jordbesiddelsen, bortfaldt eller afskaffedes, 

saa aflededes Opmærksomheden fra de mere skjulte, men i Virke

ligheden mere virksomme Former, saa at det blev let for Jord

ejerne at stille Jordejendom paa samme Grundlag som anden 

Ejendom. - Dertil kommer at Landsmagtens Udvikling enten i 

Form af Kongedømme eller parlamentarisk Styre berøvede de 

store Herrer deres personlige Magt, deres Dommermyndighed og 

Hals- og Haandsret og virkede saaledes til Afskaffelse al de 

aabenbare Misbrug. De store Lensjorders Sønderstykning, der 

bidrog til at forøge Jordejernes Antal, og Afskaffelsen al Stavns- 

baand o. 1., hvorved Herrerne havde søgt at holde Arbejderne 

tilbage paa Godserne, saalænge Befolkningen endnu var tynd, 

virkede ogsaa til at aflede Opmærksomheden fra den Uretfærdig

hed Privat-Ejendomsretten til Jorden rummer. Samtidig trængte 

Ideerne fra den romerske Ret videre og videre frem og udslet-
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tede den naturlige Forskel mellem Ejendomsret til Jord og til 
Ting.

Lensbaronernes politiske Magt blev desuden ikke brudt ved 

Oprør af de Klasser, som tydeligst kunde føle Jordejendoms

rettens Uretfærdighed. Saadanne Opstande fandt ganske vist 

Sted Gang paa Gang, men undertryktes med frygtelig Grusomhed. 

Hvad der brød Baronernes Magt, var Haandværker- og Handels

standens Vækst, og mellem disses Arbejdsløn og Jordrenten findes 

der ikke saa iøjnefaldende Forbindelse. Disse Klasser havde 

desuden udviklet sig under et System af Gilder og Laug, Ind

retninger, der, som tidligere omtalt, satte dem i Stand til i nogen 

Grad at forskanse sig mod Virkningen af den almindelige Løn

lov, og som dengang meget lettere kunde holdes oppe end i 

vore Dage. Disse Klasser saa ikke og ser fremdeles ikke, at 

det er Jordejendonisforholdene, som til syvende og sidst be

stemmer Vilkaarene for det industrielle, sociale og politiske Liv. 

Saaledes har de alt gaaet i Retning af at sammensmelte Begrebet 

Jordejendomsret med Begrebet Ejendomsret til Arbejdsprodukter, 

ja man har endog gjort ligefremme Tilbageskridt, der er blevet 

hilst som Fremskridt. Den franske grundlovgivende Forsamling 

troede i 1789, at den bortfejede en Levning af Tyranniet, da den 

afskaffede Tienden og bestemte, at Præsteskabet skulde under

holdes af den almene Beskatning. Abbé Sieyes stod alene med 

den Erklæring, at man ganske simpelt eftergav Jordejerne en 

Skat, (som var et af de Vilkaar, paa hvilke de havde overtaget 

deres Jord), for i Stedet at lægge den paa Folkets Arbejde. Men 

forgæves. Da Abbé Sieyes var Præst, saa man i ham en For

svarer af Standsinteresser, skønt han netop forsvarede Menneske

rettighederne. I denne Tiende har det franske Folk bortkastet 

en stor Statsindtægt, der ikke tog en Øre fra Arbejde eller 

Kapital.

Paa samme Maade var det med Afskaffelsen af de militære 

Len i England. Denne Bestemmelse var ikke andet end en Ud

slettelse, hvorved Lensbesidderen befriede sig for Forpligtelser, 

der paahvilede dem som Indehavere af Folkets Fællesgods, og 

i Stedet lagde dem paa hele Folket ved at beskatte alt For

brug; og dog gaar og gælder det endnu for en Sejr for Fri- 

hedsaanden. Men netop her ligger Kilden til Englands umaade- 

lige Statsgæld og tunge Skattebyrde. Havde man i det Sted for

andret Formen for disse Lens-Forpligtelser paa tidssvarende Maade,
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saa havde de engelske Krige aldrig behøvet at paadrage Folket 

et eneste Punds Statsgæld, og Englands Arbejde og Kapital havde 

ikke behøvet at beskattes med en eneste Shilling til Underhold 

af et Hærvæsen. Alt dette vilde Jordrenten have ydet, som Jord

ejerne lige siden den Tid har tilegnet sig til egen Fordel. De 

engelske Jordejere fik deres Jord paa Vilkaar, som endog under 

Normannertidens tynde Befolkning paalagde dem Forpligtelsen 

til paa Opbud at stille i Marken 60,000 fuldt udrustede Ryttere 

og desforuden at udrede forskellige Afgifter. Efter en lav Be

regning vilde Pengeværdien af disse Byrder og Afgifter sandsyn

ligvis svare til Halvdelen af Jordrentens Værdi. Havde Jord

ejerne været holdt til at opfylde disse Forpligtelser, og havde 

man ikke tilladt dem at indtage Fællesjord undtagen paa lig

nende Vilkaar, saa vikle den Indtægt, som i vore Dage aarlig 

var kommet det engelske Folk til Gode fra Englands Jord, ud

gøre en mange Millioner større Sum, end Kongerigets samtlige 

Indtægter for Øjeblikket. England kunde da have nydt en ab

solut Nærings- Handelsfrihed. Mun havde ikke behøvet no^en 

Told eller Afgifter, ingen Indtægtsskat, og vilde desuagtet have 

kunnet bestride alle de nuværende Statsudgifter og anvende et 

stort Overskud til andre almennyttige Formaal.

Naar vi ser tilbage paa tidligere Tider, saa langt der findes 

en Straale af Historiens Lys til at vejlede os, finder vi, at alle 

Folk oprindelig har anerkendt den fælles Ejendomsret til Jorden, 

og at den private Jordejendomsret er et Overgreb, affødt af Vold 

og Svig.
Som Madame de Staél siger: «Friheden er gammel». Op

søger vi de ældste Traditioner, vil vi altid finde, at Retfærdig

heden har havt Prioriteten.



VIII

MIDLETS BRUG.

FØRSTE KAPITEL.

Privat Ejendomsret til Jorden er uforenelig med den bedste 

Udnyttelse af Jorden.

A
f Tilbøjeligheden til at sammenblande væsentligt og uvæsent- 

u ligt er der opstaaet en Vildfarelse, som Lovskriverne har 

gjort deres Bedste for at vedligeholde — den Vildfarelse nemlig, 

at privat Jordejendomsret er nødvendig for ordentlig Brug af 

Jorden, saa det vilde være at vende tilbage til Barbariet, om 

man atter gjorde Jorden til almen Ejendom.

Denne Vildfarelse kan sammenlignes med den Forestilling, 

som efter Charles Lambs Fortælling saa længe herskede blandt 

Kineserne, efter at man tilfældigvis ved Nedbrændeisen af Ho-tis 

Hytte havde opdaget, hvor godt stegte Smaagrise smagte, nemlig 

at man for at stege en Gris maatte sætte Ild paa et Hus. Men 

medens det var nødvendigt at en Vismand fremtraadte for at 

lære Folket, at man kunde stege Grise uden at opbrænde Huse, 

saa behøver man ikke at være Vismand for at se, at hvad der 

kræves til Jordens Forbedring, er ikke absolut Jordejendomsret, 

men Sikkerhed for Udbyttet af de Forbedringer, man udfører. 

Thi det er jo en dagligdags Ting, at Brug og Ejendomsret er 

adskilt, at Jord forbedres af Mennesker, som ikke ejer den. 

Størstedelen af Storbritanniens Jord dyrkes af Folk, som ikke 

ejer den, Størstedelen al Husene i London er opført paa frem

med Grund, og selv i de Forenede Stater raader det samme Sy

stem overalt i større eller mindre Udstrækning.
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Dersom man nu ikke anerkendte nogen privat Jordejen

domsret, men det var ordnet paa den Maade, at Jordens Inde

haver betalte Jordrente til Staten, vilde da ikke Jorden blive 

brugt og forbedret ligesaa godt og ligesaa sikkert som nu? Jo, 

naturligvis vilde den det.

Det er ikke nødvendigt at sige til nogen: «Denne Jord er 

din», for at faa ham til at dyrke eller forbedre den. Det er 

tilstrækkeligt at sige til ham: «Hvad du ved Arbejde og Ka

pitalanvendelse frembringer paa denne Jord, skal være dit». 

Giv en Mand Sikkerhed for at kunne høste i Fred, og han vil 

saa; giv ham Sikkerhed for Besiddelsen af det Hus, han ønsker 

at bygge, og han vil bygge det. Dette er Arbejdets naturlige 

Løn. Menneskene saar for at høste, bygger for at faa sig et 

Hus. Ejendomsretten til Jorden har ingenting hermed at gøre.

Det var for at vinde denne Sikkerhed, at saamange af de 

mindre Jordejere i Begyndelsen af Feudaltiden afstod Ejendoms

retten lil deres Jord til en Krigshøvding, idet de fik tilbage af 

ham Brugsretten i Form af Len eller Fæste, og knælende, med 

blottet Hoved og deres Hænder i hans svor at tjene ham med 

Liv og Lemmer og al Ære.

Det er ikke «Ejendomsrettens Trolddomskraft», som Arthur 

Young sagde, der har forvandlet del flamske Sand til frugtbare 

Marker. Det er Arbejds-Sikkerheden. Arbejdet kan sikres paa 

anden Maade end ved at gøre Jorden til Privatejendom, ligesaa- 

vel som man kan frembringe den Varme, der behøves for at 

stege en Gris, paa anden Maade end ved at opbrænde Huse. 

Alene det Løfte, en irsk Godsejer gav om i tyve Aar ikke at 

kræve nogen Afgift, fik irske Bønder til at forvandle et nøgent 

Fjeld til Haver; blot mod Sikkerhed for, at Grundafgiften ikke 

skal blive forhøjet i en Bække Aar opføres i Byer som London 

og Ny-York de kostbareste Bygninger paa lejet Grund. Om vi 

giver alle Forbedrere en lignende Sikkerhed, kan vi rolig af

skaffe den private Ejendomsret til Jord. Alting kunde gaa for 

sig paa samme Maade som nu, og dog kunde den fælles Ret til 

Jorden hævdes, ved at man anvendte Jordrenten til fælles Bed

ste. Midt i San Francisko lindes der et Jordstykke, hvortil Ind

byggernes fælles Ret endnu er lovlig anerkendt. Denne Stræk

ning er ikke delt i en Uendelighed af smaa Stykker, ejheller 

henligger den ubenyttet og øde. Den er bedækket med smukke 

Bygninger, som er Privatfolks Ejendom og staar der i fuldkorn-
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men Sikkerhed. Den eneste Forskel mellem dette Jordstykke og 

de omkringliggende er den, at Jordrenten af det ene gaar til 

Folkeskolefondet, af de andre i Privatfolks Lommer. Hvad 

skulde der være i Vejen for, at et helt Lands Jord paa samme 

Maade kunde være Folkets Ejendom?

Det turde være vanskeligt at finde noget Sted, hvor de Forhold, 

som efter den gængse Opfattelse skulde gøre det nødvendigt at gøre Jor

den til privat Ejendom, findes i højere Grad end paa de smaa Øer St. 

Peter og St. Paul, som vi ved Alaskakøbet erhvervede os af Rusland. 

Disse Øer er Yngleplads for den Art Sæl, som leverer det kostbareste 

Skind — et saa sky og forsigtigt Dyr, at den mindste Støj bringer det 

til at forlade sit sædvanlige Tilholdssted og aldrig mere vende tilbage. 

Fangstmændene maa gaa ganske stille omkring^ blandt de Sæler, som lig

ger rundt paa Klippekysten, indtil de frygtsomme Dyr blot langsomt 

vralter af Vejen. Da bliver de, som uden Skade for Bestanden kan dræ

bes, langsomt og forsigtig dreven ind over Land, hvor de, udenfor de 

andres Syns- og Hørevidde, dræbes med Køller. Hvis en saadan Jagt 

lagdes aaben for alle og enhver, vilde det føre til, at Jagten inden ret 

mange Aar var fuldstændig odelagt, som lignende Jagter i andre Have er 

blevet ødelagt. Men det er dog ingenlunde nødvendigt at gøre disse Øer 

til privat Ejendom. Uagtet man ellers (af lidet fornuftige Grunde) har 

ladet vort Folks udstrakte Statsjorder gaa over til privat Ejendom saa 

rask, som man kunde blive af med dem, saa har man dog bortforpagte! 

disse Øer. De har allerede indbragt Staten 10 Mill. Kr., og udgør frem

deles med uformindsket Værdi en Fællesejendom for vort Folk.

Langt fra, at Anerkendelsen af den private Ejendomsret 

skulde være nødvendig for en ordentlig Udnytning af Jorden, er 

netop det modsatte Tilfældet. At Jorden er privat Ejendom, 

hindrer ofte en ordentlig Udnyttelse af den. Blev Jorden be

handlet som offentlig Ejendom, vilde den blive brugt og forbed

ret, saasnart som det tiltrængtes; medens nu den enkelte Ejer 

kan hindre andre fra at bruge eller forbedre det, som han ikke 

selv kan eller vil udnytte. Mange Steder ser man, f. Eks. i Eng

land, store Jordstrækninger ligge ubrugte for at tilfredsstille Eje

rens Lune. I de tæt befolkede Dele af de Forenede Stater er 

der Jord nok til at kunne underholde en tre eller fire Gange 

saa stor Befolkning som den nuværende; men den ligger ubrugt, 

fordi dens Ejere holder den for højt i Pris, og Indvandrere dri

ves langt længere bort for at søge sig et Hjemsted. I enhver 

By kan man se værdifulde Byggepladser, som ligger ubenyttede 

af samme Grund. Dersom den bedste Udnytning af Jorden skal 

være Prøvestenen, da er den private Jordejendomsret dømt. Det
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er en lige saa ødsel og usikker Maade at sikre sig Jordens fulde 

Udnyttelse paa, som Opbrænding af Huse er en daarlig Maade 

at stege Grise paa.

ANDET KAPITEL.

Hvorledes lige Ret til Jorden kan vindes og bevares.

Vi har nu prøvet enhver Indvending og fundet, at der 

hverken findes nogen Retfærds- eller Nyttehensyn, som kan af

holde os fra at gøre Jorden til fælles Ejendom ved at tilegne 

os Jordrenten.
Men et praktisk Spørgsmaal staar tilbage. Hvorledes skal 

dette gøres?
Man vilde ganske vist kunne tilfredsstille Retfærdighedens 

Lov og alle økonomiske Krav ved med ét Slag at annullere alle 

private Skøder, erklære al Jord for offentlig Ejendom og leje 

den ud til de højstbydende i passende Lodder paa saadanne 

Vilkaar, at den private Ret til Forbedringer nøje sikredes.

En saadan Plan er ikke et vildt, uudførligt Fantasifoster, 

men er blevet forsvaret af en saa fremragende Tænker som 

Herbert Spencer (blot med den Indskrænkning, at han tilraader 

at give de nuværende Jordejere Erstatning). Han siger i «Social 

statics* om en saadan Ordning, at (ien „er forenelig med det højeste 

Civilisationstrin, kan gennemføres uden at medføre Ejendomsfællesskab 
og behøver ikke at foraarsage nogen særdeles betydelig Omvæltning ide 

bestaaende Indretninger. Det hele vilde blot være en Bytten Godsejer. 

Ejendomsretten vilde blive overført paa Folket. . . I Stedet for at betale 

Afgift til Lord Den-og-dens Godsforvalter, vilde man betale til Statens 
Opkrævere . . En Tilstand, der var saaledes ordnet, vilde være i fuld 

Overensstemmelse med Moralloven. Under den vilde alle Mennesker i 

lige Grad være Godsejere, og det stod alle Mennesker fi it for at blive 

Forpagtere . . . Utvivlsomt vilde derfor Jorden under et saadant System 
kunne hegnes, bebos og dyrkes i fuld Overensstemmelse med Loven for 

Alles lige Frihed».

Men uagtet et saadant Forslag sikkert lod sig udføre, synes 

det mig dog ikke at være det bedste. Jeg foreslaar at opnaa 

det samme paa en simplere, lettere og roligere Maade end ved 

saaledes formelig at beslaglægge Jorden og leje den ud.
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Denne Fremgangsmaade vilde nemlig unødig saare de nu

værende Sæder og Tænkesæt og tillige nødvendigvis medføre en 

Udvidelse af Regeringsmaskineriet og let foranledige Partiskhed, 
Kneb og Bestikkelse.

Det er en Grundsætning i Statskunsten, som de heldige 

Grundlæggere af Tvangsregimente har forstaaet og fulgt, at store 

Forandringer bedst tilvejebringes under de gamle Former. Vi, 

som vil frigøre Menneskene, bør tage den samme Sandhed i 

Agt. Det er den naturlige Fremgangsmaade. Naar Naturen vil 

frembringe en højere Type, tager den en lavere og udvikler den. 

Dette er ogsaa Loven for Samfundsudviklingen. Lad os gaa 

frem efter den.

Jeg foreslaar hverken at købe eller konfiskere Privatejen

domsretten til Jorden. Det første vilde være uretfærdigt, det 

sidste er unødvendigt. Lad de Mennesker, som nu besidder Jord, 

om de ønsker det, fremdeles sidde inde med den. Lad dem 

vedblive med at kalde den deres Jord. Lad dem købe og sælge, 

borttestamentere den og lade den gaa i Arv. Vi kan rolig over

lade dem Skallen, naar vi faar Kærnen. Det er ikke nødvendigt 

at beslaglægge Jorden, vi behøver blot at tage Jordrenten.

Det er hertil ikke nødvendigt at skabe noget nyt Forvalt

ningsmaskineri, vi kan tværtimod simplificere og indskrænke 
det, vi har.

Noget af Jordrenten tager vi allerede i Skat. Vi behøver 

kun at foretage nogle Ændringer i vore Beskatningsniaader for 

at kunne tilegne os den hele.

Hvad jeg derfor foreslaar som den simple og dog virk

somme Vej til at hæve Arbejdslønnen, forøge Kapitaludbyttet, 

udrydde Armoden og Arbejdsløsheden, give de menneskelige 

Kræfter frit Spillerum, højne Sædelighed og Dannelse og føre 

Civilisationen til endnu ædlere Højder, er — al lade det Offent

lige ved Beskatning tilegne sig Jordrenten.

Paa denne Maade kan Staten blive den almene Jordejer 

uden dog at kalde sig saa, og uden at paatage sig et eneste nyt 

Hværv. I Formen vilde Ejendomsretten til Jord forblive ufor

andret. Man behøver ikke at fordrive en eneste Jordejer fra sin 

Ejendom, ikke at sætte Lov-Begrænsning for hvor megen Jord 

den Enkelte maa sidde inde med. Thi tages Jordrenten af Sta

ten som Skat, saa vil Jorden, ligegyldig i hvis Navn den staar op-
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ført, eller i hvor store Stykker den er delt, i Realiteten være 

fælles Ejendom, og enhver have Andel i de Fordele, som Ejen

domsretten medfører.

Da nu Jordværdi Beskatningen nødvendigvis maa forøges, 

alt som vi afskaffer andre Skatter, saa kan vi give Forslaget 

praktisk Form ved at foreslaa:

At al Beskatning ophæves med Undtagelse af Skat paa Jord

værdier.

Som vi har set, er Jorden fra først af værdiløs; men jo 

mere Samfundet udvikler sig, desto større bliver Værdien. I 

ethvert civiliseret Land, selv det yngste, er Jordens Værdi til

strækkelig til at bestride alle offentlige Udgifter, i de mere ud

viklede Lande langt nier end tilstrækkelig. Hvor Jordrenten 

saaledes overstiger de nuværende Statsindtægter, vil det være 

nødvendigt i tilsvarende Grad at forhøje den Skattesum, man 

kræver, og blive ved dermed, alt som Samfundet videre udvikler 

sig. Men dette er saa naturligt og ligefremt, at man kan anse 

det for underforstaaet i Forslaget om at lægge al Beskatning 

paa Jordværdien. Dette er det første Skridt, om det vil Kampen 

komme til at staa. Er den fælles Ret til Jorden først forstaaet 

saa vidt, at man har afskaffet alle Skatter undtagen Skatten paa 

Jordværdi, saa er der ingen Fare for, at der i Længden skal 

blive levnet ret meget til Jordejerne.

Erfaringen har lært mig, at hvor Tanken om at samle al 

Beskatning paa Jordværdien vinder tilstrækkelig Indgang til at 

blive virkelig overvejet, der faar den stedse mere og mere Fod

fæste, men tillige, at der netop i de Klasser, som mest vilde 

vinde ved Forandringen, kun er faa, der straks kan forstaa dens 

fulde Betydning. Det kniber for Arbejdsmanden at komme bort 

fra den Ide, at Kapital og Arbejde staar i Modsætningsforhold 

til hinanden. For den mindre Landbruger og Husejer er det 

vanskeligt at rive sig løs fra den I anke, at dersom man lagde 

al Skat paa Jordværdien, vilde de blive ubillig beskattede. 

Baade for Arbejderen og Bonden er det vanskeligt at frigøre sig 

for den Tanke, at Kapitalens Fritagelse for Beskatning ikke er 

ensbetydende med at gøre den rige rigere og den fattige niere 

fattig. Disse Forestillinger skyldes imidlertid Uklarhed i 1 anke- 

fangen. Men bag ved Uvidenheden og Fordommen staar der 

en mægtig Interesse, som hidtil har behersket Literaturen, Skolen
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og den offentlige M ening. En stor U retfærdighed er altid sej

livet, og den store U retfærdighed, som overalt fordøm m er hele 

Folkelag til Fattigdom og N ød, lader sig ejheller udrydde uden  

bitter K am p.

t r e d j e : k a p i t e l .

Forslaget prøvet paa R eglerne for en fornuftig B eskatning.

D a den foreslaaede R eform har antaget Skikkelse al en  

Skattereform, bør vi nu prøve, hvorvidt den stem m er m ed  

G rundreglerne for en fornuftig B eskatning.

D e Skatter, hvorved de offentlige Indtæ gter bedst kan tilveje

bringes, er aabenbart de, som  næ rm est opfylder følgende V ilkaar ;

1) A t de tynger og hæ m m er Produktionen saa lidt som  

m ulig. — 2) A t de kan opkræ ves let og billig og falder saa di

rekte som m uligt paa de virkelig skatskyldige, saa at der tages 

saa lidt som m uligt fra Folket ud over det B eløb, Styrelsen  

faar. — 3) A t de kan paalignes sim pelt og sikkert, saa at de  

frem byder saa liden Lejlighed som m uligt til V ilkaarlighcd, B e

stikkelse eller O m gaaen af Loven. — 4) A t de hviler ligelig, saa 

at ingen begunstiges eller skades i Forhold til andre.

Lad os nu undersøge, hvilken Form af B eskatning der bedst 

opfylder disse V ilkaar.

I. Skatternes Indvirkning paa Produktionen.

A lle Skatter m aa aabenbart kom m e fra Jordens og A rbejdets 

Produkter, da der ikke gives nogen anden Form ueskilde. M en  

Skat af en vis Størrelse kan, alt efter B eskatningsm aaden, have  

en m eget forskellig Indflydelse paa Produktionen. En Skat, som  

form indsker Producentens U dbytte, form indsker nødvendigvis 

ogsaa Sporen til Produktion; Skat, som falder paa V irksom heder, 

opstiller en kunstig H indring for Frem bringelsen af Form ue. En  

B eskatning, som falder paa Arbejde, paa K apitalctnuendeZse, paa  

Jordbrug, vil saaledes aabenbart virke langt m ere hæ m m ende  

paa Produktionen end en lige saa høj Skat, der læ gges paa A r

bejderne, enten de arbejder eller m orer sig, paa Form uen, enten
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den anvendes produktivt eller ej, paa Jorden, enten den dyrkes 

eller ligger øde.
Beskatningsmaaden er i Virkeligheden lige saa vigtig som 

Skattebeløbet. Ligesom en lille, men slet anbragt Byrde kan 

skade en Hest, der med Lethed kunde bære en meget større 

men vel anbragt Byrde, saaledes kan et Folk udarmes og dets 

Produktionsevne ødelægges ved en Skattebyrde, som det let 

kunde have taalt, dersom den havde været anderledes paalignet. 

En Skat, som Mehemed Ali lagde paa Daddelpalmer, bragte de 

ægyptiske Fellaher til at nedhugge deres Træer; men en dobbelt 

saa høj Skat paa Jorden førte ikke saadanne Følger med sig. 

Den Skat af 10 pCt. af alle Salg, som Hertugen af Alba lagde 

paa Nederlandene, vilde, dersom den var blevet staaende, have 

ødelagt saa godt som al Handel, uden al indbringe stoit.

Denne Produktionshæmning er mer eller mindre betegnende 

for de fleste af de Skatter, hvorved Staterne nuomstunder skaffer 

si-' Indtægter. Alle Skatter paa Fabrikation, Handel, Kapital og 

Forbedringer hører herhen. Deres Tendens er af samme Art 

som Mehemed Alis Skat paa Daddelpalmer, og de burde derfor 

undgaas, hvor der er Mulighed for at skaffe Indtægter ved 

Skatter, som ikke hæmmer Produktionen. Dette bliver muligt, 

alt som Samfundet udvikler sig og der ophobes Rigdom. Skat 

paa prangende Pomp tilfører simpelthen Statskassen Summer, 

som ellers vilde være bleven spildt paa forfængelig Stads for at 

vække Opsigt. Og Skat paa Rigfolks Arv hæmmer vistnok kun 

i ringe Grad Lysten til at dynge Rigdomme sammen, thi naar 

denne Lyst rigtig har faaet Tag i et Menneske, bliver den en 

blind Lidenskab. Men de væsentligste Skatter, der kan paalignes 

uden at skade Produktionen, er Skat paa Monopoler; thi Mono

polgevinsten er i sig selv en Skat paa Produktionen, og at be

skatte Monopolerne vil saaledes kun sige at tillore Statskassen 

noget, som Produktionen under alle Omstændigheder maa betale.

' Der er hos os forskellige Slags Monopoler. Saaledes findes 

der f. Eks. de ved Patent- og Forfatterretten skabte Monopoler 

for et bestemt Tidsrum. At beskatte disse vilde være yderlig 

uretfærdigt og uklogt, da de jo blot er en Anerkendelse af Ar

bejdets Ret til sine ikke haandgribelige Frembringelser, frem

deles lindes der de tidligere omtalte tyngende Monopoler, som 

skyldes Storkapitalernes Sammenslutning til Foretagender, som 

har Monopolkarakter. Det vilde imidlertid være yderst vanske- 

14
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ligt, for ikke at sige umuligt, at forme Skattelove saaledes, at 

Skatten faldt udelukkende paa Monopolgevinsten og ikke tillige 

paa Produktion eller Omsætning. Langt bedre vil det være 

fuldstændig at afskaffe den Slags Monopoler. For en stor Del 

skyldes <ie, direkte eller indirekte, Lovgivnings-Mangler; mange 

af dem vilde f. Eks. bortfalde ved Beskyttelsestoldens Afskaffelse. 

De Foretagender, som efter sin Natur er Monopoler, maa siges 

med rette at høre ind under og burde overtages af det offent

lige. Den samme Grund, som gør, at Staten besørger Brev

befordringen, taler ogsaa for, at den burde besørge Telegram- 

befordringen, og Jernbanerne burde tilhøre det offentlige ligesom 

Landevejene.

Alle andre Monopoler er dog ubetydelige i Sammenlig

ning med Jordmonopolet; og Jordens Værdi, som helt og hol

dent er Monopolværdi, egner sig i enhver Henseende for Be

skatning. Medens nemlig Værdien af en Jernbane, Prisen paa 

Gas osv. foruden for Værdien af Monopolet dog tillige er et 

Udtryk for Arbejds- og Kapital-Virksomhed, saa er Jordens Værdi 

slet og ret et Udtryk for den Fordel at kunne beslaglægge en 

Part af Frembringelsen. En Skat paa Jordværdien vil ikke i 

mindste Maade hæmme Produktionen, thi i Modsætning til Skatter 

paa Varer, Handel eller Kapital eller paa Tilvirkning og Red

skaber hviler den slet ikke paa selve Produktionen. Den nøgne 

Jords Værdi er ikke Udtryk for noget udrettet Arbejde, saaledes 

som Værdien af Afgrøde, Bygninger, Forbedringer eller andre 

Ting. Jordværdien er et Udtryk for Monopolets Handelsværdi. 

Den er aldrig frembragt af den, som ejer Jorden; den er skabt 

ved Samfundets Udvikling. Derfor kan Samfundet helt og hol

dent tage den tilbage uden i mindste Maade at sløve Folks Lyst 

til at frembringe. Man kan forøge Skatten paa Jordværdi, indtil 

hele Jordrenten er beslaglagt af Staten, uden at Arbejdslønnen 

eller Kapitalens Udbytte derved formindskes med en Tøddel, og 

uden at Prisen paa en eneste Vare forhøjes.

Ja mere end dette. Ikke alene hæmmer Skat paa Jord

værdien ikke Produktionen, den fremmer den tværtimod ved at 

tilintetgøre Jordens Spekulations-Fordyrelse og den Værkflids

hæmning og de «daarlige Tider», som derved fremkaldes. Var 

Jorden beskattet endog kun tilnærmelsesvis op til sin Værdi, 

kunde ingen overkomme at beholde Jord, som han ikke brugte, 

og følgelig vilde al ubrugt Jord staa aaben for dem, som vilde
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benytte den. Landets Bebyggelse vilde ikke blive saa spredt, 

og Arbejde og Kapital følgelig blive i Stand til at producere 

mere. Allerede af hvad nu er sagt er det klart, at med Hensyn 

til Produktionen er Skat paa Jordens Værdi den bedste som 

kan paalægges. Beskatter man Varer, hæmmes Varefabrikationen, 

beskatter man Forbedringer, udføres der færre; beskatter man 

Handelen, aftager Omsætningen; beskatter man Kapitalen, drager 

den sig bort. Men om saa hele Jordværdien bliver taget i Skat, 

vil Følgen ikkun være den, at Næringsfliden faar et Opsving, at 

der for Kapitalen aabner sig nye Lejligheder til nyttig Anven

delse, og at Formuesproduktionen øges.

II. Opkrævningens Lethed og Billighed.

Med Undtagelse maaske af visse Nærings- og Stempelafgifter, 

der kan indrettes saaledes, at de saa godt som indgaar af sig 

selv, (men som ikke yder noget videre), er en Skat paa Jord

værdien den af alle Skatter, som lettest og billigst kan opkræves. 

Thi Jorden kan ikke skjules, den er let at vurdere, og naar 

Skattelægningen engang er iværksat, behøves der blot en Oppe- 

børselsmand for at modtage Beløbet.

Og da nu allevegne en Del af de offentlige Indtægter be- 

staar af Grundskatter, saa findes allerede det nødvendige Ma

skineri og kan lige saa godt benyttes til at opkræve al Skat 

som en Del deraf; og følgelig vilde alt, hvad det nu koster at 

opkræve de øvrige Skatter, helt og holdent kunne spares, naar 

de afløstes af Skat paa Jordværdien. Hvilken umaadelig Be

sparelse det vilde være, kan man slutte sig til af de Sværme af 

Embedsmænd, som nu anvendes til at opkræve de forskellige 

Skatter.
Delte er jo allerede meget. Men at sætte .Jordværdiskal i 

alle andre Skatters Sted vil tillige paa en endnu virksommere 

Maade formindske Forskellen mellem hvad Skatterne koster 

Skatteyderne og hvad de indbringer. En Skat paa Jordværdien 

forhøjer nemlig ikke Varepriserne og betales saaledes direkte af 

de Personer, den falder paa, hvorimod alle Skatter paa Ting, 

hvis Mængde ikke er uforanderlig, forhøjer Priserne, overflyttes 

fra Sælger paa Køber og vokser paa den Maade mere og niere 

undervejs. Lægges der, som man ofte har forsøgt, en Skat paa 

Pengelaan, saa vil Laangiveren overvælte Skatten paa Laantageren, 

der nødes til at betale den eller slet ikke faa Laanet. Og an-

14*
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vender Laantageren Pengene i sin Forretning, saa maa han igen 

vælte Skattebeløbet over paa sine Kunder. Lægger vi Skat paa 

indenlandske eller indførte Varer, saa vil Fabrikanten eller Im

portøren tage mere for dem af Grossereren, denne af Købman

den og denne igen af Forbrugeren. Og saa maa Forbrugeren 

oven i Købet ikke blot betale Skattens Beløb, men desuden Profit 

paa dette Beløb til hele Rækken, thi enhver Handlende fordrer 

lige saa vel Avance paa det, han har betalt i Told eller Skat, 

som paa hvad han har betalt for selve Varen. Paa denne 

Maade skubbes alle Skatter, som øger Priserne, fra Haand til 

Haand, voksende undervejs, indtil de tilsidst overvæltes paa 

Forbrugeren, som saaledes maa betale meget mere, end Staten 

faar. At Varernes Pris saaledes drives op, naar der lægges 

Skat paa dem, skyldes Forøgelse af Produktionsomkostningerne 

og Indskrænkning af Tilførselen. Men Jord er ikke nogen Ar

bejdsprodukt, og en Værdiskat paa Jord kan ikke foraarsage en 

Indskrænkning af Tilførselen. Paalæg af Jordværdiskat sætter 

derfor ingenlunde Jordejerne i Stand til at faa mere for deres 

Jord. Tværtimod, da Skatten paa Jordværdi tvinger dem, som 

holder Jord paa Spekulation, til at sælge eller bortforpagte den 

for hvad de kan faa, saa forøger en saadan Skat Konkurrencen 

mellem Jordejerne og driver derved Prisen paa Jord ned.

Saaledes er en Skat paa Jordværdien den Skat, der giver 

Staten den største Nettoindtægt i Forhold til det Beløb, som 

tages fra Folket.

III. Paaligningens Sikkerhed.

Sikkerheden er en vigtig Side ved Beskatningen; thi jo mere 

Opkrævningen af en Skat beror paa Opkrævernes Nøjesyn og 

Redelighed og Skatteydernes Almenaand og Hæderlighed, des 

mere vil der frembyde sig Lejligheder til Overgreb og Bestik

kelse paa den ene Side og til Omgaaelse og Svig paa den anden.

Den Maade, hvorpaa Hovedmassen af vore Statsindtægter til

vejebringes, er forkastelig allerede af denne Grund. Den grove 

Bestikkelse og Svig, der gaar i Svang i de Forenede Stater som 

Følge af Brændevins- og Tobaksskatten, er noksom bekendte; 

den stadige Undervurdering af Varerne ved Toldklarering, den 

til det Latterlige grænsende Urigtighed af Selvangivelse til Ind

komstskat og den fuldstændige Umulighed af at faa en nogen

lunde rigtig Skattevurdering af den personlige Formue er al-
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mindelig kendte Ting. De Omkostninger, som paa Grund af slig 

Usikkerhed maa udredes af Folket — ud over hvad der kommer 

ind i Statskassen — er meget store. Da i Beskyttelsestoldens 

Tider Englands Kyster var besat med en Hær af Toldbetjente, 

som skulde søge at hindre Smugling, (og med en tilsvarende 

Hær af Smuglere), maatte jo tydeligvis Omkostningerne ved begge 

Hæres Underhold, Smuglernes Profit lige saa vel som Told

betjentenes Løn og Bestikkelser, hvile som en Ekstraskat paa 

Folkets Næringsflid, udover det Skattebeløb, som gik i Stats

kassen.
Men det værste ved Sagen er at Skatter, der træller usik

kert, har den mest fordærvelige Indflydelse paa Moralen. Vore 

Skattelove kunde som Helhed med Føje bære følgende Indskrift: 

«Forordninger til Befordring .af Bestikkelighed, til Undertrykkelse 

af Redelighed, til Præmiering af Mened og til at gøre Skils

misse mellem Lov og Dette er deres virkelige Art, og

Virkningen udebliver ikke! En «Toldbods-Ed» er bleven til en 

Spotteglose; Mænd, som er stolte af deres uangribelige Hæder

lighed og absolutte Redelighed i Handelsaffærer, bestikker Em- 

bedsmænd og giver urigtige Skatteangivelser, og uophørlig bliver 

man Vidne til det demoraliserende Syn, at Folk, der har solgt 

ustemplede Svovlstikker ell. lign, slæbes for Domstolene sammen 

med Mordere og Røvere.
Jordværdiskat har derimod større Sikkerhed end alle andre 

Skatter. Den kan paalignes med en Usvigelighed, der har noget 

ved sig af Jordens egen Ubevægelighed og Uskjulbarhed. Den 

blotte Jords Vurdering er ikke tilnærmelsesvis saa vanskelig som 

Vurderingen af alt andet — Bygninger, Maskiner, Grundforbedringer 

og Løsøre. Var alle Skatter leigt paa den blotte Jords Væidi, 

saa vilde hele Beskatningssystemet være saa simpelt og klart, 

og den offentlige Opmærksomhed saa stærkt rettet paa det, at 

Skattevurderingen kunde og vilde gaa for sig med den samme 

Sikkerhed som den, hvormed en Ejendomshandler kan sige, 

hvor meget en Grund er værd.

IV. Den ligelige Fordeling af Skattebyrden.

Den sædvanlige Opfattelse — som vi hertillands, om end 

forgæves, har forsøgt at føre ud i Livet ved at beskatte alt mu- 

jjgt  er at enhver skal betale Skat i Forhold til sine Midler
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eller «i Forhold til den Indtægt, som han under Statens Be
skyttelse nyder godt af» (A. Smith).

Men bortset fra de uovervindelige praktiske Vanskeligheder 

herved, saa er det øjensynligt, at Retfærdigheden ikke kan ske 
Fyldest paa denne Maade.

Her er f. Eks. to Mænd med lige stor Indtægt, hvoraf den 

ene har en stor Familie at forsørge, den anden bare sig selv. 

Paa disse to Mænd falder de indirekte Skatter meget ulige, da 

den førstnævnte jo ikke kan undgaa at betale de Skatter, som 

falder paa de Levnetsmidler, Klæder osv., som hans Familie 

bruger. Er Skatten direkte, saa at begge to betaler det samme 

Beløb, er den alligevel uretfærdig. Den enes Indtægt skal 

forslaa til 6, 8 eller 10 Personers Underhold, den andens ikke. 

Og med mindre man vil drive Malthus’s Lære saa vidt, at man 

anser Opfostringen af nye Borgere for en landsskadelig Ting, 

saa foreligger her en grov Uretfærdighed. — Lad os da vende 

os til Naturen og læse Retfærdighedens Bud i dens Love.

Naturen skænker sine Gaver til Arbejdet og til Arbejdet 

alene. Selv i en Edens Have vilde Mennesket sulte ihjel, hvis 

det ikke arbejdede. Men her er nu to Mænd med lige store 

Indtægter — den enes skriver sig fra hans Arbejde, den andens 

fra Afgift af hans Jord. Bør begge bidrage lige meget til Statens 

Udgifter? Øjensynlig ikke. Den enes Indtægt er noget, som 

han selv skaber; den andens kun noget, som han tager fra 

andre, uden at give noget igen. Den enes Ret hviler paa Na

turens egen Lov; den andens er blot en indbildt Ret, skabt ved 

Statsforordninger i Strid med Naturens Love. Den Familiefader, 

til hvem man siger, at det er hans Pligt ved sit Arbejde at for

sørge sine Børn, maa indrømme dette, thi det er Naturens egen 

Forskrift; men han kan da ogsaa med Rette fordre, at der ikke 

bliver taget en Øre fra den Indtægt, han tjener ved sit Arbejde, 

saa længe der endnu findes en Øre tilbage af Indtægter, som 

skriver sig fra Monopolisering af de Naturfordele, som Naturen 

upartisk byder alle, og hvortil hans Børn har lige saa stor med
født Ret som nogen anden.

Som Forsvar for ligelig Beskatning af al mulig Slags Ejen

dom anføres i Regelen, at Ejeren «nyder godt af den under 

Statens Beskyttelse». Grundlaget for denne Tankegang er aaben- 

bart den Antagelse, at det er Staten, der sætter os i Stand til 

at nyde godt af vor Ejendom, at selve Samfundet som saadant
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fremkalder en Værdi, som man derfor med Rette kan fordre 

skal dække de offentlige Udgifter. Men hvilke Værdier kan 

dette med Rette siges om? Ene og alene om Jordens Værdi. 

Dette er netop en Værdi, som ikke opstaar, førend et Samfund 

har dannet sig, og som i Modsætning til andre Værdier, vokser 

med Samfundets Udvikling. Lad det største Samfund, der findes 

paa Jorden, opløse sig igen, og den nu saa kostbare Jord vil 

ikke niere have nogensonihelst Værdi. Jordens Værdi følgel 

enhver Tilvækst eller Aftagen i Befolkningen. Dette er kun Til

fældet med hvad der, som Ejendomsretten til Jord, efter sin 

Natur er Monopol.
Skatten paa Jordværdien er derfor den retfærdigste og lige

ligste af alle Skatter. Den falder kun paa dem, som Samfundet 

yder en særegen og værdifuld Fordel. Ved den tager Samfundet 

til sit Brug den Værdi, som er skabt af Samfundet selv. Naar 

Staten ved Beskatning tager al Jordrente til Samfundsbrug, vil 

den Lighed komme i Stand, som Naturen byder. Først da vil 

virkelig enhver faa, hvad han foi tjener.

FJEBDE KAPITEL.

Tilslutning og Indvendinger.

De Grunde, hvoraf vi har draget den Slutning, at Skat paa 

Jordværdien er den bedste Maade at tilvejebringe offentlige Ind

tægter paa, er udtrykkelig eller stiltiende blevet erkendt af alle 

fremragende Socialøkonomer, lige siden man blev klar over 

Jordrentens Natur.
Ricardo siger saaledes: .En Skat paa Jordrenten v.lde helt 

og holdent falde paa Jordejerne og kunde ikke væltes over paa 

Forbrugerne. En Skat paa Jordværdi vikle ikke afskrække Ira 

at opdyrke ny Jord, thi saadan Jord betaler ingen Jordrente og 

vilde altsaa være ubeskattet.»
John Stuart Mill erklærer endog udtrykkelig, at en særlig 

Skat paa Jordrenten baade er hensigtsmæssig og retfærdig, idet 

han spørger, hvad Ret Jordejerne har til den Tilvækst i Rig

dom, som ved Samfundets almene Fremskridt tilfalder dem uden 

Arbejde, Risiko eller Sparsommelighed fra deres Side; og end-
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skønt han misbilliger alle Indgreb i Jordejernes Adkomst til 

Jordens nuværende Værdi, saa foreslaar han dog, af Staten skal 

tilegne sig hele den fremtidige Værdiforøgelse som tilhørende 

Samfundet ved naturlig Ret.

At Jordrenten baade af Hensigtsmæssigheds- og Retfærdig

hedshensyn burde være den egentlige Genstand for Beskatningen, 

ligger i Virkeligheden allerede i det almenanerkendte Forhold, 

at Jordværdien ikke skabes af Enkeltmand men af Samfundet. 

At man ikke har fulgt disse Grundsætninger til Ende, skyldes 

aabenbart dels Utilbøjeligheden til at støde de umaadelige Inter

esser, som knytter sig til den private Ejendomsret til Jord, og 

dels den falske Forestilling om hvad der er Aarsag til Fattig

dommen.

Der har dog været en Skole af Økonomer, der tydelig ind- 

saa det naturlige og rigtige i at inddrage Indtægterne af den fæl

les Ejendom, Jorden, i Statskassen til fælles Brug. De franske 

Socialøkonomer i forrige Aarhundrede med Quesney og Turgot 

i Spidsen foreslog netop det samme, som jeg har foreslaaet: at 

al Skat burde afskaffes med Undtagelse af en Skat paa Jordens 

Værdi. Om end «Fysiokraterne»s Bevisførelse muligvis var man

gelfuld, selve den socialøkononiiske Kendsgærning, at Jordejeren 

faar en «Renindtægt» uden Arbejde, forstod de; og de Fordele, 

der vilde opstaa af Næringsflidens og Handelens Frigørelse ved 

at indføre en eneste Skat paa Jordrenten i Stedet for alle de 

Skatter, som hæmmer Arbejdet, saa de uden Tvivl lige saa klart 

som jeg. En af de Ting, som man mest maa beklage ved den 

franske Revolution, er, at den bortskyllede disse Ideer netop 

som de begyndte at vinde Indgang hos tænkende Mennesker og 

at faa Indflydelse paa Skattelovgivningen.

Uden at kende noget til Quesnay og hans Lærdomme har 

jeg naaet til den samme praktiske Slutning ad en Vej, som ikke 

kan bestrides, og har støttet den paa Grunde, hvis Gyldighed 
ikke kan benægtes.

Den eneste af Socialøkonomer fremførte Indvending mod 

Skatten paa Jordværdi er en, som indrømmer dens Fordele; thi 

det er den, at naar vi beskatter Jorden, vil vi kunne komme til 

at beskatte noget andet. Mac Culloch f. Eks. erklærer, at Skat 

paa Jordværdi er uheldig og uretfærdig, fordi Værdien af selve 

Jordens naturlige Kræfter ikke klart kan udskilles fra Forbed

ringernes Værdi. Macaulay siger etsteds, at dersom Indrøm-
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nielsen af Tyngdeloven stred imod nogen betydelig pekuniær In

teresse, saa vilde det ikke skorte paa Argumenter imod Tyngde

loven — en Sandhed, som M. C.s Indvending er et oplysende 

Eksempel paa. Thi selv om vi antog, at det var umuligt fuld

stændig at skille Jordens Værdi fra Værdien af Forbedringerne, 

vilde saa det at vi fremdeles maatte beskatte nogle Forbedringer 

være nogen Grund til at fortsætte med at beskatte dem alle‘l

Men i Virkeligheden forholder det sig saa, at Jordens 

Værdi altid let kan sondres fra Forbedringernes. I mange af 

vore Stater bliver Jordens og Forbedringernes Værdi da ogsaa 

takseret hver for sig, om de end siden igen slaas sammen under 

Navnet «fast Ejendom». Selv hvor Jorden i umindelige Tider 

har været i Brug, er der ingen Vanskelighed ved at bestemme 

Værdien af den blotte Jord; ofte tilhører jo da ogsaa Jorden én 

og Bygningerne en anden. Selv i det ældste Land i Verden 

vilde der ikke være nogensomhelst Vanskelighed ved en saadan 

Skelnen, naar man da ikke forlanger andet end at adskille Vær

dien af de tydelig kendelige, i et overskueligt Tidsrum udførte 

Forbedringer fra Jordens Værdi uden disse. Og dette er aaben- 

bart alt, hvad der med Rimelighed kan kræves. Absolut Nøj

agtighed naas jo ingensteds, og at forsøge at skille alt, hvad 

Menneskeslægten i Tidernes Løb har gjort, fra det, Naturen op

rindelig har givet, vilde selvsagt være meningsløst. Et af Ro

merne udtørret Mosedrag vil nuomstunder lige saa fuldt høre 

med til de britiske Øers Naturfordele, som om Udtørringen 

skyldtes et Jordskælv eller Skred. At Værdien af saadanne 

varige Forbedringer efter længere Tids Forløb maa anses for at 

være smeltet sammen med Jordens Værdi og som Følge deraf 

beskattes, kan ikke virke hæmmende paa saadanne Forbedrings- 

arbejder. Ethvert Slægtled bygger og forbedrer for sig selv og 

ikke for en fjern Fremtid.
Imidlertid kunde der gøres en Indvending af en anden Art. 

Man kunde sige, at hvor den politiske Magt er i hele Folkets 

Haand, bør Beskatningen ikke falde paa en enkelt Klasse, Jord

ejerne, men paa alle, for at enhver, som har politiske Rettig

heder, ogsaa kan være interesseret i Statshusholdningens Spar

sommelighed. Skatteydclse og Valgret, vil man sige, er det far

ligt at skille ad.
Man maa dog ikke tro, at Vælgerne under det nuværende 

Skattesystem har en saadan Bevidsthed om de offentlige Byrder,
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der paahviler dem. Indirekte Skatter udredes i uhyre Maalestok 

af Folk, som betaler liden eller ingen direkte Skat. I de For

enede Stater vokser med rivende Fart den Klasse, som ikke blot 

bryder sig fejl om Beskatningen, men endog er lige glade enten 

Statsstyrelsen er god eller slet. I vore største Byer bestemmes 

Valgene for største Delen ikke af Hensyn til det offentlige Vel, 

men af Hensyn som dem, der afgjorde Valgene i Rom, da Mas

serne ikke længere bekymrede sig om andet end Brød og 

Skuespil.
En Ombytning af de nuværende mangfoldige Skatter med 

en eneste paa Jordens Værdi vilde derimod hæve selv de fattigste 

over den Tilstand af yderlig Fattigdom, der kvæler al Interesse 

for offentlige Spørgsmaal, og samtidig beskære de Kæmpeformuer, 

som gør deres Besiddere lige glade, hvordan Landet styres. De 

politisk farlige Klasser er de meget rige og de helt fattige. Det 

er ikke Bevidstheden om at betale saa og saa meget i Skat, som 

giver et Menneske Interesse for sit Land og dets Styre, men 

Bevidstheden om, at han udgør et levende Led af Samfundet, 

at dets Lykke er hans Lykke, dets Vanære hans Skam. Føler 

blot Borgeren dette, kan Samfundet stole paa ham, oni det saa 

gælder Liv og Blod. Men fædrelandssindede Vælgere frembringes 

lige saa lidt som Fædrelandsforsvarere ved Skatteydelse.

Men man vil maaske spørge: Dersom Skatten paa Jordværdi 

virkelig er saa fortræffelig, hvoraf kommer det da, at alle Stats

styrelser foretrækker alle mulige andre Skatter fremfor den.

Svaret ligger nær for Haanden: Skatten paa Jordværdi er 

den eneste Skat af nogen Betydning, som ikke lader sig skubbe 

videre. Den falder paa Jordejerne, og der findes ikke nogen 

Maade, hvorpaa disse kan vælte Byrden over paa andre. Følge

lig er en stor og mægtig Klasse direkte interesseret i at holde 

Skatten paa Jordværdi nede og i Stedet lægge Skat paa alt andet, 

saaledes som da det lykkedes Englands Jordejere for 200 Aar 

siden at faa indført en Accise, der faldt paa alle F'orbrugere, 

til at træde i Stedet for de Forpligtelser, som hvilede paa deres 

Feudalgodser.

Saaledes træder der en bestemt og mægtig Interesse fjendt

lig op imod Skat paa Jordværdi; de andre Skatter derimod 

møder ingen saadan særlig Modstand. Statsmænd har udøvet 

deres Kløgt paa at udtænke Skatter, som suger Arbejdets Løn 

og Kapitalens Udbytte, ligesom Vampyren siges at udsuge sine
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Ofres Hjærteblod. Næsten alle disse Skatter bliver i sidste In

stans betalt af dette ubestemmelige Væsen, «Forbrugeren», og 

han udreder dem i saa smaa Beløb og ad saadanne Omveje, at 

han ikke mærker det og at der ikke er nogen Rimelighed for, 

at han vil gøre sig den Ulejlighed for Alvor at protestere. Til

med er der andre mægtige Interesser, som drager Fordel af de 

Prisstigninger, som saadanne Skatter foraarsager.

Næsten alle vore mangfoldige Skatter er blevet paalagt mere 

af Hensyn til privat Fordel end for at skaffe Staten Indtægt, og 

den største Hindring for at gøre Beskatningen simplere ligger i 

disse Privatinteresser, hvis Repræsentanter stikker Hovederne sam

men i Rigsdagens Forsal, saasnart en Skattenedsættelse er paa 

Bane, for at sørge for, at man ikke nedsætter de Skatter, som 

de har Nytte af. Beskyttelsestolden f. Eks., som de For. Stater 

er plaget med, har man disse Privatindflydelser at takke for og 

ikke Troen paa de absurde Beskyttelsestheorier. Alskens Bevil

lings- og Tilvirkningsafgifter er ligeledes gærne vel set af dem, 

de falder paa, særlig de større Fabrikanter, da de holder andre 

borte fra vedkommende Forretningsgrene. — Saaledes misbruges 

da endog folkelige Statsstyrelser — hvis anerkendte Formaal er 

at gøre det saa godt som mulig for saa mange som mulig — 

saa de i Stedet skaffer et lidet Mindretal en tvivlsom Fordel til 

stor Ulykke for de mange.

Dog, naar (len Sandhed, som jeg har forsøgt at gøre klar, 

en Gang er bleven forstaaet af de brede Lag, da er det let at 

forudse, hvorledes en Sammenslutning af politiske Kræfter, stærk 

nok til at føre den ud i Livet, vil blive mulig.
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FØRSTE KAPITEL.

Virkningen paa Produktionen.

D
er fortælles om den ældre Mirabeau, at han betragtede 

Quesnays Forslag om at indføre en eneste Skat paa Jord

værdi i Stedet for alle andre Skatter som en Opdagelse af ikke 

mindre Betydning end Opfindelsen af Skrivekunsten.

Enhver, som tænker over Sagen, vil snarere anse denne 

Udtalelse som et Bevis paa Skarpsindighed end paa Lyst til 

Overdrivelse. Fordelene ved at ombytte de talrige nuværende 

Skatter med en eneste paa Jordværdien hvilende Skat, viser sig 

af større og større Betydning, jo mere man overvejer dem. «Jeg 

kan ikke spille paa noget Strængefristrumenb, sagde Themistokles, 

<men jeg kan sige eder, hvorledes der af en liden Landsby kan 

gøres en stor og herlig Stad». Jordværdiskatten er den Hemme

lighed, som vilde gøre en stor Stad af den lille Landsby. Fjær- 

nedes alle de Byrder, som nu trykker og lain mer al Virksom

hed, saa vilde Produktionen vokse med en Fart, som man nu 

ikke drømmer om. Dette vilde igen medføre en Stigning i Jor

dens Værdi — et nyt Overskud til Samfundets almene Brug. 

Naar vi blev befriet fra de Misforhold, som nu gør Skattevæse- 

senet til en Kilde for Besvigelser og Lovgivningen til Redskab 

for Særinteresser, kunde det Offentlige paatage sig mange Ting, 

som det under Nutidssamfundenes indviklede Forhold helst skulde 

overtage, hvad dog tænkende Mennesker nu maa nære Betænke

lighed ved af Frygt for politisk Demoralisation.
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At afskaffe Skatter, som nu direkte og indirekte hemmer 

ethvert Hjul i Ombytningsmaskineriet og trykker paa enhver 

Form af Næringsfrihed, vilde være det samme som at tage en 

umaadelig Vægt af en stærk Springfjeder. Produktionen vilde 

vaagne med ny Energi og Forretningslivet faa en Fart, som vilde 

føles lige til de fjærneste Aarer. Det nuværende Skattesystem virker 

paa Handelen som kunstige Ørkener og Bjærgkæder; det koster 

niere at bringe Varer gennem Toldboden end at transportere 

dem Jorden rundt. Det virker paa Flid, Dygtighed og Driftig

hed som et Mulkt-System. Har jeg arbejdet strængere og bygget 

mig et godt Hus, medens du nøjes med at leve i en Rønne, saa 

kommer Skatteopkræveren nu hvert Aar og afkræver mig en 

Mulkt for min Driftighed. Har jeg sparet, medens du ødslede, 

saa bliver jeg mulkteret, medens du gaar fri. Bygger en et 

Skib, saa lader vi ham betale for denne hans Frækhed, aldeles 

som om han havde udført en statsskadelig Handling; oprettes 

en Fabrik, saa tager vi hvert Aar ved Beskatning fra den saa 

meget, som i og for sig vilde udgøre et ganske pænt Udbytte. 

Vi siger, at vi trænger til Kapital, men dersom nogen samler 

Kapital eller bringer den hid, saa lader vi ham betale Afgift, 

som for et Privilegium. Vi skatlægger den Mand, som bedækker 

øde Marker med bølgende Korn; vi paalægger den Bøder, som 

tørlægger Sumpe. Saadanne Skatter er aabenbart i Slægt med 

den ægyptiske Paschas Skat paa Daddeltrær. Bevirker de end 

ikke, at Træerne bliver fældet, saa holder de i det mindste Folk 

tilbage fra at plante.

Men afskaffedes al denne Skattebyrde, kunde Staten i Stedet 

for som nu at sige til Producenten: «Jo mere du øger Nationens 

Formue, destQ højere skal du beskattes!» sige til ham: «Vær 

saa flittig, saa foretagsom, som du kan, du skal beholde din 

Løn ubeskaaren! Vi ønsker ikke at straffe den, der faar to 

Straa til at vokse der, hvor der før kun voksede et.»

Og vil ikke Staten vinde ved saaledes at vægre sig ved 

at slagte den Gaas, som lægger Guldæg, at binde Munden paa 

den Okse, som tærsker? Samfundets Lov er én for alle, lige 

saa vel som alle for én. Ingen kan beholde for sig selv det 

gode, han gør, lige saa lidt som det onde. Naar en Mand 

planter et Frugttræ, vil ogsaa andre nyde godt af den forøgede 

Tilførsel af Frugt; Fuglene, som det giver Ly, flyver vidt over 

Landet, Regnen, som det hjælper til at fremkalde, falder ikke
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alene paa Ejerens Mark; ja endog den, hvis Øje blot i Afstand 

hviler paa det, giver det et Indtryk af Skønhed. Og saaledes 

med alt: Opførelsen af et Hus eller en Fabrik, Bygningen af et 

Skib eller en Jernbane gavner ikke blot dem, som det bringer 

direkte Fordel. Naturen ler ad Gnieren. Han er ligesom Egernet, 

der gemmer sine Nødder og siden glemmer at grave dem op 

igen: de spirer og bliver til Træer!

Staten kan rolig lade den enkelte Producent beholde alt, 

hvad der ægger ham til Virksomhed, lade Arbejderen beholde 

den fulde Løn for hans Arbejde og Kapitalisten hele Udbyttet 

af hans Kapital. Thi jo mere Arbejdet og Kapitalen producerer, 

desto større bliver det almene Formuesforraad, som alle kan 

nyde godt af. Og i Jordens Værdi har denne almene Vindst sit 

bestemte og haandgribelige Udtryk. Her er el Fond, som Staten 

kan tage, medens den lader Kapital og Arbejde beholde sin fulde 

Løn. Og Fondet vokser med den voksende Virksomhed.

Men at flytte Skattebyrden fra Produktion og Omsætning 

over paa Jordværdien vilde ikke blot give al Produktion ny 

Fart, men ogsaa aabne nye Virkefelter for den. Thi under saa- 

danne Forhold vilde ingen skøtte om at beholde Jord, som han 

ikke brugte, og den Jord, som nu unddrages fra Benyttelse, 

vilde overalt aabnes for Dyrkning. Jordens Salgspris vilde falde, 

Jordspekulationen vilde faa sit Dødsstød. Millioner af Tnd. Land 

Spekulationsjord, som Nybyggerne nu udestænges fra paa Grund 

af opskruede Priser, vilde de nuværende Ejere skyndsomst sælge 

til lav Pris I 25 Miles Omkreds omkring San Francisko vilde 

Jord nok blive lagt aaben til — selv med den nuværende Dyrk- 

ningsmaade — at forslaa til en agerdyrkende Befolkning saa stor 

som den, der nu lever spredt lige fra Oregon til den meksi- 

kanske Grænse — en Afstand paa henimod 200 Mil. Om det 

saa er i det tæt befolkede England vilde en saadan Skattepolitik 

aabne for Dyrkning mange hundrede tusinde Tnd. Ld., som nu 

bruges til private Parker, Dyrehaver og Jagtmarker.

Og dette gælder ikke blot Agerjord men al Jord. Ogsaa 

Byggegrunde og Malmlejer vilde altsaa blive gjort tilgængelige; 

Ingen vilde i Længden kunne holde Jord midt i en By borte fra 

dens mest fordelagtige Benyttelse eller i Byens Omegn fordre 

mere for den, end hvad den virkelig i Øjeblikket er værd til 

Bi ug. Beskatningen vilde ikke som nu virke som en Bødestraf 

for Forbedringer, men tværtimod som en Spore til Forbedring.
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Den, som laa inde med udyrket Jord, vikle blive lige saa højt 

beskattet, som om hans Jord var bedækket med Huse og Lader, 

med Afgrøder og Kvæghjorder. Ejeren af en øde Tomt i en 

By vilde komme til at betale lige saa meget for den Fornøjelse 

at holde andre Folk borte fra den, som hans Nabo, der havde 

bygget et smukt Hus paa sin Grund. Det vilde koste lige saa 

meget at have en Række faldefærdige Rønner staaende paa værdi

fuld Jord, som et stort Hotel eller prægtige Forretningsbygninger.

Saaledes vilde den Præmie forsvinde, som nu overalt maa 

betales just der, hvor Arbejdet er mest produktivt, inden man 

kan faa Lov at tage fat. Landmanden behøvede ikke at udbetale 

Halvdelen af hvad han ejer eller pantsætte sit Arbejde i aarevis 

for at faa Jord til Dyrkning; den, som byggede sig et Hus i en 

By, vilde ikke behøve at give lige saa meget for en Smule Grund, 

som Huset selv vil koste. Og den Grundværdi-Afgift som aarlig 

betaltcs til Staten, vilde erstatte alle de Skatter, som nu lægges 

paa Forbedringer, Maskiner og Varer.

Hvad vilde ikke en saadan Forandring betyde for Arbejds

markedet. Konkurrencen vilde ikke længere være ensidig, som 

nu. I Stedet for, at Arbejderne nu konkurrerer indbyrdes om 

Sysselsættelse og derved trykke Lønnen ned til Grænsen for det 

strængt nødtørftige, vilde Arbejdsgiverne overalt komme til at 

konkurrere om Arbejdere, og Lønnen stige til sin Højdegrænse: 

Arbejdets fulde Værd. Thi den største af alle «Arbejdsgivere» 

vilde da være kommet ind paa Arbejdsmarkedet — en Konkur

rent, hvis Efterspørgsel ikke ophører, før al Mangel er ophørt — 

Arbejdernes egen Efterspørgsel efter Arbejdskraft. Arbejdsgiverne 

vilde ikke blot blive nødte til af overbyde andre Arbejdsgivere 

(alk* ansporet af livligere Forretningsvirksomhed og voksende 

Udbytte), men maatte ogsaa overbyde, hvad Arbejderne selv saa 

sig i Stand til at tjene paa egen Haand, da Naturen laa aaben 

for dem, frigjort for Monopolisering. — Vi skulde da ikke læn

gere have det triste Skuespil for Øje: arbejdsvillige Mennesker, 

som ikke kan komme til at anvende deres Arbejde paa at skaffe 

sig, hvad de trænger til. De stadig tilbagevendende lammende 

Kriser vilde høre op, Eftcrspørglen og Tilbud vilde holde Skridt 

med hinanden og Velstanden stige over det hele.
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ANDET KAPITEL.

Virkningen paa Fordelingen og derigennem paa Produktionen.

Hvor store end saaledes Fordelene ved at tilvejebringe al 

offentlig Indtægt gennem Skat paa Jordværdi viser sig at være, 

saa kan Virkningen dog ikke værdsættes fuldt ud, før vi ogsaa 

har klaret os den Indflydelse, dette vilde have paa Fordelingen.

Grundaarsagen til den bestaaende og voksende Ulighed har 

vi fundet i det Forhold, at alt som Civilisationen gaar frem, 

giver den private Jordejendonisret Jordejerne en stedse større 

Magt til at tilegne sig hvad Arbejdet og Kapitalen frembringer. 

At kaste hele Skattebyrden over paa Jordrenten vilde derfor 

virksomt modvirke denne Tendens til Ulighed.

Naar hele Jordrenten blev taget af det offentlige, vilde alt- 

saa den hele frembragte Formue blive tvedelt: Den ene Part 

vilde (i Form af Arbejdsløn og Kapitalrente) tilfalde de enkelte 

Producenter ; den anden Part vilde tilfalde Samfundet som Hel

hed. I denne Part vilde alle faa lige Andel — den svage lige 

saa fuldt som den stærke, Barn og Olding, Krøblinge og Blinde 

saa vel som de sunde og arbejdsdygtige. Og det med Rette; 

thi medens den ene Part skyldes personlig Virksomhed, skyldes 

den anden den Kraft, hvormed Samfundet understøtter den indi

viduelle Arbejder. — Da nu Fremskridtet virker til at forhøje 

Jordværdien, saa vilde altsaa — naar denne kom det offentlige 

til Gode — selve den Aarsag, som nu fremkalder stadig større 

Ulighed, i Stedet virke til at frembringe stadig større Lighed.

Men hertil kommer endnu noget andet: — Vi har set, at 

Arbejdsløn og Kapitalrente overalt bestemmes af Jordrentelinien, 

d. v. s. af det Udbytte, Arbejde og Kapital kan faa af Jord, 

som der intet betales for; at altsaa det samlede Beløb, som 

tilfalder Arbejde og Kapital, er Summen af den producerede 

Formue minus det, der tages som Jordrente. — Vi har set, 

at det materielle F'remskridt, under de nuværende Forhold, 

driver Jordpriserne spekulationsmæssig tilvejrs, saa der frem

kommer unaturlig lav Arbejdsløn og Rente. Nu er det klart, at 

Inddragningen af Jordrenten vil give Jordspekulationen sit Døds

stød, og Løn og Rente vilde derfor stige betydelig, idet Jord

priserne drives ned og der aabnedes Adgang til Naturfordele,
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som nu er monopoliserede. Arbejde og Kapital vilde saaledes 

ikke blot blive fri for de Skatter, de nu maa bære, men ogsaa 

absolut vinde ved Jordprisernes Nedgang fra Spekulationshøjden.

Men herved vilde der fremkaldes ny og stedse livligere 

Fremskridt, der vilde bringe Jorden til at stige i Værdi, ikke 

paa Bekostning af Løn og Rente, men ved ny Fremgang i Pro

duktionen; og da Jordrenten jo nu gik i Statskassen, vilde Stig

ningen komme alle Samfundsmedlemmer til Gode. Og saaledes 

vilde da med Fremskridtet Massernes Stilling uafladelig for

bedres. Ikke blot en enkelt Klasse vilde blive rigere og bedre 

stillede, men alle. Thi den forøgede Produktionskraft, som frem

kaldes ved forøget Folkemængde, arbejdssparende Opfindelser 

o. s. v., kunde nu ikke monopoliseres af nogen. Hvad der ikke 

direkte kom Arbejde og Kapital til Gode i Form af forhøjet Ar

bejdsløn og Rente, vikle gaa til Staten, det vil sige til Samfundet 

i dets Helhed. Den Frihed og Lighed, som man nu blot kan 

finde i sparsomt befolkede Egne, vilde da kunne forenes med 

alle de umaadelige materielle og aandelige Fordele, en tæt Be

folkning medfører.

Og hvorledes vilde ikke denne Udjævning i Formuesfor

delingen virke tilbage paa Produktionen, hindre Kraftspild og 

øge Kræfterne. — Var det muligt i Tal at udtrykke det lige

fremme Pengetab, som Samfundet lider ved de sociale Misfor

hold, der nu fordømmer store Folkelag til Fattigdom og Last, 

vilde Summen blive til at forfærdes over. England underholder 

paa det offentlige Fattigvæsen over en Million Fattige! Men de 

Summer, der gives ud af offentlige Midler, og ved privat Vel

gørenhed, er endda kun den mindste Post i det lange Regn

skab. AI den Tid og Kraft, som gaar tabt, Omkostningerne ved 

de Letsindigheds- og Dagdrivervaner, som paa denne Maade 

fremkaldes, det Pengetab (for ikke at tale om Tab af anden Art), 

som aabenbarer sig i den frygtelige Dødelighed, særlig blandt Bør

nene i de fattigere Klasser, den Ødselhed, hvorom de Brændevins

slotte og Kipper vidner, der vokser i Tal, alt eftersom Fattig

dommen øges, <len Skade og Udgift, der foraarsages af det Sam

fundets Udskud, som avles af Fattigdommen og Elendigheden — 

Tyve, Tøjter, Tiggere og Landstrygere, alt dette udgør Poster i 

den Sum, som den nuværende uretfærdige og ulige Formues

fordeling tager fra den samlede Indtægt, Samfundet ellers kunde 

nyde godt af. Men ikke en Gang hermed er Regnskabet sluttet.

George: Fremskridt og Fattigdom. 15
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Den Uvidenhed og Last, Letsindighed og Umandighed, som Ulig

heden avler, giver sig Udslag i Regerings-Uduelighed og Urede

lighed, der medfører overordentlige Misbrug og store Tab.

Naar derimod Arbejdslønnen stiger og der aabnes nye Ud

sigter til Sysselsættelse, indgydes der Arbejdet ny Kraft. Det 

er en gammel Sandhed, at Arbejdet er mest produktivt der, hvor 

Lønnen er højest. Daarlig lønnet Arbejde er altid sløjt. Det 

viser sig ved Sammenligning mellem Landbrugsarbejderne i Eng

lands forskellige Egne, hvor Lønnen er forskellig, i de For. 

Stater ved Sammenligning mellem Slavearbejdet og det frie Ar

bejde; det ses i Indien og Kina af det forbausende Antal Haand- 

værkere og Tjenere, man der behøver for at faa noget udrettet 

— det bekræftes overalt i Verden. Arbejdets Produktivitet vokser 

bestandig med den gennemsnitlige Arbejdsløn; thi højere Løn 

betyder forøget Selvagtelse, Intelligens, Haab og Handlekraft. 

Mennesket er ikke en Maskine, som kan udrette saa og saa 

meget og ikke mere. Det er Sjælen, ikke Musklerne, der er den 

store Bevægkraft i Produktionen. Den Legemkraft, som Men

nesket besidder, er kun ringe, men den menneskelige Aandsmagt 

kan beherske Naturens uimodstaaelige Kræfter. Forøger man 

Massernes Velvære og Uafhængighed, da beriges deres Aand, 

Hjærnen kaldes til Hjælp for Haanden, det daglige Arbejde be- 

sjæles af den Aandskraft, som har forstaaet at maale Infusions

dyret og følge Stjærnernes Baner.

Allerede med de nuværende Methoder vilde Fremgangen i 

Produktionsevne være uberegnelig, men netop naar Lønnen er 

høj, gaar Opfindelse og Indførelse af forbedrede Fremgangs- 

maader og Maskiner for sig med Hurtighed og Lethed. At 

Hveden i Sydrusland endnu skæres med Segl og tærskes med 

Plejl, kommer simpelthen af, at Lønnen er saa ringe. Den ameri

kanske Opfinderaand, Amerikanerens Tag paa at anvende arbejds- 

sparende Fremgangsmaader og Maskiner, skyldes den forholdsvis 

høje Løn, der har været betalt i de For. Stater. Havde vore Ar

bejdere været fordømt til den ægyptiske Fellahs eller den ki

nesiske Kulis lave Arbejdsløn, havde vi endnu draget Vand op- 

med Haandkraft og benyttet Menneskets Skuldre til Varetrans

port. Større Udbytte for Arbejde og Kapital vilde endnu yder

ligere anspore Opfindelsesevnen og fremskynde Antagelsen af 

forbedrede Arbejdsmethoder, og disse vilde da fuldt ud vise sig. 

som det, de i Virkeligheden er: et ublandet Gode. De arbejds-
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sparende Maskiners Skadelighed for de arbejdende Klasser, som 

man nu saa ofte bliver Vidne til, og som gør, at saa mange 

Folk trods alle Fornuftgrunde betragter Maskiner som et Onde 

i Stedet for en Velsignelse, vilde da forsvinde. Enhver ny i 

Menneskets Tjeneste anvendt Kraft vilde forbedre alles Kaar. 

Og ud af den almene Intelligens og Aandsvirksomhed, som vilde 

blive Følgen af denne almene Forbedring i Kaar, vilde der frem- 

gaa nye Kraftudfoldelser, som vi nu ikke engang kan drømme om.

Men jeg vil ikke benægte og ønsker heller ikke at lukke 

Øjet for den Kendsgærning, at den ligeligere Formuesfordeling 

paa den anden Side vilde formindske Stræbet efter Rigdom. Det 

Syn, man nu har for Øje, at Mennesker, som dog kun har nogle 

faa Aar at leve i, borttræller deres Tid for tilsidst at kunne dø rige, 

er i sig selv saa unaturligt og urimeligt, at i en Samfunds

tilstand, hvor Frygten for Mangel er uddød, og dermed tillige den 

misundelige Beundring, hvormed Mængden nu ser paa Ejerne af 

store Rigdomme, vilde den, som slider og slæber for at erhverve 

mere, end han vel kan bruge, blive betragtet med de samme 

Øjne, hvormed vi nu om Stunder vilde betragte en Mand, som 

stablede et halvt Dusin Hatte paa sit Hoved. Er enhver sikker paa 

at kunne faa nok, vil ingen bryde sig om at gøre sig til Pakæsel.

Men selv om denne Spore til Produktion faldt bort, kunde 

vi da ikke klare os den foruden? De Farer, som truer vor 

Civilisation, skyldes ikke Produktions-Driftens Slappelse. Hvad 

den lider af og hvad den maa dø af, dersom der ikke bliver 

anvendt noget Middel derimod, er Fordelingens Ulighed.

TREDJE KAPITEL.

Virkningen paa Enkeltmennesker og Klasser.

Naar man foreslaar at lægge alle Skatter paa Jordværdien

saa vil rimeligvis i Begyndelsen 

og man vil sikkert forsøge at 

Land og i By Frygt og fortælle 

paa at berøve dem deres surt 

Øjebliks Overvejelse vil vise, at 

alle Jordejere komme i Oprør, 

indgyde de smaa Jordejere paa 

dem, at dette Forslag gaar ud 

erhvervede Ejendom. Men et 

Reformen maa tiltale alle dem,

15*
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som ikke i langt højere Grad er Jordejere end de er Arbejdere 

eller Kapitalister eller begge Dele. Ja, det vil endog vise sig, 

at uagtet de større Jordejere vistnok relativt vil tabe, vil dog 

selv de absolut taget vinde, paa Grund af det ved Reformen frem

kaldte Opsving i al Virksomhed — for ikke at tale om de endnu 

langt større Fordele, som sundere Samfundsforhold fører med sig.

I et foregaaende Kapitel har jeg undersøgt Spørgsmaalet 

om, hvad man skylder de nuværende Jordejere, og har paavist, 

at de ikke har noget retmæssigt Krav paa Erstatning. Men der 

er endnu en anden Grund til, at vi kan lade al Tanke om Er

statning fare. De vil nemlig i Virkeligheden ingen Skade lide.

Det falder af sig selv, at den Forandring, jeg foreslaar, i 

høj Grad vil gavne alle dem, som lever af Løn, enten det nu 

er for Haandens eller Aandens Arbejde — Daglønnere, Haand- 

værkere, Kontorfolk og alle Slags Fagmænd. Det er ogsaa tyde

ligt, at det vil bringe alle dem Fordel, som lever dels af Løn, 

dels af Kapitalindtægt — Købmænd, Fabrikanter osv., ligefra 

Bissekræmmeren og Fragtmanden til Dampskibsrederen. Og 

ligesaa tydeligt er det, at den vil øge deres Indkomst, hvis Ind

tægter skriver sig fra Kapital-Anbringelse i andet end Jord, (dog 

maaske med Undtagelse af Ejerne af Statsobligationer og lign., 

der giver fast Rente, og som sandsynligvis paa Grund af Rente

fodens Stigning vil synke i Salgsværdi, om end Indtægten af 

dem vil vedblive at være den samme).

Lad os nu tænke os en Husejer, — en Haandværker, Køb

mand eller anden Næringsdrivende, som har skaffet sig en 

Grund og et Hus, hvor han bor, og som han har Glæde af at 

tænke sig som et Sted, hvorfra hans Familie i Tilfælde af hans 

Død ikke skal kunne fordrives. Han vil ikke komme til at lide 

nogen Skade ved Reformen, tværtimod. Salgsværdien af hans 

Grund vil ganske vist synke eller endog helt forsvinde. Men 

derved lider han dog kun et Tab i samme Forstand, som en Mand, 

der har købt sig et Par Støvler, lider Tab ved et senere Fald i 

Prisen paa Fodtøj: Hans Støvler vil gøre ham den samme Nytte 

som før, og det næste Par, han køber, kan han faa billigere. 

Paa samme Maade med Husejeren; han vil have samme Nytte 

af sin Grund som før, og om han siden vil bygge Huse til sine 

Børn, naar de vokser op, saa vil han kunne faa Byggegrunde 

ganske anderledes let. Ogsaa i andre Henseender vilde han 

straks vinde betydelig. Thi uagtet han kom til at betale større
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Skat for sin Jord, vilde han blive befriet for alle Skatter paa 

Hus og Forbedringer, paa Indbo, Fødevarer og Klæder, hvortil 

kommer, at hans Arbejdsfortjeneste vilde vokse betydelig ved 

Arbejdslønnens Stigning, Arbejdsløshedens Ophør og Opsvinget i 

al Næringsflid. Kun hvis han ønskede at sælge sin Jord uden 

at skatte sig anden i Stedet vilde han lide Tab, og dette vilde 

være lidet i Sammenligning med den store Vinding.

Og paa samme Maade med Bonden. Jeg taler ikke nu om 

de Landbrugere, som aldrig rører ved en Ploug, men dyrker 

Tusinder af Tnd. Ld., men jeg taler om de arbejdende Land

brugere, Mænd, der dyrker Jord ved Familiens Hjælp, og kanske 

en og anden lejet Hjælper, og som man i Europa vilde kalde 

selvejende Bønder. Hvor stor en Meningsløshed det end kan 

synes for disse Mænd, før de har forstaaet den fulde Bærevidde 

af denne Plan, saa er det dog sikkert, at af alle over den egent

lige Arbejderklasse vil netop de have mest Vinding af, at alle 

Skatter lagdes paa Jordværdien. At de nu ikke har et saa godt 

Udkomme, som deres haarde Arbejde burde give dem, føler de 

i Almindelighed godt, om de end ikke er i Stand til at udfinde 

Aarsagen. I Virkeligheden falder vor nuværende Beskatning 

særlig haardt paa dem. De maa svare Skat af alle deres For

bedringer: Bygninger, Afgrøder og Besætning. Det Løsøre, de 

har, kan ikke saa let skjules eller under-takseres, som de mere 

værdifulde Genstande, der særlig findes i Byerne. Ovcnikøbet 

bliver deres Jord i Almindelighed højere beskattet end Jord, der 

holdes tilbage paa Spekulation. Fremdeles falder alle Forbrugs

skatter og særlig de Skatter, der, som Beskyttelsestolden, paa

lægges i den Hensigt at forhøje Varernes Pris, uden formildende 

Omstændigheder paa Bonden. Thi i et Land som de Forenede 

Stater, der udfører Landbrugsprodukter, kan Bonden ikke «be

skyttes». Hvem der end vinder, han maa tabe. For nogle Aar 

siden udgav Frihandelsforeningen i Ny York en Plakat med Bil

leder af de forskellige Nødvendighedsartikler, som er toldplig

tige, og Oplysninger om Tolden derpaa. Den lød omtrent saa- 

ledes: «Bonden staar op om Morgenen, tager sine Bukser paa 

(40 % Skat!) og sine Støvler (30 %), tænder sit Lys med en Tænd

stik (2(X) % Skat) og saa fremdeles, følgende ham hele Dagen og 

hele Livet igennem, indtil han, plaget til Døde ved idelige Skatter 

bliver sænket ned i Graven ved Hjælp af et Tov (45 %!). - 

Bonden vilde vinde betydeligt ved Indførelsen af en eneste Skat
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paa Jordværdien i Stedet for alle disse Skatter; thi Jordværdi 

skatten vilde ikke falde med sin største Tyngde paa Landbrugs- 

egnene, hvor Jordene Værdi er forholdsvis liden, men paa Byerne, 

hvor den er høj. Og i sparsomt befolkede Egne vilde Bonden 

næppe nok komme til at betale nogen Skat. Thi da Skatten 

skal paalægges efter den nøgne Jords Værdi, vilde altsaa den 

vel dyrkede Ejendom med sine Bygninger, Frugthaver, Kvæg

besætning osv. ikke blive beskattet højere pr. Tnd. Ld. end 

ubrugt Jord af samme Godhed. Følgen vilde være, at Jordens 

Spekulationsværdi vilde holdes nede, og uopdyrkede Ejendomme 

vilde være saa godt som frie for Skat, indtil al den omkring

liggende Jord var blevet tagen i Brug.

Men den store Vinding, som den arbejdende Bonde vilde 

faa af denne Reform, bliver dog først rigtig klar, naar man har 

tænkt sig ind i den Virkning, den vilde have paa Befolknings- 

fordelingen. Spekulationsprisens Tilintetgørelse vilde virke i Ret

ning af at sprede Befolkningen, hvor den var for tæt, og samle 

den, hvor den var for tynd. Lejekassernerne vilde vige Pladsen 

for smaa Hjem med Haver. Byfolkene vilde saaledes faa mere af 

Landets rene Luft og Solskin, Landfolket mere af Byernes Be

kvemmeligheder og Samfundsliv.*  Bondens opvoksende Børn vilde 

da hverken lokkes saa stærkt som nu til at søge hen til Adspredel

serne i en By eller drives saa langt bort for at søge sig egen 

Jord. De vilde finde ordentlige Livsvilkaar lige for Haanden i 

deres Hjemegn. Mer eller mindre gælder, hvad ovenfor er sagt, 

alle Jordejere. Mange større Jordejere er jo dog tillige Arbej

dere. Og de, som ikke er Arbejdere, er jo da næsten altid i 

det mindste Kapitalister. Medens altsaa Indførelsen af en eneste 

Skat paa Jord betydelig vilde reducere alle Storformuer, vilde 

den ikke i noget Tilfælde gøre den rige Mand til Stodder. Her

tugen af Westminster, som ejer en betydelig Del af Londons 

Grund, er sandsynligvis den rigeste Jordejer i Verden. Inddrog 

man al den Jordrente, han faar, i Statskassen, vilde han dog

* Dette vilde ogsaa medføre stor Besparelse i Jordens produktive 

Kraft. En sammenhobet Bybefolkning, ernæret ved udpinende Dyrkning 

af store tyndt befolkede Strækninger, medfører bogstavelig, at Frugtbar* 

hedselementerne føres ud i Havet. Hvor umaadelig dette Spild er, kan 

man se af de Beregninger, der er bleven gjort over Værdien af Gødnings
stofferne i vore Byer.
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beholde sine Bygninger og al Indtægten af dem og desuden 

utvivlsomt meget Løsøre. Han vilde endnu have alt, som han 

paa nogen Maade kunde nyde, — og dertil et meget lykkeligere 

Samfund at nyde det i. Og saaledes, tror jeg, vilde man finde, 

<let blev Tilfældet helt igennem.

Rigdommen som Helhed vilde ikke blot vokse umaadelig, 

den vilde ogsaa blive ligelig fordelt. Ikke at alle Mennesker 

vilde faa lige meget. Det vilde jo ikke være ligelig Fordeling, 

saa længe Menneskene har forskellige Evner og Krav. Men en- 

hvers Indtægt vilde komme til at staa i Forhold til den Flid, 

Duelighed, Kundskab eller Omtanke, hvormed han deltog i Pro

duktionen. Den store Aarsag til at Formuen nu samles i Skø

det paa dem, der ikke producerer, og tages ud af deres Hænder, 

som producerer, vilde være forsvundet. De Uligheder, som blev 

tilbage, vilde være Naturens eget Værk, ikke kunstige Uligheder, 

fremkaldt ved Fornægtelsen af Naturens Lov.

Al Frygt forStorformuer kunde man da lade fare; thi naar 

enhver faar, hvad kan ærlig fortjener, kan ingen faa mere. Og 

hvor mange Mennesker gives der mon, som virkelig fortjener en 

Million Dollars?

FJERDE KAPITEL.

Samfundsordningens og Samfundslivets Omændring.

Vi har her kun med Sagens Hovedlinier at gøre. Det vil 

ikke være muligt uden altfor stor Vidtløftighed her at opregne 

alle de Forandringer, som en Reform, der lagde selve Samfun

dets Grundvold tilrette igen, vilde afføde. Men nogle Hovedtræk 

skal jeg dog pege paa.
Iøjnefaldende er den store Simpelhed, som vilde blive mulig 

i Statsforvaltningen. At opkræve Skatterne, hindre og strafle 

Omgaaelser, bogføre og kontrollere de Indtægter, der flyder ind 

fra saa mange forskellige Kilder, udgør nu en overmaade stor 

Part af Statsforvaltningens Forretninger. Dette uinaadelige og 

indviklede Regeringsmaskineri blev overflødiggjort. — Indenfor 

Retsvæsenet vilde en lignende Lettelse finde Sted. De talløse 

Jordejendoms-Tvistigheder vilde ophøre, naar Staten praktisk talt
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var eneste Jordejer og alle Besidderne blot afgiftspligtige Bru

gere. Den med Fattigdommens Udryddelse sammenhængende 

Moral-Højnelse vilde medføre en lignende Formindskelse i andre 

borgerlige Retssager; (end mere, hvis man iværksatte Benthams 

fornuftige Forslag: at afskaffe alle Love om Inddrivelse af Gæld 

og tvungen Opfyldelse af private Overenskomster). Stigningen i 

Arbejdslønnen, den aabne Lejlighed til at skaffe sig let og be

kvemt Udkomme, vilde straks formindske og snart aldeles ud

rydde Tyve, Bedragere og andre Forbryderklasser, som fostres af 

den ulige Formuesfordeling. Saaledes vilde ogsaa Justitsvæsenet 

ophøre med at drage en saa stor Del af Samfundets Livskraft 

og Opmærksomhed til sig. Vi vilde ikke blot blive fri for en 

Mængde Dommere, Skrivere og Sluttere, men ogsaa for den store 

Hær af Sagførere, som nu underholdes paa Producenternes Be

kostning; mangen Begavelse, som nu bortødsles paa juridiske 

Spidsfindigheder, vilde blive rettet mod højere Formaal.

Heller ikke kan jeg tænke mig, at Statsgælden og de staa- 

cnde Hære, som historisk skyldes Lensbesiddelsernes Overgang 

til Selvejendom, vilde kunne holde sig ret længe, efter at man 

var vendt tilbage til det Oprindelige: at et Lands Jord tilhører 

Folket. Statsgælden vilde let kunne blive betalt ved en Skat, 

som hverken gjorde Skaar i Arbejdslønnen eller hæmmede Pro

duktionen, og de staaende Hære maatte den voksende Oplysning 

og Uafhængighedsfølelse i de brede Lag (maaske understøttet af 

Fremskridtene i Opfindelser, der vender op og ned paa Krigs

kunsten) snart bringe til at forsvinde.

Samfundet vilde saaledes nærme sig det Jeffersonske Demo

kratis Ideal, Herbert Spencers forjættede Land: Landet uden Re

gering, det vil da sige Regering blot som ledende og hæmmende 

Magt. Men samtidig og i samme Grad vilde det blive muligt 

for Samfundet at virkeliggøre Socialismens Drøm. Alt som Re

geringens nuværende Virksomheder faldt bort eller indskrænke

des, vilde den kunne overtage nye Opgaver. Staten kunde lige 

saa godt besørge Telegrambefordringen som Brevposten, lige saa 

godt bygge og drive Jernbaner som anlægge almindelige Lande

veje. Følgen af Beskatningen af Jordværdien vilde være et stort 

og voksende Overskud; thi Fremskridtet vilde stadig forøge Jord

renten. Denne fra den fælles Ejendom flydende Indtægt kunde 

saa anvendes til det almene Bedste, ligesom det skete med 

Spartas Statsindtægter. Vi behøvede ikke at indrette offentlige
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Maaltider — de vilde være overflødige. Men vi kunde indrette 

offentlige Bade, Bibliotheker, Høresale, Theatre, Universiteter, 

tekniske Skoler, Legepladser, Gymnastiksale osv. Varme, Lys og 

Drivkraft kunde, lige saa vel som Vand, paa offentlig Bekostning 

ledes gennem vore Gader, langs vore Veje kunde Frugttræer 

plantes, Opdagere og Opfindere kunde belønnes, videnskabelig 

Forskning understøttes, og paa tusinde Maader kunde de offent

lige Indtægter anvendes til at fremkalde Virksomhed for det 

Offentliges Vel. Vi kunde naa Socialistens Ideal, men uden 

Statsstyrelses-Tryk. Regeringen vilde forandre Karakter og blot 

blive et Slags Bestyrelse af et stort Andels-Foretagende, det virk

somme Redskab, hvorigennem den almene Ejendom forvaltedes 
til det fælles Bedste.

Naar Palen er om Sanilundsordningens Muligheder er man 

tilbøjelig til at antage, at Begær er den stærkeste af Menneskets 

Bevæggrunde, og at Selvstyre blot kan grundlægges paa den 

Tankegang, at Frygten for Straf er nødvendig for at holde Men

neskene skikkelige — at de selviske Interesser altid er stærkere end 

Almenfølelsen. Intet kan være fjernere fra Sandheden end dette.

Hvad fremkalder denne Tørst efter Vinding, som faar Men

neskene til at trampe all rent og ædelt under Fødder og for- 

skærtse al Livets højere Udvikling, som forvandler Fædrelands

kærligheden til en Talemaade og Religionen til Hykleri og som 

gør en saa stor Del af vor «civiliserede» Tilværelse til en is- 

maelitisk Krigsførelse, hvis Vaaben er List og Bedrag? — Skyldes 

den ikke netop den Nød, der findes i Verden?

Carlyle siger etsteds, at Fattigdommen er det Helvede, som 

Nutidens Engelskmand er mest ræd for. Og med Rette. Fattig

dommen er det ubarmhjertige Helvede, som med vidt opspærret 

Mund gaber under det civiliserede Samfund. Og den er et Hel

vede, som forslaar. Vedaerne indeholder ikke noget sandere 

Ord end det, at Fattigdom er den mest tærende Pine, der findes. 

Ilii Fattigdom er ikke blot Mangel, den betyder tillige Skam og 

Nedværdigelse, den svider de mest følsomme Dele af vor Sjæl 

som med glødende Jern, den hindrer Udfoldelsen af vore stærkeste 

Livskrav, vore varmeste Følelser, den slider i selve Livsnerverne. 

Du elsker din Hustru, dine Børn; men vilde det ikke være bedre 

at se dem dø end at se dem dømt til den bitre Nød, mangfoldige 

lever under i alle højt civiliserede Lande? Den stærkeste Natur- 

drift er den, hvormed vi klynger os fast til Livet; men i civi-
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liserede Samfund er det en dagligdags Begivenhed, at Mennesker 

af Frygt for Fattigdom tager Livet af sig selv; og for hver én, 

som gør dette, findes der sandsynligvis hundrede, som helst 

gjorde det samme, men holdes tilbage af instinktmæssig Rædsel, 

religiøse Hensyn eller Familiebaand.

Det er ganske naturligt, at Menneskene gør alt muligt for 

at undgaa dette Fattigdommens Helvede. Ikke blot Selvophol

delsesdriften men ogsaa ædlere Følelser driver dem frem i Stri

den. Mangen Mand begaar en uretfærdig, en lav Handling for 

at sikre sin Moder, sin Hustru eller sine Børn mod Nød eller 

Frygten for Nød.

Og ud af denne Tingenes Tilstand fremvokser der en offent

lig Mening, som gør at en af de stærkeste Drivfjedre for menne

skelig Handling bliver medvirkende til at ophidse Folk til at 

skrabe til sig. Anerkendelses-Trangen, den Følelse, der driver 

os til at søge at vinde vore Medmenneskers Agtelse, Beundring 

og Sympathi, er almenmenneskelig. Skønt den undertiden er 

uhyggelig fordrejet, kan den dog overalt genkendes; vi møder 

den hos den fuldstændig Vilde saavel som hos det højest dan

nede Medlem af den mest udsøgte Kres. Den er mægtigere end 

Kærligheden til Fred og Ro, end Smertefølelsen, ja end Døds- 

frygten. Den er Drivfjeder til de ubetydeligste saavelsom til de 

vigtigste Handlinger.

Barnet, som netop har begyndt at gaa eller pludre, gør nye 

Anstrængelser, saa snart det ser, at dets fiffige Smaastreger væk

ker Opmærksomhed og Morskab; den døende Verdenshersker 

ordner Folderne af sin Toga, for at han kan gaa herfra, som 

det sømmer sig en Konge; kinesiske Mødre vanskaber deres 

Døtres Fødder og europæiske Kvinder ofrer deres egen og deres 

Afkoms Velvære paa Modens Bud. Det er den samme Følelse 

som opildner selv til den haabløse Strid, det er den, som brin

ger den blege Granskers Lampe til at lyse. Det var den, som 

rejste Pyramiderne og satte Ild paa Templet i Efesus.

Nu er det saa, at Menneskene beundrer det, de attraar. 

Hvor velsignet synes ikke den sikre Havn for den Stornislagne, 

Læskedrikken for den Tørstige, Magten for den Svage, Kund

skaben for den, i hvis Sjæl Trangen til Viden er bleven vakt! 

Og saaledes bringer ogsaa Fattigdommens Brodd og Frygten for 

Nød Menneskene til at skatte Rigdom højere end alt andet. 

Skaf dig Penge — om mulig paa ærlig Maade, men i ethvert
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Fald skaf dig Penge! Det er den Lære Samfundet Dag ud og 

Dag ind tuder for vort Øre. Menneskene beundrer instinkt

mæssigt Dyd og Sandhed, men Fattigdommen bringer dem til 

endnu højere at beundre den Rige og den Heldige. Det er 

godt at være ærlig og rettænkende; men den, som ved Bedrag 

og Uretfærd erhverver sig en Million, vil nyde mere Agtelse og 

Beundring, niere Øjentjeneste, om end ikke Hjærtetjeneste, end 

den, der ikke vil indlade sig paa noget sligt. Den ene tør vel 

haabe paa Løn i det Tilkommende, og paa at have sit Navn 

indskrevet i Livets Bog, og den vinker ham, den Palme, som 

tilfalder Sejrherren i Livets Fristelser; men den anden har sin 

Løn i det nærværende. Hans Navn indskrives i Listen over 

«vore betydeligste Borgere», han bliver hyldet af Mændene og 

smigret af Kvinderne, han har den bedste Stol i Kirken og per

sonlig Højagtelse hos den veltalende Præstemand, som i Kristi 

Navn prædiker den rige Mands Evangelium. Han er en Kun

stens og Literaturens Mæcen, han beriges og forfines ved Sam

tale med intelligente Mennesker. Hans Almisse føder den Fat

tige og bringer Solskin til øde Steder, og stolte offentlige Indret

ninger holder hans Navn og Ry i Live. — Det er ikke i Skik

kelse af et afskrækkende Uhyre med Horn og Hale, at Satan 

frister Menneskens Børn, det er i Skikkelse af en Lysets Engel. 

Han lover ikke blot Alverdens Riger, men ogsaa Aandslivets 

Fyrstendømmer og Magter.

Mod Fristelser, som saaledes taler til de stærkeste Drifter 

i vor Natur, kan Lovens og Religionens Bud kun lidet udrette. 

At Menneskene under de nuværende Forhold ikke er langt niere 

vindelystne, troløse og selvisk, end de er, viser den menneske

lige Naturs Godhed og Rigdom, den uophørlige Strøm fra de 

Kilder, der nærer den. En Moder har vi alle haft, de fleste af 

os har Børn, og saaledes kan Troen, Renheden og Uselvisk

heden aldrig helt og holdent blive landflygtig i Verden, hvor 

ussel end Samfundsordenen er.

Men hvad der er mægtigt til ondt, kan gøres mægtigt til 

godt. Den Reform, jeg har foreslaaet, vilde tilintetgøre de For

hold, som nu forkvakler Drifter, der i og for sig er heldbrin

gende, og forvandle Kræfter, som nu truer med at opløse Sam

fundet, til Kræfter, som vilde virke til at gøre det fast og rent.

Gav man blot Arbejdet frit Felt og fuld Fortjeneste, an

vendte man til hele Samfundets Nytte det Fond, som skabes af
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selve Samfundsudviklingen, saa vilde Mangel og Frygt for Mangel 

forsvinde, Produktionens Drivfjedre vilde blive sat fri, og selv 

den fattigste faa gode Kaar. Menneskene vilde ikke behøve at 

have niere Bekymring for at finde Beskæftigelse, end de nu har 

for at finde Luft at indaande; de vilde ikke behøve at føle mere 

Uro for det materielle end Lilierne paa Marken.

Naar saaledes Nød og Nøds-Frygt svandt bort, vilde Be

undringen for Rigdom tabe sig, og Folk vilde søge at vinde Ag

telse og Anerkendelse paa anden Vis end ved Rigdom og Glans. 

Paa denne Maade vilde Ledelsen og Forvaltningen af offentlige 

Sager og Virksomheder kunne komme til at nyde godt af den 

Dygtighed og Redelighed, som man nu kun kan gøre Regning 

paa, hvor det gælder Privatinteresser. Prisen ved de olympiske 

Lege, som fremkaldte den ivrigste Kappestrid over hele Græken

land, bestod jo blot i en Krans af Olivenblade; for en Stump 

Baand har Mennesker utallige Gange udført, hvad ikke havde 

kunnet købes for Penge.

Kortsynet er den Filosofi, der regner med Selviskheden som 

Hovedbevæggrund for Menneskets Handlinger. Naar det for Alvor 

gælder at bevæge Mennesker til Handling, hvad maa man saa ap

pellere til hos dem? Ikke til deres Pengepung, men til deres Fædre

landskærlighed, ikke til deres Selviskhed, men til deres Med

følelse. Egennytte er som en mekanisk Kraft, ganske vist mægtig 

og i Stand til at udrette store Ting. Men der er i den menne

skelige Natur noget, som man snarest kunde sammenligne med 

en kemisk Kraft, noget, som smelter og forbinder og overvælder 

og for hvilket intet synes umuligt. «Alt, hvad et Menneske ejer, 

giver det for sit Liv» — det er Selv-Kærlighed. Men i Lydighed 

mod højere Drifter ofrer Mennesket endog Livet.

Det er ikke Selviskheden, som har beriget Folkenes Saga 

med Helte og Helgener. Det er ikke Selviskheden, som paa et

hvert Blad af Verdenshistorien bryder frem i ædle Handlingers 

Straaleglans eller udgyder et velsignelsesrigt Livs milde Lys. 

Det var ikke Selviskheden, som bød Jomfruen af Orleans at 

tage Sværdet fra Alteret, samlede Spydstagerne i Winkelrieds 

Barm, eller lænkede Vincent de Paul til Galejslavens Bænk. 

Kald det Fædrelandskærlighed, Medfølelse, Begejstring for Men

neskelighed eller Kærlighed til Gud — giv det hvad Navn du 

vil, — der gives i hvert Fald en Kraft, som overvinder og 

fortrænger Selviskheden, en Kraft, som er Aandsverdenens
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Elektricitet, en Kraft, ved Siden af hvilken alle andre er 

svage. Overalt, hvor Mennesker har levet, har den vist sin 

Magt. Det Menneske, som aldrig har set den og aldrig følt den, 

er dybt at beklage. Blandt ganske dagligdags Mænd og Kvinder, 

midt i Hverdagslivets Sorg og Strid, ja i Nødens uhyggelige Til

holdssteder, allevegne finder man nu og da Mørket oplyst af 

dens zitrende Strejflys. Den, som ikke har set det, har vandret 

omkring med lukkede Øjne. Den, der vil, kan, som Plutark 

siger, se, at «Sjælen besidder medfødt Godhed og er født til at 

elske lige saa vel som til at iagttage, tænke og erindre.»

Og denne Kræfternes Kraft, som nu forspildes eller for- 

kvakles, kunde vi bruge til at styrke, opbygge og forædle Sam

fundet, dersom vi bare vilde, paa samme Maade, som vi udnytter 

Naturkræfter, der engang kun syntes at være ødelæggende Magter. 

Alt, hvad vi har at gøre, er blot at give den Frihed og Virke

felt. Den Uretfærd, som skaber Nød og Nødsfrygt blandt Men

neskene, som fornedrer dem aandelig og ødelægger dem moralsk, 

den er det som ene hindrer en harmonisk Samfundsudvikling. 

«Vi er skabt til Samarbejde, ligesom Fødder, Hænder, Øjenlaag 
og Mundens Tandrader er det».

Der gives Mennesker, i hvis Hjerne der aldrig har rørt sig 

en Tanke om en bedre Samfundstilstand end den nuværende, og 

som indbilder sig, at den Tanke, at der kunde gives en Sam

fundstilstand, hvori Havesygen var banlyst, Fængslerne stod tomme, 

personlige Interesser var underordnet det Heles Vel og hvor 

ingen længere vilde søge at plyndre og undertrykke sin Næste, 

kun er et Fantasifoster af upraktiske Drømmere, for hvem disse 

praktiske Fornuftmennesker, der roser sig af at kende Verden 

tilbunds, nærer en inderlig Foragt. Men saadanne Mennesker 

tænker i Virkeligheden ikke, — om end der iblandt dem findes 

baade Skribenter, Professorer og Præster. Var de vant til at 

spise i saadanne Spisekvarterer som dem, der findes i Londons 

og Paris’ Afkroge, hvor Knivene og Gaflerne er lænkede til Bor- 

, dene, saa vilde de sikkert tage det for givet, at Mennesket har 

en naturlig, uudslettelig Tilbøjelighed lil at stjæle de Knive og 
Gafler, det har spist med.

Lad os tænke os et Selskab af velopdragne Mænd og Kvin

der, som spiser sammen. Der findes ingen Kamp om Maden, 

ingen forsøger at faa mere end sin Nabo, at sluge i sig eller 

stikke noget til sig, Tvært imod, enhver bestræber sig for at
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forsyne sin Nabo, før han tager selv; og skulde nogen vise den 

mindste Tilbøjelighed til at rive og skrabe til sig, saa vilde den 

hurtige og skrappe Straf af Kresens Foragt lære ham, hvor be

stemt en saadan Opførsel misbilliges af den almindelige Mening.

Alt dette er saa dagligdags, at man næppe lægger Mærke 

til det, men anser det for en given Sag. Og dog er det ikke i 

mindste Maade mere naturligt, at Menneskene ikke skulde være 

graadige efter Mad, end de ikke skulde være graadige efter Rig

dom. De er graadige efter Mad, naar de ikke er sikre paa, at 

der vil blive en saa ligelig Fordeling, at enhver faar nok. Men 

saa saare de er sikre paa den Ting, ophører de at være mad- 

graadige. Og paa samme Maade er Menneskene under de nu

værende Samfundsforhold graadige efter Rigdom, fordi mange 

kan være sikre paa at blive fordømt til Mangel. Det er dette 

«Fanden tage den bageste», som foraarsager det Kapløb, den 

Rift om Rigdom, hvori alle Hensyn til Retfærd, Medfølelse og 

og Religion trampes under Fødder, hvori Menneskene glemmer 

deres egen Sjæl og kæmper lige til Gravens Rand for noget, 

som de dog ikke kan tage med sig.

Paa de overfyldte Kalifornia-Dampere i tidligere Tid mær

kede man ofte en skarpt fremtrædende Forskel mellem Kahyts- 

og Mellemdæks-Passagerernes Opførsel, som betegnende viste dette 

menneskelige Grundtræk. Mad i rigelig Mængde fandtes der 

begge Steder; men paa Mellemdækket fandtes der ingen Ordning, 

som gjorde en ordentlig Servering af Maden mulig, og Følgen 

var, at man reves om den. I Kahytten derimod, hvor enhver 

havde sin bestemte Plads og ingen var bange for ikke at faa 

nok, reves man ikke om Maden, og der blev heller ikke noget 

ødelagt, saaledes som Tilfældet var paa Mellemdækket. For

skellen laa ikke i Menneskenes forskellige Karakter: Havde man 

flyttet første Plads’s Passagerer over paa Mellemdækket, saa vilde 

de have revet lige saa graadig til sig, og havde man flyttet Mellem

dækspassagererne, vilde de straks have opført sig sømmelig og høflig. 

Den samme Forskel vilde vise sig i Samfundet i sin Helhed, der

som den nuværende uretfærdige Fordeling afløstes af en retfærdig.

Der gives Samfundstilstande, hvor alle maa gaa bevæbnet,, 

enhver holde sig rede til med Vaaben i Haand at forsvare Liv 

og Ejendom. Har vi naaet ud over dette Stade, maa vi ogsaa 

kunne naa videre.

Men man kunde indvende, at naar Nøden og Frygten for
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Nød ophørte, vilde ogsaa Drivfjeren til Virksomhed slappes, saa 

Menneskene ganske simpelt vilde blive Dagdrivere, og en saadan 

lykkelig Tilstand af almen Velstand og Tilfredshed derfor blive 

Fremskridtets Død. Dette er det gamle Slaveejer-Argument, at 

Menneskene blot med Pisken kan drives til Arbejde. Intet kan 

være niere usandt.

Nøden kunde ophøre, men Ønskerne vilde blive tilbage. 

Mennesket er det aldrig tilfredsstillende Dyr. Det har først 

nylig begyndt sit Opdagertogt, og hele Verden ligger foran det. 

Hvert nyt Skridt aabner nye Udsigter og vækker nye Ønsker. 

Mennesket er det opbyggende Dyr; det bygger, det opfinder, 

det sammenføjer, og jo større Ting det udretter, desto større 

ønsker det at gøre. Det er mere end et Dyr. Hvad nu end 

den Fornuft monne være, som aander gennem Naturen, saa er 

det i dens Billede, at Mennesket er skabt. Dampskibet, som af 

sin stønnende Maskine drives gennem Vandet, er ligesaa vel en 

Skabning som Hvalen, der svømmer under det, om end mindre 

fuldkomment. Teleskopet og Mikroskopet, hvad er de andet end 

Tillægsøjne, som Mennesket har lavet sig? Vi Mennesker maa 

udrette noget eller i det mindste indbilde os at gøre noget, thi 

Skaberdriften gærer i os; den, som bare vil strække sig i Solen, 

er ikke et naturligt, men et abnormt Menneske.

Saa snart et Barn vinder Herredømme over sine Muskler, 

begynder det at lave Kager af Sand eller at klæde Dukker paa; 

dets Leg er kun en Efterligning af de Voksnes Arbejde, selv dets 

Ødelæggelseslyst skyldes Tilfredsstillelsen ved at se sig selv ud

rette noget. Der findes ikke egentlig noget saadant som Jagt 

efter Fornøjelser for Fornøjelsernes egen Skyld. Selv vore Ad

spredelser morer os kun for saa vidt, som de er eller synes at 

være noget, hvorved vi lærer eller udretter noget. I det Øje

blik, de ophører med at nære vor Videbegærlighed eller vor 

Lyst til Handling, ophører de med at interessere os Det er 

Spillets usikre Udgang og den Dygtighed det kræver, som gør 

det muligt for Kortspilleren at slaa Tiden ihjel ved at sidde 

med nogle Kortblade i Haanden. Folk, som fører, hvad der 

kaldes et Liv i Modens og fornøjelsens Verden, vilde dø af Ked

somhed, hvis ikke de har den Tro, at de derved kan vinde 

en Samfundsstilling, skaffe sig Venner eller forbedre deres Barns 

Udsigter. Indespærrer man et Menneske og nægter det Syssel

sættelse, maa det enten dø eller blive vanvittigt.
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Det er ikke Arbejdet i og for sig, soin er Mennesket imod, 

det er ikke Virksomhedens Naturnødvendighed, som er en For

bandelse; det er kun det frugtesløse Arbejde. At slide Dag efter 

Dag og dog kun tjene nok til netop at opholde Livet, ligner den 

djævelske Straf at tvinge et Menneske til at pumpe for ikke at 

drukne. Blev Menneskene blot udfriet fra denne Tvang, vilde 

de just arbejde saa meget haardere og bedre; thi da vilde de 

kunne arbejde netop efter Lyst og Evne, og det vilde staa for 

dem, som de virkelig udrettede noget for sig selv og andre. 

Førte Humboldt en Lediggængers Liv? Fandt Franklin ikke 

tilstrækkelig Sysselsættelse, da han trak sig tilbage fra sin Bog

trykkerforretning, med nok at leve af? Hører Herbert Spencer 

til de dovne? Var det for Føde og Klæder Michel Angelo malte?

I Virkeligheden bliver det Arbejde, som forbedrer Menneske

slægtens Kaar, udvider dens Kundskabskres og Magt, ikke gjort for 

Levebrødets Skyld. Sligt er ikke et Værk af Trælle, som drives 

til Arbejd af Pisk eller Sult. Det er Arbejde udført for dets 

egen Skyld og ikke for at faa mere Mad eller Stads. I en Sam

fundstilstand, hvor Nøden var fordreven, vilde Arbejde af den 

Art øges umaadelig.

Jeg er tilbøjelig til at tro, at Resultatet af at inddrage Jord

renten i Statskassen paa den Maade, jeg har foreslaaet, vilde 

føre til, at overalt, hvor man havde Brug for store Kapitaler, 

vilde Virksomheden antage Form af Andels-Foretagender, fordi 

den mere ligelige Fordeling af Formuen vilde gøre enhver til 

baade Kapitalist og Arbejder. Men om det vikle gaa saaledes 

eller ej, er for øvrigt af ringe Betydning. Det rent mekaniske 

Arbejdes tunge Slæb vilde i hvert Fald forsvinde. Arbejdslønnen 

vilde blive for høj og Adgangen til Fortjeneste altfor let til at 

noget Menneske længere skulde vilde finde sig i at kue og kvæle 

sin Naturs højere Anlæg. I enhver Virksomhed vilde Hjærnen 

hjælpe Haanden. Arbejdet, selv Grovarbejdet, vilde ikke være 

trælsomt, og den moderne Produktions Arbejdsdeling vilde ikke 

medføre Ensformighed eller Evne-Forkrøbling hos Arbejderen: 

Kort Arbejdstid, passende Veksling af Aands- og Legemsarbejde, 

vilde gøre Arbejdet let. Følgen vilde ikke blot være, at produk

tive Kræfter, som nu gaar til Spilde, og Viden, som nu kun 

halvvejs udnyttes, vilde blive taget fuldt i Brug; Arbejdets 

Bevægelighed og den fremvoksende Aandsvirksomhed vilde afføde
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Fremskridt i Produktionsmethoderne, som vi nu om Stunder 

ikke kan gøre os nogen Forestilling om.

Thi det største af alle de umaadelige Tab, som Samfundets 

nuværende Indretning medfører, er Tabet af aandelig Kraft. 

Hvor uendelig faa er ikke de Kræfter, som virker med til Civi

lisationens Fremgang, i Sammenligning med de Kræfter, som 

ligger unyttede! Hvor faa Tænkere, Opdagere, Opfindere og Le

dere gives der ikke i Sammenligning med Folkets store Masse! 

Og dog fødes der jo mange saadanne, men Forholdene tillader 

kun ganske faa at udvikle sig. Der findes iblandt Menneskene 

uendelige Forskelligheder i Evner og Anlæg, ligesaavel som i ydre 

Skikkelse. Men Forskellen i Naturgaver er næppe større end 

Forskellen i Udseende eller Legemskraft. Tænk paa de store 

Mænds Levnesløb og se, hvor lidet der havde behøvedes, for at 

man aldrig skulde have hørt tale om dem. Var Cæsar udgaaet 

af en Proletarfaniilie, var Shakespeare bleven sat i Lære hos en 

Skoflikker eller Skorstensfejer, havde Isak Newton ved Skæb

nens Tilskikkelse faaet en Landarbejders Opdragelse og slidfulde 

Kaar, eller havde Herbert Spencer været tvunget til at fortjene 

sit Brød som Fabrikarbejder, hvad havde saa deres Naturgaver 

nyttet dem? Men, vil man sige, saa havde vi faaet en anden 

Cæsar, en anden Skakespeare osv. Det er sandt. Og det viser, 

hvor frugtbar den menneskelige Natur er. Ligesom den sæd

vanlige Arbejdsbi i Nødsfald forvandles til en Dronning, saaledes 

kan den, som ellers vilde have gaaet for et ganske almindeligt 

Menneske, naar Omstændighederne begunstiger hans Udvikling, 

blive Helt eller Fører, Opdager eller Lærer, Vismand eller Helgen. 

Saa vidt og bredt har Sædemanden spredt Sæden, saa stærk er 

den Spirekraft, som (Iriver den til Blomst og Frugt. Men ak, 

for hver en, som naar til fuld og hel Udvikling, hvor mange 

er der ikke, som forkrøbles eller misdannes.

Villien i os er Bevidsthedens højeste Udslag; og dog, hvor 

lidet skylder selv de bedste af os sig selv, af hvad vi har af Kund

skaber, Stilling, ja selv Sindelag, hvor meget derimod de Ind

flydelser, som har formet os? Hvem er den Mand, som med 

aabne Øjne er naact Livets Middagslinie, og som ikke stundom 

har følt Genklang i sig af den fromme Engelskmands Ord ved 

Synet af en Forbryder, der blev ført til Galgen: «Havde det 

ikke været for Guds Naade, saa gik jeg nu dér.» Hvor lidet 

formaar ikke Slægtsarv i Sammenligning med de ydre Forhold!

George: Fremskridt og Fattigdom. 16
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Dette Menneske, siger man, er Resultatet af tusindaarigt euro

pæisk Fremskridt og hint af tusindaarig kinesisk Forstening; og 

dog, blev et europæisk Barn flyttet over til Kina, vilde det blive 

aldeles som sine Omgivelser med Undtagelse af de lige Øjne og 

Haarets Farve, det vilde tale det samme Sprog, tænke de samme 

Tanker og have samme Smag. Byt Lady Vere de Vere i Vuggen 

med et Barn fra den skidne Smøge, saa faar I se, om Blodet 

af hundrede Jarler gør hende til en fin og dannet Kvinde.

At fjerne Nøden og Frygten for Nød, at give alle Fritid, 

Uafhængighed og Lejlighed til aandelig Udvikling, vilde være 

som at lede Vand ind i en Ørken. De tørre Steder, hvorfra 

Livet syntes banlyst, vilde snarlig bedækkes med skyggende Træer 

og genlyde af Fuglenes Sang. Evner, som nu ligger skjult, Dy

der, som nu ingen aner, vilde træde frem og berige og forædle 

Menneskelivet. — Hvilke Muligheder aabner sig ikke for det 

Samfund, der gav alle slig Lejlighed.

Indbildningskraften maa udfylde Billedet; dets Farver er 

for straalende til, at Ord formaar at gengive dem. Tænk blot 

paa, hvorledes ethvert Samfunds Medlemmer er lænket sammen 

ved Tusinder af Traade, og hvorledes under de nuværende For

hold selv de faa begunstigede paa Samfundspyramidens Top 

lider under de nedre Lags Fattigdom og Fornedrelse, selv om 

de ikke véd af det. Man tænke sig ind i alt dette og sige saa, 

om ikke den Reform, jeg foreslaar, vilde blive til virkelig Fordel 

for alle, selv for den største Jordejer. Kunde han ikke være 

mindre bekymret for sine Børns Fremtid, om han i et saadant 

Samfund gik bort fra dem uden at efterlade dem en Skilling, 

end om han efterlod dem den største Formue i det nuværende? 

Dersom en slig Samfundstilstand fandtes nogensteds, vilde det 

da ikke være billigt Køb for ham at betale Adgang dertil med 

alle sine Besiddelser?

Hvor store end de Problemer, vi har behandlet, er, saa 

gaar de dog op i endnu større — i de største, som Menneske- 

aanden kan søge at magte. Jeg vil da bede den Læser, der har 

fulgt mig hid, om at følge mig endnu et Skridt op i endnu højere 

Egne. Dog kan der ikke her blive Tale om udtømmende at 

behandle de Spørgsmaal, som trænger sig frem. Kun antyd

ningsvis kan jeg fremsætte nogle Tanker, der maaske kan tjene 

som Vink for videre Tænkning.
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LOVEN FOR DET MENNESKELIGE FREM
SKRIDT.

FØRSTE KAPITEL.

Den gængse Fremskridtstheori; dens Utilstrækkelighed.

H
vis de Slutninger, vi er kommet til, er rigtige, saa maa de 

falde ind under en mere almen Lov.

Vi vil derfor genoptage vor Undersøgelse fra et højere Stand
punkt, hvorfra vi kan overse et videre Felt.

Hvad er Loven for del menneskelige Fremskridt?

Dette er et Spørgsmaal, som jeg, om det ikke havde været 

for det Foregaaendes Skyld, vilde betænke mig paa at behandle 

paa den snævre Plads, jeg kan ofre dertil, da det indeslutter, 

direkte eller indirekte, nogle af de allerhøjeste Problemer, som 

Menneskeaanden kan tumle med. Men ganske naturlig opdukker 

det Spørgsmaal: Samstemmer de Slutninger, vi er kommet til, 

med den store Lov, hvorefter den menneskelige Udvikling gaar 
for sig eller gør de det ikke?

Hvorledes lyder denne Lov? Vi maa selv udfinde Svaret; 

thi skønt den gængse Filosofi erkender, at der er en saadan 

Lov, giver den dog ikke nogen mere tilfredsstillende Forklaring 

af den, end den gængse Socialøkonomi giver af Fattigdommens 
Vedbliven trods voksende Rigdom.

Lad os saa vidt muligt forblive paa Kendsgærningernes 

faste Grund. — Om Mennesket gradvis har udviklet sig fra et 

Dyr eller ej, er del unødvendigt her at undersøge. Hvor nær

16*
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Forbindelse, der end kan være mellem Spørgsmaal vedrørende 

Mennesket, som vi kender det, og Spørgsmaal vedrørende dets 

Oprindelse, saa er det dog kun fra de første, der kan kastes 

Lys over de sidstnævnte. Kun fra Fakta, som vi kender, kan 

vi slutte os til, hvad der er gaaet forud.

Hvorledes end Mennesket er fremkommet, saa kender vi det 

dog kun som Menneske — netop saaledes som det findes endnu 

den Dag idag. Der findes intet Spor af Mennesket paa et lavere 

Trin end det, hvorpaa vi endnu kan finde vilde Folkeslag. Ad 

hvilken Bro Mennesket end kan have overskredet det store Svælg, 

som nu skiller det fra Dyret, saa er der nu intet Spor tilbage 

af den. Mellem de lavest staaende Vilde, og de højeste Dyr er 

der en væsentlig Forskel, ikke blot Grads- men Artsforskel. 

Mange af Menneskets ejendommelige Egenskaber, Handlinger og 

Følelser viser sig ogsaa hos de lavere Dyr; men Mennesket har 

aldrig, hvor lavt det end staar, manglet en Egenskab, som intet 

Dyr viser ringeste Spor til, et klart kendeligt, men næsten ube

stemmeligt noget, som gør det til Fremskridts-Dyret.

Bæveren bygger Dæmning, Fuglen Rede og Bien Celle.r, 

men medens Bæverdæmninger, Fuglereder og Bistader altid dan

nes efter de samme Mønstre, gaar Menneskets Bolig efterhaanden 

fra den simple, af Løv og Grene opførte Hytte opad til det 

prægtige Slot. Vi kender intet Dyr, som bærer Klæder, som 

koger sin Mad, laver sig Vaaben og Værktøj, eller ejer et virke

ligt Sprog. Men aldrig har man hørt om Mennesker, som ikke 

gjorde sligt. Det vil sige, at Mennesket overalt, hvor vi finder 

det, viser Evne til at supplere, hvad Naturen har gjort for det, 

med, hvad det gør for sig selv; — ja, saa daarlig udrustet er 

Mennesket i fysisk Henseende, at der overhovedet næppe er noget 

Sted paa Jorden, hvor det vilde være i Stand til at eksistere 

uden denne Evne.

Overalt og til alle Tider viser Mennesket denne Evne. Men 

i hvilken Grad, der er gjort Brug af den, er højst forskelligt. 

Mellem den simple Kano og Dampskibet, mellem de raat ud- 

skaarne Gudebilleder og den græske Kunsts aandende Marmor, 

mellem den Vildes Viden og den moderne Videnskab er der en 

uinaadelig Forskel.

Den forskellige Grad, hvori denne Evne giver sig Udslag, 

kan ikke tilskrives Forskellighed i de oprindelige Anlæg: Nu

tidens højest udviklede Folk var vilde endnu indenfor den
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historiske Tid, og Folk af samme Stamme kan frembyde de 

største Forskelligheder. Ej heller kan de udelukkende tilskrives 

Forskelligheder i den omgivende Natur: Steder, hvor Kunster 

og Videnskaber før havde sin Vugge, er nu i mange Tilfælde 

Barbarers Tilholdssted. Forskellighederne hænger øjensynlig 

sammen med Samfundsudviklingen. Udover de allerførste Be

gyndelser er det kun muligt for Mennesker at gaa fremad der

ved, at de lever i Samfund. Alle disse Fremskridt i Menne

skets Evne og Kaar sammenfatter vi derfor i Ordet Civilisation. 

Menneskene gaar fremad alt som de bliver civiliserede, d. v. s. 

lærer at samvirke.
Hvad er Loven for denne Fremgang? Ud fra hvilket Al

menprincip kan vi forklare de forskellige Samfunds forskellige 

Civilisationstrin? Hvori bestaar Civilisations-Fremskridtet, saa vi 

kan sige om de forskellige Samfundsindretninger, at denne be

gunstiger det, hin derimod ikke, eller forklare, hvorfor en Ind

retning, som til en Tid fremmer det, til en anden Tid kan 

hæmme det?
Den fremherskende Tankegang nu om Stunder er den, at 

Civilisations-Fremskridtet er en Udvikling, i Løbet af hvilken 

Menneskets Evner øges og dets Egenskaber udvikles i Kraft af 

Aarsager lig dem, man peger paa til Forklaring af, hvorledes 

Arterne opstaar, nemlig de bedst Skikkedes Overlevelse og er

hvervede Egenskabers Nedarvning.

At Civilisation er en Udvikling, at den, sagt med Herbert 

Spencers Ord, er en Fremadskriden fra ubestemt, usammenhæn

gende Ligeartethed til bestemt, sammenhængende Uligeartethed, 

er der ingen Tvivl om; men hermed er intet sagt om, hvilke 

Aarsager det er, som fremmer eller hæmmer Fremskridtet. Som 

Udviklingslæren fremstilles, giver den intet afgørende og tydeligt 

Svar paa dette Spørgsmaal, har tværtimod fremkaldt en Anskuelse 

(eller rettere sagt givet den et vist Sammenhæng), som ikke 

stemmer med de virkelige Forhold.
Den vulgære Forklaring af Fremskridtet har stor Lighed 

med den Opfatning, Pengemanden gærne har af Aarsagerne til 

den ulige Formuesfordeling. Hans «Theori» er sædvanligvis 

den, at hvem der bare har Vilje og Evne dertil, kan skalle sig 

Penge nok, og at det er Uvidenhed, Dovenskab eller Ødselhed, 

som fremkalder Forskellen mellem Fattige og Rige. Paa lig

nende Maade maa, efter den almindelige Forklaring, ogsaa Grunden
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til Forskellighederne i Civilisation søges i den forskellige Be

gavelse. De civiliserede Racer er de overlegne, og deres Frem

gang i Civilisation har sin Grund i denne Overlegenhed — al

deles som Englænderne gærne fandt, at de engelske Sejre maatte 

tilskrives Engelskmandens naturlige Overlegenhed over den «frø- 

ædende Franskmand»; og ligesom vor demokratiske Statsforfat

ning, større Opfindelsesevne og større Gennemsnitsvelstand efter 

den hidtidige sædvanlige amerikanske Opfatning har været til

skrevet «Yankee-Nationens større Kvikhed».

Saadanne gængse Forestillinger finder man nu som en Slags 

videnskabelig Støtte for i den Synsmaade, der nu behersker 

Tankeverdenen, at Kampen for Tilværelsen i samme Grad, som 

den bliver stærkere, driver Menneskene til nye Anstrængelser og 

Opfindelser, og at denne Fremgang og Fremgangsevne fæstnes 

ved Arv og udbreder sig ved det dygtigste, mest udviklede In

divids Evne til fremfor andre Individer at leve og forplante sig, 

og ved den dygtigste og fuldkomneste Slægts, Nations eller Races 

Evne til at overleve de andre i Kampen. Ud fra denne Theori 

forklarer man nu Forskellen mellem Mennesket og Dyret saa- 

velsom Forskellen i Menneskenes relative Fremgang ligesaa selv

tillidsfuldt, som man for kort Tid siden forklarede de samme 

Ting ud fra Læren om den særegne Skabelse og den guddomme
lige Indgriben.

Det praktiske Resultat af denne Theori er et Slags forhaab- 

ningsfuld Skæbnetro, som Nutidens Literatur er fuld af. Efter 

denne Synsmaade er Fremskridtet Resultatet af Kræfter, som 

langsomt, stadig og hensynsløst arbejder paa at hæve Mennesket 

°p. Krig, Trældom, Tyranni, Overtro, Hungersnød, Pest og 

Fattigdom er de tvingende Aarsager, som driver Mennesket frem 

ved at udstøde de ringere Typer og lade de højere udbrede sig; 

og den arvelige Forplantning er den Kraft, ved hvilken Frem

skridtene fæstnes, saa de kan danne Grundlag for nye Frem

skridt. Individet er Resultatet af Forandringer, som saaledes er 

indpræget i en lang Række af dets Forfædre, og Samfundsord

ningen faar sin Form af de Individer, den er sammensat af. - 

Medens denne Theori altsaa, som Herbert Spencer siger, «er 

radikal i en Grad, der overgaar alt, hvad den sædvanlige Radi

kalisme kan fatte», saasom den venter Forandringer i selve den 

menneskelige Natur, er den paa samme Tid «konservativ i en Grad, 

der overgaar alt, hvad den sædvanlige Konservatisme kan fatte»,
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da den antager, at ingen Forandring har nævneværdig Betydning 

undtagen disse langsomme Forandringer i Menneskenaturen. Filo- 

soferne kan nok belære Folk om, at dette ikke formindsker vor 

Pligt til at arbejde paa Afskaffelsen af Misbrug — aldeles som 

de Theologer, der hævdede Forudbestemmelseslæren, alligevel 

holdt det fast som en Pligt for alle at kæmpe for evig Salighed —, 

men efter sædvanlig Opfatning er Resultatet Skæbnetro. Jeg om

taler dette, ikke for at noget Hensyn til Sandhedens Følger skal 

afholde os fra ærlig at søge Sandheden, men kun for at klar

lægge en Synsmaade, som med tiltagende Hurtighed udbreder 

sig og gennemtrænger Mængdens Tankegang. Den gængse Op

fattelse synes mig altsaa at gaa ud paa, at Civilisationen skyldes 

Kræfter, som, idet de virker paa den ovenfor antydede Maade, 

langsomt forandrer Menneskets Karakter, udvikler og højner dets 

Evner; at Forskellen mellem det civiliserede Menneske og den 

Vilde skriver sig fra en lang Race-Opdragelse, der har sat sig 

varig fæstnede Spor, og at denne Udvikling i stigende Grad vil 

gaa frem og føre til en stedse højere Civilisation. Vi har naaet 

saa vidt, at Fremgang synes at være naturlig for os, og vi 

imødeser med Fortrøstning den næste Slægts endnu større Gæl

ninger — ja, somme mener endog, at Videnskabens Fremgang 

tilslut vil skænke Mennesket Udødelighed og sætte det i Stand 

til at aflægge Besøg paa Stjernerne, ja til syvende og sidst endog 

selv fabrikere Sole og Solsystemer.

Men selv naar den bliver ved Jorden støder denne Frcin- 

skridtheori (som synes saa naturlig for os, der lever under 

fremadskridende Civilisation), saa saare den ser sig om i Verden, 

imod en vældig Kendsgærning — de ubevægelige, forstenede Ci

vilisationer. Størsteparten af Menneskeslægten har endnu den 

Dag idag ingen Forestilling om Fremskridt; Størsteparten ser 

endnu den Dag idag paa det Forbigangne som den menneske

lige Fuldkommenheds Tid (ligesom vore egne Forfædre gjorde 

lige til for nogle faa Slægtled siden). Forskellen mellem den 

Vilde og det civiliserede Menneske lader sig maaske forklare ved 

den Theori, at den Vilde er saa ufuldkomment udviklet, at hans 

Fremgang næppe kan mærkes, men hvorledes er det muligt ud 

fra den Theori, at den menneskelige Udvikling er Resultatet af 

almene, vedvarende Anrsager, at forklare sig de Civilisationer, 

som er gaaet frem til et vist Punkt og derpaa gaaet istaa ? 

Man kan jo dog ikke sige om Hinduen og Kineseren, at vor
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Overlegenhed er Resultatet af en længere Opdragelse, at vi er 

saa at sige Naturens voksne Mænd, medens de endnu er Børn; 

thi baade Hinduerne og Kineserne var højt civiliserede, havde 

store Byer, mægtige Stater, filosofiske Skoler, forfinede Sæder, 

betydelig Handel, Haandværk og Kunst, dengang vore Forfædre 

endnu var omvandrende Barbarer, som boede i Hytter og Skind

telte. Men medens vi er gaaet frem fra denne vilde Tilstand 

til det nittende Aarhundredes Civilisation, har de staaet stille. 

Dersom Fremgang er Resultatet af faste, uundgaaelige og evige 

Love, som tvinger Menneskene fremad, hvorledes skal vi da for

klare os dette?

Walter Bagehot indrømmer Vægten af denne Indvending og 

søger at forklare Sagen paa følgende Maade: Det første, der 

kræves for at civilisere Mennesket, er at tæmme det, formaa det 

til at leve i Samfund med sine Medmennesker, i Lydighed mod 

Loven; herved opstaar der en Samling eller «Skorpe» af Love 

og Skikke, der efterhaanden styrkes og udvides ved Natur-Udvalg, 

og den saaledes sammenbundne Stamme eller Nation har en For

del fremfor de spredt levende Individer. Men denne Skorpe 

af Skikke og Love bliver tilsidst altfor tyk og haard til at tillade 

videre Fremgang, som ikkun er mulig, naar der indtræffer Om

stændigheder, som medfører fri Meningsudveksling og saaledes 

tilsteder den for Fremgangen nødvendige Frihed og Bevægelighed. 

Denne Forklaring kommer imidlertid paa Tværs af Hoved The

orien og forklarer endda ikke Kendsgærningerne.

Den Tilbøjelighed til Stivning, som Bagehot taler om, maatte 

vise sig paa et meget tidligt Udviklingstrin, og de Eksempler, 

han peger paa, er næsten alle hentet fra vilde eller halvvilde 

Folk. Men de stivnede Civilisationer havde tilbagelagt en lang 

Vej, før de gik i staa. Der maa have været en Tid, da de var 

naaet langt ud over den vilde Tilstand, og dog endnu var ny

skabende, frie og fremadskridende. De gik istaa paa et Punkt, 

der næppe i nogen Henseende stod under, men derimod i mange 

Henseender over den europæiske Civilisation i, lad os sige det 

sekstende eller i det mindste det femtende Aarhundrede. Lige 

til det Punkt maa der altsaa have været livlig Meningsbrydning, 

Glæde over, hvad der var nyt og Aandsvirksomhed af alle Slags. 

Der var virsomt Liv og Fremskridt, længe efter, at Menneskene 

havde lært at leve sammen.

Den ubevægeligste og mest forstenede af alle de Civilisa-
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tioner, vi kender, var Ægyptens, hvor endog Kunsten tilsidst 

antog en vanemæssig og uforanderlig Form. Men vi véd, at der 

forud herfor maa have været en Tid fuld af Liv og Kraft, en 

udviklings- og udvidelsesdygtig Civilisation, saadan som vor nu 

er; thi ellers kunde Kunst og Videnskab aldrig have naael saa 

højt et Standpunkt. Og nyere Udgravninger har bag det Ægyp

ten, vi hidtil kendte, bragt for Dagen et endnu tidligere Ægyp

ten: Billedhuggerarbejde og Udskæringer, som ikke har en haard, 

stivnet Type, men straaler af Liv og Udtryk, og som viser os 

Kunsten kæmpende, varm, naturlig og fri, det sikre Kendetegn 

paa et virksomt og voksende Liv. Det samme maa engang have 

været Tilfældet med alle de Civilisationer, som nu staar stille.

Men det er ikke blot disse stillestaaende Civilisationers 

Stivnen, som den herskende Udviklingtheori ikke formaar at for

klare os. Der er jo nemlig ikke blot Folk, som er naaet et 

vist Stykke frem og saa gaaet istaa; der er Folk som har vandret 

ad Fremskridtets Vej — og derpaa gaaet tilbage. Det er ikke 

blot Enkelttilfælde, der stiller sig imod Theorien, det er den. al

mindelige Regel. Enhver Civilisation, som Verden hidtil har set, 

har havt sin Tid af kraftig Vækst, af Standsning og Stilstand, 

af Synken og Fald. Af alle de Civilisationer, som er opstaaet 

og har blomstret, er nu blot de, som er blevet stillestaaende, 

samt vor egen tilbage, og denne sidste er endnu ikke saa gam

mel, som Pyramiderne var, da Abraham saa dem — og bag Py

ramiderne strakte sig endda yderligere en overleveret Historie 

paa tyve Aarhundreder.

At vor egen Civilisation har et bredere Grundlag, er raskere 

fremskridende og har en højere Flugt end nogen tidligere Civi

lisation, er uden Tvivl sandt, men i saa Henseende er den næppe 

mere forud for den græsk-romerske Civilisation, end denne var 

forud for asiatisk, og selv om saa var, det vilde dog intet bevise 

med Hensyn til dens Varighed og Fremgang i kommende Tider, 

naar det ikke kan bevises, at den mindre end sine Forgængere 

lider af de Skrøbeligheder, som foraarsagede deres Fald.

I Virkeligheden kan intet være fjærnere fra at forklare Ver

denshistoriens Kendsgærninger end den Theori, at Civilisationen 

er Resultatet af et naturligt Udvalg, som virker fremmende og 

højnende paa Menneskets Egenskaber. At Civilisation er opstaaet 

til forskellige Tider og paa forskellige Steder og har udviklet 

sig ulige stærkt, er ikke uforeneligt med Theorien; thi det kunde
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hidrøre fra Uligheder i Drivkraft og Modstand; men at Frem

skridtet er begyndt overalt, men intetsteds har været vedvarende, 

overalt er bragt til Standsning eller Tilbagegang — det er ab

solut uforeneligt dermed. Thi dersom Fremskridtet virkede til 

at rodfæste en Forbedring i Menneskenaturen og saaledes frem

kalde nye Fremskridt, saa maatte trods tilfældige Afbrydelser 

den almindelige Regel være vedvarende Fremgang, saa det ene 

Fremskridt fulgte det andet, og enhver Civilisation udviklede sig 

til en endnu højere.
Det modsatte er imidlertid ikke blot det sædvanlige, men 

en almengyldig Regel. Vor Jord er en Grav for døde Riger 

ikke mindre end for døde Mennesker. I Stedet for, at Frem

skridtet skulde gøre Mennesket skikket til større Fremskridt, er 

enhver Civilisation, der i sin Tid var lige saa kraftig og fremad

skridende, som vor nu er, gaaet i Staa af sig selv. Atter og 

atter er Kunst og Videnskab gaaet tilbage, Kraften svækket, Be

folkningen aftaget, indtil der af det Folk, som havde bygget 

store Templer og mægtige Byer, afledet Floder, dyrket Jorden 

som en Have og indført den yderste Forfinelse i Livets Smaating, 

blot er blevet tilbage en Levning af usle Barbarer, som har 

tabt endog Erindringen om deres Forfædres Bedrifter og be

tragter de levnede Spor af deres fordums Storhed som Værk 

af Aander eller af Kæmpeslægten før Syndfloden. «0 Rom, 

dette vil en Gang ogsaa blive din Skæbne!» sagde Scipio græ

dende paa Kartagos Ruiner, og Macaulays Billede af Ny-Zeelæn- 

deren tankefuld staaende ved London-Broens forfaldne Buer maa 

gøre Indtryk selv paa deres Indbildningskraft, der har set Byer 

opvokse i Ødemarken og været med til at lægge Grunden til et 

nyt Verdensrige. Derfor laver vi ogsaa, naar vi opfører en of

fentlig Bygning, en Udhulning i Grundstenen og indeslutter deri 

omhyggelig nogle Minder fra vore Dage, idet vi forudser (ten 

Tid, da vore Værker er Ruiner og vi selv forglemte.

Om denne Civilisations afvekslende Stigen og Falden er 

Bølgebevægelser af en opadstigende Linie eller ej, gør her ingen 

Forskel. Selv om man indrømmer, at hver Civilisation har rakt 

Faklen til en højere Civilisation, saa kan dog den Theori, at 

Civilisationen skrider frem i Kraft af gradvise Ændringer i den 

menneskelige Natur, ikke forklare Sagen. Thi det er stadig ikke 

den Race, som er blevet opdraget og arvelig forandret ved den 

gamle Civilisation, der begynder den nye, men en frisk, fra et
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lavere Trin opadstigende Race. Det er det ene Tidsrums Bar

barei, som er blevet det næstes civiliserede Mennesker — for igen 

at afløses af nye Barbarer. For det har hidtil altid været Til

fældet, at Menneskene vel under Civilisationens Indflydelse først 

er gaaet fremad men siden er vanslægtet. Der gives Laster, 

Fordærvelse og Svækkelse, som hidtil ufravigelig har vist sig, 

naar Civilisationen har naaet et vist Punkt. Enhver Civilisation, 

der er blevet overvældet af Barbarer, er i Virkeligheden gaaet 
til Grunde som Følge af indre Fordærvelse.

Saa saare man faar Øje for denne almengyldige Kends- 

gærning, maa den Theori falde til Jorden, at Fremskridtet fore- 

gaar ved Nedarvning. Ser vi ud over Verdenshistorien, vil vi 

finde, at Linien for det højeste Fremskridt intetsteds for længere 

Tid falder sammen med nogen Arvelighedslinie. I enhver Arve

lighedslinie synes Tilbagegang altid at følge paa Fremgang.

Maa vi derfor sige, at der gives en bestemt Levetid for Na

tioner eller Racer saavelsom for det enkelte Individ, at ethvert 

Samfund har saa at sige en vis Sum af Kraft, hvis Forbrug 

nødvendigvis følges af Forfald? Dette er en gammel, meget 

udbredt Forestilling, som mange endnu holder paa. Ja, denne 

Forestilling kunde vist endog godt lade sig bringe under Udvik

lingslærens Almensynspunkt og Udtryksmaade. Betragter man 

Individerne som Atomer, kunde man jo opstille en Analogi mel

lem et Samfundsliv og et Solsystems Liv, som det er ifølge 

1 aagehypotesen. Ligesom Solens Varme og Lys frembringes ved 

den ved Sammentrængning af Atomerne udviklede Bevægelse, 

der tilsidst ophører, naar Atomerne kommer i Ligevægt, saa 

der indtræder en Ubevægeligbedstilstand, som kun kan af

brydes ved Indgreb af ydre Kræfter, som vender Udviklingspro

cessen om ; Sprænger og spreder og bliver Udgangspunkt for Ny

begyndelse, saaledes, kunde man sige, udvikles der ved Indi

vidernes Sammenslutning til et Samfund en Kraft, som frem

bringer Civilisationens Lys og Varme; men naar denne Proces 

ophører, idet de individuelle Bestanddele kommer i Ligevægts

tilstand og indtager sine bestemte Pladser, indtræder der For

stening, saa en Søndersplittelse og Opløsning, foraarsaget ved 

Indfald al Barbarer, er nødvendig, for at Processen kan begynde 

paa ny og fremkalde en ny Civilisationsopblomstring.

Men Analogier er de farligste Methoder for Tænkningen. 

De kan have et Skær af Rigtighed og dog fordreje eller dølge
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Sandheden. Et Samfund kan ikke ældes (som Mennesket gør 

det) saa længe dets nye Medlemmer stadig møder med hele 

Barndommens friske Kraft; det kan ikke tabe sin Livskraft, naar 

ikke Livskraften hos dets individuelle Bestanddele formindskes.

Alligevel ligger der baade i den Sammenligning, der ofte 

drages mellem et Folks Livskraft og det enkelte Menneskes og 

i Solsystems-Sammenligningen en Erkendelse af en ubestridelig 

Sandhed - den nemlig, at de Hindringer, som tilsidst faar 

Fremskridtet til at gaa istaa, fremkaldes ved selve Fremskridtets 

Gang; at hvad der har tilintetgjort alle foregaaende Civilisationer, 

er just Forhold, som Civilisationens egen Vækst har ført med sig.

Dette er en Sandhed, som overses i den gængse Filosofi, 

men som er af den største Betydning. Enhver virkelig Frem- 

skridtstheori maa kunne forklare denne Kendsgærning.

ANDET KAPITEL.

Forskellighederne i Civilisation; hvad fremkalder dem?

Naar man søger at finde Loven for det menneskelige Frem

skridt, maa det første Skridt være at bestemme af hvad Art de 

Uligheder egentlig er, der betegnes som Forskelligheder i Ci

vilisation. At den gængse Opfattelse, hvorefter Fremgangen 

skyldes Forandringer i selve Menneskets Natur, ikke stemmer 

overens med de historiske Kendsgærninger, har vi allerede set. 

Ved nøjere Overvejelse vil man ogsaa indse, at Llighederne 

mellem Samfund paa forskellige Civilisationstrin ikke kan til

skrives medfødte Uligheder hos de Enkeltmennesker, som disse 

Samfund bestaar af. At der findes naturlige Forskelligheder, er 

sandt, og at Ejendommeligheder kan nedarves, er ligeledes uden 

Tvivl sandt, men de store Forskelligheder mellem Mennesker 

under ulige Samfundstilstande kan ikke forklares paa denne 

Maade. Arvelighedens Indflydelse, som det nu er Mode at til

lægge saa stor Betydning, er intet i Sammenligning med de Ind

flydelser, som former Mennesket efter at det er kommet til 

Verden. Hvad er vel dybere indpræget i os end Sproget, som 

ikke blot er et automatisk Muskelspil, men Tankens Værktøj.



Forskelligliederne i Civilisation. 253

Hvad holder sig længere eller røber hurtigere Nationaliteten? 

Og dog fødes man ikke med Anlæg for noget særligt Sprog. 

Om et Barns Forfædre end i talløse Sægtled har talt et bestemt 

Sprog, saa vil Barnet, naar det fra først af intet andet hører, 

ligesaa let lære et hvilketsomhelst andet. Det samme gælder 

om andre National- eller Klasse-Ejendommeligheder. Det kan 

man se paa de hvide Børn, der tidlig er blevet fanget af Indi

anere og opdraget i deres Wigwam. De bliver fuldstændige 

Indianere.

At det samme ikke fuldt gælder Børn af Indianere eller andre Racer 

med meget udprægede Kendemærker, naar de opfostres af Hvide, maa vist 

tilskrives den Omstændighed, at de aldrig er blevet behandlet ganske paa 

samme Maade som de hvide Børn. En Mand, der havde været Lærer i en 

Skole for Negerbørn, fortalte mig, at efter hans Mening var Negerbørnene 

mere opvakte og lærnemme end de hvide Børn, lige til de blev ti, tolv Aar 

gamle, men efter den Tid syntes de at blive dorske og ligegyldige. Han 

troede, dette beviste en medfødt Race-Underlegenhed, og jeg var dengang 

enig med ham deri. Men senere hørte jeg en højt dannet Neger tilfældig

vis gøre en Bemærkning, som synes mig tilstrækkelig at forklare Sagen. 

Han sagde: «Saa længe vore Børn er unge, er de fuldt saa livlige og lær

nemme som hvide Børn. Men saasnart de bliver gamle nok til at forstaa 

deres Stilling i Samfundet — indse, at man betragter dem som tilhørende 

en lavere Folkestamme, og at de aldrig kan gore sig Haab om at blive 

andet end Kokke, Opvartere eller lignende, taber de Ærgærrigheden og 

sakker agter ud.» Han havde kunnet tilføje, at da de var Børn af fattige, 

udannede og sløve Forældre, virkede Hjemmets Indflydelse hæmmende 

paa dem. Thi det er vist en almindelig Iagttagelse, at ved den første 

Undervisning er Børn af uvidende Forældre fuldkommen lige saa mod

tagelige som opvakte Forældres, men at de sidste i Regelen efterhaanden 

løber forbi de andre. Saa længe det kun gælder de første simple Ting, 

som helt og holdent læres i Skolen, er Børnene nemlig ligestillede, men 

saa snart Studierne bliver mere indviklede, har det Barn, som i Hjemmet 

er blevet vant til godt Sprog og interessant Samtale, og har Adgang til 

Bøger, kan faa Spørgsmaal besvaret osv., en overordentlig Fordel.

Det samme kan iagttages senere i Livet. Man tænke sig to 

Brødre, Sønner af fattige Forældre. Den ene sættes til et sim

pelt Haandværk og kommer aldrig videre end til at maatte tjene 

sit Brød ved haardt dagligt Slid ; den anden begynder som By

dreng, men faar Hjælp til at slaa ind paa en anden Bane og 

bliver tilsidst en heldig Advokat, Købmand eller Politiker. Ved 

40 eller 50 Aars Alderen vil der være en paafaldende Ulighed 

mellem dem, og den tankeløse vil mene, det kommer af den 

enes større Naturbegavelse. Men en ligesaa iøjnefaldende For-
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skel vil vise sig mellem to Søstre, af hvilke den ene er bleven 

gift med en Mand, som er forblevet fattig, hvorfor hun hele 

Livet igennem er blevet trykket af smaa Bekymringer og Ud

sigtsløshed, medens den anden har ægtet en Mand, hvis senere 

Livsstilling fører hende ind i dannet Selskab og giver hende 

Lejlighed til at uddanne sin Smag og udvide sin Synskreds.

En stor Del af de Eksempler, der fremsættes som Bevis 

paa Nedarvning, er da i Virkeligheden ogsaa uden al Betydning. 

At f. Eks. en stor Mængde af Ny Yorks Forbrydere og Tiggere be

vislig gennem tre eller fire Slægtled nedstammer fra Fattiglemmer, 

er gentagende bleven anført som Bevis paa Nedarvning. Men 

det beviser intet saadant, da jo en fyldestgørende Forklaring af 

Sagen ligger nærmere. Fattiglemmer opdrager Fattiglemmer 

selv om Børnene ikke er deres egne, ligesom en nær Berøring 

med Forbrydere vil gøre selv de bedste Forældres Børn til For

brydere. Har man lært at stole paa Almisser, saa taber man 

nødvendigvis den Selvagtelse og Uafhængighed, som er nødvendig 

for at kunne stole paa sig selv, naar det kniber. Det er derfor 

at Velgørenhed har den Virkning at forøge Kravet paa Velgøren

hed, og det er et aabent Spørgsmaal, om Almisse og olFentlig 

Fattigunderstøttelse ikke paa denne Vis gør langt mere Skade 

end Gavn. Børnenes Tilbøjelighed til at vise samme Følelser, 

Smag, Fordomme eller Færdigheder som deres Forældre, maa 

ogsaa skrives paa Samlivets Regning. Og Undtagelserne bekræfter 

blot Regelen, da Eksemplet jo ogsaa kan vække Modvillie og 

Modstand.

Og der er, tror jeg, endnu en Indflydelse, som ofte for

klarer det, der anses for en Atavisme i Karakteren — den samme 

Indflydelse, som gør, at den romanslugende Dreng ønsker at 

blive Sørøver. Jeg kendte en Gang en Mand, i hvis Aarer der 

flød indianske Høvdingers Blod. Han plejede at fortælle mig 

Slægts-Minder, som han havde hørt af sin Farfader, og som be

lyste, hvad der for den Hvide er saa vanskeligt at forstaa — 

Indianernes Tænkemaade, den higende Blodtørst hos den listig 

krybende Kriger, og den Sjælsstyrke han viser ved Marterpælen. 

Efter den Maade, hvorpaa han talte om dette, er jeg ikke i 

Tvivl om, at han, en højt dannet, civiliseret Mand, som han 

var, under visse Omstændigheder kunde have vist Træk, som 

man vilde have tilskrevet hans indianske Blod, men som i Virke-
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ligheden tilstrækkelig forklaredes af hans Indbildningskrafts stadige 

Sysselsættelse med Forfædrenes Daad.

Ligesom alle Trin af Samfundsudviklingen, lige fra Sten

alderen, endnu findes repræsenterede af samtidige Folkeslag, saa- 

ledes lever der i et og samme Land, ja i en og samme By, Side 

om Side Grupper af Mennesker, som viser næsten lige saa store 

Forskelligheder. I Lande som England og Tyskland kan Børn 

af samme Race, født og opdraget paa samme Sted, tale Sproget 

forskellig, have forskellig Tro, Sæder og Smag. — Men disse 

Uligheder er jo ikke medfødte. Ingen fødes som Methodist eller 

Katolik, med Anlæg for Kultursproget eller Landsmaal. Alle 

disse Særpræg skyldes Samlivet.

Janitscharerne bestod af Ynglinger, som i en tidlig Alder 

var røvet fra kristne Forældre, men de var ikke desto mindre 

fanatiske Muselmænd med alle de tyrkiske Karaktertræk. Je- 

suiterne og andre Ordener har deres eget bestemte Præg, men 

dette kan jo absolut ikke skyldes Nedarvning. Ja selv Skoler 

og Regimenter, hvis Medlemmer blot bliver sammen en kort Tid 

og stadig veksler, har et vist Særpræg.

Det er denne samlede Helhed af Traditioner, Troslærdomme, 

Sædvaner, Love og fælles Interesser, der opstaar i ethvert Sam

fund og omgiver ethvert Individ, som efter min Mening hoved

sagelig bestemmer Folkekarakteren. Det er dette, langt mere 

end arvelig Forplantning, der skiller Engelskmanden fra Fransk

manden, Armerikaneren fra Kineseren og civiliserede Mennesker 

Ira Vilde. Det er paa denne Maade Folkeejendommeligheder 

bevares, vokser eller ændres.

Gennem Nedarvning kan Egenskaber muligvis udvikles eller 

ændres, dog gælder dette langt mere Menneskets legemlige end 

(iets aandelige Egenskaber, — og Dyrene langt mere end Men

nesket. Slutninger fra Due- eller Hornkvæg-Avl passer ikke paa 

Mennesket, og Grunden hertil er klar. Menneskets Liv er selv 

i dets raaeste Tilstand langt mere indviklet. Det paavirkes uaf

ladelig af uendelig mangfoldige Indflydelser, blandt hvilke Arve

lighedens Indflydelse mere og mere forsvinder. En Menneske

race, som ikke havde større aandelig Virksomhed end Dyrene — 

Mennesker, som blot aad, drak, sov og forplantede sig — kunde 

man uden Tvivl ved omhyggelig Behandling og Udvalg i Tidens 

Løb faa til at frembyde lige saa store legemlige Uligheder, som 

der ved lignende Midler er frembragt hos Husdyrene. Men hos
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Menneskene, saaledes som de virkelig er, vilde Sjælelivets Ind

virkning paa Legemet stadig afbryde Processen. Et Menneske, 

hvis Sjæl er i Spænding, kan man ikke fede som man feder 

Svin. Sandsynligvis har Mennesket været til længere end mange 

Dyrearter. De har levet under Vejrligs-Forskelligheder, som frem

bringer de mest udprægede Uligheder hos Dyrene, og dog ei 

Legems-Uligheden mellem de forskellige Menneskeracer forholds

vis ubetydelig. Og disse Uligheder opstod jo endda — paastaar 

de, der udleder dem af naturligt Udvalg og Nedarvning - paa 

en Tid, da iMennesket stod Dyret meget nærmere - det vil sige, 

da det havde mindre Sjæleliv.
Men forholder det sig saa med Menneskets legemlige Ejen

dommeligheder, i hvor meget højere Grad gælder det da ikke 

de sjælelige. Kroppen bringer vi dog med os til Verden, me

dens vort Sjæleliv først udvikles senere.
Der er et Trin i enhver Organismes Udvikling, da man ikke 

uden ved Hjælp af Omgivelserne kan sige, om det, der frem

kommer, vil blive en Fisk, et Krybdyr, en Abe eller et Menneske. 

Paa lignende Maade forholder det sig med det nyfødte Barn: 

Om den Aand, der endnu ikke er vakt til Bevidsthed og Kraft, 

vil blive engelsk eller tysk, amerikansk eller kinesisk, et civili

seret Menneskes eller en Vilds, beror fuldstændig paa de Omgivel

ser, det bliver stillet i.
Man tænke sig nogle Børn af højt civiliserede Forældre overfort til 

et ubeboet Land. Sæt. at de blev holdt i Live paa vidunderlig Maade, 

indtil de naaede den Alder, at de kunde sørge for sig selv; hvad vilde 

man da faa at se? En Flok Vilde, mere hjælpeløse end nogen af dem, 

vi nu kjender. De vilde have at opdage Ilden, at opfinde de simpleste 

Værktøj og Vaaben, at danne sig et Sprog. Kort sagt, de vilde blive nødt 

til famlende at søge sig frem til de simpleste Kundskaber, ligesom et Barn 

lærer at gaa. At de med Tiden vilde naa alt dette, tvivler jeg ikke paa, 

thi alt sligt ligger som Muligheder i Menneskets Sjæl, ligesom Gaa-Evnen 

i Menneskets Legeme, men jeg tror ikke, de vilde naa enten bedre 

eller hurtigere frem end Børn af vilde Forældre. Er det ikke klart, 

at selv om hele Menneskeslægten var i Besiddelse af de højeste Aands

evner, som de betydeligste Undtagelsesmennesker nogensinde har udfoldet, 

- men hvert Slægtled var adskilt fra det næste ved et mellemliggende 

Tidsrum — ligesom hos visse Græshopper — da vilde blot et eneste saa- 

dant Mellemrum bringe Menneskeslægten tilbage ikke til Barbari, men til 

en Tilstand, i Sammenligning med hvilken den Vild-Tilstand, som vi nu 

kender, maatte tage sig ud som Civilisation.

Enhver, som har haft noget videre med Mennesker af for

skellige Folk og Klasser at gøre, vil sikkert have næmmet den
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vigtige Lærdom, at den menneskelige Natur er sig selv lig hele 

Jorden over. Det samme kan ogsaa Bøgerne lære os. Jeg 

tænker herved ikke saa meget paa de Rejsendes Beretninger, (thi 

(ie Skildringer af de vilde, som civiliserede Folk giver, er ofte 

af samme Slags, som dem vilde Folk kunde give af os, hvis de 

gjorde os flygtige Besøg og skrev Bøger derom), men jeg tænker 

paa de Mindesmærker for andre Tiders og andre Folks Liv og 

Tankegang, soin overførte paa Nutidens Sprog er ligesom Glimt 

af vort eget Liv og vor egen Tankegang. «Dette», siger Emanuel 

Deutsch, «er Resultatet af al Forskning i Historie og Kunst: de 

uar just saadan, som vi er.*

Der er et Folk, som man kan træffe i alle Verdensdele, og som 

giver et godt Eksempel paa, hvilke Ejendommeligheder der skyldes Arv, 

og hvilke der skyldes Samfundslivet. Jøderne har bevaret Blodsrenheden 

bedre og længere end nogen af de europæiske Racer, og dog er jeg til

bøjelig til at tro, at det eneste Særpræg, man kan tilskrive denne Om

stændighed, er Fysiognomiet. Skønt de stadig har giftet sig indenfor 

deres egen Stamme, saa er de dog overalt blevet paavirket af deres Om

givelser — de engelske, russiske, tyske og østerlandske Jøder afviger i 

mange Henseender ligesaa stærkt fra hverandre som Folk ellers i disse 

Lande. Desuagtet har de overalt meget tilfælles og har overalt bevaret 

et ejendommeligt Præg. Aarsagen er klar. Det er den hebraiske Religion 

— og Religionen bliver jo dog ikke forplantet ved Arv, men ved Sam

fundsindflydelse — som overalt har bevaret den hebraiske Races Sær

præg. Denne Religion er jo nemlig ikke blot selv eksklusiv, men har 

ved at opvække Mistænksomhed og Modvillie fremkaldt et mægtigt ydre 

Tryk, som endnu mere end selve Religionsforskrifterne overalt har gjort 

Jøderne til en Stat i Staten. Saaledes er der saa at sige blevet bygget 

afsondrende Mure omkring dem og derved fremkaldt et ejendommeligt 

Særpræg. Hvad en Forfølgelse, der gik næsten saa vidt som til at tage 

jødiske Børn fra deres Forældre for at opfostre dem udenfor denne Af- 

sondringskres, ikke har kunnet fuldføre, vil den aftagende Styrke i den 

religiøse Tro bevirke, saaledes som det allerede tydelig ses i de Forenede 

Stater, hvor Forskellen mellem Jøder og Hedninger mere og mere udviskes.

Samfundets Indflydelse, det Væv af utallige Traade, hvor

igennem det binder og paavirker den enkelte, er sikkert den 

virkelige Aarsag til, hvad der saa ofte anses som Bevis paa 

Raceforskelligheder: den Mangel paa Evne til at modtage højere 

Civilisation, som de mindre civiliserede Folkeslag viser, og den 

Maade, hvorpaa nogle af dem saa at sige smelter væk for den. 

Saa længe som særegne Samfundsbaand holder, gør de det vanske

ligt eller umuligt at knytte nye.

Den kinesiske Karakter er saa uforanderlig som nogen. Og

George: Fremskridt og Fattigdom. ] 7
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dog tilegner Kineserne i Kalifornien sig amerikanske Arbejds- og 

Handelsmethoder, Brugen af Maskiner osv. med en Lethed, som 

beviser, at de ikke mangler Smidighed. At de i andre Henseender 

ikke forandrer sig, kommer af den kinesiske Indflydelse, som 

endnu omslutter dem. De lever i den stadige Tanke at vende 

tilbage til Kina igen og lever som i et lille Kina for sig selv, 

ligesom Englænderne i Indien skaber sig et lille England.

Paa lignende Vis kan man — uden at ty til Theorien om 

nedarvede Forskelligheder — fuldstændig forklare sig alle de 

Foreteelser, som viser sig, hvor en vis Kultur møder en anden, 

Hinduen f. Eks. er jo af samme Race som hans engelske Under

tvinger, og enkelte Eksempler har til fulde godtgjort, at om han 

kunde overføres til fuldstændig og udelukkende engelske Om

givelser, vilde et Slægtled være nok til grundig at indpode i 

ham europæisk Civilisation. Men dog foregaar de engelske Ideers 

og Sæders Fremtrængen i Indien nødvendigvis meget langsomt, 

fordi de der støder paa det Væv af Forestillinger og Sædvaner, 

som stadig er blevet forplantet i denne uhyre Befolkning og er 

sammenflettet med alle Livets Handlinger.

Bagehot søger at forklare Grunden til, at Naturfolkene dør 

bort ved Berøring med vor Civilisation, medens de ikke gjorde 

det for de gamles (f. Eks. Romernes), ved at antage, at Civilisa

tionens Fremgang har givet os en sejere, livskraftigere Konsti

tution. — For enhver, der har set, hvorledes Berøringen med 

vor Civilisation virker paa de lavere staaende Racer, vil der 

dog frembyde sig en nærmere liggende, om end mindre smig

rende F'orklaring.

Det er ikke, fordi vor Konstitution af Naturen er sejere 

end de Vildes, at Sygdomme, der er forholdsvis uskadelige for 

os, er den visse Død for dem. De Sygdomme, som Civilisa 

tionens Bærme, der sædvanlig ogsaa er dens Fortrop, indpoder 

blandt de Vilde, maatte vise sig ligesaa ødelæggende for civili

serede Mennesker, hvis de ikke vidste bedre end at lade dem 

gaa sin egen Gang, saaledes som den Vilde i sin Uvidenhed maa 

gøre. Desuden er Virkningen af Civilisationens Sammenstød med 

Barbariet den, at svække den Vildes Kraft uden at bringe ham 

ind under de Vilkaar, der giver det civiliserede Menneske dets 

Kraft. Medens hans Sæder og Skikke søger at holde sig ufor

andrede, undergaar de ydre Forhold, hvortil de passer, en vold

som Forandring. Han er Jæger i et Land, der er renset for



Forskelligheder i Civilisation. 259

Vildt, han er en Kriger, som man har frataget hans Vaaben og 

nødet til at føre sin Sag i ukendte Lovformer. Han er ikke 

blot stillet mellem to forskellige Kulturer, men mellem to forskel

lige Morallove, og lærer Civilisationens Laster, men ikke dens 

Dyder. De usle Væsener, som man ser drive omkring i Byerne 

og ved Jernbanestationerne paa Civilisationens Overdrev, er ikke 

virkelige Typer paa Indianerne, saadan som de var, før de Hvide 

trængte ind over deres Jagtmarker. De har tabt den Mand

haftighed, der var ejendommelig for dem i deres forrige Til

stand, uden til Gengæld at tilegne sig den højere Tilstands til

svarende Dyder. Ja i Virkeligheden fremviser den Civilisation, 

der fordriver Rødhuderne, ingen Dyder. Overfor Angelsakserne 

ved Grænsen har i Regelen de Indfødte ingen Rettigheder. De 

bliver udplyndret, misforstaaet, bedraget og mishandlet. De dør 

ud, ligesom vi under lignende Omstændigheder vilde dø ud. 

De forsvinder for Civilisationen, ligesom de romaniserede Britter 

forsvandt for det angelsaksiske Barbari. At der hos Indianerne 

og andre Naturfolk ikke er nogen medfødt Hindring for at mod

tage vor Civilisation, har atter og atter vist sig i særlige Tilfælde.

Den virkelige Grund til at den romerske Civilisation optog Bar

barfolkene i sig i Stedet for at ødelægge dem, er efter min Mening 

hovedsagelig at søge i den Omstændighed, at den ikke udbredtes 

paa samme Maadc som vor. Den bares ikke frem ved en frem

rykkende Linie af Nybyggere, men ved en Erobring, som vel 

underkastede sig den nye Provins, men lod Folkets sociale og 

sædvanligvis ogsaa dets politiske Forfatning for en stor Del staa 

urokket, saa at Sammensmeltningen gik for sig uden voldsomme 

Splittelser eller Opløsning. Paa en noget lignende Maade synes 

Japans Civilisation at smelte sammen med den europæiske.

Den Formodning, at Slægten indenfor noget os bekendt 

Tidsrum skulde have gjort Fremskridt i legemlig Henseende, 

savner ethvert Bevis, I hvert Fald véd vi fra de antike Billed

støtter, fra de Byrder, som Oldtidens Krigere bar, fra Beret

ninger om Væddeløb osv., at hverken i Legemsstørrelse eller 

Styrke er Slægten bleven forbedret i de sidste to Tusinde Aar. 

Paastanden om en Fremgang i aandelig Evne er, skønt den 

fremsættes endnu oftere og med endnu større Sikkerhed, endnu 

mere urimelig. Kan den moderne Civilisation fremvise Menne

sker, der i Kunst eller Filosofi, som Statsmænd eller Hærførere 

har lagt større Aandsevner for Dagen end Oldtidens? For at

17
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søge Mønstre og levende Eksempler paa aandelig Kraft gaar vi 

tilbage til de Gamle. Og selv i de mørkeste Tidsrum siden den 

klassiske Oldtids Dage finder vi Mænd, som efter sin Tids For

hold fremviste lige saa høje Sjælsegenskaber som Nutidens Men

nesker. Lige saavel finder vi i vore Dages mindre fremskredne 

Folkeslag Mennesker, som i sine Forhold udfolder lige saa store 

Sjælsevner, som Civilisationen har at fremvise. Vidner Opfindel

sen af Jernbanerne i Forhold til sin Tid om større Opfindelses- 

evne end Opfindelsen af Trillebøren? Vi Børn af den moderne 

Civilisation rager langt højere op end vore Forfædre og end de 

mindre fremskredne Folkeslag, der er vore Samtidige; men det 

er ikke fordi vi er større, men fordi vi staar paa en Pyramide.

Lad mig gentage: — Jeg vil paa ingen Maade sige, at alle 

Mennesker ejer de samme Evner eller er aandelig lige, lige saa 

lidt som jeg vil sige, at de er fysisk lige. I Menneskehedens 

talløse Skare har der sandsynligvis aldrig været to, som enten 

legemlig eller aandelig fuldstændig har været Sidestykker. Heller 

ikke vil jeg sige, at der ikke findes lige saa klart udprægede 

Raceforskelligheder i aandelig Henseende som i legemlig. Jeg 

nægter ikke Arvelighedens Indflydelse ved Forplantning af aande- 

lige Ejendommeligheder paa samme Vis og maaske i samme 

Grad, som legemlige Egenheder nedarves. Ikke desto mindre 

gives der, saavidt jeg kan se, for Sjælen som for Legemet en 

almindelig Norm, en naturlig Symmetri, som alle Afvigelser 

søger at komme tilbage til. De Forhold, hvorunder vi opvokser, 

kan frembringe saadanne Vanskabninger, som Fladhoved-India- 

nerne frembringer ved at presse deres Børns Hoveder sammen. 

Men ligesom Fladhovedernes Børn vedblivende fødes med natur

ligt formede Hoveder, saaledes synes Naturen altid at vende til

bage til den normale aandelige Type. Et Barn arver lige saa 

lidt sin Faders Viden, som det arver hans Glasøje eller kunstige 

Ben; de mest uvidende Forældres Barn kan blive en Banebryder 

for Videnskab og Tænkning.

Dog, Hovedsagen, som vi her har at gøre med, er den, at 

Ulighederne mellem de forskellige Landes og Tiders Folkeslag, 

der af os betegnes som Forskel i Civilisation, ikke, som Herbert 

Spencer paastaar, skyldes Egenheder hos de enkelte, men der

imod de Vilkaar, under hvilke disse enkelte stilles i Samfundet. 

Kort sagt, hvert Samfund væver sig nødvendigvis et Væv al 

Kundskaber, Tro, Sæder, Sprog, Tilbøjeligheder, Indretninger og



Fremskridtets Lov. 261

Love. I dette af hvert Samfund særskilt frembragte Væv, eller 

rettere i disse Væv (thi alle Samfund er jo sammensat af min

dre Samfund, der er indbyrdes sammenflettet) optages det enkelte 

Menneske ved sin Fødsel, og deraf præges dets Aandsudvikling. 

Det er paa denne Maade at Sæder, Religioner, Smagsretninger 

og Sprog opstaar og forplanter sig. Det paa denne Maade Fær

digheder overføres, Kundskab ophobes og en Tids Opdagelser 

danner det fælles Forraad og et Trappetrin for den næste. 

Skønt dette ofte forvolder Fremskridtet de største Hindringer, 

er det alligevel det, der gør Fremskridt muligt. Det sætter vor 

Tids Skoledrenge i Stand til i faa Timer at lære mere om Ver

den, end Ptolemæos vidste, det stiller den mest tykhovede For

sker langt over den Højde, Aristotelcs’s Kæmpeaand naaede. Del 

er for Slægten, hvad Hukommelsen er for den enkelte.

Det menneskelige Fremskridt foregaar i samme Grad, som 

del ene Slægtleds Fremskridt paa denne Maade sikres som fælles 

Ejendom for det næste og gøres til Udgangspunkt for nye Frem

skridt.

TREDJE KAPITEL.

Fremskridtets Lov.

Hvad er da Loven for det menneskelige Fremskridt — den 

Lov, der klart og bestemt, ikke ved svævende, almindelige Ud

tryk eller overfladiske Analogier forklarer, hvorledes Civilisationen 

skrider frem, antager forskelligt Præg, stanser, forfalder eller op- 

blomstrer paany.

Det er ikke vanskeligt at opdage en saadan Lov. Vi be

høver blot at se os om og vi vil finde den:

Drivfjeren til Fremskridt er vor medfødte Trang til at til

fredsstille vor dyriske Naturs Behov saavel som Tanke- og Fø

lelseslivets Behov, Trangen til at være, at vide og at handle — 

en Trang, der lige til Uendelighedens Grænser aldrig kan til

fredsstilles, da den vokser ved det, som nærer den.

Det menneskelige Livs Kortvarighed tillader kun den Enkelte 

og (let enkelte Slægtled at gaa et kort Stykke, men naar hvert 

Slægtled tager sine Forgængeres indvundne Fordele i Arv, kan
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de gradvis højne Menneskehedens Stade, saa at sige paa Koral

dyrenes Vis.

Aandskraft er saaledes Fremskridtets Bevægkraft, og Frem

gangen staar i Forhold til den aandelige Kraft, der sættes ind 

derpaa: til Kundskabsudvidelse, til tekniske Fremskridt og For

bedring af Samfundsforholdene.

Men nu er der en Grænse for det Arbejde, et Menneske 

kan udrette med sin Aand, lige saavel som for det Legenis-Ar- 

bejde, det kan udføre; den aandelige Kraft, der kan anvendes 

til Fremskridt, er derfor kun, hvad der bliver tilovers fra de 

Fremskridtet uvedkommende Øjemed, som jeg under ét vil be

tegne som Opholdelse og Strid. Ved Opholdelse mener jeg ikke 

alene Livets Ophold, men Bevarelsen af Samfundstilstanden og 

de allerede indvundne Fremskridt. Ved Strid forstaar jeg ikke 

blot Krigsførelse og Forberedelse til Krig, men hele Forbruget 

af aandelig Kraft ved Bestræbelsen for at tilfredsstille sine Behov 

paa andres Bekostning og ved Modstanden mod saadanne Overgreb.

Vi kan sammenligne Samfundet med en Baad. Baadens 

Fart afhænger ikke af Mandskabets Anstrængelser i det Hele 

taget, men af den Del, der anvendes paa at drive Baaden frem. 

Denne Del formindskes ved hvert Forbrug af Kraft, der gaar 

med til Øsning, til indbyrdes Stridigheder eller til Roning i an

dre Retninger.

Da nu det enligtlevende Menneskes hele Kraft optages af 

Arbejdet for Livets Ophold, og Aandskraften ene kan frigøres til 

højere Formaal ved Menneskenes Forening til Samfund, der til

lader Arbejdsdeling og Samarbejde, saa er Sammenslutning del 

første Vilkaar for Fremskridt, og jo mere omfattende og inderlig 

Sammenslutningen er, desto større er Muligheden for Fremgang. 

Og da det aandelige Kraftspild ved Stridigheder er større eller 

mindre, eftersom Moralloven, der tilkender enhver lige Rettighed, 

tilsidesættes eller anerkendes, saa er Lighed (eller Retfærd) del 

andet Vilkaar for Fremskridt.

Sammenslutning i Lighed er altsaa Loven for Fremskridtet. 

Sammenslutningen frigør aandelig Kraft til at anvendes til Bedste 

for Udviklingen, og Lighed (eller Retfærd eller Frihed — thi 

disse Udtryk betegner her en og samme Ting, Anerkendelsen 

af Moralloven) forebygger, at denne Kraft bortødsles i ufrugtbare 

Kampe.
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Forøvrigt vil Samfundsudviklingen naturligvis foregaa hur

tigere eller langsommere, eftersom den støder paa større eller 

mindre Modstand. Disse Hindringer for Udviklingen kan man 

dele i ydre og indre: — de første virker med størst Kraft paa 

de tidligere Civilisations-Trin, medens de sidste bliver af større 

Vigtighed paa de senere Trin.

Mennesket er af Naturen selskabeligt. Det behøver ikke at 

fanges og tæmmes for at kunne leve sammen med sine Med

mennesker. Dets fuldstændige Hjælpeløshed ved dets Indtrædelse 

i Verden, og det lange Tidsrum, der gaar med til Modningen af 

dets Kræfter, nødvendiggør Familiebaandet, der jo endog er videre 

og i sine Forgreninger stærkere blandt Naturfolkene end blandt 

de mere civiliserede Folk. De første Samfund er Familier, der 

efter at have udvidet sig til Stammer endnu fastholder det fælles 

Blods-Baand og endog, naar de er blevet til store Folkeslag, gør 

Krav paa en fælles Byrd.

Naar nu Væsener af cn saadan Art er hensat paa en Klode 

med saa forskelligartet Overflade og Klima som vor Jord, da er 

det klart, at Samfundsudviklingen, selv med lige Evner og samme 

Udgangspunkt, maa blive meget forskellig. Den første Hindring 

eller den første Modstand mod Sammenslutningen vil komme fra 

Landenes fysiske Natur. Hvor de tropiske Skoves yppige Liv 

spotter det ucivilisercde Menneskes magtesløse Stræben efter 

Herredømme over Naturen, hvor Bjærge, Klipper, Ørkener eller 

Havbugter adskiller Menneskene, kan Sammenslutningen fra først 

af kun gaa langsomt frem. Men paa de varme Landes rige 

Sletter, hvor Menneskets Tilværelse kan vedligeholdes ved mindre 

Kraftanstrængelse og paa et meget mindre Omraade, kan Menne

skene slutte sig tættere sammen, og den aandelige Kraft, som 

straks fra Begyndelsen af kan træde i Udviklingens Tjeneste, er 

der meget større. Derfor opstod Civilisationen naturlig først i 

de store Dale og paa Højsletterne.

Men disse ved Forskelligheder i Naturforhold frembragte 

Uligheder i Samfundsudviklingen fremkalder i Mennesket selv en 

virksom Modvægt mod Udviklingen. Naar Familier og Stammer 

er adskilt fra hverandre, ophører Samfundsfølelsen mellem dem, 

og der opstaar Forskelligheder i Sprog, Sæder, Religion o. s. v. 

Med disse Uligheder opstaar Fordomme og Had, Berøring frem

kalder lettelig Trætte, Overgreb afl’ødcr Overgreb og Uret ægger
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til Hævn.*) Krig bliver saaledes Stammernes stadige og tilsyne

ladende naturlige Forhold til hverandre, og Menneskenes Kræfter 

bortødsles paa gensidig Slagtning og gensidig Ødelæggelse af hin

andens Gods. Hvor længe sligt Fjendskab kan vedvare, derom 

bærer Beskyttelsestolden og de staaende Hære Vidnesbyrd; hvor 

vanskeligt det er at komme over den Forestilling, at det ikke er 

Tyveri at stjæle fra en Fremmed, derom vidner Vanskeligheden 

ved at istandbringe en international Forlagsret. Kan det da 

undre os, at dengang hver Stamme og Samfund var adskilt fra 

de andre, og upaavirket af de andre indspandt alle Individer i 

sit særegne Væv, var Krig Regelen og Fred Undtagelsen? «De 

var netop saadan, som vi er».

Men Krig er Sammenslutningens Fornægtelse. Menneskenes 

Adskillelse i forskellige Stammer hæmmer saaledes ved cie til

tagende Krige Udviklingen; medens Civilisationen paa de Steder, 

hvor en stor Formerelse er mulig uden synderlig Spredning, har 

Fordelen af at undgaa idetmindste Stammefejder, om end Staten 

som Helhed fører Krig udenfor sine Grænser. Paa de rige 

Sletter, hvor Civilisationen først begynder, kan denne derfor 

hæve sig til en stor Højde, medens de adsplittede Stammer 

endnu er Barbarer. Naar smaa spredte Samfund lever under 

stadige Fejder, som hindrer Fremskridtet, saa er det første Skridt 

til deres Civilisation en erobrende Stammes eller Nations Op

træden, som forener disse mindre Stater til en større, i hvilken 

den indre Fred opretholdes.

Men det er ikke Erobring alene, som har fremmet Sammen

slutningen og dermed Civilisationen. Om end Forskellighederne 

i Klima osv. fra først af har virket til Menneskeslægtens Adskil

lelse, saa virker de dog ogsaa til at fremme Ombytningen. Og 

Handel, som i sig selv er et Slags Samvirken, fremmer Civilisa

tionen ikke alene umiddelbart, men ogsaa ved at fremkalde In

teresser, der er Krigen modsatte, og sprede Vankundigheden, 

som er dfcn frugtbare Moder til Fordom og Had.

Og ligesaa Religionen. Skønt den ofte har splittet Mennc-

’) Hvor naturligt det falder os at anse enhver Forskel i Sæder, 
Skikke, Religion osv. for Bevis paa Underlegenhed hos dem, der er for
skellige fra os selv, kan enhver, der i nogen Grad har frigjort sig fra 
Fordom, og som omgaas forskellige Klasser, let iagttage i det civiliserede 
Samfund.
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skene og foraarsaget Krig, har den dog til andre Tider været 

et Middel til Civilisationens Fremme. Fælles Gudsdyrkelse har 

ofte, som f. Eks. hos Grækerne, lagt Grunden til Enighed; og 

det er fra Kristendommens Sejr over Europas Barbarer, at den 

moderne Civilisation er udsprunget. Havde den kristne Kirke 

ikke eksisteret, dengang det romerske Rige søndersplittedes, saa 

kunde Europa let være sunket ned til en Tilstand, der ikke var 

meget højere end de nordamerikanske Indianeres, eller have 

modtaget en Civilisation af asiatisk Præg fra de indtrængende 

Horders erobrende Krumsabler, — disse Horder, der selv var 

blevet sammensvejset til en vældig Magt ved en Religion, som 

var fostret i Arabiens Ørkener.

Kaster vi et Blik over den os bekendte Verdenshistorie, ser 

vi altsaa, at der opstaar Civilisation overalt, hvor Menneskene 

bringes i Samfund med hverandre, og at Civilisationen forsvinder 

overalt, hvor denne Sammenslutning afbrydes. Vor moderne 

Civilisation tog sin Begyndelse, da Feudalsystemet igen forenede 

Menneskene til større Samfund, og Roms aandelige Herredømme 

bragte disse i Forbindelse med hverandre, ligesom dets Legioner 

før havde gjort. Eftersom Lehnsherredømmerne gik over til 

virkelige Rigsenheder, og Kristendommen blidnede Sæderne og 

ved sit Munkevæsen gav et Forbillet! paa Sammenslutning, blev 

en større Fremgang mulig og foregik med større og større 

Styrke, alt eftersom Menneskene bragtes til stadig nærmere For

bindelse og Samarbejde.

Men vi vil dog aldrig kunne fuldt forstaa Civilisationens 

Gang uden at tage i Betragtning det, jeg vil kalde den indre 

Modstand, der udvikler sig inde i selve det fremadskridende 

Samfund, og som alene kan forklare, hvorledes en Civilisation, 

der er kommen veJ igang, enten af sig selv kan gaa istaa eller 

blive ødelagt af Barbarer.

Den aandelige Kraft, som er Drivkraften i det sociale Frem

skridt, frigøres ved Sammenslutning. Samfundet bliver herved 

mere sammensat, dets enkelte Medlemmer mere afhængige af 

hverandre. I Stedet for, at hver Mand selv søger at lave, hvad 

han trænger til, specialiseres de forskellige Haandværk og For

retninger af enhver Art mer og mer. Kort sagt, for at bruge 

Herbert Spencers Ordvalg: Samfundets Udvikling er en Overgang 

fra en ubestemt, usammenhængende Ensartethed til en bestemt, 

sammenhængende Uensartelhcd. Jo lavere Samfundsudviklingens
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Standpunkt er, desto mere ligner Samfundet en af disse laveste 

dyriske Organismer, som mangler Organer og Lemmer, og som 

kan leve, selv om man bortskærer en Del deraf. Jo højere 

Samfundsudviklingen er, jo mere ligner Samfundet de højere 

Organismer, hos hvem Funktioner og Kræfter er specialiseret og 

hvert Lems Livskraft afhænger af de andres.

Men eftersom denne Samfunds-Fuldkommengørelse skrider 

frem, ledsages den — i Kraft af en Lov, der sandsynligvis er 

en af de dybeste Love i Menneskenaturen — af en vedvarende 

Tilbøjelighed til Ulighed. Jeg mener ikke, at Ulighed er den 

nødvendige Følge af Samfundsvækst, men at denne maa frem

bringe Ulighed, naar der ikke samtidig sker Ændringer i Sam

fundsordenen, som kan sikre Ligheden under de nye Forhold. 

Jeg mener, at, om jeg saa maa sige, den Klædning af Love, 

Vaner og politiske Indretninger, som hvert Samfund væver sig, 

altid er tilbøjelig til at blive for snæver, jo mere Samfundet ud

vikler sig.

Thi medens Samfunds-Udviklingen i sig selv virker til at 

frigøre aandelig Kraft til fortsatte Fremskridt, frembringes der 

baade ved Befolkningens Tilvækst og ved den tiltagende Indvik

ling i Samfundsordningen en Kontravirkning, der avler Ulighed, 

hvorved aandelig Kraft gaar tilspilde og Fremskridtet tilsidst helt 

kan standses. — Nøjere og dybere at efterspore denne Lov, der 

saaledes samtidig med Fremskridtet udvikler den Kraft, der 

hæmmer det, vilde, saavidt jeg kan se, føre henimod Løsningen 

af et dybere Spørgsmaal end Spørgsmaalet om den materielle 

Verdens Oprindelse — nemlig Spørgsmaalet om det Ondes Op

rindelse. Her maa jeg nøjes med at pege paa, hvorledes der, 

alt som Samfundet udvikler sig, optræder Tendenser, der hæm

mer Udviklingen.

Der er imidlertid to Egenskaber ved Menneskenaturen, siom 

det vil være rigtigst først at minde om. Den ene er Vanens 

Magt, Tilbøjeligheden til at blive ved det gamle; den anden er 

Muligheden for aandelig og moralsk Udartning. Den førstes 

Virkning i Samfundsudviklingen er den at opretholde Skikke, 

Love og Fremgangsmaader længe efter, at de har tabt sin op

rindelige Nytte, og Virkningen af den anden er at muliggøre 

Udviklingen af Indretninger og Tænkemaader, som Menneskenes 

naturlige Anskuelser instinktmæssig rejser sig imod.

Samfundets Udvikling har ikke alene en Tendens til at gøre
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enhver mere og mere afhængig af alle andre og formindske 

Enkeltmenneskenes Indflydelse endog paa deres egen Stilling, i 

Sammenligning med Samfundets Indflydelse derpaa; Sammen

slutningen frembringer tillige en samlet Kraft, forskellig fra 

Summen at de individuelle Kræfter. Den dyriske Organisme 

frembyder tilsvarende Forhold. Jo mere indviklet den bliver, 

desto mere hæver der sig over Delenes Liv og Kraft et Liv og 

en Kraft, som tilhører det samlede hele, over Evnen til ufrivil

lige Bevægelser Evnen til frivillige. De Handlinger og Drifter, 

der findes i et Samfund af Mennesker, er, som det ofte er ble

vet bemærket, forskellige fra dem, der under de samme Omstæn

digheder vilde ytre sig hos de enkelte Mennesker. Kampdygtig

heden hos et Regiment kan være ganske forskellig fra de enkelte 

Soldaters Kampdygtighed osv. Ligesaa paa Værdiernes Omraade: 

der, hvor Befolkningen er tynd, har Jorden ingen Værdi; men 

alt som Menneskene samler sig, faar Jorden en stigende Værdi, 

og denne Værdi kan tydelig skelnes fra de Værdier, der frem

bringes ved de enkelte Menneskers Virksomhed; den skyldes 

Sammenslutningen, vokser med denne og forsvinder, naar Sam

menslutningen sprænges.

Alt som nu Samfundet vokser, vil Tilbøjeligheden til at op

retholde gamle Samfundsindretninger føre til, at den samlede 

Samfundsmagt lægges i Hænderne paa en mindre Del af Sam

fundet; og derved frembringes større og større Ulighed.

Vi ser det f. Eks. ved Væksten af det patriarkalske Sam

fund. Det er naturligt nok, al Faderen er Familiens ledende 

Hoved og at ved hans Død den ældste Søn som det ældste og 

mest erfarne Medlem af det lille Samfund overtager Ledelsen af 

det. Men beholdes denne Indretning, naar Familien forgrener 

sig og Samfundets Magt vokser, bliver Familiens Hoved til en 

arvelig Konge, et Væsen med højere Rettigheder end andre. Med 

den samlede Magts Forøgelse i Forhold til den enkeltes Magt 

vokser ogsaa Kongens Magt til at belønne og straffe, og dermed 

ogsaa Bevæggrundene til at smigre og frygte ham, indtil endelig, 

dersom Udviklingen ikke forstyrres, et Folk kryber ved Foden 

af en Trone, og hundrede Tusind Mennesker arbejder i halv

tredsindstyve Aar for at rejse et Gravmindesmærke over en 

dødelig som dem selv.

Høvdingen for en liden Skare Vilde er kun én af Flokken, 

hvem de følger som den tapreste og klogeste. Men dersom store



268 Loven for det menneskelige Fremskridt.

Masser skal handle i Fællesskab, bliver en mere blind Lydighed 

nødvendig og kan fremtvinges; og ud af selve de Vilkaar, som 

en Krigsførelse i stor Maalestok gør nødvendige, opstaar den 

enevældige Magt.
Paa samme Maade gaar det paa andre Felter: Retsplejen, 

de store offentlige Arbejder og ganske særlig Religionsøvclserne, 

alt har det en Tendens til at komme i Hænderne paa særlige 

Klasser, der har en Tilbøjelighed til at tillægge disse Virksom

heder større og større Betydning og udvide deres Magt.

Men Hovedaarsagen til Uligheden er dog det Naturmonopol, 

som Ejendomsretten til Jorden giver. Menneskenes oprindelige 

Opfattelse synes altid at være, at Jorden er fælles Ejendom; 

men de ufuldkomne Midler, hvorved denne Opfattelse fra først 

af traadte ud i Livet — f. Eks. aarlige Fordelinger eller Dyrk

ning af Jorden i Fællesskab — er kun forenelige med et lavt 

Udviklingstrin. Krige og Erobringer, som har en Tendens til 

at samle den politiske Magt paa én Haand og til at frembringe 

Trældom, vil ganske naturlig, hvor Samfundsudviklingen har 

givet Jorden Værd, føre til en Tilegnelse af Jorden. Store Dele 

af et erobret Land vil tilfalde Medlemmerne af den herskende 

Klasse, og de forrige Indbyggere vil komme til at dyrke Jorden 

som Forpagtere eller Trælle; tilsidst bliver endog det offentlige 

Jordomraade, Græsgange osv. gjort til privat Ejendom. Og naar 

Uligheden engang er kommet i Stand, saa ophober Jordejen

dommene sig stedse stærkere, jo mere Udviklingen gaar for sig. 

Ja selv Tilegnelsen af Jordrenten til offentlige Øjemed (som er 

den eneste Maade, hvorpaa under højere Samfundsforhold den 

fælles Ret til Jorden kan hævdes) bliver, naar den politiske 

Magt falder i Hænderne paa en enkelt Klasse, ensbetydende med 

Ejendomsret over Jorden for denne Herskerklasse.

Jeg søger kun at paavise den almindelige Kendsgerning, 

Enkelthederne vil naturligvis variere efter de forskellige Forhold. 

Men denne Hoved-Kendsgerning gør os baade Forstening og Til

bagegang forstaaelig. Den ulige Fordeling af den Magt og For

mue, som opstaar ved Menneskenes Sammenslutning i Samfund, 

hæmmer og ender tilsidst med at overvinde den Kraft, hvorved 

Fremskridtene kommer i Stand. Samfundets Masser tvinges til 

at anvende deres aandelige Kræfter blot og bart paa at opholde 

Livet, og al den aandelige Kraft anvendes til at opholde og 

styrke Uligheden, til Pragt, Overdaad og Krig. Et Samfund, der
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er delt i en herskende og en behersket Klasse, i de meget rige 

og de meget fattige, kan muligvis bygge Kæmpeværker med den 

mest kunstfærdige Udsmykning, men det vil ikkun blive Mindes

mærker om Hovmodighed og gold Forfængelighed eller om en 

Religion, som har gjort sig til et Redskab for at holde Menne

skene nede. I Templernes Løndom vil man maaske endnu søge 

efter Viden, men man vil dølge den som en Hemmelighed eller 

trampe den ned som farlig, dersom den vover sig frem for at 

højne den almene Tænkning eller lysne op i Hverdagslivet. Thi 

Uligheden gør Menneskene fjendtlig sindede mod selve Frem

skridtet. Hvor stærk Tilbøjeligheden til at hænge fast ved gamle 

Fremgangsmaader er hos de Klasser, der bliver holdt i Uviden

hed som Følge af, at de maa slide for sin blotte Tilværelse, er 

altfor vel kendt; og ligesaa Konservatismen hos de Klasser, som 

den bestaaende Samfundsordning giver særlige Fordele. Denne 

Modvilje mod det nye, selv om det er godt, kan ses i Laug og 

Korporationer af enhver Art: Præsteskab, Jurist-, Læge- og 

Haandværkerlaug, og den bliver desto stærkere, jo mere sluttet 

Organisationen er. Et sluttet Laug har altid en instinktmæssig 

Modvilje mod Reformer og Reformatorer, og denne Modvilje er 

kun Udtrykket for en instinktmæssig Frygt for, at Forandringen 

skal nedrive de Skranker, som betinger dets Indflydelse og Magt,

Det er paa denne Vis Forstening • træder i Fremskridtets 

Sted. Den voksende Ulighed standser nødvendigvis Fremgangen, 

og brydes den ikke, fremkalder den tilsidst Tilbagegang. Disse 

Grundtanker giver Nøglen til Civilisationens Historie.

I de Egne, hvor Klima osv. virker mindst til at sprede 

Befolkningen, eftersom den vokser, og hvor som Følge deraf de 

første Civilisationer opstod, maatte den indre Modstand mod 

Fremskridtet naturlig udvikle sig paa en mere regelmæssig og 

gennemgribende Maade end der, hvor mindre og forskelligartede 

Samfund senere kom i indbyrdes Forbindelse. Dette, tror jeg, 

forklarer Ejendommelighederne ved de tidligere Civilisationer i 

Sammenligning med Europas nyere. Stater, som fra Begyndelsen 

udvikler sig uden forstyrrende Stridigheder mellem forskellige Sæd

vaner, Love, Religioner osv., maa faa en betydelig større Ensartet

hed. Ingen rivaliserende Høvdinger vil her holde hinanden i Skak, 

ingen Trosforskel indskrænke Præsteskabets Indflydelse. Stats- og 

Kirkemagt, Rigdom og Kundskaber samler sig saaledes i de 

samme Midtpunkter. De samme Aarsager, som frembringer
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Arvekongedømme og Arvepræstedømme frembringer ogsaa Arve- 

Haandværker og -Bonde, saa Samfundet adskilles i Kaster, og 

der rejser sig saaledes lidt efter lidt Hindringer for videre Frem

skridt. Overskuddet af Massernes produktive Kræfter benyttes 

til Opførelse af Templer og Pyramider eller tjener paa anden 

Vis deres Herrers Hovmod og Forfængelighed, og skulde der 

blandt de ikke-arbejdende Klasser vise sig nogen Lyst til Frem

skridt, sætter Frygten for alt Nyt straks en Stopper for den. 

Et Samfund, som udvikler sig paa denne Maade, maa tilslut 

ende i en Konservatisme, der ikke tillader noget yderligere 

Fremskridt.

Hvorlænge en saadan fuldstændig Forstening vil vare, synes 

at bero paa ydre Omstændigheder; thi det stivnede Samfunds 

jernhaarde Baand lænkebinder de opløsende Kræfter saavel som 

Fremskridtet. En saadan Stat bliver meget let et Bytte for 

en fremmed Erobrer, thi Folkets Masse er blevet opdraget til 

dorsk at slaa sig til Ro i et Liv i haabløst Slid. Nøjes Erob

rerne med blot at indtage de herskende Klassers Plads, som 

Hyksos i Ægypten og Tartarerne i Kina, saa vil alting gaa sin 

Gang som før. Men farer de plyndrende og hærgende frem, da 

bliver der blot Ruiner tilbage af Paladsernes og Templernes 

Herligheder, Befolkningen udtyndes og Kunst og Videnskab gaar 

tilgrunde.

Den europæiske Civilisation afviger fra den ægyptiske Type, 

fordi den fremstod ved Sammenslutning af forskellige Folk, som 

forinden havde erhvervet hver sit sociale Særpæg, og hvis Enkelt- 

Organisationer længe hindrede Magten og Rigdommen fra at 

samle sig i et Middelpunkt. Jordoverfladens Beskaffenhed paa 

den græske Halvø er saadan, at den fra først af maatte dele 

Folket i en Del mindre Samfund. Da disse Smaarigcr ophørte 

at spilde deres Kræfter paa Krig, og Handelens fredelige Sam

virken tiltog, da flammede Civilisationens Lys op. Dog var 

Samfølelsen aldrig stærk nok til at bevare Grækenland fra indre 

Fejder, og da der ved Erobring blev gjort Ende paa disse, frem

bragte den Ulighedstendens, som græske Vismænd og Statsmænd 

ved forskellige Midler havde bekæmpet, sine fordærvelige Virk

ninger, og Grækenlands Kraft, dets Kunst og Literatur tilhørte snart 

Fortiden. Paa samme Maade viser den romerske Civilisations 

Opblomstring, Tilbagegang og Fald, hvorledes det er ved For

ening af Sammenslutning og Lighed alt Fremskridt opstaar.
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Oprundet af Sammenslutningen af Italiens frie Bønder og 

Borgere og øsende ny Kraft af Erobringer, som bragte fjendtlige 

Folkeslag i gensidig Forbindelse med hverandre, tvang Romer

magten Verden til Fred. Men Uligheden steg sammen med den 

romerske Civilisations Udbredelse. Denne forstenede ikke, san

iertes som de stærkt sammenbundne, ensartede Civilisationer, den 

raadnede og styrtede sammen. Længe før Gother og Vandaler 

havde gennembrudt Legionernes Grænsekæde, ja, medens Rigets 

Grænser endnu udvidede sig, var Rom allerede hjerteraaddent 

De store Godser havde ødelagt Italien. Uligheden havde udtørret 

Romerverdenens Kraft og tilintetgjort dens Tapperhed. Styrelsen 

gik over til Despoti, Fædrelandskærligheden blev til Trællesind, 

de smudsigste Laster bares frækt tilskue, Videnskaben glemtes, 

frugtbare Egne blev til Ørkener uden at være hærjet af Krig. — 

Det Barbari, som overvældede Rom, kom ikke udenfra, men 

indenfra. Det var den nødvendige Følge af det System, som 

havde sat Trælle og Lejlændinge i Stedet for Italiens frie Bønder 

og sønderstykket Provinserne til Godser for Senatsfamilierne.

Den moderne Civilisation har den Omstændighed at takke 

for sin Overlegenhed, at Lighedens Vækst er gaaet Haand i 

Haand med Sammenslutningens. To store Aarsager bidrog hertil, 

nemlig den Søndersplittelse af den samlede Magt til utallige smaa, 

der skyldtes de nordiske Folks Indfald, og Kristendommens Ind

flydelse. Uden den første Aarsag vilde der være indtraadt den 

samme Forstening og det samme langsomme Forfald som i det 

østromerske Rige, hvor Kirke og Stat var nøje sammenknyttet 

og hvor Tabet af ydre Magt ikke medførte nogen Lindring i det 

indre Tyranni. Og uden den anden Aarsag vilde der være ind

traadt ct Barbari uden Sammenslutning og Fremskridt. De Sniaa- 

fyrster, som overalt tilrev sig det stedlige Herredømme, holdt 

hverandre i Skak. Italienske Byer genvandt deres gamle Frihed, 

Fristæder grundlagdes, Landsbykommuner skød Rod, og Livegne 

erhvervede sig Rettigheder til den Jord, de dyrkede. De ger

manske Lighedstankers Surdejg gennemtrængte hele den opløste 

og forfaldne Masse. Og uagtet Samfundet var splittet i utallige 

afsondrede Dele, levede dog Tanken om en nøjere Sammenslut

ning — den holdt sig oppe dels i Minderne om et Verdensrige, 

dels i Forestillingen om cn almindelig Kirke.

Uagtet Kristendommen ved at sive gennem en raadnende 

Civilisation blev forvansket og forurenet, uagtet hedenske Guder
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blev optaget i dens Pantheon og hedenske Forestillinger i dens 

Tro, saa blev dog dens Grundtanke om Menneskenes Lighed 

aldrig ganske ødelagt. Og der hændte to Ting af yderste Vig

tighed for den gryende Civilisation: Pavedømmets Oprettelse og 

Indførelsen af Præsternes ugifte Stand. Det første hindrede 

Aandsherredømmet fra at smelte sammen med den verdslige 

Magt, og det sidste hindrede Dannelsen af en Præstekaste paa 

en Tid, da al Magt stræbte efter at antage en arvelig Form.

Ved sine Bestræbelser for Slaveriets Afskaffelse, ved sin 

Gudsfred, sine Munkeordener og sine Lovbud, som ikke kendte 

politiske Landegrænser, ved at lægge det Tegn, som selv de stol

teste bøjede Knæ for, i Hænderne paa Folk af ringe Byrd, og 

ved sin «Tjenernes Tjener» — thi saa lød Pavens officielle Titel - 

som i Kraft af en simpel Fiskers Ring gjorde Fordring paa 

Retten til at være Skilledommer mellem Folkene, og hvis Stig

bøjle holdtes af Konger — ved alt dette var Kirken trods alt, 

hvad der kan lægges den til Last, en Fremmer af Sammenslut

ning og et Vidne om Menneskenes naturlige Lighed. Tillige 

fostrede den selv en Aand, som da Kirkens oprindelige Sammen

slutnings- og Frigørelsesværk paa det nærmeste var tilendebragt 

og den Vidskab, den havde bevaret, var blevet Almeneje, sønder- 

brød de Lænker, hvormed den ellers vilde have bagbundet Men- 

neskeaanden.

I alle sine Enkeltheder saavelsom i sine Hovedtræk kaster 

den evropæiske Civilisations Historie Lys over den Sandhed, at 

Fremskridtet afhænger af Sammenslutning og Lighed. Civilisation 

er Samarbejde. Enighed og Frihed er dens Faktorer. Sammen

slutningens store Udbredelse, ikke blot ved de enkelte Samfunds 

Udvikling, men ogsaa ved Samfærdselens og Omsætningens Vækst, 

som knytter alle Samfund sammen indbyrdes, Fremskridtene i 

Sikkerhed for Person og Ejendom, personlig Frihed og demo

kratisk Styre, med ét Ord, Fremskridtene benimod Erkendelsen 

af lige Ret til «Liv, Frihed og Stræben efter Lykke» — dette er 

det, som gør vor moderne Civilisation saameget større og højere 

end nogen af de tidligere. Dette er det, som har frigjort den 

Aandskraft, der har løftet Uvidenhedens Slør, som skjulte alt 

undtagen en liden Del af Jordkloden for vort Blik, som har 

aabnet for os Forstuen til Naturens Lønkammer, kastet Lys over 

længst begravne Tiders Historie og spændt Naturkræfterne under 

Aaget til vor Tjeneste.
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I den Skæbnetroens Aand, der gennemsyrer vore Dages Li

teratur, er det Skik og Brug at tale selv om Krig og Trældom 

som Midler for det menneskelige Fremskridt. Men Krigen, Sam

menslutningens Modsætning, kan kun gavne Fremskridtet, saa- 

fremt den hindrer endnu værre Krige og nedbryder samfunds

fjendtlige Ski anker. Og hvad Slaveriet angaar, saa formaar jeg 

ikke at indse, hvorledes det nogensinde kan have bidraget til at 

grundlægge Friheden, og Friheden har dog alle Dage været 

Fremskridtets Drivkraft og Betingelse. Auguste Comtes Tanke, 

at Slaveriet har afskaffet Menneskeæderiet, er ganske fantastisk, 

Thi den gaar ud fra, at en Tilbøjelighed, som ikke engang findes 

hos de ædlere Rovdyr og som aldrig har udviklet sig hos Men

nesket undtagen under de unaturligste Forhold — den forfærde

ligste Nød eller den raaeste Overtro — skulde være en oprindelig 
Drift.

Ligesaa urimelig er den Forestilling, at Slaveriet skulde have 

tjent til at muliggøre Civilisationen derved, at det gav Trælleejerne 

Tid og Lejlighed til Fremskridt. Slaveriet har aldrig nogensinde 

medvirket, aldrig kunnet medvirke til Fremskridtet. Enten Sam

fundet bestaar af en eneste Herre og en eneste Træl eller af 

tusinde Herrer og I rælle, saa er Slaveriet altid menneskelig 

Kraftspild, thi ikke blot er Trællearbejdet mindre produktivt 

end det frie Arbejde, men Slaveejernes Kraft bortødsles paa at 

bevogte Slaverne. At Slaveriet var saa almindeligt i den klas

siske Verden, er uden Tvivl Grunden til, at den Aandsvirksom

hed, som udviklede og forædlede Literatur og Kunst, aldrig 

nogensinde faldt paa nogen af de store Opdagelser og Opfindel

ser, som udmærker den moderne Civilisation. I en Trællestat 

kan ganske vist Overklassen blive overdaadig og forfinet, men 

aldrig opfindsom. Alt, hvad der fornedrer Arbejderen og berø

ver ham Frugterne af hans Møje, kvæler Opfindelsesaanden og 

hindrer Anvendelsen af Opfindelser og Opdagelser, selv naar de 

gøres. Friheden alene besidder den Trylleformel, der maner de 

Aander frem, i hvis Varetægt Jordens Skatte og Kræfter be
finder sig.

Loven for det menneskelige Fremskridt, hvad er det andet 

end Moralloven? Just i samme Grad, som Samfundsindretnin

gerne fremmer Retfærd, anerkender Ligheden i Rettigheder Mand 

og Mand imellem og sikrer enhver hans fulde Frihed, kun be

grænset af alle andres lige Ret, kan Civilisationen skride frem.
George.’ Fremskridt og Fattigdom.
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Socialøkonomien og Samfundsvidenskaben kan ikke lære os noget, 

som ikke allerede laa i de simple Sandheder, der engang for

kyndtes for fattige Fiskermænd og Almuesfolk i Jødeland — de 

samme simple Sandheder, som, hvor forfalskede af Selviskhed 

og fordrejede af Overtro de end monne være, dog danner Grund

laget for enhver Religion, som nogensinde har forsøgt at give 

Udtryk for Menneskets Længsler.

FJERDE KAPITEL.

Muligheden for den moderne Civilisations Forfald.

Loven for det menneskelige Fremskridt bringer ikke blot de 

socialøkonomiske Love, som vi i denne vor Undersøgelse har 

udviklet, ind under en højere Lov, maaske den højeste, vi kan 

fatte, men den beviser ogsaa, at Genoprettelsen af den fælles 

Ejendomsret til Jorden vilde være en umaadelig Løftestang for 

Civilisationen, hvorimod Undladelse heraf maa føre til Tilbage

gang.
Der er i vore Dage en Tilbøjelighed til spottende at afvise 

enhver Antydning af, at vi ikke i alle Henseender gaar frem, 

Og dog er det klart, at der har været Tilbagegangstider lige saa 

vel som Fremgangstider; og det er ligeledes klart, at disse Til

bagegangens Tidsrum forstod man fra først af i Almindelighed 

slet ikke.
Det skulde have været en meget dristig Mand, som den 

Gang, da Augustus forvandlede det teglbyggede Rom til det 

marmorbyggede, da Rigdommen øgedes, da sejrrige Legioner 

udvidede Grænserne, da Sæderne forfinedes og Literaturen hæ

vede sig op til en større Glans end nogensinde — havde traadt 

op og sagt, at nu begyndte det at gaa ned ad Bakke med Rom. 

Og dog var dette virkelig Tilfældet.

Og enhver, som vil bruge sine Øjne, maa kunne se, at 

uagtet vor Civilisation aabenbart gaar frem med større Hurtig

hed end nogensinde, saa virker ogsaa nu de samme Aarsager, 

der forvandlede Roms Fremskridt til Tilbagegang.

Det, som ødelagde alle tidligere Civilisationer, var Ten

densen til Rigdommens og Magtens ulige Fordeling. Og denne
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samme Tendens, virkende med stadig forøget Ki'aft, kan ogsaa 

iagttages i Nutidens Civilisation; den viser sig i ethvert fremad

skridende Land, og desto stærkere, jo mere Landet gaar frem.

Jeg har paavist, hvad Grundaarsagen er hertil. Jeg har 

vist det simple Middel, hvorved denne Aarsag kan ryddes af 

Vejen. Lad mig nu vise, hvorledes, dersom dette ikke bliver 

gjort, Fremskridtet maa gaa over til Forfald og den moderne 

Civilisation synke ned til Barbari paa samme Maade, som det 

er gaaet med alle de foregaaende. Det er Umagen værd at 

pege paa, hvorledes dette kan gaa for sig, da der er mange 

Folk, som anser sligt for umuligt. Gibbon f. Eks. mente, at 

den moderne Civilisation aldrig kunde gaa tilgrunde, fordi der 

ikke længere fandtes Barbarer, som kunde overvælde den. Og 

det er en meget almindelig Forestilling, at Bogtrykkerkunstens 

Opfindelse, hvorved Bøgerne mangfoldiggøres saa umaadelig, har 

gjort det umuligt, af vor Viden nogensinde kan gaa tabt.

Vilkaarene for det sociale Fremskridt er, efter den Lov, vi 

har fundet, Sammenslutning og Lighed. Den moderne Civilisa

tions Historie er Historien om de Fremskridt, der er gjort i 

denne Retning — Historien om den personlige, politiske og reli

giøse Friheds Kampe og Sejre.

Videst i saa Henseende er man naaet i den Nordamerikanske 

Republik, hvor politisk og retslig Lighed er fuldt gennemført, 

og hvor det har været umuligt for et Bureaukrati at opstaa, 

fordi Embederne stadig ny-besættes, hvor enhver religiøs Tro 

eller Ikke-Tro staar paa samme Fod, og hvor enhver Dreng kan 

gøre sig Haab om at blive Præsident. Endnu staar der en Del 

Sejre tilbage at vinde i England ved at udvide Stemmeretten og 

bortfeje de sidste Spor af Kongedømme, Adelsvælde og Præste- 

vælde, og i Lande som Tyskland og Rusland, hvor «Rettigheder af 

Guds Naade» endnu er en hel Del mere end en Talemaade, har 

man endnu langt igen. Men hvor snart Europa vil faa fuldt ud 

republikansk Styre er dog kun et Tids- eller snarere Lejligheds- 

Spørgsmaal. Da nu altsaa de For. Stater i denne Henseende er 

det mest fremskredne af alle store Samfund og gaar i en Ret

ning, hvori alle andre vil komme efter, kan vi dér nøjagtig be

dømme, hvor meget politisk og personlig Frihed i og for sig 

er i Stand til at udrette.

Den første Virkning af den større politiske Lighed var en 

jævnere Fordeling af Formuen og Magten; thi saalænge Befolk-

1«*
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ningen forholdsvis er tynd, beror Uligheden i Formuesfordelingen 

hovedsagelig paa Ulighed i de personlige Rettigheder; det er 

først senere, at den Ulighed, som skyldes Jordens Overgang til 

Privatejendom, træder skarpt frem for Dagen. Imidlertid er det 

nu aabenbart, at fuldstændig politisk Lighed ikke i og for sig 

kan hindre den Tendens til Ulighed, som udspringer fra den 

private Ejendomsret til Jord, og det er endvidere klart, at, naar 

den politiske Lighed møder en voksende økonomisk Ulighed, 

saa maa den tilsidst afføde enten det organiserede Tyrannis Ene

vælde eller Anarkiets Voldsherredømme.

For at forvandle et republikansk Styre til det laveste, og 

mest brutale Despoti er det ikke nødvendigt i Formen at for

andre Landets Forfatning. Der gik Aarhundreder efter Cæsars 

Tid, inden Enevoldsherskeren over Romerverdenen gjorde For

dring paa at regere anderledes end i Kraft af det Senats Myn

dighed, der skalv for ham.

Men Formen er intet, naar Indholdet er borte, og de folke

lige Styrelsesformer er netop de, som Frihedens Indhold lettest 

kan forsvinde fra. Yderlighederne berører hinanden, og en Stats

forfatning med almindelig Stemmeret og theoretisk Lighed kan 

netop lettest gaa over til Despoti. Thi der gaar Forvandlingen 

til Despoti for sig i Folkets Navn og ved Hjælp af Folkets Magt. 

Har man bare engang sikret sig Magtens eneste Kilde, da har 

man sikret sig alt. Der findes da ingen politisk umyndig Klasse, 

man kan appellere til, ingen privilegerede Stænder, som under 

Forsvaret for sine egne Rettigheder kan forsvare alles. Der er 

intet Dige til at dæmme op mod Floden. Det var Baroner, 

anført af en krumstavbærende Erkebisp, der tvang Englands 

Konge ind under magna Charta, det var Middelklassen, som 

brød Stilarternes Hovmod; men et blot og bart Pengearistokrati 

vil aldrig bekæmpe, saalænge det kan haabe at bestikke Tyrannen.

Og naar Uligheden i Livsvilkaar tiltager, gør almindelig 

Stemmeret det let at bemægtige sig Magtens Kilde, thi desto 

større Andel af Magten ligger da i deres Hænder, som ikke føler 

nogen Interesse for, hvorledes Staten styres, og som forbitrede 

af Nød og fordummede af Fattigdom er rede til at sælge deres 

Stemme til den højest bydende eller følge den højest skraalende 

Demagogs Ledelse, eller maaske endog betragter en ryggesløs og 

tyrannisk Regering med det Slags Velbehag, som vi kan forestille 

os, at Roms Proletarer og Trælle maa have følt, naar de saa
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cn Kaligula eller Nero rase mellem de rige Patriciere. I en 

Stat med republikanske Indretninger, hvor én Klasse er altfor 

rig til at lide noget Afbræk i sin Overdaad, hvorledes end de 

offentlige Sager ledes, og cn anden saa fattig, at paa Valgdagen 

nogle faa Dollars betyder mere for dem end alle mulige «Anskuelser» 

tilsammen, medens Mængden raser over en Tingenes Tilstand, 

som den ikke véd noget Raad for, maa det tilsidst gaa saaledes, 

at Magten falder i Hænderne paa Sjakrere, som køber og sælger 

den, ligesom Prætorianerne solgte Roms Purpur, eller i Hæn

derne paa Demagoger, som griber og beholder den for en Tid, 

for siden blot at afløses af andre, endnu værre.

Hvor der lindes en nogenlunde ligelig Ejendomsfordeling — 

og det vil sige det samme som, hvor Fædrelandskærlighed, Dyd 

og Intelligens er almindelig udbredt — der er Styrelsen desto 

bedre, jo mere aristokratisk den er; men hvor der hersker stor 

Ulighed, bliver Tilstanden desto værre, jo mere demokratisk 

Regeringsformen er. Thi uagtet et fordærvet Demokrati i og 

for sig ikke er værre end et fordærvet Enevoldsstyre, saa er 

dog det førstes Indvirkning paa Folkekarakteren værre end del 

sidstes. At give Stemmeret til Vagabonder og Fattiglemmer er 

blot at paakalde Ødelæggelsen. At lægge politisk Magt i Hæn

derne paa Mennesker, der er blevet bitre og fornedrede ved 

Fattigdom, er at stikke Øjnene ud paa en Samson og lægge 

hans Arme om Folkelivets Søjler.

Tilfældighederne ved arvelig Tronfølge kan dog undertiden 

give Magten til den Vise og Retfærdige; i et fordærvet Demo

krati derimod gaar det altid i Retning af at give Magten til den 

daarligste. De bedste gaar tilbunds, medens Bærmen flyder 

ovenpaa. — Vi kan se af Englands Eksempel i det 18de Aar- 

hundrede, da Parlamentet kun udgjorde et afsluttet Adelslaug, 

hvorledes et fordærvet Faamandsvælde kan bestaa uden at udøve 

nogen synderlig Indvirkning paa Folkekarakteren, da Magten i 

dette Tilfælde i Folkets Øjne er forenet med andre Egenskaber 

end Fordærvelse. Men hvor der ingen arvelige Fortrin findes, 

og man daglig ser Mennesker, som ved uredelige Egenskaber 

hæver sig fra den laveste Stilling til Rigdom og Magt, der gaar 

Taalsomhed overfor slige Egenskaber tilsidst over til Beundring. 

En fordærvet demokratisk Styrelse maa tilsidst fordærve hele 

Folket, og da gives der ikke nogen Genoprejsning. Livet er



278 Loven for det menneskelige Fremskridt.

borte, kun Liget er igen, og det er Skæbnens Plov forbeholdt 

at dække det til for Menneskenes Øjne.
Nu er denne Forvandling fra folkelig Styrelse til Despoti af 

laveste Art, som uundgaaelig maa blive Følgen af den ulige For

muesfordeling, ikke bare en fjern Mulighed. Den er allerede 

begyndt i de Foren. Stater, og rykker frem med Kæmpeskridt. 

At vore lovgivende Forsamlinger stadig forringes, at Pengenes 

Indflydelse er i Stigning, at det stadig bliver sværere at opildne 

Folket til levende Reformkrav, at det mindre og mindre er 

Ideer og Grundsætninger, der gør Skel mellem Partierne, og at 

disse kommer ind under Faamandsvælde, der ikke er bedre 

end Diktatur, alt dette er Tegn paa politisk Forfald.

Typen for den moderne Udvikling er den store By. Og 

her er det, at folkeligt Selvstyre aller tydeligst har lidt Skibbrud. 

I alle amerikanske Storbyer findes der i vore Dage en ligesaa 

skarpt fremtrædende herskende Klasse som i de mest aristo

kratiske Lande i Verden. Dets Medlemmer har hele Kvarterer 

i Lommen, udpeger Borgerrepræsentanter og uddeler Embeder 

efter Forgodtbefindende. Og hvem er disse Mænd? Er det 

Mænd, som har erhvervet deres Medborgeres Tillid ved rent 

Levnet, glimrende Evner og alvorlig Granskning af de politiske 

Opgaver? Nej, det er Spillere, Værtshusholdere, Nævekæmpere 

eller noget endnu værre, Mænd, som har gjort sig en Forret

ning af at beherske Stemmer og sælge Embeder. De indtager 

den samme Stilling som Prætorianerne i Rom i Forfaldstiden. 

Den, som vil bære Purpuret, maa gaa til deres Lejr og vinde 

dem med Gaver og Løfter. Det er gennem disse Mænd, at de 

rige Korporationer og de mægtige Pengeinteresser fylder Senatet 

og Domstolene med sine Kreaturer. Der lindes mange Valg- 

krese i de Foren. Stater, hvori en George Washington, en Ben

jamin Franklin eller en Thomas Jefferson ikke vilde have mere 

Udsigt til at kunne blive valgt, end under det gamle Styre i 

Frankrig en simpel Bonde til at blive Marskalk. Selve (leres 

Personlighed vilde være en uoverstigelig Hindring.

I Theorien er vi ivrige Demokrater. Et Forslag om at 

ofre Svin i Templet vilde næppe have vakt større Afsky og For

bitrelse i det gamle Jerusalem end hos os et Forslag om at 

give vore mest fremragende Borgere et ydre Udmærkelsestegn. 

Men vokser der ikke op iblandt os en Klasse, som har hele 

Aristokratiets Magt uden nogen af dets Dyder? Vi har ganske
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almindelige Borgere, som behersker Tusinder af Jernbane-Mile, 

Millioner Tnd. Land, Mænd, der udnævner Guvernørerne over 

selvstændige Stater, som de antager en Kontorist, og hvis Vilje 

er lige saa afgørende i de lovgivende Forsamlinger som den 

franske Konges før Revolutionen. Tidens Understrøm synes at 

drive os tilbage igen til de gamle Tilstande, som vi troede, vi 

var kommet ud af. Haandværker- og Handelsstandens Udvikling 

nedbrød lidt efter lidt Feudalismen, efter at den saa fuldstændig 

havde gennemsyret alle Forestillinger, at man endog tænkte sig 

Himlen indrettet efter feudale Grundsætninger med den første 

og anden Person i Treenigheden som Rigsherre og Lensmand. 

Men nu truer Næringsflidens og Handelens Udvikling (under 

Samfundsforhold, hvor Jorden er gjort til privat Ejendom) med at 

tvinge enhver Arbejder til at søge sig en Arbejdsherre, ligesom 

den Usikkerhed, der fulgte efter det romerske Riges endelige 

Fald, tvang alle frie Mænd til at søge sig en beskyttende Herre. 

Intet synes fritaget fra denne Tendens. Og naar én er Herre 

og de andre Tjenere, da vil den ene komme til at beherske de 

andre selv i saadanne Ting som Stemmegivning.

Vi kan ikke dølge det for os selv, Samfundet bliver under

gravet for vore Øjne i sine Grundvolde. Medens Literaturen er 

fuldstændig gennemtrængt af den Mening, at vi for stedse har 

lagt den civiliserede Tilstand bag os i en uafbrudt Fremmarsch, 

begynder der at vise sig Tegn til, at vi i Virkeligheden er paa 

Vej til at vende tilbage til Barbariet. Et af Barbariets Kende

tegn er dets Ringeagt for Person og Ejendomsret. At vore angcl- 

saksiske Forfædres Love som Straf for Mord satte en Penge

bøde, der i Størrelse svarede til Ofrets Rang, medens vor Lov

givning ikke kender til nogen Rangsforskel, men beskytter den 

ringeste mod den højeste ved en og samme Dødsstraf, anses 

som Bevis paa vore Forfædres Barbari og vor Civilisation. Og 

at Sørøveri og Slavehandel engang betragtedes som lovlige Be

skæftigelser, er et afgørende Bevis paa det raa Udviklingsstand

punkt, vi er kommen ud over.

Men det er en velbekendt Sag, at til Trods for vore Love 

kan hvem som helst, der har Lyst til at dræbe en anden, gaa 

lige ind i et af de store Befolkningscentre og gøre det, og saa 

overgive sig til Retfærdigheden med hundrede Udsigler mod én 

til ikke at lide nogen større Straf — blot han har Penge nok
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til Sagførere, som forstaar den Kunst at skaffe sig Udsættelse, 

finde Vidner og gøre Jurymændene indbyrdes uenige.

Ligeledes vil en Mand, blot han har stjaalet saa rigelig, at 

han har skaffet sig en ordentlig Formue, kunne gaa ustraffet 

omkring, hilst af sine Kendinger paa samme Maade, som i gamle 

Dage en Viking formodentlig er blevet hilst efter et heldigt 

Røvertogt. Lige meget om han har plyndret den, som skænkede 

ham sin Tillid, plyndret Enker og Faderløse, han kan endda 

i fuldstændig Sikkerhed prale med sin Rigdom for hele Verdens 
Øjne.

Denne Tendens i Tidsretningen gør sig mere og mere gæl

dende, den tiltager i samme Grad, som Uligheden vokser. Der

som dette ikke er en Tilbagegang mod Barbariet, hvad er det saa?

Om vi end ikke udtaler det aabent, saa er dog vor Tillid 

til de republikanske Indretninger i afgjort og stadig Aftagen. 

Den fortrøstningsfulde Tro paa den republikanske Forfatning 

som Kilden til alle folkelige Velsignelser findes ikke længer. 

Tænkende Mennesker begynder at indse dens Farer uden at vide, 

hvorledes man skal undgaa dem, de begynder at dele Macaulays 

mørke Syn paa Fremtiden. Og Folket vænner sig mere og mere 

til den voksende Fordærvelse. Det mest ulykkevarslende poli

tiske Tegn i de Foren. Stater i vore Dage er Udbredelsen af 

den Tankegang, som enten tvivler paa, at der findes nogen 

ærlig Mand i de offentlige Embeder, eller anser ham for et Fæ, 

at han ikke benytter sig af Lejligheden. Det viser, at Folket 

selv begynder at blive fordærvet. Saaledes glider det republi

kanske Styresæt i de Foren. Stater nu til dags den Vej, som 

det uundgaaelig maa under Forhold, som fremkalder Ulighed.

Hvor denne Vej fører hen, er klart. Naar Fordærvelsen 

bliver kronisk, naar den nedarvede Forestilling om Ære, Dyd 

og Fædrelandskærlighed svækkes, naar Loven kommer i Foragt 

og Reformer bliver haabløse, da fostres der i de raadnende 

Masser vulkanske Kræfter, som sønderriver og knuser alt, naar 

en gunstig Lejlighed giver dem Luft. Stærke, samvittighedsløse 

Mennesker, kaldt frem af Omstændighederne, bliver Redskaber 

for Folkets blinde Begærlighed eller vilde Lidenskaber; Sværdet 

vil atter blive mægtigere end Pennen, og i Ødelæggelsens Karne

valstummel vil raa Vold og vildt Vanvid veksle med Forfalds

tidens Døsighed.

Jeg taler kun oni de Foren. Stater, fordi dette Samfund er
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det længst fremskredne af alle de store Stater. Men hvad skal 

vi sige om Europa, hvor Dæmninger af gamle Love og Sæd

vaner opstemmer de svulmende Vande, og hvor staaende Hære 

presser Sikkerhedsventilerne ned, skønt der Aar for Aar fyres 
stærkere under.

Men hvorfra skal de nye Barbarer komme? Gaa gennem 

cie smudsige Kvarterer i Storbyerne, og du vil allerede nu kunne 

se deres Horder samle sig ! Men hvorledes skal vor Viden for- 

gaa? — Menneskene vil holde op tned at læse, og Bøgerne blive 

forvandlet til Brandfakler eller Patroner!

Hvor svage Spor vilde der ikke blive tilbage af vor Civili

sation, dersom den kom til at gennemgas en ligesaa heftig Døds

kamp som alle tidligere Civilisationer. Papir varer ikke saa 

længe som Pergament, og vore massiveste Bygninger og Mindes- 

niæi ker kan ikke i Fasthed sammenlignes med Fortids-Rigernes 

i Klippen udhugne Templer og kæmpemæssige Bygningsværker. 

Og vi har jo desuden ikke blot Dampmaskinen og Bogtrykker

pressen, men ogsaa Petroleum, Nitroglycerin og Dynamit.

Dog, i vore Dage at antyde, at vor Civilisation muligvis 

kunde synke, synes Folk en vild Pessimisme. Hos Flertallet af 

tænkende Mennesker saa vel som hos den store Mængde er 

Troen paa Fremskridtet saa dybt rodfæstet, at den ikke taaler 
Skygge af Tvivl.

Men enhver, der tænker sig ind i Sagen, vil se, at dette 

nødvendigvis maa være Tilfældet overalt, hvor Fremskridtet 

gradvis gaar over til Tilbagegang. Thi i Samfundsudviklingen 

som i alt andet har Bevægelse Tendens til at gaa frem i rette 

Linier, og Menneskene har da ogsaa en næsten uimodstaaelig 

Tilbøjelighed til at tro, at den Bevægelse, som engang var Frem

gang, og som endnu vedvarer, fremdeles er Fremgang. Dertil 

kommer, at naar Civilisationen synker, gaar Samfundene ikke 

tilbage ad den samme Vej, de er kommet frem paa. Civilisa

tions-Nedgang vilde f. Eks. i politisk Henseende ikke føre os 

tilbage fra Republiken til indskrænket Monarki og derfra videre 

til Lensvæsen; den vilde kaste os i Armene paa Enevælde og 

Anarki. I religiøs Henseende vilde Nedgangen ikke føre os til

bage til vore Forfædres Tro, til Protestantisme eller Katoli

cisme, men til nye Former for Overtro. Indenfor Videnskaben 

vilde Nedgangen ikke føre os tilbage til Bacon, men til lærd 
Kineseri.
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At Civilisationens gradvise Tilbagegang efter et Tidsrum af 

Fremgang endog nødvendigvis af det store Flertal maa opfattes 

som Fremskridt, er let at forstaa. Saaledes er der f. Eks. en 

umaadelig Forskel mellem den græske Kunst i den klassiske Tid 

og i det senere Rige; men Forandringen var ledsaget eller ret

tere sagt foraarsaget af en Forandring i Smagen. De Kunstnere, 

som hurtigst fulgte denne Smagsforandring, ansaas i sin Tid som 

de ypperste. Og ligesaa i Literaturen. Da den blev mere flad 

barnagtig og opstyltet, blev det opfattet som forøget Kraft og 

Skønhed; medens det virkelig gode blev anset for raat, tørt eller 

kedsommeligt. Ja, naar Nedgangen allerede er i fuld Fart, kan 

endog Tilbagegangen til Barbari blive anset om end ikke rent 

ud for Fremskridt, saa dog for noget nødvendigt. Nylig har man 

f. Eks. genindført Pryglestraf i den engelske Straffelov, og det 

samme har man ogsaa stærkt taget til Orde for paa denne Side 

Atlanterhavet. Forbrydelsernes voksende Antal kan jo maaskc 

endog føre til, at Anvendelsen af Tortur ved retslige Undersøgel

ser, som stadig tiltog med den romerske Civilisations Forfald, 

paa ny kan blive paakrævet som en nødvendig Forbedring i vor 

Straffelov.

Hvorvidt der virkelig i Nutidens Anskuelser og Smag alle

rede har vist sig Tegn til Tilbagegang, er det ikke nødvendigt her 

at undersøge; inen sikkert er det, at mange Ting tyder hen paa, 

at vor Civilisation har naaet et kritisk Tidsrum, og at dersom 

man ikke tager et nyt Tilløb henimod social Lighed, kan det 

19de Aarhundrede muligvis komme til for Efterverdenen at staa 

som denne Civilisations Højdepunkt. De industrielle Kriser, som 

foraarsager lige saa megen Bortødsling og Lidelse, som Hungers

nød eller Krige fører med sig, ligner de Anfald, der gaar forud 

for en Lammelse. Overalt er det klart, at den Ulighed, som 

Fremskridtet nødvendigvis afføder, hvor Jorden er monopoliseret, 

ikke kan gaa stort længere, uden at drive vor Civilisation ind 

paa det Skraaplan, som er saa let at betræde, men saa vanskeligt 

at slippe bort fra. Overalt ser man Tilværelseskampens sti

gende Bitterhed og den voksende Nødvendighed af at anspænde 

hver Nerve for ikke at blive kastet omkuld og trampet under 

Fod i Kapløbet, lægge Beslag paa de Kræfter, som skulde sætte 

Fremskridtet i Gang og holde det oppe. I alle civiliserede Lande 

er Fattigondet, Forbrydelserne og Sindssygen i Tiltagen. Saa- 

danne Kendsgærninger tyder ikke paa stigende Civilisation. De
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lyder tværtimod paa en Civilisation, som i sine Understrømme 

allerede har begyndt at ebbe ud. Og om end vor Viden endnu 

vokser og vore Opfindelser endnu gaar for sig og Byerne endnu 

udvider sig, saa er dog Civilisationens Forfald allerede begyndt, 

naar vi i Forhold til Folkemængden maa bygge flere og flere 

Fængsler, Fattighuse og Sindssygeanstalter. Det er ikke ovenfra 

nedad, at Samfundene dør, det er nedenfra opad.

Men der findes endnu langt mærkbarere Beviser for Civili

sationens nedadgaaende Tendens. Der findes i Tiden en ube

stemt, men almindelig Følelse af Misnøje, en revolutionær Gæ

ring og en voksende Bitterhed blandt de arbejdende Klasser. 

Fulgte nu hermed en klar Forestilling om, hvorledes Ondet 

kunde afhjælpes, saa vilde det være et forhaabningsfuldt Tegn; 

men det er ikke saa. Trods al Skolegang synes Folk ikke at 

være kommet en Smule længere frem i den Kunst at slutte fra 

Virkning til Aarsag. Tilbagefaldet til Beskyttelsestold og andre 

politiske Vildfarelser, der for længe siden burde være lagt paa 

Hylden, beviser dette. — Ingen kan se paa den umaadelige Om

ændring af de religiøse Forestillinger, som nu gaar for sig i 

hele den civiliserede Verden, uden at føle, at dette kan faa de 

mest skæbnesvangre Følger. Thi hvad der gaar for sig, er ikke 

en Forandring i Religionens Form, men en Nedbrydning af Re

ligionens Grundideer. Kristendommen er ikke bare simpelthen 

i Færd med at frigøre sig for Overtro, den er ved i Folkets 

Sjæl at dø ud lige til Roden, ligesom det gamle Hedenskab var 

ved at dø ud, da Kristendommen traadte ind i Verden. Og 

intet indtager dens Plads. Enten nu dette er et Fremskridt 

eller det modsatte, kan der ikke være Tvivl om, at dersom ikke 

Menneskenaturen pludselig har forandret sig i det, som Verdens

historien viser er Menneskehedens dybeste Karaktertræk, saa for

beredes der herigennem de mægtigste Begivenheder. I mindre 

Maalestok og paa en mere overfladisk Maade gik en saadan Til

stand i Tænkningens Verden forud for den franske Revolution 

men nu er det dybt og ikke grundt, den materialistiske Tanke

gang pløjer. Det nærmest tilsvarende Sidestykke til det Skib

brud for de religiøse Forestillinger, som nu gaar for sig, frem- 

byder det Tidsrum, hvori den gamle Civilisation gik over fra 

Herlighed til Forfald. Hvad Forandring der vil komme, formaar 

ingen Dødelig at sige; men at en stor Forandring maa komme, 

det begynder tænkende Mennesker at forstaa. Den civiliserede
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Verden staar skælvende foran en stor Bevægelse. Enten maa det 

blive et Spring opad, som aabner Vejen til endnu uanede Frem

skridt, eller ogsaa en Nedstyrtning, som fører os tilbage til 

Barbariet.

FEMTE KAPITEL.

Den centrale Sandhed.

De snævre Rammer, hvori jeg har været nødt til at holde 

denne sidste Del af vor Undersøgelse, har nødt mig til al ude

lade eller blot i Forbigaaende røre ved meget, hvor en udtøm

mende Undersøgelse havde været paa sin Plads.

Saa meget er dog i det mindste klart, at den Sandhed, som 

vi i den socialøkonomiske Del af vor Undersøgelse blev ført til, 

træder lige saa klart frem i Folkenes og Civilisationens Stigning 

og Fald, og at den stemmer overens med den dybt rodfæstede 

Erkendelse af Sammenhæng og Følge, som vi kalder moralsk 

Følelse. Saaledes har vore Slutninger faaet den størst mulige 

Sikkerhed og Støtte.

Denne Sandhed indeholder baade en Trusel og et Løfte. 

Den viser, at de stedse mere fremtrædende Onder, som skyldes 

uretfærdig og ulige Fordeling, ikke er af blot tilfældig Art og 

vil helbrede sig selv, men tværtimod, dersom ikke deres Aarsag 

fjernes, maa vokse niere og mere, indtil de som en Bølge skyller 

os tilbage i Barbariet ligesom alle tidligere Civilisationer. Men 

den viser ogsaa, at disse Onder ikke eksisterer i Kraft af Natur

love, men ene skyldes sociale Misforhold, der staar i Strid med 

Naturloven, og at vi ved at fjerne deres Aarsag vil give Frem

skridtet et umaadeligt Stød fremad.

Ved at tillade nogle at beslaglægge de Goder, som Naturen 

tilbyder frit til alle, har vi miskendt Retfærdigheds-Grundloven, 

der saa vidt vi kan se, naar vi betragter Tingene i deres store 

Sammenhæng, er den højeste Verdenslov. Hævder vi derimod 

for Alvor alle Menneskers Ret til Naturens Gaver, fjerner vi 

dermed Hovedaarsagen til den unaturlige Ulighed i Fordelingen 

af Formue og Magt, udrydder Fattigdommen, udtørrer Kilderne
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til Last og Elendighed, giver Opfindelsesaanden ny Kraft, styrker 

Folkestyret og gør Tyranni og Anarki umulig.

Den Reform, som jeg har foreslaaet, samstemmer med alt, 

som i politisk, social eller moralsk Henseende er ønskeligt. Den 

har en virkelig Reforms Egenskaber, thi den vil bane Vejen for 

alle andre Reformer. Hvad er den vel andet end Gennemførel

sen og Levendegørelsen af den Sandhed, som er udtalt i den 

nordamerikanske Uafhængighedserklæring, den «selvindlysende» 

Sandhed, som udgør denne Erklærings Hjærte og Sjæl: «at alle 

Mennesker er skabt lige, at de af Skaberen er udrustet med 

visse ua fhændelige Rettigheder, at til disse hører Liv, Frihed 

og Stræben efter Lykke ?»

Disse Rettigheder fornægtes, naar man fornægter den lige 

Ret til Jorden. Lighed i politiske Rettigheder kan ikke erstatte 

lige Ret til Naturens Gaver. Alt som Befolkningen vokser og 

Opfindelserne øges, bliver den politiske Frihed, naar denne Ret 

fornægtes, blot Frihed til mod Sulteløn at konkurrere om Ar

bejde. Dette er den Sandhed, vi har miskendt. Derfor strejfer 

Vagabonder paa vore Landeveje, og Fattigdommen gør Trælle 

og Stemmekvæg ud af Mennesker trods det Selvstyre, vi praler 

med, og Armoden avler Uvidenhed, som vore Skoler ikke kan 

lyse op i, og Guldet vejer tungt i Retfærdighedens Vægtskaal, 

høje Stillinger indtages af Folk, som ikke engang skilter med 

Fædrelandskærlighed, og Republikens Grundpiller, som vi troede 

var saa stærke, begynder at give efter for det voksende Tryk.

Vi ærer Friheden i Navn og i Form. Vi rejser Billedstøtter 

for den og udtoner dens Pris; men vi har ikke fuldt sat vor 

Lid til den. Og med vor Udvikling vokser dens Krav. Den 

nøjes ikke med halv Tjeneste!

Frihed! det er et Ord af Vælde, ikke et øredøvende tomt 

Prale-Ord. Thi Frihed betyder Retfærd, og Retfærd er Naturens 

Lov — Loven for Sundhed, Ligevægt, Styrke, Broderlighed og 

Samvirken.

De, som tror, at Friheden har fuldbyrdet sit Værk, naar 

arvelige Forrettigheder er afskaffet og Folk har faaet Stemmeret, 

de, som tror, at den ikke har niere at gøre med Livets daglige 

Forhold, de har aldrig set dens virkelige Storhed — for dem 

inaa de Digtere, som har besunget den, synes lutter Frase

magere og dens Martyrer Narre! Ligesom Solen er Livets saa-
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vel som Lysets Kilde, foraarsager al Bevægelse og fremkalder 

alle Tilværelsens og Skønhedens uendelige Mangfoldigheder, saa- 

ledes er Frihedens Betydning for Menneskeslægten. Det er ikke 

for et tomt Tankespind Frihedens Forkæmpere har stridt og i 

enhver Tidsalder dens Vidner og Martyrer er fremstaaet.

Vi taler om Friheden som en Ting for sig selv og om Dyd, 

Velstand, Kundskab, Opfindelsesevne, Folkekraft og Uafhængighed 

som ganske andre Ting; men Friheden er alle disse Tings Moder; 

den er for Dyden, hvad Lyset er for Farven, for Velstanden, 

hvad Solskinnet er for Kornet. Den er Opfindelsernes Genius, 

Folkekraftens Nerve, den folkelige Uafhængigheds Aand. Hvor 

Friheden stiger, der vokser Dyden, Velstanden tiltager, Kund

skaben udbreder sig, Opfindelser øger de menneskelige Kræfter, 

og i Kraft og Aand staar det friere Folk blandt sine Naboer 

som Saul blandt sine Brødre, højere og skønnere. Hvor Fri

heden synker, der visner Dyden, Velstanden tager af, Kund

skaben glemmes, Opfindelserne hører op, og Riger, der engang 

var mægtige i Krigens og Fredens Idrætter, bliver et hjælpeløst 

Bytte for friere Barbarer!
Kun i brudte Straaler har Frihedens Sol hidtil skinnet blandt 

Menneskene, men alle Fremskridt har dog den kaldt frem !

Friheden kom til et Folk af Trælle, som vaandede sig under 

ægyptiske Svøber, og førte det ud af Trældommen. Den staal- 

satte det i Ørkenen og gjorde det til et Folk af Sejervindere. Mose

lovens frisindede Aand førte dets Tænkere op paa Højder, hvor 

de saa Guds Enhed, og begejstrede dets Digtere til Sange, som 

endnu den Dag idag er et Udtryk for Tankens højeste Flugt. 

Friheden dæmrede paa Fønikiens Kyst, og gennem Herkules- 

Søjlernes Port sejlede der Skibe for at pløje det ukendte Hav. 

Den kastede et Halvlys hen over Grækenland, og Marmoret blev 

til Skikkelser af fuldendt Skønhed, Ordet et Redskab for de 

fineste Tanker, og mod de frie Byers Folkevæbning knustes 

den store Konges talløse Skarer som Bølgerne mod en Klippe. 

Den kastede sine Straaler paa de italienske Bønders Smaabrug, 

og af dens Kraft udsprang der en Magt, som erobrede Verden. 

Den lyste ud fra de germanske Krigeres Skjolde, og Augustus 

græd over sine Legioner. Ud af den Nat, som fulgte paa dens 

Formørkelse, faldt dens første Daggry paa frie Stæder, og den 

tabte Vidskab levede op igen, og den moderne Civilisation tog
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sin Begyndelse; og eftersom Friheden vokste, saa vokste ogsaa 

Kunst, Velstand, Magt, Viden og Dannelse. I ethvert Folks Hi

storie kan vi læse den samme Sandhed. Det var den Kraft, 

som fødtes af magna Charta, der vandt Sejrene ved Crécy og 

Azincourt. Det var den Frihedens Aand, der førte en ki'onet 

Tyran til Blokken, som dér lagde det Frø, hvorfra et saa mæg

tigt Træ skød frem. Det var gammel Friheds Daadskraft, som 

hævede Spanien, dengang det havde vundet Enhed, til det mæg

tigste Rige paa Jorden, men kun for at del skulde falde til Svag

hedens nederste Dyb, da Tyranni afløste Friheden. Se kun paa 

Frankrig, hvorledes al aandelig Kraft sank hen under det syt

tende Aarhundredes Tyranni for i Glans at løfte sig op igen, 

da Friheden vaagnede i det attende Aarhundrede og ved de 

franske Bønders Befrielse i den store Revolution vakte den vid

underlige Kraft, som i vor Tid har trodset Nederlag.

Skal vi da ikke tro paa Friheden?

I vor Tid som i fordums Dage sniger Kræfter sig frem, 

som avler Ulighed og derved ødelægger Friheden. I Horisonten 

begynder Skyerne truende at samle sig. Friheden kalder os 

paany. Vi maa følge den videre frem, vi maa helt og holdent 

stole paa den. Hvis ikke vi fuldt ud optager den iblandt os, 

vil den ikke blive. Det er ikke nok, at Menneskene har Stemme

ret, det er ikke nok, at de theoretisk er lige for Loven. De 

maa have Frihed til at udnytte Livels Goder, de maa staa paa 

lige Fod overfor Naturens Gaver. Enten dette eller ogsaa kom

mer Mørket, og de Kræfter, som Fremskridtet har frembragt, 

bliver til ødelæggende Magter. Delte er Aarhundredernes Lær

dom. Samfundsbygningen kan ikke blive staaende, naar dens 

Grundsten ikke hviler paa Retfærdighed.

Vor grundlæggende Samfundsindretning er en Fornægtelse af 

Retfærdigheden. Ved at tillade én Mand at eje den Jord, som 

andre Mennesker maa leve paa og af, har vi gjort dem til hans 

Livegne i en Grad, som øges med Fremskridt. Dette er den Trylle

formular, som i alle civiliserede Lande berøver Masserne Frugten 

af deres tunge Slid paa en Maade, de ikke forstaar; som om

skaber den politiske Frihed til Despoti og snart maa komme til 

at forvandle de demokratiske Indretninger til Anarki. Det er 

dette, som vender Fremskridtets Velsignelse om til Forbandelse.

En Civilisation, der er bygget paa saadan Grund, kan ikke
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vedvare. Verdens evige Love forbyder det. Ruiner af døde 

Riger vidner derom, og den indre Stemme i hvert Menneskes 

Bryst svarer, at det er umuligt. Det er noget større end Vel

gørenheden, noget mere ophøjet end Barmhjertigheden — det er 

Retfærdigheden selv, som kræver af os, at vi skal udslette denne 

Uret. Den Retfærdighed, som ikke vi] afvises, som fører Sværdet 

ved Siden af Vægtskaalen. Skal vi søge at afvende Slaget med 

Messesang og Bønner? Skal vi søge at omgaa en uforanderlig 

Lovs Bud ved at bygge Kirker, mens hungrige Børn klager og 

trætte Mødre græder?

Selv om den antager Bønnens Sprog, det er dog Guds

bespottelse at tilskrive Forsynets uransagelige Beslutninger den 

Lidelse og Raahed, som Armoden afføder, at vende sig med fol

dede Hænder til Gud den almægtige og lægge over paa ham An

svaret for vore Storbyers Elendighed og Forbrydelser. Et barm

hjertigt Menneske vilde have indrettet Verden bedre, et retfær

digt Menneske vilde med sin Fod knuse saadan en raadden 

Myretue! Det er os selv, Ansvaret paahviler! Skaberen udøser 

over os sine Gaver, mere end nok for alle. Men ligesom Svin, 

der rives om Føden, træder vi dem i Støvet — træder dem i 

Støvet, mens vi river og sønderslider hverandre!

I selve Midtpunkterne for vor Civilisation findes der for 

vore Øjne Nød og Lidelse nok til at gøre hver den syg om 

Hjærtet, som ikke staalsætter sine Nerver. Tør vi vende os til 

Skaberen og bede ham afhjælpe det? Sæt, at Bønnen blev hørt: 

at Solen straalede med større Glans, at frisk Kraft gennem- 

trængte Jordbunden, og at den Sæd, som nu giver halvtresindstyve 

Fold, vilde give hundrede! Vilde Fattigdommen da formindskes 

eller Nøden afhjælpes? Nej, ingenlunde! Fordelen vilde kun 

blive forbigaaende. De nye Kræfter vilde vi jo blot kunne ud

nytte ved Brug af Jorden. Og da Jorden er privat Ejendom, 

vilde de, som nu har Eneret til Skaberens Gaver, tage Eneretten 

ogsaa til de nye Gaver. Jordrenten vilde stige, men Lønnen 

vilde fremdeles stræbe henimod Suitepunktet.

Dette er ikke alene en socialøkononiisk Slutning; ogsaa Er

faringen viser det. Vi ved det, fordi vi har set det. 1 vor 

egen Tid, for vore egne Øjne har den Magt, som hele Vei'den 

blot er en Aabenbarelse af, den Magt, som skaber og opret

holder alt, forøget de Gaver, som staar til Menneskenes Raa-
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dighed, ligesaa virkelig, som om Naturens Frugtbarhed var blevet 

forøget. Hos En vaagnede den Tanke, som tøjlede Dampen til 

Menneskehedens Tjeneste. I en Andens indre Øre blev den 

Hemmelighed hvisket, som tvinger Lynet til at bære Budskab 

rundt om Jorden. Paa hvert Omraade af Næringsfliden er der 

opstaaet Arme af Jærn og Fingre af Staal, hvis Virkning paa 

Formueproduktionen har været netop den samme som en For

øgelse af Naturens Frugtbarhed. Men hvad har Følgen været? 

Simpelthen al gøre de Faa endnu rigere, de Mange endnu mere 

hjælpeløse.

Er det muligt, at Skaberens Gaver ustraffet kan beslaglægges 

paa den Maade? Er det en ringe Ting, at Arbejdet berøves sin 

Fortjeneste, at de Mange lider Nød, medens de Faa er overmættet? 

Paa hvert Blad i Historien kan man læse den Lære, at slig Uret 

aldrig gaar ustraffet hen, at den Gengældelse, som følger Uret- 

færdigheden i Hælene, aldrig sover! Man se sig om i Dag! Kan 

denne Tingenes Tilstand vare længe? Skal ogsaa vi sige: «Efter 

os Syndfloden!» Den Kamp, som enten maa genoplive Samfundet 

eller styrte det i Ruiner, er nær for Haanden, om den ikke alle

rede er begyndt.

Det er den Blindhed, som altid gaar forud for Ødelæggelsen, 

som i (ien civiliserede Verdens febersyge Pulsslag ikke ser andet 

end en forbigaaende Virkning af kortvarige Aarsager. Mellem 

vore demokratiske Ideer og aristokratiske Samfundsordning er der 

en uforsonlig Strid. Vi kan ikke vedblive at opdrage Drenge og 

Piger i vore offentlige Skoler og siden nægte dem Retten til ærlig 

at fortjene sit Brød. Vi kan ikke vedblive at snakke om Menneske

rettigheder og samtidig fornægte Menneskenes Ret til Skaberens 

Gaver.
Men dersom vi, medens det endnu er Tid, tager vor Tilflugt 

til Retfærdigheden, dersom vi har Tiltro til Friheden og følger 

den, da maa de Kræfter, som nu truer, blive Midler for Frem

gangen. Tænk paa de Kræfter, der nu gaar til Spilde, de umaade- 

lige Kundskabsfelter, der endnu staar tilbage at udforske, de 

Muligheder, om hvilke de vidunderlige Opfindelser i dette Aar- 

hundrede blot giver en svag Anelse. Naar Nøden er tilintetgjort, 

Havesygen forvandlet til ædle Lidenskaber, naar det Broderskab, 

som fødes af Lighed, er traadt i Stedet for Skinsyge og Mistro, 

naar de aandelige Kræfter er frigjort ved Kaar, som giver selv

George: Fremskridt og Fattigdom. 19
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den Ringeste Hygge og Fritid, hvo kan da maale den Højde, til 

hvilken vor Civilisation kan svinge sig? Tanken fattes Ord! 

Det er Guldalderen, som Digteren har sunget om, og begejstrede 

Seere forudsagt i Billeder! Det er det herlige Syn, som altid har 

foresvævet Menneskene i vekslende Straaleglans. Det er, hvad 

han saa, hvis Øjne paa Patmos var lukte i Henrykkelse. Det 

er Guds Stad paa Jorden med Mur af Jaspis og med Porte af 

Perler! Det er Fredsfyrstens Rige!

■MM



SLUTNING.

Menneskelivets Gaade.

Mit Værk er tilendebragt.

Men end højere stiger Tanken. Bag Samfundslivets Pro

blem ligger det enkelte Menneskelivs. Det har været mig umu

ligt at tænke paa det ene uden ogsaa at tænke paa det andet, 

°g paa samme Vis vil det formodentlig ogsaa gaa dem, som 

læser denne Bog og saaledes i Tankerne følger mig.

Det Problem kan jeg dog ikke her undersøge. Jeg omtaler 

det kun, fordi en Tanke, som, mens jeg skrev denne Bog, er 

blevet mig til usigelig Opmuntring, maaske ogsaa kan glæde 

nogle af Bogens Læsere; — thi hvad Skæbne den end faar, den 

vil dog blive læst af nogle, som i sit Hjærtes Dyb har taget 

Korset til et nyt Korstog. Vel vil denne Tanke opstaa hos dem 

uden min Hjælp, men man er sikrere paa, at man virkelig ser 

en Stjerne, naar man ved, at andre ogsaa ser den.

Den Sandhed, jeg har forsøgt at klargøre, vil ikke let vinde 

frem. Havde den kunnet det, saa var den blevet antaget for 

længe siden, ja, var aldrig blevet fordunklet. Men den vil finde 

Venner, som vil arbejde for den, lide for den og, om det kræ

ves, dø for den. Thi saadan er Sandhedens Magt.

Vil den tilsidst sejre? Tilsidst ja. Men bliver det i vor 

Tid eller blot i Tider, da der endnu lever et Minde om os? 

Det Menneske, som ved Synet af den Nød, Uvidenhed og Raa- 

hed, der forvoldes af uretfærdige Samfundsindretninger, foresæt

ter sig, saavidt han evner, at rette dem, maa lide bitre Skuffel

ser. Saa har det været alle Dage. Men den bitreste Tanke —
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og den opstaar undertiden hos de bedste og modigste — er den, 

at al Møje er haabløs, al Opofrelse forgæves. Hvor faa af dem, 

som saar Sæden, er det givet at se den spire eller endog kun 

med Vished at vide, at den vil spire.

Lad os ikke skjule det for os selv. Atter og atter er Sand

hedens og Retfærdighedens Fane blevet løftet i denne Verden. 

Atter og atter er den blevet trampet ned — mangen Gang i Blod. 

Hvis de Kræfter var svage, som staar Sandheden imod, hvis 

Retfærdigheden kun behøvede at rejse sit Hoved, for at faa 

Uretfærdigheden til at fly, hvorledes kunde da de Fortryktes 

Klager saa længe raabe til Himlen?

Men^ den, som ser Sandheden og Retten og vil staa paa 

dens Side, spørger ikke først, om Kampen vil lykkes. Falskhed 

og Uret skænker ofte nok Sejr. Men har ikke Sandheden og 

Retten noget at give, noget som just tilhører dem, ikke skyldes 

Tilfældets Luner? — At de har det, ved enhver, som har følt 

deres løftende Indflydelse. Men undertiden sænker Skyerne sig. 

Hvor knugende at læse om de Menneskers Liv, som har villet 

gøre noget for deres Medmennesker. Sokrates rakte de Gift

bægeret, Gracchus dræbte de med Stokke og Stene, og én, den 

største og reneste af alle, korsfæstede de. Den Dag idag er 

Ruslands Fængsler fulde, og i lange Rækker gaar Mænd og 

Kvinder, som, om det ikke var for deres højsindede Fædrelands

kærligheds Skyld, kunde have levet i Overflod og Mag, i Lænker 

til Sibiriens levende Død. Alt dette ser vi tydelig nok.

Men ser vi det Hele?

Nys fik jeg fat paa en Avis. I den stod der en kort Med

delelse om tre Nihilisters Henrettelse i Kiev — den preussiske 

Undersaat Brandtner, en ubekendt Mand, der kaldte sig Antonoff, 

og Adelsmanden Ossinsky. Ved Foden af Galgerne fik de Lov 

at kysse hinanden. «Saa skar Bøddelen Rebet over, Lægen stad

fæstede, at Døden var indtraadt, Legemerne blev begravet ved 

Foden af Skafottet, og Nihilisterne var overgivet til evig For

glemmelse.» Saaledes lyder Meddelelsen. — Jeg tror den ikke. 

Nej, ikke til Forglemmelse!

Jeg har i denne Undersøgelse fulgt Gangen af mine egne 

Tanker. Da jeg i Tanken først begyndte den, havde jeg ingen 

Theori at støtte, ingen Slutninger at bevise. Men jeg havde for 

første Gang virkelig set den gruelige Elendighed, som raader i 

en stor By; den forfærdede og pinte mig, og Tanken om, hvad
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Aarsagen vel kunde være dertil og hvorledes det skulde kunne 

afhjælpes, gav mig ingen Ro.

Men af Undersøgelsen fremgik der for mig noget, som jeg 

ikke ventede at finde, og en Tro, som var død i mig, kom igen 

til Live.

Længselen efter et tilkommende Liv er naturlig og dyb. 

Den vokser med den aandelige Udvikling, og ingen føler den 

vist dybere end de, som har begyndt at se, hvor stor Verden 

er, og hvor uendelige de Udsigter er, som ethvert Fremskridt i 

Viden aabner for os — Udsigter, som der vilde behøves en Evig

hed for at udforske. Men i vor Tids aandelig Luft synes det 

for det store Flertal af Mennesker, over hvem de blotte Tros

sætninger har tabt sin Magt, umuligt at se noget andet i denne 

Længsel end cl tomt og barnagtigt Haab, udsprunget fra Menne

skets Selvkærlighed, og uforeneligt med positiv Viden.

Men naar vi undersøger og eftersporer de Forestillinger, 

som saaledes udslukker Haabet om et tilkommende Liv, viser 

det sig, at de har sin Kilde ikke i Naturvidenskabens Opdagel

ser, men i visse af Samfundslærens Lærdomme, som har gennem

syret Tænkningen i alle Retninger. De har sin Rod i den Lære, 

at (icr er en Tendens til at frembringe flere Mennesker, end der 

kan forsørges, at Last og Elendighed skyldes Naturlove og er 

de Midler, ved hvilke Fremskridtet foregaar, og at det menne

skelige Fremskridt sker gennem en langsom Raceforædling. Denne 

Lære, som i Almindelighed er blevet antaget for uimodsigelig 

Sandhed, har gjort, hvad Naturvidenskabens Fremskridt ikke i 

og for sig gør: fornedret det enkelte Menneske til Betydnings

løshed og dræbt den Forestilling, at der i Verdensordningen 

lages noget Hensyn til den enkelte og hans Liv.

Det er vanskeligt at forene Tanken om Menneskets Udøde

lighed med den Forestilling, at Naturen ødsler med Menneskeliv 

ved stadig at bringe dem ind i en Verden, hvor der ingen Plads 

er for dem. Det er umuligt at forene Forestillingen om en vis 

og god Skaber med den Tro, at den Usseldom, som saa stor en 

Del af Menneskeslægten er hjemfalden til, er en Følge af hans 

Styrelse. Og den Forestilling, at Mennesket sjælelig og legemlig 

er Resultatet af langsomme Forandringer, som forplantes ved 

Arv, maa uimodsigelig bringe Erl paa den Tanke, at det er Ra

cens, ikke de enkelte Menneskers Liv, som er Maalet for vor 

Tilværelse. Saaledes er da den Tro, som i Livets Kampe og
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Prøvelser yder den stærkeste Støtte, den dybeste Trøst, udslukt 

hos mange af os, og henvisner hos flere og flere.

Men i den Undersøgelse, vi har foretaget os, har vi stødt 

paa disse Lærdomme og set deres Vildfarelse. Vi har set, at 

Bortødslingen af Menneskeliv og Overmaalet af menneskelig Li

delse ikke skyldes Naturlovene, men Menneskenes Uvidenhed og 

Egenkærlighed. Vi har set, at det menneskelige Fremskridt ikke 

sker ved at ændre Menneskets Natur, som tværtimod altid synes 

hovedsagelig at være den samme.

Saalecies er den Mare fordrevet, som i vor moderne Verden 

kvæler Troen paa et tilkommende Liv. Ikke at alle Vanskelig

heder er fjernet, thi hvor vi end vender os hen, støder vi paa 

Ting, som vi ikke kan forstaa, men Vanskeligheder, som syntes 

afgørende og uovervindelige, er dog ryddet af Vejen. Og Haabet 

bryder frem.

Men ikke alene det.

Socialøkonomien er blevet kaldt Haabløshedens Videnskab, 

og som den sædvanlig doceres, er den haabløs og fortvivlet. 

Men, som vi har set, dette er kun Tilfældet, fordi den er bleven 

fornedret og lænkebundet, saa dens Indsigelse imod Uretten for

drejedes til en Stadfæstelse af Uretfærdigheden. Frigjort, som 

jeg har forsøgt at frigøre den, i sin egen naturlige Skønhed, 

straaler den af Haab.

Thi ret forstaaet viser de Love, som styrer Formuens Frem

bringelse og Fordeling, at den nuværende Samfundstilstands Ar

mod og Uretfærdighed ikke er nødvendige, men at tværtimod en 

Samfundstilstand er mulig, hvori Fattigdom vilde være ukendt 

og alle Menneskenaturens bedste Egenskaber og højeste Evner 

vilde kunne komme til Udvikling.

Og naar vi videre ser, at Samfundsudviklingen ikke styres 

hverken af et særligt Forsyn eller af en blind Skæbne, men af 

en paa samme Tid fast og velsignelsesrig Lov, naar vi ser, at 

den menneskelige Vilje er Hovedfaktoren og at Menneskenes Til

stand i det hele taget er, som de selv skaber den, naar vi ser, 

at den økonomiske Lov og den moralske Lov er væsentlig én, 

og at den Sandhed, som møjsommelig Tænkning fører os til, er 

den samme som den, vor Følelse umiddelbart naar, da bryder 

der en Strøm af Lys ind over det enkelte Menneskelivs Gaade. 

Disse talløse Millioner, der har vandret og endnu vandrer paa
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denne vor Jord, med (leres Glæder, Sorger og Møje, deres smaa 

Liv synes da ikke længere et helt meningsløst Kraftspild.

Den store Kjendsgjerning, som Videnskaben paa alle Felter 

lægger for Dagen, er Lovens Almengyldighed. Overalt, hvor han 

fbrmaar at følge den, i et Æbles Fald eller i de uendelig fjerne 

Dobbeltsoles Omløb, ser Astronomen Virkningen af den samme 

Lov. Eftersporer vi nu de Love, som styrer det menneskelige 

Samfundsliv, finder vi, at de er de samme i det største som i 

det mindste Samfund. Og vi finder, at overalt, hvor vi kan 

spore den, falder Loven for Samfundslivet sammen med Moral

loven; at i Samfundets Liv høster Retfærdighed altid sin Løn 

og Uretfærdighed sin Straf. Men i de enkelte Menneskeliv synes 

det ikke saa. Dersom vi kun betragter Enkeltmenneskenes Liv, 

kan vi ikke se, at Verdenslovene staar i nogetsomhelst Forhold 

til godt eller ondt, til Retfærdighed eller Uretfærdighed. Skal 

vi da derfor sige, at den Lov, som tydelig nok gælder i Sam

fundslivet, ikke har Gyldighed for det enkelte Menneskeliv? Det 

vilde idetmindste ikke være videnskabeligt at sige saa. Vi vilde 

ikke sige saa med Hensyn til andre Forhöld. Snarere tyder det 

paa, at vi ikke ser hele det enkelte Menneskeliv.

I Livet, saaledes som vi kender det, kommer vor aandelige 

Udvikling kun et kort Stykke fremad. Menneskesjælen begynder 

kun dunkelt at komme til Bevidsthed om det umaadelige Felt, 

der ligger for den, begynder kun at kende sin Kraft og bruge 

den, — saa forsvinder den igen ved Legemets Død. Er der 

intet mere, da synes her at foreligge et Brud, en Mislykke. Det 

være sig en Humboldt eller en Herschel, en Moses, som ser ud 

over det forjættede Land, en Josva, som gaar i Spidsen for 

Hærskarerne, eller en af disse milde og blide Sjæle, som inden

for deres lille Kres lever et velsignelsesrigt Liv, saa synes der, 

dersom deres her i Verden udviklede Sjæleliv og Personlighed 

ikke kan gaa videre, at foreligge en Formaalsløshed, der staar i 

Modstrid med den Sammenhæng, der ellers viser sig i Verden.

Ifølge en Grundlov for vor Fornuft kan vi ikke fatte, at 

der kan være Virksomheder eller Indretninger uden Maal og 

Med. Naturen, saavidt som vi i denne Verden kommer i Berø

ring med den, tjener til Grundlag og Genstand for den menne

skelige Fornuft. Men dersom Mennesket selv ikke kan hæve sig 

til noget højere eller frembringe noget højere, saa er dets Til

værelse uforstandig. De, som frakender det enkelte Menneske
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alt, hvad der gaar ud over dette Liv, nødes derfor til at over

føre Tanken om Fuldkommengørelse paa Slægten. Men som vi 

har set gives der intet, som tyder paa nogen væsentlig Forbed

ring af Slægten. Det menneskelige Fremskridt bestaar ikke i en 

Fuldkommengørelse af den menneskelige Natur, men af Sam

fundet. Fremskridtene er saaledes ikke faste og vedvarende, men 

kan til enhver Tid gaa tabt — ja, de har en stadig Tendens til at gaa 

tabt. Og desuden, dersom det menneskelige Liv ikke naar ud 

over, hvad vi her paa Jorden kan se deraf, stilles vi med Hen

syn til Slægten overfor den samme Tankevanskelighed, som med 

Hensyn til Enkeltmennesket. Thi det er ligesaa vist, at Slægten 

maa dø, som at det enkelte Menneske maa dø. Den Tid nær

mer sig efterhaanden, da Polarlandenes Jøkler igen vil brede 

sig over Jorden og begrave Skuepladsen for den nuværende Ci

vilisation. Og i endnu fjernere Tid øjner Forskeren en uddød 

Jord, en udslukt Sol — en Tid, da det sammenstyrtende Sol

system skal opløse sig i Dampform for paany at begynde ende

løse Forvandlinger.

Hvad er da Livets Betydning — dette Liv, der absolut og 

uundgaaelig begrænses af Døden? For mig synes det blot for- 

staaeligt som en Opgang og Forhal til et andet Liv. Og dets 

Foreteelser synes mig blot at kunne forklares gennem Billeder, 

og har overalt og til alle Tider paa en Maade været udtrykt 

gennem de Sagn og Billeder, hvori Menneskene har forsøgt at 

gengive deres dybeste Livsopfattelse.

De hellige Skrifter af svundne Tiders Skribenter — Bibelen, 

Vedabøgerne og Koranen; den dybere Mening i mange besynder

lige Religioner, økumeniske Konciliers dogmatiske Forordninger, 

Fox’s, Wesleys og Savonarolas Prædikener, Indianernes Sagn og 

de vilde Negres Tro, allesammen har de en Kærne, hvori de 

slemmer overens — et noget, der synes at være mere eller 

mindre forvanskede Opfattelser af en og samme Grund-Sandhed. 

Og ud fra den Tankekæde, vi har fulgt, synes der dunkelt at frem

bryde Glimt af, hvad ogsaa de dunkelt anede — et Skyggerids 

af Livets Grundsammenhæng, som, naar man forsøger at give 

den Udtryk, uundgaaelig antager Form af Billeder og Lignelser: 

en Have, hvor der er plantet Træer paa godt og ondt, en Vin- 

gaard, hvis Herres Arbejde skal udføres, en Prøvelse og en 

Kamp, hvis Udgang vi ikke kan se.

Se! Her, nu, i vor Tids Samfund har det gamle Billedsprog
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endnu sin fulde Betydning. Ormuzd kæmper endnu med Ahri

man — Lysets Fyrste med Mørkets Magter. Kampluren kalder 

hver den, som vil høre.
Hvor den kalder og kalder og kalder, indtil Hjærtet svulmer 

hos dem, som hører den! Stærke, højtstræbende Sjæle er, hvad 

Verden ogsaa nu trænger til. Skønheden ligger endnu lænket, 

og det gode og sande og skønne, som kunde udspringe fra 

Menneskenes Liv, trykkes endnu i Støvet af jernhaarde Hjul.

Og de, som kæmper paa Ormuzds Side, om de end ikke 

kender hverandre - et Sted, en Gang skal Mønstringsrullernc 

opraabes.
Om end Sandhed og Retfærdighed ofte synes at ligge under 

i Striden — vi ser ikke det hele. Hvorledes skulde vi kunne 

det? Vi opfatter ikke engang alt (let, som foregaar omkring os. 

Æther-Svingningerne, som giver Indtryk af Lys og Farve, bliver 

umærkelige for os, naar de overskrider en vis Hastighed. Og 

ligesaa med Toner. Og denne Jord? Sammenlignet med Sol

systemet er vor Jord et umærkeligt Punkt, og Solsystemet selv 

svinder ind til intet, naar det maales med Stjernedybet. Har 

vi Ret til at sige, at det, som forsvinder for vort Blik, er viet 

til Forglemmelse? Nej, ikke til Forglemmelse. Langt, langt 

over vor Synskres maa de evige Love udøve sin Magt.

Det Haab, der saaledes hæver sig, er Hjærtet i al Religion. 

Digterne har udsunget det, Seerne har forkyndt det, og i sine 

dybeste Pulsslag banker Menneskets Hjærte dets Sandhed imøde. 

Plutarks Ord udtrykker, hvad der til alle Tider og paa alle 

Tungemaal er blevet sagt af dem, som med rent Hjærte og klart 

Blik, staaende saa at sige paa Tankens Bjergtoppe og skuende 

ud over det dunkle Verdenshav, har set et Glimt af Landet paa 

den anden Side:
< Menneskenes Sjæl, som her er omgivet af Legeme og Liden

skaber, har intet Fællesskab med Gud uden det, den kan opnaa i 

Forestillingen ad Tænkningens Vej ligesom i en Slags dunkel 

Drøm. Men naar Sjælen er frigjort fra Legemet og overført til 

den usete, usynlige, utilgængelige og rene Egn, da er denne Gud 

vor Fører og Konge; vi skal der tilhøre ham helt og skal uden 

at trættes skue og lidenskabelig elske den Skønhed, som Mennesker 

ikke kan udsige.*
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