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Til Belysning af Kapitalismen.





„Junglen“.

1
1910 udkom paa Dansk en Oversættelse af Upton 

Sinclairs Roman »Junglen«.

Under Form af en Fortælling om en lithavisk Hus

mand, der er rejst til den ny Verden, lokket af de even

tyrlige Rygter om den Rigdom, der er at tjene for en 

rask Arbejder, giver Bogen en bred Skildring af alle de 

mange forskellige Former for Udbytning og Elendighed, 

Chikagos Arbejderbefolkning lider under, og den Maade, 

hvorpaa det altsammen virker omformende ind paa Ar

bejdernes Tankegang, sløvende og afstumpende, men 

samtidig modnende deres Sind for socialistisk Erken

delse. Jurgis er Personifikationen af Kæmpestadens 

Proletariat.

Allerede det forste Kapitel, med dets Skildring af en 

Bryllupsfest i en af Chikagos Arbejdergyder, giver et 

gribende Billede af Livet herinde, malet paa Baggrund 

af det primitive Husmandsliv i Li thavens Skove. Man 

har forsøgt at fastholde Traditionerne hjemmefra, men 

de brister i Disharmoni; de gamle Skikke vækker ikke 

den gamle Stemning; de Stykker af Nationaldragten, 

som en og anden Gæst har paa, stikker grelt af mod de 

Unges moderne Klæder; og da den ældgamle Bryllups-
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dans bliver danset, hvor hver af Mændene skal bringe 

sin Pengegave til det nye Hjem, gør en efter en af de 

mandlige Gæster sig usynlig. Det er to Kulturverdener, 

der her med stor Virkning er stillet op imod hinanden: 

den halvkommunistiske Landsbys Bondebefolkning mod 

den kapitalistiske Storstads Proletariat.

Saa følger man Familiens Skæbne, fra den paa et af 

Slagteriernes Fremmedgalleri for første Gang betragter 

den vældige, rastløse Virksomhed, maabende af For

bavselse og Beundring over alt det vidunderlige, alt det 

eventyrlige, den ser for sig; hvor har dog Mennesker 

kunnet udtænke noget saa storartet? — fra Jurgis begyn

der at arbejde som Gulvfejer i et af Kvægslagterierne, 

jublende af Glæde over at tjene 65 Øre i Timen og gen- 

nemtrængt af naiv Stolthed over at være med i den 

kæmpemæssige Bedrift, ganske uforstaaende overfor 
Kammeraterne, som hader deres Arbejde og taler om 

Fagforeningen som et Middel til at dæmme op imod 

Udbytningen, — fra Familiens Medlemmer indretter sig 

i det lille Hus, de af en Agent for et stort Byggeselskab 

er blevet overtalt til at købe, i en hyggelig og velgørende 

Fornemmelse af at sætte Foden under eget Bord.

Saa kommer Skuffelserne, stadig tættere paa hin

anden og stadig mere uhyggelige, og river Sløret fra 

deres Øjne. Arbejdet viser sig i sin sande Natur. De 

føler, hvor opslidende det er, og de forstaar, hvordan 

det stadig hidses op til større Hast; rundtom i Kolon

nerne bliver der stukket enkelte kraftige Slidere ind, og 

alle de andre er nødt til at følge Trop med dem. De 

ser de tusinde Farer for Lemlæstelse og Blodforgiftning, 

der truer fra alle Kanter, og en efter anden af dem 

rammes deraf, uden at faa Hjælp fra Fabriken, og uden
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at der bliver gjort det mindste for at forebygge Ulyk

kerne. De hører, hvordan i én Afdeling af Fabrikerne 

er 5 Aar, i en anden 3 Aar den højeste Tid, et Menneske 

kan holde ud at arbejde, saa er han slidt ud, færdig, 

et Vrag, og de mærker det paa deres Krop, efterhaanden 

som de kastes fra den ene Beskæftigelse til den anden. 

Til Arbejdets Rædsler kommer Arbejdsløsheden, som 

Gang efter Gang river Familiens Husholdning op og 

sluger den sidste Smule Sparepenge, og den forkortede 

Arbejdstid, naar de møder tidlig om Morgenen og gaar 

Dagen igennem ørkesløse og uden at tjene noget, til der 

tilsidst langt ud paa Aftenen bliver en Times eller et 

Par Timers anspændt Slid. De mærker sig som vilje- 

lose Ofre for Formændenes Luner, og Jurgis’s Hustru 

maa give sig til Pris for sin Formand, fordi han truer 

med, at ellers skal hele Familien blive kastet paa Gaden. 

Og lidt efter lidt gaar det op for dem, at ovenover de 

Titusinder af Arbejdere og Arbejdersker, ovenover For- 

mændene, deres nærmeste Plageaander, og de højere 

Funktionærer, allerøverst oppe sidder de faa Kapi

talister, som ejer de uhyre Bedrifter, og som ved ko

lossale Bestikkelser raader uindskrænket over hele Chi- 

kagos Kommune, over Politi og Sundhedsvæsen og of

fentlige Anlæg, fuldstændig samvittighedsløse i deres 

Hunger efter Profit, ligegyldige for de Ofre af Menneske

liv og Menneskelykke, der bringes, utrættelige i at ud

tænke nye Methoder til at pine mere Arbejde ud af 

Arbejderne for lavere Løn, piskende Menneskemasserne 

frem til stadig nyt og stadig mere djævelsk Slid.

Nu er Billedet skiftet. Havde Familien før staaet 

stum af Forbavselse over den Maade, hvorpaa Svinene 

blev behandlet gennem de sindrige, kunstfærdige Ma-



10

skiner og gennem de Hundreder af Menneskers plan

mæssige Samvirken, fra det levende Dyr blev drevet ind 

i Slagteriet, til Skinkerne og Pølserne og Daasemaden 

og Fedtet gik ud til Forbrug, saa forstaar den nu, at de 

selv, de levende Mennesker, her er stillet ganske som 

Svinene; de bliver drevet ind i Maskineriet, viljeløse 

som de, bliver slidt op, til den sidste Draabe af Værdi 

er presset ud af dem, bliver pint til Døde, uden at man 

har mere Barmhjertighed med dem end med Slagtedy

rene — altsammen paa det Guldet kan yngle des ra

skere i Kapitalisternes Hænder.

Mere og mere haabløs bliver Kampen for Tilværelsen, 

for selve den nøgne Eksistens. Til Udbytningen i Fa

brikerne kommer de Byrder, Familien maa bære for at 

holde fast paa det Hus, den har købt, og hvormed den er 

bleven frygtelig bedraget. Ulykkerne kæder sig sammen, 

i nødvendig Rækkefølge; den ene drager den anden med 

sig, medens Familien synker dybere og dybere i Snavs 

og Elendighed. Der er ikke Tale om personlig Vilje og 

personligt Ansvar; det er Skæbnen, den kapitalistiske 

Skæbne, der raader med ubønhørlig og uafvendelig 

Strenghed.

Saa følger en Række Billeder fra de dybeste Lag at 

Samfundet, Opsamlingsstedet for den kapitalistiske 

Produktions Menncskeaffald, fra Landstrygernes og 

Betlernes, fra Forbrydernes og de Prostitueredes Ver

den, i Utøj og Drikfældighed og nagende Sult. Saa 

aabner der sig et Indblik i den politiske Korruption, idet 

Jurgis en Tid bliver betalt af et af de kapitalistiske 

Partier for at drive Agitation blandt Arbejderne. Saa 

skildres en Kæmpestrcjke i Slagterierne, og der males 

et mesterligt Billede af den uhyggelige Skruebrækker-
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armé. Saa faar man et Glimt at se af de øverste Over

klassers perverse Vellevned, idet Tiggeren Jurgis en Nat 

træffer sammen med en af Storslagternes Sønner, et 

degenereret, af Rigdom halvvejs idiotiseret Individ.

Men gennem hele denne Sum af Lidelser og Ydmy

gelser og gennem de Stemninger og Tanker, den avler, 

bliver Proletarens Sind modtageligt for Socialismen. 

Alting ligger rede, der mangler kun den fængende Gnist. 

Hvordan den virker, hvordan den simple Udredning af 

Proletarens Klassestilling og Klasseinteresser pludselig 

vender op og ned paa alle tilvante Forestillinger, hvor

dan den pludselig aabner helt nye, frie og lyse Udsigter 

for det Menneske, der før saa alt som et trøstesløst 

Graat i Graat, hvordan den skænker et helt nyt og rigt 

Livsindhold til den, der før var blank for alle Inter

esser ud over Mad og Drikke, hvordan en ny, højere 

udviklet og finere tænkende Menneskehed allerede midt i 

det kapitalistiske Samfund er ifærd ined at sprænge 

Svøbet, under Indflydelse af den voksende socialistiske 

Bevægelse — derom handler Romanens sidste Kapitler.

Det er da langt niere denne Bog skildrer end Kød

trusten i Chikago. Det er selve Kapitalismens Saga, den 

skriver, ud fra et rent og bevidst socialistisk Synspunkt.

Den amerikanske Kødtrust.

Det er ikke tilfældigt, at netop Chikago er blevet 

Centret for den mægtige Kødindustri. Nordamerikas 

særegne økonomiske Udvikling havde naturlig fremkaldt 

cn meget udbredt Kvægavl. Og Husdyrholdet er ved

blivende overordentlig højt i Forhold til Folkemæng-
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den, betydelig højere end t. Eks. i Danmark, saa stor 

Rolle end Fødevareproduktionen spiller herhjemme; 

paa hver 100 Indbyggere i de Forenede Stater kommer 

der gennemsnitlig 80 Stykker Hornkvæg, mod i Dan

mark kun 74, og 62 Stykker Svin, mod i Danmark kun 

58. Men det er ganske overvejende paa de centrale og 

vestlige Stater, at den høje Kvægbestand falder, og Chi- 

kago ligger netop paa Grænsen af dette Gebet. Umiddel

bart Vest for Chikago kommer det store Majsbælte, som 

særlig omfatter Staterne Illinois, Jowa og Kansas, hvor 

Hovedmassen af den vældige Majshøjst anvendes til Op

fodring dels af Hornkvæg, dels og navnlig af Svin. 

Længere Vest paa, i Staterne Montana, Wyoming og 

Colorado, hvis Bjergegne ikke egner sig til Korndyrk

ning, findes store Drifter af halwildt Kvæg. Vestfra 

kan altsaa Kødindustriens Raastoffer i store Masser le

veres til Chikago; Østpaa ligger den stærkere kultiverede 
Del af Amerika, hvor det er Hveden, som er den frem

herskende Kornsort, og hvor en stor og stadig voksende 

Industribefolkning danner Afsætningsmarkedet for Kød

industriens Produkter. Rent geografisk synes da Byen 

fra Naturens Haand bestemt for denne Virksomhed. 

Hertil kommer saa Jernbaneforbindelserne. Til begge 

Sider breder sig i Snesevis af Jernbanelinier viftefor - 

mig ud fra Byen, saa det bliver ligesaa let at opsamle 

Slagtedyrene fra alle Punkter af Vesten som at sprede 

Slagteriprodukterne ud til Kunderne i alle Egne af 

Østen. Og gennem den Indflydelse, Kødtrusten øver 

paa Jernbaneselskaberne, er det lykkedes den yderligere 

at styrke Betingelserne for Byens Enevælde over det 

amerikanske Kødmarked; Fragttaksterne er saa sindrig 

indrettede, at det er yderst billigt at sende levende Dyr
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Vestfra til Chikago, men næsten uoverkommelig dyrt 

at sende dem videre Østpaa.

Saaledes maatte nødvendigt Slagtedyrene opsamles 

i Chika go og Byen blive Slagterstaden frem for alle 

andre. Naar der tillige findes en Del større Slagterier 

i forskellige andre Byer, saa er de kun at betragte 

som en Slags Tilbehør til Bedrifterne i Chikago; de ejes 

og drives af de samme Kapitalister og er bestemt til at 

tjene som Reserve i Tilfælde af Strejke; nedlægger Ar

bejderne i én By Arbejdet, saa forøges Produktionen de 

øvrige Steder gennem det yderste Overarbejde, og Ka

pitalisterne kan ganske rolig afvente det Tidspunkt, da 

Arbejderne falder til Føje — saaledes er det allerede 

gaaet adskillige Gange.

Kødindustrien stammer ligesom de øvrige amerikan

ske Storindustrier i sin første Begyndelse fra Tiden nær

mest efter Borgerkrigen, Slutningen af 1860’erne. Den

gang blev Armour’s Slagteri, som stadig er det største i 

Verden, grundlagt; kort i Forvejen var ogsaa de store 

Kvægfolde til Modtagelse og Opstaldning af Slagtedyrene 

i Chikago blevet indrettede. Efterhaanden kom nye 

Slagterier til, og Industrien gik jævnt fremad. Indtil 

Midten af 1870’erne var man imidlertid indskrænket til 

Produktionen af saltet og røget Flæsk og Kød, Pølser, 

Konserves, Fedt og lignende Produkter; fersk Kød kunde 

kun leveres til Byen selv og dens nærmeste Omegn, og 

rundtom i Amerika hævdede de smaa lokale Slagtere 

deres Eksistens. Da var det, Frysningstekniken blev op

fundet og taget i Brug, saa det ferske Kød kunde for

sendes over hele Amerika og leveres frisk til Forbru

gerne i alle Egne af Landet, og dermed var den tekniske 

Mulighed for Stordriftens Eneherredømme over hele
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Produktionen skabt. En stærk Opblomstring af Indu

strien fulgte, en skarp Konkurrence mellem de forskel

lige Slagterier indtraadte, indtil de største af Bedrifterne

Armours, Swift’s, Nelson’s og Hammond’s Firmaer. 
the big four (»de fire Store«), som de kaldes — i Aaret 

1886 sluttede sig sammen i en Ring. Nogen formel 

Sammenslutning har ikke fundet Sted; man har und- 

gaaet den af Hensyn til de ubehagelige Følger, den 

kunde faa under Staten Illinois’s særlige Trust-Lov

givning; af Navn har ethvert af Firmaerne bevaret sin 

Selvstændighed, men i Virkeligheden danner de et Hele, 

der ved indbyrdes Aftaler bestemmer Produktions

mængden, Priserne paa Raastofferne og de færdige 

Produkter, Arbejdslønnen osv. og i Fællesskab optræder 

mod Konkurrenterne med alle de mange, frygtelige 
V aaben, der staar til deres Raadighed.

Nu var det ikke blot de mindre, kapitalistiske Slagte
rier, der blev knust i Konkurrencen med de allierede 

Kæmpebedrifter eller reducerede til en beskeden og af

hængig Stilling, men ogsaa for de smaa lokale Slagter

mestre rundtom i Amerika var den sidste Time slaaet. 

Det var især i Midten af 1890’erne, at de blev udryddede 

i Tusindtal. Fremgångsmaaden var allevegne den 

samme. Hvor der i en By boede en hel Del Slagtere, fik 

cn af dem en skønne Dag Besøg af en Agent for et af de 

store Firmaer i Ghikago; han tilbød ham høj Provision, 

hvis han vilde overtage Stillingen som Forhandler af 

Firmaets Produkter; Kødet skulde leveres 2—3 Gange 

ugentlig og sælges til fabelagtig billig Pris. Tog han imod 

Tilbudet — og gjorde han det ikke selv, var der en af 

hans Konkurrenter, der gjorde det —saa gik Udvik

lingen rent avtomatisk videre; Folk var henrykte over de
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lave Priser og strømmede til Udsalget; de gamle Slag

tere maatte lukke deres Butiker en efter en — og derefter 

blev Kødpriserne igen forhøjede og Provisionen sat 

stærkt ned. Trusten havde sikret sig Monopol (paa ved

kommende Marked) og kunde nu udnytte sit Monopol 

til det yderste. Det er kun i de mere afsides Sniaabyer 

i Amerika, at der endnu er selvstændige Slagterier af 

nævneværdig Betydning tilbage; Resten er slugt af Tru
sten.

Ogsaa udenfor Amerika finder Kødtrusten stadig 

stigende Afsætning for sine Produkter — foreløbig dog 

kun i ringe Grad for fersk Kød. I alle Verdensdele har 

Tilførslen uf amerikansk Fedt, Konserves, saltet og røget 

Kød o. lign, i de sidste Aar været i rask Tiltagen. I 

Danmark blev der i Aaret 1904 fra de Forenede Stater 

indfort 4,6 Mill. Pund saltet eller røget Flæsk og 4,4 Mill. 

Pund saltet eller røget Oksekød, 20,1 Mill. Pund Fedt 

og Ister og 8,7 Mill. Pund Oleomargarin, til en samlet 

Værdi af 11—12 Mill. Kr., hvoraf dog en Del blev sendt 

videre til andre Lande eller benyttet til Skibs-Pro- 
viantering.

Frysningsmethodens Anvendelse var det, som skabte 

den tekniske Basis lor Kødtrustens Konkurrence med de 

øvrige amerikanske Producenter; de tekniske Fordele, 

der er uløselig knyttede til Virksomheden i kæmpe

mæssig Stil, var det, som nødvendig maatte føre Kød- 

trusten til Sejr over alle sine Konkurrenter.

Hvor kolossal en Stordrift det er, der hersker i Pack

ingtown, »Pakkernes«, d. v. s. Kødpakkernes, Kødned- 

stuvernes By, faar man en Forestilling om ved et Træk 

som dette, at Kvægfoldene, der ejes af et særligt Aktie

selskab, som dog staar i nøje økonomisk Forbindelse
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med Trusten, har en Udstrækning af ca. 200 Tdr. Land, 

medens et enkelt af Slagterierne, Armour’s, spænder 

over et Fladerum af ca. 30 Tdr. Land. I Gennemsnit kan 

det regnes, at der hver Dag slagtes 10—15000 Stkr. Horn

kvæg og 25—30000 Svin, foruden en Mængde Faar og 

Fjerkræ. Det normale Antal Arbejdere anslaas til hen- 

imod 35,000.

De Masser af Biprodukter, som fremkommer ved 

Slagtningen, men som i den mindre Bedrift er tilstede i 

altfor ringe en Mængde til med nogen Fordel at kunne 

udnyttes, bliver her, hvor de optræder i store Mængder, 

bearbejdede, gjort værdifulde, og ikke en Smule af dem 

gaar til Spilde. Det er ikke blot Kød og Flæsk, og ikke 

blot Pølser, Kødekstrakt, Fedt, Albumin og deslige 

Næringsstoffer, der udgaar fra Fabrikerne, men af hver 

en Del af Dyrenes Legemer bliver der draget Nytte, af 

Indvoldene og Benstumperne til Gødning, af Hornene til 

Kamme, af Svinebørsterne til Børster, af Haarene til 

Krølhaar, af Tarmene til Pølseskind og Violinstrenge, 

af Benene til Knapper, Stokkehaandtag og Pibespidser, 

og desuden laves der Lim, Sæbe, Gelatine, Skosværte, 

Vognsmørelse, Husblas, Farvestoffer osv. osv., og hver 

enkelt af disse mangfoldige Produktionsgrene indbringer 

mellem Aar og Dag en meget stor Gevinst — en Gevinst, 

som yderligere forøges ved de Forfalskninger og den 

Anvendelse af daarligt Kød, som drives systematisk i en 

kolossal Udstrækning.

Men hertil kommer saa selve Produktionstekniken, 

det Maskineri, der anvendes paa hvert eneste Punkt, 

hvor det er muligt at gøre den menneskelige Arbejds

kraft overflødig, kæmpemæssigt af Omfang og saa sind

rigt i sin Virkemaade, at det kan følge enhver Krum-
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ning i Slagtedyrenes Legemer; og den Arbejdsdeling, der 

er gennemført overalt i en saadan Udstrækning, at Ar

bejderne hver især kun har et ganske enkelt Haand- 

greb at gøre, som i Almindelighed kan læres i nogle 

faa Minuter og udføres med en Præcision og en Hast, 

saa man bogstavelig ikke kan folge Hændernes Bevæ

gelser med Øjnene. Herved mangcdobles Arbejdsud- 

byttet; i Trustens Kæmpefabriker kan der af det samme 

Antal Arbejdere og med den samme Arbejdsløn frem

bringes en mange Gange saa stor Værdi, som i de smaa 

Bedrifter, hvor Redskaberne er primitive og Arbejds

delingen kun svagt udviklet; Pakkernes Produktions

omkostninger bliver langt ringere, deres Overlegenhed i 
Konkurrencen endnu mere overvældende — og en. ny, 

vældig Ekstraprofit flyder ind i deres Kasser.

Og det er ejendommeligt, at det her gælder en Indu

stri, om hvilken endnu for en halv Snes Aar siden alle 

»borgerlige« Nationaløkonomer forsikrede, at den umu

lig kunde drages ind under den moderne Storproduk

tion, men for bestandig vilde være forbeholdt den gam

meldags Smaadrift. Saa stærk er den kapitalistiske 
Produktionsmaades Udvidelsesevne, saadan spotter den 

kapitalistiske Virkelighed alle smaaborgerlige og spids

borgerlige Profetier.
Til Produktionen i Slagtehusene og alle de dermed 

forbundne forskelligartede Etablissementer kommer en 

Mængde andre Virksomheder, som Kødtrusten helt eller 

delvis behersker og udnytter til yderligere at styrke sin 

Stilling og skrabe nye Profitmasser til sig. Mange Tu

sinder af Transportvogne, dels Kreaturvogne, dels Køle

vogne til Forsendelse af letfordærvelige Varer, ejes af 

Trusten eller af Selskaber, som den raader over; alene

2
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Armour’s Fabrik har 13,000 saadanne Vogne spredt ud 

over alle amerikanske Banelinier. Ved Aftaler med 

Jernbaneselskaberne har Trusten sikret sig Eneret til 

Benyttelsen; ingen af dens Konkurrenter maa hefte saa

danne Vogne ind i Toget; vil de benytte sig af dem, maa 

de betale de ublu Priser, Kødtrusten forlanger, og bliver 

yderligere brandskattede ved Afgifter for Is osv. Over 

Erhvervsgrene som Frugtkonservering, Mælkeforsyning 

osv. har Trusten derved skaffet sig Hals- og Haandsret. 

Og paa samme Maade over Erhverv, hvis Hovedaftager 

Trusten er, Blikdaasefabrikationen t. Eks., eller hvis 

Raastoffer leveres af Trusten, Garveriet t. Eks. I en hel 

Mængde af de vigtigste Industrier er saaledes Chikagos 

Kødkonger de virkelige Herskere.

Paa samme Maade, hvor det t. Eks. gælder Arbejder

boligerne i Chikago. Den store Masse af de Huse i 

»Packingtown«, som Slagteriarbejderne bebor, ejes af 

Folk, som staar Kødtrusten nær, og som systematisk 

udnytter deres Stilling i dens Interesse. Tusinder af 

Arbejdere, som er kommet tilbage med Huslejen, har 

faktisk faaet en fuldstændig slavebunden Stilling; søger 

de at flytte uden først at have klaret deres Gæld, bliver 

de sat paa den sorte Liste og kan aldrig oftere faa Ar

bejde i Slagterierne.

Paa det offentlige Liv, paa Staden Chikagos og Sta

ten Illinois’s Administration, øver den store Kapital her 

som allevegne den afgørende Indflydelse, blot niere 

skamløst frækt end de fleste andre Steder. Politi, Sund

hedsvæsen, Domstole, hele Forvaltningen, har Kod- 

trusten besat med sine Kreaturer. Enhver Forbryder, 

som Fabrikerne holder deres beskyttende Haand over, 

bliver frikendt; den offentlige Kontrol af Slagtekvæget
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er en Fare; den rædselsfulde Urenlighed i Arbejderkvar

tererne, hvor Slagteriaffaldet flyder frem gennem ubro- 

lagte Gader uden Kloaker — for nogle Aar siden druk

nede et Barn i Rendestenens alendybe Slam, og Liget 

blev først fundet efter flere Timers Forløb — faar frit 

Lov til at udspy sin giftige Stank; da Borgmesteren i 

sin Tid blev anmodet om at træffe Forholdsregler imod 

disse Tilstande, der var i aaben Strid med Lovene, 

svarede han, at han vilde tage sig af Klagerne, »for- 

saavidt det stemmer med Chikagos Forretningsinter

esser« — hvorefter alt blev ved det gamle. Som et Eks

empel paa, hvor vidt Kodkongerne tør drive deres Fræk

hed, i Bevidstheden om deres Magt over alle de offent

lige Myndigheder, kan det nævnes, at Swifts Slagteri 

ved Hjælp af hemmelige Stikledninger Aar igennem har 

stjaalet i Millionvis af Tønder Vand fra de kommunale 

Vandledninger.

Ogsaa paa den fælles-amerikanske Politik gør Kod- 

trusten gennem masseagtige Bestikkelser sin Indflydelse 

gældende, idet den snart støtter det republikanske, snart 

det demokratiske Parti, alt som det passer bedst med 

dens øjeblikkelige Interesse. Under Krigen med Spa

nien var Packingtown Arnestedet for den mest yderlig- 

gaaende chauvinistiske Agitation; daglig foranstaltede 

Slagterierne store Demonstrationer og Møder til Op- 

flamning af Krigsstemningen — ikke saa underligt, thi 

Krigen skaffede dem uhyre Leverancer til Hæren, og det 

hedder sig, at det fordærvede Kød, de sendte til Kuba, 

har dræbt flere amerikanske Soldater end Spaniernes 

Kugler.

For Arbejderne er Virksomheden i Slagterierne sim

pelthen et Helvede. Her, hvor man ser den kapitalistiske

2*
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Produktionsmaade i dens højeste Udvikling, træffer man 

ogsaa et Proletariat i den dybeste Elendighed. Den lyn

snare Hast, hvori alt Arbejde skal udføres, slider et 

Menneske op i faa Aars Løb og sætter ham tilmed hvert 

Øjeblik i Fare for Lemlæstelse og Blodforgiftning 

den mindste Rift er nok til at være dødbringende. For 

Ulykkestilfælde i Fabrikerne har Kapitalisterne Erstat

ningspligt, naar Klage indgives inden to Aar, men de 

véd at frigøre sig; saa snart et Ulykkestilfælde er ind- 

traadt, kommer der en Agent fra Fabriken og lover, at 

hvis vedkommende Familie vil fraskrive sig Retten til 

Klage, skal der sikres alle dens Medlemmer stadigt Ar

bejde og god Løn for Livstid; de skriver under, og alt 

gaar godt de næste to Aar — men naar de er omme, og 

altsaa Klagefristen udløben, faar de deres Afsked. Den 

samme Nedrighed vises i alle Forhold, hvor det er mu
ligt at bringe Profiten i Vejret paa Arbejdernes Bekost

ning. Lønnen presses nedefter, Arbejdets Hast forøges, 

de simpleste Foranstaltninger til Værn for Arbejdernes 

Sundhed forsømmes. Gang paa Gang har Arbejderne 

forsøgt gennem Fagorganisationer at sætte sig til Værge 

mod de frygteligste Fonner for Udbytningen, men for

gæves. Kapitalisterne sørger for stadig at have en Hær

skare af ubeskæftigede Arbejdere i Reserve som Skrue

brækkere; Arbejdet er saa uhyre simpelt, at enhver 

straks kan udføre det; og tilmed er der rundtom i Fag

foreningerne spredt en Mængde Spioner i Kapitalisternes 
Tjeneste.

Upton Sinclair har i sin Roman givet et rædselsfuldt 

Billede af Slagteriarbejdernes Liv — og dog erklærer 

Folk, som gennem et helt Livs Erfaring kender Forhol

dene paa allernærmeste Hold, at Billedet er for lyst.



I »The International Socialist Review« i Chikago har 

Redaktøren, A. M. Simons, som ogsaa ved tidligere Lej

ligheder har skildret Kødtrusten, udtalt: »Som Medar

bejder ved Slagteri-Kvarterets Understøttelsesselskab og 

som Inspektør ved Chikagos Sundhedskominision har 

jeg set Ting i Packingtown-Arbejdernes Liv, mere gru

opvækkende end noget, der skildres i »Junglen«. Men 

én Ting til, og det bedste af alt: jeg har set, hvordan 

Socialismen her er vokset, indtil dette Distrikt nu tæller 

forholdsvis flere socialdemokratiske Vælgere end noget 

andet af Verdens store industrielle Knudepunkter.«



Detailhandlernes økonomiske 

Dødelighed.

Kapitalens Sammenslutning øver en 
dyb Indflydelse paa Detailhandlernes 
Kaar. Ved sin Konkurrence nedslagter 
den de bestaaende Forretninger, medens 
den samtidig driver nye Skarer af ud
stødte Lønarbejdere over i dette Er
hverv. Udg.

D
ER foregaar en rnasseagtig Tilstrømning til De

tailhandlerstanden, hvorved dens Tilværelseskamp 

i hoj Grad skærpes. Naar man betragter Fortegnelse!) 

over de udstedte Næringsadkomster (Borgerbreve og 

Næringsbeviser), ser man, hvilket Mylr af Mennesker 

der søger over til Ilandelserhvervet i det Haab at finde 

Udkommet dér, og hvilken Masse der maa være gaaet 

til Grunde. I de 10 Aar 1885—94 blev der udstedt ikke 

mindre end 11,700 Adkomster til Handelsnæring, skønt 

de Handlendes Tal faktisk kun voksede med 650. For

skellen — ca. 1100 om Aaret — giver en Forestilling om 

Omfanget al Konkurrencens Nedslagtning. Der er imid

lertid i denne Tilgang en Bølgebevægelse, som i de store 

Træk staar i Forbindelse med Forholdene paa Arbejds

markedet. I de gode Tider er Tallet forholdsvis lavt: 

i Perioder med stærk Arbejdsløshed stiger det: en
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Mængde udstødte Lønarbejdere løser Borgerskab som 

Handlende. Særlig tydelig skelner man Overensstem

melsen i Halvfjerdserne og Halvfemserne, de to store 

Epoker i Københavns nyere Historie, da de økonomiske 

Svingninger var saa særlig voldsomme. I de glimrende 

Forretningsaar 1870—74 blev der kun udstedt 622 Han

delsnæringer i aarligt Gennemsnit; i den frygtelige Ned

gangstid 1874—78 steg Tallet til 970. I den jævnt tryk

kede Periode 1891—94 var Handelsnæringernes Tal 

1082 om Aaret; i Tiden 1895—99 med den livlige For

retningsgang sank det til 968, skont Folkemængden 

samtidig voksede stærkt.

Til nærmere Belysning af det Omfang, hvori de smaa 

københavnske Handlende gaar til Grunde i Tilværelses

kampen, har vi fra »Vejviseren« for Aarene 1893—1905 

foretaget en Optælling af Detailforretningerne i en Del 

Huse indenfor 16, ud over Byens forskellige Kvarterer 

spredte Gader. Husnumer for Husnumer har vi igen

nem de 12 Aar fulgt de enkelte Forretninger, noteret 

Tilkomsten af enhver nyopdukkende Forretning og Af

gangen af enhver gammel, som forsvinder; hvert enkelt 

Afgangstilfælde er atter nærmere kontrolleret ved Hjælp 

af Personalregistret og paa anden Maade.

Vi har saaledes et lille, men nogenlunde sikkert Ma

teriale til at stille Antallet af de ved hvert Aars Be

gyndelse tilstedeværende Forretninger overfor Antallet af 

dem, der i Aarets Lob er bukket under, og saaledes at 

beregne Omfanget af Detailhandlernes »økonomiske 

Dødelighed«. Formlen er den, at af hver 100 bestaaende 

Forretninger forsvinder der saa og saa mange inden et 

Aars Udgang. Den Afgangsprocent, vi saaledes beregner, 

bliver dog i Virkeligheden noget for lav; Tallene angaar
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k u n  d e  F o r r e t n i n g e r ,  d e r  h a r  b e s t a a e t  p a a  d e t  T i d s p u n k t ,  

d a  » V e j v i s e r e n «  b l e v  r e d i g e r e t ; F o r r e t n i n g e r , d e r e r  

g r u n d l a g t v e d  A p r i l F l y t t e d a g , m e n  a l l e r e d e  o p h æ v e t  

v e d  O k t o b e r , u n d d r a g e r  s i g  s a a l e d e s  v o r I a g t t a g e l s e .  

K u n d e  m a n  t a g e  d e m  m e d  i n d  i B e r e g n i n g e n ,  v i l d e  A f 

g a n g e n  v i s e  s i g  e n  D e l s t ø r r e .

D e  1 6  G a d e r  t ø r  a n t a g e s  n o g e n l u n d e  a t  r e p r æ s e n t e r e  

a l l e  f o r s k e l l i g e  A r t e r  a f  G a d e r ,  h v o r  D e t a i l h a n d e l e n  h a r  

t i l H u s e  —  b o r t s e t f r a  d e  S t r ø g g a d e r ,  h v o r  F o r r e t n i n 

g e r n e  g e n n e m g a a e n d e  h a r  e t r e n t k a p i t a l i s t i s k  P r æ g .  

D e  e r : T o r v e g a d e , A d e l g a d e , N a n s e n s g a d e , F r e d e n s 

g a d e ,  Ø s t e r  F a r i m a g s g a d e ,  N o r d r e  F r i h a v n s v e j ,  V i b o r g -  

g a d e , N ø r r e b r o g a d e , K o r s g a d e , G r i f f e n f e l d t s g a d e , V e 

s t e r b r o g a d e , D a n n e b r o g s g a d e , I s t e d g a d e  o g  C o l b j ø r n -  

s e n s g a d e . O g s a a  s e l v e  d e  o p t a l t e  F o r r e t n i n g e r  r e p r æ 

s e n t e r e r  r e t  u d t ø m m e n d e  d e  f o r s k e l l i g e  G r e n e  a f  D e t a i l 

h a n d e l e n . E n  b e t y d e l i g  D e l  a f  d e m  o p f ø r e s  s o m  » D e t a i l 

f o r r e t n i n g e r «  s i m p e l t h e n ; v e d  S i d e n  h e r a f  f o r e k o m m e r  

d e r  a d s k i l l i g e  U r t e k r æ m m e r - ,  V i k t u a l i e - ,  S m ø r - ,  G r ø n t - ,  

H ø k e r - , C i g a r - , M a n u f a k t u r - , E k v i p e r i n g s - , M o d e - ,  

M a r s k a n d i s e r -  o g  I s e n k r a m f o r r e t n i n g e r , o g  s p r e d t e  F o r 

r e t n i n g e r  a f  f o r s k e l l i g  N a t u r : P a p i r - , K u l - , K a s k e t - ,  

F u g l e - ,  J e r n - ,  L e g e t ø j s h a n d l e r  o . s . v . ,  i a l t  4 6  f o r s k e l 

l i g e  A r t e r .

D e t v i s e r  s i g  n u , a t  v e d  B e g y n d e l s e n  a f  h v e r t i s æ r  

a i  A a r e n e  1 8 9 3 — 1 9 0 4  f a n d t e s  d e r  i d e  u n d e r s ø g t e  H u s e  

i a l t  1 7 5 4  F o r r e t n i n g e r ;  d e r a f  f o r s v a n d t  i  A a r e t s  L ø b  2 8 6  

e l l e r  1 6  p C t . ,  o m t r e n t  S j e t t e d e l e n . A f  h v e r  6  b c s t a a c n d e  

B e d r i f t e r  k a n  m a n  r e g n e , a t , i n d e n  e t A a r  e r  g a a e t ,  

e r  g e n n e m s n i t l i g  m i n d s t  é n  b u k k e t  u n d e r .

E n  v i s  A f g a n g  f i n d e r  s e l v f ø l g e l i g  a l t i d  S t e d , s e l v  

u n d e r  d e  g u n s t i g s t e  F o r h o l d . D e  H a n d l e n d e  d o r  e l l e r



trækker sig ud af Virksomheden for at leve af deres op

sparede Formue. Men at en Afgang saa kolossal som 

omtrent Sjettedelen hvert Aar maa være et Udslag af 

i højeste Grad sygelige Tilstande, det er rent umiddel

bart indlysende, og det fremgaar ogsaa tydelig nok ved 
en nærmere Betragtning.

Det viser sig nemlig, at det er blandt de nystiftede 

Forretninger, at den »økonomiske Dødelighed« raser 

særlig voldsomt; jo yngre Detailvirksomhederne er, des 
ringere er gennemgaaende deres Levedygtighed. Ud

skiller man de Forretninger, der er blevet etablerede i 

Tiden 1894—1904, finder man, at den aarlige Afgang var 
blandt dem, der havde bestaaet.

under 1 Aar: 81 af 296 eller 27 pCt.

i 1 — 40 af 202 eller 20 pCt.

i 2 — 23 af 143 eller 16 pCt.

i 3 — 13 af 112 eller 12 pCt.

i 4 — 9 af 86 eller 10 pCt.

Over Fjerdedelen af de nyetablerede Forretninger 
gaar altsaa til Grunde, inden et Aar er omme — endda 

bortset fra dem, hvis Levetid er saa kort, at de ikke en 

Gang naar at komine i »Vejviseren«; Femtedelen af dem, 

der kun har ét Aar bag sig, gaar til Grunde i Aarets 

Lob, og Sjettedelen af dem, der kun er to Aar gamle. 

Forst derefter indtræder der lidt roligere Forhold, og 

kun omtrent hver tiende bukker under i Aarets Lob. 

Eller med andre Ord: Af hver 20 Forretninger, der op

rettes, er der kun 15 tilbage efter et Aars Forløb, kun 

12 efter 2 Aars, og kun 10 efter 3 Aars Forløb. Saa 

vældig er Ødelæggelsen blandt disse Tusinder af Smaa- 

virksomheder, hvor det navnlig er de arbejdsløse Lønal -
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bejdere, som søger at skabe sig en Smule økonomisk 

Rygstød.

Tager man under ét samtlige, ældre og yngre Forret

ninger, der bestod ved Begyndelsen af hvert af Aarene 

fra 1893 til 1900, finder man, at der efterhaanden blev 

ryddet saa stærkt op i dem, at der var tilbage efter 

Forløbet af

0 Aar: 1125 eller 10Q pCt.

1 — 944 » 84 —

2—829 » 74 —

3 — 727 » 65 —

4—648 » 58 —

5— 577 » 51 —

Af de Detailhandlerforretninger, man træffer paa en 

Vandring gennem Københavns Gader, er saaledes efter 

fem Aars Forløb kun Halvdelen tilbage; den anden 

Halvdel er bukket under.

Hvor hører de smaa Detailhandlere ifølge deres 

Klassestilling naturlig hjemme i Nutidens politiske Liv?

En Ting er der straks paa Forhaand indlysende: I 

den antisocialistiske Lejr finder de ikke deres blivende 

Sted. Naar det antisocialistiske Bourgeoisi, som direkte 

og indirekte undergraver Detailhandlernes Eksistens, 

ved sin Handelsvirksomhed, ved sin Arbejderudbytning, 

ved den Maade, hvorpaa det forsyner sine private Hus

holdninger, naar det lover at ville værne om »Middel

standen«, da er Hykleriet saa frækt og saa gennem

skueligt, at det højst kan have Døgnets Virkning. Rent 

øjeblikkelig kan Fraserne maaske tildels slaa an — 

det er forstaaeligt, at netop et Befolkningslag som delte 

har vanskeligere ved at finde sin Plads end andre, hvis



Klasseinteresser tegner sig skarpere og besterntere — 

men i det lange Løb vil man tage Afstand fra og vende 

sig til Kamp imod sine Dødsfjender, Kapitalisterne.

Men nu det socialdemokratiske Arbejderparti?

Det er umiddelbart indlysende, at en »Middelstands

politik« i samme Forstand som en »Arbejderpolitik« kan 

Socialdemokratiet umulig drive. Ikke fordi det i Ordets 

snævre, eksklusive Betydning er et Arbejderparti, der 

ser bort fra alle andre Befolkningslags Interesser. Tvært

imod, Socialdemokratiet er i sidste Instans et Samfunds

parti, hvis Vaaben er vendt imod enhver Form for Ud

bytning og Undertrykkelse, hvis Rækker aabner sig for 

alle Udbyttede og Undertrykte, og hvis Maal er nye 

Samfundsforhold, hvor al Udbytning og Undertryk

kelse er overvundet. Men netop derfor maa dets Po

litik blive Arbejderpolitik. Thi medens Lønarbejder

klassens Interesser paa alle Punkter gaar i Flugt med 

Samfundsudviklingen — ethvert Stykke Arbejderreform 

er et nyt Skridt frem imod det socialistiske Samfund, 

som er Slutstenen paa den moderne Udvikling — saa er 

Middelstandens Interesser af blandet Natur. Hvor de 

peger fremad, vil og maa Socialdemokratiet af yderste 

Evne fremme dem; hvor de peger bagud, vilde al Ind

griben være forfejlet og ørkesløs — dér faar Kapitalis

mens Boddelgerning gaa sin Gang, saa trist det end 

kan falde, saa mange Lidelser det end kan volde. At 

ville hæmme Stormagasinernes Konkurrence eller fore

bygge Forbrugsforeningernes Opstaaen ved Forbud, 

særlig høj Beskatning el. lign.; at ville vanskeliggøre 

Adgangen for nye Næringsdrivende ved høje Gebyrer; 

eller — for at nævne et Eksempel, der stiller Sagen paa 

Spidsen -at ville fastholde Forstadspublikum’et til
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P orstadsbutikenie ved forhøjede Sporvognstakster 

alt sligt vilde være Reaktion, i Strid med Samfundets 

Interesser, paa tværs af Udviklingens Retning, og her 

kan Socialdemokratiet ikke træde hjælpende til. An

derledes, hvor det gælder t. Eks. Oprettelsen af Handels

skoler. der kan give de Handlende en større teknisk og 

almindelig Uddannelse, eller Vedtægter om tidlig Luk

ning, som kan give ikke blot Handelsmedhjælperne, 

men ogsaa de smaa selvstændige Næringsdrivende et 

større Maal af Fritid, en lettere Adgang til fysisk Hvile; 

her falder de Handlendes Interesser sammen med det 

sociale Fremskridt, og her finder de i det socialdemo

kratiske Arbejderparti den sikreste Støtte.

Men Middelstandens Interesser er ikke snævert af

grænsede til dens eget Omraade; som ethvert andet Led 

i det moderne Samfund er den i højeste Grad under 

Indflydelse af Forholdene i de øvrige Samfundslag, og 

her er det da først og sidst Arbejderklassens vekslende 

Livsvilkaar, der gør sig gældende. Dels Arbejdsløn

nen, den højere eller mindre Grad af Købedygtighed, 

som paa ethvert enkelt Tidspunkt er tilstede i Kunde

kredsen, og som bestemmer Afsætningen og dermed og

saa Fortjenesten for hver især af Detailhandlerne. Dels 

og navnlig Arbejdsløsheden, den stadig rislende Kilde 

til Fagets skæbnesvangre Overfyldning. I intet praktisk 

Reformarbejde er den handlende Middelstand stærkere 

interesseret end i de Foranstaltninger, der kan tage den 

værste Brod af Arbejdsløsheden og sikre de erhvervslose 

Lønarbejdere en taalelig Tærepenge, saa de ikke fristes 

til at søge over i Handelserhvervet og dér ved en altfor 

masseagtig Tilstrømning gore Konkurrencens Tryk 

ulideligt. Arbejdsløshedens Afskaffelse er under de be-
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staaende Samfundsforhold en Umulighed; dens Mild- 

nelse, ved klækkelig Statshjælp til Arbejdsløshedskasser 

o. lign., vilde ikke blot være en Velsignelse for Lønar

bejderne, men ogsaa gøre Tilværelseskampen taaleligere 

for de Handlende.

Hertil kommer et andet Forhold. Af de Reformer. 

Socialdemokratiet indenfor det kapitalistiske Samfunds 

Rammer tilstræber, er det kun én Del, der er Arbejder- 

reformer i snævrere Betydning, idet de direkte griber ind 

i Forholdet mellem Arbejde og Kapital. En anden Del, 

de almén-sociale Reformer, har for den lille Handlende 

ganske den samme umiddelbare Værdi som for Løn

arbejderen, fordi han ligesom denne hører til de Smaa 

i Samfundet, paa hvis Livsvilkaars Højnelse de tager 

Sigte. Han er ligesaa interesseret i varm Mad til fattige 

Skolebørn, fordi der tit kan være Smalhans i hans eget 

Spisekammer; ligesaa interesseret i Alderdomsforsør

gelsens Reform, fordi han selv maa regne med at staa 

uden Midler i sine gamle Dage; ligesaa interesseret i det 

Offentliges Overtagelse af Sygeplejen, fordi han selv 

har daarlig Raad til at betale; ligesaa interesseret i den 

Humanisering og Demokratisering af Samfundet, som 

Socialdemokratiet ene af alle Partier konsekvent og 

energisk arbejder for.

Overalt hvor de smaa Handlendes Interesser, set fra 

Klassesynspunktet saavel som fra det individuelle Syns

punkt, lober i Flugt med den almindelige sociale Ud

vikling — eller med andre Ord: overalt hvor det over

hovedet er muligt at tage et Arbejde op for dem, thi en

hver reaktionær Bestræbelse, paa Trods af Udviklingen, 

er i sig selv haabløs, el frugtesløst Sejgpineri, der kun 

gør ondt værre, — dér staar det socialdemokratiske Ar-



30

bejderparti som det eneste. Sted, hvor de finder deres 

naturlige Plads.

Men nu Socialismen, det store Skræmmebillede, som 

vil afskaffe den selvstændige Middelstand? Det er 

rigtigt, at der i det kommende socialistiske Samfund 

ikke vilde være Plads for »Middelstanden« saa lidt som 

for »Arbejderklassen«, idet alle Stands- og Klasseskel 

falder. Og det er forstaaeligt, at denne Tanke staar som 

en Gru for den kapitalistiske Handlende, som har en 

stor Forretning, der giver ham rigelig Profit. Men fol

den lille Detailhandler, som sidder i smaa Kaar, som 

stadig har Utryghedens Uhygge over sig, som tilstrække

lig kender Værdien af den højtpriste »Selvstændighed« 

i Forholdet til Grosserer og Husvært, og som vel ogsaa 

har en Følelse af det utilfredsstillende i, at hans Ar

bejdsevne for den allerstørste Del gaar hensigtsløst til 

Spilde, til ingen Gavn for Samfundet og til ingen Glæde 

for ham selv, for ham maa den Tanke at træde ind som 

velstillet Medarbejder, som uafhængig Medborger i et 

frit socialistisk Samfund staa i et helt andet Lys.



Kapitalistisk Ejendomsret.

K
AMPEN for Socialismen er Kampen for Menne

skenes Befrielse.

Først naar det sejrrige Proletariat afskaffer den pri

vate Ejendomsret til Produktionsmidlerne og gør dem til 

Genstand for Samfundets fælles Eje og fælles Raadig- 

hed, først da kan den personlige Frihed forvandles fra 

en tom Frase til levende Virkelighed. Under Kapitalis

men er den private Ejendomsret til Produktionsmid

lerne ikke blot det Middel, ved hvis Hjælp Udbytningen 

iværksættes og stadig vedligeholdes, og derigennem den 

Kilde, hvorfra der flyder Nød og Savn og Lidelser af 

de mangfoldigste Arter, men den betyder tillige Ufrihed, 

Trældom for de store Masser af Menneskeheden. I Kraft 

af den kan en lille Kreds af Befolkningen herske over 

deres Medmennesker med en Myndighed, som ikke er 

mindre uindskrænket end den, hvormed Oldtidens Herre 

herskede over sine Slaver eller Middelalderens Godsejer 

over sine livegne Bonder. Under de kapitalistiske Sam

fundsforhold er privat Ejendomsret til Produktions

midlerne det samme som privat Ejendomsret til Men

nesker.

Efter Loven er Arbejderen ganske vist fri. Han raader
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frit over sin egen Person, og det Forhold, hvori han 

træder til Kapitalisten, er fri Kontrakt mellem to for

melt ligestillede Parter; han sælger sin Arbejdskraft 

for en vis Tid, mod en saa og saa høj Betaling enten 

for hver Time, der arbejdes, eller for hvert Stykke Ar

bejde, der bliver gjort færdigt; og hvis de Vilkaar, der 

bydes, ikke tilfredsstiller ham, kan han afvise dem, og 

det staar ham frit for at anvende sin Arbejdskraft paa 

hvilken som helst anden Maade, han selv maatte finde 

for godt.

Efter Loven cr Arbejderen ligesaa fri og uafhængig 

en Mand som nogen anden. Men den uskrevne økono

miske Lov, som er tifold stærkere end nogen Lov, Rigs

dagen har vedtaget, gør ham alligevel til Træl.

Thi han er besiddelseslos, ejer ikke Midler til at 

drage sin Arbejdskraft til Nytte i egen Virksomhed og 

bygge sin Eksistens derpaa. Selv om han ejer lidt, sine 

Møbler og sit Husgeraad, maaske ogsaa en lille Sum i 

Sparekassen, saa vilde det kun for en ganske kort Tid 

sætte ham og hans Familie i Stand til at friste Til

værelsen. Den eneste Kilde til Livets regelmæssige Op

hold er den Arbejdskraft, der rummes i hans egen Per

son, og det eneste Middel til at faa den til at flyde og 

give ham Brødet, er at faa den solgt til de Kapitalister, 

som raader over Produktionsmidlerne. Han maa se at 

faa den solgt og vel at mærke faa den solgt hurtigst 

muligt; hver eneste Dag, han gaar ledig, betyder et 

alvorligt Skaar i hans fattige opsparede Midler, og ret 

mange Dage kan han sjælden taale at gaa ledig uden at 

bukke under. Han kan ikke vente og se Tiden an, til 

bedre Lejlighed viser sig; han maa slaa til og slaa til 

straks; maa nøjes med de Vükaar, der bydes, maa finde
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sig i, at Arbejdstiden drages ud til et Maksimum og Ar

bejdslønnen skrues ned til et Minimum, saaledes at 

Kapitalisterne kan tilegne sig en væsentlig Part af de 

Værdier, han i deres Tjeneste frembringer. Han er givet 

Kapitalen i Vold, thi vægrer han sig, da afskærer lian 

sig selv fra det daglige Brød. Overalt, hvor han søger 

Sysselsættelse, vil han møde de samme eller noget næl

de samme Betingelser; overalt vil han være omsluttet af 

Kapitalens Magt. Vilde han »tage Morgenrødens Vinger 

og fly til det yderste Hav« — allevegne vilde han i sin 

Nakke føle dens Jernnæves Tag. Ved Organisation, ved 

Sammenslutning med sine Klassefæller kan han paa 

enkelte Punkter tilegne sig visse Fordele i Kontrakt

forholdet overfor Kapitalen, sikre sig en vis Medbe

stemmelsesret angaaende de Kaar, han maa arbejde 

under — men selve Afhængighedsforholdet er ufor

andret; det er blevet nogle Grader mildere, men dets 

Væsen er og bliver det samme, saalænge Kapitalisterne 

raader uindskrænket over Produktionsmidlerne og der

igennem over Betingelserne for Arbejderklassens Til

værelse.
Herigennem bliver al personlig Frihed en Illusion, et 

tomt Skin, et Selvbedrag. Arbejderklassen bliver stedt 

i faktisk Trældom. Den enkelte Arbejder har kun et 

ganske snævert Spillerum for sin fri Selvbestemmelses

ret; han kan vælge sin Bolig, sin Ernæring, sine Ad

spredelser, men altsammen kun indenfor de trange 

Grænser, som hans Løns Lavhed og hans Arbejdstids 

Længde drager. Som Medlem af det besiddelsesløse 

Proletariat er han faktisk trælbunden. Arbejderne er 

indrullerede blandt de Produktionsmidler, som Kapi

talen behersker og udnytter, og falder den enkelte indi-

3
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viduelle Arbejder fra, bliver en ny indsat paa hans 

Plads; der er altid ledige Hænder nok til at fylde de 

tomme Pladser. Udgifterne til Arbejdernes Livsophold 

optræder i Driftsregnskaberne Side om Side med Ud- 

giiterne til K.ul til Maskinen og Poder til Trækdyrene.

Det er en Klassetrældom, der saaledes er gennemfort, 

i Stedet for de ældre Udbytningsformers individuelle 

li ældom. I gamle Dage stod de enkelte Bønder pas. 

Godset under Herremandens personlige Magt, var pris

givne hans Vilkaarlighed og Genstand for hans Ud

bytning gennem det Hoveri, de maatte præstere, og den 

Landgilde, de maatte yde. Nuomstunder er dette per

sonlige Afhængighedsforhold forbi, men i Stedet er 

traadt en Klasse-Afhængighed, der er fuldt saa kraftig. 

Det er ikke den enkelte Kapitalist, der staar overfor 

den enkelte Arbejder, men del er de to Klasser, der staar 

som solidariske Helheder overfor hinanden. Det er hele 

Kapitalistklassen, der ejer hele Arbejderklassen, har 

Hals- og Haandsret over den, raader over dens Per

soner og suger Udbytte af al dens produktive Virk

somhed — gør det, idet den ejer alle Betingelser for 

Arbejdernes Eksistens.

Trældommens Former er skiftede, men dens System 
bestaar.

I gamle Dage var det ved Lov foreskrevet, hvor længe 

Haandværkssvendene skulde arbejde, og hvilken Løn 

de skulde nøjes med, og de opsætsige iblandt dem kunde 

sættes i hængsel; og Herremanden kunde drive sine 

Bønder til Hovarbejdet under Fogedens Pisk, og han 

kunde straffe de dovne og genstridige med Hundehul og 

Træhest. Nutiden kender ikke saadanne udvortes 

Tvangsforholdsregler overfor Arbejderne. De behøves



35

ikke. Kapitalisterne har slet ingen Brug for dem. De 

har et tilstrækkeligt Tvangsmiddel i den Omstændighed, 

at Arbejderne er besiddelsesløse, afskaarne fra de Pro

duktionsmidler, de selv har tilegnet sig Ejendoms

retten til, og dermed afskaarne fra alle Muligheder 

for paa egen Haand at kunne eksistere. Truslen med 

den usynlige Sultepisk er et mange Gange sikrere Middel 

til at holde Folk i Ave, end Truslen med Fogedens 

Svøbe var det i gamle Dage.

Og hvad der gælder de egentlige Lønarbejdere, 

gælder, blot under andre Former, de øvrige Dele af Be

folkningen, som er henvist til at skaffe sig Livets Ophold 

ved at anvende deres personlige Arbejdskraft i sam

fundsnyttig Virksomhed. Kapitalen har ogsaa her boret 

sig ind og, igennem Kreditvæsenets Udvikling, adskilt 

.Produktionsmidlerne fra Arbejdskraften, opsuget Ejen

domsretten til Produktionsmidlerne i sine egne Hænder 

og derved forvandlet de arbejdende Individer til sine 

afhængige Udbytningsgenstande. Husmanden, Smaa- 

haandværkeren, den lille Handlende, ogsaa de staar for 

største Delen i et dybt, uløseligt Afhængigheds- og Ud

bytningsforhold til Kapitalen; ogsaa for deres Vedkom

mende er al Tale om personlig Frihed og Selvstændig

hed for største Delen et Mundsvejr, et Navn, hvortil der 

ingen Virkelighed svarer.

Saaledes virker den private Ejendomsret til Produk

tionsmidlerne under de kapitalistiske Samfundstil

stande. Den spinder de uhyre Masser af Befolkningen 

ind i et usynligt Net af ubrydelige Traade, der om

slynger dem fra alle Sider, berøver dem al Handlefrihed 

og tillader Kapitalen Dag ud, Dag ind at suge Udbytte 

fra dem. Den private Ejendomsret er noget helt andet

s*
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nu, end den var under de forkapitalistiske Tilstande, i 

det gammeldags Haandværks Blomstringsperiode. Den

gang var den private Ejendomsret til Produktionsmid

lerne, det Middel, hvorved Arbejderen sikrede sig social 

og økonomisk Frihed. — Nuomstunder bliver den pri

vate Ejendomsret Midlet til at tilrane sig Herredømmet 

over fremmede Menneskers Personer og tilegne sig Ud

bytte af deres Arbejde.

At afskaffe den kapitalistiske Ejendomsret, at gen

forene Produktionsmidlerne med Arbejdskraftens Bæ

rere, er den eneste Vej for den arbejdende Befolkning 

til at vinde social og økonomisk Befrielse.

Men den kapitalistiske Ejendomsret kan ikke af

skaffes ved at vende tilbage til det forkapitalistiske 

Haandværks Ejendomsforhold, hvor det var Regelen, 

at hver enkelt voksen, fuldt uddannet Arbejder per

sonlig ejede de Produktionsmidler, der var nødvendige 

for hans Arbejde. Det er en utænkelig Tanke, at man 

skulde kunne naa til en Ordning, under hvilken hver 

især af de arbejdende Individer havde særlig Ejendoms

ret til og særlig Raadighed over netop de Produktions

midler, ved hvilke han selv var sysselsat. Det vilde be

tyde, at man lagde hele den moderne Produktionsteknik 

ode, som jo netop er baseret paa de mange Menneskers 

planmæssige Samarbejde om en fælles Opgave, og vendte 

tilbage til Fortidens primitive Arbejdsmetode, til Bar

bariet. Hvordan stykke Ejendomsretten til en Fabrik, til 

en Jernbane osv. ud imellem de enkelte Arbejdere, hvor

dan blot beregne, hvor stor en Brokdel af dens samlede 

Udbytte der falder paa hver enkelt Arbejders særegne 

Præstation?

Der gives kun eet Middel til paa en Gang at over-
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vinde den Trældom, som den private Ejendomsret til 

Produktionsmidlerne under de kapitalistiske Samfunds

forhold betyder, og samtidig at bevare og videreudvikle 

de Kulturværdier, den kapitalistiske Tidsalder har frem

bragt; det er Gennemførelsen af det socialistiske Ejen

domsforhold. Arbejdernes Genforening med Produk

tionsmidlerne kan ikke ske individuelt; den maa ske 

socialt. Naar hele det arbejdende Samfund træder ind 

som Fællesejer til Produktionsmidlernes hele Masse, 

da og forst da kan Menneskeheden befries for den Under

kuelse og den Udbytning, der nu knuger den; da og først 

da kan Samfundet blive et Samfund af virkelig frie 

Mennesker.



Socialdemokratiet og Studenterne.

Antisocialismen blandt Studenterne.

E
NGANG i Sommeren 1907 forefaldt ved Himmel

bjerget det Optrin, at en Flok Studenter hujede ad 

en Arbejderforsamling, der sang Socialistmarschen. 

Dette giver Stof til Eftertanke over den Holdning, man 

i akademiske Kredse indtager overfor Socialismen og 

den socialdemokratiske Bevægelse.

Thi hvad der her hændte, betegner ikke noget Und

tagelsestilfælde; det cr kun abnormt i sin grelle Form; 

i sit Indhold derimod er det et typisk Udtryk for den 

Stemning, der raader i en stor Del, sikkert den langt 

overvejende Del af Studenterverdenen. Som i de øvrige 

germanske Lande — i Modsætning til de romanske 

og især de slaviske — er det ogsaa herhjemme kun et 

yderst ringe Antal Akademikere, der har sluttet sig til 

Socialdemokratiet; det store Flertal staar udenfor og 

fordeler sig paa en lang Række Farve-Nuancer, ligefra 

en blegrød Socialradikalisme, der ser med en vis Sym- 

pathi paa Socialdemokratiets Nutidspolitik, men uden 

nogen som helst Forstaaelse af det centrale i den social

demokratiske Bevægelse, ti) en begsort Reaktion af ud-
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præget pietistisk, militaristisk og fremfor alt antiso- 

cialistisk Karakter.

Tilsyneladende er der noget naturstridigt i dette. 

Man skulde paa Forhaand tro, at var der noget, som 

vilde finde en modtagelig Jordbund hos unge, aandelig 

udviklede Mennesker, saa var det den socialdemokra

tiske Bevægelse, Nutidens største eller rettere eneste 

virkelige Kulturbevægelse, at var der noget, som vilde 

formaa at fængsle og begejstre dem, saa var det So

cialismen, Nutidens højeste, mest omfattende Samfunds

ideal. Tanken om Haandens og Aandens Arbejdere i 

Pagt med hinanden om at hæve Samfundet til el nyt og 

højere Kulturtrin, synes saa rimelig, saa naturlig.

Og dog er denne afvisende og i stigende Grad fjendt

lige Holdning let forklarlig, en simpel Følge af Mod

sætningen mellem Arbejderens og Studentens sociale 

Stilling, thi naar man sammenligner »Haandens og 

Aandens Arbejdere«, er det kun en rent udvortes og i 

Virkeligheden misvisende Sammenstilling, et klingende 

Rim og intet andet. Imellem det »Arbejde«, hver især af 

de to præsterer, er der en Væsensforskel, som lægger 

Grunden til en ganske afvigende, tildels helt modsat 

Samfundsopfattelse.

Arbejderens Arbejde er Erhvervsarbejde, Studentens 

Uddannelsesarbejde; Arbejderen er Proletar, besid

delsesløs og udsigtsløs, Studenten er ikke Proletar, han 

har alle Muligheder aabne for sig. Stil en ung Maskin

arbejder og en jævnaldrende juridisk Student overfor 

hinanden; rent øjeblikkelig hælder maaske Vægtskaalen 

stærkt til Gunst for den forste; han har en Indkomst, 

som sætter ham i Stand til at føre en taalelig betrygget 

økonomisk Tilværelse, medens Studenten i mange Til-
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fælde maa fægte sig frem og nøjes med det mindst mu

lige til at holde Livet oppe. Men Forskellen viser sig, 

saa snart man kaster Blikket et Stykke ud i Fremtiden; 

naar en vis Aarrække, 15—20—25 Aar er gaaet, har Ar

bejderen overskredet sit Kulminationspunkt, og der er 

overvejende Sandsynlighed for, at det vil gaa ned ad 

Bakke med ham, at hans Indtægter vil formindskes, 

hans Tilværelse bliver mere og mere usikker; omvendt 

vil Studenten efter al Rimelighed til den Tid sidde i 

gode Kaar og have Chancer for stadig yderligere at for

bedre sin Stilling, stige til højere og mere vellønnede 

Embeder, eller udvide sin Sagførerpraksis til flere og 

mere indbringende Forretninger, til fede Dødsboer og 

højt lønnede Pladser i Aktieselskabers Bestyrelser. Det 

Arbejde, som hver især af dem udfører, den ene i Fa

brikslokalet, den anden i Studereværelset, har da ikke 

blot el helt forskelligt Indhold, men ogsaa el helt for

skelligt Formaal. I det ene Tilfælde er det et Middel til 

at skaffe sig et beskedent Livsophold fra Dag til Dag. 

i det andet Tilfælde er det et Middel til engang ad Aare 

at skabe en god Eksistens med rigelige Indkomster, som 

i Almindelighed, under den ene eller den anden Form, 

udgør en Del af netop den Merværdi, Arbejderklassen 

udbyttes for.

I Overensstemmelse hermed former Livsopfattelsen 

sig helt forskellig for de to; Synspunkterne bliver ganske 

modsatte.

Arbejderen, der forstaar, at han kun kan højne sine 

egne Livsvilkaar gennem en ubrydelig Samvirken med 

sine Klassefæller, i den faglige og den politiske Rejs

ning, hvor det er Masserne, der virker, og hvor han 

selv kun optræder som en Ener ved Siden af de Tusinder
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af andre Enere, lian gynnemtrænges rent umiddelbart 

af en Klassebevidsthed, en Solidaritetsfølelse, som er 
ui’orstaaelig for Studenten — Studenten, der netop kom

mer til at tænke udpræget individuelt, fordi hans Frem

tid først og fremmest beror paa hans egne personlige 

Forhold, og fordi han selv skal bryde sig sin Bane, 

ikke Side om Side med sine Kolleger, men under stadig 

Konflikt med dem, i Bestræbelserne for at blive den 

foretrukne ved Embedsbesadtelserne eller for at udvide 

sin Praksis paa de andres Bekostning.

Arbejderen, der selv i det gunstigsle Tilfælde kun 

har lidet at vente af det nuværende Samfund, hvor han 

overalt moder Kapitalens jernhaarde Modtryk, kommer 
ganske naturlig til at danne sig sit sociale Ideal hin

sides det bestaaende Samfund, i Forhold, der frigør ham 

for Afhængigheden under Kapitalen og derved bereder 

ham helt nye, uendelig lykkeligere Livsvilkaar — 

medens Studenten, der indtil videre ikke har nogen 

Grund til at være misfornøjet med det kapitalistiske 

Samfund, som lover ham saa meget i Fremtiden, ind

skrænker sin Horizont til dette Samfund og ikke tænker 

sig noget derudover.

Og ikke nok hermed, men ogsaa selve den theoretiske 

Erkendelse af Socialismen som den historisk nødvendige 

Løsning paa den kapitalistiske Produktionsmaades Mod

sigelser, er det i Virkeligheden langt lettere for Arbej

deren at tilegne sig end for en Student af gennemsnitlig 

Intelligens. Modsætningen mellem Kapital og Arbejds

kraft, Kernepunktet i den hele moderne Samfundshus

holdning, Udgangspunktet for hele den moderne Sam

fundsudvikling, har Arbejderen daglig umiddelbart for 

Øje — medens den for Studenten er et fremmedartet Be-
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greb; han har hverken lært om den i Skolen eller er

faret den af sine egne praktiske Livsforhold; han kan 

først fuldtud forstaa den igennem et langt og besværligt 

Tankearbejde. Derfor den forbløffende Begrebsforvir

ring, der kommer til Orde, hver Gang sociale Spørgs- 

maal er Genstand for Diskussion i en Kreds af Akademi

kere, en Mangel paa Forstaaelse af de simpleste, de mest 

elementære Forhold, som vilde være utænkelig i en 

Kreds af Arbejdere.

Alt dette forklarer, hvorfor det er vanskeligt eller 

umuligt for Socialismen at vinde nogen stor Tilslut

ning fra Studenterverdenen; den socialistiske Akade

miker er og vil sikkert altid vedblive at være Undta

gelsen, den ikke-socialistiske Regelen. Men det for

klarer endnu ikke den stærke antisocialistiske Stemning 

indenfor Studenternes Hovedmasse, og end mindre 

denne Stemnings Vækst i Løbet af de senere Aar. For 

at finde Forklaringen herpaa, maa man søge Oplysning 

om, dels fra hvilke sociale Lag Studenterne rekruteres, 

dels mod hvilke Stillinger de stiler.

Det store Flertal af de unge Mænd og Kvinder, som 

hvert Aar bliver Studenter, er udgaaede fra de besid

dende Klasser, kun en forsvindende ringe Brøkdel af 

dem er Arbejder- og Husmandsbørn. Af hver 1000 

mandlige Studenter fra Aarene 1895—99 var de 557 

Sønner af Embedsmænd, F'olk med »liberalt Erhverv« 

(Læger, Sagførere, Kunstnere osv.) og selvstændige 

Næringsdrivende, de 126 af Skolelærere og mindre Be- 

stillingsmænd, de 106 af Gaardmænd og Husmænd — 

deraf, efter tidligere Opgørelser at dømme, omkring 

91 af Gaardmænd og 15 af Husmænd — og kun de 11 

var Sønner af Arbejdere. Eller med andre Ord: langt
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ever de tre Fjerdedele af Studenterne tilhører ved Fodsel 

og Opdragelse Befolkningslag, der ikke blot i Almindelig

hed staar fjernt fra den socialdemokratiske Bevægelse, 

men som oftest ogsaa staar fjendtlig overfor den; og 

kun en af hver 40 er udgaaet fra et Arbejder- eller Hus

mandshjem. I de allerfleste Tilfælde vil da Studenten 

mode stærkt forudindtaget overfor Socialismen, gen

nemsyret med allehaande taabeligc Fordomme og 

Vrangforestillinger, som det kun yderst sjældent er 

muligt for ham helt at befri sig for, selv om de maaske 

i Tidens Løb bliver noget afdæmpede. Kun yderst 

sjældent og kun med den største Vanskelighed er han 

i Stand til at frigøre sig fra den Tankegang, i hvilken 

han er vokset op, og betragte alle Forhold fra den stik 

modsatte Side, fra Proletariatets, i Stedet for fra Bour

geoisiets Standpunkt.

Og det er ikke blot de sociale Omgivelser, hvorfra 

Studenten i Reglen er udgaaet, der bidrager til at paa

virke ham i antisocialistisk Retning, men ogsaa den 

Livsbane, han har liggende foran sig. Den Stilling, 

hvorefter han stræber, er i Almindelighed nøje knyttet 

til den kapitalistiske Produktionsmaade, enten direkte 

som et Led i selve den kapitalistiske Produktions- og 

Omsætningsproces, som Fabriksingeniør, som Sagforer 

o. lign., eller indirekte som Embedsmand i den kapita

listiske Stat. En Bevægelse, der bringer den kapitali

stiske Produktionsmaade i Vaklen, kommer da ogsaa til 

al gøre hans egen fremtidige Eksistens usikker, truer 

ham paa Brødet og er naturlig lidet egnet til at vække 

hans Sympathi; Sagforer-Aspiranten kan selvfølgelig 

vanskelig begejstres for en Tilstand, hvor der ingen



44

Sager er at føre, Byfoged-Aspiranten vanskelig for en 

Tilstand, hvor Bureaukratiet er udryddet.

Der er imidlertid en væsenlig Forskel mellem de 

bureaukratiske og de kapitalistiske Elementer; Embeds

manden, der ikke er direkte indviklet i Modsætnings- 

lorholdet mellem Kapital og Arbejder, vil mindre let 

lade sig opfanatisere imod den socialdemokratiske Be

vægelse end den, der staar direkte i Kapitalens Sold som 

dens Redskab til Udbytning af Arbejdskraften; han vil 

være mere tilbøjelig til en sløv Antipathi, hvor der hos 

Fabriksdirektøren, Ingeniøren, Aktieselskabs-Sagføreren 

og de andre, der er gennemtrængt af Arbejdskøber- 

Instinktet, udvikles en mere hadefuld Stemning. Og nu 

viser Statistiken, hvorledes det netop er de sidste Ele

menter, de rent kapitalistisk farvede, som er i stærkest 

Fremvækst indenfor de akademiske Kredse. En stadig 

større Brøkdel af Studenterne bestemmer sig for Livs

stillinger, der naturlig avler et udpræget antisocialistisk 

Sindelag; og det er vel at mærke de mest intelligente og 

mest energiske Dele af Studenterne, der gaar saadanne 

Veje, de, der stærkest er i Stand til at give Tonen an 

blandt deres Omgivelser. Allerede i deres Studietid 

paavirkes de af de sociale Forhold i deres fremtidige 

Livsstilling, tænker sig som Arbejdskøbere i Forhold til 

den købte Arbejdskraft, vænner sig til at betragte de 

sociale Forhold ud fra et brutalt Kapitaliststandpunkt.

Por et Par Menneskealdre siden var Præstens, Rets- 

embedsmandens, Adjunktens og Lægens Stilling den 

normale Afslutning paa den akademiske Løbebane; af 

de Studenter fra Aarene 1822—39, som 25 Aar efter 

blev truffet i Live og i Virksomhed indenfor Danmarks 

Grænser, var 80.0 pCt. i saadanne Stillinger. Siden
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synker dette Tal stærkt; af Studenterne fra 1840—59 

var 25 Aar senere kun 72,3 pCt. i saadanne Stillinger, 

af Studenterne fra 186Q—76 endog kun 63,8 pCt. Ganske 

modsat er det gaaet med en Række andre Erhverv, som 

Akademikerne i ældre Tid kun forholdsvis sjælden søgte 

over til, Erhverv som Sagførerens, Grossererens, For

sikringsmandens, Fabrikantens, Ingeniørens, Trafik- 

embedsmandens og endelig Officerens, Erhverv, som 

gennemgaaende har Brodden stærkt vendt imod Arbej

derne; her finder man en vældig Fremgang. Blandt 

Studenterne fra 1820’erne og 1830’erne træffer man et 

kvart Aarhundrede efter kun 8,2 pCt. i saadanne Stil

linger, fra den næste Periode derimod 15,3 pCt. og fra 

den næste endog 23,7 pCt.; og der er ingen Tvivl om, at 

med de senere Aars raske kapitalistiske Udvikling er 

Tallet steget endnu langt stærkere. Indenfor de stedse 

voksende Kredse af Studenterverdenen, der forbereder sig 

til saadanne Livsstillinger, finder Antisocialismen i 

dens hadeiuldeste, mest fanatiske Skikkelse naturlig 

en frugtbar Jordbund.

Til disse økonomiske Forudsætninger for Antisoci- 

a lismens Vækst i den akademiske Lejr kommer saa den 

almindelige politiske Udvikling, den tiltagende politiske 

Demoralisation, den stedse mere skamløse Overklasse

politik, som drives fra de fordums borgerlige demo

kratiske Partier. Studenten er og har altid været et 

fortræffeligt Barometer for de politiske Vejrforandrin

ger, der er i Færd med at foregaa indenfor de Lag, 

hvorfra han stammer. Som han i 1880’erne, da Vin

den drejede sig til Venstre, blev yderliggaaende radi

kal — saa radikal, at mangen Venstre-Gaardmand og 

Venstre-Kapitalist rystede paa Hovedet ad den altfor
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store Iver, Sonnen viste, og de altfor skarpe Konse

kvenser, han trak, — saaledes er han nu, da Bevægel

sen overalt indenfor de besiddende Klasser gaar til 

Højre, et godt Stykke til Højre for sit Ophav. Hvor 

den ældre Generation af Venstremænd endnu søger at 

bevare et vist Skin af Demokratisme og vel heller ikke 

endnu er blevet helt kurerede for enhver Rest af Tra

dition fra de gamle Kamptider, der gør Sønnen Skridtet 

fuldtud og gaar med Salmesang og Riffelskydning og 

med ungdommelig Begejstring for alle konservative 

Magter i Samfundet over til en Reaktion, hvis Kerne 

er Frygten for og Hadet til den socialdemokratiske Be

vægelse.

Saaledes er da hverken den Uimodtagelighed, som 

det store Flertal af Studenter viser overfor Socialis

men, eller den voksende socialistfjendske Stemning 

iblandt dem, nogen Tilfældighed. Det er kun en sim

pel Følge af de herskende økonomiske Forhold.

Og naar der i andre Lande, t. Eks. i Italien og Rus

land, er en meget stor Del af den akademiske Verden, 

som har sluttet sig helt til Socialdemokratiet, da er 

Aarsagen ikke at søge i Raceejendomineligheder eller 

deslige, men i de særlige økonomiske Forhold. Det er 

Lande;, hvor der paa den ene Side findes en talrig, 

stærkt fortrykt Middelstand, som søger Anbringelse for 

sine Sønner ved at lade dem studere, men hvor der paa 

den anden Side ikke findes noget betydeligt Industriliv, 

som kan optage den mægtige Overproduktion af Stu

denter, og hvor der følgelig udvikler sig et virkeligt 

»akademisk Proletariat«, som baade i Herkomst og 

Fremtidsudsigter har Berøringspunkter med det virke

lige Proletariat, og som derfor ogsaa forholdsvis let
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lorstaar Arbejderklassens Tankegang og gribes af dens 
Idéer.

Herhjemme, hvor den økonomiske Udvikling staar 

paa et højere Trin, hvor Middelstanden er stærkere 

proletariseret og den kapitalistiske Produktionsmaade 

stærkere udfoldet, vil den Tilslutning, Socialdemokra

tiet vinder fra Studenterne, sagtens i et langt Aare- 

maal blive forholdsvis ret ringe maalt i Tal.

Studenten indenfor Socialdemokratiet.

Der er tre forskellige Tankegange, der hver paa sin 

Maade kan bidrage til at berede Vejen for Akademi

kerne over til Socialdemokratiet. Dels Harmen over det 

Forræderi imod de almindelige demokratiske Principer, 

som tydeligere og tydeligere afslører sig hos de for

skellige ikke-socialistiske Partier; dels den dybe Med

følelse med de Lidelser, som saa stor en Del af Be

folkningen er underkastet; dels endelig den theore- 

tiske Erkendelse af Socialdemokratiets Fremtidsmaal 

som den historisk nødvendige Afslutning paa den so

ciale Udvikling, der finder Sted. Studenten kan føle 

sig draget til Socialdemokratiet i Kraft af en politisk 

og aandelig Radikalisme, fordi han i dets Politik fin

der det eneste sikre Bolværk mod den stigende Reak

tion og Fordummelse, eller i Kraft af en udpræget Hu- 

manitetsfølelse, fordi han i dets Nutidsprogram finder 

de eneste virksomme Midler til at hjælpe den fattige 

Befolkning op til menneskelige Kaar, eller endelig i 

Kraft af en logisk underbygget Forstaaelse af dets ende

lige Maal som det naturlige Resultat af Kapitalens sam

fundsrevolutionerende Proces.
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Af disse tie. Motiver kan de to første være medvir

kende og vil vel i .Almindelighed give den Akademiker, 

der begynder at sysle med de sociale Forhold, stærke 

Impulser; men kun det sidste danner den virkelige Ba

sis for en fast socialdemokratisk Overbevisning.

Den Akademiker, der træder ind i Socialdemokratiet, 

ledet af en almindelig radikal eller human Stemning, 

men kun med en overfladisk Forestilling om Socialis

mens ejendommelige historiske og økonomiske Theori, 

vil, saa velmenende og ærlig han end kan være, dog 

være en upaalidelig Partifælle. Han har følt sig tiltalt 

af visse Sider af den socialdemokratiske Bevægelse, 

maaske begejstret lor dem, men han savner Blik fol

det, der er det centrale i Bevægelsen, det, der alene 

giver den dens Styrke og Uovervindelighed. Han vil 

være uforstaaende overfor en hel Række af Partiets 

Livsytringer, han vil let føle sig skuffet over det meget 

dagligdags og tilsyneladende ringe Partiarbejde, som 

maa udføres i Agitationen, og som i sit Sammenspil 

lægger Grunden til den mægtige Fremgang, han vil 

ofte staa vaklende og tvivlende overfor de taktiske 

Spørgsmaal, der fra Tid til anden dukker op. Det er 

ikke tilfældigt, at »Revisionismen« i det tyske Parti, 

der i sin Fremgang vilde have haft til Følge, at Social

demokratiet var blevet forvandlet til et kraftesløst, døds

mærket Sinaaborgerparti, netop havde sit Hovedtilhæng 

indenfor Partiets Akademikere. Og det er heller ikke 

tilfældigt — hvad der ogsaa kendes herhjemmefra 

at saa mange af de, især ganske unge Akademikere, der 

fra Tid til anden er traadt ind i Socialdemokratiet, kun 

har haft en Døgnfluetilværelse som Partifæller; den 

samme Lyrik, der har draget dem ind i Partiet, har
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atter draget dem ud. De er afhængige af umiddelbare 

Stemninger, af instinktive Følelser, som kan lede rig

tig, men som ligesaa ofte leder vild. Naar der danner 

sig et nyt Parti, som hefter det radikale Navn ved sig 

og flikker sig et Program sammen af allehaande radi

kalt udseende Bestanddele, ør del tilstrækkeligt til at 

trække dem til sig, hvor løst og overfladisk det end er; 

og naar der reklameres med et nyt Universalmiddel til 

Helbredelse af alle sociale Lidelser uden Anvendelse af 

Socialismens skrappe Kur, tager de kritikløst imod det, 

hvor uvederhæftigt det end er.

Det er først ved den rent videnskabelige Erkendelse 

af Socialismens historiske og økonomiske Theori om 

de Love, som behersker den moderne Samfundsudvik

ling, at der skabes en virkelig grundfestet socialdemo

kratisk Overbevisning. Har man forst fuldtud tilegnet 

sig denne Erkendelse, saa har man dermed kastet Bro

erne af bag sig, og der er intet Tilbagetog muligt til 

nogen borgerlig Opfattelse af de politiske og sociale 

Forhold; man er og forbliver Socialdemokrat gennem 

hele sin fremtidige Udvikling, fordi man ikke er naaet 

til dette Standpunkt i Kraft af lyriske Indskydelser, 

men i Kraft af logiske Overvejelser; éns Opfattelse af 

Socialismens historiske Ret og uafvendelige Sejr er en 

Vished af lignende Art som den Vished, man har for 

en mathematisk Slutnings ubetingede Gyldighed. Og 

ved at tilegne sig denne Erkendelse vinder man ikke 

blot det store, vide Udblik over Nutidens sociale Kampe,, 

men man vinder ogsaa den Nøgle, der lukker op for 

Forstaaelsen af det socialdemokratiske Partilivs En

keltheder, der gor det muligt at leve sig sammen med 

Arbejderklassen i dens Rejsning og Kamp, at lære at

4
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tænke og føle med Arbejderne, at hæve sig fra Bourgeoi

siets til Proletariatets Tankegang.

Det er den socialistiske Theori, der danner den eneste 

sikre Vej, som fører Akademikeren over til Socialdemo

kratiet — en Vej, som er vanskelig at befare, som kræ

ver meget ihærdigt Arbejde, mange og alvorlige Stu

dier, men som tillige volder den dybeste Erkendelsens 

Glæde. Og det er den socialistiske Theori, som er Ho

vedopgaven for Akademikeren indenfor Socialdemo

kratiet.

Det er en stor Misforstaaelse, at Akademikeren i 

Egenskab af Akademiker skulde have særlige Betingel

ser og særlig Adkomst til at træde op som »Fører« i 

Arbejdernes politiske Kamp. Tværtimod, bortset fra 

sjældne Undtagelsestilfælde vil i al Almindelighed Ar

bejderen, der gennem Fagforeningen er skolet i den 

organisatoriske Virksomhed og den parlamentariske 

Taktik, være langt bedre egnet til at spille en saadan 

Rolle. Forskellen mellem den Maade, hvorpaa en De

bat som Regel føres i en Arbejderforsamling og i en 

Studenterforsamling, giver en tydelig Forestilling om 

Arbejdernes Overlegenhed. Den akademiske Værdig

hed er da i og for sig intet Plus; den Student, der mel

der sig ind i Socialdemokratiet, træder ind i Rækkerne 

som almindelig Rekrut, uden anden Adkomst til Tillids

hverv end den, han selv efterhaanden kan skaffe sig ved 

ærligt og dygtigt Arbejde i Partiets Tjeneste.

Det er da ikke paa den praktiske socialdemokra

tiske Politiks Felt, Akademikeren har sin naturlige 

Hovedopgave — saa stærkt end selvfølgelig den prak

tiske Politik, Socialdemokratiets Liv og Bevægelse og 

Fremskriden, maa sysselsætte ham, optage hans Sind og
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lægge Beslag paa mange af hans bedste Kræfter — men 

det er paa den theoretiske Socialismes Omraade. Her 

har Akademikeren særlige Betingelser for at kunne ud

føre et stort og nyttigt Arbejde. Den Evne til abstrakt 

Tænkning, som er udviklet hos ham, gennem Mathe

matiken, Grammatiken og det forste Studieaars filoso

fiske Undervisning, sætter ham i Stand til langt lettere 

at skride til et selvstændigt Arbejde med de socialistiske 

Theorier end den Arbejder, som kun i sin karrig til- 

inaalte Fritid har Lejlighed til Læsning og theoretisk 

Selvudvikling; de Sprogkundskaber, han har, de Brud

stykker af historisk Kundskab, han har bevaret fra 

Skoletiden — saa smaat det iovrigt altsammen kan 

være — giver ham andre Forudsætninger; den Viden, 

han erhverver sig gennem sit Fagstudium, træder paa 

sin Side hjælpende til.

Den socialistiske Theori maa da naturlig blive Aka

demikerens væsenlige Virkefelt indenfor Socialdemo

kratiet. Og her er der Opgaver nok for ham at løse. 

Hvad det gælder om, er ikke blot at uddybe og udvide 

de marxistiske Theorier, den materialistiske Historie

opfattelse og Værdilæren og udbrede dem i Befolk

ningen, men ogsaa at prove og anvende dem i alle for

skellige Retninger. Hvor uhyre nyttigt vilde det ikke 

være, om en Række enkelte Perioder og Optrin af Hi

storien blev taget op til Behandling ud fra den histo

riske Materialismes Synspunkt og fremstillede i deres 

virkelige Sammenhæng, saaledes at man kunde se de 

økonomiske Kræfter, der laa bag, og se hver enkelt Be

givenhed som et Led i den Bevægelse, der forer frem 

imod Nutidens sociale Tilstande! Og hvor uhyre er 

ikke det Stof af statistiske og allehaande andre Oplys-

4*
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hinger, der Aar efter Aar dynger sig op som en gold 

Materialsamling og først gennem videnskabelig Bear

bejdelse kan frugtbargøres og vinde Værdi for den 

socialistiske Oplysning og den socialdemokratiske Agi

tation!

Her ligger Hovedopgaven for den socialistiske Aka

demiker, og her er der god Brug for enhver ærlig Ar

bejdskraft, som melder sig til Socialdemokratiets Tje

neste.



Alkoholspørgsmaalet.

Alkoholismen under den kapitalistiske Produk- 

tionsmaades Omdannelse af Befolkningens

Livsvilkaar.

A
LKOHOLISMEN er en af de uhyggeligste Gæster 

i det moderne Samfund, en af de tristeste sociale 

Fremtoninger, som den kapitalistiske Produktions- 

maade skaber.

Selve Brugen af Alkohol er ikke ejendommelig for 

Nutiden. Den rækker tilbage til de fjerneste Dage, til 

de primitiveste Samfundstilstande. Det gamle Testa

mente fortæller, hvorledes Noah drak sig drukken i 

Vindruesaft, den gammelnordiske Gudelære skildrer, 

hvorledes Einherierne hver Aften, naar de vendte hjem 

fra Kampen, spiste Flæsk og drak Mjød i store Maa- 

der; i alle Nationers ældste Overleveringer berettes der 

lignende Træk. Og frem gennem de historiske Tider 

linder man allevegne spirituøse Drikke i Brug — det 

eneste store Eksempel paa hele Nationers Afhold fra 

Alkoholnydelse træffer man hos de semitiske Folk, der 

sluttede sig til Mohameds Lære.

Det er da ikke selve Brugen af Alkohol, der er et 

Særkende for vor Tid, men det er den ejendommelige
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Form, hvorunder Alkoholforbruget nu om Stunder op

træder i Modsætning til i alle tidligere Tider.

Under ældre Samfundstilstande træffer man vel et 

Alkoholforbrug, men man træffer kun undtagelsesvis 

en Alkoholisme i samme Forstand som nu om Stunder. 

Ved Fyrstehofferne i Slutningen af Middelalderen og 

Begyndelsen af den nyere Tid, blandt de store Gods

ejere og Prælater og i lignende Kredse, kunde Drik

fældigheden antage et kolossalt Omfang og bidrage 

stærkt til at lægge Slægtens Livskraft øde. Men for den 

store arbejdende Befolkning af Bønder og Fiskere, af 

Haandværkere og Købmænd spillede de stærke Drikke 

kun en forholdsvis ringe Rolle.

Saaledes var Forholdet, før den store Opløsnings

proces af de middelalderlige feudale Tilstande endnu 

ret var sat ind. Efterhaanden som Opløsningen skred 

frem, er Alkoholismen blevet den Svøbe for Samfun
det, som den er.

Bønderne, som frem gennem den nyere Tid i stadig 

stigende Grad plagedes og udpintes under Herremæn- 

denes Pengebegær og bestandig havde Fogdens Knorte- 

kæp over Nakken, greb til Øldunken og Brændevins

flasken for at glemme deres Lidelser. — »Folk siger 

nok, at Jeppe drikker, men de siger ikke, hvorfor Jeppe 

drikker,« hedder det hos Holberg. Som det gik Lan

dets Bønder, saaledes gik det Byens Smaaborger- 

skab, hvis Stilling blev mere og mere trang og usik

ker under Trykket af den tiltagende kapitalistiske 

Vareomsætning og Vareproduktion. Og endelig bi
drog de store Krige med deres frygtelige Ødelæg

gelser og de vandrende Bander af raa Soldater til at 

borede Vejen for Drikfældigheden i dens værste Form;
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gennem Krigstogene er det, at Brugen af Brændevin som 

dagligdags Drik først er blevet forplantet fra Sted til 

Sted ud over Europa.

Men det er dog først den rent kapitalistiske Produk- 

tionsmaade, saaledes som den ytrer sig i Storindu

striens Skikkelse, der har forvandlet Alkoholismen fra 

en Række spredte Undtagelser til en masseagtig Frem

toning i Samfundet.

I Fabriker og paa Arbejdspladser samles der et Pro

letariat, som lever i Kaar af den Beskaffenhed, at 

Trangen til Alkohol melder sig med uovervindelig 

Styrke, som et Pirrings- og Bedøvelsesmiddel. I Dag 

Arbejde og taalelig Fortjeneste, i Morgen inaaske Ar

bejdsløshed og Smalhans — intet er mere egnet til at 

avle en letsindig Laden staa til end denne stadige Usik

kerhed, som behersker Arbejderens Tilværelse.

Og til disse almindelige Træk i hans Tilværelse 

kommer det trættende, opslidende, interesselose Ar

bejde, ofte ined mange Timers Overarbejde i de travle 

Perioder og ofte med regelmæssigt Natarbejde det en? 

Døgn efter det andet. Yderligere den daarlige og util

strækkelige Ernæring, han maa nøjes med, ofte fordi 

han ikke har Raad til at skaffe sig den bedre, ofte 

ogsaa fordi Hustruen, der selv er Arbejderske, hverken 

har Tid eller Uddannelse til at tillave Maden paa en 

Maade, der gør den sundere og mere velsmagende. En

delig de triste og usunde Boliger, han er henvist til at 

leve i, Bolignødens og Byggespekulationens Resultater, 

og det Forfald af Hjemmets Hygge, som folger med den 

almindelige Armod og med Hustruens Fravær paa Ar

bejdspladsen.

En almindelig Nedtrykthed bliver den Stemning,
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som under disse Forhold let kommer til at beherske 

Arbejderens Sind, en sløv Livslede, i hvilken den stærke 

Drik bliver et af de faa Lyspunkter ved den pludselige 
Oplivelse, den fremkalder.

Det er da intet Under, at Alkoholismen første Gang 

viste sig i sin forfærdelige Skikkelse indenfor det en

gelske Samfund i første Halvdel af det 19. Aarhun- 

drede, dengang den kapitalistiske Storindustri brød 

igennem og skabte et kæmpemæssigt Proletariat i de 

usleste Kaar. Ingensinde hverken for eller siden har 

man vistnok i noget Land set en saa udbredt og saa 

uhyggelig Drikfældighed som her. Og intetsteds kan 

man saa tydelig som her, hvor den kapitalistiske Pro- 

duktionsmaades Virkninger fremtræder i deres klareste 

Træk, se Sammenhængen mellem Befolkningens Prole- 

tarisering og Alkoholisering.

Engels sammenfatter i sin Bog om de engelske Ar

bejderes Stilling Resultatet af sine Studier over denne 

Side af Proletariatets Levemaade i følgende Ord: »Drik

fældigheden har her ophørt at være en Last, for hvil

ken man kan gøre de paagældende Personer ansvar

lige; den er el Fænomen, den naturlige, uundgaaelige 

Følge af visse Betingelsers Indvirkning paa en Gen

stand, der i hvert Fald overfor disse Betingelser er fuld

stændig villieløs.«

Det er da heller intet Under, at Alkoholpesten over

alt i Landene følger i den kapitalistiske Udviklings 

Fodspor. Og selv hvor det lykkes Arbejderklassen 

efterhaanden at bedre sine Kaar, at skaffe sig kortere 

Arbejdstid og bedre Ernæring og hyggeligere Hjem, 

selv dér finder Alkoholismen stadig Jordbund at gro 

i. om end dens Kræfter svækkes; Usikkerheden i hele
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og mange andre af de Forhold, der giver den Næring, 

er stadig tilstede, selv blandt de bedrestillede Arbejdere, 

og i store Dele af Arbejderklassen hersker der vedbli

vende, trods al Fremgang, et absolut Overarbejde og 

en absolut Underernæring, og Arven fra ældre Tid 

lader sig kun lidt efter lidt udrydde gennem de høj

nede Livsvilkaar.

Og det er ingenlunde blot indenfor Arbejderklas

sen, at den moderne Samfundsudvikling med en Na

turmagts Nødvendighed skaber Fristelser for Misbrug 

af de stimulerende Midler, men ogsaa og i fuldt saa 

høj en Grad indenfor de øvrige Klasser.

Indenfor Smaahaandværkernes og de smaa Hand

lendes Kreds, hvor Tilværelseskampen bliver bestan

dig haardere og mere trøstesløs under de store kapital

stærke Bedrifters overmægtige Konkurrence. Og især 

indenfor Bourgeoisiet. Thi ogsaa her kæmpes der en 

bitter og oprivende Kamp, som slider paa Kræfterne 

og hidser Nerverne; Børsspekulanten og Grossereren, 

Fabrikanten og Byggespekulanten, hvis Ve og Vel kan 

skifte med faa Dages Varsel, naar pludselige Konjunk

tursvingninger indtræder, og hvis Sind stadig er op

taget af at udtænke nye Forholdsregler til at værge sig 

imod Tab og drage den størst mulige Gevinst til sig, 

alle befinder de sig i en Tilstand af uafladelig nervøs 

Uro, som skaber Trang til kunstige Bedøvelsesmidler. 

Og ved Siden af det virksomme Bourgeoisi, som drages 

til Alkoholmisbruget i Kraft af sin Beskæftigelse, fin

der man det uvirksomme, som drages i samme Retning 

i Kraft af sin Lediggang: det Kuld af Rigmænd, som 

har arvet deres Formuer fra Fædrene, og som ingen
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anden Opgave har i Livet end at forbruge. Det er ikke 

tilfældigt, at de stærke, koncentrerede spirituøse Drikke 

indenfor den velstaaende franske Befolkning i de se

nere Aar mere og mere fortrænger de lette Vine.

Den moderne Alkoholproduktion.

Men hertil kommer endnu et andet Forhold, lige

ledes et Led i den kapitalistiske Produktionsmaades 

Maskineri, som fra sin Side virker med til at fremme 

og udbrede Alkoholnydelsen i dens værste Skikkelse; 

det er den Maade, hvorpaa Alkoholproduktionen fin

der Sted i det moderne Samfund.

I gamle Dage, i Middelalderen og langt ind i den 

nyere Tid, var Fremstillingen af de spirituøse Drikke 

overvejende en Produktion til eget umiddelbart For

brug. I Norden bryggede hver enkelt Familie fra Tid 

til anden selv det 01, den nød; i Syden persede hver 

enkelt Familie selv om Efteraaret den Vin, den havde 

Brug for. Den Mængde, der var i Handelen, var for

holdsvis ringe, og det var kun de velstillede Kredse af 

Befolkningen, der havde Raad til stadig at købe deraf. 

Og hvor denne Produktion til Husbehov hersker, er 

man selvfølgelig udelukkende interesseret i at tilveje

bringe saa velsmagende og sund en Drik som muligt; 

enhver Forfalskning er paa Forhaand udelukket.

Anderledes bliver det, hvor Fremstillingen af spiri

tuøse Drikke gaar over til at blive Vareproduktion. 

Jo billigere Raamaterialer man kan anvende, jo mindre 

værdifulde Stoffer man kan stille i Stedet for de mere 

værdifulde, jo bedre del lykkes at skabe et Produkt, der
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tilsyneladende er af samme Art som den ægle Vare, 

skønt det i Virkeligheden savner dennes gode Egen

skaber, des højere er den Gevinst, Kapitalen høster. 

Vejen er aabnet for Forfalskninger af alle Arter, og 

Kemiens moderne Udvikling stiller mangfoldige Midler 

til Kapitalisterers Raadighed.

I en forfærdelig Udstrækning er de spirituøse 

Drikke, som nydes af den store Befolkning, forfalskede, 

iblandede ined allehaande giftige Stoffer, der tit er 

mange Gange mere farlige for Organismen end den 

rene Alkohol. Den »Amylalkohol«, der er stærkt repræ

senteret i Sprittens Fuselöl je, er mange Gange mere 

giftig end den almindelige »Æthylalkohol«. Næsten 

al den Kognak, der bruges i Verden, er forfalsket og be- 

staar i heldigste Tilfælde ikke af andet end Sprit, Vand 

og et eller andet Farvestof, der i Reglen er fremstillet 

af brændt Sukker — en Undersøgelse over fransk Kog

nak har vist, at af hver 34 Flasker var de 33 rene 

Forfalskninger; en Undersøgelse fra selv de fineste pa

risiske Kaféer har vist, at endog den Kognak, der sælges 

for 1 Franc for hvert Snapseglas, var fabrikeret af elen

dig Sprit.

Ligesaa stor som Forskellen er mellem den middel

alderlige selvstændige Bondehushoidning og det mo

derne fortrykte Proletariat, ligesaa stor er Forskellen 

mellem de Sorter af let, uforfalsket 01 og Vin, man 

nød i gamle Dage, og de nye Arter af Sprit, som fra de 

moderne Fabriker udspyes til Forgiftning af Legeme 

og Sind.

Men ikke blot Beskaffenheden af de stærke Drikke 

virker den kapitalistiske Produktion til at forværre, og-
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saa den Mængde, hvori de konsumeres, virker den di
rekte til at forøge.

Bevidst eller ubevidst udgaar der fra de inter

esserede Kredse en Række Bestræbelser for at opret

holde og forøge Befolkningens Trang til alkoholiske 
Nydelsesmidler.

De østtyske Godsejere, som fabrikerer Sprit af de 

Kartofler, der avles paa deres Godser, har, ved umaade- 

lige Brændevinsrationer til deres Tjenestefolk og Dag

lejere, planmæssig opelsket en Drikfældighed, som gør 

den østtyske Landbefolkning til den stærkest alkoholi 

serede vistnok i hele Verden. Og som her, saaledes 

i Galizien og andre Steder, hvor Storgodset og Brænde

vinsfabrikationen er forenet med hinanden.

Mangfoldige Midler er blevet anvendt og bliver stadig 

anvendt rundtomkring i Verden til at forøge Alkohol
nydelsen.

Mange Steder er det almindeligt, at Arbejdslønnen 

udbetales i et Værtshus, eller at en Værtshusholder 

har Bemyndigelse til at antage Arbejdere til Fabriken.

I de store Byer og ofte ogsaa i de smaa er det overalt 

de kæmpemæssige Bryggerier, Vinhandlerforretninger 

og Brændevinsbrænderier, som ejer Udskænknings- 

stederne i Kraft af det Gældsforhold, hvori Værtshus

holderne staar til dem, og som sørger for at opretholde 

et tilstrækkeligt stort Antal Kanaler, hvorigennem deres 

Varer kan flyde ud til Befolkningen. Hvor vældig en 

Magt og Indflydelse raader ikke de store Millionfore

tagender af skotske Whiskyfabriker og tyske Ølbrygge

rier over; hvor mange Midler til at paavirke den offent

lige Mening er ikke i Hænderne paa den amerikanske



öl

Whisky trust, en af de største blandt de amerikanske 

Trust’er og den hensynsløseste blandt dem alle!

Alkoholismen er da i sin nuværende Skikkelse en 

Virkning af den sociale Omdannelsesproces, der gaar 

for sig ned gennem den nyere Tid — først og fremmest 

af de dybe Forandringer, der er indtraadt i Livsvilkaa- 

rene for Befolkningens store Flertal, dernæst ogsaa af 

de ændrede Forhold, under hvilke selve de alkoholiske 

Drikke fremstilles, som Varer til Salg i Stedet for som 

Genstande til Husbehov. Og selv bliver den Alkoholisme, 

der saaledes opstaar, Aarsag til nye Virkninger.

Den har sin Andel i den Dødelighed og Sygelighed, 

som hersker, idet den undergraver Helbredet og svækker 

Modstandskraften overfor de forskellige Sygdomme, i 

Sindssygdommenes Udbredelse, i Selvmordenes Hyp

pighed, i Prostitutionens Omfang, i Tallet paa de For

brydelser, som mellem Aar og Dag bliver begaaet, og i 

en Mængde andre Former for social Elendighed.

Alkoholismen er et enkelt Element i den Sum af 

Elendighed og Nedværdigelse, som forekommer i det 

kapitalistiske Samfund. Men som de øvrige Elementer 

er heller ikke Alkoholismen en uforanderlig Masse, hvis 

Vægt hviler med et én Gang for alle givet Tryk paa Be

folkningen indenfor det bestaaende Samfunds Rammer. 

Tværtimod, den optræder som en Tendens, der stadig 

gør sig gældende, men til en vis Grad kan begrænses 

og hæmmes; den paavirkes af de Ændringer, som efter- 

haanden finder Sted i Samfundets økonomiske Liv. 

Har forst den industrielle Udvikling naaet et vist Trin 

og samtidig Proletariatets Klassebevidsthed og soli

dariske Handlekraft naaet en vis Styrkegrad, saa be

gynder Strømmen at vende sig. Den store arbejdende
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Befolknings Klassebevægelse skaber en Modvægt mod 

Kapitalens deprimerende og demoraliserende Tendens.

Man har et Eksempel i Danmark, hvor Forbruget 

baade af Brændevin og af de stærkere Ølsorter er i rask 

Nedgang; ved Midten af 1890’erne blev der for hver 

Indbygger brugt over 9 Potter ren Alkohol i aarligt 

Gennemsnit, en halv Snes Aar senere kun 8, og Dan

mark staar allerede nu et godt Stykke nede i Rækken 

af de alkoholforbrugende Lande. Man kan pege paa 

forskellige Forhold som medvirkende Aarsager ti] 

denne glædelige Nedgang, men den almindelige Aarsag. 

Grundaarsagen, er den Opdrift, der finder Sted i Ar

bejderklassens økonomiske og aandelige Niveau i Kraft 

af dens faglige og politiske Rejsning og dens tiltagende 
socialistiske Erkendelse.

Igennem den praktiske Klassekamp lykkes det Ar

bejderne at tilkæmpe sig en Ra*kke Forbedringer, kor
tere Arbejdstid, hojere Arbejdsløn, større Betryggelse 

overfor Alderdommen, overfor Ulykkestilfældene, over
for Arbejdsløsheden og deslige; alt dette og enhver anden 

Reform bundfælder sig lidt efter lidt i en forøget 

Ædruelighed.

Og fuldt saa meget som denne rent materielle Frem

skreden virker den aandelige Fremskriden, de hojere 

Idealer, det stærkere Livsindhold, hvormed Arbejder

klassen fyldes igennem den voksende rent socialistiske 

Bevægelse. Den Arbejder, som ser Fremtiden ligge lys 

og skøn for sin Klasse, for sine Børn, for sig selv maaske, 

han er langt mindre fristet til at give sig den forste den 

bedste Indskydelse i Vold, der lover ham et Par Timers 

dyrekøbt Velvære, end den, der kun ser graat i graal 
for sig.
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I Sammenligning med de Kræfter, som udvikler sig 

gennem Arbejderklassens socialdemokratiske Bevægelse 

og den frivillige Afholdsorganisation, som i sidste In

stans er et Udslag af Proletariatets voksende Trang til 

Selvhævdelse, er de Resultater, der kan vindes gennem 

en direkte Indskriden fra Myndighedernes, fra Lovgiv

ningsmagtens eller Administrationens Side, kun af 

underordnet Betydning. Tvangsforanstaltninger, der en

ten ligefrem forbyder eller vanskeliggør Alkoholnydelsen 

eller søger at opnas det samme gennem en høj Beskat

ning, er alle af tvivlsom Værdi og vil i mange Til

fælde virke paa en ganske anden Maade end tilsigtet. 

Langt større Rækkevidde har en skarp og no je overholdt 

Sundhedslovgivning, der stiller Udskænkningslokalernes 

Renlighed under en aarvaagcn Kontrol og griber ind 

med haard Haand overfor enhver Forfalskning af de 

spirituøse Drikke. Ogsaa en Handelspolitik, der ved 

Afkastning af alle Told- og Skattebyrder stræber efter 

at gøre de forholdsvis uskadelige Drikke, de lette 01- 

og især Vinsorter, saa billige, at de kan naa ned i den 

store Befolknings daglige Forbrug og fortrænge de far

ligere Nydelsesmidler, vil ove sin gavnlige Virkning. 

Allerstørst Betydning vil det dog maaske faa, om der i 

alle Skoler indføres omhyggelig Undervisning i Sund

hedslære, med indgaaende Fremstilling af Alkoholens 

Indflydelse paa det menneskelige Legeme.

Men alt dette kommer dog kun i anden Række. Det 

afgørende, den Magt, der med logisk historisk Nødven

dighed fører frem imod en ædrueligere Menneskehed, er 

Arbejderklassens socialistiske Bevægelse.





Aandelige Rørelser.





Til Arbejdernes Klassepsykologi.

En tysk Enquete.

D
ER er i et tysk Værk*) gjort et interessant Forsøg 

paa at tilvejebringe Materiale til Studiet af Ar

bejderbefolkningens Klassepsykologi.
Hvilken Indflydelse over den moderne kapitalistiske 

Stordrift paa de Lønarbejdere, den beskæftiger, ikke 

paa deres legemlige, men paa deres aandelige Livspro

ces, hvilke Følelser, Tanker, Ønsker, Bestræbelser frem

kalder den hos dem, hvorledes præger den hele deres 

Tænkemaade, hvordan bliver hele deres Sjæleliv stemt 

under Indvirkning af de sociale Vilkaar, hvorunder de 

lever?
Det er disse Sporgsmaal — de grundlæggende for 

enhver virkelig videnskabelig Forskning over Nutids

samfundets Klassepsykologi og derigennem ogsaa over 

dets saakaldte »Massepsykologi« — som Forfatteren 

har opstillet, og til hvis Besvarelse han har sogt at 

fremdrage nyt Stof.

*)Adolf Levenstein: Die Arbeiterfrage, mit besonderer Be

rücksichtigung der sozialpsychologischen Seite des modernen 

Gi ossbetriebes und der psycho-physischen Einwirkungen auf die 

Arbeiter, München. 1912.

5*
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I* ortaHeren er gaaet den sikre, men ogsaa besværlige 

Vej: at faa en talrig Repræsentation for Arbejderbe

folkningen til selv at udtale sig, til selv at lægge deres 

Tanker om og Opfattelse af en hel Del bestemte For

hold for Dagen, for saa at udfinde det fælles i dem og 

danne et Helhedsbillede deraf, eller rettere enkelte Træk 
til et Helhedsbillede.

Hans Fremgangsmaade har været den, at han til ad

skillige Tusinde tyske Arbejdere — sondrede i tre for

skellige Grupper, som lever under væsenlig afvigende 

Forhold, Bjergværksarbejdere, Tekstilarbejdere og Me

talarbejdere — har udsendt Spørgeskemaer og anmodet 

om Svar paa en Mængde forskellige Spørgsmaal. Nogle 

af disse Spørgsmaal er forholdsvis simple og nogen

lunde lette at besvare, t. Eks.: »Hvad foretrækker De. 

Akkordløn eller Timelon, og hvorfor?« Andre der

imod strejfer ind paa meget indviklede sjælelige Rø

relser, som det er yderst vanskeligt at give en blot nogen 

lunde fyldig Skildring af — t. Eks.: »Gaar De ofte i 

Skoven, og hvad tænker De paa, naar De dér ligger 

paa Jorden, omgivet af den dybe Ensomhed?«

Fra ialt 5040 Arbejdere — deriblandt 2084 Bjerg

værksarbejdere, 1153 Tekstilarbejdere og 1803 Metal- 

arnejdere — indløb der Svar paa de stillede Spørgs

maal eller i hvert Fald en større Del af dem. ofte 

ganske korte og i sig selv ret lidetsigende, men ikke 

sjælden omfangsrige Besvarelser, der lager de paagæl

dende Spørgsmaal op til en virkelig Drøftelse og gør 

udforlig Rede for, af hvilke Grunde vedkommende Ar

bejder er naaet til den og den bestemte Opfattelse. 

Meget hyppig vinder man igennem en saadan Be

svarelse et skarpt Indblik i den enkelte Arbejders Ka-
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rakler, og rundtomkring fra faar man et tydeligt Ind

tryk af. hvilken Tilfredsstillelse det har voldt de ud

spurgte Arbejdere at kunne lægge deres Tanker frit 

og uforbeholdent for Dagen, i Bevidsthed om, at de 

derigennem bidrog deres til at belyse hele den Sam

fundsklasse, de selv tilhører.

Materialet er, efter at det er blevet omhyggelig sigtet, 

saa vidt det lod sig gøre, blevet opstillet i Tabeller, 

idet man samtidig har delt Besvarelserne i forskellige 

Grupper, alt efter som de stammede fra yngre eller 

ældre Arbejdere, fra Arbejdere med højere eller la

vere Løn osv. Og man har desuden — hvad der ikke 

mindst bidrager til at give Værket Værdi — aftrykt 

et Udvalg af de mest interessante og karakteristiske 

Svar ordret, saaledes at Læseren direkte stilles Ansigt 

til Ansigt med de enkelte Mennesker og selv kan bygge 

sig el Helhedsbillede op paa Grundlag af de Udtalelser, 

som foreligger.
Nu er det indlysende, at en tabellarisk Opstilling 

af de indløbne Svar, til Beregning af, at saa og saa 

mange pCt. af Arbejderbefolkningen har en Opfatteis?, 

der gaar i den ene eller den anden Retning, kun med 

Held lader sig fuldstændig gennemføre, hvor det drejer 

sig om Spørgsmaal, som kan besvares skarpt og præcist, 

med et Ja eller Nej, eller paa lignende Maade. Et saa- 

dant er Spørgsmaalet:
»Hvad foretrækker De. Akkordløn eller Timeløn?

Af de 5040 Arbejdere, til hvem Spørgsmaalet er 

stillet, er der 331, som ikke har besvaret det, medens 

der er 627, som har svaret, at det var dem ligegyldigt, 

efter hvilket af de to Systemer, de lønnedes. Af de øv 

rige 4082 Arbejdere er
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773 eller 19 pCt. for Akkordløn, 

3309 eller 81 pCt. for Timelon.

Som man ser, er det store Flertal, godt fire Femte

dele, Modstandere af Akkordarbejdet — et Forhold, 

der sikkert staar i en vis Forbindelse med det Udvik

lingstrin, hvorpaa den faglige Organisation befinder 

sig i Tyskland. I Lande med ældre og stærkere Fag

foreninger, som i højere Grad har været i Stand til at 

modvirke de særlig skadelige Virkninger af Akkord

systemet, vilde Fordelingen rimeligvis vise sig at være 
noget anderledes.

Interessant er det i denne Henseende at iagttage 

Afvigelserne imellem de tre forskellige Grupper af Ar

bejdere, som er blevet spurgt. Man finder, at der til 

Gunst for Akkordsystemet har udtalt sig

blandt Bjergværksarbejdere 14 pCt.

blandt Tekstilarbejdere 22 pCt.

blandt Metalarbejdere 21 pCt.

Det er altsaa blandt Bjergværksarbejderne, Uviljen 

imod Akkordsystemet er stærkest fremherskende — 

hvad der sagtens staar i Sammenhæng dels med det 

organisatoriske Udviklingstrin, dels ogsaa med Ar

bejdets ejendommelige Beskaffenhed i Gruberne, dets 

særlig anstrengende og uregelmæssige Karakter.

Deler man Svarene i forskellige Grupper efter de 

paagældende Arbejderes Alder, synes det, som om 

Uviljen imod Akkordsystemet er noget aftagende ined 

Aarene. Det viser sig nemlig, at Svarene til Fordel for 

Akkordsystemet udgør blandt Arbejdere
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mellem 20 og 30 Aar: 19pCt. 

mellem 30, og 40 Aar: 18 pCt. 

mellem 40 og 50 Aar: 26 pCt.

Derimod er der tilsyneladende ikke — hvad man 

paa Forhaand vilde være tilbøjelig til at antage — 

nogen som helst Overensstemmelse mellem den højere 

og lavere Løn paa den ene Side og paa den anden 

Side den mere eller mindre udprægede Uvilje eller For

kærlighed overfor hver især af de to Lønningsmaader. 

Tallene er næsten ens blandt Arbejdere med 10—20, 

med 20—30 og med over 30 Mark i Ugefortjeneste.

*

Vi gaar over til et andet Sporgsmaal, hvor Sva

rene ligeledes egner sig til statistisk Bearbejdelse, 

uagtet de i hvert enkelt Tilfælde rummer en betydelig 

højere Grad af Usikkerhed og Vilkaarlighed.

»Mærker De nogen Træthed eller andet Besvær 

ved det stadig gentagne Arbejde? Efter hvor 

mange Timers Forløb plejer De at blive træt?«

Betragter vi de indløbne Svar som de for Bjerg

værksarbejdernes Vedkommende lyder for det normale 

Arbejde, for Tekstilarbejdernes Vedkommende for Ar

bejdet med godt Materiale og for Maskinarbejdernes 

Vedkommende for det stedse gentagne, ensformige Ar

bejde, saa finder vi følgende Fordeling:

Altid træt ............................ 9,9 pCt.

Træt efter 1—2 Timer................ 4,5 —

Træt efter 3- 4 Timer................ 11,2 —

Træt efter 5—6 Timer................ 28,1 —



Træt efter 7—9 Timer  31,1 pCt. 

Træt efter 9 eller flere Timer.... 3,8 —

Aldrig træt ................................... H(4

Selvfølgelig kan der ikke tillægges disse Tal, med 

alle de Skøn, de rummer, nogen Akkuratesse; men det 

fremgaar dog tydelig nok af dem, at det langt over

vejende Flertal af Arbejdere føler sig udmattede, alle

rede længe før der er gaaet 8 Timer; kun 15 pCt. af 

Besvarelserne gaar ud paa, at man kan arbejde længere 

uden al blive træt; 54 derimod gaar ud paa, at man 

allerede føler sig træt, før den 6. Arbejdstime er gaaet.

Af de forskellige Erhvervsgrupper er Bjergværks- 

industrien aabenbart den, som slider stærkest paa sine 

Udøvere og udmatter dem tidligst. Af Bjergværksar

bejderne opgiver de 66 pCt, at de inden den 6. Ar

bejdstime føler sig trætte, af Tekstilarbejderne de 43 

pCt. og af Metalarbejderne de 48 pCt. Forskellen er 

saa stor, at den ikke kan stamme fra Tilfældigheder; 

den skyldes utvivlsomt Arbejdets særlig anstrengende 
Natur.

Som rimeligt er, finder man de yngre Arbejdere i 

Besiddelse af større Udholdenhed i Arbejdet end de 

ældre. Det træder særlig tydelig frem for Tekstilar

bejdernes Vedkommende; af Arbejdere imellem 20 og 

.35 Aar er her Tallet paa dem, der har opgivet at være 

trætte inden 6 Timers Forløb, kun 33 pCt., imod 69 

pCt. blandt Arbejderne imellem 35 og 50 Aar. I Metal

industrien er Afvigelsen betydelig mindre; Tallene er 

her henholdsvis 45 og 48 pCt.

Alle disse Tal gælder Arbejdet under nogenlunde 

normale Vilkaar; under vanskelige Arbejdsbetingelser
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gør Træthedsfølelsen sig langt stærkere gældende og 

indtræder langt tidligere. Det viser sig særlig tydelig 

i Tekstilindustrien, hvor der foreligger to forskellige 

Hækker af Opgivelser, dels for Arbejdet med godt Ma

teriale og dels for Arbejdet med daarligt Materiale; kun 

har man her maatlet holde de Besvarelser, hvor der 

tales om, at man enten er »altid træt« eller »aldrig 

træt«, udenfor Betragtning. En Sammenligning mel-

lem de to Rækker viser, hvor enorm Forskellen er.

Eft. 1—2 T.
Godt Materiale 

.... 2,3 pCt.
Slet Materiale 

38,5 pCt.
Eft. 3-4 T. .... 9,4 — 21,5 —
Eft. 5—6 T. .... 27,7 — 23,9 —
Eft. 7-8 T. .... 47,0 — 16,1 —
Eft. 9 e. fl. T. .. 13,6 — 0,0 —

Ved Arbejdet under gunstige Forhold, med godt 

Materiale, kan altsaa 61 pGt. af de paagældende Ar

bejdere holde ud i indtil 6 Timer uden at føle egenlig 

Træthed, ved Arbejdet under ugunstige Forhold, med 

slet Materiale, derimod kun 16 pCt.

Vi gaar over til et nyt Spørgsmaal, hvor Besvarel

serne sikkert i de enkelte Tilfælde ofte har givet Anled

ning til megen Tvivl og Vaklen, men alligevel, tagne 

i deres Sammenspil, giver et ret interessant Bidrag til 

den moderne Arbejderklasses Psykologi.

»Volder Deres Arbejde Dem Fornøjelse, eller har 

De ingen Interesse for det?«
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Der er ialt kommet 4692 Svar paa dette Spørgsmaal, 

og de gor genncmgaaendc et højst nedslaaende Indtryk. 

Uviljen, Modbydeligheden overfor det Arbejde, man 

er dømt til Dag ud, Dag ind, at forrette, er langt den 

fremherskende Følelse; Arbejdets Forbandelse gaar som 

den røde Traad igennem de allerfleste Besvarelser. Kun 

15,1 pCt. af de indløbne Svar gaar ud paa, at Arbejdet 

interesserer de paagældende Arbejdere, saaledes at 

Lystfølelsen er den overvejende; 67,2 pCt. angiver, at 

Ulystfølelsen har Overvægt; og i 17,7 pCt. af alle Til

fælde har man udtalt sig i Retning af, at man nærmest 

er ligegyldig.

Imellem de tre Erhvervsgrupper er der imidlertid en 

tydelig Forskel. Tekstilindustrien med dens frygtelig 

ensformige, aandløse Arbejde er den, der virker stær

kest frastødende paa sine Arbejdere, vækker mest Ulyst 

lios dem; her er der kun 7 pCt. af Besvarelserne, som 

gaar ud paa, at man interesserer sig for Arbejdet, har 

Lyst til det; i Bjergværksindustrien derimod 19 pCt.

Ogsaa indenfor de enkelte Aldersklasser sporer man 

stærke Afvigelser. Den almindelige Regel er, at jo 

ældre man bliver, desto mere vokser Modvillien overfor 

det erhvervsmæssige Arbejde, desto ringere Interesse, 

desto ringere Lystfølelse bliver der tilbage. Det træder 

overordentlig tydelig frem i alle de tre Erhvervsgrup

per. Sondrer man imellem de yngre Arbejdere, fra 

20 til 30 Aar, og de ældre, fra 30 til 50 Aar, og beregner 

man, hvor mange pCt. der har angivet, at Lystfolel- 

sen var den overvejende — i Modsætning til dem, der 

enten har angivet at være ligegyldige eller, i de aller

fleste Tilfælde, at nære afgjort Modvillie — saa finder 

man følgende Tal:
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Aar Aar
20—30 30-50

Bjergværksarb. 21 pCt. 13 pCt.

Tekstilarb. 14 — 5 —

Metalarb. 21 — 17 

Vi gaar nu over til et Par Spørgsmaal, som — i 

Modsætning til de foregaaende — ikke direkte berører 

Arbejdsforholdet, men som iøvrigt, hvert paa sin Vis, 

giver interessante Bidrag til den moderne Arbejderklas
ses Karakteristik.

»Betragter De Nydelsen af Alkohol som noget, 

der kan undværes, eller kan De arbejde bedre 

efter at have nydt Alkohol?«

Svarene, 4111 ialt, viser, at ikke mindre end 74,8 

pCt., tre Fjerdedele af de udspurgte Arbejdere, betrag

ter Alkoholnydelsen som noget, der kan undværes; kun 

14,3 pCt. betragter den som uundværlig, og 10,9 pCt. 

mener at kunne arbejde bedre efter at have nydt Al
kohol.

Her som næsten alle Vegne er der en tydelig For

skel imellem de tre Erhvervsgrupper, en Forskel, der 

sikkert ikke er tilfældig, men staar i nøje Sammen

hæng med Arbejdets særlige Beskaffenhed. Blandt 

Bjergværksarbejderne er der kun 64 pCt., som mener, 

at Spiritus meget vel lader sig undvære, blandt Teks

tilarbejderne 77 og blandt Metalarbejderne 85 pCt.

Indenfor Aldersklasserne synes der ingen Afvigelse 

at gøre sig gældende; de yngre og de ældre Arbejdere 

betragter, saavidt det kan ses, gennemgaaende Alko-
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holnydelsen paa samme Maade. Derimod er der en 

utvivlsom Overensstemmelse mellem Lønnens Højde paa 

den ene Side og paa den anden Side den Opfattelse, 

man nærer af Alkoholens Indflydelse. Jo højere Ind

tægt, des mere fremherskende er Forstaaelsen af Alko

holens Skadelighed eller i hvert Fald Overflødighed 

en naturlig Folge af, al de Alkoholister, for hvem Al

koholnydelsen er blevet en Nødvendighed, sikkert i de 

allerfleste Tilfælde staar med en forholdsvis lav Løn. 

medens det ganske overvejende er de mest ædruelige 

Arbejdere, som er naaet op til en forholdsvis højere 

Løn. Deler man Arbejderne i to Grupper, med under 

og over 20 Mark i ugenlig Indtægt, finder man blandt 

Besvarelserne følgende Antal pCt. som gaar ud paa. 

at Alkoholnydelsen er overflødig:

Under Over
20 Mark 20 Mark

Bjergværksarb. 48 pCt. 71 pCt.

Tekstilarb. 75 — 78 —

Metalarb. 71 — 87 —

Vi skal endelig betragte Svarene paa Sporgsmaalet:

»Tror De paa en Gud, eller er De af den ene 

eller anden Grund udlraadt af Statskirken?«

Som man ser, er Sporgsmaalet ikke ganske heldig 

formuleret; Motivet til at staa udenfor den i liver enkelt 

af de tyske Stater herskende Kirke kan jo ligesaa vel 

være en stærk religiøs som en stærk antireligiös Be

vidsthed; naar saaledes næsten Femtedelen af Bjerg

værksarbejderne i Ruhrdistriktet er udenfor Statskir-
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licismens betydelige Udbredelse. Men trods de Mang

ler, der iøvrigt klæber ved Svarene, er dog det Stof, som 

her er indsamlet, langtfra uden Interesse.

Tallet paa de indkomne Besvarelser er forholdsvis 

lille, kun 3503, hvad der tyder paa, at der er adskillige, 

som har været tvivlraadige og derfor har undladt at 

svare. Af Besvarelserne gaar 19,1 pCt. — altsaa knap 

Femtedelen — ud paa, at man tror paa Gud, 72,2 pCt. 

— næsten tre Fjerdedele — paa, at man ikke tror paa 

Gud, og 8,7 pCt. paa, at man af den ene eller den anden 

Grund staar udenfor Statskirken.

Blandt Bjergværksarbejderne synes det, som om den 

positivt religiøse Følelse er stærkest udbredt; her lyder 

26 pCt., altsaa godt Fjerdedelen af Besvarelserne, paa, 

at man er troende; blandt Metalarbejderne er Tallet la

vere, kun 18 pCt.; og blandt Tekstilarbejderne er det 

atter betydelig lavere, kun lidt over 9 pCt. Indenfor 

denne sidste Erhvervsgruppe finder man, udtrykt i 

runde Tal, at af hver 20 Arbejdere er der 2, som har 

erklæret sig for troende, 17, som har erklæret sig for 

ikke-troende, medens 1 staar udenfor Statskirken.

Ogsaa en Sondring efter Aldersklasser viser en meget 

interessant Forskel. Det fremgaar nemlig heraf, at 

Tallet paa dem, der erklærer at tro paa Gud, gennem- 

gaaende aftager, efterhaanden som man fra de yngre 

Aar stiger op til de ældre. Med den voksende Alder 

vokser altsaa den religiøse Skepsis; efterhaanden som 

Bevidstheden afklares, bryder man i stigende Tal over

tvært og lever uden nogen Tro paa en Gud. Det viser 

sig for hver enkelt af de tre Arbejdergrupper, naar man
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sondrer mellem Folk under og over 30 Aar. Tallet paa 

dem, der har svaret, at de troede paa Gud, er

20—30 Aar 30—50 Aar

Bjergværksarb. 28 pCt. 24 pCt.

Tekstilarb. 13 — 8 —

Metalarb. 19 - 17 —

Ogsaa en tydeligere Sondring mellem Folk fra 30 

til 40 og fra 40 til 50 Aar, bekræfter dette Forhold. 

Her maa man imidlertid, for at undgaa de altfor smaa 

Tal og dermed Tilfældighedernes altfor store Indfly

delse, slaa alle de tre Erhvervsgrupper sammen under 

ét, og man finder da et stadig synkende Tal paa dem, 

der endnu har bevaret Troen paa Gud.

20-30 Aar 30—40 Aar 40—50 Aar

23 pCt. 18 pCt. 12 pCt.

Hvorledes Afhængigheden under Kapitalen ind

virker paa Arbejdernes Bevidsthed.

Et af de stillede Spørgsmaal lyder saaledes:

»Hvad føler De Dem mest trykket cif, af den lave 

Løn eller af, at De er saa afhængig af Ar

bejdsgiveren, at De har saare ringe Udsigt 

til at komme frem i Verden, og at De slet ikke 

kan byde Deres Born noget?«

Det er, som man let ser, ct af de allerinteressanteste 

Spørgsmaal, man her staar overfor, Hovednerven i Pro

letariatets Klassepsykologi, Nøglen til den psykologiske 

Forstaaelse af den moderne Klassekamp. Thi af den
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Maade, hvorpaa Arbejderens hele sociale Stilling ind

virker paa hans Sind, af den Række Følelser og Stem

ninger, Tanker og Overvejelser, som Fattigdommen, 

Udsigtslosheden, Afhængighedsforholdet vækker i ham, 

al afhænger ogsaa den Maade, hvorpaa han reagerer 

imod sin egen sociale Stilling, den Modstand, som frem

kaldes hos ham, og som ikke blot giver sig Udslag i 

hans Handlinger, og derigennem bestemmes atter baade 

Indholdet og Formen af den Klassekamp, ved hvilken 

Proletariatet stræber efter at erobre Magten i Samfundet 

for at benytte denne Magt til at omskabe hele sin egen 

sociale Tilværelse. Hos enhver Arbejder vil selv den 

flygtigste Eftertanke over hans egen Tilværelse skabe 

bitre Følelser overfor den bestaaende Samfundsordning; 

men disse Følelser kan optræde i mangfoldige forskel

lige Afskygninger, iigefra en vild Desperation til en 

dump Resignation; imellem disse Yderpunkter ligger 

en hel Skala af Nuancer, og alt efter som den ene eller 

den anden af dem er mere eller mindre fremherskende, 

vil ogsaa IvLissekampen komme til at antage sin sær- 

tgnc Skikkelse. Og de Resultater, der efterhaanden 

vindes igennem Klassekampen, virker alle tilbage paa 

Bevidstheden blandt Arbejderne, omformer lidt efter 

lidt deres Tankegang, rusker paa den ene Side op fra 

Sløvheden og disciplinerer paa den anden Side det 

ubændige, blinde Klassehad, bidrager til at udvikle 

Aibejdeines 1* oistaaelsc og samle deres Bestræbelser 

om nye Kampe at kæmpe, nye Resultater at vinde.

Det er det centrale Punkt i den moderne Arbejder

befolknings Klassepsykologi, det her drejer sig om,, 

og de ca. 4500 Svar, der er indløbet paa Spørgsmaalet. 

danner et af de interessanteste af Bogens Kapitler.
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Men det er indlysende, at disse Svar ikke, saaledes 

som Svarene paa de Spørgsmaal, vi tidligere har dvælet 

ved, kan gøres til Genstand for statistisk Bearbejdelse, 

kan opstilles i visse skarpt afgrænsede Rubriker og gen- 

fremtilles i talmæssig Skikkelse. Thi det er jo et Spørgs- 

maal, der ikke lader sig besvare med et enkelt Ord; det 

kræver, hvis der skal gives en virkelig fyldestgørende 

Besvarelse, en hel Udvikling, hvor de forskellige Fak

torer fremstilles hver for sig og stilles op imod hinanden 

eller ved Siden af hinanden. Og overfor disse Udtalel

ser, blandt hvilke et stort Tal af de mere typiske er af 

trykt ordret, brister selvfølgelig den statistiske Arbejds- 

maade; for at vinde Udbytte af dem, maa man gennem

læse dem en for en og danne sig et personligt Indtryk 

af dem i al deres Mangfoldighed, lære de fælles Træk 

at kende, som stadig gaar igen, og samtidig de forskel

lige, ofte meget uensartede Typer, som fremtræder.

Der er i Spørgsmaalet sondret imellem det Tryk. 

den lave Løn øver, og det Tryk, der føles som en Virk

ning af Afhængighedsforholdet under den kapitalisti

ske Udbytter. I de allerfleste Besvarelser klages der 

biltert over den økonomiske Nødstilstand; og dog synes 

det ikke, især ikke hos de mere oplyste og tænkende 

Arbejdere, at være selve Fattigdommen — udtrykt i 

saa og saa mange Marks og Pfenniges Ugeløn, der i og 

for sig føles som det værste Onde. Endnu mere pinlig 

virker, i hvert Fald paa store Dele af Arbejderbefolk

ningen, det ydmygende Afhamgighedsforhold, hvori 

man befinder sig.

Ofte er det Krænkelsen af den rent personlige Men

neskeværdighed, som synes at gøre det dybeste Indtryk. 

Et Svar, der atter og atter gaar igen, er dette:
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»Hvis jeg blot ikke blev saa ringeagtet! Men Fabri
kanten hilser ikke paa mig.«

En berlinsk Væver skriver:

»Bevidstheden om min Afhængighed under Arbejds
giveren gør mig bitter og har gjort mig til et pirreligt 
Menneske. En Haandbevægelse af min Chef, fyldt med 
saa skærende en Foragt, er nok til at bringe mit Blod i 
Kog.«

En anden Væver, 47 Aar gammel, giver sin Opfat

telse Udtryk i følgende triste Ord:

»Det er ikke saa meget den lave Løn som de bestan
dig voksende Udgifter. Og det er ikke saa meget Af
hængigheden af Arbejdsgiveren, som det er det, at 
man i Arbejderen ikke mere anerkender og agter Men
nesket. Udsigten til at naa videre frem svinder, jo 
ældre man bliver. Man haaber fra Ungdommen af og 
bliver en gammel Mand. Og vore Børn!«

Ogsaa den fuldstændige Mangel paa Udsigt til no

gen Sinde at kunne hæve sig op til højere Kaar og befri 

sig fra den Elendighed, hvori man er stedt, spiller en 

stærkt fremtrædende Rolle. En Metalarbejder, 45 Aar 

gammel, svarer paa Sporgsmaalet om, hvad han føler 

sig mest trykket af:

»Udsigtsløsheden, dette bestandig at være en Løn
slave. Jeg tor slet ikke mere se mine Born i Øjnene.«

Ligeledes den stadig truende Fare for Arbejdsløs

hed. En Tekstilarbejder skriver:

Afhængighedsforholdet under Arbejdsgiveren er det 
frygteligste, Med ét Slag kan han gøre sine Arbej
dere brodlose. Bornene bliver tidlig oplyste derom og 
opdrages til gode Deltagere i Klassekampen. Dette er 
det bedste, jeg kan byde dem.«

c
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Hensynet til Bornene træder overordentlig hyppig 

og overordentlig stærkt frem. Man er forpint over ikke 

at kunne byde sine Born noget andet og bedre end de 

Kaar, man selv lever i; den eneste Arv, man kan give 

dem, er Opdragelse til dygtig, energisk Deltagelse i den 

Klassekamp, der skal skabe lysere Vilkaar for de kom

mende Slægter. En Tekstilarbejder skriver:

»Den rIanke, at mine Børn er kommet til Verden 
som Arbejdsslaver, smerter mig mest. Hvorfor blev 
de født!«

En Metalarbejder:

»Hvad der trykker mig aller mest, er, at jeg ikke kan 
lade mine Born faa en bedre Opdragelse.«

En anden Metalarbejder giver et helt lille Interiør 
af sit Hjemliv:

»Min sparsommelige Hustru passer Pengesagerne. 
Mig personlig synes Lønnen, saa elendig den ogsaa 
er, slet ikke at være saa skrækkelig. Men naar jeg 
Dag ud og Dag ind ser min Hustru arbejde flittig 
(Hjemmearbejde) fra tidlig Morgen til sen Aften ved sin 
Maskine, altid bekymret trods det ivrigste Arbejde, 
saa forbander jeg mit Sisyfosarbejde. Mit Barn, et 
ægte Proletarbarn, otte Aar gammel, ved allerede, at 
vi med vor bedste Villie ikke kan byde ham mere.«

En 43-aarig Tekstilarbejder med 3 Børn og 19 Marks 

Ugeløn, skildrer, hvor »fornøjeligt« det er, naar han 

kommer hjem fra Arbejdet:

Min Kone sidder ved Symaskinen og syr; den 12- 
aarige Søn hjælper hende denned; den Haarige Datter 
s\r. Jeg laver Aftensmad. Efter Aftensmaden gaar de 
igen løs med at sy; jeg laver saa Middagsmaden til 
den næste Dag.«
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Som Enkeltindivider er det umuligt for Arbejderne 

nogen Sinde at vinde frem; kun gennem solidarisk 

Klassekamp er det dem muligt at tilkæmpe sig en 

lykkeligere Fremtid, som i hvert Fald kan komme den 

næste Generation til Gode. Denne Forstaaelse er trængt 

stærkt igennem og giver sig stadig Udslag. En Bjerg

værksa rbej der skriver saaledes:

»Det er sikkerlig et haardt Tryk over éns Liv med 
saa lav en Løn, at jeg er afhængig af Arbejdsgiveren, 
hænger ligeledes paa mig som en Blyklump; Udsigterne 
til at tigge mig frem til en bedre Stilling giver jeg 
Afkald paa; kun i Forening med mine Arbejdsbrødre 
vil jeg tilkæmpe mig en bedre Tilværelse, saaledes at 
den ikke blot kommer mig selv, men den samlede 
arbejdende Klasse til Gode; og jeg tror ikke, at jeg kan 
byde mine Børn noget bedre end at opdrage dem til 
klassebevidste Mennesker.«

Jævnlig er det Følelsen af at være næsten ganske 

udestængt fra Deltagelse i Nutidens rige Kulturliv, 

som virker særlig smertelig. Saaledes naar en Metal

arbejder skriver:

»Hvad der ophidser mig mest, er, at jeg ikke kan 
følge de kulturelle Fremskridt saa vidt, som min egen 
Erkendelse tillader. Stedse at skulle være bundet til sit 
Erhverv, ikke nogen Dag frit at kunne raade over sig 
selv, det er det oprørende.«

Ofte fremtræder der i Svarene en dyb Forstaaelse af 

Arbejdernes ejendommelige Stilling indenfor den ka

pitalistiske Produktionsmaades Maskineri i dets stadige 

Fornyelse — som den, der er fordømt til, igennem den 

Merværdi, han udbyttes for, bestandig at skulle smede 

mje Lænker til sig selv og sine Børn. Det hedder saa-

6*
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ledes i et Svar, der udtrykkelig angives at være typisk 

for en Mangfoldighed af andre Udtalelser:

»Den lave Løn trykker mig ikke saa meget som Be
vidstheden om, at den Merværdi, mit Arbejde frem
bringer, gaar over som Privatejendom i den saakaldte 
Arbejdsgivers Besiddelse og derfra, i Skikkelse af Ka
pitalismens følelsesløse, kolde Magt, virker tilbage til 
at nedtrykke den Arbejderklasse, som skaber alle Vær
dier.«

Man ser, under hvor forskellige Former Trykket og 

Fornedrelsen optræder og opfattes i Arbejdernes Be

vidsthed.

I enkelte Tilfælde er Besultatet en dyb Sløvhed, en 

ureflekteret Nedstemthed; man er træt, haabløs; man 

er fortvivlet, ]ed ved Livet, eller man slaar sig til Bo 

med, at der nu en Gang intet er at gøre. En Bjerg

værksarbejder paa 43 Aar skriver — og det samme 

Svar vender ofte .ordret tilbage fra andre Arbejdere:

»Alt trykker mig.«

En anden:

»For mig er alting ligegyldigt.«

En 46-aarig Metalarbejder:

»Nu er jeg ude over det altsammen. Jeg æder, 
drikker, sover og er ikke længere noget rasende Vild
dyr.«

I ganske enkelte Tilfælde, særlig blandt Bjergværks- 

arbejdere, har man sogt Trost for sine Sorger i Reli

gionen, og hvor et saadant Svar er indløbet, staar del 

i en forunderlig Modsætning til alle de øvrige, som det 

findes Side om Side med: del aabner Indblik i en Tanke

gang, der kun rent undtagelsesvis optræder indenfor
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Proletariatet; og det afslører i en ualmindelig grel Skik

kelse, hvilken Hindring Kirkens og maaske ganske sær

lig den katolske Kirkes Indflydelse over Sindene kan 
være for Arbejderbevægelsens Fremgang. Saaledes 

hedder det ét Sted:

»Jeg er tilfreds. For Bornene vil Gud drage Om
sorg. Hvis alle Mennesker tænker saaledes, da er der 
Paradis paa Jorden.«

Og et andet Sted:

»Mine Synder trykker mig mere end min lave Løn; 
dem kan ingen gøre gode igen; de har gennemboret vor 
Frelsers Hænder og Fødder. Jeg er min Arbejdsgiver 
meget taknemmelig, fordi han giver mig Brødet; thi 
det hedder i Guds Ord, at enhver skal være den Øvrig
hed underdanig, som har Magten.«

Men dette cr Undtagelser. Det almindelige Udslag, 

Erkendelsen af Afhængigheds- og Udbytningsforhol

det giver sig, er et bittert Had til den kapitalistiske 

Samfundsorden, en Følelse, som styrker og hærder Ar

bejdermasserne til energisk Deltagelse i Klassekampen, 

udvikler Solidaritetsfølelsen, og som iøvrigt ofte i de 

Svar, der er indløbet, har fundet yderst karakteristiske 

og veltalende Udtryk. Tidt sporer man ligefrem, hvor

ledes Arbejderens Haand har dirret af Harme, medens 

han skrev, og det ene malende; rammende Ord efter 

det andet har uvilkaarlig indfundet sig hos ham og 
givet hans Fremstilling en stundom rent digterisk Kraft. 

En berlinsk Væver fortæller, hvorledes hans Dag be

gynder:

»Kl. 7 om Morgenen begynder Fabriksfløjten at tude. 
Det er min Arbejdsherres Fløjte, der siger mig, at nu 
skal jeg skynde mig. Saaledes bliver der fløjtet ad
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mig, som Herren fløjter ad sin Hund. Fem Minuter 
etter lukkes Fabrikens Port, og jeg er i Tugthuset.«

En anden I ekstilarbejder skriver:

»Afhængigheden trykker mest. Selv om et Barn 
ogsaa er forgyldt, saa er og bliver det dog et Barn. Selv 
om en Lænkehund ogsaa faar det bedste Foder saa er 
og bliver den dog en Hund. Det er ikke let at bevare 
sin Menneskeværdighed under Slavelænker. Jeg hader 
og foragter det Samfund, der lader de ni Tiendedele af 
sine Medlemmer forkomme.«

Og nede fra Gruberne lyder denne Røst:

»Jeg faar mit Foder som en Hund og raadner op 
under det fælles Tryk af den økonomiske Elendighed, 
fordi jeg er afhængig. Jeg kræver Forbedring i mine 
Kaar. Jeg er forbandet til at fore Mejslen og Skov
len i min kraftige Haand. Men denne Haand tilhører 
et Menneske. Pas paa! Bitterlig hævner sig den under
trykte Kraft.«

Sjælden vinder man saa levende og saa umiddelbart, 

saa rent personligt et Indtryk af Proletariatet i dets 

Underkuelse og Fornedrelse, men ogsaa i dets Protest 

og Rejsning til Klassebevidsthed og Klassekamp som 

igennem den Mængde af Udtalelser, blandt hvilke vi 

her har gengivet et lille Udvalg. Det er som en Række 

af levende Billeder til Illustration af Marx’s berømte 

Sætning om, hvorledes den kapitalistiske Samfunds

udvikling bringer »Massen af Elendighed, af Under

trykkelse, af Trældom, af Udartning, af Udbytning til 

at vokse, men samtidig ogsaa Oproret i den Arbejder

klasse, der stedse vokser mere til og netop skoles, for

enes og organiseres af selve Maskineriet i den kapita- 
1 istiske Produktionsproces«.



Socialisme og Anarkisme.

Proletariat og Smaaborgerskab.

F
OR den almindelige Opfattelse staar Anarkismen 

som en Retning, der ligger til Venstre for Social

demokratiet, som en yderliggaaende radikal, revolu

tionær. samfundsomvæltende Bevægelse.

Det er dog kun rigtigt, forsaavidt man ene tager 

Hensyn til den udvortes Maadc at optræde paa, til de 

store Ord og voldsomme Midler, hvormed Anarkismen 

driver sin Agitation. Efter sit indre Væsen er den 

langt snarere reaktionær end revolutionær. Den er 

ikke noget Udtryk for et Proletariat, som dristig, i fuld 

Bevidsthed om den verdenshistoriske Rolle, det selv er 

kaldet til at spille, stræber frem imod en ny, højere 

Samfundsordning, der skal lose det kapitalistiske 

Samfunds bundne Kræfter, men for et Smaaborger

skab, som føler sig forkuet og forpint af den Overmagt, 

den store Kapital øver i Samfundet, som mærker sin 

egen Opløsning skride frem fra Aar til Aar, og som i 

sin hjælpeløse Fortvivlelse griber efter enhver Mulig

hed, der synes at kunne genoplive de gamle Tilstande 

fra den Tid, da Smaahaandværket endnu førte sin fre

delige Tilværelse, uantastet af Kapitalen — griber efter
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enhver Idé, der forespejler en saadan Mulighed, og 

klamrer sig til den i en lidenskabelig Selvopholdelses

drift, som den Druknende klamrer sig til ethvert Stykke 

Tømmer, der driver imod ham.

Den første og vigtigste Forskel mellem Socialismen 

og Anarkismen ligger i de helt modsatte Udgangspunk

ter, hvorfra de hver især tilstræber en Omvæltning af 

de bestaaende Samfundsforhold.

Medens Socialismen er gennemtrængt af Udviklings

læren, grunder sin hele Opfattelse og sin hele praktiske 

Virksomhed paa Erkendelsen af, at Samfundets Byg

ning er en stadig Omdannelse underkastet i Kraft af 

visse bestemte historiske Love, og derfor forsker efter 

disse Loves Natur og Virkemaade, undersøger, hvor

ledes de optræder indenfor det nuværende Samfund, og 

ser, hvorledes de med en Naturmagts Nødvendighed 

bevæger sig i Retning af et nyt Samfund med fælles Eje 

til og fælles Udnyttelse af Produktionsmidlerne, et 

Samfund, hvis Tilblivelse det gælder at lette og frem

skynde — ikke fordi det vil betegne det absolute Hojde- 

maal for det menneskelige Velvære og den menneske

lige Kultur; thi et saadant absolut, uoverskrideligt 

Højdemaal gives overhovedet ikke, Udviklingen bevæ

ger sig bestandig frem over de vundne Resultater — 

men fordi det vil betegne det næste store Fremskridt i 

Civilisationens Historie, vil medføre en højere Grad af 

Velvære og Kultur, end der er Mulighed for under de 

herskende 1 ilstande .... medens Socialismen saaledes 

staar i nøje Overensstemmelse med alle Regler for den 

videnskabelige Tænkning, saa er derimod Anarkismen 
rent utopisk af Karakter.

Den soger ikke at udforske de Samfundstilstande,
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der naturlig vil fremgaa som Resultat af den Udvik

ling, som finder Sted, men søger vilkaarlig at kon

struere et fremtidigt Samfund som det ideale, det, der 

passer bedst for den menneskelige Natur.

Den historiske Udvikling er det Grundbegreb, hvor

med Socialismen arbejder, den absolute Menneskenatur 

del Grundbegreb, hvormed Anarkismen arbejder.

Den forstaar ikke, at Menneskenaturen selv er et 

Iiodukt af den historiske Udvikling. Bortset fra et 

lille Antal af de elementæreste naturlige Drifter er hele 

det uhyre sammensatte Begreb, vi møder som »den 

menneskelige Natur«, yderst foranderligt, helt igennem 

bestemt ved de sociale Omgivelser, hvori Mennesket 

lever. Hvor helt anderledes tænker og føler og handler 

man ikke i den moderne Industristad, end man gjorde 

i den middelalderlige Landsby eller den ganunelgræske 

Ilandelsstad eller den fjerne, forhistoriske Boplads; 

hvor helt anderledes er ikke de Interesser og Lidenska

ber og Begær, som besjæler Folk; hvor helt anderledes 

dommer man ikke om Skont og Stygt, om Godt og 

Ondt, om Ære og Vanære! Den samme Handling, der 

under visse Samfundsforhold betragtes som yderst hæ

derlig og skaffer sin Gerningsmand den højeste An

seelse, fordi den er i Overensstemmelse med de fælles 

sociale Interesser, den samme Handling bedømmes 

under andre Samfundsforhold som afskyelig, fordi den 

dér har en antisocial Karakter — der er primitive Fol

keslag, hos hvilke ingen ung Mand anses for værdig 

til at færdes blandt de Voksne, for han har begaaet el 

vist Antal Tyverier; middelalderlige Krønikeskrivere 

roser de Krigere, som paa deres Tog til fremmede Lan

de myrdede fredelige Bønder og Borgere, spiddede
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Smaabom, skændede Kvinder, martrede deres Ofre ved 

alle optænkelige Pinsler; og hvordan vil mon ikke man

ge af de Folk, der nyder den højeste Værdighed i det 

nuværende Samfund, Fabrikanten og Godsejeren, 

Børsspekulanten og Officeren f. Eks., tage sig ud i 

Fremtidens Øjne? Og det er ikke blot de skiftende 

Samfundsformer, der hver for sig præger sig i Sindet 

og avler sin særegne Form for Menneskenatur, men 

den samme Uensartethed genfindes indenfor hver en

kelt Samfund imellem de forskellige Klasser, hvori Be

folkningen er sondret; Kapitalisten og Arbejderen 

dømmer ganske modsat om en Mængde forskellige 

Fremtoninger; deres Begreber om Ret og Uret, om Godt 

og Ondt er paa en Mængde Punkter afvigende; hvad 

der for den ene staar som den naturligste og selvfølge

ligste Ting af Verden, fylder den anden med Afsky; 

hvad der lader den ene fuldstændig kold, vækker hos 

den anden dyb Glæde og levende Beundring — deres 

Tanke- og Følelsesliv, deres hele Natur er paavirket, til

passet efter de sociale Vilkaar, hvorunder de lever og 

virker.
Uden Forstaaelse af denne stadige Ændring og Om

formning tænker Anarkisten sig Menneskenaturen som 

noget evigt, noget uforanderligt, noget der er og bliver 

i den samme Skikkelse, med de samme Egenskaber, 

ligesom en mathematisk Størrelse. Hvad det gælder 

for ham om er at udfinde den Form for Samliv mel

lem Mennesker, under hvilken Menneskenaturen finder 

sig bedst til Rette, og derpaa at forkynde denne Opfin

delse som et Evangelium; Folk vil flokkes derom, vil 

gribes af den nye Idé, fordi den svarer til deres med

fødte Natur, vil gøre de nye Tanker til Virkelighed.
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indrette sig under de ideale Samfundsformer — og der

med vil det Højdemaal for menneskeligt Velvære og 

menneskelig Kultur være naaet, som ingensinde kan 
overskrides.

Men idet Anarkisten saaledes arbejder med den al

mindelige, den abstrakte Menneskenatur som Grundlag 

for sin Theori, og idet han søger at udfinde et Sam- 

iundssystem, der, ikke under visse givne historiske 

Forhold, men i Tid og Evighed vil svare bedst til alle 

Menneskers medførte, naturlige Trang, saa bliver han 

Offer for et Selvbedrag. Den Menneskenatur, han op- 

liøjer til den almindelige og uforgængelige, er hverken 

almindelig eller uforgængelig; den er ikke andet end det 

særegne Naturel, de sociale Vilkaar har avlet hos den 

Klasse, han selv repræsenterer, hos Smaaborgerskabet 

— det Smaaborgerskab, som forarmes og underkues i 

Konkurrencen med den store Kapital, og som med Ve

mod tænker tilbage paa den Selvstændighed og Frihed, 

det nød i gamle Dage. Naar Anarkisten tror at tale 

alle Menneskers fælles Sag, saa er det i Virkeligheden 

kun Smaaborgerens Klasseinstinkt, han gør sig til 

I alsmand for; naar han tror at varsle et fremtidigt 

Samfund, der skal hæve sig af det nuværende Sam

funds Ruiner, saa er det i Virkeligheden kun det gamle 

Lavssamfund, han skildrer i forherliget, i forklaret 

Skikkelse; naar han tror sig mest revolutionær, saa er 

han i Virkeligheden inderst inde dybt reaktionær.

Det Smaaborgerskab, indenfor hvilket de anarki

stiske Idéer har taget deres Udspring, staar midt imel

lem Bourgeoisiet og Proletariatet, og det bærer i sin 

Karakter Præget af denne Mellemstilling. Karl Marx 

har i sin Bog om Revolutionen og Modrevolutionen i
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Tyskland givet en glimrende Analyse af Smaaborger- 

skabets Klassekarakter — en Analyse, som trods de 

mere end Halvhundrede z\ar, der er gaaet, stadig har 

fuld Gyldighed.

Smaaborgeren føler sig hjemløs i det bestaaendc 

Samfund, han svinger mellem Haabet om at naa op 

i de velstillede Klasser og Frygten for at synke ned i 

Proletariatet, eller dybere endnu, ned til Fattighuset. 

Han bliver vankelmodig i sin Politik, kan være ydmyg 

loyal overfor en stærk fevdal eller monarkisk Regering 

og danne en af de sikreste Støtter for Reaktionen, men 

kan omvendt blive grebet af voldsomme demokratiske 

Bevægelser, naar det gælder at bekæmpe et rent kapi

talistisk Regimente. Han er et Bytte for stadig skif

tende og tilsyneladende ganske uensartede Stemninger, 

uden Fasthed og Konsekvens i sine Bestræbelser, snart 

tilbøjelig til i Forening med Proletariatet at bekæmpe 

Overklasserne — netop fordi hans egen sociale Stilling, 

uklar som den er, drager ham til to modsatte Sider. 

Sin blivende Plads i de moderne Klassekampe finder 

han forst, naar han lidt efter lidt gennemskuer sin egen 

Stillings Uholdbarhed og helt opgiver al Særpolitik for 

at træde ind i Proletariatets politiske Organisation.

Den anarkistiske Idé er en af de Krampetræknin

ger, hvori Smaaborgerskabets ejendommelige Klasse

stilling naturlig giver sig Udslag. Den genspejler en 

Række af de Følelser og Stemninger, som bevæger sig 

gennem Smaaborgerens Hjerne.

Naar han gruer for Faldet ned i Proletariatet, er det 

ikke saa meget Arbejdstidens Længde eller Indtægter

nes Størrelse, han tænker paa — mangen Smaahand- 

lende eller Smaahaandværker er lænket længere Tid af
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hjem i.Aarets Lob end Flertallet af de faglærte Arbej

dere — som det er Tabet af den økonomiske Selvstæn

dighed. Medens Lønarbejderen er sysselsat i en frem

med Bedrift, afhængig af Reglementer for Arbejdet, 

forpligtet til at arbejde saa og saa længe under de og 

de bestemte Vilkaar, saa staar derimod Sinaaborgeren 

i sin egen Virksomhed, skylder ingen andre end sig 

selv Regnskab, føler sig som fri Mand, som Herre i sit 

eget Hus. Det er denne økonomiske Selvstændighed 

og personlige Frihed, der tegner sig for ham som det 

dyrebareste Klenodie, naar han maaler sin egen Stil

ling med Proletarens. Og ganske vist føler han tydelig 

nok, hvorledes alt dette under den herskende økono

miske Udvikling mere og mere bliver til et tomt Skin, 

et Selvbedrag, hvorledes hans egen Tilværelse i Bund 

og Grund ødelægges under den store Kapitals Konkur

rence, og han gribes af et desperat Had til Fabriks

industrien og Stormagasinerne og hele det moderne 

kapitalistiske System, med Staten, den kapitalistiske 

Stat, som dets fornemste Repræsentant. Men, knyttet 

som han er ti] det gamle Samfund og hildet i dets Over

leveringer. er han ikke, som Proletaren, i Stand til at 

se ud over de bestaaende Samfundsforholds Grænser 

og erkende, at den personlige Uafhængighed ikke læn

gere lader sig opretholde under de gammeldags For

mer, men maa grundfæstes i en helt ny Skikkelse. Han 

griber tilbage og danner sig et Ideal i Lighed med det 

gamle Lavssainfund. hvor de enkelte Haandværksme- 

stre sad som fri Mænd hver i sin Bedrift, arbejdede og 

ombyttede deres Varer og nod hele deres Arbejdes Ud

bytte ubeskaaret.
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Men for at dette Ideal kan virkeliggøres, kræves der 

Afskaffelse af Stalen og alle det kapitalistiske Sam

funds øvrige Institutioner, Indførelse af det absolute 

»Anarki« — Mangel paa alt Herredømme, som Ordet 

betyder. Er først dette naaet, da vil »Menneskenatu

ren« selv finde Vejen til Gennemførelsen af de fornuf

tigste, de menneskeværdigste Samfundstilstande.



Social Selverkendelse.

Overklasserne og Arbejderne.

A
T kende sig selv« var efter den gamle græske Vis

mands Ord den fornemste Opgave for ethvert 

tænkende Menneske. Og skulde man udtrykke i en 

enkelt Sætning, hvad der er Indholdet af al socialdemo

kratisk Agitation, da maatte det være, at Socialdemo

kratiet tilraaber Arbejdere og Smaafolk i Byen og paa 

Landet: »Lær Jer selv at kende!«

Men at kende sig selv vil sige at kende de sociale 

Vilkaar, hvorunder man lever. Thi Mennesket lever 

ikke isoleret, men er et Led i Samfundets Organisme 

og deler Skæbne med de andre sideordnede Led i Or

ganismen. Arbejder og Kapitalist, Husmand og Gaard- 

mand, Landarbejder og Godsejer, hver har sin særlige 

Stilling, sine særlige. Livsvilkaar. Hvad det gælder for 

hver især om at forstaa, er, hvad det er for en Klasse 

han tilhorer, hvad det er for Interesser, han deler med 

sine Klassefæller., hvad det er for Fjender, han staar over

for. hvad det er for en Vej, han maa folge, om han vil 

naa frem. At kende sig selv vil sige, at vaagne til Klasse

bevidsthed og rejse sig til Klassekamp.

Al politisk Historie er da ogsaa Fortællingen om,
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hvordan Klasse efter Klasse, det ene Samfundslag efter 

det andet, er vaagnet til social Selvbevidsthed og har 

arbejdet sig op til social Indflydelse gennem den poli

tiske Kamp. Danmarks Historie i det sidste Par Men 

neskealdre leverer en fortløbende Ka^de af betegnende 

Eksempler.

I Begyndelsen var Godsejerne. Under Enevælden 

dannede de den eneste Klasse i Samfundet, som, i Kraft 

af sin Rigdom og sine personlige Forbindelser med Hof

fet, formaaede at gøre sine Interesser gældende med fuld 

Styrke. »Kongen skal have uindskrænket Magt — men 

kun saalænge han ikke gør andet, end hvad vi vil.« 

dette de preussiske Junkeres Valgsprog var det interna

tionale politiske Program for Junkerdømmet.

Imidlertid var Bourgeoisiet begyndt at udforme sig, 

en Kapitalistklasse, af Fabrikanter, Grosserere og 

Veksellerere, og den kunde ikke finde sig til Rette under 

den gamle Statsform. Den maatte have Kontrol med 

Statsfinanserne, have Haand i Hanke med Lovgiv

ningen for at kunne varetage sit eget Tarv. Den be

nyttede sig af den gunstige Situation i 1848; med Smaa- 

borgerskabet som Murbrækker fik den Enevælden 

sprængt og en ny Statsform gennemført, hvorved der 

skabtes Albuerum for dens Interesser. Næringsloven af 

1857, der gav Plads for den moderne Fabriksinduslri, 

Toldloven af 1863, der gav nye Udviklingsmuligheder 

for Handelen, var dc to Hovedresultater af det unge 

Bourgeoisis Interessepolitik.

Saa kom et nyt Samfundslag i Opdrift. Det var 

Gaardmandsklassen, som blev sig selv bevidst og be

gyndte at rejse Krav gennem sin politiske Organisation, 

Venstrepartiet. Bevægelsen blev baade fra Godsejere og
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Kapitalister modt med al den Harme og al den dydige 

Indignation, som Overklasserne stedse raader over, 

hvor det er et lavere Samfundslag, der er i Færd med at 

rejse sig. I det fælles Had og den fælles Frygt fandt 

Landets Aristokrati og Byens Bourgeoisi hinanden; de 

smeltede sammen i Højre. Den sidste Menneskealders 

danske Politik var en Kamp mellem de to allierede 

Overklasser paa den ene Side og paa den anden Side 

Gaardmandspartiet, som sejgi og udholdende arbej

dede sig frem, støttet af et stadigt voksende lal af 

socialdemokratiske bevidste Proletarer. Aaret 1901 be

tegner Gaardmandsklassens Tiltrædelse til Magten; de 

folgende Aars Lovgivning genspejler tilstrækkelig tyde

lig de større Bonders økonomiske Klasseinteresser. Men 

Aaret 1901 betegner tillige Afsvalningen af den Gaard- 

mandsklassens gamle Radikalisme, som var blevet 

holdt varm under de mange Aars demokratiske Op

position. Efter at være naaet op til politisk Lige

stilling med de ovre Lag. begynder den at se Sam

fundet ovenfra, under Overklasse-Synsvinklen. Og den 

samles med sine gamle Modstandere i den fælles Frygt 

for Bevægelsen blandt de Samfundslag, der ligger 

nedenunder den selv, for Arbejderklassens socialdemo

kratiske Rejsning.
Thi netop nu ser man det stærke Frembrud for Ar

bejderklassen — Ordet taget i dets brede Betydning, med 

de egentlige Lønarbejdere forst og fremmest som den 

faste Kerne, men ogsaa omfattende de proletariserede 

Smaaborgere og Husmænd, overhovedet hele den Del af 

Befolkningen, der lever af sit personlige Arbejde og ud

byttes af Kapitalen. Arbejderklassens politiske Parti er 

Socialdemokratiet, og dets Program er skarpt og tydelig
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udformet: Erobringen af den politiske Magt som Middel 

til den økonomiske Befrielse gennem en radikal Om

dannelse af Samfundets Ejendomsforhold. Var den for

løbne Menneskealder en Tid, hvor der kæmpedes for Til

værelsen, saa bliver den kommende Menneskealder en 

Tid, hvor der kæmpes [or Sejren; det Øjeblik, da Social

demokratiet er Flertal i Befolkningen og kan gore sin 

Flertalsmagt gældende, er rykket indenfor den overskue
lige Fremtids Grænser. Det er ikke blot Tallet paa de 

Kredse, der dels staar lige for Tur til at crobres, som 

her er det afgorende, men ogsaa. og nok saa meget, 

deres Karakter; var de 16 gamle socialdemokratiske 

Kredse rene By-Kredse, saa er Landbefolkningen i stort 

Overtal i ikke mindre end 6 af de 9 Kredse, som erob- 

redes 1906, og det samme gælder Flertallet af de Kredse, 

der staar paa Tærskelen til en socialdemokratisk 

Sejr. Det er Landarbejdere og Husinænd, der i vok

sende Masser vaagner til Klassebevidsthed og slut

ter sig til Socialdemokratiet. Kunde Modstanderne 

tidligere med en vis tilsyneladende Ret hævde, at 

Socialismen kun kunde slaa Rod i (te store Byers 

Asfalt, saa er denne Tale nu blevet meningsløs; Social

demokratiet har hævdet sig som det Parti, der repræsen

terer Underklasserne, paa Landet ligesaa vel som i 
Byerne.

Man ser, hvordan den samme Proces har gentaget 

sig Gang efter Gang, hvordan Lag efter Lag af Befolk

ningen er blevet klar over sin egen Stilling, over sine 

egne sociale Interesser, er begyndt at rejse Krav og har 

kæmpet sig frem mod Magten for at fore sine Krav ud i 

Livet. Stadig har den politiske Kamp været Vejen frem,
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men stadig har de økonomiske Interesser, mere eller 

mindre bevidst, været den bevægende Drivkraft.

Og dog er der, trods al ydre Lighed, den dybeste 

Forskel mellem den Erobring af Magten, som de for

skellige Samfundsklasser hidtil har naaet, og den, Pro

letariatet tilstræber, den samme Forskel som mellem 

Overklasserne og Underklassen.

Ethvert Lag af Befolkningen, som hidtil er naaet 

frem, har ladt andre Lag tilbage nedenunder sig selv; 

nedenunder Byernes Kapitalister blev Smaaborgerskabet 

og Industriarbejderne tilbage, nedenunder Landets 

Gaardejere Husinændene og Daglejerne. Og det har 

stadig vist sig, at deres Frisind kun rakte ned til, 

hvor de selv stod. Grossereren og Fabrikanten fin

der det selvfølgeligt, at han selv skal have fuld Ind

flydelse paa Statens Sager, men at Arbejderen skal 

have den samme Ret, synes ham en urimelig For

dring. Gaardmanden finder det fuldstændig i sin 

Orden, at han selv skal have lige Ret med Godsejeren 

til at forvalte Kommunens Anliggender, men mangen 

Gaardmand bliver allerede betænkelig ved, at den 

samme Ret skal staa aaben for Husmanden, og betrag

ter det som en oprørende Tanke, naar hans egen Tjene

stekarl skal stemme lige med ham selv ved Sogne- 

raadsvalget. Det demokratiske Sindelag, saa kraftigt 

det kan være, naar man ser opad, af dæmpes, naar man 

letter Blikket nedad. Man skræmmes ved de Røster, der 

hores nedefra, man frygter de Angreb, der herfra kan 

rettes imod éns egen økonomiske Stilling. Og man 

soger sin Tilflugt opadtil, i de Magter, som man før 

bekæmpede.
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Del er da kun naturligt, at det er gaaet, som det 

stadig er gaaet, at ethvert nyt Samfundslag, der er naaet 

frem til politisk Indflydelse, er smeltet sammen med de 

Lag, der laa ovenover del selv. Som de nationallibe

rale Bykapitalister i sin Tid forenede sig med de gam

mel konservative Godsejere og blev til Hojre, saaledes 

staar nu Reformpartiets Gaardmænd i Færd med at 

løbe sammen med Hojre til en fælles, antisocialistisk 

Klump, vendt imod den Underklasse, der rejser sig. De 

gamle Skillelinier mellem Overklassepartierne udviskes; 

»Akkordens Aand« svæver over Vandene; med eller 

uden nogen formelt ny Partidannelse, med eller uden 

nogen Opgivelse af de gamle Partibenævnelser, fuld

byrdes den konservative Samlingspolitik mellem de 

»besindige«, det vil sige de besiddende Elementer til 

Kamp imod de Besiddelseslose.

Som Junkerne kun vilde respektere Kongens Ene

vælde, saalænge han handlede efter deres Villie, saa

ledes er for ethvert moderne kapitalistisk Parti den de

mokratiske Forfatningsform berettiget, men kun .saa

længe der ikke er Fare for, at den kan »misbruges«, 

det vil sige bruges af Underklasserne til at fore deres 

Sag frem. Derfor bliver, for eller siden, som en histo

risk Nødvendighed, Forræderiet, Opgivelsen af de gamle 

Standpunkter, Bortfortolkningen af de gamle Ord, den 

travrige Udgang af ethvert »borgerligt« Partis Radika

lisme.

Helt anderledes vil Sagen stille sig, naar engang Ar

bejderklassen gennem sin politiske Organisation, So

cialdemokratiet, erobrer Magten i Samfundet. Da er 

intet Forræderi muligt. Ikke fordi Arbejderen personlig
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er mere trofast og idealistisk end andre Mennesker, 

men paa Grund af den ejendommelige Klassestilling, 

han indtager, som den, der sictar længst nede i Sam

fundet. Arbejderklassen er Underklassen, ikke blot i 

Forhold til en Række enkelte Elementer af den besid

dende Befolkning, men i absolut Forstand; med den 
rækker Frigørelsesbevægelsen tilbunds; nedenundei den 

lades der intet lavere Lag tilbage og kan der intet nyt 

Lag udvikle sig. Der bliver da ingen Mulighed for, at nye 
Modsætninger, nyt Klasse-Avind vil aabne sig nedadtil 

og følgelig heller ingen Mulighed for Krompromis op- 

adtil og Udsoning af de gamle Modsætninger. Tvært
imod — i det Øjeblik Arbejderklassen erobrer den offent

lige Magt, hvad enten del nu bliver ad den parlamen

tariske Vej, det sker, gennem Udnyttelsen af den al

mindelige Valgret, eller der vil kræves voldsomme Bryd

ninger dertil, i samme Øjeblik vil Modsætningen opad- 

lil afsløre sig i al sin skarpe Uforsonlighed. Da maa 

Arbejderklassen skaanselslost gennemføre sin Krig mod 

de andre Klassers økonomiske Magt,, lage Produktions

midlerne ud af deres Hænder og fore dem over i Sam

fundets Besiddelse; ellers vilde dens Klasseinteresse ikke 
ske Fyldest, dens Sejr kun være en Sejr af Navn og de 

mange Lunge Ofre være spildt. Da er det ikke længer 
et større eller mindre Indgreb i Overklassernes Besid

delse, det gælder, men selve deres Eksistens.
Derfor kan Arbejderklassen ikke svige Demokratiet, 

ikke fornægte sin Fortid, ikke slaa af paa de stoie 

Krav til Samfundets Omdannelse, den stiller. Derfor 

betyder ogsaa Arbejderklassens Sejr noget helt andet 

og meget mere, end at en ny Klasse rykker op blandt
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de andre, som allerede er naaet frem til Magten; det 

betyder hele Samfundets Omskaben, hele Menneskehe
dens Befrielse.

Socialistisk Klassebevidsthed.

Hvad det gælder for Arbejderen om, er at kende sin 

egen Stilling i Samfundet og at forstaa de Klassein

teresser, som udspringer derfra. Er først denne Erken

delse naaet, da giver den sig umiddelbart Udslag i so

cialdemokratisk Handlen, og før eller siden, naar 

Klassebevidstheden har bredt sig tilstrækkelig vidt 

indenfor Arbejderne, munder den ud i en Ornfornining 

af alle sociale Forhold i Overensstemmelse med de Krav, 

den arbejdende Befolkning nødvendigvis maa. rejse. 

Thi Socialismen er ikke andet end Indbegrebet af Pro

letariatets Klasseinteresser, omsat fra Idé til Virkelig
hed.

Hvad Aibejderen, naar lian iagttager sin egen sociale 

Stilling, allerede ved den første, overfladiske Betragt

ning ser som sine sociale Interesser, er en Række Re

former, der under den ene eller den anden Form tjener 

til at mildne Kaarene for Smaafolk i Almindelighed og 

Lønarbejderne i Særdeleshed. Han er interesseret i en 

Humanisering af Alderdomsforsørgelsesloven, i offentlig 

Bespisning af fattige Skolebørn, i Oprettelsen af Sa

natorier til vederlagsfri Behandling af fattige Tuber

kulosepatienter, i Afskaffelsen af de Toldskatter, som 

fordyrer den fattige Befolknings Livsfornødenheder. 

Og han er som Lønarbejder specielt interesseret i gen

nem den faglige Organisation at hæve Arbejdslønnen og 

forkorte den daglige Arbejdstid, gennem sin Indflydelse
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nale Arbejdere og Funktionærer mønsterværdige Ar

bejdsforhold, som kan forplante sig ogsaa ud til Ar

bejderne i de private Bedrifter, gennem sin politiske 

Indflydelse at gennemtvinge en lovbefalet Maksimalar

bejdsdag, Begrænsninger i Børns og ganske unge Men

neskers Deltagelse i det erhvervsmæssige Arbejde, sær

lige Beskyttelsesforanstaltninger i sundhedsfarlige Fag, 

Statshjælp til Fagforeningernes Arbejdsløshedsunder

støttelse osv.
Alle saadanne Reformer er de forste, mest nærlig

gende Krav, som Arbejderklassen naturlig stiller. Og 

paa alle saadanne Punkter er det muligt for Arbej

derne, naar de træder op med tilstrækkelig Kraft, helt 

eller delvis at tvinge deres Fordringer igennem. Hu

manitetshensyn kan for nogle Grupper af de besiddende 

Klasser være Motivet til at gaa med, Følelsen af at have 

Kniven paa Struben er for andre Grupper Motivet til at 

give efter. Men den Magt, uden hvilken intet vilde op- 

naas, er det stadig stærkere Eftertryk, som den selvbe

vidste Arbejderklasse lægger i sine Krav. Allerede den 

første Fabriklov, af 1873, var tydelig nok en Frugt af 

den gryende socialdemokratiske Bevægelse, en Ind

rømmelse, som Magthaverne følte sig nødt til at gore 

Arbejderklasen. Og naar man folger den danske So

ciallovgivnings Historie, sporer man høle Vejen den 

samme Aarsagsforbindelse mellem Arbejderbevægelsens 

voksende Styrke og de vundne praktiske Resultater.

Naar det er muligt for Arbejderne lidt efter lidt at 

tvinge de besiddende Klasser til at godkende disse og 

lignende Reformer, er Aarsagen den, at ingen af dem 

rokker ved Grundlaget for det bestaaende Samfund.
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Hver for sig beskærer flere af dem Kapitalisternes øko

nomiske Magtstilling, men truer den ikke paa Livet. 

Profiten vilde ikke forsvinde, selv om Arbejdstiden ved 

Lov blev begrænset til 8 Timer og meget strenge For

holdsregler trufne til Sikring for Arbejdernes Helbred; 

tværtimod er der Grund til at antage, at Profilen vilde 

vokse som Folge af den sundere og friskere Arbejder

stabs enormt stigende Ydeevne. Hvis Arbejdernes Klas

seinteresser inskrænkede sig alene til Reformer af denne 

Art, vilde et Kompromis, en Udsoning mellem Prole

tariatet og de besiddende Klasser, være mulig, og Ar

bejderklassens Erobring af den offentlige Magt vilde 

ikke være nogen revolutionær Begivenhed; Klassede

lingen og Udbytningsforholdet vilde bibeholdes.

Men netop fordi saadanne Reformer ikke ophæver 

Udbytningen, men kun mildner den, netop derfor kan 

Arbejderne heller ikke i Lamgden slaa sig til Ro med 

dem. Udbytningen bestaar og dermed alle de Farer, som 

truer Arbejderen. Arbejdslønnen kan højnes — men 

hvem hindrer Kapitalisterne i gennem Sammenslut

ning og Monopolisering af de forskellige Produktions

grene at skrue Priserne i Vejret og saaledes lade Ar

bejderne selv betale den højere Lou i Form af højere 

Priser paa alle deres Livsfornodenheder? Arbejdstiden 

kan forkortes — men hvem hindrer Kapitalisterne i at 

udbytte Arbejderklassen mere intensivt gennem Ind

førelsen af arbejdssparende Maskiner og saaledes paa

føre Arbejderne en ødelæggende Arbejdsloshed, odelæg

gende for deres private Økonomi, ødelæggende ogsaa fol

deres faglige Organisation? Alderdomsforsørgelse og 

Sygehjælp og deslige kan betyde et Plus for Arbejdernes
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økonomiske Kaar — men hvem hindrer Kapitalisterne i, 

hvis forst det lykkes dem at svække Fagorganisationernes 

Modstandsevne tilstrækkelig, saa at ove et tilsvarende Pres 

paa Lonnen? Og selv hvor der finder en absolut Stig

ning Sted i Arbejderklassens materielle Velvære — hvem 

hindrer saa, at den absolute Stigning kommer til al be

lyde en relativ Nedgang, idet Profiten vokser endnu 

stærkere, vokser med 10 eller 20 pCt., hvor Lønnen 

kun vokser med 5 eller lOl, saaledes al altsaa Arbejderen 

faar en stadig ringere Andel i de Værdier, han selv 

frembringer, bliver Genstand for en stadig mere virk

som Udbytning?

Punkt for Punkt viser det sig saaledes for enhver 

Iagttagelse, der ikke nøjes med det forste flygtige Skin, 

hvor ufyldestgørende de forskellige sociale Reformer er, 

hvor lidet de formaar at raade Bod paa den sociale 

Elendighed. Thi den sociale Elendighed udspringer i 

det herskende Besiddelsesforhold, som skiller Arbejderen 

fra Produktionsmidlerne og tvinger ham til at sælge sin 

Arbejdskraft til Produktionsmidlernes Indehavere, Ka

pitalisterne. Saalænge dette Besiddelsesforhold bestaar, 

er den økonomiske Udbytning med alle de Ulykker, den 

forer med sig, som et evig vædskende Saar, der be

standig bryder op paany. Forsi naar et nyt Besiddelses

forhold indtræder, idet Produktionsmidlerne gaar over i 

det arbejdende Samfunds Eje og Udnyttelse, er det ikke 

blot de og de særlig skrigende Former for økonomisk 

Ulykke, som Arbejderklassen befries for, men al øko

nomisk Ulykke overhovedet.

Selv den simpleste Iagttagelse af de mest dagligdags 

Forhold, Arbejderen allevegne har for Øje, viser
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slaaende, hvor ulægelig Konflikten er mellem Arbej - 

dernes Interesser og det hele Samfundssystem, der er 

bygget over det kapitalistiske Besiddelsesforhold.

Lad os tage et Eksempel, soin er velkendt i de aller

fleste Erhverv. Det er de arbejdssparende Maskiner, som 

holder deres Indtog i det ene Fag efter det andet, og 

hvis Fremtrængen er uløselig knyttet til hele den kapi

talistiske Produktionsmaade. Selvbinderen gaar netop 

nu sin Sejrsgang i næsten alle større Landbrug; hvor 

5 eller 10 Mand før slog Kornet og ligesaa mange Kvin

der rev sammen og bandt op, dér besørger Selvbinderen 

nu det sanune Arbejde ved én Mands eller højst at Par 

Mands Arbejdskraft. Sættemaskinen bliver netop nu 

indfort rundtom i Avis- og Bogtrykkerierne; medens 

Typografen hidtil med Haanden har maattet pille Ty

perne op og stille dem sammen til Linier, kan han nu 

stobe Linierne ved at trykke paa Maskinens Tangenter 

som paa et Klaver, og én Mand kan derved gøre det 

samme Arbejde, som før krævede to—tre. I og for sig 

er begge Dele kun glædelige sociale Fremskridt. De be

tyder, at Produktionsomkostningerne for to af Befolk

ningens vigtigste Fornodenhedsgenstande sænkes, at 

Korn og at Bøger og Blade kan fremstilles billigere og 

følgelig ogsaa sælges billigere, kan naa ud i videre 

Kredse og i større Omfang dække Befolkningens Behov. 

Voksende socialt Velvære er deres Tendens. Saaledes 

rent abstrakt set; men under det kapitalistiske Besiddel

sesforhold bliver den praktiske Virkning en ganske 

anden. Her betyder det, at Hovedmassen af de Landar

bejdere, der for havde en ret god Fortjeneste i Høsten, 

mister denne og udsættes for voksende Savn og Nod,
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og at den kroniske Arbejdsløshed begynder at husere i 

Typograf ernes Rækker.

Her som alle Vegne ser man, hvordan Kapitalismen 

krænger ethvert socialt Gode om til dets egen Karrika- 

tur. Og i alle Fag hænger den samme Trusel over Ar

bejdernes Hoved. Murarbejdsmændene kan hæve deres 

Lou og bedre deres Arbejdsvilkaar gennem den faglige 

Organisation, men de staar stadig i Fare for, at Ka

pitalen, naar et vist Punkt er naaet, gennembryder deres 

Bestræbelser ved at indføre Maskiner, som foretager 

Murstenenes Opflytning mekanisk og gør Hovedmassen 

af Arbejderne overflødige.

Intet viser skarpere end et Forhold som dette, hvor

dan Kapitalismen gør Samfundet splidagtigt med sig 

selv, hvordan det herskende Besiddelsesforhold og det 

levende Menneskes Interesser gaar hinanden stik imod. 

Og intet anskueligør tydeligere Forskellen mellem den 

kapitalistiske og den socialistiske Produktionsmaades 

Virkninger: under Kapitalismen betyder de arbejds- 

sparende Maskiner voksende Arbejdsløshed, Tryk paa 

Lønnen, synkende Kaar i stedse videre Kredse; under 

Socialismen vil de betyde forøget Arbejdsindkomst og 

forkortet Arbejstid ud over hele det arbejdende Samfund.

Eller man tænke paa et andet Forhold, der er 

sørgelig velkendt af Arbejderne i alle Fag: den perio

diske Arbejdsløshed, der med visse Aars Mellem

rum indtræder i masseagtigt Omfang som en nød

vendig Folge af Grundloven for hele den kapital

istiske Produktionsmaade. Som Følge af Overpro

duktionen bliver den store Masse af Befolkningen stødt 

ud i ny og bitrere Savn. Den allersinipleste Eftertanke
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over dette Forhold viser, til hvilken Grad af social Per

versitet man hermed er naaet. Alle Elementer er i Or

den; Spindestoff erne ligger færdige til at spindes og 

væves; Maskinerne staar rede til at behandle dem; 

Tekstilarbejderne onsker intet hellere end at komme til 

at bruge deres Arbejdskraft i den Proces, der skal frem

stille de færdige Tøjer; og den store Befolkning trænger 

bi Herlig haardt til at forsynes med nye Klæder; 

alting er parat, til at den samfundsnyttige Produktion 

kan gaa sin regelmæssige Gang, men det kapitalistiske 

Profithensyn bringer det altsammen til at standse. Ar

bejdsløsheden er som el Hulspejl, der samler alle Træk 

af den kapitalistiske Produktionsmaades samfunds- 

fjendske Natur; den viser Samfundets Rigdom paa 

Livsfornodenheder som Kilde til voksende Fattigdom 

for det store Flertal af Samfundets Medlemmer; Sam

fundet contra Samfundet, Rigdom lig Fattigdom, det er 

Højdepunktet af den Kapitalismens Galmandslogik, som 

Arbejderen er voldgivet.

Der er ingen Arbejder, som ikke har staaet Ansigt 

til Ansigt med et af de to Spøgelser, som her er nævnt: 

Arbejdslosheden som Folge af en ny Teknik, eller Ar

bejdsløsheden som Følge af den kapitalistiske »Over

produktion«. Og der er ingen Arbejder, som har tænkt 

Tanken om, hvad del egentlig var, der skete med ham, 

helt til Ende, uden at han har forstaaet, at det Onde, 

han lider under, ikke er en Række overfladiske sociale 

Misforhold, som der kan raades Bod paa gennem Re

former, men at det er selve Grundlaget for det nuvæ

rende Samfund, den private Ejendomsret til Produk

tionsmidlerne, den stadig flydende Kilde til social Elen

dighed, som kun kan afledes gennem en Revolutione-
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ring, en radikal Omformning af det bestaaende Ejen

domsforhold. Produktionsmidlernes Overgang til Sam- 

fundseje paatvinger sig som den eneste mulige Løsning 

af den Konflikt, hvori hans egne Klasseinteresser staar 

til Samfundet; l'orst dermed sker hans Klasesinteresser 

Fyldest.

I Smaahaandværkets Tid var den private Ejendoms

ret til Produktionsmidlerne del Forhold, som sikrede 

Arbejderen del fulde Udbytte af Arbejdet, fordi Pro

duktionsmidler og Arbejdskraft dengang normalt var 

samlede paa én Haand. Nuomshinder er derimod den 

private Ejendomsret til Produktionsmidlerne, adskilt 

som den normalt er fra Arbejdskraften, Aarsag til den 

faktiske Trældom, den økonomiske Udbytning, den 

evige Utryghed, som den arbejdende Befolkning er 

underkastet. Gennem Organisation og Indflydelse over 

Lovgivningsmagten kan Trykket mildnes, men ikke af 

kastes. Forst naar Produktionsmidlerne paany samles 

med Arbejdskraften, ikke individuelt som i gamle Dage, 

men socialt, som al Produktion nuomstunder drives 

socialt gennem Stordriften og den uhyre specialiserede 

Arbejdsdeling, forst da indtræder for Arbejderklassen 

den virkelige Frigørelse, den virkelige Ejendomsret til 

de Værdier, den frembringer, den virkelige økonomiske 

Sikkerhed.

Saalcdes for Lønarbejderen. Det socialistiske Ejen

domsforhold udspringer med logisk Konsekvens af hans 

Selverkendelse, af hans Forstaaelse af de sociale Vil- 

kaar, under hvilke han lever. Det er det Ideal, som 

genspejler hans Klasseinteresser, og paa hvis Virke

liggørelse al hans politiske Kamp nødvendigvis maa 

lage Sigte.
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Og saaledes ogsaa, mere eller mindre tydelig, for 

de andre udbyttede og fortrykte Lag af Befolkningen. 

Naar den smaabesiddende Husmand mere og mere 

drages over mod Socialdemokratiet, er det ikke blot 

de politiske og sociale Øjebliksfordringer, som stemmer 

med hans Klasseinteresser. Overensstemmelsen ligger 

dybere; han føler sig gennem de voksende Prioritets

renter udbyttet af Kapitalen, ligesaa vel som Lønar

bejderen, men under en anden Form; hvert Fremskridt, 

han foretager ved sit eget Arbejde, hver Forbedring 

af sin Lod, opsuges af Kapitalen og kommer ikke eller 

kun for en ringe Del hans Efterkommere til Gode. Naar 

de smaa Haandværksinestre og de smaa Handlende i 

voksende Tal finder deres Plads i Socialdemokratiet, 

er det paa samme Maade Følelsen af den Udbytning, 

de er underkastet, fra Grosserernes, Leverandørernes, 

Bankernes, Byggespekulanternes, Husværternes Side, 

som danner det naturlige Grundlag. For dem alle 

tegner, under mange forskellige Former, snart skarpt 

og klart, snart uklart og krydset af andre Forhold, 

Kapitalen sig som Udbytningsinstrumentet, som Fjen

den, der holder dem nede i trange Kaar og idelig 

Usikkerhed.

Saaledes er da for Lønarbejderne først og fremmest, 

men ogsaa for de andre udbyttede Masser af Befolk

ningen, Socialismen kun det nødvendige, det selvfølge

lige Resultat af deres Klassebevidsthed, af deres Erken

delse af sig selv. At vække til denne Selverkendelse, 

det er Formaalet for al socialdemokratisk Agitation.



Aandelig Ufrihed.

Naturkræfterne og de sociale Kræfter.

G
ENNEMFØRELSEN af den socialistiske Produk- 

tionsmaade vil ikke blot betyde Menneskets øko

nomiske Frigørelse, — den vil ogsaa betyde Menneskets 

aandelige Frigørelse. Først med Socialismen fuldbyr

des Udviklingen fra jordbunden Naturtilstand til fri 

Menneskelighed, til Menneskets fulde Forstaaelse af sin 

egen Stilling i Verden og bevidste Herredomme over 

sin egen Skæbne. Og forst denned kan den Taage af 

mystiske Forestillinger, af mystisk Rædsel, af mystisk 

Trang, der nu ruger over Menneskeaanden, fordunste.

Den røde Traad gennem al tidligere Historie er Men 

neskets Kamp for at erkende og betvinge Naturkræf

terne. Oprindelig givet værgeløs til Pris for vældige 

og uforklarlige Naturmagter, har Mennesket efterhaan- 

den udforsket deres Love og er endt med at overvinde 

dem og gøre dem til sine Tjenere. Fra et villieløst 

Offer for Elementernes Spil har han forvandlet sig til 

deres stormægtige Herre, som bevidst og planmæssig 

regulerer deres Virksomhed til sin egen Fordel. Den 

Vilde, der sidder skælvende af Rædsel under Torden

vejrets Rasen, Forskeren, der lidt efter lidt afslører den



112

elektriske Krafts Hemmeligheder, det moderne Menne

ske, der laver Elektriciteten om til Gadebelysning og 

Sporvejsdrift, til Telefon og Telegraf, til Dørklokker og 

Lommelygter — det er Typerne paa de tre Faser i den 

fremskridende Kulturudvikling, igennem hvilken Men

nesket har gjort sig Jorden underdanig.

Hertil svarer en Række stadig højere Former for det 

(landelige Liv. Den skiftende Stilling overfor Naturen 

spejler sig i de religiose Forestillinger, i de filosofiske 

Begreber, i Poesiens Indhold og Udtryk.

For det primitive Menneske er Naturfænomenerne 

mystiske Magter; for at forklare sig dem maa han per

sonificere dem, i Skikkelse af overnaturlige Væsner, 

Guder, Aander, snart onde, ødelæggende, rædselsvæk

kende, snart gode, venligsindede mod Menneskene, men 

altid overmægtige, uberegnelige, hemmelighedsfulde. 

Tordenvejret er Thor, der kører over Himlen med sine 

Bukke, eller Zevs, der slynger sin Tordenkile; i Stor

men er det Asgaardsrejen, der farer forbi; Pesten er 

Guds Engel, der gaar hævnende gennem Folket; Solfor

mørkelser og Kometer er Varsel om Landeulykker, dør 

forestaar; Regnbuen er Tegnet paa Guds Pagt med Men

neskene, at aldrig mere skal der komme nogen Synd

flod og fordærve Landene; Stjernernes Gang staar paa 

en underfuld Maade i Forbindelse med hvert enkelt 

Menneskes Skæbne.

Med den voksende Erkendelse trænges Mystiken ud 

af Fænomenerne; de føres* tilbage til visse enkle Natur

love, hvis Virkemaade er kendt; Solformørkelsen kan 

forudsiges paa Minut og Sekund Aartier i Forvejen. 

Det Gaadefulde forsvinder, ryddes ud fra Felt efter 

Felt og indskrænkes til nogle ganske faa fundamentale
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Spørgsmaal, som man soger Forklaring paa gennem 

filosofisk Tænkning. I Stedet for de naive, naturreli- 

giose Begreber arbejder der sig en naturfilosofisk Be

tragtning op, en dogmefri Andagt overfor Verdensaltet, 

en rationalistisk Kritik overfor de nedarvede religiose 

Forestillinger.

Og efterhaanden som man ikke blot theoretisk er

kender Naturlovene, men ogsaa drager de praktiske 

Resultater deraf, danner der sig Muligheder for et nyt, 

højere aandeligt Livsindhold. Mennesket fyldes med 

en voksende Selvbevidsthed, en stærkere Følelse af eget 

Værd og eget Ansvar, en voksende Glæde ved Livet. 

De jordbundne, af ydre Naturforhold paatvungne Be

standdele i Bevidsthedslivet trænges i Baggrunden; der 

aabner sig Udsigt til en Moral eller Religion af rent hu

man Oprindelse, udsprungen af Menneskets eget indre 

Væsen.

Det er under Kapitalismen, at Menneskets Herre

domme over Naturkræfterne har naaet en hidtil uanet 

Skikkelse. Det 17. og 18. Aarhundredes tiltagende Na

turerkendelse har omsat sig i en moderne Teknik; 

denne moderne Teknik har sprængt de gamle Produk

tionsformer og givet Stødet til den kapitalistiske Pro- 

duktionsmaade; og den kapitalistiske Produktions- 

maade har atter ved de stadig stigende Krav, den stil

lede, virket tilbage paa Tekniken, bragt den i rivende 

Udvikling, forplantet Naturkræfternes Udnyttelse fra 

det ene Omraade til det andet. Enhver ny Opfindelse 

har været betinget dels af det naturvidenskabelige Er- 

kendelsestrin, hvortil man var naaet, dels af det almin

delige sociale Niveau, hvorpaa man befandt sig. Med 

Dampmaskinens Opfindelse havde man syslet allerede
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længe før James Watts l id. men den var dengang kun 

et Legetøj, en Kuriositet, uden praktisk Betydning; 

først da i Slutningen af det 18. Aarhundrede en Række 

Arbejdsmaskiner var opfundne og den engelske Industri 

med bydende Nødvendighed krævede en regelmæssig 

virkende Drivkraft, traadte den ud i Livet. Den traad- 

løse Telegraf er socialt betinget af den vældige Udvik

ling af Verdenshandelen, som har fundet Sted siden 
1870’erne.

I denne mægtige Udfoldelse af de produktive Kræf

ter ligger Kapitalismens historiske Berettigelse. Den 

har i en Grad, som man før ikke kunde drømme om, 

gjort Mennesket til Naturens Herre, og den har derved 

skabt Muligheder ikke blot for et højere materielt Vel

være, men ogsaa for en højere aandelig Kultur.

Men ogsaa kun Muligheder. Thi samtidig med at 

Mennesket er naaet til en stadig større Magt over Natur

kræfterne, har der rejst sig andre Magter, ligesaa væl

dige som Naturkræfterne var det for det primitive Men

neske, ligesaa uberegnelige i deres Virken, ligesaa hem

melighedsfulde, ligesaa uhyggelige, ligesaa uimodstaae- 

lige. Det er de sociale Magter. For deres Vedkom

mende er Udviklingen gaaet i stik modsat Retning, fra 

fuld Klarhed og bevidst menneskelig Handlen til et 

uoverskueligt Kaos, hvor Mennesket er en villieløs Boldt 
for vilde Elementers Luner.

Under den primitive Naturalhusholdning, i Lands

bykommunen og det selvforsynende Bondebrug, var de 

sociale Forhold, Mand og Mand imellem, uendelig 

simple. Hvert enkelt Individ kendte fuldtud Betyd

ningen og Rækkevidden af sin økonomiske Handlen, 

Fisken, han fangede i Bækken, Kornet, han høstede paa
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Marken, Skoene, han flikkede af Husdyrenes Huder, alt 

gik umiddelbart over i hans eget og hans Fællers For

brug; det var ikke Varer, men Midler til at tilfredsstille 

de rent personlige Behov. Hele den økonomiske Proces 

laa fuldstændig klar og gennemskuelig for alle, uden 

mindste Skær af det hemmelighedsfulde over sig. Det 

lille Samfund, hvor alle de samvirkende Personer 

kendte og kontrollerede hinanden, var selv, indenfor de 

Grænser, som Naturkræfterne trak, Herre over sit eget 

Ve og Vel.
Efterhaanden som Vareproduktionen udvikler sig, 

begynder Forholdene at blive mere sammensatte; en 

efter anden af de Genstande, man frembringer, glider 

ud af éns egen Kontrol, og en efter anden af de Gen

stande, man har Behov, glider ind i Forbruget, uden 

at man kan kontrollere dens Herkomst og Tilblivelse. 

Bonden sælger det Korn, han har avlet, og taber det 

dermed af Syne; han køber til Gengæld Skotøj, Tjære, 

Plovjern og andre Ting af fremmed Tilvirkning. Hans 

Økonomi træder i Afhængighed af udenforstaaende 

Magter; han er ikke selv Herre over, hvad han skal have 

lor sit Produkt, eller hvad han skal give for sine For

nødenhedsgenstande; han kan tinge om Prisen og maa- 

ske presse den noget op paa det ene Punkt og noget ned 

paa det andet, men kun indenfor visse Grænser, som 

han ingen Raadighed har over.
Saalænge det er den lokale Vareomsætning, der end

nu er fremherskende, mellem Bønder, der kun sælger 

Overskudet ud over deres eget Behov, og Haandvær- 

kere, der arbejder for en snæver Kreds af personlig 

kendte Kunder, er Forholdet dog endnu nogenlunde 

overskueligt. Det Maal af Arbejdskraft, som hver en-

8*
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kelt Producent nedlægger i sine Produkter, gør sig med 

stor Tydelighed gældende som Regulator for Genstan

denes Udveksling, og under den primitive Arbejdstek

nik kan man ret let se hverandre paa Fingrene og tage 

sig i Agt, saa man ikke bliver forfordelt; Bonden har 

selv solgt Huder til Skomageren og Uldgarn til Væve

ren, han véd temmelig nøje, hvor megen Arbejdskraft 

der gaar med til at forvandle disse Raastoffer til et Par 

Støvler og et Stykke Vadmel, og han forstaar, at han 

maa betale i Overensstemmelse dermed, ligesom han 

selv maa søge sine Produkter betalt i Forhold til det 

Slid, deres Fremstilling har kostet ham.

Men efterhaanden som Vareomsætningen, antager 

større Dimensioner, sløres Overblikket. Tilstande og 

Begivenheder i stadig fjernere Egne, Krig og Fred, Hø

stens Udfald, Opdagelsen af ukendte Metallejer, Opfin

delsen af nye Arbejdsmetoder, Aabningen af nye Han

delsveje, en lang Række af saadanne Ting griber ind og 

spreder deres Virkninger i Kredse, hvor man maaske 

ikke har Anelse om, hvad det er, som er sket, i hvert 

Fald ikke om, i hvilket Sammenhæng det staar til éns 

egne Livsforhold. Lærredsvæveren ser sin Arbejdsfor

tjeneste skrumpe stærkere og stærkere ind, fordi der et 

Sted Hundreder af Mile borte er blevet taget nye Ma

skiner i Brug i Bomuldsvæverierne, saa Bomuldsstof

ferne kan sælges billig og fortrænge hans Produkt fra 

de Markeder, hvor det før fandt Afsætning; han drives i 

Elendighed af Kræfter, som han sjælden har nogen 

Forstaaelse af og aldrig nogen Indflydelse over. Korn

priserne daler stærkt og vedblivende, fordi der paa den 

modsatte Side af Jordkloden er blevet indrettet nye 

Samfærdselsmidler, der gør det muligt at eksportere
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Korn i Massevis til lave Priser; Bonden ser sine Indtæg

ter synke og synke, uden at han forstaar hvorfor; han 

er nødt til at sælge stadig mere for at skaffe Penge til 

de Skatter og Renter, som han fordum klarede med Let

hed. Og omvendt stiger Priserne paa de danske Bøn

ders Gæs, naar Revolutionen i Rusland mindsker Ind

førslen af russiske Gæs; den sydamerikanske Hesteop

drætter kan tage højere Priser for sit Produkt, naar den 

engelske Hær skal udstyres til Krigen i Sydafrika; og 

den franske Champagnebondes Indtægter vokser, naar 

der er Højvande paa Pengemarkedet og Gründernes Liv 

er flottest. Saaledes taber Mennesket Herredømmet 

over sin egen Skæbne; han hvirvles ind i en Heksedans 

af Op og Ned og stadig Usikkerhed, hvor det er frem

mede, fjerne og for største Delen ganske uforslaaelige 

sociale Magter, der raader.

Endnu mere uklare bliver de sociale Forhold, endnu 

mere uhyggelig bliver den almindelige Utryghed, hvor 

den simple Vareproduktion afløses af den kapitalistiske. 

Arbejderen træder da ind som et villieløst Led i Pro

duktionsprocessen, uden nogen Indflydelse over det Ar

bejde, han udfører; hvorfra de Stoffer kommer, som 

han bearbejder, hvorhen de Produkter gaar, som han 

fremstiller, hvad det er for Aarsager, som bestemmer 

Produktionsforholdene, han arbejder under, alt dette 

er Forhold, som han staar udenfor. Han mærker Krise

bølgen sætte ind med dens voksende Arbejdsløshed og 

Tryk paa Lønnen — frygtelig i sin Virkning, uberegne

lig og uafvendelig som en Naturulykke, frembragt ved 

et Sammenspil af vældige sociale Kræfter, som er skjult 

for hans Blik.

Og netop med den kapitalistiske Produktionsmaade
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vokser Produktivkræfterne i Vælde og Uberegnelighed. 

I stadig kolossalere Skikkelse vender Overproduktionen 

tilbage; stadig voldsommere Rystelser af Samfundslivet 

er Følgen; stadig nye Markeder maa drages ind under 

kapitalistisk Kultur for at skaffe Afsætning for de over

flødige Varemasser; stadig nye Virksomheder maa sæt

tes i Gang for at skaffe Profit til de voksende Kapital

masser; endnu kolossalere Overproduktion, endnu vold

sommere Rystelser bliver Resultatet — et uafvendeligt 

Kredsløb, der foregaar med en Naturmagts Nødvendig

hed, ganske uafhængigt af de enkelte Kapitalisters Øn

sker og Bestræbelser, spottende de sindrigste Beregnin

ger. Mens Mennesket staar sejrrigt i sine Bestræbelser 

for at baste og binde og tæmme Naturkræfterne, har 

de kapitalistiske Produktivkræfter losrevet sig fra hans 

Haand, har antaget deres egen Skikkelse, skabt sig 

deres egne Love og vender sig nu odelæggende mod 
Mennesket selv.

De sociale Kræfters Overmagt. 

Den moderne Mystik.

Det er en Gentagelse af Situationen fra Menneske

hedens Barndom, da det primitive Menneske sad skæl

vende af Rædsel for Naturkræfterne; Nutidens Sam

fund staar ligesaa raadløst og magtesløst overfor Pro

duktivkræfternes Rasen.

Selvfølgelig præger hele dette Forhold sig i det mo

derne Samfunds Forestillingsliv, ligesaa dybt og afgø

rende som i sin Tid Afmagtsfølelsen overfor Naturkræf

ternes Vælde prægede sig i de primitive Menneskers 

Forestillingsliv. Men det spejler .sig paa forskallig
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Maade i de forskellige Klasser, hvori det kapitalistiske 

Samfund er delt, alt efter hver enkelt Klasses særlige 

sociale Stilling og særlige økonomiske Interesser.

Arbejderklassen er og maa ifølge hele sin sociale 

Stilling nødvendig være revolutionær. Rent umiddel

bart iagttager den de Former for Udbytning og Under

kuelse, den selv er Offer for, og den forstaar, at Vejen 

til økonomisk Befrielse kun gaar gennem et skarpt Brud 

med de bestaaende Institutioner, en Omvæltning af det 

herskende Besiddelsesforhold og Grundlæggelsen af et 

helt nyt, hvilende paa Fællesejendom til Produktions

midlerne. Den revolutionære Tankegang er kun det na

turlige Udslag af de Livsvilkaar, hvorunder Arbejder

klassen befinder sig; enhver Arbejder, der alvorlig tæn

ker over sin egen Stilling i Samfundet, naa’r rent logisk 

til det samme Resultat. Men idet Arbejderklassen saa- 

ledes betragter hele den bestaaende Tingenes Tilstand 

fra et revolutionært Standpunkt, taber den Respekten 

for de raadende sociale Kræfter. De Magter, der skalter 

og valter med dens egen Skæbne, viser sig for den, som 

Udslag af det for Tiden herskende Samfundsforhold, 

opstaaede med det og dømte til at forsvinde med det. 
De er vældige, men ikke uovervindelige, uhyggelige, 

men ikke uforklarlige; de indgyder ikke det Hemmelig

hedsfuldes mystiske Rædsel, men sporer til Kamp imod 

det System, som har avlet dem. Hvad det gælder om, 

er først og fremmest at lære deres Natur og Virkemaade 

at kende, at afsløre det kapitalistiske Samfunds Love 

for saa meget sikrere at kunne føre Kampen imod det. 

Den socialistiske Økonomi, saaledes som den hidtil har 

fundet sin højeste Udformning i Marxismen, er Udtryk

ket for det revolutionære Proletariats Trang til Sam-
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iundserkendelse. Den giver, gennem sin Analyse af 

det kapitalistiske Samfunds Processer, en Forklaring, 

den eneste fyldestgørende, paa hele det Mylr af sociale 

Fænomener, som omgiver os, finder deres Udspring, 

viser den Retning, hvori de peger. De økonomiske Kri

se; ircmtræder for den som nødvendige Konsekvenser 

af de raadende Produktionsforhold; den forklarer dem 

— ikke i alle Enkeltheder, saalidt som selv den hojeste 

Grad af Naturerkendelse kan forklare, hvorfor et Tor

denvejr kommer netop paa det og det Tidspunkt og 

netop under de og de Former — men den fører dem til

bage til deres sociale Aarsager.

For Arbejderklassen gaar saaledes Udviklingen, 

trods Produktivkræfternes stadig mere sammensatte 

Natur og stadig mere voldsomme og vilde Spil, i Ret

ning af en klarere og klarere Erkendelse af deres Væ

sen og peger frem mod et bevidst og planmæssigt Her

redømme over deres Virken. For det klassebevidste 

Proletariat ligger Vejen i fuldt Dagslys.

Ganske anderledes for de besiddende Klasser.

Hele Massen af sociale Ulykker er kun den naturlige. 

Følge af det Besiddelsesforhold, som danner Grund

laget for deres Tilværelse. De økonomiske Kriser, Ar

bejdslosheden, Utrygheden i alle Livsforhold, den mas- 

seagtige Elendighed, den fysiske og aandelige Forned

relse, den internationale Spænding, alt delte kan, saa- 

længe den private Ejendomsret til Produktionsmidlerne 

bestaar, ikke udryddes, men maa nødvendigvis stadig 

vokse i Omfang og Styrke. En Samfundskritik, som 

virkelig skulde gaa til Bunds i Forholdene og fore de 

sociale Fænomener tilbage til deres Aarsager, vilde for 

g besoldende Klasser kun afsløre deres egen samfunds-
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fjendske Natur, vise dem, hvordan deres egen Eksistens 

som udbyttende og profitopsamlende Magter fører til 

stadige Katastrofer i Samfundslivet, bringe dem til at 

føle det Blod, som klæber ved hvert Pengestykke, de 

tager ind. Men for en saadan Kritik viger de tilbage. 

Enkeltvis kan en og anden blandt Kapitalisterne eller 

de store Grundejere hæve sig op over sit Klassestand

punkt og naa til socialistisk Erkendelse, men som 

Klasser betragtet søger de instinktmæssig at skjule den 

virkelige Sammenhæng for sig selv, at dække over den 

Modsætning, hvori deres egne Klasseinteresser staar til 

Samfundets og Kulturfremskridtets Tarv, at døve deres 

egen sociale Selverkendelse. De vover ikke at forstaa 

de sociale Kræfter, fordi det vilde være at stille Diag

nosen for den dodssvangre Sygdom, hvorunder de lider.

Hvor betegnende er det ikke, at for 90 Aar siden det 

unge engelske Bourgeosi, der havde sin historiske Op- 

£{cive foran sig, formaaede ot danne sig saa klart og rig

tigt et Billede af den økonomiske Proces, som Tilfæl

det vai med Ricardos \ ærditheori, medens det nuvæ

rende, udlevede og alderdomssvækkede Bourgeosi har 

kastet al skarp økonomisk Logik over Bord og søgt sin 

1 ilflugt i en taaget og udflydende Pristheori, der intet

somhelst lærer om de Forhold, som virkelig ligger til 

Grund for Samfundslivet, og i en uhyre og uoverskue

lig Materialophobning, der ikke er besjælet af nogen 

stor, fælles økonomisk Opfattelse. Den økonomiske 

Krise, der for den socialistiske Samfundskritik kun er 

det naturnødvendige Produkt af de bestaaende Forhold, 

bliver for de besiddende Klasser en uforklarlig Kata

strofe af næsten mystisk Karakter; rent instinktivt kan 

ile ane dens Komme, som man kan have det kommende
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Tordenvejr paa Følelsen; rent praktisk kan de iagttage 

en Række ledsagende Fænomener, som man kan gore 

det, naar man følger et Tordenvejrs Gang; men selve 

Aarsagerne ligger udenfor deres Erkendelses Række

vidde. De sociale Kræfter optræder som hemmeligheds

fulde elementære Magter, ligesom Tordenvejret og Or

kanen for det primitive Menneske. Og Uhyggen tager 

til, efterhaanden som Kapitalismen gaar sin Opløsning 

i Møde og ser sin Dødbringer vokse sig stærk i Skik

kelse af det organiserede og klassebevidste Proletariat 

og vinde forøget Styrke ved ethvert Skridt, man selv 

gør. Giver man efter for et de Krav, Socialdemokratiet 

rejser, hærder man dets Modstandskraft og højner dets 

Selvbevidsthed, da Proletariatet saare vel véd, at det 

kun skylder sig selv Tak derfor; sætter man sig imod, 

giver man den revolutionære Aand Næring og bringer 

Spændingen op til endnu stærkere Højtryk. Man mær

ker det Uafvendelige over sig; man føler en uklar Angst 

for Kræfter, som man ikke vil og ikke kan forstaa, en 

dump Rædsel for den forestaaende Tilintetgørelse.

Det er dette sociale Indtryk, der hos de besiddende 

Klasser giver sig to forskellige Udslag, tilsyneladende 

af ganske modsat Natur, men i Virkeligheden nær be

slægtede og ogsaa meget hyppig forenede i de samme 

Individer: Dels en Trang til vanvittig Livsnydelse, helt 

ud i det Perverse — efter os kommer Syndfloden 

lad os æde og drikke, thi imorgen skal vi dø! Og dels 

en Trang til Mystik, til religiøse Stemninger og Drøm

merier, der kan døve Bevidstheden om det jordiske 

Samfund, hvori man lever, og aflede Tankerne fra den 

bølgende Vulkan, hvorpaa man bygger. Det er ikke 

tilfældigt, at man blandt Talsmændene for de syge-
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ligste Former af Nutidens Religiøsitet finder store Gods

ejere og Kapitalister paa en fremskudt Plads; for en 

Del skyldes det bevidst Hykleri — det gælder at hen

vise Arbejderklassen til at søge sin Løn hisset, og her

nede; nøjes med det Lidet, den har; men for en Del 

skyldes det sikkert ogsaa virkelig Følelse, fremkaldt 

under Indflydelse af de sygelige sociale Tilstande, i 

hvilke Overklasserne lever. I Satansdyrkelsen og lig

nende Fænomener finder man den mest udviklede 

Form for Sammensmeltningen af de degenerede Over

klassers raffinerede Vellyst og perverse Religiøsitet.

I mystisk Retning drages ogsaa store Dele af det 

Smciaborgerskab, der staar midt imellem de besid

dende Klasser og Arbejderklassen, uden fuldtud at til

høre nogen af de to Parter, smaa Handlende, smaa 

Haandværkere, smaa Landbrugere, smaa Fiskere osv. 

De mere intelligente Elementer iblandt dem forstaar 

hurtig, at deres Interesser falder sammen med Prole

tariatets, og at de maa søge deres Fremtid, ikke som 

Klasse, men som Individer, ved at gaa over i Socialde

mokratiet; og deres Tal bliver med den voksende social

demokratiske Agitation større og større. Andre Ele

menter iblandt dem kan endnu ikke løsrive sig fra 

deres gamle Traditioner, og de kommer ind under det 

samme Sæt af Paavirkninger som Overklasserne. De 

gribes af en lignende Uhyggefølelse over for de vældige 

sociale Magter og en endnu stærkere Angst for deres 

egen sociale Undergang, der ikke staar som en Trusel 

ude i Fremtiden, men som en haandgribelig Proces i 

fuld Virksomhed. Og ogsaa de søger for en meget stor 

Del deres Trost i en Religiøsitet ligesaa usund som de 

sociale Tilstande er usunde, der har skabt Jordbund 

for den.
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Hele den moderne Bølge af Mystik og Pietisme har 

sit Udspring i de herskende sociale Tilstande, og naar 

den netop i den allersidste Tid er naaet til Springflod, 

ogsaa herhjemme, staar det i tydelig Sammenhæng 

med det sidste I?emaars trykkede økonomiske Forhold, 

med den frygtelige Magt, de løsslupne Produktivkræf

ter har øvet over Samfundet. Pletvis kan personlige 

Indflydelser have gjort sig gældende; et og andet skør

hovedet Individ og en og anden samvittighedsløs Hal- 

lunk kan have gjort sit til at skabe Reklame for Spi

ritismen; en og anden profitgrisk Kapitalist kan be

vidst have søgt at udnytte Vækkelsesmøderne som 

Bølgebrydere mod Socialismen. Men som Helhed taget 

er Bevægelsen kun det aandelige Spejlbillede af Kapita

lismens Forfald, og den vil gentage sig, under samme 

eller lignende Former, saa længe det kapitalistiske Be

siddelsesforhold bestaar.

Proletariatet staar udenfor; den socialistiske Er

kendelse gør uimodtagelig for enhver saadan Paavirk- 

ning. Proletariatets Klasseideal tegner sig ikke hin

sides Døden, men hinsides Kapitalismen, i en Tilstand, 

hvor Samfundet har draget Produktivkræfterne ned fra 

det Mystiskes Regioner og forvandlet dem til Redska

ber for sin bevidste og planmæssige Handlen, hvor Men

nesket har taget sin egen Skæbne i sin egen Haand og 

derved er blevet sat i Stand til at skabe sit Aandsliv i 

fuld Frihed, ikke udsat for Naturmagters eller Sam

fundsmagters Tvang, men ud fra sit eget indre Væsen.



Rejsebreve





Fra det moderne Italien.

Rom i Marts 1908.

N
AAR man efter en halv Snes Aars Forløb genser 

Rom, bliver man slaaet af den ejendommelige Ud

vikling, Byen har gennemgaaet.

Det er som en helt anden By, man kommer til. Paa 

mange forskellige Punkter sporer man rent umiddelbart 

Modsætningen mellem før og nu; Huslejen er steget vold

somt, og Varepriserne er løbet i Vejret med den; Tigge

riet er taget af, og Tallet paa de falske Penge, der før 

oversvømmede Butikerne og især søgte Afløb hos de 

Fremmede, er svundet stærkt ind; hele Livet har an

taget en mere moderne Skikkelse, har udviklet sig i 

samme Retning som i Nutidens andre Storstæder.

Og naar man staar paa et af de mange Udsigtspunk

ter, hvor man ser Byen ligge bredt som et Tæppe for sin 

Fod og Campagnen bølge sig milevidt ud i Omegnen, 

indtil Synskredsen langt ude begrænses af de blaanende 

Bjerge, da bliver man sig bevidst, hvad der er Aarsag 

til alt dette. Der er dukket et nyt Element op i det ro

merske Landskab, og dermed er der kommet en helt ny 

Faktor ind i det romerske Samfundsliv. For ti Aar siden 

øjnede man næppe en eneste rygende Fabrikskorsten.
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Nu derimod knejser den ene Fabrikskorsten ved Siden 

af den anden; ofte kan man tælle en halv Snes Stykker 

lige i Nærheden af hinanden; rundtom brydes Cam- 

pagnens grønlige Flade af graa og gule og røde indu

strielle Anlæg, Kunstgødningsfabriker, Maskinfabriker, 

Konservesfabriker o. s. v., alle flunkende nye og mange 

af dem endnu ikke helt fuldendte.

Rom er ifærd med at udvikle sig til en moderne 

Industristad, og det er denne Udvikling, som er Kilden 

til alt det nye, der moder den Fremmede.

For en halv Snes Aar siden var Rom en Kro, som 

husede Folk, der kom og gik, og som levede af de 

Fremmedfolk, den for en kort Tid ydede Husly, Tu

rister og Kunstnere og Arkæologer fra Udlandet, Rigs

da gsmænd og Soldater, Præsteelever og Studenter fra 

Indlandet. Det var Hotelværten og Pensionatsholderen, 

Restavratoren og Opvarteren, Antikvitetshandleren og 

Fotografihandleren, Drageren og Droskekusken, som 

formidlede den økonomiske Omsætning, som besørgede 

Strømmen af Penge ledet fra de Fremmede ind i Byen; 

og hele Befolkningen tjente direkte eller indirekte sit 

Brod ved Fremmedbesøget. Den Smaaindustri, der fjæ

lede sig rundt om i smaa, skumle Værksteder, hentede 

i sidste Instans sin kummerlige Fortjeneste fra de 

Fremmede; naar Skomageren flikkede Fodtøj for Dro

skekusken eller Opvarteren, naar Skræderen syede Frak

ker for Hotelværten eller Antikvitetshandleren, naar Ba

geren bagte Brød til Hotellet, naar Polsemageren leve

rede Varer til Rcstavrationen, saa var det en Andel i 

Fremmedbesøgets Efterladenskaber, som han tog hjem 

til Underhold for sig og sin Familie, og som han paany 

satte i Omlob hos Byens andre Haandværkere og Hand-
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leride. Hele liyens økonomiske Velfærd stod og faldt med 

Tallet paa de I?olk, Jernbanetogene mellem Aar og Dag 

bragte til, og Tallet paa de Lire, de havde i Lommen.

Og Byens Befolkning fik sit Særpræg af denne ejen

dommelige økonomiske Forfatning.

Uproduktiv som denne Befolkning var, og helt og 

holdent afhængig af en Kreds af Fremmede, af Folk, 

der stod udenfor det romerske Samfund og kun traadte 

i flygtig Forbindelse med det, for nogle faa Uger eller 

Aar ad Gangen, og vel at mærke Folk, der for en stor 

Del fremtraadte som Velhavere, om hvis Indtægtskilder 

og Indtægtsmængder man dannede sig de sælsomste 

Forestillinger, henvist til at søge sit Brød som Affald 

fra de Tilrejsendes Pengepunge, maatte der naturlig hos 

denne Befolkning udforme sig en Række parasitiske 

Egenskaber, Egenskaber i Slægt med dem, der trivedes 

blandt Klienterne og Snyltegæsterne i de gammelromer

ske Stormands-Paladser og blandt Drabanterne og Gog

ierne paa de middelalderlige Herremænds Borge, Egen

skaber, som var det naturlige Resultat af de raadende 

økonomiske Tilstande, men virkede som en forunderlig 

Anakronisme, som et Stykke levende Middelalder midt i 

Nutiden, paa den Fremmede, der kom fra et moderne 

kapitalistisk Samfund, hvor den kapitalistiske Produk- 

tionsmaade forlængst har tilpasset baade Tænkemaaden 

og Livsførelsen efter sine særlige Behov.

Englænderen er rig, og den fattige Romer skal leve 

af hans Pung — hvad Under da, at han soger at faa saa 

meget ud af den som muligt? Det er kun naturligt, at 

han plager ham for Drikkepenge saa længe og saa efter

trykkeligt, at han virkelig ender med at faa en Skilling 

-- er det ogsaa kun et Par Soldi eller kun en eneste

$
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Soldo, saa hjælper det dog med til hans fattige Hus

holdning. Det er kun naturligt, at han trækker ham op 

og lader ham betale det dobbelte eller tredobbelte af, 

hvad Varen er værd — naar han ikke gør Indvendinger, 

men gladelig betaler de opskruede Priser, saa er det, 

fordi han er dum og ikke forstaar at handle, og saa 

maa han tage Skade for Hjemgæld. Det er kun natur

ligt, at han søger at liste et falsk Pengestykke ind mel

lem de Penge, han giver ham igen — bliver der prote

steret, tager Romeren med et smilende Ansigt sin falske 

Mønt tilbage og komplimenterer den Fremmede for hans 

Erfarenhed og Forsigtighed og venter rolig, til den 

næste Fremmede kommer, der er naiv nok til at lade 

en af de klangløse Blylire eller en af de indkaldte Solv- 

mønter med Rifler i Kanten og Viktor-Emanuels Bil

lede med den lange Hals glide ned i Portemonnæ’en.

Alt dette er kun naturligt og selvfølgeligt, et nødven

digt Produkt af de herskende sociale Tilstande; det kan 

slet ikke dømmes efter de samme Moralbegreber, som 

hersker i de gammelkapitalistiske Samfund, hvor Sæt

ningen om, at »enhver Mand er Tyv i sin Næring« er 

indskrænket til kun at gælde det storkapitalistiske For

retningsliv. Og et nødvendigt Produkt af de herskende 

sociale Tilstande er ogsaa de rent sjælelige Ejendomme

ligheder, der udvikler sig hos Romeren, den barnlige, 

umiddelbare Livsglæde, det lette Sind — har man ikke 

tjent noget i Dag, saa møder man maaske i Morgen en 

rig og gavmild Englænder paa sin Vej — den blinde 

Fortrøstning til et gunstigt Tilfælde — der er næppe 

nogen anden stor By i Verden, hvor der spilles Kort 

med en saadan Lidenskab, og hvor Lotterikollektø

rerne har saa meget at bestille.
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Overalt paa de Steder i Italien, der stadig gennem

strømmes af en talrig Skare af Fremmede og da især 

af fremmede Turister, i Venedig, i Florens, i Neapel, 

har de samme Egenskaber udviklet sig hos den Del af 

Befolkningen, der bestandig kommer i Berøring med de 

Fremmøde; og herfra er det, Turisterne har hentet den 

i alle Lande gængse Forestilling om Italienernes Do

venskab og Fordringsfuldlied og Uærlighed — en Fore

stilling, der er saa forkert som tænkes kan; det italienske 

Folk hører netop til de paa én Gang arbejdsomste og 

nøjsomste og paalideligste blandt Evropas Nationer.

Men intetsteds træffer man Fremmedbesøgets Virk

ninger i saa inasseagtigt et Omfang og saa udpræget 

en Skikkelse som i Rom. Til det moderne Turistbesøgs 

Indflydelse knytter sig her Traditionerne fra Pavetiden, 

da Byen levede af Pavehoffet og Pilgrimsskarerne, og 

Præsternes og Munkenes uendelige Masse, og de her

skende Magter planmæssig søgte at afskære enhver mo

derne Udvikling, der kunde gyde nyt Blod i det romer

ske Samfunds Legeme — af politiske Grunde, for at fore

bygge, at en revolutionær Aand opstod i Befolkningen. 

Og langt tilbage, dybt ind i Middelalderen, rækker disse 

demoraliserende Indflydelser, hvis Virkninger har op

hobet sig og er blevet forstærkede fra det ene Slægtled 

til det andet. Det var ikke Befolkningen selv, som gen

nem sit Arbejde og sit Snille bestemte Roms Skæbne; 

det var Pavedømmets stigende og faldende Magt. Da 

Paverne i det 14. Aarhundrede for en Tid forlagde deres 

Residens til Sydfrankrig, blev Kilden til Roms 

Trivsel tilstoppet, og Byen tegnede til helt at 

uddø; den svandt ind til en Smaakøbstad med 

kun en Snes Tusinde Indbyggere. Og da Op-

9*
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gangen paany satte ind, i Renæssancetiden hen 

ved Middelalderens Slutning, var det Pavernes 

stigende politiske Magt, som var Drivkraften, de stadig 

voksende Rigdomme, som det lykkedes Guds Stathol

der paa Jorden at udpine Alverdens kristelige Lande 

for og samle sammen i Rom som Midler til at udfolde 

den højeste Luksus, liden kendte. I Pavernes og de 

gejstlige og verdslige Stormænds Tjeneste var det, at 

Roms Befolkning tjente sit Brød, som Bygningshaand- 

værkere ved de talløse Kirker, der rejste sig, som Kunst- 

haandværkere ved Kirkernes og Paladsernes Udsmyk

ning, som Lakajer og Kokke. Medens der i Milano og 

Florens og Venedig og rundtom i de andre nordita

lienske Byer levedes et stærkt Industri- og Handelsliv, 

som prægede sig dybt i Befolkningens Sind, og hvis 

Spor endnu kendes, saa var den romerske Befolkning 

uproduktiv i nationaløkonomisk Forstand, levede af 

den Tribut, som fremmede Lande blev tvunget til at 
yde, uden at give nye Værdier til Vederlag — uproduk

tiv paa samme Maade, som den havde været det i den 

fjerne Oldtid, da den romerske Borger kun fortærede 

det Rov, som den romerske Stat aftvang de underkuede 

Folkeslag.

Det er denne Parasitisme, denne halvtredie-tusincl- 

aarige Snyltedyrstilværelse, som har faaet sit første 

Grundstød ved den Fabriksindustri, som netop ganske 

overvejende er udadvendt, tager Sigte paå Jordens Me- 

liorering og Landbrugets Modernisering og hele Pro

duktionslivets Revolutionering, og derfor en Industri, 

som med uimodstaaelig Magt tvinger sine Udovere ind 

i en stadig mere livlig Vekselvirkning med det hele 

økonomisk produktive Samfund.
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Det er Overgangen til den rent kapitalistiske Pro- 

duktionsmaade, som er begyndt i Rom.

Endnu er der langt igen, inden denne Overgang er 

fuldbyrdet og Rom er traadt ind i Rækken af de mo

derne Industribyer. Resterne fra Fortiden sidder dybt 

og kan kun lidt efter lidt overvindes. Blot at skabe en 

tilstrækkelig talrig og tilstrækkelig dygtig Arbejder

stab, at opdrage den romerske Fattigbefolkning til det 

disciplinerede Arbejde i Fabrikerne, at vænne den til 

en Livsførelse, som er i skarpeste Strid med dens gamle, 

nedarvede Sædvaner og dens hele deraf flydende Tempe

rament, blot det er en Proces, der vil kræve Aartier. 

Og stadig vil Byens Særpræg, som Residensstad, som 

Militærstad, som Universitetsstad og fremfor alt som det 

uhyre Museum, give den en Særstilling blandt de mo

derne Byer og fastholde en betydelig Del af Befolknin

gens Arbejdskraft i dens fordums Virksomhed; man 

faar en Forestilling om. hvad Turistbesøget betyder og 

fremdeles vil betyde for Roms Husholdning, naar man 

af den sidste Folketælling, fra Februar 1901, erfarer, at 

der i Provinsen Rom opholdt sig 10,000 Udlændinge, 

hvoraf henved Halvdelen kun paa et flygtigt Besøg, 

og at der i selve Byen fandtes 300 større Hoteller med 

et Personale af 6000 Direktører, Opvartere, Stuepiger, 

Kokke osv., gennemsnitlig over 20 Personer for hvert 

Hotel.
Men Bevægelsen er begyndt, og den vil med den 

uimodstaaelige Styrke, som Kapitalismen besidder, 

blive ved at gøre sig gældende, indtil den storindustri

elle Produktion ogsaa her er trængt igennem og blevet 

den, som behersker Byens Liv.
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Med den stigende kapitalistiske Udvikling er der 

kommet et helt nyt Element ind i Roms Fysiognomi, 

et nyt Led i Rækken af de Mindesmærker, hvoraf Rom 
er sammensat.

Skærende disharmonisk virker det i første Øjeblik. 

Staar man paa Sydsiden af Palatin, hvor den første 

lille romerske Landsby i ældgamle Dage laa, og hvor 

Kejserne sidenhen rejste deres uhyre Marmorpaladser, 

saa vælter Kulrøgen imod én fra Syd; staar man paa 

Via Nazionale, hvor en Stump af den gamle Mur fra 

Kongetiden ligger fremme, saa summer det om Ørene 

fra de elektriske Sporvogne og Avtomobilernes Mylr og 

Strømmen af Mennesker, der gaar fra og til Banca 
d’Italia.

Og dog hører dette nye Element, saa fremmedartet 

det end ved forste Øjekast synes, naturlig hjemme i 

Byen. Det danner Afslutningen paa hele den Kæde af 

Rester fra ældre historiske Perioder, som er opsamlet 

i Rom — et nyt Element, der sigter til at forny og 

forynge Byen. Lagvis har alle Kulturfaser i den vest- 

evropæiske Historie lejret sig i Rom og efterladt 

sig hver sine Spor i den evige Stad — fra 

de forhistoriske Grave paa Forum, gennem Kongeti

dens og Republikens og Kejsertidens Bygninger og Bil

ledhuggerarbejder og Vandledninger og Landeveje, 

gennem Middelalderens Kirker og Ridderborge, gennem 

Renæssancens og Baroktidens Kirker og Paladser og 

Fontæner og Skulptur. Hele Verdenshistorien spejler 

sig i Rom, og det er alt dette, der giver Byen dens uud

tømmelige Skønhed og Interesse. Men det moderne Liv 

var nægtet den; mere og mere forvandlede Rom sig
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fra en levende By til en uhyre Opsamling af Kuriosi

teter, til et Museum.
Men en død By er, trods al den sære Ynde, den kan 

eje, en uhyggelig Fremtoning.

Nu er Bølgen fra den sidste Fase af den menneske

lige Kulturs Historie, fra Kapitalismen, ifærd med at 

naa ind over Roms Mure og vække den evige Stad til 

nyt Liv. Det moderne, kapitalistiske Italiens Hoved

stad er ifærd med at blive en moderne By.

Et Land i Fremgang.

De Forandringer man rent umiddelbart iagttager i 

Bom, er et Udslag af den mærkelige Udvikling, hvori 

det italienske Samfund i Løbet af de allersidste Aar har 

været stedt. — Udviklingen frem imod rent moderne 

industrielle Samfundsforhold.

Italien er vedblivende et Land, hvor Landbruget 

spiller en ganske overvejende Rolle, i højere Grad end 

i noget andel vestevropæisk Kulturland. Folketællingen 

af 1901 viser en Fordeling af Befolkningen ved Land

brug, Industri og Handel omtrent som den, der raadede 

i Danmark for en Menneskealder siden, da den kapita

listiske Storindustri endnu stod i sin første Vorden og 

de gammeldags, forkapitalistiske Produktionsforhold 

var de fremherskende.
Men disse Tal giver ikke noget virkeligt Billede af 

Italiens økonomiske Forfatning og de Kræfter, som 

rorer sig i det italienske Samfund. Forholdene er alt

for uensartede til at kunne sammendrages under eet. 

Mellem de enkelte Dele af Landet er der en Modsætning.
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dybere end i noget andet Land, en Modsætning som 

mellem to helt forskellige historiske Tidsaldre. Medens 

Syd.talien næsten allevegne lever under ganske middel 

alderlige I ilstande, med et ekstensivt, rent barbarisk 

Landbrug, med et Smaahaandværk og en Husindustri af 

den mest primitive Karakter, med en Befolkning, der er 

uvidende i en forfærdende Grad og voldgiven de katolske 

Præsters fordummende Indflydelse, saa har derimod 

Norditalien, Provinserne omkring Pofloden, allerede 

længe haft en udpræget moderne Skikkelse. Landbruget 

er mønsterværdigt, drives stærkt intensivt og udnytter 

i vidt Maal Videnskabernes nyeste Erfaringer; en Fa

briksindustri af ganske samme Type som den, der ud

folder sig i England, Tyskland og de øvrige industrielle 

Lande, har allerede en Aarrække igennem arbejdet sig i 

Vejret; Befolkningen staar helt igennem paa det samme 

Udviklingstrin soin Nord for Alperne. Et enkelt Træk 

maaler bedre end noget andet Rækkevidden af denne 

Kulturforskel mellem Nord og Syd; i de industrielle 

Provinser Piemont, Ligurien og Lombardiet mod Nord 

var der i Aaret 1905 blandt hver 10 Mænd, som indgik 

Ægteskab, gennemsnitlig mindre end én, der ikke kunde 

skrive sit eget Navn; i den rene Landbrugsprovins Ba

silicata mod Syd var der derimod over seks.

Traditioner fra ældre Tid, nedarvede Anlæg og In

teresser, nedarvet materiel og aandelig Kultur, danner 

Udgangspunktet for den norditalienske Industri og der

igennem for hele den stærke Udfoldelse af Norditaliens 

økonomiske Livsbetingelser. Den skarpe protektioni

stiske Politik, som indlededes i 1887, ydede Industrien 

et kunstigt Værn og fremskyndede dens Vækst. Men 

d< t er dog først i de senere Aar, at den voldsomme Frem-
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gang er begyndt, en Fremgang, der ikke blot ytrer sig 

med uhyre Kraft indenfor de ældre Industrigrene, men 

ogsaa breder sig længere og længere mod Syd og river 

det ene Landstrog efter det andet ind under sin Ind

flydelse, en Fremgang, der ikke blot er af største Be

tydning for selve det italienske Samfund, men ogsaa 

stærkt berører hele den internationale Verdenshus
holdning.

Nogle enkelte Varer viser Bevægelsens Retning og 

Styrke. I Aaret 1891 blev der til Italien indført 12 Mill. 

Pund Bomuldstøj mere, end der blev udfort fra Ita

lien; i 1906 var Forholdet vendt helt om, Udforslen var 

47 Mill. Pund større end Indførslen; i Aaret 1891 blev 

der af vævede Silkestoffer indfort til Italien for 3 Mill. 

Kr. mere, end der blev udfort; fra de sydfranske Fa

briker købte Italien i forædlet Tilstand en Del af den 

italienske Silke tilbage, som man i raa Skikkelse havde 

sendt ud af Landet; 15 Aar senere var Forholdet om

vendt, og der blev fra Italien udfort for 35 Mill. Kr. 

mere, end der blev indført. Den samme Bevægelse 

træffer man i Hatteindustrien. Af Ost var der i Aaret 

1891 en Overskudsindforsel paa 4—5 Mill. Pund, men 

i Aaret 1906 en Overskudsudforsel paa 29 Mill. Pund. 

Italienske Firmamærker træffer man rundt omkring i 

Verden paa Avtomobiler og Lokomotiver, italienske 

Hatte og italiensk Fodtoj spiller t. Eks. i København, 

allerede nu en vis Rolle for Befolkningens Forsyning.

Samtidig tegner Handelsstatistikens Tal — som en 

negativ fotografisk Plade — den samme stærke indu

strielle Udvikling gennem en Bevægelse i modsat Ret

ning. en voldsom Stigning i Indførsel, hvor det gælder 

de industrielle Raa- og Hjælpestoffer, som Landet ikke
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eller dog kun i meget ringe Grad besidder, og som man 

derfor er nodt til at forsyne sig med fra Udlandet.

Indtil for faa Aar siden var det den almindelige 

Opfattelse, at Italiens industrielle Udviklingsmuligheder 

var snævert begrænsede ved Mangelen paa Stenkul. Men 

de sidste Aartiers tekniske Udvikling har fuldstændig 

forandret dette, idet den er begyndt at stille det »hvide 

Kul«, Italien i saa rigt Maal besidder, ind i Stedet for 

det sorte.

Det var ved Midten af 1890’erne, at man i større 

Udstrækning begyndte at tage de italienske Floders 

Fald i Brug som Middel til at fremstille elektrisk Strøm, 

til Belysning, til Drift af Sporveje og ogsaa hist og her 

til Drivkraft i Fabrikerne. Efterhaanden som Elektro

tekniker! gik fremad, er Udnyttelsen af Vandets Fald 

taget til med voldsom Styrke. I Aaret 1898 blev det 

første Kæmpeværk af denne Art aabnet i Norditalien, 

idet Edison-Kompagniet overforte en Kraft paa 13,000 

Hestekræfter til Milano; siden er der grundlagt to andre 

mægtige Selskaber i Norditalien, af hvilke det ene raader 

over 45,000 Hestekræfter, der tildels forsendes over en 

Afstand af mere end 20 danske Mil; en Mængde selv 

smaa norditalienske Byer har kommunale Elektricitets

værker, som ernæres ved nærliggende Floders Fald: 

og mange store norditalienske Fabriker drives udeluk

kende ved Elektricitet, som de frembringer i deres egne 

Værker. I Tiden fra 1898 til 1905 er den elektriské Kraft 

i Norditalien vokset fra under 50i,000 til 150,000 Heste

kræfter. Og rundtom, ogsaa mod Syd; gaar eti lignende 

Bevægelse for sig. Rom faar sin Elektricitet'fra Vand

faldene ved Tivoli; i Terni lidt Nordost for Rom driver 

Vandfaldet en kæmpemæssig Fabrik for Krigsmater:.'.
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Selv meget nøgterne Beregninger anslaar for hele Ita

lien Styrken af det rindende Vands Fald, som egner sig 

for elektrisk Anvendelse til 5 Mill. Hestekræfter. Det er 

en Naturrigdom, som — rationelt og planmæssigt ud

nyttet — vil kunne stille Italien i allerførste Række 

blandt de industrielle Samfund, en Naturrigdom, hvis 

Værdi for Landets Husholdning staar fuldt paa Højde 

med Værdien af de engelske og amerikanske Kullejer.

Nord og Syd.

Over det moderne italienske Samfund hviler Mod

sætningen mellem Nord og Syd, mellem de to helt for

skellige Kulturverdener, hvoraf Staten er sammensat, 

som et tungt og skæbnesvangert Tryk.

Det er en Modsætning af rent økonomisk Karakter, 

Modsætningen mellem et rigt og rask fremadskridende 

Land med en højtstaaende kapitalistisk Produktions- 

maade og et andet, fattigt og stillestaaende Land med 

en forældet, middeladerlig Produktionsmaade. Men 

denne økonomiske Modsætning er blevet uddybet gennem 

den politiske Skæbne, den italienske Halvø har gennem

løbet.
Det var to helt forskelligartede Samfund, der i Aaret 

I860 forenedos til Kongeriget Italien, forskelligartede 

ikke blot i deres sociale Bygning, men ogsaa i deres 

politiske Forfatning. Det sejrende Norden var ikke blot 

i fuld Færd med at udvikle et moderne, kapitalistisk 

Produktions- og Omsætningsliv, men havde ogsaa ind

rettet sit Statsliv under moderne Former og kendte i 

fuldt Maal baade Lys- og Skyggesiderne derved: gode 

Skoler og udmærkede Samfærdselsmidler, et velordnet
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Politi og et vidtforgrenet Bureaukrati, et uhyre kostbart 

Militærvæsen og en frygtelig Statsgæld, der tvang Skat

terne bestandig højere i Vejret. Syden derimod, Konge

riget Begge Sicilier, som i en Slags Overraskelsens Rus 

strakte Vaaben for de stærkere Nordboere, stod ikke 

blot økonomisk, men ogsaa politisk paa et middelalder

ligt Kulturtrin. Men Hensynet til den Agitation, som 

blev drevet fra Norden, Frygten for, at revolutionære 

Stemninger skulde opstaa i Befolkningen, havde længe 

virket ind paa Regeringen, havde lagt Baand paa dens 

udbytteriske Tendenser, havde avlet et patriarkalsk 

Forhold, hvor man lagde den største Vægt paa at be

vare en vis smaaborgerlig Velstand og en vis sløv Til

fredshed rundt om i Folket.

Ligesaa skaanselsløst de syditalienske Avtoriteter 

traadte op imod de revolutionære Agitatorer, ligesaa 

skaansomt handlede de, hvor det gjaldt Foranstaltnin

ger, som kunde tirre Befolkningen. Skatterne var smaa, 

og man vogtede sig vel for at forhøje dem til den Grænse, 

hvor de kunde føles trykkende af Smaaborgere og Smaa- 

bonder; til Gengæld var Skole- og Rets- og Samfærd

selsvæsenet og alle andre Institutioner af offentlig Ka

rakter elendige over al Beskrivelse. Jernbaner og Banker, 

Aktieselskaber og Fabriker og alt sligt lagde man en

hver mulig Hindring i Vejen; det var nymodens Insti

tutioner, som let kunde give Stødet til nymodens Idéer. 

Naar en eller anden større Ulykke indtraadte, rakte 

man en hjælpende Haand for at afhjælpe den største 

Nødstilstand og tage Brodden af den Misfornøjelse, den 

kunde avle, og til daglig havde den store Masse af Smaa- 

husmænd og Smaahaandværkere et økonomisk Rygstød 

i Hoffets og Adelens og Klostrenes kolossale Bedrifter,
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her var der Marked baade for deres Arbejdskraft og deres 

Produkter. De talløse Munke og Præster, der oversvøm

mede Landet, passede fortræffeligt ind i dette reak- 

tionært-politiske System; Kirkens materielle Velgøren

hed bidrog til at vedligeholde den sløve Tilfredsheds- 

følelse, og dens aandelige Indflydelse over Sjælene bi

drog til at vedligeholde den krasse Uvidenhed, som val

en nødvendig Forudsætning for, at Systemet kunde 

hævdes. Alting var i Stilstand og Forfald. Uhyre lavt 

stod den Befolkning, der levede under disse Forhold; 

uoplyst var den i en forfærdende Grad, helt barbarisk 

i sin Tankegang, blottet for Initiativ og Energi, men 

samtidig følte den et sløvt Velvære ved de forholdsvis 

taalelige økonomiske Kaar, der var den beskaaret. Det 

var en Tilstand i Stil med den, der raadede i det øvrige 

Evropa for Aarhundreder siden, for den kapitalistiske 

Produktionsmaade havde begyndt at ove sin opløsende 

Indflydelse paa de middelalderlige Samfundsformer.

Det var da ikke selve det syditalienske Folk, som i 

Kraft af en længe opsparet Misstemning rejste sig imod 

Despotiet og sluttede sig til Befrierne fra Norden. Det 

var den lille Kreds af Kapitalister, der følte de herskende 

politiske Tilstande som ulidelige for deres egne sociale 

Interesser og derfor indsugede de moderne, liberale og 

nationale Idéer som det naturlige Udtryk for den nye 

Produktionsmaade, de repræsenterede. Og — her som 

altid, hvor en Gruppe af Befolkningen virkelig staar i 

Pagt med den historiske Udvikling — lykkedes det dem 

at rive de store Folkemasser med sig. Det syditalienske 

Monarki faldt og maatte falde, fordi det var en over

levet Fortidslevning, der ikke i Længden kunde opret

holdes under Presset af de moderne, kapitalistiske
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Strømninger, som havde deres Sæde i Norden. Italiens 

politiske Enhed under det norditalienske Dynasti var
en historisk Nødvendighed.

I snart et halvt Aarhundrede har nu Syditalien i 

dyre Domme maattet undgælde for den politiske Rus, 

under hvilken Syd og Nord smeltede sammen til ét. 

En stadig voksende Forarmelse har været Følgen. Var 

Syditalien ved Aaret 1860 et forholdsvis velstaaende 

Land, Norditalien et forholdsvis fattigt, saa er For 

holdet nuomstunder vendt ganske om. Var Syditalien 

ved Aar 1860 et Land i Stilstand, Norditalien et Land 

i Bevægelse, saa er Fremgangen mod Nord blevet vold

somt forstærket, og Stilstanden mod Syd blevet forvand

let til en relativ og tildels ogsaa en absolut Tilbagegang.

Hvad der er sket, er, at der har fundet en stadig 

Aareladning Sted af Syditalien, uafladelig er Sydens 

Udviklingsmuligheder blevet stækkede til Fordel for 

Norden. Sydens Rigdomme har maattet tjene til at op
hjælpe Norden.

Først og fremmest er det Skatterne, som har virket 

til en stadig fortsat Udarmelse af Sydens Befolkning. 

Disse Folk, som før havde ganske forsvindende Skatter 

at svare, maatte nu bære den fulde Andel i den 

lunge Byrde, som Norditalien havde paadraget sig. 

Alene til Statgældens Forrentning regner man, at der 

før 1860 for hver Indbygger i Norditalien faldt en aarlig 

Udgift af 10 Kr., men i Syditalien af kun 2,50, efter 

1860 blev Forholdet udlignet, Norden blev aflastet, Sy

den belastet. Og stadig voksede Byrderne ved de uhyre 

Udgifter til Hær og Flaade og Administration. Med en 

ligefrem uhyggelig Opfindsomhed er det lykkedes den 

italienske Stat at finde det ene nye Punkt efter det andet.



143

hvor den har kunnet sænke Sugeroret ned i Befolknin

gen og beskatte den i dens Virksomhed og Forbrug. 

Gennemsnitlig maa hver italiensk Familie betale Fjerde

delen af sin Aarsindtægt som direkte eller indirekte Skat 

til Stat, Provins og Kommune, og de fattigste Familiers 

Skatteprocent stiger helt op til Tredjedelen af deres 

Indtægt.

I Norditalien med den stærke økonomiske Udvikling, 

har Befolkningen kunnet bære Byrderne uden at synke 

i Knæ under dem; saa stærkt ogsaa Skatterne er steget, 

saa er National velstanden her steget langt stærkere, og 

der er blevet et voksende Overskud tilbage. I Syditalien 

derimod, hvis Udviklingsbetingelser var svage og kræ

vede megen Varsomhed for al kunne gore sig gældende, 

har en stadig voksende Nationalforarmelse været Folgen, 

ikke blot er National velstanden gaaet relativt, men de 

fleste Steder ogsaa absolut tilbage; et frygteligt Eks

empel har man i Neapel, Sydens Hovedstad, hvor Folke

mængden er taget stærkt og stadigt til, men hvor For

bruget af Levnedsmidler en lang Aarrække igennem er 

gaaet tilbage. Og som i Neapel, saaledes rundt om i 

Syditalien; i Millionvis af smaa Bønder og Haandvær- 

kere og Handlende er fra en forholdsvis taalelig Til

stand dalet ned i en Armod, der ligger langt under del 

Gennemsnitsniveau, hvorpaa Proletariatet i de nord- 

ilalienske Fabriksdistrikter lever.

Og til Finanspolitiken kædede sig den Handelspo

litik, der i Slutningen af 1880) erne satte ind som et Re

sultat af Sammensværgelsen mellem de norditalienske 

Industribaroner og de syditalienske Storgodsejere, med 

en stærkt foroget industriel Protektionisme, med en hoj 

Korntold. — og med en skarp Toldkrig overfor Fran-
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krig som sin naturlige Konsekvens. Nordens Fabri

kanter kunde tilegne sig ny Millioner ved den Prisfor

øgelse, de var i Stand til at lægge paa deres Produkter, 

Sydens Jorddrotter kunde opretholde deres Grundrente 

og saaledes hævde deres Indtægter, men Sydens store 

Befolkning af Smaaborgere og især Smaabonder maatte 

betale Gildet. Vinpriserne dalede voldsomt, da Fran

krig spærrede af for italiensk Vin, og dermed var det 

syditalienske Husmandsbrug ramt i sin Rod, Husman

dens Indtægter sank til et frygteligt Lavmaal, og sam

tidig steg hans Udgift til den forste og vigtigste af alle 

Livsfornødenheder, til Brod — der er Egne i Syditalien, 

hvor Brødet er blevet en Luksusgenstand, som den fat

tige Befolkning kun undtagelsesvis kan tillade sig at 

nyde.

Alt dette er i og for sig tilstrækkeligt til at forklare 

den stadige Uddybelse af den sociale og økonomiske 

Kløft mellem Nord og Syd. Men hertil kommer endnu 

ct andet Forhold, det er den Maade, hvorpaa Finanserne 

anvendes, Statsudgifternes Fordeling mellem de for

skellige Egne af Landet.

De statistiske Oplysninger viser paa en skærende. 

Maade, hvorledes Syden stadig forfordeles, Norden 

stadig begunstiges gennem de forskellige Statsforan

staltninger. Medens Syditalien tilvejebringe! en ufor

holdsmæssig stor Del af Statsindtægterne, bliver en 

uforholdsmæssig stor Del af Statsudgifterne anvendt i 

Norditalien. Maalt baade imod Indbyggerantallet og 

Skattebeløbet, udgiver Staten forholdsvis langt flere 

Penge til Skoler, til Jernbaner, til Landeveje, til Ho

spitaler, til Militærvæsen osv. i Norditalien end i Syd

italien. Til en vis Grad er det uundgaaeligt, hvor del
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økonomiske Liv er udviklet saa stærkt som i Podalen, 

melder Kravet til Samfærdselsvæsenets Forbedring sig 

med en ganske anderledes tvingende Styrke end iblandt 

Apuliens halvbarbariske Befolkning; hvor Hensynet til 

Alpepasserne spiller saa stor Rolle for Landets Forsvar, 

som det gor, bliver en stærk Koncentration af Hæren i 

Norditalien en strategisk Nødvendighed. Men ikke 

desto mindre kommer dette Forhold til at virke som 

en stadig Overførelse af Landets økonomiske Kræfter fra 

Syd til Nord, og det er igen den, som har uddybet Mod

sætningen mellem de to saa vidt forskellige Dele, hvoraf 

den italienske Stat er sammensat, den økonomiske, den 

sociale — og ogsaa den politiske Modsætning, idet den 

blandt Syditalienerne har avlet en stadig voksende Mis

stemning overfor det norditolienske Regimente, et stadigt 

voksende Begær efter politisk Lafhængighed gennem 

Enhedsstatens Oplosning og Forvandling til et For

bund af selvstændige italienske Stater.

Statistiken kaster en' Række skarpe Strejflys over 

den skæbnesvangre Forskel i Kultur og Velstand. 

Medens Mellemitalien, Egnen fra Rom til Nord for 

Horens, i nogen Grad er kommen med i den moderne 

Bevægelse, staar Syditalien dybt i baade aandeligt og 

materielt Barbari.
Uhyggeligst er de Tal, der angaar Landbruget, som 

i ganske særlig Grad er Kilden til Syditaliens økono

miske Liv, her finder man paa de vigtigste Punkter 

ikke blot Stilstand, men ogsaa absolut Tilbagegang. I 

Løbet af de sidste 30 Aar er Produktionen af Hvede i 

Norditalien tiltaget med 49 pCt„ i Mellemitalien med 

10 pCt., men i Syditalien aftaget med 8 pCt., og Pro

duktionen af Majs er henholdsvis tiltaget med 22 pCt.,

le
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(iltaget med 11 pCt. og i Syditalien med endog 35 pCt.. 

med over Trediedelen.

Først i de allersidste Aar er Tegn paa en Opgangs

bevægelse i Syden begyndt at vise sig.

Fra to Sider henter denne ny Strømning sin Næring.

Dels fra den Kapital, som opsamles i den nordita

lienske Produktion eller tildrages fra Udlandet, og som 

spejder efter en ny og stadig niere fordelagtig Anbrin

gelse. I Sydens udsultede og uendelig nøjsomme Be

folkning finder den et fortræffeligt, billigt og villigt 

rdbytningsmateriale, som den saa smaat begynder at 

tage i Brug. Maccaronifabriker, Konservesfabriker, 

Skibsbyggerier og deslige rejser sig hist og lier i Syden 

under storindustrielle Former, og et og andet Gods gaar 

Ggsaa fra den middelalderlige Driftsmaade over i ra

tionel kapitalistisk Udnyttelse.

Dels Ira Staten. Det Pres, som den syditalienske Be

folknings voksende Elendighed har øvet paa den offent

lige Mening, er efterhaanden blevet saa stærkt, at det 

ikke i Længden kunde modst aas. De Farer, som baade 

den tiltagende Misfornøjelse indeholder i politisk Hen

seende og dei) svigtende Skatteevne i finansiel, er efter

haanden. blevet saa stærke, at der har maattet træffes 

Forholdsregler for at tage den værste Brod af dem. Fra 

omtrent Aar 1900 er der begyndt en Lovgivning, som 

sigter til at fremme den økonomiske Opgang af Syden, 

først og fremmest af Sydens Landbrug. I Aaret 1900 

blev der bevilget 225 Millioner Kr. til Udtørring og Be

plantning af de sumpede og usunde Arealer, der hidtil 

har været en saa frygtelig Pestkilde i store Dele af Syd

italien. i 1904 blev der bevilget 40 Millioner Kr. til Re-
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former af Landbruget i Provinsen Basilicata, to Aai 

senere blev der bevilget 80 Millioner Kr. til Ophjælp

ning af Provinsen Calabrien, og andre store Lovgiv

ningsarbejder staar for lur til at fores ud i Livet. Skole

væsenet, Samfærdselsvæsenet, Sundhedsvæsenet i Syden 

er i Færd mod at gennemgaa en betydelig Omformning.

Saaledes er de forste Kræfter begyndt at røre sig, 

som lidi efter lidt vil smelte hele Italien sammen til en 

harmonisk, kapitalistisk Enhed.

10*



Hvor Orienten og Kapitalismen 
mødes.

Orienten.

Sfax i Juli 1909.

U
NDER en Himmel af det dybeste Blaa ligger kri- 

dende hvid Byen Sfax paa den flade, golde Strand

— langt Sydpaa i Tunis, dér hvor Middelhavet bøjer ned 

i den lille Syrte, hvor Ørkenvinden. frit kan stryge frem 

uden at dæmpes af Atlasbjergene, og hvor man en sol

hed Julidag har en meget tydelig Fornemmelse af, at 
der ikke er langt til Sahara.

Naar man fra Havnen, hvor der ligger vel en halv 

Snes Dampere og losser engelske Kul og norsk Tømmer 

og laster Fosfat og Alfagræs, gaar op i Byen, saa er det, 

som man i en lille halv Time vandrede gennem tre helt 

forskellige Verdener. Det er ikke een By, man gaar i, 

men tre Byer, skarpt sondrede fra hinanden og skilt ved 

et Svælg, der svarer til Aarhundreder af Menneskeslæg

tens Udvikling, tre vidt fjernede Perioder af Kulturhi

storien, der i levende, hurtig skiftende Billeder rulles 
op for ens Blik.

Forst, nede imod Havnen, det moderne kapitalistisk- 

evropælske Kvarter, kun halvt bebygget endnu, med 

brede, snorlige Gader, der skærer hinanden i rette Vink-
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ler, og store, praktisk indrettede, men uendelig kedsom

melige Bygninger, hvor Mæglerne og Grossererne har 

deres Kontorer, en stillos og skønhedsforladt Bydel, 

hvor de Millioners Værdi administreres, som mellem 

Aar og Dag passerer Havnen. Saa kommer — paa den 

anden Side en bred Boulevard med lave Palmer og med 

Kaféer, Restavranter og offentlige Bygninger, et lille 

Stykke forkrøblet Paris midt i den afrikanske Smaastad 

— den gammel-evropæiske By, med dens Befolkning af 

italienske og græske Detailhandlere og Smaahaandvær- 

kere og Værtshusholdere med et mylrende, larmende 

Liv i de smalle, snavsede Gader, halvt sydlandsk og 

halvt østerlandsk, med en Trængsel af Arabere og Negre 

og Berbere og Joder og Sydevropæere af alle Nationer, 
klædt i de forunderligste Dragter, som falder i bløde, 

folderige Former og pranger i stærke, skinnende Farver, 

med en broget Sprogforvirring af Arabisk, Græsk, Mal

tesisk, Italiensk og Fransk, der stundom brydes af et 

Par Søfolks Engelsk eller Norsk. Og bag dette Udsnit 

af Sydens Middelalder kommer endelig, omgivet af en 

hoj Mur med Taarne og Tinder, Araberbyen.

Naar man træder ind i Araberbyen, er man paa een 

Gang midt i Orienten. I de snævre Gader, der kroger 

sig mellem de tærningformede, klinede Huse med deres 

lave Døre og Gittervinduerne, som springer frem hist og 

her paa de uberegneligste Steder, hersker der mest dyb 

Stilhed. En Fodgænger eller en Æselrytter i Ny og 

Næ, kun sjælden en Kvinde med Lærredsklædet truk

ket tæt sammen for Øjnene, og endnu sjældnere et Par 

legende Born. Den varme Dag igennem lukker Fami

lien sig inde i det svale Gaardsrum eller søger Kolighed 

ude i Haverne i Omegnen. Livet er indadvendt, til-
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bagetrukket, i skarp Modsætning til de italienske og 

græske Gader, hvor det ligger blot for alles Blikke.

Kun i Suhk’erne, hvor Købmændene har deres Boder, 

og i Haandværkergaderne er der tæt med Folk. Men 

ogsaa her er der en østerlandsk Ro, vidt forskellig fra 

Støjen og Jaget udenfor Murene. Haandværkeren staar 

eller sidder bøjet over sit Arbejde, uden at ænse, hvad 

der foregaar omkring ham. Købmanden ligger og dø

ser paa sin Hynde eller smaapassiarer med sin Nabo 

over en Kop Kaffe, og den Fremmede kan tage hans 

Sager i Øjesyn og fole paa dem, uden at han skænker 

bam et Blik; Kunderne maa selv finde Vej til ham og 

søge sig ud, hvad de vil; han gor intet for at lokke dem 

til; om han skal faa god Handel og Pungen fyldt, det 

raader kun Allah for.
For den, hvis Øre endnu er fyldt med Lyden af 

Dampmaskinerne nede ved Havnen, er det underligt at 

staa og se paa de arabiske Haandværkere. Man har en 

Følelse af, at man med eet Slag er flyttet Aarhundreder 

tilbage, til en Tid, et Samfund, der ligger langt forud 

for de første svage Begyndelser til den moderne Teknik. 

Alting foregaar paa den primi ti veste Maade, med de 

simpleste Redskaber. Den Vævestol, der bruges, er den 

samme, som brugtes for Aarhundreder siden, og ved ti 

Timers strengt Arbejde kan Væveren kun tjene 40—50 

Øre. Smeden staar ved sin lille Ambolt og smedder 

med vidunderlig Fingerfærdighed Hestesko og Som 

uden andet Værktøj end Tang og Hammer. Piskenet, 

Kurve og dø flagformede Straavifter flettes med Haan

den. Tømreren tilhugger og kroger, tilpasser og sam

menføjer Træstykker og Grene, der lidt efter lidt for

mer sig til en Høtyv, en Træplov, el Bord eller Stellet
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til en Kamelsaddel. Stenhuggeren sidder med sin Ham

mer og hugger møjsommelig Flis for Flis af, til Stenen 

omsider tager Form af en Møllesten. Skræderen og 

Skomageren syr Sting for Sting med Haanden paa de 

hvide Klædebon og de gule Lædertøfler, uden at ane Sy

maskinens Tilværelse. Parfumemageren staar og rorer 

i sin lille Gryde, hvor Jasminblomsterne koger sammen 

til en tyktflydende Dejg. Man ser ned i en dyb Kælder, 

som kun faar Lys fra Døraabningen, og man skelner 

omsider i Mørket et Æsel, der drejer Kværnen, hvor Kor

net males til Mel. Arbejdsmaaden er stivnet paa et tid

ligt Trin af sin Udvikling, og alle de Fremskridt, som 

siden har fundet Sted, er gaaet sporløst hen over den. 

Og de Lav, de arabiske Haandværkere er organiseret i, 

vaager strengt over, at der ikke rokkes ved den æld

gamle, fra Fædrene nedarvede Teknik. Saadan som 

Haandværkerne den Dag i Dag arbejder i Sfax’s Gyder, 

saadan har de sagtens i alt væsenligt arbejdet i Mekka 

paa Mohammeds Tid og sagtens ogsaa i Bethlehem i 

Kristi Dage.

Sælsomt og fremmedartet er det Indtryk, man faar 

paa en Tur gennem det gamle Sfax. Endnu mere sæl

somt og fremmedartet dog, naar man gaar udenfor 

Byen, ud paa Landet, hvor det er Kamelerne, med dc 

store Læs af Korn og Ho, de slæber paa Ryggen, der be

hersker Landevejslivet, som det er de høje, slanke Da

delpalmer i Haverne, der giver hele Landskabet dels 

Præg. Lidt udenfor Byen paa de saltholdige, golde 

Marker ligger Tærske pladserne. Inde fra Landet bliver 

det afmejede Korn paa Kamelryg bragt derhen og bredt 

i et tyndt Lag paa den flade, haarde Jord. Saa spændes 

der el Par Æsler for et tronimelignende Redskab for-
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synet med skarpe Jernringe, og dermed køres der frem 

og tilbage gennem Kornet, til Tromlen og Æselhovene 

i Forening har skilt Kernerne fra Straaet. Bagefter 

bliver Komet rystet med Forke, Kernerne kastes imod 

Vinden i Dynger, saa Avnerne flyver fra, og tilsidst 

sigtes Straastumper og Smaasten og Jordsmuler fra 

gennem et Sold. Hvilket Spand af Tid og Kultur skiller 

ikke en saadan Tærskeplads fra et Damptærskeværk!

Og endnu et stort Stykke rykkes man tilbage, til et 

fjernt, et helt forhistorisk Trin af den menneskelige 

Udvikling. Lidt længere ude, hvor Saltorkenen er ifærd 

med at gaa over i frugtbar Havejord, træffer man en 

Nomadelejr. Det er tre-fire af de vandrende berbiske 

Familier, som har slaaet deres smaa, pjaltede Telte op 

og drevet deres store Hjorder af Faar og Geder paa 

Græs. Henimod den hedeste Tid af Aaret kommer de 

ud til Kysten, køber sig for et Par Faar eller Geder Ret 

til at græsse deres Dyr paa Marken og til at tage frisk 

Frugt af nogle Figentræer og Kaktusbuske. Saa lever 

de her to-tre Maaneder igennem, af Dyrenes Mælk og 

Kød og af de Frugter, de plukker; naar Efteraaret kom

mer, og Vejret bliver svalere, biyder de Lejren op og 

drager til Stepperne inde i Landet, hvor de i Dadler og 

andre Vinterfrugter finder det nodvendige vegetabile 

Tillæg til den animalske Næring, de henter fra deres 

Hjorder. Det er Barbariet, man her pludselig er stillet 

Ansigt til Ansigt med, et Liv, der er uberørt af Civilisa

tionen, ikke blot af den moderne Civilisation, men af 

al Civilisation overhovedet, et Liv, der svarer til det Ud

viklingstrin, som stod paa Tærsklen til den egentlige 

Historie, for et regelmæssigt Agerbrug var begyndt at
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samme Liv, som Jødefolket levede i Abrahams Dage.

Nomaden, der sidder udenfor sit Telt med sine 

Kvinder og Born og sine Faar og Geder, og Mægleren, 

der sidder i sit Kontor og pr. Telegraf dirigerer Varer 

og Værdier til og fra de fjerneste Havne, disse to Mænd, 

som man maaske besoger med nogle faa Timers Mel

lemrum — hvilken Verden ligger der ikke imellem dem, 

— hvilken Modsætning betegner de ikke, mellem to 

Poler af den menneskelige Kultur, mellem det primi- 

liveste Orienten og den mest raffinerede Kapitalisme!

Det er denne Modsætning mellem to vidt forskellige 

og uforsonlige Kulturer, hvoraf den ene sejrrig, uover

vindelig trænger erobrende frem, medens den anden 

gradvis, men sikkert undergraves og opløses og uhjælpe

lig gaar sin Ødelæggelse i Mode overfor den stærke, 

ubønhørlige Fjendes Angreb, denne Brydning, som 

foregaar allevegne, hvor Kapitalismen træffer Samfund 

paa et andet, lavere økonomisk Udviklingstrin — det 

er den, der i Sfax spejler sig saa skarpt, at det skærer 

i Øjnene, antager en helt haandgribelig Skikkelse.
De store Drifter af Kameler, »Ørkenens Skibe«, der 

drager svært lastede ind imod Byen, sindig flyttende 

Benene med de brede Trædepuder, maa vige til Side, 

naar Postavtomobilet fra Susa kommer hvæsende henad 

Landevejen med Breve og Aviser og Passagerer, og naar 

Kapitalisterne trækker Aftenluft paa en Tur i Selvejer- 

avtomobilet. Ude paa Saltværket en Fjerdingvej borte 

kommer der Tog paa Tog af Tipvogne med Raasalt, 

trukne hen ad Skinnevejen af Kameler — et Sindbillede 

paa det nøjsomme Orienten spændt for den graadige
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Kapitalismes Kærre. Araberbyens stille, eventyrdrøm- 

mende Gyder er elektrisk oplyste. I Pottemagernes 

Boder finder man Side om Side med de haandforar- 

bejdede Lerkar emaillerede Spande og Kogekar af ev- 

ropæisk Fabrikat; engelsk Sytraad og fransk Bomulds

tøj er tilfals i Klædehandlernes Udsalg i Suhk’erne. Og 

inde i et lille arabisk Kaffehus, hvor Musehnændene 

sidder paa Hug ved en tyk grumset Kaffe og ryger 

Vandpibe og spiller Skak, er Væggene prydede med store 

Reklamer for Me. Connicks Mejemaskiner.

Det er denne Modsætning, der giver Livet i Sfax dets 

sociale Interesse. Man finder her, i skarpe Linier og 

stærke Kulører, et typisk Billede af, hvad der foregaar 

ikke blot rundtomkring paa Afrikas Nordkyst, men 

overalt hvor Kapitalismen er ifærd med at æde sig frem 

over nye Landomraader i fremmede Verdensdele, ifærd 

med at bemægtige sig nye Markeder for Afsætning af 

sine Produkter, for Anskaffelsen af Raastoffer til Pro

duktionen og af billig Arbejdskraft til Udbytningen. Del 

er en Scene af Kapitalens Udvidelses-Drama, der her 

udspilles.

Kapitalismens Indtog.

Siden 1881 er Tunis en fransk Besiddelse. Man har 

ganske vist ladet den indfødte Fyrste, Bey’en, beholde 

Navn af Statens Overhoved, men han fører kun en 

Skyggetilværelse, uden nogen som helst virkelig Magt. 

Det er den franske Regering, som uindskrænket raader 

for Landets Politik, bestemmer Lovgivning og Skatte

væsen, leder Administration og Retspleje, udnævner 

Embedsmænd, bortgiver Koncessioner. Og det Hensyn.
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som dikteret den franske Regering dens Optræden, er 

Hensynet til at skaffe den franske Kapital saa gunstige 

Vilkaar som muligt paa det tunesiske Landomraade. 

Som alle andre Kolonier er ogsaa Tunis bestemt til Ud

bytningsgenstand for den herskende Stats Kapitalister.

I Toldpolitiken finder man det haandgribeligste Ud

tryk for, hvor stærkt begunstiget den franske Kapital 

er. Det gældende System er en udpræget Protektionisme, 

med høje Toldsatser for næsten alle industrielle Pro

dukter, dels beregnede efter Varernes Vægt, dels efter 

deres Værdi. Paa flere Omraader er Tolden saa høj, 

at den nærmer sig til et faktisk Indførselsforbud. Men 

netop paa nogle af de Punkter, hvor Satserne er aller

højest, er Varerne af fransk Herkomst fri for enhver 

Afgift, kan føres toldfrit ind i Landet, uden at besværes 

med nogen Konkurrence fra de øvrige kapitalistiske 

Industrisamfund. Det gælder saaledes Bomuldstøjer og 

— hvad der spiller en særlig stor Rolle — alle Varer, 

der forfærdiges af Metal, ligefra Staalpenne og Lomme

knive til Jernbaneskinner og Dampmaskiner, en Vare

gruppe af den største Betydning for Landets Forsyning. 

Her har altsaa den franske Industri et faktisk Monopol 

— Marked for sine Produkter. Paa andre Punkter er det 

lykkedes fremmede, særlig tyske Varer, at trænge ind. 

trods den hoje Indførselstold og trods de franske Fa

brikanters stærkt indarbejdede Handelsforbindelser; de 

tyske Fabrikanter har kunnet sejre ved den hojt udvik

lede Produktionsteknik og de deraf folgende gode Kva

liteter og lave Priser; imidlertid hæver der sig indenfor 

de franske kapitalistiske Kredse Røster for en Række 

Ændringer i den tunesiske Toldlovgivriing, saaledes 

at ogsaa disse Omraader kan spærres af imod den uden-
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landske Konkurrence og forbeholdes den franske Ka
pitals Eneherredøme.

Over for den voksende Strom af evropæiske og sær

lig franske Industriprodukter, som finder Vej til Bu

nkerne i de tunesiske Byer, staar den arabiske Haand- 
værker magtesløs.

Hans Arbejdsmaade er saa primitiv og saa fuld

stændig forældet, at enhver Konkurrence paa Forhaand 

er umulig; og han savner alle Betingelser for at tilpasse 

sig efter de nye Forhold ved at gaa over til en mere 

hensigtsmæssig Teknik, med Anvendelse af nye Red

skaber, der kunde sætte ham i Stand til at holde bedre 

Hus med sin Arbejdskraft. Selv om han nøjedes med 

den mindste Arbejdsindtægt, hvorved det overhovedet 

er muligt al eksistere, kan han dog ikke sælge til saa 

lave Priser, at han kan underbyde de fremmede Fa

brikvarer. Følgen er en gradvis og langsomt fremskri

dende, men uafvendelig sikker Ødelæggelse af det gamle 

Haandværk. I Fag efter Fag smelter de Næringsdri

vendes Tal sammen, og de, der bliver tilbage, maa fore 

en mere og mere fortvivlet Kamp for Tilværelsen.

Hele Industrigrene er allerede nu næsten fuldstændig 
udryddede.

Garveriet var tidligere en af de vigtigste Nærings

veje overalt i Tunis — Gederne, Faarene og Æslerne 

leverede store Masser af Raastof — men den Fremgangs- 

maade, de indfødte Garvere anvender, er saa langvarig 

og besværlig og kostbar, at den ikke i Længden lader 

sig opretholde; nu sendes Huderne for største Delen i 

raa Tilstand til Frankrig, og man køber det Læder, man 

har Brug for; det Garveri, der endnu bestaar, fører en 

rent forkrøblet Tilværelse, den garnle Læderindustri,
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som havde naaet en høj Grad al' kunstnerisk Fuldkom

menhed, er revet med i Faldet og gaaet næsten helt til 

Grunde. Og som det er gaaet her, er det gaaet i det 

ene Fag efter det andet.

Det er en Bevægelse, der sætter sig igennem med 

uafvendelig Styrke, som Følge af de Love, der behersker 

det kapitalistiske Verdenssamfund. Men den foregaar 

ikke uden Modstand. De arabiske Haandværkere ser 

med dybt Had paa den evropæiske Industri, som under

graver deres egen Stilling, og søger ved ethvert Middel 

at komine den til Livs. Ogsaa den mohamedanske Re

ligionsfanatisme bliver brugt som et Vaaben i deres 

økonomiske Kamp. Et interessant Eksempel har man 

netop set i Sfax. En af Byens vigtigste Industrier er 

Tilvirkningen af de store, ca. 5 Fod brede og ca. 18 Fod 

lange Tæpper af hvidt Flonel, som Nomaderne bruger 

til Klædning, der er ca. 300 Vævestole i Virksomhed i 

denne Produktionsgren. Saa faldt de tyske Kapitalisters 

Falkeblik paa dette Bytte, og ved Maskinernes Hjælp 

kunde de producere disse Tæpper ikke blot langt finere, 

blødere og niere regelmæssige end de indfødte Vævere, 

men ogsaa saa meget billigere, at de trods den høje 

Told kunde tilbyde dem til adskillig lavere Pris. Føl

gen var, at de arabiske Væveres Afsætning sank med 

rivende Fart, og deres sidste Time syntes at være nær 

— indtil de fandt et virksomt Middel, som kunde vende 

Strømmen. De udspredte det Rygte, at Tyskerne ved 

Uldens Tilberedning benyttede Fedt af det urene Dyr, 

Svinet, som Mohamedanerne nærer en dyb Afsky for. 

Rygtet vandt Tiltro, og Resultatet var, at Importen af 

de tyske Tæpper ophørte, og de arabiske Haandværkere 

genvandt den gamle Produktionsgren for sig selv.
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Men selvfølgelig er det kun Galgenfrist., der vindes 

ved enhver saadan Modstand. I Længden er de evro- 

pæiske Fabrikvarer uovervindelige i Kraft af den 

Produktionsteknik, som er anvendt til deres Fremstil

ling. Deres Sejrstog kan sinkes, men ikke standses. Paa 

det ene Felt efter det andet trænger den kapitalistiske 

Storindustris Frembringelser ind i Forbruget, driver 

Haandværkernes Produkter tilbage, bringer det gamle 

Haandvæk i Forfald og proletariserer dets Udøvere, be

røver dem alt, hvad der i tidligere Tid var Basis fol

deres Tilværelse, og tvinger dem til at soge Livsopholdet 

ved at sælge sig som Lønarbejdere i den fremmede Ka
pitals Tjeneste.

Og Kapitalen har god Brug for de nøjsomme Araberes 

billige Arbejdskraft. Samtidig med at den opløser og 

sprænger de gamle, fra en fjern Fortid nedarvede Pro

duktionsforhold. indretter den nye, rent kapitalistiske 

Virksomheder, udstyrede med den mest fremskredne 

Teknik og ledede med den største Profit for Øje — og 

her søger den at samle den overflødiggjorte, proletariske 

Arbejdskraft som Lønarbejdere, som Udbytningsgen- 

stande.

Betingelserne for egentlig Storindustri er lidet gun

stige i Sfax som overhovedet i de tunesiske Byer. Lan

det savner Kul og Vandløb, der kan omdannes til Driv

kraft for Maskinerne; og Omkostningerne ved Kullets 

Transport den lange Vej fra England er saa betydelige, 

at de tynger stærkt paa Produktionen. x\l lige vel er en 

kapitalistisk Industri allerede ifærd med at bryde sin 
Vej.

Det er særlig Oliefabrikationen, som i den sidste 

Tid har været i stor Fremgang. De uhyre Olivenplan-
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Aar et større Udbytte, efterhaanden som de unge Træer 

vokser til og begynder at sætte Frugt; og Høstudbyttet 

maa, for med Fordel at kunne udnyttes, bearbejdes 
paa Stedet selv.

I en Del store Fabriker ude i Forstaden bliver Olien 

udpresset og tildels ogsaa raffineret; Hovedmassen ud

føres til Frankrig, hvor Sfax-Olien regnes for at staa 

paa Højde med den fineste Nizza-Olie. Til Oliefabri- 

kerne er der knyttet Sæbesyderier, som henter deres 

Raastof fra Affaldet ved Raffineringen. Hele denne 

Produktionsgren har, med de stadig voksende Masser 

af Raastof. der fremkommer, meget store Udviklings

mulighedt1!' for sig; flere og flere Fabriker maa anlægges, 

for at man kan overkomme Presningen og Raffine
ringen.

En anden Industri i Opkomst er Saltindvindingen. 

Den har som sine naturlige Forudsætninger Havets 

stærke Saltholdighed og den høje Varmegrad og det 

kraftige Solskin. En væsenlig Fordel er det, at der ikke 

behoves Kul til Udvinding af Raasaltet. Paa et Areal 

af ca. 75 Td. Ld. er der anlagt ialt 80 Bassiner, ca. 

en Alen dybe, adskilt fra hinanden ved Dæmninger. 

Her ledes Havvandet ind; og gennem Solens og Luftens 

Paavirkning fordamper det meste af Vandet, saaledes 

at Saltet bliver liggende tilbage paa Bunden som en 

Grød.

Til Fordampningsprocessen kræves der om Somme 

ren godt en Maaneds Tid, i de oviige Aarstider to-tre- 

fire Maaneder, alt efter Sol og Luft. Saltinassen tørres 

derefter i Luften og udføres — den største Del gaar til 

Østrig-Ungarn; den aarlige Udførselsmængde er 25—
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30,000 Tons til en Værdi af 100—125,000 Kr. og stigel- 

stærkt fra Aar til Aar. I Forbindelse med Saltværket 

har man planlagt Oprettelsen af et Raffinaderi, der 

kan rense Raasaltet, ikke blot fra Sfax selv, men ogsaa 

fra Værkerne i Omegnen, særlig paa Øen Kerkenah.

Olie- og Saltproduktionen er endnu de to eneste ka 

pitalistiske Eksportindustrier af større Betydning. De 

øvrige Virksomheder er, som Elektricitetsværket, Byg

ningsentreprenørfirmaer osv. af lokal Natur, kun af 

Reb, tvundne af en Græsart, der er stærkt udbredt inde 

i Landet, udføres der en betydelig Del; men Rebslageriet 

drives paa gammeldags, rent haandværksmæssig Maade; 

Arbejdskraftens Billighed erstatter her endnu for Ka

pitalisterne Teknikens Ufuldkommenhed.

Det er imidlertid ikke blot som Arbejdere i selve 

den industrielle Produktion,, at en stadig større Del af 

den proletariserede indfødte Befolkning opsuges, men 

ogsaa og maaske i nok saa høj Grad, som Transport

arbejdere.

Sfax har i de sidste ti Aar udviklet sig til en vigtig 

Handelsby, en af de betydeligste Udførselspladser paa 

Tuniskysten. Der er tre forskellige Hovedvarer, der — 

foruden Olie og Salt — herigennem udføres til Verdens

markedet.

Dels Svampe. Svampefiskeriet i de grundede Far

vande Øst og Sydøst for Byen er allerede gammelt; 

det drives af Grækere og Italienere, enten ved Dykning 

— en farlig Fiskemaade, der siges hvert Aar at kræve 

Femtedelen af Dykkernes Liv — eller ved Trawling eller, 

hvor Vandet er meget lavt, ved Stikning med en lang 

Hage. -Svampene fores til Sfax, overtages af Grosse
rere og udføres derfra, mest til Frankrig; den samlede
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Værdi regnes til at være henimod to Mill. Kr. om Aaret. 

Dels Alfa eller Esparto-Græs, som vokser vildt i 

uendelige Mængder paa Stepperne inde i Landet, en 

grovere Art benyttes til Rebslageriet, en finere ekspor

teres i raa Tilstand til England, hvor den forarbejdes 

til Papirmasse. Dels endelig, hvad der langt er det 

vigtigste, Fosfat. Af denne Kalkart, der er et meget 

vigtigt Raastof for Tilvirkningen af Kunstgødning, fin

des der mægtige Lejer ved Methlavi, ca. 35 Mil fra Sfax. 

inde i Ørkenen i Nærheden af Oasen Gaffa. I 1896 fik 

et fransk Aktieselskab, mod en ringe Afgift til Staten, 

Koncession paa Udnyttelsen af Fosfatlejerne og An- 

læget af en Bane til Sfax. Fosfatgravningen begyndte. 

Den beskæftiger nu 2—3000 Arbejdere; der udføres 

henimod 1 Mill. Tons til en Værdi af 12—15 Mill. Kr.; 
og den har endnu ganske uberegnelige Fremtidsudsigter 

foran sig. For at lette Indskibningen, har store Skur 

maatte opføres ved Havnen og moderne Lastmaskiner 

installeres; Havnen selv har maattet udvides til et 

Areal af 18 Td. Land, og en dyb Kanal af henimod 

en halv dansk Mils Længde har maattet graves for at 

muliggøre Adgangen for stone Skibe.
Gennem alt delte aabnes der Plads for den indfodte 

Fattigbefolkning som Industriarbejdere og Jordarbej

dere, som Jernarbejdere og Havnearbejdere. I Hun

dredvis flokkes Arabere, Berbere og Negre nede ved 

Havnen for at tjene en fattig Dagion mod et frygteligt 

langt og anstrengende Arbejde — overnatter i Fosfat

dyngerne for straks at kunne tage fat ved Solopgang, 

tager sig et Bad i Havnens grumsede Vand en Gang 

imellem, naar Heden bliver altfor djævelsk. Og flere 

og flere Mænd og Born søger Sysselsættelse i Oliefa-

il
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brikerne og paa Saltværket, hvor en Mand kan have 

mellem 75 Øre og 1 Kr. 25 Øre orn Dagen.

Det er den orientalske Befolkning, isprængt med en 
Del italienske Arbejdsmænd og under Opsigt af franske 

Kontorister og Formænd, der saaledes forvandles til 
Lønarbejdere for Kapitalen. Som alle Folkeslag, der 

fra gammeldags, primitive Samfundsforhold pludselig 

kastes ind under Udbytningen i de kapitalistiske Be

drifter, er ogsaa Araberne til en Begyndelse kun daar- 

lige Arbejdere; deres Arbejdskraft er billig, men Kva

liteten af deres Arbejdspræstationer iøvrigt kun lidet 

efter Kapitalens Hjerte. De har for megen personlig 

trihedslængsel til straks at kunne afslibes og tilvænnes 

til det bundne, strengt disciplinerede Liv og til den 

nøjagtig regulerede Arbejdsmaade. Fabrikanterne 

jamrer over deres arabiske Arbejderes Upaalidelighed; 

naar han har tjent en lille Sum mere end sædvanlig, 
bliver han liggende hjemme paa sit Tæppe de næste 

Dage igennem og moder forst paany til Arbejde, naar 

den sidste Skilling er brugt op. Entreprenøren roser 

den arabiske Murer for hans Flid og Haandelag, men 

klager over, at det er svært eller umuligt at vænne 

ham til at bruge Lod og Waterpas, saa hans Arbejde 

kan blive fuldstændig og akkurat. Det er de gamle 

friere, mere inviduelle Produktionsforhold, — der her. 

igennem Arbejdernes Instinkt, protesterer imod den 

uvante Arbejdsmaade - et Overgangsled, som optræder 
allevegne, hvor Orient og Kapitalisme mødes, og som 
forst gennem en Menneskealders voksende Nod og skær

pet Dressur helt overvindes.
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Landbruget.

Samtidig med al den gamle orientalske Industri 

odelægges under Konkurrencen med de evropæiske Fa

brikvarer, og den arabiske Befolkning proletariseres og 

i voksende Masser forvandles til Lønarbejdere i de store 

kapitalistiske Industri- og Transportvirksomheder, der 

skyder frodig frem, samtidig foregaar der ogsaa i Land

bruget en mærkelig Bevægelse, en voldsom Udvikling 

af Landets naturlige Rigdomskilder, en hel Omvælt

ning i Produktionslivet; det er den franske Kapital, 

som gør sig til Herre og suger Udbyttet af den ind

fodte Befolknings Arbejde til sig.
Selve Sfax’ nærmeste Omegn er absolut ufrugtbar. 

Langs Kysten strækker der sig et Bælte af saltholdig 

Jord. Saltet ses som et hvidt Pulver overalt paa Over

fladen, og kun nogle faa Strandplanter kan gro her. Mod 

Syd breder den golde Strækning sig og glider jævnt 

over i en af de Ørkener, der danner Saliaias fremskudte 

Forposter. Omkring Sfax er den derimod kun smal; 

allerede en Fjerdingvej inde i Landet begynder Salt

jorden at dækkes af Muldlag, og der kommer nu i et 
Par Mils Bredde en Slette af uendelig frugtbar Jord, 

afgrænset mod Vest af et magert, græsklædt Steppe

landskab, som lidt efter lidt taber sig i Sandørkenen.

For den franske Tid var denne rige Jord kun svagt 

udnyttet. Driften svarede til den hele herskende pri

mitive Samfundstilstand; den var tilpasset til Forsy

ningen af selve Egnens Befolkning, men tog ikke Sigte 

paa nogen Vareproduktion med fremmede Markeder for 

Øje. Kun i Nærheden af Sfax var Jorden i fuld Kultur. 

Byens Beboere havde dér deres Haver, hvor de dyrkede

ii*
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de Grøntsager og Frugter, de havde Brug for i deres eæn 

Husholdning. Og rundtomkring laa hvide kuplede 

Bondegaarde, Marabu’er, hvor der ved Siden af Have

sager og Frugt dyrkedes Brodkorn og en Smule Foder 
til Kamelerne og Æslerne. De eneste Landbrugspro
dukter, som var bestemt til egentlig industriel Bear

bejdelse og tildels ogsaa til Udførsel, var de Frugter, 

hvoraf de tilvirkede Likører, Anisette af Anis, Grena

dine af Granatæbler osv., og de Blomster, hvoraf der 

uddroges Parfumer — særlig Rosenolien fra Sfax er fra 

gammel Tid berømt overalt i de østlige Middelhavs
lande. Men det var kun en forsvindende Del af Jorden, 

der var optaget paa disse forskellige Maader. Kom man 

lidt bort fra Byen, hørte Landbruget op. De vældige 

Strækninger af frugtbar Jord mod Nordvest laa herre

løse hen, vildt bevoksede med Steppegræs, der kun gav 

Næring til de omstrejfende Nomadefamiliers Faar og 
Geder.

Saa kom Franskinændene, og de franske Kapitalister 

fandt i disse Lands trækninger et glimrende Anlægsfelt 

for deres Kapital. Særlig til Olivenplantager egner 

Jorden sig fortræffelig. Til en Stordrift af Vinavl, der i 

Nord-Tunis danner Landbrugets Hovedvirksomhed er 

Regnmængden her for ringe og Jordbunden for tør, kun 

ved omhyggelig Pasning i intensivt drevne Smaabrug 

bliver Udbyttet tilfredsstillende. Og Dadelpalmen, der 

i Oaserne længst imod Syd, er den vigtigste Indtægts

kilde, lader sig her kun med liden Fordel udnytte - 

for at give fin Frugt, skal Træet, som de indfødte 

siger, »Staa med Fødderne i Vand og Hovedet i Ild«! 

For Olivendyrkningen i stor Stil, under kapitalistisk 

Driftsform og med Eksport for Øje har Egnen derimod
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udmærkede naturlige Betingelser. Allerede i Oldtiden 

har der været store Olivenplantninger, men i Tidens 

Løb var denne Kultur gaaet næsten helt til Grunde. 

Da Franskmændene blev Herrer i S fax. fandtes der i 

Omegnen kun 300,000 Træer, nu findes der 4% Million.

For at kunne trives i det torre Jordsmon maa Træ

erne plantes i betydelig Afstand fra hverandre, saa 

Rødderne kan have rigelig Plads til at brede sig. Del

er i Almindelighed 25—30 Alen mellem hver Række, og 

der regnes sjældent mere end 10—12 Træer paa hver 

Td. Ld. Mellemrummene maa omhyggeligt renses for 

Ukrudt; efter et Par Aars Forløb kan den midterste 

Stribe benyttes til Korndyrkning; og naar Træerne staar 

i deres fulde Kraft, kan der dyrkes Hvede og Byg helt 

ind til Stammerne. I en Alder af 4—5 Aar begynder 

de unge Oliventræer at sætte Frugt; i 6—7 Aars Alderen 

bliver Udbyttet rigt; og naar Træet er en 18—20 Aar 

gammelt, stiger Hosten til sin fulde Højde, og det kan 

fra nu af bære den samme Mængde Frugt, Aar ud og 

Aar ind, faktisk i det uendelige — det ældes aldrig; 

der er Træer, som er adskillige Hundrede Aar gamle, 

og som stadig giver god Afgrøde. Naar forst Træerne 

er plantede og de første Aars Lugnings- og Rensnings- 

og Beskæringsarbejder foretagne, kræves der kun ringe 

Arbejdskraft til Pasningen. Og Priserne paa Frugten 

er høje; man regner 16—17 Kr. som Gennemsnitsudbyttet 

for hvert Træ. Det er da let at forstaa, at Olivenplant

ningen byder en yderst fordelagtig Kapitalanvendelse 

— især naar man husker, at de mellemliggende Jord

strækninger staar til Raadighed for Kornavlen; de 

store Producenter har en sikker aarlig gennemsnitlig 

Profit af i det allermindste 10 pCt. af deres Kapital.
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Hele den umaadelig indbringende Virksomhed 

den kan, naar Træerne vokser til. regnes at ville give 

en samlet Gevinst af 70 til 80 Millioner Kroner — er 

med faa Undtagelser i Hænderne pan franske Kapita

lister. De nyplantede Arealer bestaar for Størstedelen 

af de saakaldte »Sialinske Jorder« (Navnet skriver sig 

fra en gammel-arabisk Godsejer Familie Siala), en 

Strækning af omtrent 18 Kvadrat-Mile, som tidligere 

laa ganske udyrkede hen. Ved den franske Besættelse 

blev dette Landomraadc inddraget under Staten, som 

da søgte at faa det udstykket og bragt i Kultur. Jorden 

blev mod Spotpris — ti Francs for hver Hektar, det vil 

sige omtrent 4 Kr. for hver Td. Land — tilbudt en

hver, som vilde have den, blot imod Forpligtelse til 

at opdyrke den, at besaa eller beplante den. Den ind

fødte Befolkning stod paa dette Tidspunkt endnu ufor- 

staaende overfor den Lejlighed, der her bød sig, og holdt 

sig tilbage; de iranske Kapitalister greb derimod med 

Begærlighed til og lagde Beslag paa disse udmærkede 

Jorder, som de siden hen, hvor de har skilt sig af 

med dem, har kunnet sælge til dobbelt eller tredobbelt 

Pris. Olivendistrikterne her gik saaledes ligesom Vin- 

distrikterne imod Nord over til en Række store Godser, 

der ejedes dels af franske Privatkapitalister, dels af 

Aktieselskaber — særlig Fosfatkompagniet raader over 

vældige Olivenplantager, der om faa Aar vi] kunne 

kaste store Masser af Frugt paa Markedet. De franske 

Landejendomme i hele Regentskabet Tunis har hver 

især en gennemsnitlig Udstrækning over 650 Td. Land.

Olivendyrkningen drives rent kapitalistisk, ved Ud

bytning af fremmed Arbejdskraft, som Vareproduk

tion i stor Stil. Selve Arbejdsforholdet er imidlertid
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forskelligt. Dels anvendes del saakaldle Mezzadria, et 

Landbo-System, der fra gammel Tid er stærkt udbredt 

mange Steder i Sydevropa; Plantagen dyrkes af en 

Slags Fæstebonde, som, saa længe Jorden ingen Ud

bytte giver, af Ejeren faar udleveret det nødvendige 

til Livets Ophold, og som derpaa, naar Træerne giver 

Frugt, nyder Halvdelen af Høstudbyttet, medens Ejeien 

faar den anden Halvdel. Dels anvendes det rene Løn

system; Plantagen passes, under Ejerens eller en For

valters Tilsyn, af Lønarbejdere, snart indfødte, der faar 

1% Francs (knap 1,10, Kr.) i Dagløn, snart evropæiske, 

der faar 2% Francs (1,80 Kr.). Det sidste Arbejds

forhold viser sig i Længden som det fordelagtigste for 

Kapitalisterne og fortrænger lidt efter lidt det mere 

middelalderlige Mezzadria. De bosiddende og de no- 

madiserende arabiske og berbiske Stammer forvandles 

til Daglejere i de franske Kapitalisters Plantager. Det 

er Hovedtrækket i Landbrugets Udvikling omkring Sfax. 

Ved Siden af Olivendyrkningen er en Række andre 

Grene af Frugtavlen ifærd med at dukke op og overgaa 

til kapitalistisk Udnyttelse. Vinavlen er i Pi emgang, 

men finder overvejende Sted i sraaa Bedrifter. Paa 

Grund af det mohamedanske Religionsforbud mod Ny

delse af Vin har den næppe nogen Fremtid for sig 

blandt de indfødte Smaabønder; den vil snarere blive 

en Næringskilde for de smaa franske og italienske 

Landmænd. Derimod egner Mandeldyrkningen sig for

træffelig til Stordrift; Mandeltræet kræver forholdsvis 

ringe Pasning, og dets Rødder bliver ikke, som mange 

andre Frugttræer, beskadigede af Figenkaktus’en; der 

findes Plantager med indtil 10,000 Træer, og hver Træ 

regnes at give et Aarsudbytte af 8 Kr. Æbler, Pærer.
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Biominer, Ferskner, Abrikoser, Granatæbler, Morbær 

og en Uendelighed af andre Frugter bliver ligeledes i be

tydelig Udstrækning dyrkede i store, kapitalistisk 

drevne Virksomheder. Og store Planer er fremme om 

Oprettelse af Konservesfabriker, Frugterier, Likør 

fabriker og andre industrielle Bedrifter, som kan mulig

gøre en storstilet Eksport til Verdensmarkedet.

Ogsaa indenfor Korndyrkningen tegner den rent 

kapitalistiske Produktionsmaade til at blive den her

skende. Den rationelle Stordrift paa de franske Ka

pitalisters Godser begynder at gøre sin Overlegenhed 

gældende overfor de indfodte Sniaabonders primitive 

Arbejdsmaade. Høstudbyttet af Hvede og Byg, de to 

eneste Kornsorter, der dyrkes, er her, afhængigt som 

det er af Regnmængden i dette tørre Land, meget 

uregelmæssigt. Erfaringen har vist, at af hver 5 Aar 
giver gennemsnitlig de 4 kun en ringe Høst. Ofte er 

Udbyttet endog mindre end Udsæden, ofte kun en Smule 

større, og det eneste, man vinder, er da Straaet til Fod

ring til Æsler og Kameler. Men til Gengæld har omtrent 

hvert femte Aar en tilstrækkelig Regnmængde, og Ud

byttet er da umaadeligt rigt, mange Gange mere, end 

hvad der behøves til Befolkningens Ernæring; en Del 

af Kornet bliver saa udført, en anden Del gemmes hen 

som Forraad til de kommende daarlige Aar. Disse 

voldsomme Svingninger, der i og for sig er en Følge 

af Naturforholdene, bliver dobbelt følelige ved den ind

fødte Befolknings lavt staaencle Arbejdsteknik; der er 

mtet Forsøg gjort paa kunstig Vanding, og de elendige 

Redskaber gør enhver dyb Kultur umulig — den ara

biske Plov, en togrenet Trægaffel forsynet med en lille
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Jernspids, ridser kun Furer af en tre Tommers Dybde. 

Paa de vældige Godser, hvor de franske Kapitalister 

dyrker Korn saa vel i fri Mark som især i Mellemrum

mene mellem Oliventræerne, trænger imidlertid en 

moderne Landbrugsteknik igennem, som i nogen Grad 

gør det muligt at besejre Virkningerne af Klimaets 

Ubestandighed; der bores artesiske Brønde og anlægges 

Vandledninger, de nyeste og bedste Agerbrugsmaskiner 

tages i Brug, nøje tilpassede efter Jordens særlige Be

skaffenhed; Høstudbyttet bliver herigennem mindre 

sparsomt i Tørkeaarene og langt mere overdaadigt i de 

frugtbare Aar.

— Ude paa Landet gaar der den samme Udvikling 

for sig som inde i Byen. De gammel-orientalske Pro

duktions- og Samfundsforhold forvitres. opløses, øde

lægges under Paavirkning af den fremmede Kapital, 

som trænger ind paa alle Punkter og gør sig til Herre 

over Landet. De evropæiske Fabrikanter sender stigende 

Masser af allehaande Varer til Markedet, af Bomulds

løj og Husgeraad, af Jernbaneskinner og Landbrugs

maskiner, og bringer ved den Konkurrence, de øver, 

hele den gamle Produktionsorganisme i Forfald, saa 

Fag efter Fag forkrøbles og gaar til Grunde. Den evro

pæiske Kapital bemægtiger sig den ene af Landets store 

Rigdomskilder efter den anden. Fosfatgravningen, Salt

udvindingen, Olivendyrkningen og Oliefabrikationen. 

Korn- og Foderavlen og udnytter dem med den störst 

mulige Profit som det eneste Maal og med de store 

Masser af proletariserede Haandværkere, Smaabonder 

og Nomader som Lønarbejdere. Det nøjsomme Orienten 

spændt for den graadige Kapitalismes Kærre og drevet
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fremad med Stokkeslag som Kamelen, der trækker Salt- 

værkets Tipvogne, — det er Resultatet af den Omvælt

ning, der finder Sted.

Med Stolthed henviser de franske Kapitalister til 

den vældige Udfoldelse af Landets rige Muligheder, som 

foregaar under deres Haand.

Methlavis Fosfatlejer, Havets Salt, Steppernes Alfa - 

græs, de sialinske Jorders uendelige Frugtbarhed, alt 

dette var før i Tiden døde Skatte, som det først har 

været den franske Kapital beskaaret at løfte. Handelen 

vokser med rivende Fart, Byen stiger i Folketal og 

Travlhed, stadig større Værdimasser strømmer frem og 

tilbage igennem Mæglernes Kontorer. Rigdom mene 

vælter frem — men Befolkningen selv forarmes, rives 

langsomt ud af de gamle Kaar, som gav den et be

skedent, men trygt Udkomme, tilstrækkeligt til dens 

nøjsomme, fri Livsførelse, kastes ind under Udbytnin

gen med den graa og triste Tilværelse, som Fabrik-, 

Havne- og Herregaardsarbejdere i den franske Kapitals 

Tjeneste.

Det er dette Drama, der spilles inde i den kridhvide 

arabiske Bys stille Gader og ude mellem de gronne 

Kaktushække.



Kuldistrikterne i Wales.

Fra Dokkerne og Minerne.

Newport, Wales i Juli 1909.

N
AAR man sejler op ad Bristol-Kanalen, har man 

til venstre Side, paa Sydkysten af Wales, en Række 

store Havnepladser, Udskibningssteder for Kullet. Jo 

længere man kommer Østpaa, des tættere følger de: 

Barry, Penarlh, Cardiff og Newport med kun faa Miles 

Afstand fra hinanden. Kommer man nær ind under 

Cardiff, den største af dem alle, ser man et Vildnis af 
Dampskibs- og Fabriksskorstene, Skibsmaster, Kraner 

og Kullastemaskiner og over det allsammen en Dis af 

Kulrøgen blandet med Taagen ude fra Atlanterhavet. I 

Cardiffs Dokker ligger der til Stadighed en Handels- 

flaade paa 4—500 store Skibe og losser Tømmer til Mi

nerne og Levnedsmidler til Menneskene og laster Kul 

til Alverdens forskellige Lande; selv i Newport, der er 

en forholdsvis lille By, med kun 80.000 Indbyggere, 

lober der hver Dag 15—20 Skibe ind i Dokkerne, og 

man er nødt til stadig at udvide for at skaffe Plads 

den sydlige Alexandra-Dok er med sine 50 Tdr. Ld.

Vandflade den største Dok i Verden. Et Mylr af Havne

arbejdere og Sofolk af alle mulige Nationer færdes i
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Havnene og de nærliggende Gader; Pladsen foran Por

ten til Cardiffs Dokker, hvor Forhyringskontorerne 
findes,' er maaske den mest internationale Plet paa Jor

den, med sin Trængsel af Sofolk i alle Ansigtsfarvers 

Aiskygninger, ISordmænd, Grækere, Kinesere, Hin

duer og navnlig Negere i Massevis. Gaar man en Tur 

gennem saadan en By, ser man Gaden hvert Øjeblik 
krydset af Jernbanespor, hvor Kullet i endeløse Ræk

ker af lave Vogne transporteres fra Stationerne ned til 

de mange forskellige Dokker, Kulvaskerier, Briketfa

briker, Skibsreparationsværksteder osv.

Det er den Side af Livet i Wales, som vender udad, 

imod Kullets Afsætning paa de fremmede Markeder; 

ikke mindre ejendommeligt er den Side, som vender 
indad.

Det første Blik paa et Jernbanekort over Syd-Wales 

viser et Virvar af Banelinier, tilsyneladende ganske 

uoverskueligt i sit System. Men efterhaanden som man 

betragter det nærmere, træder Planen mere og mere 

tydelig frem; fra Kysten har næsten alle Linierne Ret

ning ind i Landet, op igennem de lave Bjerge, hvor 

Kullet graves; nogle af dem føres tværs igennem, men 

de fleste standser undervejs, ender blindt; det minder 

om Tænderne paa en Redekam. Det er det Aarenet 

igennem hvilket Kullene ledes fra Minerne oppe i Lan

det ud til Havnestæderne for derfra at gaa videre ud i 
Verden.

Tager man op med Taff-Vale-Banen, som fra Car
diff fører ind i den rigeste Del af Kuldistriktet, har man 

paa højre Haand Floden Taff, der er sort som Tjære 

af de Masser af Kulstøv, den opsuger, og langs den i 

mange Miles Udstrækning Landsby ved Landsby, store
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Bebyggelser med 5—10—20,000 Indbyggere i hver og 

stundom langt flere, den ene Landsby tæt op imod den 

anden, forenede ved elektriske Sporveje, tit voksede 

fuldstændig sammen, saaledes at Dalen næsten danner 

en eneste By, med en Købmandsgaard og et Værtshus 

hist og her og ellers kun med de smaa To-Etages Huse, 

hvor Minearbejderne bor, ganske venlige at se hvert 

for sig, men dræbende kedsommelige i deres fuldstæn

dige Ensformighed.

Og til venstre ligger i tæt Rækkefølge paa Bakke- 

siden den ene Kulmine efter den anden — meget uan

selige, naar man iagttager dem fra Jernbanen; en høj 

Kran, der hæver Kullet op fra Skakten, nogle lave, 

spredte Skur og en Del Kuldynger er alt, hvad man ser 

over Jorden; men nedenunder er der et Liv som i en 

Myretue. I en af de storste af alle Minerne er der under 

Jorden beskæftiget 1938 Mand, i ca. 15 ovenover hin

anden liggende Lag, hvoraf det dybeste 2000 Fod under 

Overfladen; omtrent Halvdelen af Arbejderne er Hug

gere, fordelt to og to paa henved 500 Huggepladser; 

Resten er optaget af at læsse Kullet paa Kærrerne, at 

transportere det bort til Ophejsningsstedet, at under

søge og afstive Minegangene, at passe de elektriske Ma

skiner, som driver Kærrerne, at regulere Ventilationen, 

at forspænde og fraspænde de 130 Heste, som bruges 

til Transporten hernede. Overalt dukker der Skikkelser 

frem af Mørket, stadig brager der Tog af Kærrer forbi; 

og uafladelig bevæger de to Elevatorer sig op og ned 

gennem Skakten med en Hast, som ikke det hurtigste 

Eksprestog kan opvise Magen til.

Den Befolkning, der skaffer sig Livsopholdet ved 

Arbejdet i blot en eneste saadan Mine, svarer i Stør-
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by. Et enkelt Cardiff-Firma beskæftiger i sine for

skellige Miner tilsammen ca. 10,000 voksne Mænd, hvad 

der med Hustruer og Born svarer til vel en 40,000 Men

nesker, lige saa mange, som hele Indbyggertalet i 

Odense. Det samlede Antal af Minearbejdere i Syd- 

Wales er ca. 210,000, mest indfødte Wales-boere, og- 

saa en Del Folk fra andre Egne af England og i de sidste 

Aar tillige adskillige Polakker og Negere. Med faa 

Undtagelser tilhører de alle det wallisiske Minearbej

derforbund, der danner en Afdeling af det samlede 

Minearbejderforbund for Storbritannien.

Alt i alt anslaas den aarlige Produktion til ca. 50 

Mill. Tons — snarest noget mere — til en Værdi af 

6—700 Mill. Kr. Alene fra Cardiff bliver der hvert 

Aar afskibet benimod 20 Mill. Tons.

Hele denne vældige Produktion med alle de dybe 

Omvæltninger i Samfundslivet, den har draget efter 

sig, er forholdsvis ung af Aar. Wales laa længere borte 

fra de oprindelige Knudepunkter for den engelske In

dustri end baade de skotske og de østengelske Kullejer 

og kom først senere med. Det forste Skridt til at træde 

i Forbindelse med Omverdenen var en Kanal, der i 

1798 blev anlagt fra Cardiff op i Landet — endnu for 

et halvt Hundrede Aar siden var dette noget nær den 

eneste brugbare Transportvej, og hvad Kul der ikke 

kunde optages i Kanal-Lægterne, maatte paa Hesteryg 

føres ned fra Bjergene. Først gennem Jernbanean- 

lægene de sidste 30—40 Aar er Kulegnene i fuldt Maal 

lukket op for Handelen, og Produktionen er vokset med 

rivende Fart. De store Havnebyer er skudt frem med 

drivhusmæssig Frodighed — Cardiff, som for Hundrede
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Aar siden var en Flække med godi 1000 Indbyggere, 

har nu henved 200,000 og i Virkeligheden, naar man 

regner Forstæderne med, op imod 400,000 Beboere. Og 

hvor der nu ligger den ene store Minearbejderby ved 

Siden af den anden oppe imellem Bjergene, laa der fol

en Menneskealder siden de fleste Steder kim nogle 

spredte Bondegaarde. Man maa gaa til Amerika for 

at finde noget tilsvarende til de Nydannelser, der her 

er foregaaet. Og Udviklingen har hidtil stadig fortsat 

sig; Efterspørgslen efter de fortrinlige Dampkul fra 

Wales er hidtil steget saa stærkt, at det, trods alle Ud

videlser, ikke har været muligt at tilfredsstille den. 

Først i de allersidste Aar er der begyndt at trække Skyer 

sammen, som varsler om mere alvorlige Tider.

Kullet, det fede Wales-Kul, der er uovertræffeligt 

til Dampmaskinerne, er den Tap, hvorom alting drejer 

sig i Syd-Wales. Kulproduktionen og Kulbandelen er 

den Proces, hvorigennem hele Befolkningen opholder 

Livet. Alle er her, direkte eller indirekte afhængige 

af Forholdene oppe i Minerne og ude paa Markedet.

Moderne Røverriddere.

Det er Kullene, som har skabt det moderne Syd- 

Wales og forvandlet Egnen fra et stille Bondeland til 

en af de stærkest industrialiserede Pletter paa Jord

kloden. Folkemængden er blevet mangedoblet gen

nem den masseagtige Tilvandring af alle Slags Arbej

dere; og de enorme Rigdomme, der er blevet til gen

nem Produktionens Udvikling, har Godsejerne og Ka

pitalisterne delt imellem sig, som de var Venner eller 

Fjender til.
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Der er faa Steder, hvor man saa tydelig, saa util

sløret som her ser Modsætningen mellem de to Udbyt

tergrupper, der lever højt paa Arbejdernes Bekostning: 

Grundejerne og Kapitalisterne.

For Hundrede og de fleste Steder endnu for Halv

hundrede Aar siden var Grunden kun lidet værd. Lan

det var svagt befolket; Jorden blev brugt som Græs

gang for Køer og Faar og gav et ringe Udbytte; Gods 

ejerne kunde kun presse smaa Afgifter ud af deres 

Forpagtere og førte en nogenlunde beskeden Tilvæ

relse som Landadelsmænd. Hist og her drev de en 

Kulmine; men den gav sjældent noget stort Overskud; 

Transportomkostningerne tyngede altfor stærkt paa 

Regnskabet.

Saa var det, Transportmidlerne begyndte at ud

vikle sig baade til Lands og til Vands; det ene Sted 

efter det andet tog man fat paa Minedriften, Bevægelsen 

tog stadig voksende Fart, og dermed aabnede der sig 

nye, helt eventyrlige Udsigter for Godsejerne i Mine

distrikterne. Deres Jorder fik en hidtil uanet Værdi. 

Enkelte Godsejere begyndte selv at drive Miner, men 

de fleste Steder gik det smaat — de havde ikke Energi 

og Forretningstalent nok til at organisere Produktio

nen; de fandt det fordelagtigere at overlade den prak

tiske Virksomhed til Kapitalister og lægge en høj Skat 

paa deres Bedrift, saa de selv kunde indkassere en god 

Del af Udbyttet, uden at have nogen Ulejlighed med 

Forretningen. De allerfleste Miner drives af kapital

istiske Firmaer, som tilhører Aktieselskaber eller Pri - 

vatmænd; de tager Jord og Grund i Forpagtning af 

Grundejeren, for et langt Aaremaal, i Regelen 99 Aar; 

naar denne Frist udlober, skal Minen med alt det faste
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Inventar falde tilbage til Grundejerens Arvinger. Ved 

Tiltrædelsen betales der gerne en høj Overtagelsessum, 

men tillige forbeholder Ejeren sig en Afgift af Produk

tionen; for hver Ton Kul, der forlader Minen, maa 

Kapitalisten udrede et bestemt Beløb — i Regelen mel

lem 3d. (22% Øre) og 1 sh. (90 Øre). Det er uhyre 

Summer, Godsejerne paa den Maade tager ind.

Og ikke nok dermed. Godsejerne forbeholder sig 

ogsaa Ejendomsretten til den Grund, hvorpaa Jern

banerne og Dokkerne anlægges, og den, hvorpaa Hav

nebyerne vokser frem. De kan kræve Afgifter af 

Jernbane- og Havnekompagnier, og de kan sælge, eller 

rettere bortleje, Byggegrundene til høje Priser. Der 

kan ikke føjes en Udbygning til et Hus, der kan ikke 

anlægges et Vigespor paa en Kulbane, der kan ikke 

foretages den mindste Forandring, uden at Godsejeren 

bruger sin Magt til ganske vilkaarlig at forøge Afgif

terne.
Hertugen af Bule tager 2 d. (15 Øre) af hver Ton 

Kul, der transporteres ned til Cardiffs Dokker; han 

hæver uhyre Beløb i Grundrente af den Jord, hvorpaa 

hele den store By med alle dens Forstæder er bygget; 

han har Ejendoms- og Afgiftsretten til en Mængde 

af de bedste Miner i Omegnen — det er mange Millioner 

Kr., han hvert Aar tager ind fra alle disse Kilder; og 

hans Palads, en middelalderlig Borg, der fornylig er 

blevet restavreret med vanvittig Ødselhed, med det fi

neste Marmor og de dyreste Træsorter og det pure 

Guld til Loftsdekorationer, ligger midt inde i Byen 

som et talende Vidnesbyrd om de Rigdomme, han 

brandskatter Industrien og Befolkningen for; den har 

helt og holdent bevaret sin Karakter af Køverborg. Paa

12
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samme Maade, blot i mindre Maalestok, Hertugen af 

Windsor i Penarth, der bekriger sin Nabo i Cardiff 

ved Dokanlæg og Tariflettelser, som deres Forfædre i 

Middelalderen fejdede med hinanden med Ild og Sværd. 

Paa samme Maade Hertugen af Tredegar i Newport — 

og mange andre, rundtom i Syd-Wales, hvor der er 

Kul og Dokker og Jernbaner.

Intet Under, at der i de kapitalistiske Kredse her

sker bitre Følelser overfor denne moderne Fevdaladel, 

som suger saa meget til sig af den Rigdom, der ellers 

vilde tilfalde Kapitalen som Profit. Der gaar en Un

derstrøm af Had igennem Tonen, hver Gang en Kul- 

Kapitalist nævner et Navn som Bute. Kapital og 

Grundejendom staar her overfor hinanden som fjendt

lige Magter — Besiddelsesforholdene gør dem deres 

indbyrdes Modsætning klart bevidst, og den fælles 

Frygt for Arbejderklassen er endnu ikke stærk nok 

til at overskygge denne Modsætning.

*

Det Modsætningsforhold, hvori Kul-Kapitalen i 

Wales er stedt, overfor Godsejerne paa den ene Side og 

overfor Arbejderne paa den anden, overfor Udbytterne 

i anden Potens og overfor de Udbyttedes store Masse, 

dette dobbelte Modsætningsforhold træder endnu skar

pere frem for Bevidstheden og sætter Kapitalisternes 

Sind endnu stærkere i Bevægelse, efterhaanden som 

de mere og mere frygter en Nedgang i Konjunkturerne 
Gg i Profiten.

De kapitalistiske Kul-Producenter har endnu kun i 

ringe Grad følt Trykket af det almindelige Forfald,
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hvori den engelske Industri befinder sig. Deres Pro

dukt er fra Naturens Haand saa fortrinligt, at det hid

til har kunnet hævde sig paa Verdensmarkedet; de har 

ikke behøvet at opsøge Kunderne, Kunderne har været 

nødt til at opsøge dem. Til Brug for Dampmaskiner, 

og særlig hvor det gælder at udvikle en meget stærk 

Dampkraft, er Wales-Kullet, navnlig Cardiff-Kullet, 

uovertræffeligt; til de hurtigsejlende Passagerskibe og 

til de forskellige Landes Krigsflaader lader det sig van

skelig erstatte med nogen anden Sort.

Imidlertid har der i den sidste halve Snes Aar vist 

sig truende Tegn. Det er især fra Tyskland, fra den 

westphalske Kulindustri, Faren kommer. Den vold

somme Energi og den glimrende Teknik, som ytrer sig 

overalt i den tyske Industri, i Modsætning til den ru

tinemæssige Slendrian, som hersker overalt i Eng

land, gør ogsaa paa dette Omraade sine Virkninger 

gældende. De westphalske Producenter arbejder gan

ske vist med et langt ringere Raastof, men de forstaar 

ved en bedre, omhyggeligere Behandlingsmethode at 

vinde stærkt op imod deres walisiske Konkurrenter. 

Medens Wales-Kullet kun sondres i to forskellige Klas

ser efter Størrelsen, store og smaa Kul, sorteres de 

westphalske Kul i en Mængde forskellige Klasser og 

kan derfor tilpasses langt bedre efter deres særlige Be

stemmelse. Og medens man i den engelske Industri 

ved Kullets Udnyttelse arbejder ganske sløvt i de gamle 

Spor, anstilles der i Tyskland Eksperimenter, som viser 

Vejen til paa det ene Punkt efter det andet at erstatte 

de dyre Wales-Kul med ganske anderledes billige Va

rer; paa Berlins Elektricitetsværk har man saaledes 

med stor Fordel indført en ny Opfyringsmethode, der

12*
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gør det muligt at udnytte en i og fpr sig meget slet 

Kvalitet af bøhmiske Nøddekul.

Overfor Konkurrencen fra de Steder, hvor Kulindu

strien drives med en fuldkomment moderne Teknik, 

kan Wales-Kullene ikke i Længden hævde sig, til 

Trods for deres naturlige Fortrin. Man er allerede i 

fuldt Færd med at tabe Terræn; paa det ene Marked 

eftei det andet er Wales-Kullene blevet fortrængt af 

tyske, belgiske og amerikanske Kul. Og Bevægelsen 

fortsætter sig med uhyggelig voksende Fart. Direkte 

er Produktionen endnu ikke blevet ramt; der er stadig 

større Efterspørgsel, end man kan tilfredsstille, og især 

er Krigsflaaderne gode Kunder. Men man føler mere 

og mere den Fare, der nærmer sig; de mere fremsku- 

ende Kul-Kapitalister er ikke i Tvivl om, at der kan 

komme et Tilbageslag.

Under Indtryk af alt dette har Wales’s Kul-Kapital

ister rustet sig til Kamp med dobbelt Front: overfor 

Arbejderne for at sprænge deres Organisationer, sænke 

deres Løn og udstrække Arbejdstiden til det mest mu

lige; og overfor Godsejerne for at flytte Skattebyrden 

fra Kapitalen over til Grundejendommen og saaledes 

aflaste deres eget Udgiftsbudget.

Mineejernes Forsøg paa at omgaa 

8-Timers-Loven.

Kulkapitalisternes Kamp mod Arbejderne drejer sig 

om Gennemførelsen af de nye Arbejdsbetingelser, som 

er en Følge af den Lov om Otte-Tinters-Arbejdsdagen 

i de engelske Kulminer, der traadte i Kraft den 1. Juli 
1909.
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Denne Lov — der iøvrigt ved forskellige tvetydige 

Bestemmelser gør det muligt for Mineejerne at forlænge 

den virkelige Arbejdsdag til omkring 8% Timer eller 

lidt derover — stødte i Skotland og Østen giand ikke 

paa synderlig Modstand fra Kapitalisternes Side. Ar

bejdstiden var her allerede i Forvejen de fleste Steder 

bragt ned til 8—8% Timer, og Loven stadfæstede alt- 

saa i det hele og store kun den bestaaende Tilstand. 

Anderledes i Wales. Her var Arbejdstiden højst ulige 

i de forskellige Miner, men som Helhed langt længere 

end i de andre Egne af England. Regnede man hele 

England under ét. har Kulminearbejderne en gennem

snitlig Arbejdsdag af knap 8% Timer, i Wales derimod 

af godt 9% Timer, altsaa over en Time mere. Her 

kom Loven da til at faa store praktiske Følger; den 

betød en følelig Forkortelse af Arbejdstiden. Og Ka

pitalisterne, hvis Blod her som allevegne kommer i 

stærkest Kog, naar der røres ved Arbejdstiden, greb 

nu Lejligheden til at søge Erstatning paa andre Maa- 

der.
Der var tre forskellige Forholdsregler, hvorved de 

søgte at tage sig betalt for den tvungne Nedsættelse af 

Arbejdstiden.
Dels vilde de forøge Mandskabet paa hver enkelt 

Huggeplads i Minerne fra to til tre Mand. Virkningen 

deraf vilde blive en almindelig Nedgang i Arbejdsløn

nen. Kulhuggerne lønnes i Forhold til den Produk

tionsmængde, de præsterer, men Produktionsmængden 

kan langtfra forøges i samme Forhold som Mandskabet 

forøges; der er nemlig slet ikke Skinner og Kærrer nok 

til at skaffe kendelig flere Kul bort fra Minegangene; 

og der er ikke Plads til at anbringe nye Transport -
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midler. Det praktiske Resultat vilde allsaa noget nær 

blive, at i Fremtiden skulde to Mands Lon deles mel

lem tre Mand. Huggernes Arbejdsfortjeneste vilde 

synke med hen ved Trediedelen; i bedste Fald med 

Fjerde- eller Femtedelen; og en almindelig Lønned

gang for alle Arter af Minearbejdere vilde hurtig blive 
Følgen.

Dels henviste de til en Paragraf i Loven, som til

lader, at Arbejdstiden undtagelsesvis forøges med ind

til 60 Timer aarlig ud over de 8 daglige Timer, og 

fordrede disse 60 Overarbejdstimer gennemført som al

mindelig Regel, uden særlig Betaling for Overarbejdet; 

i hver af Aarets 52 Uger skulde den ene Arbejdsdag 

være paa 9 Timer og de resterende 8 Overarbejdstimer 

skulde Mineejerne kunne indskyde, naar paa Aaret 
det lyster dem.

Dels endelig krævede Mineejerne uindskrænket Ret 

til at anvende skiftende Arbejderhold, for saaledes at 

kunne udstrække den samlede Arbejdstid i Minerne 

til 16—17 Timer daglig. Kapitalisterne forlangte den 

ubegrænsede Raadighed over Produktionens Ordning, 

uden Indgreb fra Fagforeningen og uden Hensyn til 

det Skon, en Voldgiftsret i hvert enkelt Tilfælde maatte 

afgive. Arbejderne satte sig bestemt imod Kravet om 

Kapitalens Enevælde paa dette Omraade — og maatte 

nødvendigvis gøre det, thi det er deres allervigtigste 

Livsinteresser, der her staar paa Spil.

Først og fremmest er det tilstrækkelig godtgjort, at 

Risikoen for Liv og Helbred vokser, jo længere den 

samlede Arbejdstid i Minerne udstrækkes. Der bliver ikke 

Tid til tilstrækkelig Udluftning og Renholdelse af de 

underjordiske Arbejdspladser, til betryggende Afstiv-
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ning af Minegangene, til omhyggelig Undersøgelse af 

de Steder, hvorfra der strømmer Gas ud. En Statistik 

over Grubeulykkerne viser, at der geimemgaaende ind

træffer dobbelt saa mange Ulykkestilfælde, hvor der 

arbejdes af flere Hold, som hvor der kun arbejdes af ét. 

Lykkedes det Kapitalen at iværksætte en almindelig 

Gennemførelse af Dobbeltskiftet, der kun undtagelses

vis anvendes, vilde det saaledes betyde en stærkt vok

sende Livsfare for Arbejderne.
Dette var de tre Hovedforholdsregler, hvormed Ka

pitalisterne søgte al gøre 8-Timersloven betydningslos 

for Arbejderne. I første Omgang lykkedes det Arbej

derne at slaa Angrebet tilbage.*)

*) Angrebet er blevet fornyet Gang paa Gang, og der har 

ingen Ro været i Wales siden. Urfy.



Fra det moderne Ægypten.

Det gamle og det nye Ægypten.

Kairo i Juli 1913.

T\ET stærkeste, det mest uforglemmelige Indtryk, 
Ly som Ægypten har efterladt hos den, der skriver 

disse Linier, stammer fra en Aftentur ude i Nærheden 

af Kairo. Paa den vestlige Side af Nilen, hvor Oase

jorden og Ørkensandet modes, tegner mellem spredte 

Palmegrupper de to store Pyramider i Gizeh deres fan

tastiske Konturer skarpt mod den ravgule Solnedgangs

himmel, som de har gjort det næsten fem Aartusinder 

igennem, de vældigste Bygningsværker, som vel nogen 

Sinde er blevet rejst af Menneskehænder. Og paa den 

østlige Nilbred, hvor Ørkenen gaar næsten helt ned til 

Floden, fanges Opmærksomheden af et moderne An

læg, lidet imponerende at se til, men ikke mindre sæl

somt — en Pumpestation, beregnet paa at hæve Flod

vandet op til Overrisling af Markerne og bestemt til at 

drives ved Solvarmen; i store Halvcylindre opsamles 

og koncentreres Solstraalerne og bringer Vandet til at 

koge, og derved drives Stemplerne i Maskinen op og 

ned. Paa den ene Nilbred de mægtigste Monumenter 

for den fjerne Oldtids forlængst dode Kultur, paa den 

modsatte Bred den første, endnu lidet anselige Begyn-
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delse til en ny Arbejdsteknik, en ny materiel Kultur, 

der aabner helt eventyrlige Muligheder for en Frem

tid, hvor Solenergien direkte, uden Kul eller Olie eller 

Vandfald eller noget andet Mellemled, er taget i Menne

skets Tjeneste — sjælden eller aldrig træder Modsæt

ningerne mellem Yderpunkterne i Menneskehedens Ud- 

viklingshistoiic frem s<ia skarpt og saa overvældende 
som her.

Og den samme Modsætning, som her optræder, 

træffer man overalt i Ægypten, under den ene eller den 

anden Form, i en mer eller mindre udpræget Skikkelse. 
Kongegrave og Templer, Obelisker og Kolossalstatuer, 

Sfinxer og Hieroglyfer — og paa den anden Side det 

store, umaadelig sammensatte Apparat, ved hvis Hjælp 

den ægyptiske Jords Rigdomskilder bliver lukket op 
for de engelske Kapitalister, ved hvis Hjælp den ægyp

tiske Befolkning bliver udbyttet af de engelske Penge- 

mænd. Kamelkaravaner drager sindig afsted ad Lan

devejen, hvor de dirrende Telegraftraade melder om 

Chancerne for Bornuldshøstens l.dfald og Bomulds- 

prisernes Stigen eller Dalen Alverden over, og langs 

Gravbyen i Theben, som vel er Verdens største og 

mærkeligste Ruinmark, tæt forbi Memnonstotterne og 
de store Templer og de talløse Grave, lober lige i Ør

kenranden en lille Jernbane, der bringer Sukkerrorene 
til Saftstationen.

Det er disse sælsomme Modsætninger, som allevegne 

tvinger sig ind paa den Fremmede, der har Øje opladt 

for mere end blot de Seværdigheder, Rejsebøgerne for

tæller om og Førerne tilbyder at forevise, det er dem, 

som gør det saa forunderlig stemningsfuldt at færdes 

i Egypten- Ligesom i et geologisk Tværsnit ser man
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her Aflejringer af de forskelligste Kulturperioder, lige- 

fra Hulebeboernes Flinteredskaber, gennem de utallige 

Rester fra Faraonernes Tid, gennem de mangfoldige 

spredte Stumper af græsk og romersk Bygningskunst, 

videre frem gennem Oldkristendommen, som den ud

formedes i den koptiske Kirke i Sydægypten, gennem 

Mohammedanismen med dens prægtige Moskeer, dens 

fine Kunstindustri og dens brogede Folkeliv, som det 

leves den Dag i Dag paa Kairos Gader, helt ned til de 

Værker, Kapitalismen i dens mest moderne Skikkelse 

rejser. Det er ikke en enkelt Fase af Verdenshisto

rien, som her træder én i Møde, men det er dem alle. 

Og hver enkelt af disse Faser tegner sig med sit ganske 

særegne Karakterpræg, sondrer sig skarpt ud fra alle 

de andre, tilsyneladende uden Overgang, uden Mellem

led — som den frodige Niljord, hvor der kan høstes 

tre Gange om Aaret,. grænser lige op til Ørkensandet, 

hvor ikke det nojsomste Græsstraa kan finde Næring.

Men det er ikke blot disse Modsætninger, som falder 
saa stærkt i Øjnene — det er ogsaa Ligheden mellem 

Nutiden og den fjerne Oldtid, Ligheden i Levevis og 

sociale Kaar.

Ægypten er et Bondeland nu som da; af hver 10 

Indbyggere er de 7 Fellaher, Husmænd, Landarbej

dere, Smaabønder, som lever af at dyrke Jorden. Og 

den ægyptiske Fellah er den samme nuomstunder, som 

han var for fire—fem Aartusinder siden. Folkevan

dringer, Revolutioner, skiftende Statsformer, vekslende 

sociale Institutioner, alting synes at være gaaet sporløst 

hen over Hovedet paa ham. Trods al Raceblanding er 

hans Udseende ganske det samme som det, der er gen

givet paa Tusinder af Billeder af Trælle og Bonder i de
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gamle Templer og Stormandsgrave. Trods Sprogfor

skel og Religionsforskel skal hans Tankegang, efter alle 

Sagkyndiges Skøn, være fuldstændig uforandret siden 

hine fjerne Dage. Trods alle Landbrugsteknikens 

Fremskridt dyrker han sin Jord nøjagtig paa samme 

Maade, som den dyrkedes den Gang — løfter Nilvandet 

op fra Kanalerne ved Hjælp af de samme primitive 

Redskaber, hvad enten det nu er et Vippebrædt med en 

Spand fæstet til den ene Ende eller et Tandhjul af Træ, 

som drejes af Bøfler, pløjer Jorden med den samme 

simple Træplov, der kun ridser svage Furer, tærsker 

Kornet ved at lade Okser trække en Slæde frem og til

bage over Tærskepladsen — et Syn, der levende minder 

én om det bibelske Ord, at man ikke maa »binde Mun

den paa Oksen, som tærsker«. Og trods al den Fylde og 

Rigdom, der under hans Hænder gror frem af det 

frodige Nildynd, er han ligesaa elendig stillet nu, som 

han var, da han trællede for Faraonerne; hans Slid er 

ligesaa haardt, hans Bolig ligesaa kummerlig, hans 

Fode ligesaa ussel — han er ligesaa udbyttet, ligesaa 

udpint, soin han var dengang; Formen for Udbytnin

gen er vidt forskellig, men Resultatet er det samme.

Som den ægyptiske Landsby nu ser ud, saadan har 

den utvivlsomt ogsaa set ud i ældgamle Tider. Det er 

det uhyggeligste Indtryk, man faar, naar man ser dette 

Virvar af lave, graa Hytter, klinede op af Nildynd og 

kun med nogle Straamaatter som Tag, snavsede i en 

forfærdelig Grad, befolkede af nogne eller halvnøgne 

Born og pjaltede, utøjbefængte Mænd og Kvinder, i 

hvis Ansigter der læses dyb Kummer og Livslede. Og 

dette Indtryk bliver stærkere, jo mere man ser,, og det 

er ikke et overfladisk Turistindtryk; det bekræftes af
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alle, der gennem mange Aars Erfaring kender den 

ægyptiske Fellahs Liv paa nærmeste Hold.

Et af det regerende Fyrstehus’ Medlemmer, Prins 

Hussein Kåmil, skildrer Fellahens Tilværelse i følgende 

Ord: »Han tilbringer sit hele Liv under Trykket af den 

Gæld, han har paadraget sig, og hvad han faar ind. 

rækker lige netop til at betale Skatter og Renter. Sta

dig bliver han nødt til at optage nye Laan imod A ager - 

renter. Han lever i et Hav af Bekymring, som der intet 

Middel er til at komme ud af.«

Og den evropæiske Forfatter, der vistnok har det 

nojeste Kendskab til den ægyptiske Fellah, Tyskeren, 

Professor Schweinfurth, giver et ligesaa grelt Billede. 

Han fortæller, hvordan »hans Bolig er af den elendigste 

Beskaffenhed«, hvordan »hans hele Livsførelse er den 

tarveligste i Verden; hans Maaltid kan kendetegnes ved 

de tre Ord: hurtigt, lidet og daarligt.« Han skildrer, 

hvordan Fellahen i sine unge Aar viser en forbavsende 

Intelligens og Lærelyst, Munterhed og Friskhed, men 

hvordan han sidenhen under Trykket af Nød og Sorg 

og den fuldstændige Haabløshed mister alle disse Egen

skaber; »han pløjer og høster, han slider og slæber, 

men de Smaaskillinger, han tjener, faar han sjælden 

Lov til at beholde,« og saaledes forhærdes hans Sind, 

og han bliver bitter og hadefuld, »efterhaanden som 

han fatter den Udbytning, han er underkastet.« Og 

Forfatteren tilføjer: »I Oldtiden maatte Fellahen trælle 

for Præster og Fyrster og overlade sit Arbejdes Frugt 

til de Mægtige; nuomstunder gaar det ham som fri 

Mand ikke synderlig bedre; det er kun Navnene paa 

de Herrer, han tjener, der er blevet andre.«

Udhvttcrnes Navne er blevet andre, Udbytningens
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P ormer er skiftede, inen Udbytningen selv er ligesaa 

haard, som den var i gamle Dage, og lader de Udbyt

tede tilbage i ligesaa elendig en Forfatning. Som de 

dengang, hvad der fremstilles paa mangfoldige Grav- 

billeder, maatte møde for Fyrsten eller Ypperstepræ

sten eller den verdslige Stormand med deres Tribut af 

Korn og Frugter, af Husdyr og Fjerkræ, saaledes maa 

de nu mode for Skatteopkræveren og Bankmanden, og 

som deres Afgifter dengang blev brugt til en overdaadig 

Hofholdning, saaledes rinder nu de Blodpenge, der ud

pines af dem, som en mægtig Strøm af mange Millioner 

Aar efter Aar ind i de engelske Finanskapitalisters Pen
gekasser.

Det er Finanskapitalen, som behersker Ægypten, 

og hvis Ofre de ægyptiske Fellaher er. Her finder man, 

i saa udpræget en Grad som næppe noget andet Sted 

paa Jordkloden, Typen paa Kapitalens indirekte Ud

bytning, denne Udbytningsform, som nedbryder uden 

at bygge noget tilsvarende i Stedet, som udsuger Be

folkningen uden at stille den lysere Kaar i Udsigt for 

Fremtiden, som avler Elendighed og Trøstesløshed uden 

samtidig at skabe et Proletariat, der vækkes til Klasse

bevidsthed og organiseres til Klassekamp. Det er de 

engelske Bankmænd, der raader over Ægypten med en 

Myndighed mere vidtgaaende end den, nogen Farao har 

siddet inde med.

Historien om, hvorledes den engelske Kapital har 

erobret Ægypten, hvilke Midler den har anvendt for 

at tilegne sig dette Herredømme og befæste og udvide 

det, og hvilke dybtgaaende Konsekvenser hele dette 

Forhold har haft for den ægyptiske Befolkning, er af 

overordentlig Interesse for den, der vil forstaa Kapita-
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lens hele Virkemaade. Thi det er den kapitalistiske 

Kolonialpolitik i Renkultur, man her staar overfor. 

Som det er gaaet her, saaledes gaar det overalt, hvor 

den evropæisk-amerikanske Kapital spænder sine Garn 

ud over halvbarbariske Lande i fremmede Verdensdele.

Hvorledes Ægypten kom ind under den 

engelske Kapital.

Den Række af Begivenheder, der har ført Ægypten 

ind i Kloerne paa evropæisk Kapital, danner et af de 

smudsigste Kapitler i den internationale Finanskapitals 

Historie. Det er en Proces, hvortil man kun finder 

noget fuldtud tilsvarende i de mest uappetitlige Affærer, 

som arrangeres i en obskur Privatdiskontørs Kontor.

Igennem de første to Trediedele af det 19. Aarhun- 

drede, efter at Ægypten næsten helt havde frigjort sig 

fra det tyrkiske Herredømme og paa alle vigtigere Om- 

raader vundet fuldstændigt nationalt Selvstyre, var der 

foregaaet en langsom, men meget betydningsfuld Ud

vikling i Retning af Landets Modernisering og Tileg

nelse af vesterlandsk Kultur. Administrationen, Rets

plejen, Skolevæsenet var blevet omordnet og væsentlig 

forbedret; nye Kanaler og Sluseværker var blevet anlagt 

til Regulering af Nilens Oversvømmelser og til Frugt- 

bargørelse af hidtil øde Strækninger; man var begyndt 

paa at anlægge Jernbaner og Telegrafledninger; allerede 

i 1856 var der blevet givet Koncession paa Sueztangens 

Gennemskæring, et Arbejde, der vilde faa den aller

største økonomiske Betydning for Ægypten.

Hele denne Udvikling, der hidtil var gaaet gradvis 

for sig, blev, da Ismail Pascha i Aaret 1863 som Khediv
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tiltraadte Regeringen, fremskyndet med rivende Fart — 

med en saadan Fart og under saadanne Former, at det 

nødvendigvis maatte ende galt. Ismail var vistnok en 

begavet Mand, rig paa nye Idéer og ivrig efter at føre 

dem ud i Livet, men han var en Spillenatur og en Fan

tast, besat af Spekulationslidenskab og demoraliseret 

ved Paavirkninger fra Napoleon Ill’s letsindige Hof. 

Statens regelmæssige Indtægtskilder flød kun smaat og 

var langtfra i Stand til at yde tilstrækkelige Midler til 

Realisationen af de mangfoldige Projekter, der mylrede 

frem — saa meget mindre som den vanvittig overdaa- 

dige Hofholdning slugte kolossale Summer — og han 

var da nodt til at ty til fremmede, til franske og især 

til engelske Banker. Den ægyptiske Statsgæld havde 

før den Tid været forsvindende ringe; nu fulgte det ene 

Statslaan efter det andet, Slag i Slag, i Almindelighed 

et nyt Laan hvert Aar og af stigende Størrelse. Allerede 

i Aaret 1873 var den faste Gæld naaet op til det for et 

saa lille og saa fattigt L^nd som Ægypten svimlende 

Beløb af 1265 Mill. Kr., medens der samtidig flød for 

omtrent 500 Mill, ægyptiske Statsveksler omkring i 
Evropa.

De evropæiske Bankinænd havde været overordentlig 

imødekommende overfor den ægyptiske Regering, hver 

Gang den søgte ny Laan, men de havde sørget for at 

tage sig godt betalt. Den Rente, de officielt betingede 

sig af de faste Statslaan, regnet til Pari-Kurs, var 7 pCt. 

— for et enkelt Laans Vedkommende endog 9 pCt.; men 

den faktiske Rente var langt større. Thi en meget stor 

Del af Beløbene forsvandt i Mæglernes, Bankierernes 

og de andre Mellemmænds Hænder, som Præmie, Pro

vision, Sikkerhed for Risikoen og under mangfoldige



192

andre Navne; og jævnlig blev Laanehe udbetalt ikke i 

rede Penge eller gode Papirer, men i Papirer, hvis 

Værdi var langt under deres Paalydende. Over Fjerde

delen af de Belob, der kontraktmæssig skulde være til

flydt den ægyptiske Statskasse, blev saaledes borte un

der Vejs, knap tre Fjerdedele naaede deres Bestemmel

sessted. Den virkelige Rente, som den ægyptiske Stat 

maatte udrede, blev følgelig langt større, end den offi

cielle, gennemgaaende omkring 11 pCt. og i flere Til

fælde op imod 15 pCt.

Det var fuldstændig eventyrlige Gevinster, de evro- 

pæiske, særlig de engelske Kapitalister her høstede. 

Ægyptens Finansstyre under Ismail blev en Malkeko, 

hvortil man ingensinde havde set Mage; sjælden havde 

der budt sig nogen saa storstilet Lejlighed til at skrabe 

Profit sammen; og sjælden havde Kapitalisterne ud

nyttet en Situation med saa skamløs en Frækhed som 
her.

Men det var indlysende, at for det ægyptiske Sam

fund maatte hele denne Finanshusholdning hurtig tage 

en Ende med Forskrækkelse. De Kapitaler, man havde 

skaffet sig fra Udlandet, var ganske vist for en stor Del 

blevet anbragt i overordentlig nyttige Foretagender — 

vel var meget betydelige Summer blevet ødslet bort til 

pragtfulde Fester og urimelig kostbare Paladser eller 

tabt ved mislykkede Spekulationer; men Hovedmæng

den var dog blevet brugt til Anlæg af Havne, Dokker, 

Fyrtaarne, Kanaler, Jernbaner, Telegraflinier, Sukker

fabriker, Forsøgsstationer og deslige; og man sporede 

tydeligt Virkningerne af alt dette: det dyrkede Areal var 

ved de nye Overrislingsanlæg vokset med over 1 %, 

Mill. Tdr. Ld., med mere end Trediedelen, og Omsæt-
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uingen med fremmede Lande var steget til næsten del 

tredobbelte. Det var i Virkeligheden en kolossal øko

nomisk Fremgang, hvori Ægypten befandt sig. Men de 

regelmæssige Statsindtægter kunde først efter en Aar- 

rækkes Forløb bringes til at stige i Takt med Statsgæl

dens voldsomme Stigning, saa der vilde under alle Om

stændigheder være indtraadt en vanskelig Overgangs

periode. Havde endda Forrentnings- og Afviklingsvil- 

kaarene for Gælden været blot nogenlunde rimelige, er 

der ingen Tvivl om, at Ægypten vilde have kunnet ride 

Stormen af. Men den frygtelige Rentebyrde, man nu 

havde paadraget sig, var det umuligt at bære. Stats- 

indtægterne forslog ikke. Man var nødt til at optage 

nye Laan for at kunne betale Renterne af de gamle, og 

saaledes blev Gælden mere og mere fortvivlende. Man 

var nødt til at udskrive ny Skatter, langt ud over Be

folkningens Ydeevne, og saaledes forarmedes Landet. 

Man var nødt til at gribe til de mest desperate Forholds

regler for at klare sig ud af de Vanskeligheder, som 

hvert Øjeblik opstod; allerede i 1871 blev det saaledes 

tilbudt Grundejerne, at de mod en ringe Udbetaling en 

Gang for alle fremtidig kunde blive befriet for Halv

delen af de Skatter, der paahvilede deres Jorder. Men 

alle saadanne Forholdsregler gav selvfølgelig kun Gal

genfrist. I Aaret 1876 maatte den ægyptiske Regering 

erklære sig ude af Stand til at overholde sine Forplig

telser, og hermed indlededes det andet Afsnit af den 

evropæiske Finanskapitals Udbytning af det ægyptiske 
Folk.

De evropæiske Pengemænd begyndte selv direkte at 

tage Haand i Hanke med Styrelsen af den ægyptiske 

Stat. En Komité af engelske og franske Kapitalister

13
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overtog Kontrollen med Finansvæsenet og fik Statsgæl

den samlet fra de mange spredte Laan til enkelte større 

Grupper. Resultatet af denne Omordning, som blev 

foretaget ved de nederdrægtigste Midler og udelukkende 

med Kreditorernes Interesser for Øje, var en stærkt for

øget Rentebyrde og en langt skrappere Inddrivning af 

Skatterne. De evropæiske Kapitalister gjorde glimrende 

Forretninger, men Befolkningens Nød steg ud over alle 

Grænser. Melioreringsværkerne, Overrislingskanalerne, 

Dæmningerne forfaldt, da der ikke var Midler til at ved

ligeholde dem, og Strækninger af hidtil dyrket Jord gik 

ud af Kultur. Pinte af de ulidelige Skatter maatte Tu

sinder af Smaabønder forlade Hus og Hjem og flakke 

om som Vagabonder. I Sommeren 1878 skal 10,000 

Mennesker ligefrem være død af Sult, medens mangfol

dige andre omkom af Dysenteri og andre Hungersyg

domme. Forgæves bonfaldt den ægyptiske Regering sine 

Kreditorer om Henstand med Renternes Erlæggelse og 

om Nedsættelse af Rentefoden; de var ubønhørlige, de 

vilde presse den sidste Draabe ud af Befolkningen. De 

indsatte et Ministerium, der bestod af deres egne Krea

turer, og da Forbitrelsen blev saa stærk, at dette Mini

sterium maatte gaa af, svarede de med et Statskup: Is

mail Pascha blev afsat i 1879, og hans Efterfølger blev 

stillet fuldstændig under Formynderskab af den evro

pæiske Finanskomité! Imidlertid begyndte man nu at 

forstaa, at Buen var strammet saa stærkt, at Strengen 

maatte slappes, hvis den ikke skulde briste. En Om

ordning af Statsgælden blev paany foretaget, saaledes 

at Rentefoden blev noget formindsket — men rigtignok 

saaledes, at det først og fremmest blev de fremmede Kre

ditorer, som kom til at nyde Fordelen heraf; af det
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Overskud, der blev indvundt ved Rentens Nedsættelse, 

skulde en Del anvendes som Præmie til Kreditorerne; 

de fremtidige Indtægter fra Statsbanerne, Telegrafvæ

senet og en hel Del andre Kilder skulde lægges til Side 

som en særskilt Fond, der ikke maatte anvendes til al

mindelige Kulturformaal, men skulde staa til Raadig- 

hed som Garanti for Statsgælden; nye Skatteobjekter 

blev omhyggeligt udfundne og taget i Brug — saaledes 

blev de Grundejere, der faa Aar i Forvejen for Tid og 

Evighed havde frikøbt sig for Halvdelen af deres Grund

skatter, paany beskattede i fuld Udstrækning. Disse 

Forholdsregler bragte hurtig Bedring i den ægyptiske 

Stats Finanshusholdning, man naaede Balance paa 

Statsregnskabet; men for den ægyptiske Befolkning be

tød de ingen Lettelse. Den sociale Elendighed, som 

Skatteplyndringen havde medført, varede stadig ved, og 

til Ophidselsen over det økonomiske Tryk kædede sig 

Forbi treisen over de fremmede Magthaveres Regimente. 

I 1881 begyndte en Række Uroligheder, som fortsattes i 

det følgende Aar, og den engelske Regering tog heraf 

Paaskud til at sende Tropper i Land og besætte Ægyp

ten — rent foreløbig, hed det sig den Gang, indtil der 

var tilvejebragt Ro i Landet; men denne »foreløbige« 

Besættelse har varet sidenhen, i over tredive Aar.

Med den engelske Besættelse i 1882 begyndte den 

tredie og foreløbig sidste Akt af det uhyggelige Drama, 

Evropas Finanskapital har opfort paa den ægyptiske 

Scene.

Landet er fra nu af i alt væsentligt at opfatte som en 

Koloni under den engelske Stat, og Staten optræder som 

en paalidelig og overordentlig virksom Forretningsforer 

for de interesserede Kapitalister. Den franske Indfly-
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delse, der oprindelig var nogenlunde jævnbyrdig med 

den engelske, er helt skudt til Side; det er England, som 

er absolut dominerende. Den engelske Generalkonsul i 

Kairo, i nogen Tid Lord Kitchener, er faktisk den, der 

styrer Landet; uden hans Samtykke kan intet foretages; 

hans Medhjælper skal deltage i ethvert Ministermøde; 

hans Agenter i de forskellige Ministerier kan nedlægge 

Forbud mod en hvilken som helst ny Foranstaltning; og 

omvendt er hans Ønsker om ny Foranstaltninger, helt 

ned til de mindste Smaating, Lov for de ægyptiske Au

toriteter — naar han f. Eks. erklærer, at han paa en 

bestemt Dag agter at køre i Automobil fra Kairo til Ba

destedet Heluan, hvortil der tidligere ingen Landevej 

førte, skal Landevejen være færdig til den fastsatte Dag. 

En Hærskare af engelske Embedsmænd oversvømmer 

Landet; der kan ikke holdes Marked i en Landsby, uden 

at den engelske Inspektør er til Stede; der kan ikke an- 

stilles en Undersøgelse over Kvægpestens Udbredelse i 

en Kommune, uden at Skemaerne er godkendt af den 

engelske Veterinær. Paa alle mulige Omraader er Eng

lændere stillet i Spidsen for Administrationen, saaledes 

at hele Maskineriet kan foregaa med engelske Interesser 

for Øje, ud fra de Synspunkter, der stemmer bedst med 

de engelske Kapitalisters Interesser.

Og i én Henseende har Maskineriet unægtelig fun

geret fortræffelig. Ægypten har vist sig stadig at være 

en Guldgrube for den engelske Kapital, et glimrende 

Aktiv for baade Finans- og Industrimændene i Eng

land — men ganske vist til liden Glæde for den indfødte 

Befolkning, der er ligesaa udpint, ligesaa elendig stillet 
som før.
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Bondestanden under det kapitalistiske 

Fremmedherredømme.

Det var Statsgælden, som gav de fremmede Kapita

lister Lejlighed til at slaa deres Klør i den ægyptiske 

Befolkning, og med en forfærdelig Tyngde hviler Stats

gælden stadig paa hele det ægyptiske Samfundsliv. Den 

1 Januar 1913 udgjorde Statsgælden 1740 Mill. Kr., og 

uagtet Rentefoden efterhaanden er blevet nedsat, maatte 

Staten i Finansaaret 1912 udrede noget over 72^ Mill. 

Kr. i Renter. Det er mere end Fjerdedelen af samtlige 

ordentlige Statsudgifter, det er godt 6 Kr. i aarligt Gen

nemsnit for hver Indbygger — og dette i et Land, hvor 

den store Hovedmasse af Befolkningen kun har forsvin

dende smaa Indtægter, hvor sikkert kun en meget ringe 

Brokdel af Familierne kan tjene op imod 1 Kr. om Da

gen. I Løbet af de tredive Aar fra 1882 til 1912 har den 

ægyptiske Befolkning ialt maatlet udrede godt 2185 Mill. 

Kr. som Renter til Statens fremmede Kreditorer.

I?or at bære disse Byrder har man maatlet anspænde 

Skatteevnen til det yderste — og vel at mærke paa en 

saadan Maade, at det er de Fattige og navnlig den fat

tige Landbefolkning, som maa betale den store Hoved

mængde af Skatterne. Nogen Indkomst- eller Formue

skat eller nogen anden Skattereform, som paa en blot 

nogenlunde rationel Maade fordeler Skattebyrden mel

lem Rig og Fattig, forekommer ikke i Ægypten og har 

hidtil overhovedet ikke kunnet indfores, da de fremmede 

Magter har modsat sig, at de af deres Statsborgere, der 

var bosat i Ægypten, blev gjort til Genstand for person

lig Beskatning; og naar de fremmede, for en stor Del 

meget rige Indbyggere skulde fritages, var selvfølgelig
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enhver saadan Skattereform uigennemførlig, og man 

maatte søge andre Kilder til at finde Dækning for Sta

tens Behov.

De ægyptiske Skatter falder i to forskellige Grupper, 

begge lige tyngende for Befolkningen, Toldskatterne og 

Grundskatterne.

Indførselstolden, der aarlig indbringer 60—70 Mill. 

Kr., er for alle Varers Vedkommende en Værditold For 

Kul, Kød og nogle ganske enkelte andre Varer udgør den 

4 pCt., for de øvrige Varer, med Undtagelse af Tobak, 

8 pCt. af Værdien; af Udførselsvarer betales 1 pCt af 

Værdien. Idet disse Afgifter rammer de mest forskellig

artede Varer i Flæng, kommer de selvfølgelig til at virke 

i høj Grad ubillig. De fordyrer en Række af den fatt'ge 

Befolknings vigtigste Livsfornødenheder, og de hæmmer 

samtidig, ved Fordyrelsen af Raastoffer og andre Pro

duktionsmidler og ved Prisforøgelsen paa alle Udførsels

genstande, i høj Grad Landets industrielle Udvikling — 

for blot at nævne et enkelt, men overordentl'gt vigtigt 

Eksempel, har dette Toldsystem faktisk umuliggjort en 

ægyptisk Bomuldsindustri; de Masser af Bomuld, der 

avles i Landet, maa udfores i raa Tilstand for at for

arbejdes i de engelske Fabriker og vender først derefter 

i vævet Tilstand tilbage til Ægypten. Og paa samme 

Maade som den øvrige Told har ogsaa den overordentlig 

hoje Told paa Tobak, Cigarer og Cigaretter virket; for 

i fuldt Maal at kunne udnytte denne rige Indtægtskilde 

for Statskassen blev der forst indført en meget høj Afgift 

af den indenlandske Tobaksdyrkning, og siden blev det, 

i 1890, forbudt overhovedet at dyrke Tobak i Ægypten; 

Resultatet var, at Statens Indtægter forøgedes betyde

ligt, men at Fel I ahen blev afskaaret fra noget nær det
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eneste Nydelsesmiddel, han før havde kunnet tillade sig, 

og at samtidig den hidtil stærkt udbredte Tobaksdyrk

ning, der havde givet mangfoldige Smaabønder Brødet, 

blev odelagt.

Ligesaa udbytterisk af Natur soin Toldskalterne er 

ogsaa Grundskatterne, der aarlig indbringer godt 100 

Mill. Kr. En mindre Del af dem falder paa faste Ejen

domme i Byerne og opkræves med Tolvtedelen af den 

aarlige Lejeværdi. En anden Del falder med ca. 45 Øre 

om Aaret paa hvert Dadelpalmetræ — og naar man 

kender den Rolle, Dadelpalmen spiller for den ægyptiske 

Fellah, der ikke blot herfra henter et af sine allervigtig

ste Næringsmidler, men ogsaa udnytter Træets Tømmer, 
Bark og Blade, og naar man véd, at der til hver Fellah- 

husholdning gennemsnitlig hører omkring en halv Snes 

Træer, forstaar man, hvor følelig denne Skat maa være; 

der er endog de Steder, hvor Antallet af Dadelpalmer 

i de senere Aar er gaaet ned, utvivlsomt fordi man har 

fundet det fordelagtigst at fælde Træerne i Stedet for at 

betale Skatten. Den store Hovedmasse af Grundskat

terne bestaar dog af den egentlige Jordskat. Den synes 

i sin nuværende Skikkelse, i hvilken den samler og re

gulerer de mange ældre, for største Delen ganske plan

løse Jordafgifter, at være gennemført under Bestræbel

sen for at skabe den störst mulige Ligelighed; al Ager

brugsjord er, som Tilfældet var ved de gamle danske 

Hartkornsskatter, vurderet i Forhold til sin naturlige 

Beskaffenhed og fordelt i 22 forskellige Klasser, hver 

med sin forskellige Afgift, stigende fra 3,40 Kr. for hver 

Td. Ld. af den daarligste til 39,70 Kr. for hver Td. Ld. 

af den bedste Jord; ved Værdsættelsen synes det iovrigt. 

som om georgeistiske Principer i nogen Grad har gjort
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sig gældende — det fremhæves udtrykkelig, at det ikke 

er Jordens faktiske Udbytte, men den Rigdomsmulig

hed, den rummer, som skal gøres til Genstand for Be

skatning, for særlige, fra Statens eller Kommunernes 

Side stammende Forbedringer, t. Eks. ved nye Kanal

anlæg, yder Jordejeren en særlig Afgift ud over den al

mindelige Skat. Men saa kolossale er de Beløb, hvor

med denne Skat opkræves, saa uforholdsmæssig høje i 

Sammenligning med Jordens Udbytte, at Skatten bliver 

ulidelig tung.

Hos alle Iagttagere — blot med Undtagelse af dem, 

hvis Opgave det er at forherlige det engelske Styre i 

Ægypten — møder man den enstemmige Opfattelse: at 

den Skattebyrde, der paahviler Fellahen, i Længden er 

uudholdelig og ødelæggende for hele Samfundshushold

ningen. Skal Bønderne blot i nogen Grad hæves op fra 

deres nuværende Elendighedstilstand, maa Skattesyste

met helt omlægges og først og fremmest Grundskatterne 

lettes betydeligt.

Som Forholdet er nu, er der i tusindvis af Fellaher, 

der hvert Aar bukker under. Indtræffer der blot et 

ringe Uheld, dør der et Kreatur eller falder Høsten daar- 

ligere ud end sædvanlig, da har Fellahen ikke Penge til 

at betale sin Skat; men Skatten skal betales; han bliver 

da nødt til at søge Laan, og han maa betale Aagerrenter 

for Laanene — ofte, efter hvad der udtrykkelig frem

hæves i den sidste officielle Rapport fra Lord Kitchener 

til det engelske Parlament, 30, 40 eller flere Procent om 

Aaret. Efter kort Tids Forløb har saa Skatter og Renter 

i Forening suget ham fuldstændig ud; han maa opgive 

sin Ejendom, som Statskassen eller Aagerkarlen lægger 

Beslag paa, og synker ned i det besiddelsesløse Land-
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proletariat, som til Stadighed lever, ikke paa, men 

under Sultegrænsen.

Saa store Ødelæggelser har fiele denne Proces an

rettet, idet den Aar efter Aar har gentaget sig i Tusinder 

af Tilfælde, at man har maattet gribe til særlige For

anstaltninger for at værne Smaahusmændene med fuld

stændig Udryddelse. Saaledes bestemmer en Lov fra 

1912, at ingen Ejendom paa mindre end 5 Feddan (knap 

4 Tdr. Land) kan blive gjort til Genstand for Ekseku

tion i Anledning af Gæld; man haaber derved at van

skeliggøre disse Smaalodders Forgældelse; men man 

har ganske vist ikke anvist Ejerne noget andet Middel 
til at klare de Skatter, som er Aarsagen til Forgældel- 

sen; og iøvrigt er der vel næppe Tvivl om, at Aagerkarle 

og Bankmænd nok skal finde Midler til at omgaa Lo

vens Bestemmelser.

Under hele denne Udvikling holdes Bondestanden 

nede i den dybeste Elendighed. Men for den engelske 

Kapital bliver ogsaa dette en Kilde til rige Indtægter.

Thi det er ikke blot de smaa, græske Aagerkarle 

rundt omkring i Landsbyerne, men ogsaa — og i de 

senere Aar i stadig stigende Grad — de store kapitali
stiske Hypotekbanker, der gør glimrende Forretninger 

med de udsultede Bonder. Den ægyptiske Landbrugs- 

kredit er blevet næsten ligesaa rig en Guldgrube for den 

engelske Finanspolitik, som den ægyptiske Statskredit 

oprindelig var. Endnu i 1897 arbejdede de ægyptiske 

Hypotekbanker med en samlet Kapital af kun 100 Mill. 

Kr., i 1910 var dette Belob steget til 916 Mill., og Ak

tierne gav et gennemsnitligt Udbytte af over 8 pCt.

Og ogsaa paa anden Maade hoster de engelske Kapi

talister Gevinst paa den ægyptiske Bondestands For-
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armelse. De Kjendomme, der udbydes til Tvangssalg 

for Gæld, bliver kun sjælden købt af Indfødte, da det 

strider imod Mohammedanismens religiøse Forestillin

ger at erhverve Jord ad denne Vej. De gaur du gerne 

over i evropæiske Kapitalisters Besiddelse. Undertiden 

drives de af de Kreditinstitutioner, der har gjort Udlæg 

i Ejendommene, hyppigere overtages de dog enten af 

store Aktieselskaber eller af private Kapitalister. Ved 

Udgangen af 1910 fandtes der 13 store Selskaber, som 

ejede og drev Grundejendomme paa Landet, og 14 Sel

skaber, som udnyttede Grundejendomme saavel paa 

Landet som i Byerne, med en samlet Kapital af 251 Mill. 

Kr., i 1897 var det tilsvarende Beløb kun 19 Mill. Kr. 

I 1911 var der 1566 Udlændinge, som hver især ejede 

over 38 Tdr. Land, tilsammen godt en halv Million Tdr. 

Land ægyptisk Jord, Ottendedelen af al den Jord, der 

overhovedet er i Privatbesiddelse, og i Løbet af kun de 

sidste 10 Aar er Omfanget af disse store Ejendomme, 

som er i Fremmedes Hænder, steget med 30 pCt. Og de 

Arealer, der saaledes gaar fra Smaabønderne over til 

fremmede Kapitalister og samles i Storgodser, hvor den 

moderne Agerbrugsteknik udnyttes og de fordums Ejere 

træder ind som Lønarbejdere, danner en ny Kilde til 

Profit for Kapitalen; der er Eksempler paa, at saadanne 

Ejendomme i faa Aar er steget til den mangedobbelte 
Værdi.

Som saaledes den ægyptiske Fellahs Forarmelse og 

Utryghed hænger nøje sammen med de mægtige Profit- 

masser, den engelske Kapital mellem Aar og Dag til

egner sig, saaledes ogsaa, hvor det gælder den Omdan

nelse af hele Landbruget, som har fundet Sted under 

engelsk Paavirkning. Fellah’en er, halvt med det gode
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og halvt med det onde, blevet tvunget til at dyrke Bom

uld. I Aaret 1910 var næsten 1% Mill. Tdr. Ld. dyrket 

med Bomuld og dette Areal er i stadig Tilvækst; de gul- 

blomstrede Bomuldsmarker giver, Side om Side med 

Dadelpalmerne, det ægyptiske, særlig det nordægyptiske 

Landskab dets Særpræg. I Aaret 1911 blev der udført 

for 424 Mill. Kr. Raabomuld. For Bomuldsspinderierne 

i Lanchashire er dette selvfølgelig en overordentlig stor 

Fordel; de har Adgang til uhyre Mængder af deres Raa- 

stof, i fortrinlige Kvaliteter og til billige Priser; og de er 

selv i Siand til, igennem den politiske Indflydelse, de 

øver paa Landet, at gribe regulerende ind i Dyrkningen. 

Men anderledes for den ægyptiske Fellah. Selv om hans 

Indtægter i rede Penge er steget ved Overgangen til 

Bomuldsdyrkningen, saa er den forøgede Fortjeneste 

blevet helt opslugt, dels af den stigende Gæld, dels af en 

tilsvarende forøget Skattebyrde — thi de Jorder, der eg

ner sig til Bomuldsdyrkning, er særlig højt beskattede, 

og netop derved er Bomuldsavlen blevet stærkt frem

skyndet. Hans hele Husholdning er blevet omskabt, 

den gamle Naturaløkonomi, under hvilken han i alt 

væsentligt levede direkte af sin Jords Frembringelser, 

befinder sig i Opløsning; han sælger sin Afgrøde og er 

nodt til at købe de allerfleste af sine Livsfornødenheder. 

Kornavlen er gaaet stærkt tilbage; Ægypten maa indføre 

store Mængder af Korn og Mel for at kunne dække sit 

Forbrug. Samtidig synes det, som om Bomuldsdyrk

ningen, i det Omfang hvori den drives, udpiner Jorden, 

berøver den dens naturlige Frugtbarhed; praktiske Er

faringer viser, at Høstudbyttet er i alvorlig Tilbage

gang. Saalænge Bomuldspriserne er opgaaende, kan 

hele Landbrugsmaskineriet endnu fungere nogenlunde
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normalt - men hvis Priserne falder, vil en frygtelig 

Katastrofe indtræde, der vil være fuldstændig ødelæg

gende for hele den ægyptiske Bondestand. Selve den 

engelske Generalkonsul peger i sin Aarsberetning for 

1912 paa, hvor faretruende den Tilstand er, som er frem

kaldt ved den altfor forcerede Bomuldsdyrkning.

Orientalsk og kapitalistisk Samfundshusholdning.

Oppositionen. — Den nye Forfatning.

De engelske Forfattere, der skildrer det moderne 

Ægypten, og de engelske Embedsmænd, der er ansat i 

ægyptisk Tjeneste, er næsten uden Undtagelse opfyldt 

af Begejstring for de Fremskridt, Landet har gjort 

under de godt tredive Aars engelsk Styre. En ganske 

anden er den Dom, der fældes, ikke blot af de indfødte 

Ægyptere, men ogsaa af de ikke-engelske Evropæere, 

som har haft Lejlighed til i mange Aar at iagttage Lan

dets Udvikling. »Gud fri os fra Koleraen og fra Eng

lænderne«, er en Udtalelse, som ofte høres, og som giver 

et skarpt Udtryk for den herskende Opfattelse.

Der er ingen Tvivl om, at der i rent materiel Hen

seende har fundet meget betydelige Fremskridt Sted, i 

den Tid Ægypten har været styret af Englænderne. 

Kendsgerningerne viser det paa mangfoldige Omraader. 

Handel og Omsætning er steget kolossalt; Jernbane- og 

Telegrafnettet er blevet stærkt udbredt; Høstudbyttets 

Pengeværdi er vokset; Kvægpesten er gaaef tilbage; nye 

Aiealei er vundet ind for Kulturen igennem kæmpe

mæssige Anlæg af Kanaler og Dæmninger; Nationalvel

standen er blevet væsentlig forøget. Og der er næppe 
Tvivl om, at en Del af disse Fremskridt maa tilskrives
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den engelske Administration og vanskelig vilde være 

blevet naaet, hvis det ægyptiske Samfund helt havde 

været overladt til sig selv. Men selvfølgelig skyldes alt 

dette ikke nogen faderlig Omsorg for det ægyptiske Folk; 

hvad Englænderne har udrettet, er gjort ud fra den 

engelske Kapitals Interesser; de har været nødt til at 

gøre det, hvis Landet skulde bevares som det rige Ud

bytningsobjekt for de engelske Kapitalister. En Rov

drift, der til det yderste udpinte, ikke alene de enkelte 

Individer, men ogsaa Landets naturlige Rigdomskilder, 

vilde i Længden være skæbnesvanger for selve den ud

byttende Kapital. Det har været nødvendigt at opret

holde en vis Grad af Skatteevne hos Befolkningen, for 

at de engelske Statskreditorer kunde være sikre paa 

Renterne af deres udlaante Kapitaler — hvis Skatteevnen 

ebbede ud som Følge af en altfor vidtgaaende Elendig

hed, vilde de 70—75 Mill. Kr., Staten hvert Aar maa 

aflevere til sine fremmede Kreditorer, være truede. Det 

har været nødvendigt at udvikle en vis Grad af Kobe- 

evne hos Befolkningen, ved at sprænge den gamle Na- 

turalhusholdning og i dens Sted skaffe Indpas for den 

rene Pengeøkonomi, nødvendigt for at den engelse In

dustri her kunde finde et stadig voksende Afsætnings

marked for sine Produkter — det vilde ellers have været 

umuligt at forøge den engelske Varetilførsel saa vold

somt, som Tilfældet har været, fra 64 Mill. Kr. endnu 

i Slutningen af 1890’erne til 146 Mill. Kr. i hvert af 

Aaren 1910 og 1911. Det har været nødvendigt at lede 

Befolkningens Arbejdskraft over til Bomuldsdyrkningen 

for at sikre de engelske Tekstilfabrikanter en passende 

Forsyning med deres vigtigste Raastof — og ikke blot 

de engelske Tekstilfabrikanter, men mangfoldige andre



206

Grupper af engelske Kapitalister, Mæglere, Ekspeditø

rer, Skibsrhcdere osv. har spundet Silke ved Fellah’er- 

nes Arbejde i Bomuldsmarkerne. Alt dette har været 

klog Politik, set fra den engelske Kapitals Synspunkt, 

og det er — mere eller mindre klart bevidst — ud fra 

dette Synspunkt, alle Englæncternes Bestræbelser i 
Ægypten har været ledet.

Men, som vi har set, er alt dette kun i grumme ringe 

Grad kommet Fellaherne der udgør den store Hoved

masse af den ægyptiske Befolkning, til Gode. Samtdig 

med at Landets Velstandskilder er blevet saa stærkt ud

viklede og Nationalvelstanden saa stærkt forøget, befin

der Fellahen sig i alt væsentlig i den samme Elendig

hed som i gamle Dage — og der er tilmed kommet et 

nyt Forhold til, som gør hans Tilstand endnu mere al

vorlig end nogensinde før: Den Usikkerhed, som stam

mer fra, at hele hans Tilværelse staar og falder med 

Bomuldspriserne paa Verdensmarkedet.

Og det er ganske naturligt, at Virkningerne af det 

engelske Regimente føles som en Forbandelse overalt i 

den ægyptiske Befolkning, men først og fremmest ude 

i den store arbejdende Landbefolkning. Thi Resultatet 

har været en voldsom og for Befolkningen yderst skæb

nesvanger Brydning mellem to helt forskellige Sam

fundsformer: paa den ene Side den gamle orientalske 

Naturalhusholdning og paa den anden Side den mo

derne kapitalistiske Økonomi. Englænderne har i 

Ægypten ligesaa lidt som i Indien eller nogen anden 

østerlandsk Stat, de har haft Magten over, forstaaet det 

orientalske, naturlig fremvoksende Samfundsliv og søgt 

at passe deres Reformbestræbelser ind i dets Rammer.

I Stedet for en langsom, gradvis fremadskridende
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Udvikling ud fra de bestaaende Forhold, der passer til 

Landets særegne naturlige Betingelser og stemmer med 

Befolkningens Tænkemaade og nedarvede Forestillin

ger, har de med Vold og Magt søgt at paatvinge Ægyp

ten en Række helt nye Forhold, at proppe moderne ka

pitalistiske Institutioner ind i den orientalske Sam

fundshusholdning — ud fra den Betragtning, at hvad 

der passer for den engelske Landmand, ogsaa maa passe 

for den ægyptiske, at hvad der er rationelt og fornuftigt 

i London, ogsaa maa være det i Kairo. Og Resultatet 

af alt dette har selvfølgelig, naar det ikke ses fra de 

engelske Kapitalisters, men fra den indfødte Befolk

nings Side, været en stadig fortsat Kæde af alvorlige 

Misgreb.
Thi det er indlysende, at t. Eks. det Skattesystem, 

der maaske i et gammelkapitalistisk Land kan være no

genlunde taaleligt, bliver pinefuldt, naar det overføres 

til et Land som Ægypten. Og det er indlysende, at 

t. Eks. den Adgang til Hypothekkredit, der for en nord- 

evropæisk Bonde kan være et rationelt Middel til Drif

tens Udvikling, bliver fuldstændig ødelæggende for Fel- 

lahens hele Bedrift. Hvad et saadant Spring ud i det 

moderne kapitalistiske Kreditsystem betyder, faar man 

den bedste Forestilling om, naar man ved, at lige indtil 

Aaret 1891 betragtedes al Jord i Ægypten, med ganske 

enkelte Undtagelser, som Statens Ejendom; Bønderne 

havde Brugsret til Jorden og kunde sælge den og give 

den i Arv, men det var Staten, som var den egentlige 

Ejer. Først for 22 Aar siden blev dette i engelske Øjne 

saa urimelige, men fra et gammelægyptisk Standpunkt 

set fuldstændig naturlige Besiddelsesforhold afskaffet, 

og der blev overdraget Bonderne fuld Ejendomsret — og
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denned aabnedes Sluserne for den Pantsættelse af Jord 

og Grund, som har været saa skæbnesvanger for den 

ægyptiske Smaabondestand. De gamle Samfundsforhold 

er blevet sprængt, uden at der er blevet stillet noget nyt 

i Stedet, som har Evne til at slaa Rod i Landet. Man 

befinder sig i en Opløsningstilstand, hvor alle Kapi

talismens nedbrydende Kræfter har frit Spillerum, uden 

at de positivt opbyggende Kræfter kommer i Virksom
hed.

Det er ikke blot i rent økonomisk, men ogsaa i mo

ralsk Henseende, disse Virkninger viser sig. Befolk

ningens Tankegang omformes i lidet heldig Retning ved 

I aavirkningerne udefra. Det er den almindelige Op

fattelse hos alle, der kender den ægyptiske Befolkning, 

at medens Bønderne har bevaret deres gamle Redelig

hed og Retskaffenhed, ikke blot i deres indbyrdes For

hold, men ogsaa i Forholdet til Evropæerne, saa breder 

Korruptionen sig i en betænkelig Grad blandt de ægyp

tiske Overklasser, der er kommet stærkest i Berøring 

med de Fremmede, som Embedsmænd, som Købmænd 

osv. Ogsaa det stærkt voksende Antal af Forbrydelser 

vidner om en uheldig Udvikling af Befolkningens Moral. 

Medens det ægyptiske Folk tidligere var det fredsomme

ligste og skikkeligste i Verden, har Opløsningen af de 

gammeldags Samfundstilstande givet Stødet til en uhyg

gelig voksende Kriminalitet; i Aaret 1901 blev Antallet 

af fuldbyrdede og tilsigtede Mord og Drab opgjort til 

649, ti Aar senere til 1384, og samtidig steg Antallet af 

Ildspaasættelser fra 173 til 680 og af Tyverier fra 15 593 
til 24,747.

Paa et eneste Punkt kunde man i hvert Fald have 

ventet, at den engelske Administration vilde have været
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i Stand til at pege paa et haandgribeligt og ubestrideligt 

Fremskridt: nemlig en Nedgang i Dødelighedens Styrke 

som Følge af de hygiejniske Foranstaltninger, der er 

iværksat, Hospitalers Oprettelse, Drikkevandets Filtre

ring i de større Byer osv. Men end ikke her har, i hvert 

Fald i nogen nævneværdig Grad, det engelske Reform

arbejde vist sig heldbringende. Dødsfaldenes Antal er 

stadig uhyggelig højt, og det synes snarere at være i 

Tiltagen end i Aftagen; i Aarene 1902—06 døde der 

aarlig 258 af hver 10,000 Indbyggere, i de følgende fem 

Aar derimod 278 — det tilsvarende Tal er i Danmark 

kun 137. Ægypten med det overordentlig sunde Klima 

bliver saaledes et af de Lande i Verden, hvor Dødelig
heden er højst. Særlig Børnedødeligheden har et frygte

ligt Omfang; i Byerne dør der blandt den ægyptiske 

Befolkning 29 pCt. af de nyfødte Børn inden et Aars 

Forløb. Ogsaa den Tilvækst i Indbyggertallet, som fra 

Tid til anden gennem Folketællingerne er konstateret, 

gennemløber en betænkelig Udvikling; i de femten Aar 

fra 1882 til 1897 steg Folkemængden med 2,4 pCt. om 

Aaret, men i de følgende ti Aar med kun 1 5 pCt. Og 
trods al Bekæmpelse af den berygtede ægyptiske Øjen
sygdom har denne Landeplage dog stadig en kolossal 

Udbredelse; ved den sidste Folketælling viste det sig, 

at af hver 1000 Indbyggere var de 13 blinde (det er for

holdsvis 25 Gange saa mange som i Danmark) og de 

33 enøjede — og den officielle Statistik betoner udtrykke

lig, at disse Tal ligger langt under det virkelige Forhold.
Man soger fra engelsk Side at forsvare og retfærdig

gøre Fremmedherredømmet ved at henvise til, at det 

ægyptiske Folk endnu savner den tilstrækkelige aande- 

lige Udvikling cg Modenhed til selv at kunne varetage

14
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Landets Styrelse Men hvis dette var det virkelige Motiv, 

hvis Englænderne virkelig handlede ud fra en uegen- 

nyttig Interesse for den ægyptiske Befolkning og var 

lede til at vige Pladsen, naar Befolkningen selv var i 

Stand til at føre Udviklingen videre, da maatte den 

forste og mest magtpaaliggende Opgave naturlig have 

været den: at fremme Oplysningstilstanden ved et ener

gisk Arbejde for Undervisningsvæsenet, saavel det ele

mentære som det højere. Men hvad der i saa Henseende 

er udrettet, er kun forsvindende lidet. Statsgældens For

rentning har slugt Midlerne dertil, og de ledende Eng

lændere har lagt en forbavsende ringe Interesse for 

Dagen, hvor det gjaldt denne Opgave. Det sidste Stats

regnskab viser, at der af Undervisningsministeriet kun 

er brugt 9% Mill. Kr., kun lidt over 3 pCt. af samtlige 

ordentlige Statsudgifter. Antallet af skolesøgende 

Drenge opgøres til kun 287,184 — i et Land med 11-12 

Mill. Indbyggere — og af skolesøgende Piger endog til 

kun 37,227. Og selv om Antallet af Personer, der hver

ken kan læse eller skrive, er sunket en Smule, saa er 

det dog vedblivende uhyre stort; Folketællingen af 1901 

viste, at af hver 1000 indfodte Mænd var der kun 85, 

som kunde læse, og af hver 1000 Kvinder kun 3!

Intet Lnder, at hele den Udvikling, Ægypten har 

gennemløbet under det engelske Styre har fremkaldt 

en stærk og stadig voksende Modvillie hos det ægyptiske 

Polk — en Modvillie, der hos Landbefolkningen føles 

som en dump instinktiv Forbitrelse mod de fremmede 

l dbyttere, men hos Bybefolkningen, især dens mere 

oplyste Dele, har antaget en klarere, mere bevidst Ka

rakter. Der spores en Understrom af Had, som i lige 

Grad næres ved F ornemmelsen af den økonomiske Ud-
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bytning og af den nationale Undertrykkelse, som til 

Tider giver sig voldsomme Udslag — saaledes da Mini

steren Boutros Pascha Ghali for et Par Aar siden blev 

dræbt — og som sikkert kun venter paa en gunstig 

Lejlighed til at bryde løs. Man mærker i den engelske 

Generalkonsuls sidste officielle Indberetning, hvor ner

vøs man har været for, at Balkankrigen skulde give Sig

nalet til en revolutionær Bevægelse i Ægypten — og det 

var sikkert kun Tyrkiets øjeblikkelige og afgørende 

Nederlag, som forebyggede Udbrudet af store Urolig

heder.
En enkelt Indrømmelse har man for ganske nylig 

været nødt til at gøre til disse oppositionelle Strøm

ninger. Ved en Lov af 1. Juli 1913 er der blevet skabt 

en Institution, som til en vis Grad kan sammenlignes 

med en Rigsdag i evropæisk Forstand. I og for sig vil 

dens Betydning kun blive ret ringe. Thi uagtet det 

officielle Navn er »den lovgivende Forsamling«, har 

den dog ingen egentlig Lovgivningsmyndighed; der kan 

vel ikke udstedes nogen ny Lov, uden at den først har 

været forelagt og drøftet i Forsamlingen, men Rege

ringen er ikke bundet til dens Beslutninger, den kan 

udstede Love, som den lovgivende Forsamling har for

kastet; kun til Indførelsen af nye direkte Skatter er 

dens Samtykke nødvendigt. Og uagtet den principielt 

hviler paa almindelig Valgret, er dette Princip dog 

stærkt forfalsket, igennem et indviklet System af in

direkte Afstemning, igennem en Række indskrænkende 

Bestemmelser for Valgbarheden og igennem et Antal af 

Regeringen udnævnte Medlemmer. Alligevel vil denne 

nye Forsamling, der træder i Stedet for en Karikatur 

af en Folkerepræsenlation, som har bestaaet i de sidste

14*



tredive Aar, kunne faa nogen Indflydelse paa Ægyptens 

Fremtid — og først og fremmest derved, at dens For

handlinger er offentlige. Den Opposition, der hidtil 

kun har kunnet komme til Orde i Blade, som Gang paa 

Gang er blevet undertrykte, har her et Organ, har her 

Lejlighed til at samle sig, organisere sig og afklare sit 
Program.

Der er da en Mulighed for, at denne Folkerepræsen- 

tation vil indvarsle en Bevægelse, som ender med at 

befri Ægypten fra Afhængigheden af de fremmede Ka

pitalister og gøre det ægyptiske Folk til Herre over det 

ægyptiske Land.



Til Belysning af Socialismen.





Klassepolitik og Samfundspolitik.
(Foredrag holdt i Studenterforeningen i Lund.)

Klasseinteresse og Klassepolitik.

U
DGANGSPUNKTET for den socialistiske Sam

fundskritik er den Erkendelse af Grundloven fol

den historiske Udvikling, som kaldes den materialisti

ske Historieopfattelse:

At Samfundsudviklingen gennem dens mange for

skellige Faser og i dens mange forskellige Former i 

sidste Instans bestemmes ved Produktionsmidlernes Ud

vikling og de deraf flydende økonomiske Forskydninger;

At det er de produktive Kræfter og de af dem skabte 

økonomiske Tilstande, som paa hvert enkelt Tidspunkt 

danner Grundlaget for Samfundets juridiske og poli

tiske Institutioner, den Jordbund, hvorpaa hele Kultur

livet gror, hvorfra det herskende Indbegreb af Idéer og 

Moralforestillinger henter sin Næring;

At Overgangen fra den ene historiske Fase til den 

anden finder Sted gennem en Klassekamp, en Brydning 

mellem de forskellige Klasser af Befolkningen, som hver 

har sin særegne økonomiske Stilling, hver sine sær

egne sociale Interesser, hver sit særegne kulturelle 

Præg, en Brydning, under hvilken de Klasser, der re

præsenterer forældede Produktionsformer, trænges til-
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bage og besejres, medens de, der repræsenterer Frem

skridtskræfterne, vinder frem og — dels gradvis, igen

nem mange Smaatræfninger, dels pludselig, igennem 

store Sammenstød — erobrer Magten i Samfundet og 

benytter sig af Magten til at omdanne Samfundets In

stitutioner i Overensstemmelse med deres egne Klasse
interesser.

Det er en Hypothese, der ikke kan bevises eksakt, men 

maa prøves paa Massen af de Kendsgerninger, som 

foreligger. Og overalt, hvor man anlægger denne Syns- 

maade, kommer der et helt nyt, klarere Lys over de 

historiske Fænomener, den logiske Aarsagsforbindelse 

træder frem; man forstaar Sammenhængen, hvor man 

før kun iagttog de splittede Enkeltheder.

Man tænke paa de sociale Kampe i Roms Forfalds

tid, paa Graccherne, Catilina, Slavekrigene; man tænke 

paa Bøndernes og Borgernes Oprør i Reformationstiden, 

paa Grevefejden og de store Bondeopstande; man tænke 

paa Bourgeoisiets Rejsning i den franske Revolution; 

allevegne i de historiske Gennembrudsperioder finder 

man Lovens Gyldighed bekræftet. Og allevegne kan man 

frem gennem hver enkelt historisk Fase følge, hvordan 

Klassemodsætningerne lidt efter lidt udvikler sig af de 

herskende økonomiske Tilstande, hvordan de revolu

tionære Kræfter gror, de eksplosive Stoffer opsamles, 

som før eller siden maa sprænge det bestaaende Sam
fund.

Interessantest og frugtbarest er den Prøve, der kan 

anstilles overfor det moderne Samfundsliv, overfor de 

Omgivelser, vi staar midt i netop nu, i denne sælsomme, 

vulkanske Periode, hvor Gæringen er saa dyb og saa
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vidtomfattende, at selv det sløveste Sind mærker Vars

lerne om de sociale Omvæltninger, der forestaar.

Vi træffer indenfor det moderne Samfund tre Klas

ser: Grundejere, Kapitalister og Arbejdere, svarende 

til de tre Bestanddele, hvori Arbejdets Udbytte opløser 

sig: Grundrente, Kapitalprofit og Arbejdsløn. Imellem 

dem er det, at den moderne Klassekamp i al dens Bitter 

hed føres — og maa føres, saa længe det nuværende 

Samfund bestaar, fordi det drejer sig om uforsonlige og 

uudryddelige økonomiske Interesser. Hver enkelt af de 

tre Klasser staar fjendtlig overfor de to andre. Hvad 

Arbejderen vinder, i Form af hojere Løn, bedre Ar- 

bejdsvilkaar, større Andel i Samfundsarbejdets Ud

bytte, det taber Kapitalist eller Grundejer. Naar Ka

pitalisten stræber efter forøget Profit, sker det paa Ar

bejdslønnens eller Grundrentens Bekostning. Den 

Grundrente, som Grundejeren suger til sig, er taget ud 

af Arbejderens eller Kapitalistens Lomme. Klassemod

sætningerne er saa ulægelig skarpe, netop fordi Klasse- 

interesserne er hinanden saa diametralt modsatte.

Der er flydende Overgangsled, Befolkningslag, der 

staar paa Grænsen, med én Fod i hver Lejr — 

Smaaborgeren eller Smaabonden, hos hvem Arbejderens 

Interesser er blandede med Kapitalistens eller Grund

ejerens, den landbrugsdrivende Godsejer, som forener 

Kapitalist-Udbytningen med Grundejer-Udbytningen. 

Der er ogsaa indenfor hver enkelt af Klasserne Sær

interesser, som gør sig gældende, og dybe Forskel

ligheder i Livsstandard og Tænkemaade; Klassen er 

ingenlunde nogen forskelslos Masse. Og dog, trods 

alle udflydende Grænser og alle indre Afvigelser, er
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de sociale Klasser alt andet end theoretiske Abstrak

tioner; det er reale, haandgribelige Magter, og af 

Brydningen imellem deres stridende Interesser frem- 

gaar alt offentligt Liv i Nutiden. Sluttet sammen ved 

fælles Interesser indadtil, skaaret af ved fælles Modsæt

ninger udadtil, staar de som tre kæmpende Hære. Den 

faglærte Industriarbejder med 1200 eller 1600 Kr. om 

Aaret kan tilsyneladende være vidt fjernet fra Landar

bejderen med Trediedelen eller Fjerdedelen i Aarsind- 

tægt; men saa saare han begynder at gøre sig sin egen 

sociale Stilling klar, forstaar han, at de begge har de 

samme udbyttende Magter over sig, Grundejendommen 

og Kapital, og at de kun kan frigøre sig ved i Forening 

at bekæmpe og overvinde Udbytningen. Hans vaag- 

nende sociale Selverkendelse udvikler sig til Klassebe

vidsthed, til Solidaritetsfølelse, baade i positiv og nega

tiv Forstand: Forstaaelsen af de fælles Interesser, For- 

staaelsen af det fælles Fjendskab. Klassebevidstheden 

fører ham som aktiv Deltager ind i Klassekampen.

Det er i god Overensstemmelse med hele denne Op

fattelse af Klassekampens Natur, naar Socialdemokra

tiet erklærer sig for et Klasseparti, et Arbejderparti. Det 

tager imod Tilhængere fra alle Samfundslag, naar de 

kaster Broerne af bag sig og fuldtud slutter sig til det 

socialdemokratiske Program. Men dets bærende Grund

lag er og maa være Proletariatet, først og fremmest de 

egentlige Lønarbejdere og dernæst den øvrige Masse 

af Udbyttede og Undertrykte. Dets Virksomhed er 

Klassekampen imod de Magter, som suger Udbytte af 

Proletariatets Arbejde. Dets endelige Formaal er i
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fuldeste og absoluteste Konsekvens at bringe Proleta

riatets Klasseinteresse til Gyldighed.

Men Proletariatets Klasseinteresse er af en egen Art.

De besiddende Klasser er afhængige af Arbejdernes 

Eksistens; de eksisterer selv kun i Kraft af den. De 

søger at rive til sig saa meget som muligt; de presser 

paa Arbejdslønnen, lægger paa Varepriserne og Hus

lejen, hvor det lader sig gøre, trælbinder Arbejderne 

politisk og økonomisk. Men de kan ikke frigøre sig for 

Arbejderne, fordi det er dem, der skaber den Merværdi, 

hvoraf de selv lever. Proletariatets Udryddelse vilde 

betyde det store Intet, i hvilket baade Grundejer og 

Kapitalist øjeblikkelig kvaltes.

Ganske modsat for Arbejderen. For ham er det selve 

de besiddende Klassers Eksistens, der er Dødsfjenden, 

fordi den for ham betyder Udbytning, Underkuelse, 

Degradation. Han kan under de bestaaende Samfunds

forhold tilkæmpe sig højere Løn, bedre Arbejdsvilkaar, 

Lempelser i sin Stilling, men selve Udbytningen bliver 

staaende. Han maa stadig afstaa en Del af de Vær

dier, han frembringer, til de parasitiske Magter, der ud

suger hans Arbejde, og tilmed, efterhaanden som Ar

bejdets Ydeevne med den tekniske Udvikling skrider 

frem, en stadig voksende Del; han har stadig den tru

ende Arbejdsløsheds Uhygge over sig. Hans Kaar kan 

lindres gennem de smaa Fremskridt, hans Lænker 

blive mindre snærende, men Lænkerne rasler stadig 

om hans Ben. Hans endelige Frigørelse kan først finde 

Sted, naar de besiddende Klasser afskaffes, naar Sam

fundet tager Produktionsmidlerne over i sin Haand og 

lader hele Arbejdets Udbytte flyde tilbage til den ar

bejdende Befolkning, hvorfra det er kommet.
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Proletariatets Trælbindelse, det er altsaa den fælles 

Interesse for Grundejendom og Kapital; de besiddende 

Klassers Afskaffelse, nye Samfundsforhold, hvor al 

Klassemodsætning er udryddet, bliver derimod Proleta

riatets dybeste Klasseinteresse. Proletariatet er og maa 

nødvendig være revolutionært, ikke i politimæssig, men 

i historisk Betydning, idet dets Kamp tager Sigte paa 

det bestaaende Samfunds Omvæltning og Socialismens 

Gennemførelse. Heri munder al proletarisk Klassekamp 

ud. En ikke-socialistisk Arbejderbevægelse er en Selv

modsigelse, et historisk Misfoster, der kun kan opstaa 

under ganske særlige Omstændigheder og kun kan tri

ves til en vis lid. Livets Logik vil før eller siden vise 

Arbejderne, at den eneste Vej, der fører frem, er Be

kæmpelsen af selve Udbytningens System.

For de Dele af Befolkningen, hvis Klasseinteresser er 

anti-proletarisk farvede, er Klassekampens nøgne Vir

kelighed — af let forstaaelige Grunde — en Gru, noget 

det gælder at dæmpe og berolige. For Socialdemokratiet 

er den proletariske Klassekamp, i dens ubønhørlige Bit

terhed, med dens skarpe Vaaben, en uundgaaelig Nød

vendighed, et Middel, man maa ville, naar man vil 

Maalet: det ny, højere Samfund.

Socialdemokratiet er altsaa et Klasseparti, et Klasse

kampens Parti, og vedkender sig det. I Modsætning her

til ser man de andre Partier, fra den yderste Reaktion 

til den yderste »Radikalisme«, kalde sig selv Samfunds- 

partier og energisk fralægge sig al Klassepolitik. Deres 

Program er »Samfundspolitiken«, Bestræbelser, der i 

lige Grad tager Hensyn til de »berettigede Krav« fra 

alle Sider, i lige Grad skal være til Gavn for Samfundets 
forskellige Lag.
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For enhver nogtem Eftertanke er dette Nonsens. At 

bringe de forskellige Klassers Interesser ind under én 

fælles Politik er at forene det uforenelige. De Spørgs- 

maal, der er fremme i det offentlige Liv, er alle i højere 

eller mindre Grad klassebetonede, og der er ingen fæl

les Maalestok for dem. Det gælder ét for ét af de store 

sociale Reformspørgsmaal. Kapitalen er interesseret i 

at trykke paa Lønnen, at opretholde Arbejdernes øko

nomiske Ufrihed, at afværge den offentlige Indgriben i 

Arbejdsforholdet, at vedligeholde den industrielle Re

servearmé, den Skare af kronisk Arbejdsløse, ved hvis 

Hjælp det er muligt at holde Arbejderne i Skak og stem

me deres Livsbetingelser ned. 1 ethvert praktisk Spørgs- 

maal om Arbejderbeskyttelseslovgivning, om Faltig- 

væsen, om Alderdomsforsørgelse, om Arbejderforsik- 

ring, om Jordlodder til Landarbejdere osv., vil de kapi

talistiske Klasseinteresser spille ind og lægge sig paa 

tværs af de proletariske.

Rent abstrakt, hen i det Blaa, kan humanttænkende 

Mænd af de besiddende Klasser nære varm Medfølelse 

med den store arbejdende Befolknings Lidelser. Rent 

sporadisk kan ogsaa Medfølelsen blive saa dyb og Sam

fundsfølelsen saa levende, at Enkeltmand hæver sig op 

over sine Klasseinteresser og fuldtud stiller sig paa Pro

letariatets Side. Men i det store Hele er det Klasseinter- 

esserne, som bliver de afgørende. Mange værger sig 

til det yderste imod enhver Indrømmelse, der betyder et 

Skaar i éns egen Magtstilling, et Greb i éns egen Penge

pung. Og hvor man gaar med til en Indrømmelse, gør 

man det kun under Omstændighedernes Tryk, .som 

tvungen Frivillig, for at undgaa større Tab i Fremtiden.

Hvad der gælder de sociale Reformer i snævrere For-
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stand, gælder ogsaa de andre Spørgsmaal, som kom

mer frem i det offentlige Liv. Bag hvert af dem staar 

stridige Klasseinteresser stejlt mod hinanden og viger 

kun nødtvungent og kun Tomme for Tomme. Man tænke 

paa Sporgsmaalet om den almindelige og lige Valgret i 

Stat og Kommune — paa Sporgsmaalet om Militærvæse

nets Opretholdelse — paa Spørgsmaalet om en virkelig 
Skattereform.

Saaledes ud over alle Omraader af det offentlige Liv. 

Paa spredte Punkter kan fra Tid til anden forskellige 

Klassers Interesser falde sammen, og de kan i Fælles

skab vende sig til en Opgaves Løsning. De besiddelses

løse Arbejdere og de besiddende Bønder kan gaa sam

men om at bryde et selvtægtigt Junkerregimente; Prole

tariat og Bourgeoisi kan i Forening bekæmpe en agrarisk 

Bi andskatning af Samfundet ved Told paa Landbrugs

produkter; ja, Arbejderklassen kan endog, hvor det gæl

der en Udvidelse af Fabrikslovgivningen, til visse Tider 

mødes med de mere fremskredne Industrikapitalister, 

som er interesserede i at bremse Smudskonkurrencen 

fra de laveststaaende, mest barbarisk drevne Fabriker. 

Saaledes paa enkelte spredte Punkter. Men en varig og 

organisk forbindelse mellem de forskellige Klassers In

teresser i en »Samfundspolitik«, det er en uløselig Op
gave.

Enhver, der søger at forstaa det moderne politiske 

Liv, at forklare sig Aarsagerne til, hvad der sker, vil se, 

i hvilken Grad de besiddende Klassers Politik paa hvert 

eneste Punkt er bestemt ved deres økonomiske Interesser.

Det mest karakteristiske og klarest gennemskuelige 

Udtryk for de besiddende Klassers Interessepolitik finder 

man i det engelske Samfund i første Trediedel af det 19.
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Aarhundrede — i en Periode, da Proletariatet var svagt 

og endnu ikke vaagnet til Klassebevidsthed, medens 

Kampen stod mellem Grundejernes Toryparti og Kapi

talisternes Whigparti. Begge optraadte de som Sam

fundspartier med mange klingende Fraser og mange 

humane Programpunkter; begge drev de bag denne 

Maske den rene Klassepolilik. Hvor betegnende er det 

ikke at se Negerslaveriets Bekæmper, den »ædle« Fabri

kant Wilberforce og hans nærmeste Tilhængere fanatisk 

modsætte sig en Lovgivning til Beskyttelse af de i Uld- 

og Bomuldsfabrikerne arbejdende Born og Kvinder; den 

djævelske Udbytning i Yorkshires og Lancashires Fa

brikshelvede stod for dem som naturlig og berettiget, 

mens de samtidig græd Roreisens Taarer over de sorte 

Slavers Ufrihed! Og hvor betegnende er det ikke at se 

den »filantropiske« Godsejer Ashley, den senere Lord 

Shaftesbury, med mange af hans Klassefæller agitere 

saa ivrig for en Lovgivning til Beskyttelse af Industriens 

Arbejdere; for at undergrave hans Indflydelse frem

drog de liberale Fabrikanter en Række Oplysninger om 

Tilstanden paa hans Godser, og det viste sig da, at hans 

egne Landarbejdere var Genstand for den blodigste Ud- 

sugelse! Man har i disse to Træk — den humane Med

følelse overfor dem, der udbyttes af Andre, den neder

drægtige Hensynsløshed overfor dem, man selv udbyt

ter — det typiske, det almengyldige Udtryk for de besid

dende Klassers Politik.

Antisocialistisk Klassepolitik.

Men den Gang stod de besiddende Klasser ene paa 

Kamppladsen; Proletariatet laa endnu hen som en død
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og politisk betydningsløs Masse. Hvad der karakteri

serer Nutiden, er derimod netop, at Proletariatet er vaag- 

net til Klassebevidsthed og Lraadt ind i Klassekampen 

som Dødsfjende af Udbytningen overhovedet, hvad enten 

den optræder i Grundejendommens eller Kapitalens 

Skikkelse. Og dette har øvet en dybt bestemmende Ind

flydelse paa de besiddende Klassers politiske Holdning.

Først og fremmest har det bragt dem nærmere ind 

mod hinanden. Saa skarpe Modsætningerne ogsaa er 

mellem Grundejer og Kapitalist — saa foragtelig en Par

venu Fabrikanten end ei i den gammelfevdale Junkers 

Øjne, saa hadefuldt det Blik, hvormed den driftige Ka

pitalist betragter den orkesløse, overflødige Godsejer — 

saa føler de dog, at den fælles Modsætning til det social

istiske Proletariat er alvorligere. Thi her er det selve 

Tilværelsen, det gælder for dem begge. Socialismen vil 

udrydde den ene Udbytterklasse ligesaa vel som den 

anden. Og Selvopholdelsesdriften tvinger dem naturlig 

sammen til fælles Politik mod den fælles Fare, som 
truer.

Under disse Forhold taber de økonomiske Tviste

punkter imellem dem i Betydning og udjævnes forholds

vis let ved et Kompromis. I Stedet for at opslide sine 

Kræfter i indbyrdes Strid vender man sig i Forening 

udadtil. I England førte Kapitalisterne i det 19. Aar- 

hundredes første Halvdel en hel Menneskealder igennem 

haardnakket Krig mod den Korntold, der holdt Gods

ejerne oppe; nu om Stunder enes de to Parter i Almin

delighed lettere: Godsejerne faar Korntold, Kapital

isterne faar til Gengæld Beskyttelsestold paa Industriens 

Produkter, og den store forbrugende Befolkning betaler 

Gildet. I England var der dengang Jordbund for et so-
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ciall Toryparti, en Godsejergruppe, som ud fra sit dybe 

Klassehad til Kapitalisterne kunde iværksætte et Re

formarbejde til Gavn for Industriens Lønarbejdere; nu 

om Stunder er et virkeligt socialt Højre en Utopi, som 

kun ungdommelige politiske Fantaster sysler med; Grund

ejerklassen bliver ifølge hele sin sociale Stilling fuldt saa 

arbejderfjendsk som Kapitalistklassen. Dengang var del

en dyb Karakterforskel mellem det kapitalbesiddende 

Bourgeoisi og det grundbesiddende Aristokrati; Bour

geoisiet var radikalt baade i politisk og aandelig Hen

seende, var antiklerikalt og fredsvenligt, var fjendtlig 

stemt mod Hof og Bureaukrati; nu om Stunder bliver 

det reaktionært paa alle Punkter, fordi det i Sablen og 

Alteret, i Hoffet og Bureaukratiet ser Forbundsfæller i 

Kampen mod det frembrydende Socialdemokrati.

Saaledes begynder, under Trykket af den voksende 

socialistiske Bevægelse, de gamle Skel mellem Grund

ejere og Kapitalister al udviskes, medens samtidig Skel

lene overfor Proletariatet drages saa meget des skarpere. 

Den antisocialistiske Partidannelse, »Samlingspolitiken 

til Værn mod de nedbrydende Tendenser,« udvikler sig, 

snart som en aabent erklæret »Antisocialisme«, snart 

som en »Klump«, en grodet Masse af allehaande uens

artede Elementer, der i god Forstaaelse røgter de besid

dende Klassers Tarv og ved stiltiende Overenskomst 

kvæler Kravene fra Proletariatets Side.

Men ogsaa paa anden Vis virker Proletariatets Op

træden ændrende ind paa de besiddende Klassers poli

tiske Holdning. De bliver overfor Offentligheden nødt 

til at fralægge sig al Klassepolitik og højt og hellig at 

forsikre om deres egen redelige Karakter som samfunds-

15
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politiske Partier, der kun lader sig lede af Hensynet til 

»det Heles Vel«, nødt til at anlægge et mere gennemført 
Kostume paa det politiske Maskebal.

De bliver nødt til det, overalt hvor man bevæger sig 

under parlamentariske Former, hvor det — i hvert 

Paid rent formelt — er Vælgerbefolkningens Majoritet, 

der er den bestemmende. Det gælder her for de be

siddende Klasser at bevare Majoriteten for deres Par

tier; i samme Øjeblik et virkelig proletarisk, altsaa et 

socialistisk Parti var i Flertal i Folket og dermed i 

Folkerepræsentationen, vilde deres egen Saga være ude. 

Og selv om de under en saadan Situation vilde henvise 

til den Indflydelse, de besad i Førstekamret i Kraft af 

den privilegerede Valgret, vilde dog deres Stilling være 

moralsk knækket og deres endelige Fald kun et Spørgs- 
maal om Maaneder eller Uger.

Det gælder altsaa for dem om at bevare Flertallet, 

men det er en vanskelig Opgave. Thi selv udgør de kun 

en lille Brøkdel af Befolkningen. I ethvert moderne Sam

fund er Lønarbejderne i Forening med de proletariske 

Smaahusmænd og Smaaborgere det store Flertal, som er 

i Stand til at beherske det offentlige Liv, saa snart de 

er vaagnet til Bevidsthed om deres egne Klasseinteresser 

og gennemtrængt med Viljen til at gøre dem gældende. 

Det kan med Sikkerhed udregnes, al den ydersle Grænse 

for den Del af den danske Vælgerbefolkning, som over

hovedet kan antages at have nogen som helst Interesse 

i det bestaaende Samfunds Opretholdelse, i det aller

højeste er en Trediedel, medens de to Trediedele og sik

kert endnu langt flere ifølge deres hele Klasseslilling 

maa være interesserede i at fremme Overgangen til so

cialistiske Samfundsforhold. Og tilmed vokser Tallet
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paa disse sidste uforholdsmæssig fra Aar til Aar, efter- 

haanden som Proletariseringen breder sig i stedse vi

dere Kredse og Udbytningen skærpes. Vilde nu de be

siddende Klasser bekende Kulør, vedkende sig de Inter

esse-Hensyn, som er det ledende Motiv for deres Poli

tik, saa vilda de i samme Øjeblik have tabt alt Tilhæng 

i Befolkningen og dermed savet Grenen over bag sig. 

Hvad man — med en vis Varsomhed og med visse Hen

syn til den politiske Velanstændighed — kunde gøre i 

England for et Par Menneskealdre siden, medens Prole

tariatet endnu ikke eksisterede som politisk Faktor: 

træde frem som let gennemskuelige Klassepartier, det er 

ugørligt nu; nu gælder det at tilsløre og udviske, saa 

de helt eller halvt proletariserede Lag af Befolkningen 

kan lokkes ind over de Skel, der skiller de antiprole- 

tariske Partier fra det proletariske Parti.

Der bliver saaledes en dyb Forskel paa de Former, 

hvorunder de besiddende Klasser og Proletariatet fører 

Klassekampen. Alle driver de Klassepolitik, mere eller 

mindre udpræget, mere eller mindre bevidst. Men me

dens Socialdemokratiet, Proletariatets politiske Organi

sation, skarpt betoner, at dets Politik er Arbejderklas
sens Politik, mechns det stræber efter at udbrede og ud

dybe Klassebevidstheden, at sprede Klarhed over Klasse

samfundets virkelige Natur, at holde de sociale Skille

linier rene, og medens det dermed arbejder sig mere og 

mere frem imod Flertallet i Befolkningen og Magten i 

Samfundet — saa er derimod de andre Klassers politiske 

Organisationer interesseret i at dække over Klassemod

sætningerne, at plumre Samfundsforstaaelsen, nødt til 

at hykle en Samfundspolitik, som er urimelig og umu

lig, nodt til at gore det, fordi det er den eneste Maade,

’ 15*
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flodsvande, som er i Færd med at opsluge dem. De 

spiller fordækt, hvor Proletariatets Spil er aabent.

At hverve Tilhængere fra de proletariske eller halv

proletariske Befolkningslag ved en maskeret Klasse

politik, ved at skjule Overklasseinteresserne bag en so

cial Overflade, ved at opelske Illusioner om Klasseinter

essernes Harmoni, det bliver altsaa den Taktik, som 

Grundejendom og Kapital maa folge for at holde sig 

ved Magten.

Man sporer denne Bestræbelse allerede i en Række 

af de Nydannelser, der foregaar paa det rent økonomiske 

Omraade.

Et Tantiemesystem, der gør Arbejderne interesserede 

i Bedriftens gode Gang, idet Lønnen stiger og falder 

med Profilens vekslende Højde, er saaledes et ofte for

søgt Middel til at sløve den proletariske Klassebevidst

hed og fremkalde Forestillinger om Interessernes Har

moni — rent bortset fra, at det i Praksis er et fortræf

feligt Middel til at stavnsbinde Arbejderne, lamslaa 

deres Organisationer og forebygge Strejker. I en Del 

engelske Industrigrene, særlig i Metalbranchen, er Sy

stemet blevet stærkest udformet, igennem de »Fag-Over

enskomster« (Trade-Alliances), hvorved Arbejdernes og 

Arbejdskobernes Organisationer i Fællesskab aftaler 

Produktionsmængde og Priser, saa at Arbejderen træder 

ind som en Slags Medinteressent, en Smaa-Udbytter, 

der inficeres med kapitalistiske Synsmaader, saa prole

tarisk hans hele Eksistens end i Virkeligheden er.

Ogsaa Aktievæsenet har en lignende Tendens, ikke 

overfor Arbejderne, men overfor Smaaborgerskabet.
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Naar en lille Haandværksmester eller Handlende har 

ladet sig lokke til at sætte sine Sparepenge i et Aktie

foretagende, og Foretagendet gaar slet, takket være de 

ledende Kapitalister, som i Forvejen har lagt Beslag paa 

Udbyttet, saa moder han paa Generalforsamlingen og 

hører, at der ingen Dividende kan gives, og at Grunden 

er de fordringsfulde Arbejderes uforskammede Løn

krav; og han drejes da naturlig ind i antisocialistisk Ret

ning, støtter de Kapitalister, som kun har Brug for hans 

Penge og hans Stemme, og med hvem han ingen virke

lig Interesse har fælles. Det er den samme Taktik, som 

da i sin Tid Napoleon III. begyndte at udstede Stats

obligationer lydende paa smaa Belob, i den Hensigt at 

gøre Smaaborgerskabet interesseret i Statslivets rolige 

Gang og Dynastiets Opretholdelse og derved bryde dets 

revolutionære Tilbøjeligheder.

Tydeligst mærker man dog Bestræbelsen paa det rent 

politiske Omraade, i de forskellige smaa sociale Refor

mer, som gennemføres ved de herskende Partiers Med

virkning, Reformer, soin bringer den fattige Befolkning 

et og andet Gode uden dog at være i Stand til at forrykke 

det økonomiske Magtforhold mellem Klasserne. Deres 

Formaal er at virke beroligende paa den proletariske 

Klassebevægelse, saa de besiddende Klasser kan drage 

nye Tilhængerskarer til deres Partier. Resultatet er 

ganske vist som oftest et helt andet: at Arbejdernes 

Klassebevidsthed skærpes, deres Klassebevægelse styr

kes, ved de Indrømmelser, de saare vel forstaar, at de i 

Virkeligheden selv har tiltvunget sig.

Den danske Sociallovgivnings Historie leverer karak

teristiske Eksempler paa, hvordan den voksende prole

tariske Bevægelse tvinger de antisocialistiske Partier til
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lidt efter lidt at optage paa deres Program Reformer til 

Gavn for de Fattige — for ikke helt at forskertse Til

holdet i Befolkningen. Selv saa utvivlsomt et Over

klasseparti som Højre har maattet anlægge en saadan 

social Maske. To Perioder skelnes her: Først den 

Estrupske, i Firserne, da det gjaldt om ved smaa Bero

ligelsesmidler at købe Arbejderne ud fra Forbindelsen 

med Bondedemokratiet, saa Højre kunde faa frie Hæn

der til sit Statskup; da Planen mislykkedes, var det forbi 

med Partiets Arbejdervenlighed. Siden under de svage 

Ministerier i Slutningen af Halvfemserne, da det rege

rende Hojre søgte at vinde Galgenfrist ved i vidt Maal 

at tage Hensyn til den stærke Stemning, Socialdemokra

tiet havde arbejdet op. Man kan følge de enkelte Re

formers Historie, og man vil se, hvordan det er det so

cialdemokratiske Arbejderparti, der har rejst Spørgs- 

maalcne, hvordan de er blevet mødt med Modvillie og 

Kulde hos de besiddende Klassers Partier, indtil de om

sider har været nødt til at bøje sig og ordne dem ind 

blandt de Midler, hvorved de søger at dække over deres 

Klassepolitik og vinde Tilhæng i Vælgerbefolkningen.

Men alt dette hjælper kun for en Tid. Ved ethvert 

betydningsfuldt Spørgsmaal, der vil have en virkelig 

Magtforskydning til Følge, skærer Klassemodsætnin

gerne tværs igennem Hykleriet, saa de store udbyttede 

Masser lærer at kende Forskel paa Ven og Fjende.

Socialdemokratisk Samfundspolitik.

Baade Proletariatets og de besiddende Klassers Poli

tik er altsaa Klassepolitik, den første aaben og ærlig, 

den sidste hyklerisk og forløjet.
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Men Klassepolitik og Klassepolitik er to Ting.

Rent ethisk er der en dyb Forskel mellem en Kamp 

til Fordel for den store, sietstillede Hovedmasse af Be

folkningen og en Kamp til Fordel for en snæver og sta

dig snævrere, velstillet Kreds af Befolkningen, en dyb 

Forskel mellem den Kamp, der har Udbytningens Af

skaffelse til Maal, og den, der gaar ud paa Udbytningens 

Bibeholdelse og Skærpelse.

Udbytning er et økonomisk Begreb, men det har en 

ethisk Klangfarve. Det moderne Samfunds Udbytning 

vil sige, at et lille Mindretal af Mennesker er i Stand til 

Dag ud og Dag ind at lægge Beslag paa en Del af det 

samfundsnyttige Arbejdes Udbytte, som den store ar

bejdende Befolkning i sit Ansigts Sved frembringer, 

fordi de har tilrevet sig Enebesiddelsen af de Produk

tionsmidler, der er nødvendige for Arbejdets Gang; er 

i Stand til Aar ud Aar ind at holde den store og stadig 

voksende Del af Befolkningen nede i social og økonomisk 

Underkuelse, i et Savn, som er urimeligt, hvor Vel

standskilderne flyder saa rigelig, som de gør, i en stadig 

Utryghed, som er meningslos, hvor man ved Hjælp af 

den moderne Statistik og de moderne Kommunikations

midler er i Stand til at forebygge alle pludselige Kata

strofer, i et opslidende Stræb for det daglige Brød, saa 

der hverken levnes Tid eller Raad til en Udvikling af 

Aandskulturen, i en Tilstand, der stjæler Livslykken, 

undergraver Sundheden og driver Tusinder til Fattig- 

gaarden, til Tugthuset, til Bordellet.

En Klassekamp, der gaar ud paa at begrænse denne 

Udbytning, al bekæmpe den, med det sluttelige For- 

rnaal at besejre den, den har i sig selv en helt anden 

Karakter end de besiddende Klassers Kamp for at hævde
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kamp og vedkender sig at være det, men den er tillige 

en Kamp for et højere Samfund, et Kultursamfund. Den 

kan kun føre til sit Maal, naar det besiddelsesløse Prole

tariat med ubønhørlig Konsekvens gør sine Interesser 

gældende overfor Udbytterklasserne; men den vil, efter- 

haanden som Udviklingen skrider frem, i Kraft af sit 

ethiske Præg, drage flere og flere humant og kulturelt 

tænkende Mennesker over til sympathisk Forstaaelse 

med den socialistiske Bevægelse.

Saaledes ethisk. Men ogsaa i social-historisk Hen

seende er der en dyb Væsensforskel mellem den Klasse 

kamp, Proletariatet fører, og den, det møder fra de to 

besiddende Klassers Side. De peger i helt forskellig 

Retning, som overhovedet hver af de tre Klasser repræ

senterer sin helt forskellige Fase i den historiske Ud

vikling.

Grundejernes Klassekamp er reaktionær, den peger 

bagud, dens Maal er at skrue Udviklingens Hjul til

bage. Idealet er en fevdalistisk, ganske vilkaarlig og 

brutal Udplyndring af det hele Samfund, af Kapital

ister saavel som af Arbejdere, i Kraft af Jordegods- 

Besiddelsen; en Udplyndring uden den Sminke af social 

Berettigelse, som Kapitalens Medvirkning i Produktions

processen dog giver den kapitalistiske Udbytning; en 

barbarisk Middelalder, krydret med de Raffinements, 

den Champagne, de Havannacigarer, den hele overdaa- 

dige Luksus, som først den moderne Kapitalisme har 

sat Grundejeren i Stand til at nyde.

Kapitalisternes Klassekamp er konservativ. Dens 

Maal er at opretholde den bestaaende Tingenes Til

stand, med nogle Tilbageskridt hist og her, hvor Ar-
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be jdornes Klassekamp allerede nu har drevet Udviklin

gen saa vidt frem, at det er blevet generende for Kapi

talen; med nogle Fremskridt hist og her, som kan fore

bygge de mest forargelige Former for Udbytningen og 

bidrage til at berolige Arbejdernes ophidsede Sind; med 

smaa Forandringer ude i Periferien af det bestaaende 

Samfund, men saadan at Kernen ikke berøres, saadan 

at de selv bevarer deres fulde Ejendomsret til og fri 

Raadighed over Produktionsmidlerne og dermed deres 

Ret til at udbytte Arbejderne.

Proletariatets Klassekamp er revolutionær. Den gaar 

ud paa Arbejdets Emancipation, Udbytningens Afskaf

felse, eller med andre Ord paa Omstyrtningen af det 

nuværende Samfund og Gennemførelsen af et nyt Sam

fund, hvilende paa et helt andet Grundlag, saaledes at 

al Udbytning, al Klassemodsætning og dermed al frem

tidig Klassekamp er umuliggjort.

Men netop ved denne revolutionære Karakter kom

mer den socialdemokratiske Klassekamp i en ejendom

melig Dobbeltstilling. Dens Maal er Overvindelsen af 

de kapitalistiske Samfundstilstande, ikke ved at gaa til

bage forud for Kapitalismen, som smaaborgerlige Sam- 

iundsreformatorer vil, men ved at gaa frem udover Ka

pitalismen og drage dens Konsekvenser i deres fulde 

Udstrækning. Socialdemokratiet ser i Kapitalismen én 

Fase i den historiske Udvikling, en Fase, som har sin 

Mission at udføre, og som lægger Betingelserne til Rette 

for nye, højere Samfundstilstande. Socialismens histo

riske Forudsætning er den kapitalistiske Produktions- 

maade i dens højeste Blomstring, en Tilstand, hvor Ka

pitalen har taget Samfundets produktive Kræfter i sin 

Tjeneste og drevet sin egen Virksomhed op til et saa-
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dant Højtryk, at den ikke evner at besværge de Magter, 

den selv har fremkaldt. Paa det Tidspunkt, da denne 

Situation indtræder — et Tidspunkt, der nærmer sig 

med raske Skridt; de vældige amerikanske Kapitaluhy

rer, der opstaar, de frygtelige Depressionsperioder, der 

hæi ger Befolkningen, viser, hvordan de produktive 

Kræfter, som Kapitalen har fremkaldt, er ifærd med at 

vokse den over Hovedet — da og først da er Tiden 

moden, til at Socialismen kan træde ind og afløse Kapi
talismen.

Socialdemokratiet og det kapitalistiske 

Fremskridt.

Der kommer ved Kapitalismens Forhold til Udvik

lingen en helt ejendommelig Farve over Proletariatets 

Stilling i den moderne Klassekamp. Det fører Krigen 

imod Kapitalismen, men det er samtidig interesseret i 

Kapitalismens Fremskriden og rationelle Udvikling.

Socialdemokratiet iagttager med Tilfredsstillelse, 

hvorledes den kapitalistiske Produktionsmaade breder 

sig fra Land til Land, fra Fag til Fag. Saa mange 

Lidelser det end forvolder Befolkningen, saa er det den 

uomgængelig nødvendige Betingelse for Fremtidens 

højere og lysere Kultur, der herved skabes. Thi uden 

den kapitalistiske Produktionsmaade ingen Mulighed for 

Socialismen, hverken den sociale Mulighed for en orga

niseret, maalbevidst proletarisk Rejsning eller den øko

nomiske for Produktionens Regulering under Samfun

dets Ledelse. I de Lande, hvor endnu ingen Fabrikskor

stene ryger, er da ogsaa Befolkningens Kaar gerne fuldt 

saa elendige og altid uendelig mere trøsteslose, end hvor



235

Kapitalismen vel volder Lidelser, men samtidig mod 

sin Villie skaber Udvej af Lidelserne.

Socialdemokratiet ser ogsaa med god Fortrøstning 

til Fremtiden, hvordan Maskintekniken udvikler sig, 

hvordan nye, mere hensigtsmæssige og arbejdssparende 

Redskaber trænger igennem paa det ene Omraade efter 

det andet. Den øjeblikkelige Virkning er som oftest 

haard; Arbejdere kastes ud af Erhverv, og Arbejdsløs

heden vokser; det bliver en væsenlig Opgave for Arbej

derorganisationerne at søge at skabe en lempelig Over

gang, saa det mindst mulige af Menneskelykke gaar til 

Spilde. Men i det lange Lob lægger netop denne tekniske 

Udvikling Betingelserne til Rette for en højere, en frugt

barere Produktion under socialistiske Forhold. I det 

bestaaende Samfund betyder Indførelsen af en arbejds

sparende Maskine Brodløshed for en Del Arbejdere, Løn

tryk for de ovrige, mens samtidig Kapitalisternes Pro

fi tmasse vokser; naar Socialismen overtager Arven, 

bliver Resultatet en Forkortelse af Arbejdstiden, en 

Forøgelse af Arbejdsudbyttet, et højere Maal af Velvære 

for hele Samfundet. Intet viser klarere end netop Stil

lingen til det tekniske Sporgsmaal, hvilket Svælg der er 

mellem det moderne, revolutionært fremadskuende So

cialdemokrati og de ældste, reaktionære Arbejderbevæ

gelser, da man slog Maskinerne i Stykker og troede ved 

Vold at kunne standse det tekniske Fremskridt.

Paa samme Maade endelig overfor de mægtige Kapi

talsammenslutninger, de Karteller og Trusts, som i sta

dig videre Omfang tilriver sig Eneherredømmet over 

Produktionen. Ogsaa her er Virkningerne i første Om

gang uhyggelige: en Knægtelse af Arbejderne, en Brand- 

skatning af Forbrugerne under de enevældige Penge-
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despoter, for hvem Profiten er den eneste Lov. Men 

ogsaa herigennem fremskyndes Overgangen til Socialis

men. Der skabes en Orden i Produktionens Kaos, en 

Plan, en Overskuelighed, som i høj Grad vil lette den 

samfundsmæssige Udøvelse. Der skabes en Sammen

dragning af Produktionsmidlerne paa nogle ganske en

kelte Punkter, som vil gøre det til en saare simpel Ope

ration at fore dem over i Samfundets Besiddelse. Der 

skabes i den store Befolkning en voksende Forstaaelse af 

det kapitalistiske Udplyndringssystem; der banes Vej for 

den Bevidsthedernes Revolutionering, af hvilken den so

cialistiske Klassekamp udspringer.

Overalt hvor Kapitalismen saaledes skrider frem 

mod større Udbredelse og hojere Fuldkommenhed, dér 

kan det klassebevidste Proletariat netop i Kraft af sine 

Klasseinteresser med Tilfredsstillelse følge dens Frem

gang, og det søger kun at gribe ind for at jævne og regu

lere Udviklingen, ikke for at hæmme og standse den. 

Thi saa bøddelagtig Kapitalens Gerning end er, saa er 

det Rydningsarbejdet for Socialismen, den udfører.

Saaledes paa det rent økonomiske Omraade, og saa

ledes ogsaa paa ethvert andet. Overalt hvor der er Be

stræbelser oppe for Statslivets Demokratisering, for Lov

givningens Humanisering, for Sindenes Radikalisering, 

finder de deres sikre Støtte hos Socialdemokratiet, ikke 

af taktiske Opportunitetshensyn, men fordi Proletariatet 

ifølge hele sin Klassestilling er interesseret i det almin

deliga kulturelle Fremskridt. Overalt hvor Kampen 

føres imod Udbytning, Underkuelse, Reaktion, af hvad 

Art den end er, selv om den ikke direkte er rettet imod 

Arbejderne, maa det klassebevidste Proletariat ifolgc 

hele sin Natur være i Spidsen for Kampen, fordi dets
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derkuelse og Reaktion. De samme Kredse af Befolk

ningen, som moder den skarpeste Modstand fra Social

demokratiet, naar de optræder som Undertrykkere og 

Reaktionsmænd, finder Tilslutning og Bistand paa de 

Punkter, hvor de selv er Genstand for Undertrykkelse 

og selv arbejder for Fremskridt.

Den finske Fabrikant, den sønderjyske Proprietær 

har Socialdemokratiet imod sig, naar han udbytter Løn

arbejderne og trykker deres Kaar nedad, men i Sporgs- 

maalet om den russiske og prøjsiske Nationalitetstvang 

har han ingen paalideligere Forbundsfælle end netop 

det internationale Socialdemokrati, som afskyr den na

tionale Underkuelse og hævder Folkenes absolute Selv

bestemmelsesret paa dette som paa alle andre Omraader. 

Bourgeoisiets Kvinder møder overalt, hvor det gælder 

deres egentlige Klasseinteresser, Socialdemokratiets 

stejle Modstand, men hvor det gælder den dæmrende 

Følelse af deres egen uværdige Stilling, deres Udeluk

kelse fra de borgerlige Rettigheder, deres lovfæstede 

Underdanighedsforhold overfor Manden, dér har de i 

Virkeligheden ingen anden Hjælp at haabe paa end 

Proletariatet — der klart og bestemt kræver lige Ret for 

alle voksne Mennesker, Kvinder saavel som Mænd. Et

hvert ærligt Arbejde for Militærudgifternes Nedsættelse 

og den forraaende Militarismes Begrænsning, enhver 

alvorlig Bestræbelse for social Lovgivning til Gavn for 

de Besiddelsesløse, enhver energisk Kamp imod den pri

vilegerede Valgret kan. regne paa Støtte lia Socialdemo

kratiet — fordi Proletariatet herigennem ser Banen blive 

friere for dets egen Emancipationsbevægelse. Ethvert 

Snigløb mod Aandslivets Frihed moder i Socialdemo-
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kratiet sin uforsonlige Fjende — thi Proletariatets Klas

seinteresser er i Slægt med enhver fri aandelig Udvik

ling, og dets Samfundsideal er Anarkiet for alle aande- 

lige Felter ligesaa fuldt som Socialismen for alle ma

terielle.

Saalcdes overalt. Med logisk Nødvendighed bliver 

den socialdemokratiske Politik det Brændpunkt, der 

samler alle de enkelte Fremskridtsbevægelser i sig. Net

op den ejendommelige Stilling, hvori Proletariatet staar, 

som Repræsentanten for alle Undertrykte, som Bæreren 

af al historisk Udvikling, netop den hæver dets Klasse

politik op over Klassepolitiken i snæversynet Forstand, 

forvandler den til en Samfundspolitik, den eneste mu

lige i det moderne Samfund. Dens Maal bliver et helt 

nyt Samfund, med en højere Kultur, en mere udviklet 

Produktionsmaade, et finere og rigere Aandsliv. Bag 

os ligger Aartusinders Historie om vekslende Samfunds

former, alle oprevne af Klassekampe, alle befolkede af 

en Menneskehed, der hærges og nedværdiges af Bekym

ringer for Brødet, af Udbytning, af Undertrykkelse. For

an os ligger — i Kraft af Arbejderklassens maalbevidstc 

Befrielseskamp — det første Samfund, hvor Klassemod

sætningerne er udjævnede, hvor Næringssorgerne er 

overvundne, hvor den personlige Frihed er fuldt gen

nemført, hvor Mennesket kan udvikle sig til sin højeste 

aandelige og legemlige Harmoni, det første virkelige 

Kultursamfund.



Statistik og Socialisme.

Statistiken og de socialistiske Theorier.

I
MELLEM Statistik og Socialisme er der en Veksel

virkning, hvis Natur det har sin store Interesse at 

vinde et Overblik over.

Den Sum af Erfaringer, stadig mangfoldigere af Art, 

stadig stigende i Masse, som den statistiske Forskning 

indvinder til Belysning af det sociale Livs forskellige 

Fænomener, har for den moderne Arbejderbevægelse 

en Betydning, som vanskelig kan vurderes for højt; den 

virker klarende paa de socialistiske Theorier, den brin

ger Vaaben til den proletariske Klassekamp, den letter 

og fremskynder Overgangen til de socialistiske Sam- 

fundstilstande.

I Ordet »Socialisme« rummes disse tre Begreber, ind

byrdes fuldkommen forskelligartede og dog uløselig 

knyttede til hinanden — som Tanke, Handling og Re

sultat i Forening danner et ubrydeligt Hele: 1) den theo- 

retiske Erkendelse af det kapitalistiske Samfunds Byg

ning og Udviklingsretning; 2) den praktiske socialdemo

kratiske Virksomhed, Bestræbelsen for at vække Arbej

dermasserne til Klassebevidsthed og organisere dem til 

Klassekamp; 3) det socialistiske Samfund, hvis Grundlag
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er Samfundets Ejendomsret til og Udnyttelse af Pro

duktionsmidlerne. Tilsammen spænder disse tre Be

greber over alle Felter af det offentlige Liv; intet socialt 

er Socialismen uvedkommende. Fra det største til det 

mindste — fra de amerikanske Trusts til et dansk Aktie

selskabs fedtede Svindlerier, fra den russiske Revolution 

til Sogneraadsvalget i en dansk Kommune, fra den 

traadløse Telegraf til Cigaravtomaten henne paa Hjørnet 

— altsammen har det sin særegne Betydning, som Ud

slag af de økonomiske Kræfter, der raader, som Optrin 

i den sociale Kamp, der kæmpes, som Led i Forudbe- 

tingelserne for det socialistiske Samfund, som er Slut

punktet for hele Nutidens sociale Udvikling.

Overfor dette brogede Mylr af Kendsgerninger, som 

for den »borgerlige«, den ikke-socialistiske Bevidsthed 

falder fra hverandre i et meningsløst Kaos, men for den 

socialistiske Betragtning kun træder frem som logiske 

Følger af de herskende sociale Vilkaar, har Statistiken 

den Opgave at samle de ensartede Træk gruppevis, 

rnaale deres Masse og Fordeling og aflæse deres For

skydning, for derfra at drage Slutninger om de Aar- 

sager, der ligger til Grund for Forholdene, og den Ret

ning, hvori Forholdene udvikler sig. For den theore- 

tiske Socialisme — og her er det da, Statistikens Be

tydning først og fremmest er iøjnefaldende — bliver 

den statistiske Forskning altsaa som et fint og sikkert 

mærkende Instrument, der skærper Iagttagelsesevnen, 

udvikler lagttagelsesfeltet til det mangedobbelte, virker 

som Thermometret eller Barometret for Meteorologien, 

som Kikkerten for Astronomien.

Selve de grundlæggende socialistiske Theorier — om 

den økonomiske Basis for al historisk Udvikling, om
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Merværdiens ejendommelige Natur, om Retningen og 

Maalet for det kapitalistiske Samfunds Udvikling — 

skylder ikke de statistiske Iagttagelser deres Tilblivelse; 

i Marx’s Arbejder spiller det rent statistiske Materiale 

en underordnet og temmelig tilfældig Rolle, snarere som 

Illustration end som Bevis; den talmæssige Samfunds

iagttagelse var overhovedet indtil for 30- 40 Aar siden 

lidet fremskreden, dens Stof stærkt begrænset, dens Me

thode ret famlende. Heller ikke Kopernikus og Kepler 

havde teleskopiske Iagttagelser at støtte sig til, da de 

udformede og begrundede Theorien om Solsystemet. 

En socialistisk Theori kan ikke fodes af en Række sta

tistiske Erfaringer; dens Ophav er Studier af en helt 

anden Art, over de enkleste sociale Forhold, mellem Ko

ber og Sælger i Almindelighed, mellem Køber og Sælger 

af Varen Arbejdskraft i Særdeleshed. Men Theorien 

kan prøves ved at stilles overfor Tallene fra det virke

lige Liv, bekræftes, hvor den viser sig at give en fyldest

gørende Forklaring paa de faktiske Forhold, amdres, 

hvor den viser sig kun delvis tilfredsstillende, og i alle 

Tilfælde udvides med en Rigdom af nye Synspunkter.

Samtidig med, at Statistiken finder de talmæssige 

Udtryk for de sociale Udviklingsretninger, hvori Nu

tiden er stedt, for Forandringerne i de enkelte Klassers 

Tilstand, for Forskydningerne mellem de forskellige 

Klasser indbyrdes, samtidig viser den ogsaa, hvordan 

hver enkelt Klasses Tænkemaade og Handlemaade be

stemmes af de økonomiske Betingelser, hvorunder den 

lever; det er Baggrunden for al socialistisk Erkendelse, 

der her opruller sig — at hver Klasse har sit bestemte 

Særpræg, skabt af de særlige økonomiske Vilkaar. Selv 

hvor det enkelte Individ handler i fuld Frihed, ledet af

16
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tilsyneladende rent personlige Indskydelser, viser der 

sig for Summen af alle en Klasses Medlemmer de sam

me, regelmæssig tilbagevendende Ejendommeligheder; 

i Arbejderklassen er — for at nævne et ganske enkelt, 

særlig godt belyst Eksempel — Antallet af tidlige Ægte

skaber langt hojere end i de besiddende Klasser, og An

tallet af de Born, der fødes i Ægteskaberne, er ufor

holdsmæssig hojere. Aar efter Aar træder disse Ejen

dommeligheder op, med meget nær den samme Styrke; 

kun hvor de økonomiske Betingelser skifter, ændres og- 

saa de statistiske Udslag; i Tider med stor Arbejdsløs

hed og høje Priser paa Livsfornødenheder synker An

tallet af Arbejderægteskaber og stiger Udvandrerantal

let. Selvmordshyppigheden, Prostitutionens Udbredel

se, Enkemænds og Enkers fornyede Ægteskaber, Lov

overtrædelsernes Antal og Art, Pantelaanerkontorernes 

°g Sparekassernes Omsætning, Skoleforsømmelsernes 

Hyppighed — for ikke at tale om Forhold som Sygelig

hed og Dødelighed — hele det Materiale, som den mo

derne Statistik registrerer, kan i sine forskellige For

mer fores tilbage til Besiddelsesforholdene, og Sving

ningerne i de statistiske Tabeller kan forklares som 

Udslag af de økonomiske Bølgebevægelser, der paavir

ker de enkelte Klas.ser.

Det er kun spredte Tilløb, der endnu er gjort i denne 

Retning — de fleste Træk gemmer sig endnu i de for

virrende Summatal for den hele Befolkning, og hvad 

der er fremdraget, gælder mest de elementære, rent vi

tale Forhold: Vielse, Fødsel, Død. Ogsaa Spørgsmaal 

af anden Art vil det dog være muligt at belyse, og jo 

flere Forhold der drages ind under Undersøgelsen og 

jo finere den sociale Leddeling gennemføres, des skar-
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pere og rigtigere bliver den Forstaaelse, den theoretiske 

Socialisme herfra kan vinde.
— Igennem de statistiske Iagttagelser træder altsaa 

de socialistiske Theorier fra Abstraktionernes klare Luft 

ned i det praktiske Livs Mylr af Enkelttilfældenes Mil

lioner og finder her paa alle afgørende Punkter Bekræf

telse. Det viser sig, al den marxistiske Theori er den 

eneste, som giver en fyldestgørende Forklaring paa det 

moderne Samfundlivs faktiske Fænomener — som det 

har vist sig, at den kopernikanske Theori gav den eneste 

fyldestgørende Forklaring paa Eftertidens teleskopiske 

Erfaringer.
Det er dog ikke blot Socialismens theoretiske Erken

delse, men ogsaa Socialdemokratiets praktiske Virk

somhed, som henter nyt og nyttigt Stof fra Statistikens 

Tal.

Statistiken og den socialdemokratiske Virksomhed 

Agitation og Organisation.

Socialdemokratiets praktiske Virksomhed har en 

dobbelt Opgave: først den agitatoriske — at kalde de 
udbyttede Folkemasser til Bevidsthed om deres Stilling 

indenfor det bestaaende Samfund; dernæst den organi

satoriske — at ordne det klassebevidste Proletariat i fa

ste Rækker til en planmæssig Klassekamp, hvor man 

tager det mest mulige, som i Øjeblikket kan naas til 

at styrke og hojne Proletariatets Stilling, medens man 

samtidig med ubonhorlig Konsekvens forfølger det 

Maal, som maa være det ledende for al proletarisk 

Klassebevægelse. Al socialdemokratisk Aktion opløser 

sig i disse to Elementer.

16*
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Grundlaget for den socialdemokratiske Agitation er 
Paavisningen af det Forhold, hvori Arbejderen befinder 

sig i det kapitalistiske Samfund: besiddelsesløs, det vil 

sige uden Raadighed over de Produktionsmidler, der 

er nødvendige for at udløse hans Arbejde og skaffe ham 

Brødet, er han nødt til at sælge sin Arbejdskraft til 

Fremmede og nødt til at taale en stadig Udbytning. 

Den eneste Losning paa Konflikten mellem Arbejderens 

Klasseinteresser og Samfundets Former er en Omvælt

ning i Besiddelsesforholdene, saaledes at Produktions
midlerne gaar over til det arbejdende Samfunds Besid

delse. Det er denne enkle Erkendelse af de elementære 

Betingelser, hvorunder Arbejderklassen lever, som dan

ner den aandelige Drivkraft, i al moderne proletarisk 

Klassekamp; enhver Arbejder, som fuldt tilegner sig 

den, hans Bevidsthed revolutioneres, hans Opfattelse 

af Omgivelserne skifter, hans Plads i de sociale og po

litiske Kampe er med logisk Nødvendighed bestemt, 

han kan ikke være andet end bevidst og kæmpende So
cialdemokrat.

Men netop for at denne Erkendelse kan tilegnes 

fuldtud og indenfor alle proletariske Befolkningskredse, 

er det ikke nok, , at man i en abstrakt, skeletmæssig 

Form paaviser Sammenhængen mellem Besiddelsesfor

holdene og de sociale Tilstande; denne Sammenhæng 

maa fremstilles i Tilknytning til de mangfoldige prak

tiske Livsforhold, som Arbejderne daglig har for Øje. 

Det er den socialdemokratiske Agitators, Talerens og 

ikke mindst Journalistens Opgave at bringe hele Strøm

men af aktuelle Begivenheder ind under dette Syns

punkt, at stille de enkelte Ting hver paa dens rette
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Plads, som Udslag af Klassemodsætningerne, som Led 
i Klassekampen.

Og her træder Statistiken ind som et saare nyttigt 

Hjælpemiddel. Af to Grunde. Dels fordi et statistisk 

Tal giver et skarpere og mere levende Billede end selv 

de mest malende Ord, brænder sig ind i Bevidstheden 

med en ganske anden Styrke; man kan skildre, i nok 

saa stærke Ord, den dybe Elendighed, der hersker i de 

fattigste Lag af det københavnske Proletariat — ingen 

Skildring virker dog isaa anskuelig som den nøgne 

Kendsgerning, at for hver Gang der dør 10 Smaabørn 

i københavnske Embedsfamilier, dør der 15 i de mere 

velstillede Arbejderfamilier og 27 i de Familier, der er 

saa usselt stillede, at de maa tage til Takke med Et

værelseslejligheder. Og dels fordi ct statistisk Tal giver 

et fuldstændig sikkert Udtryk for det faktiske Forhold, 

hvor man ellers kun har med ubevislige personlige Ind

tryk at gøre, der kan slaa stejlt imod andre Indtryk, 

eller med en Række isolerede Hændelser, der i hvert 

Fald til en vis Grad kan være Undtagelser fra Regelen. 

Og netop denne statistiske Sikkerhed virker som et Slag 

i Ansigtet paa den Sum af taabelige eller perfide Paa

stande om, »hvor herlig vidt vi dog har bragt det frem«, 

hvordan Arbejderne lidt efter lidt vokser ind i jævnt 

borgerligt Velvære, hvordan et socialt Reformarbejde 

er tilstrækkeligt og en revolutionær Samfundsomdan

nelse overflødig og skadelig.

Intet Forhold virker saa agitatorisk som Arbejds

løsheden, fordi det tvinger Arbejderen til at ræsonnere 

over sin egen Stilling, fordi det afslører hans egen Af

hængighed, Utryghed, Ufrihed. fordi det med Kends-
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gerningernes Logik skærer tværs igennem alle Fraser 

om Arbejderklassens smaaborgerlig gode Kaar og lyse 

Udsigter indenfor det kapitalistiske Samfund — thi 

endnu har ingen kunnet anvise nogen Vej til at afskaffe 

Arbejdsløsheden uden samtidigt at afskaffe det bestaa- 

ende Besiddelsesforhold. Men først belyst ved statistisk 

Materiale træder dette Spørgsmaal frem i al sin frygte

lige Vælde — i Aarene 1901—04 har der gennemsnitlig 

hver eneste Dag Aaret igennem gaaet 12,000 organise

rede danske Arbejdere ledige, noget færre om Somme

ren, noget flere om Vinteren. Et Tal som dette viser 

Dybden og Omfanget af den Elendighed, som stadig 

findes indenfor Samfundet. Det samme gør Statistiken 

over Dødeligheden i de forskellige Klasser, over Bolig

forholdene og Huslejen, over Selvmordene, over For- 

brugsforholdene indenfor Proletariatet, over Fattigvæ

senet osv. Alle disse Forhold, som det enkelte Menne

ske kun kan overskue indenfor en snæver Kreds, træder 

her frem i deres masseagtige, for hele Samfundet gæl

dende Skikkelse.

Igennem Statistikens Tal faar man imidlertid ikke 

blot et Billede af den absolute Elendighedstilstand i 

alle dens grelle Former, men ogsaa af den relative — 

af Misforholdet mellem det, som er, og det, som kunde 

være. Det er en Frase, man ofte hører, at Socialismen 

er en Umulighed, om ikke af anden Grund, saa fordi 

der ikke er Rigdomme nok i Samfundet: den Lighed, 

et socialistisk Samfund vilde skabe, vilde blive en Lig

hed i Armod, ikke i gode Kaar, men denne Opfattelse 

beror paa den Forudsætning, at Arbejdsmanden vilde 

blive uforandret, som den er nuomstunder, at den lidet 

produktive Smaadrift vilde blive bestaaende i sit fulde
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nuværende Omfang, at Arbejdslosheden vedblivende 

vilde lægge Tusinder af Menneskers Arbejdskraft ode, 

al den kapitalistiske Produktionsmaades Anarki stadig 

vilde lade Masser af Værdi og Arbejdskraft gaa til 

Spilde. Men selvfølgelig vil et socialistisk selvforsy

nende Samfund i egen Interesse undgaa alt dette; Sam

fundets Arbejdskraft vil i fuld Udstrækning blive an

vendt paa den hensigtsmæssigste Maade, under Udnyt

telse af den højeste Teknik, som til enhver Tid kendes. 

Og statistiske Studier over de enkelt Produktionsgrene 

viser, hvilken uhyre Forøgelse af Arbejdets Produk

tivitet der derved kunde indvindes, alene paa det tek

niske Trin, som allerede nu er naaet. Det ligger uden

for al Tvivl, det kan Punkt for Punkt dokumenteres 

med statistiske Beviser, at blot med en daglig Arbejds

tid paa 5—6—7 Timer vilde der under rationel sociali

stisk Produktionsmaade til hver Familiehusholdning 

kunne blive en Sum af Forbrugsgoder svarende til, hvad 

der nuomstunder købes for 4—5000 Kr. —. Ikke mindst 

dette »Blik ind i Fremtidssamfundet« — der er ligesaa 

nøgternt, har ligesaa lidt at gøre med digterisk Fantasi 

som Astronomens Forudsigelser om næste Aars Sol- og 

Maaneformørkelser — har sin store agitatoriske Mis

sion.
For den proletariske Organisation er Statistikens Be

tydning umiddelbart indlysende. Enkelte Antydninger 

er her tilstrækkelige.

I stadig stigende Grad kræver Fagioreningsbevægel- 

sen statistisk Materiale — for at vinde Overblik over 

Lønforholdene, over Organisationernes Udbredelse, 

over Arbejdsløshedens Omfang, ikke blot i det enkelte 

Unicl. men ogsaa i andre kapitalistiske Lande. Det er
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en Viden af allerstørste praktisk Nytte — paa samme 

Maade som Generalstabens Kortlægning er af allerstør

ste Betydning for en kæmpende Hær. Jo klarere Kund

skab en Fagorganisation har om sin egen og Modstan

derens Styrke, om det okonomiske Rygstod, enhver af 

Parterne har, om de Reserver,, enhver af dem kan føre 

i Marken, des mindre udsat er den for at gribe fejl, des 

større Udsigt har den til at sejre. Men det er en Kund

skab, som i vor Tid med de stadig mere sammensatte 

sociale Forhold kun kan vindes ad statistisk Vej.

For Sygekassevæsenet og end mere t. Eks. for Ar

bejdsløshedsforsikringen er et vist statistisk Grundlag 

en ubetinget Nødvendighed; jo storre det statistiske Ma

teriale er og jo finere leddelt, des sikrere kan enhver In

stitution af denne Art virke.

Og endelig stiller Socialdemokratiets stigende kom

munale og navnlig politiske Repræsentation stærkt 

voksende Krav til Herredommet over Statistiken«; Ar- 

bejdsmaade og Resultater. Der er i Administrationen 

Hundreder af Forhold, som vanskelig kan belyses paa 

anden Maade end ved en talmæssig Betragtning af, 

hvordan t. Eks. den eller den Forholdsregel har virket 

i andre Kommuner. Og der er paa Lovgivningens Om- 

raade kun faa Punkter, hvor ikke de statistiske For

arbejder spiller en større eller mindre Rolle. Det al

mindelige sociale Synspunkt maa her bestemme Hoved

retningen for en socialdemokratisk Fraktions Hold

ning; Hensynet til den øjeblikkelige politiske Situation 

maa være afgørende for, om et Stykke Lovgivnings

arbejde kan godkendes som en foreløbig Indrømmelse, 

man indtil videre vil blive staaende ved; men i Detail

lerne bliver en statistisk Vurdering et vigtigt Element;
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det gælder ikke blot Sporgsmaal om Skatteforholdene, 

om Valgkredsordningen, om Forsikringsvæsenet osv., 

som helt og holdent hviler paa statistisk Grundlag, men 

ogsaa om Retsplejen, om Ædruelighedslovgivning, om 

Tuberkulosens Bekæmpelse osv.

Baade for den theoretiske socialistiske Erkendelse 

og dernæst ogsaa for den praktiske socialdemokratiske 

Organisation har Statistiken altsaa den største Betyd

ning. Men ogsaa i et socialistisk Samfund vil den 

træde ind som et virksomt Middel til Produktionsfor

holdenes Ordning.

Statistiken og den socialistiske Produktionsmaade.

Under gennemførte socialistiske Tilstande vil den 

statistiske Erkendelse træde ind som Middel til at re

gulere Produktionen og derved komme til at virke som 

en af de allervigtigste Grundbetingelser for Samfunds

livets regelmæssige Gang.

Saa længe Naturalhusholdningen var fremherskende 

i Samfundet, var det yderst let at overskue Trangen til 

de forskellige Forbrugsgoder. Man vidste af Erfa

ring, at daarlige Aar fra Tid til anden indtraf, og man 

sorgede for i de gode Aar at træffe sine Forholdsregler; 

den indiske og den russiske Kommune havde altid et 

Forraad af Korn liggende som Nødhjælp, hvis Høsten 

• slog fejl.

Efterhaanden som Vareøkonomien har afløst Na

turaløkonomien, og Arbejdsdelingen mellem Samfun

dets Medlemmer er blevet finere og finere, er alle so

ciale Forhold blevet bestandig mere sammensatte og 

uoverskuelige. For den umiddelbare Betragtning er det



250

umuligt at vinde noget Overblik over Markedets uen

delig mangeartede og evig flydende Varemasser, over 

deres Udspring og deres Maal. Det personlige Behov er 

helt forsvundet som direkte Motiv for Produktionen; 

hvad der dirigerer den menneskelige Arbejdskraft fra 

det ene Felt til det andet, er Hensynet til Profiten; iiaar 

en Kapitalist opretter en Fabrik for Margarine eller 

Jernbaneskinner, er det ikke for at tilfredsstille en 

Trang til disse Genstande — tværtimod; han ønsker 

kun, at den Trang, der er tilstede i Samfundet, maa 

forblive utilfredsstillet i videst muligt Omfang; des 

højere Priser kan han erhverve for sine Produkter, des 

højere Profit kan han høste. Resultatet er den vilde 

Planløshed, som behersker al kapitalistisk Produktion. 

Kun Loven om Tilbud og Efterspørgsel gør sig i sidste 

Instans gældende som Regulator, vel at mærke ikke 

jævnt og umærkelig, men stødvis, med voldsomme Ry

stelser, der foraarsager en Uendelighed af Spild af Ar

bejdskraft og Værdi, medfører en Række frygtelige 

Lidelser for Befolkningen.

Først igennem en statistisk Bearbejdelse bliver det 

muligt at vinde et Overblik over Regelmæssigheden i 

dette Kaos.

Dels giver Statistiken et Billede af Forbrugsforhol- 

dene: hvor stor en Mængde, der gennemgaaende bruges 

af de forskellige Genstande indenfor den samlede Be

folkning; hvorledes Forbruget svinger med Varepriser

nes Stigen og Falden; hvordan de enkelte Samfundslag 

maa indrette deres Forbrug forskellig efter deres for

skellige Indtægt. Og dels giver den et Billede af Pro

duktionsforholdene: hvor meget der fremstilles af de
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forskellige Genstande indenfor det hele produktive 

Samfund, og hvor meget der kan fremstilles i de Be

drifter, der staar paa det højeste tekniske Udviklings

trin, i hvor lang en Arbejdstid, med hvor stort et Ud

læg af Arbejdskraft, med hvor stor en Anvendelse af 

Raa- og Hjælpestoffer, med hvor stort et Slid paa Red

skaber og Bygninger, med hvor stort et Spild af Af

faldsstoffer. Paa begge disse Omraader er endnu kun 

de forste Skridt gjort; men der er iblandt de moderne 

Statistikere en voksende Interesse for at faa netop disse 

Spørgsmaal belyst.

Og jo bedre Produktions- og Forbrugsforholdene 

bliver belyst, des sikrere et Udgangspunkt har man for 

den planmæssige, bevidste Regulering af Produktionen 

under socialistiske Samfundstilstande.

Men selvfølgelig kun et Udgangspunkt. Den mo

derne Statistik kan, selv om den naar sin højeste Fuld

kommenhed, kun angive, hvordan Forholdene stiller 

sig, saalænge Profithensynet er det eneherskende, ikke, 

hvordan de vil stille sig, naar det engang i Tiden afløses 

af Samfundshensynet. Produktionsstatistiken kan for

tælle, hvor meget der faktisk bliver produceret af de 

forskellige Genstande — men vel at mærke: samtidig 

ligger der en uhyre Masse af Arbejdskraft brak, til li

den eller ingen Nytte; naar Socialismen tager den i 

Brug, vil Samfundets produktive Kræfter kunne ud

folde sig i en ganske anden Grad. Forbrugsstatistiken 

kan fortælle, hvor meget der faktisk forbruges af de 

forskellige Genstande — men vel at mærke: det er ikke 

den naturlige Efterspørgsel, den angiver, men kun det 

Lavmaal. som den kapitalistiske Udbytning har pres-
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set Befolkningen ned til; naar Udbytningen bortfalder, 

og samtidig Produktionsanarkiet afløses af ordnede so

cialistiske Tilstande, vil en langt større Mængde af Nød

vendigheds- og Nydelsesmidler staa til Befolkningens 

Raadighed, og Behovene vil kunne dækkes i en ganske 

anden Udstrækning.

De direkte Oplysninger om Produktionens og For

brugets Mængder, som Statistiken kan give, kommer da 

til at betegne en lav Minimalgrænse, som et socialistisk 

Samfund vil hæve sig højt op over. Hvor stor For

skellen vil blive, og hvordan den vil fordele sig over 

Produktionslivets mangfoldige Omraader — ogsaa her

om vil man ud fra de statistiske Erfaringer paa For- 

haand danne sig et nogenlunde sikkert Skøn.

Hvor stærkt det er muligt indenfor hver enkelt Pro

duktionsgren at forøge Produktionens Masse, kan sim

pelthen aflæses, naar man kender, hvor stor en Pro

duktion der i Gennemsnit falder dels paa hver af samt

lige Fagets Arbejdere, dels paa hver Arbejder i de 

storste, hensigtsmæssigst indrettede Virksomheder. Kan 

Arbejderen i den bedst udstyrede Fabrik mellem Aar 

og Dag skabe t. Eks. tre Gange saa stor en Mængde 

Værdier som Gennemsnittet for alle Arbejderne over

hovedet, da kan Produktionen, ved at organiseres un

der Samfundets planmæssige Ledelse, afkaste det tre

dobbelte af sit nuværende Udbytte, uden nogen forøget 

Arbejdstid; eller Arbejdstiden kan nedsættes til Tredie- 

delen, uden nogen Formindskelse af Produktionen; 

eller man kan gaa en Mellemvej, t. Eks. nedsætte^Ar- 

bejdstiden til Halvdelen og samtidig forøge Produk

tionen til halvanden Gang døns tidligere Højde. Hvil-
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ken Vej man i hvert enkelt Tilfælde vil gaa, afhænger 

af den Styrkegrad, hvormed de forskellige Behov melder 

sig — men heller ikke her er man uden statistisk Vej

ledning. Den Grænsenyttetheori«, der i de senere 

Aartier er kommet paa Moden — som Værdilære be

tragtet et Monstrum, der betegner et stort Tilbageskridt 

fra den klassiske Nationaløkonomi — har som sin For

tjeneste, at den i højere Grad, end det før er sket, har 

taget de enkelte Behov op til statistisk Prøvelse, har 

søgt at bestemme deres forskellige Natur, deres større 

eller mindre Elasticitet, den forskellige Grænse, hvorved 

de tilfredsstilles. Behovet for hver enkelt Genstand er 

underkastet sin egen særlige Lov, som det er muligt 

ved omhyggelig Iagttagelse at finde et statistisk Udtryk 

for. Den Sum af Erfaringer, der paa den Maade efter- 

haanden opsamles, vil være et saare nyttigt Hjælpe

middel for et Samfund, der staar i Overgangen til den 

socialistiske Produktionsmaade.

Den statistiske Erkendelse, som allerede indenfor 

det kapitalistiske Samfund er ifærd med at udvikle sig, 

men som forst i et socialistisk Samfund kan naa til sin 

fulde Udfoldelse, er da i sig selv et vigtigt Led i Rækken 

af Forudsætninger for Socialismen. Uden statistisk 

Overblik vilde man staa overfor et Kaos, som man først 

lidt efter lidt, gennem mange Forsøg og pinlige 

Fejlgreb kunde blive Herre over; med statistisk Over

blik vil Overgangen kunne ske let og sikkert og Fejl

grebene vil blive lidet betydelige og hurtig kunne rettes. 

De statistiske Erfaringers Sum og den statistiske Er- 

kendelsesmethode vil virke som en Produktivkraft af 

allerstørste Betydning, dels som en Regulator for Pro-
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duktionen, dels som en Sikkerhedsventil, der hindrer 

Spild af Arbejdskraft og Værdier.

Et nyttigt Hjælpemiddel til Erkendelsen af det ka

pitalistiske Samfunds Udviklingsgang, et skarpt Vaa- 

ben i Proletariatets agitatoriske og organisatoriske 

Klassekamp, bliver Statistiken da tillige et Led i den 

Række af Forudsætninger, som betinger det socialistiske 

Samfunds Virksomhed.



„Den reaktionære Masse“.

D
ET er i Rigsdagen bleven paastaaet, at Karl Marx 

skulde have karakteriseret de ikke-socialistiskePar- 

tier som en fælles reaktionær iMasse. Denne Paastand blev 

straks tilbagevist. Det er saa langt fra, at Marx har 

fremsat en saadan Karakteristik, at han netop har ta

get bestemt Afstand fra den og kritiseret den i meget 

skarpe Ord. Og ikke nok hermed; men enhver, der 

blot har forsøgt at sætte sig en Smule ind i Marx’s hele 

socialpolitiske Tankegang, vil vide, at det er ganske 

utænkeligt, at han nogensinde kan have karakteriseret 

de kapitalistiske Partier paa denne Maade.

Men selve Spørgsmaalet om de kapitalistiske Partier 

i deres Forhold til Socialdemokratiet har jo baade theo- 

retisk og praktisk den allerstørste Interesse, og vi skal 

derfor lidt nærmere betragte den meget omtalte »reak

tionære Masse«.

Udtrykket blev brugt i Got haprogrammet, det tyske 

Socialdemokratis første Program, fra 1875: »Arbejdets 

Befrielse maa være et Værk af Arbejderklassen, lige 

overfor hvilken alle andre Klasser er en reaktionær 

Masse«. Gothaprogrammet var blevet til ved et Kom

promis mellem de ældre, mere uklare socialistiske Ret-
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ninger i Tyskland paa den ene Side, og paa den anden 

Side den moderne, klarere Retning, som væsentlig stod 

paa Marxismens Grund. Det havde alle Kompromisets 

Egenskaber, gjorde Indrømmelser til begge Sider, søgte 

at smelte diametralt modsatte Anskuelser sammen til 

et Hele, og Resultatet var mange misvisende Udtryk, 

mange fejlagtige Udtalelser. Ingen har skarpere kri

tiseret dette end netop Marx, i et Brev til sine nærmeste 

Meningsfæller i Tyskland, overfor hvem han paaviser 

de mange Fejl og Urimeligheder og ikke mindst dvæler 

ved den ganske urimelige Forestilling om den ene reak

tionære Masse. Det var imidlertid paa dette Tidspunkt 

en historisk Nødvendighed for de forskellige Grupper 

af Socialdemokrater i Tyskland at finde hinanden, at 

naa til indbyrdes Forstaaelse, selv om det Program, 

hvorom man samlede sig, ikke efter sin Ordlyd i alle 

Enkeltheder kunde tilfredsstille Logikens Krav; og 

baade denne Udtalelse og adskillige andre, som ikke 

kan staa for en streng Kritik, gled ind i Gothaprogram- 

met. Det svarede til den gærende Uklarhed, der den 

Gang endnu herskede indenfor den tyske Arbejderbe

vægelse.

Imidlertid varede det kun meget kort, inden For- 

staaelsen afklaredes. Den moderne, marxistiske So

cialisme brod sig afgørende Vej, og dermed svandt alle 

de overlevede Rester af fordums Tiders mere naive An

skuelser som Dug for Solen. Da man 16 Aar senere, i 

1891, stod overfor den Opgave at skabe et nyt, paa den 

videnskabelige Socialismes Theorier bygget Partipro

gram, var enhver Forestilling om de andre Partier som 

en kompakt reaktionær Masse forlængst ude af Verden; 

den blev kun hævdet af enkelte halvanarkistiske Ele-



menter, for hvem den klingende Frase havde større 

Værd end den nøgterne Konstatering af Forholdet, som 

det virkelig er. Paa Partidagen i Erfurt forelaa der for

skellige Udkast til det nye Program; af disse blev Kaut

skys Udkast med enkelte mindre væsentlige Ændringer 

enstemmig vedtaget. Det hedder her, at Socialismen 

vil betyde »Befrielse ikke blot for Proletariatet, men for 

hele Meneskeslægten, som lider under Nutidens Til

stande. Men dens Virkeligggørelse kan kun være Ar

bejderklassens Værk, thi alle andre Klasser hævder, 

trods indbyrdes Interessestridigheder, Privatejendom

men til Produktionsmidlerne og har som deres fælles 

Maal Opretholdelsen af Grundlaget for det nuværende 

Samfund.«

Som man ser er dette noget ganske andet end den 

tidligere naive Forestilling om dc socialdemokratiske 

Arbejdere paa den ene Side, og paa den anden Side alle 

de andre som en samlet, reaktionær Masse.

Proletariatet, først og fremmest de egentlige Løn

arbejdere, men dernæst ogsaa store Dele af de øvrige 

Lag af Befolkningen, som helt eller overvejende lever 

af deres eget, personlige Arbejde, Husmænd, Fiskere, 

Smaahaandværkere, Smaahandlende osv., er den eneste 

Klasse, der i sin store Mængde kan slutte sig til det so

cialistiske Program og arbejde for dets Virkeliggørelse, 

fordi det er paa Proletariatets Skuldre, at hele Vægten 

af Kapitalismens Tryk hviler. Fra de andre Klasser, 

som udelukkende eller overvejende lever af den Mer

værdi, Proletariatet udbyttes for, kan Enkeltmænd 

træde over i Socialdemokratiet; men det er og bliver 

Undtagelser, thi Socialismen strider imod de Klasse

interesser. der her gor sig gældende. Godsejeren og

17
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Storbonden, Fabrikanten og den store Haand  værks- 

mester, Grossereren og Købmanden, Bankmanden og 

Storaktionæren, alle har de netop deres Eksistens byg

get paa det kapitalistiske Udbytningsforhold, og deres 

store Flertal er og vil altid blive Modstandere af den 

socialistiske Arbejderbevægelse, som gaar ud paa at 

drage Grunden bort under Fødderne paa dem; de maa 

nødvendigvis være Antisocialister i Kraft af den sociale 

Selvopholdelsesdrift, der er ligesaa stærk som den indi

viduelle Selvopholdelsesdrift. Og alle de politiske Par

tier, hvori deres Klasseinteresser kommer til Udtryk, 

staar i et naturligt Modsætningsforhold til Socialismen, 

ligefra de sorteste reaktionære Partier til de radikale 

Partier, hvis Farve har et stærkere eller svagere rodligt 

Anstrøg. Højt regnet kan Grupper af et radikalt Smaa- 

borger- eller Smaabondeparti være paa Vej over til So

cialismen; de befinder sig endnu paa et Overgangssta- 

dium — men naar deres Udvikling fuldbyrdes, brister 

I raaden imellem dem og det Parti, de før tilhorte, og 

de træder over i det socialdemokratiske Arbejderparti.

Men dette, at den socialistiske Samfundsopfattelse 

og det socialistiske Samfundsideal danner et skarpt Skel 

mellem Socialdemokratiet og alle de ovrige Partier, det 

betyder ikke, at disse sidste udgør en fælles reaktionær 

Masse. De er tværtimod yderst uligeartede, spaltede i 

en Mangfoldighed af Elementer, tildels i bittert ind

byrdes Fjendskab, i vekslende Grupperinger efter de 

forskellige Spørgsmaal, som fra Tid til anden dukker 

op; snart sluttes der og snart sprænges der Alliancer, 

snart smelter forskellige Partier sammen til ét, og snart 

opløser et enkelt Parti sig i flere. Og netop denne Split

telse er Forudsætningen for, at Socialdemokratiet har
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kunnet opnaa positive Resultater af sin politiske Virk

somhed. Overfor Modstanden fra en kompakt reaktio

nær Masse vilde Socialdemokratiet overalt i Verden 

have været magtesløst, idet det jo endnu ikke i noget 

Lands Rigsdag sidder inde med Flertallet. Men ved at 

udnytte Modsætningen mellem de øvrige Partier, ved at 

støtte det ene Parti imod det andet, det mere demokra

tiske Parti imod det mere reaktionære, alt eftersom de 

forskellige brændende Spørgsmaal fra Tid til Tid gor 

det naturligt, ved at stille sig bagved de borgerlig-radi

kale Partier og drive dem fremad i demokratisk Retning, 

bliver det muligt for Socialdemokratiet at vinde visse 

Indrømmelser, visse politiske eller socialreformatoriske 

Fremskridt som under den ene eller den anden Form 

kommer den arbejdende Klasse til Gode. Og jo mere de 

borgerlige Partier er splittede og opløste, des større 

Chance er der for at opnaa positive Resultater.

Den Spaltning, som opstaar indenfor de borgerlige 

Partier, er ikke tilfældig, den er et naturligt Udslag af, 

at de Dele af Befolkningen, som disse Partier repræsen

terer, i mange Henseender har vidt forskellige og ind

byrdes stridende Klasseinteresser. Det er netop hos Karl 

Marx, man finder Udredningen af de økonomiske Aar- 

sager til disse de besiddende Klassers stadige Interesse

konflikter, i tredie Bind af »Kapitalen«, hvor han under

soger den Maade, hvorpaa Merværdien fordeles. Overfor 

Proletariatet staar alle de besiddende Klasser ganske 

vist i lige Grad som udbyttende Magter; Arbejdernes 

Merarbejde er den Kilde, hvorfra de henter deres Rig

dom. Men naar først Udbyttet skal deles, som industriel 

Profit til Industrikapitalisterne, som Handelsprofit til de 

merkantile Kapitalister, som Rente til Finanskapital-

17»
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isteme, som Grundrente til Grundejerne, saa bryder 

Striden ud imellem dem. Hver især af disse Grupper 

søger at rive det mest mulige til sig; hver især forfæg

ter sine særegne Interesser overfor de andre, og Kam

pen herom gennemtrænger alle Omraader af det offent

lige Liv. Industrikapitalisterne er gennemgaaende inter

esserede i Toldbeskyttelse, men Handelskapitalisterne i 

£ rihandel; Industri- og Handelskapitalisterne stræber 

efter Forholdsregler, som kan trykke Rentefoden nedad, 

men Finanskapitalisterne stræber i modsat Retning; 

Grundejerne og Kapitalisterne søger hver for sig at vælte 

Skattebyrden fra sig selv over paa den anden Part. 

Bankmanden og Fabrikanten, Godsejeren og Grossere

ren danner sig, hver ud fra sin særegne sociale Stilling, 

forskellige politiske Idealer, ønsker forskellige Grænser 

dragne for Valgrettens Udbredelse, for Folkerepræsenta- 
tionens Indflydelse paa Statsstyrelsen., for det kommu

nale Selvstyre, for Militarismens Udvikling osv. Enhver, 

der har Øjne i Hovedet og bruger dem til at se, vil for

stå a, at hele det sidste Aarhundredes politiske Historie 

er bestemt ved alle disse indbyrdes Konflikter mellem 

de besiddende Klasser. Og til de store, almene Skille

linier kommer der en Uendelighed af andre, af mere un

derordnet Natur; de Fabrikanter, der producerer Krigs

materiel, har andre Interesser end de, der producerer 

Forbrugsgenstande for Befolkningen; de danske Land

mænd, der leverer Mælk til København, har andre In

teresser end de, der leverer Smør til England osv. Og 

til Modsætningerne indenfor de storbesiddende Klasser 

kommer Modsætningen overfor de Dele af Smaaborger- 

skabet, som knuges i Konkurrencen med Fabriker og 

Stormagasiner og Udbytningen gennem Banker og Kre-
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ditforeninger, men som endnu ikke fuldtud kan gore 

Skridtet over i det socialdemokratiske Arbejderparti, og 

som derfor føler sig mere og mere hjemløse i det poli

tiske Liv, snart kaster sig i Armene paa det reaktionære 

Demagogi, snart drives ud i en hidsig Radikalisme, alt 

imens de spejder efter Midler, som kan bringe dem 

Redning.

Det er ud fra dette Kaos af økonomiske Modsætnin

ger, at Delingslinieme indenfor de borgerlige Partier 

opstaar. Fra Socialdemokratiet er de alle skilte ved det 

skarpe Skel, som den socialistiske Samfundsopfattelse 

afmærker. Men det forhindrer ikke, at nogle af dem kan 

staa os langt nærmere end andre, ikke i Henseende til 

de almindelige sociale Principer, men i Henseende til de 

politiske Sporgsmaal, som fra Tid til Tid er oppe, og 

at en Samvirken under en vis given Situation kan være 

ikke blot forsvarlig, men ogsaa bydende nødvendig, for- 

saavidt den er det eneste Middel til at vinde en Fordel, 

der ellers ikke kunde vindes, bryde en Modstand, der 

ellers ikke lod sig besejre — og vel at mærke, forsaa- 

vidt Socialdemokratiet under alle Forhold skarpt og be

stemt hævder sit særegne socialistiske Standpunkt.

Desværre lykkedes det ikke Marx at fuldende sin 

Fremstilling af de forskellige Klasser i deres indbyrdes 

Forhold. Det sidste Afsnit i »Kapitalernes tredie Bind 

bærer til Overskrift: »Klasserne«; men efter nogle faa 

indledende Linier bryder det af midt i en Sætning. 

Imidlertid har han i sine theoretiske Undersøgelser over 

Merværdiens Fordeling lagt Grunden til en videnskabe

lig Forstaaelse af Aarsagerne til de sociale og politiske 

Brydninger indenfor de besiddende Klasser; i sine hi- 

storisk-politiske Arbejder om Frankrig og Tyskland i



Tiden nærmest efter 1848 har han givet en Række glim

rende og meget lærerige Eksempler; og allerede i et af 

sine ældste Skrifter, »det kommunistiske Manifest« fra 

1848, har han i de store Træk udkastet en Karakteristik 

af de forskellige Klassers Stilling, og endnu saa sent som 

i 1875 henviser han til den overfor Gothaprogranunets 

»reaktionære Masse«.

Han skildrer her, hvordan Bourgeoisiet er, ikke blot 

reaktionært, men i Virkeligheden revolutionært overfor 

Junkerdømmet og den Middelstand, der soger at dreje 

Udviklingens Hjul tilbage; hvordan der indenfor Bourge

oisiet selv opstaar Spaltninger, efterhaanden som visse 

Grupper af Kapitalisterne bliver konservative, medens 

andre stræber videre frem i Retning af Samfundets Om

dannelse; hvordan Smaaborgerskabet svinger imellem 

reaktionære og revolutionære Tendenser; hvordan Prole

tariatet er den eneste virkelig revolutionære Klasse i 

Forhold til Bourgeoisiet; men hvordan det klasse be

vidste Proletariat i alle Lande bør stolte de radikaleste 

Elementer indenfor Bourgeoisiet, drive dem frem til at 

opfylde deres historiske Mission — for selv i det lange 

Løb at drage Konsekvenserne deraf.

»Den reaktionære Masse« var da for 36 Aar siden 

og er endnu en indholdsløs Frase og intet andet. Men 

dermed er det ikke sagt, at den ikke i Fremtiden kan 

forvandle sig til en Realitet. Efterhaanden som Social

demokratiet arbejder sig frem imod Magten i Samfun

det, vokser Frygten for Socialismen indenfor alle Grup

per af de besiddende Klasser. Og den fælles Frygt nær

mer dem til hverandre, bringer dem til at glemme de 

indbyrdes Modsætninger. Man har allerede set Lejlig

heder, hvor ganske vist ikke alle, men næsten alle de
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borgerlige Partier stod som en forskelsløs antisocialist!sk 

Blok, med det eneste Foroiaal at standse Socialismens 

Fremgang. Hottentotvalget i Tyskland er et Eksempel, 

ogsaa herhjemme har vi ved Valg set den samme Situa

tion. Og vi vil sikkert i Fremtiden komme til at staa 

overfor stedse hyppigere og stedse mere omfattende Sam- 

menrottelser i en »reaktionær Masse« — indtil Social

ismens endelige Gennembrud omsider fuldbyrdes, ved 

Socialdemokratiet, men imod alle de andre Partier.



Læren om den voksende 

Elendighed.

B
LANDT de mange besynderlige Vrangforestillinger 

om Socialismens Idéer og Principer er Elendig- 

hedstheorien, Læren om den voksende Elendighed, en 

af de allerbesynderligste — en Lære, der, om man ellers 

turde tro vore Modstandere, skulde danne en af Hoved

hjørnestenene for hele den socialistiske Samfundsop

fattelse. Det skulde være et Dogme, en ubestridt Grund

sætning indenfor de marxistiske Socialdemokraters Ræk

ker,. at Kapitalismen avler en stadig voksende Elendig

hed, at den arbejdende Befolkning synker dybere og 

dybere i Nod og Savn; og netop i de stedse uslere Kaar, 

som Kapitalismen bereder Menneskeheden, skulde Karl 

Marx og hans lilhængere se Drivfjederen til Socialis

mens Gennemførelse; naar Elendigheden var naaet til 

et vist Højdemaal af Ulidelighed, vilde Bægeret flyde 

over; Proletariatet vilde omsider tabe Taalmodigheden 

og, pisket frem af sine Lidelser, rejse sig til Opror mod 

den bestaaende Ordning, kuldkaste de gamle, kapital

istiske Samfundstilstande og stille nye, socialistiske i 

Stedet. Konsekvensen af en saadan Anskuelse vilde være 

en fuldstændig Fatalisme, en daadlos Given sig Skæb-
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neu i Vold, uden nogen Bestræbelse for at raade Bod 

paa de Onder, Kapitalismen forvolder; jo galere, des 

bedre; jo stærkere Fattigdommen med alle dens Ulyk

ker huserede i Arbejderklassen, des nærmere var det 

Øjeblik, da Befrielsens Time slog.

Ganske vist staar jo Socialdemokratiets virkelige Op

træden i den mest afgørende Modstrid hertil. Det social

demokratiske Arbejderparti opstiller Gennemførelsen af 

den socialistiske Samfundsordning som det endelige 

Maal for sine Bestræbelser; men det kæmper samtidig 

ved alle de Midler, der staar til dets Raadighed, for 

jævnt og gradvis at hæve Proletariatets Kaar, for at 

mindske de Lidelser, den kapitalistiske Udbytning vol

der, altsaa for at forebygge og indskrænke Elendigheden 

indenfor det bestaaende Samfund.

Aabenbart er dette en Inkonsekvens; og det ligger da 

nær at spørge, om det virkelig forholder sig rigtig med 

den saa meget omtalte Elendighedslære, om den virkelig 

ogsaa er et organisk Led i den marxistiske Samfunds

opfattelse, som danner det theoretiske Grundlag for 

hele den moderne Arbejderbevægelse. Vore Modstandere 
har imidlertid Svar paa rede Haand: naar Socialdemo

kratiet optræder socialreformatorisk, kræver Arbejder

beskyttelseslove og offentlige Foranstaltninger til Gavn 

for de Fattigste, virker for Skattereformer og for Løn

stigning og deslige, da er det. fordi det, bevidst eller 

ubevidst, er i Færd med at lobe fra sine gamle Prin

ciper, fordi det er gaael i Gang med at »revidere« Marx

ismen, at blive et »revisionistisk« Parti, der opgiver sine 

fordums Fantasterier om den sociale Revolution og det 

socialistiske Fremtidssanifund og udvikler sig til et bor

gerligt og fornuftigt — eller rettere et spidsborgerligt
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og snusfornuftigt Demokrati, der ikke er væsensforskel- 

ligt fra de øvrige demokratiske Partier.

Saaledes Folketingsmand, Dr. P. Munch, der paa et 

Diskussionsmøde om Socialismen i Novbr. 1910 i Følge 

»Social-l)emokraten«s Referat udtalte: »Ser man histo

risk paa Socialdemokratiet, da maa man indrømme, at 

der er to Slags Socialdemokrater. Den ene Retning er 

den, som man i Tyskland kalder den revisionistiske, 

den anden den, der samles om Slagordet Fremtidsstaten 

og deslige .... Hr. Borgbjerg forkaster Elendigheds- 

tbeorien og med fuld Ret — men hvor meget har denne 

Elendighedstheori ikke gennem Aarene betydet f. Eks. 

i det tyske Socialdemokrati!«

Dr. Munch tager imidlertid ganske fejl heri. Elen- 

dighedsthéorien har aldrig spillet nogen Rolle for So

cialdemokratiet i Tyskland saa lidt som i Danmark 

eller noget andel Land — af den gode Grund, at den 

ikke har andetsteds hjemme end i vore Modstanderes 

Fantasi. Den er hverken fremsat af Karl Marx eller 

udformet i noget socialdemokratisk Partiprogram, men 

er simpelthen opdigtet af Socialismens Modstandere. 

Den er en af de mange Forvrængninger af Socialdemo

kratiets Samfundsopfattelse, hvormed man søger at lat

terliggøre og umuliggøre Socialismens Theorier. Det er 

den gamle, velkendte Fremgangsmaade: først tillægger 

man Socialdemokratiet en Række taabelige Anskuelser, 

som det ingensinde har drømt om, og bagefter beviser 

man disse Anskuelsers Taabelighed og tror dermed at 

have ramt Socialismens Idé i Hjertet.

Den lille bitte Fjer, hvoraf man har digtet Historien 

om Elendighedstheoriens Honsegaard op, er en Sætning 

i Karl Marx’s »Kapitalen«. Det er ved Slutningen af
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forste Bind, hvor han i et storstilet Tilbageblik gør Rede 

for den kapitalistiske Produktionsmaades »historiske 

Tendenser«. Han viser, hvordan den kapitalistiske 

Udvikling har forvandlet Ejendomsretten fra at være, 

hvad den var under Sinaahaandva'rkets Herredømme, 

et Middel til at sikre sig de Værdier, man ved sit eget 

Arbejde har frembragt, til at blive, hvad den er i sin 

kapitalistiske Skikkelse, et Middel til at tilegne sig Ud

byttet af fremmede Menneskers Arbejde. Han viser, 

hvordan Tilegnelsen af den störst mulige Mængde af 

Merværdi paa Arbejderklassens Bekostning er det eneste 

Maal for Kapitalens Higen og Tragten, og hvordan Ka

pitalen mere og mere opsamler sig som et Monopol paa 

enkelte Storkapitalisters Hænder. Og han tilføjer: »Med 

det bestandig aftagende Tal paa de Kapitalens Magt

havere, der raner og monopoliserer alle Fordele ved 

denne Omdannelsesproces, vokser Massen af Elendig

hed, af Undertrykkelse, af Trældom, af Udartning, af 

Udbytning, men tillige vokser Oproret hos den Arbej

derklasse, som stadig stiger i Tal, og som netop skoles, 

forenes og organiseres i Kraft af Maskineriet i selve den 

kapitalistiske ’Produktionsproces.«

Det er, som man ser, ikke en enkelt Tendens, Talen 

her er om, men to hinanden modarbejdende Tendenser. 

Paa den ene Side sigter den kapitalistiske Udvikling 

til at trykke den arbejdende Befolkning ned i stadig 

dybere Elendighed; og, hvis Kapitalen helt var over

ladt til sig selv, frit kunde følge sin egen Attraa, uden 

Hindringer udefra, uden Indgreb gennem Lovgivnings

magten, uden Modstand fra Arbejderne selv, da vilde 

denne Tendens i fuldt Maal gøre sig gældende. Men 

Trykket avler Modtryk. Den kapitalistiske Produktions-
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niaade kalder selv de Kræfter til Live, som er i Stand 

til at modvirke og overvinde Elendighedstendensen. 

Den vækker Proletariatet til Modstand, samler, skoler, 

organiserer de udbyttede Folkemasser, dygtiggør dem. 

ikke blot til den Forsvarskrig, som gradvis fravrister 

de udbyttende Klasser Indrømmelser, Reformer, Frem

skridt, men ogsaa til den Angrebskrig, som omsider 

vil gøre Ende paa det kapitalistiske Regimente.

Den Dobbelttendens, der saaledes rummes i den kapi

talistiske Produktionsmaade, er ikke blot selvindlysende 

for enhver, der er fortrolig med Marxismens Tanke

gang; men den er ogsaa saa umiddelbart iøjnefaldende, 

at den er praktisk anerkendt af alle, lige ud til de mest 

fanatiske Forsvarere for den bestaaencle Samfundsord

ning. Den behøver ikke at diskuteres; den er tilstræk

kelig konstateret. Den gamle liberalistiske Lære om 

Harmoni mellem Kapitalens og Arbejdernes Interesser, 

den Lære, ifølge hvilken alt paa rent avtomatisk Vis 

vil forme sig til det Gode, naar blot Kapitalen faar fuld 

Frihed til at omforme Samfundet efter sit eget Tykke, 

er forlængst forladt, den har næppe en eneste Tilhænger 

tilbage. Og hvad Mening vilde der være i den Interesse 

for Beskyttelseslovgivningen og den Anerkendelse af de 

faglige Organisationers Berettigelse, som selve Socialis

mens bitre Modstandere lægger for Dagen, ganske vist 

mere i Ord end i Gerninger, hvis ikke det var som Mid

ler til at forebygge den Forkuelses- og Undertrykkelses- 

tendens, den kapitalistiske Produktionsmaade bærer i 

sigi Afskaf Beskyttelseslovene og de øvrige mere eller 

mindre virksomme socialreformatoriske Forholdsregler, 

spræng Fagorganisationerne og de øvrige Midler, Ar

bejderklassen raader over til Forsvar for sine Interesser,
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pitalen — og Elendighedstendensen vilde med fuld 

Styrke rase; et Proletariat i de usleste Kaar, hvorunder 

det overhovedet er muligt at eksistere, udsultet og ud

pint til det yderste, vilde blive det naturlige Resultat.

Den Opfattelse af Kapitalismens to hinanden mod

virkende Tendenser, Marx fremsætter ved Slutningen af 

sit store Værk, i en flygtig Gengivelse af Hovedtræk

kene for de grundlæggende Undersøgelser, han her havde 

anstillet over den kapitalistiske Produktionsmaades Na

tur og Virkemaade — og allerede i sine første Skrifter, 

fra 1840’erne, har han skitseret en lignende Opfattelse 

— den er saa langt fra Opstillingen af nogen »Elendig- 

hedstheori« i den Forstand, som vore Modstandere har 

for Skik at gengive den; det er tværtimod den theore- 

tiske Overvindelse, den videnskabelige Tilbagevisning af 

åen Elendighedstheori, som tidligere i sin trøstesløseste 

Skikkelse havde behersket den almindelige Bevidsthed i 

de fremskredne kapitalistiske Samfund. Malthus’ Lære, 

der først gennem Marxismen blev fuldstændig besejret, 

var ELlendighedslæren i Renkultur. Han gik ud fra, at 

Ernæringsmidlernes Mængde altid, under alle Forhold, 

vil vokse svagere, end Folkemængden normalt forøges, 

og han sluttede deraf, at Sult og Savn bliver den nød

vendige Folge, at der til alle Tider vil herske en social 

Elcndighedstilstand, tiltagende i Omfang og Styrke, 

efterhaanden som Befolkningstilvæksten bliver stærkere; 

den sociale Elendighed kan ikke afvendes og kan ikke 

engang begrænses; den hviler paa de evige Naturlove; 

enhver Foranstaltning, der bidrager til at mætte sultne 

Munde, vil samtidig virke ansporende paa Befolkningens 

Formering og saaledes oge Tallet paa de Munde, der i
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Fremtiden skal mættes — men ikke kan mættes, da 

Samfundet ikke har Næringsmidler nok til dem. Malthus 

afledede altsaa den Nødstilstand, han saa omkring sig, 

af de evige Naturlove og betragtede den følgelig som 

noget, der vilde bestaa til Dagenes Ende. Marx der

imod paaviser, at den er et historisk Fænomen, der er 

opstaaet under bestemte historiske Forudsætninger og 

vil forsvinde, naar disse Forudsætninger brister. Og 

han paaviser yderligere, hvorledes selve den kapitalisti

ske Udvikling, som frembringer Elendighedstendensen 

i Samfundet, tillige frembringer den Tendens, som 

modvirker den, begrænser dens Rækkevidde og sluttelig 

helt vil overvinde den, idet den gør Ende paa selve den 

kapitalistiske Produktionsmaade, hvori den udspringer.

Den Tilstand, Arbejderklassen faktisk lever i, afhæn

ger af det indbyrdes Forhold mellem disse to Kræfters 

forskellige Styrkegrad og ændres, efterhaanden som dette 

Porhold skifter. Der er Perioder, især hvor Kapital

ismen endnu er ung i et Samfund og del nyskabte Pro

letariat endnu ikke har faaet Tid til ret at blive sig sin 

sociale Stilling bevidst og samle sig og organisere sig 

til Modstand, da det er den nedtrykkende Tendens, som 

er stærkest, og da den arbejdende Befolkning lever paa 

den absolute Sultegrænse eller endog derunder. Den 

engelske Arbejderklasses Kaar i forste Halvdel af det 

19. Aarhundrede er et af de store historiske Eksempler 

paa et saadant Helvede paa Jorden; og overalt træffer 

man Sidestykker. Det var med fuld Ret, at man ogsaa 

herhjemme for 40 Aar siden kunde synge, at »Jorden 

saa aldrig saa usselt et Kuld som det, der paa den nu 

har Hjem«. Men hvad der var rigtigt dengang, er ikke
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rigtigt længer. Udbytningen har forlængst aabnet Øj

nene paa Arbejdernes stadig voksende Masser, har »sko

let, forenet og organiseret« dem, saa de er blevet i Stand 

til i nogen Grad at forbedre deres Livsvilkaar og til

kæmpe sig højere materielt Velvære og aandelig Kultur.

I Stedet for at se en stadig fortsat Nedgang faar 

man da, naar man kaster Blikket tilbage over en længere 

Aarrække, det tydelige Indtryk af en Højnelse af den 

arbejdende Befolknings Kaar — en Højnelse, som den 

selv gennem sine faglige og politiske Organisationer har 

tiltvunget sig. Der er vel næppe Tvivl om, at Arbej

derne i Danmark som i de fleste andre kapitalistiske 

Lande gennemgaaende er bedre stillede nu end for en 

Menneskealder siden. Og netop denne Højnelse af 

Niveauet er en Forudsætning for Socialismens Virkelig

gørelse; thi en Arbejderklasse i de elendigste Kaar, for- 

kuet og forkrøblet legemlig og aandelig, vilde vel være 

i Stand til at rejse sig til et blindt, desperat Oprør og 

vilde maaske ogsaa for en Stund kunne erobre Magten i 

Samfundet, men vilde ganske savne Evne til planmæssig 

og bevidst at bygge et nyt Samfund op paa det gamles 
Ruiner.

Og dog, Irods alle Fremskridt, hvor forholdsvis lidet 

er det saa ikke, der er vundet med saa store Ofre, hvor 

stærkt har ikke Elendighedstendensen stadig gjort sig 

gældende! 35 Aars anstrengte Kampe har det kostet at 

faa Arbejdstiden for de danske Industriarbejdere bragt 

ned med halvanden Time daglig og at faa tvunget en 

Lønstigning igennem, som vel i absolute Tal er ret an

selig, men hvoraf en meget stor Del er slugt ved de 

stigende Priser paa Husly, paa Næringsmidler og paa
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Prisstigning har sikkert i vide Kredse gjort Arbejdernes 

Stilling siettere, end den var for en Aarrække siden. 

Samtidig tiltager Arbejdsløsheden i Udstrækning og 

Styrke og volder bestandig større Nød og Fortvivlelse 

i de Hjem, som rammes, og gør Kaarene bestandig mere 

utrygge for hele den arbejdende Befolkning. Overalt 

hvor Statistiken kan sænke sin Sonde ned i Samfun

dets Legeme, viser den, hvordan Kampen for Tilværel

sen antager skarpere Former. Og hvor store Mængder 

af den fattige Befolkning er det ikke, som Aar efter Aar 

af Fattigdommen drives ud i Forbrydelse og Prostitu

tion og Last og Skændsel af allehaande Arter! Elendig

heden i Samfundet er ikke udryddet, om den end er 

trængt noget tilbage; den kan ikke udryddes, saalænge 

det kapitalistiske Samfund bestaar; og i samme Øjeblik 

Arbejdernes Organisationer begyndte at vakle, vilde 

alle Sluser aabne sig for den.
Og for rigtig at bedømme de Fremskridt, som har 

fundet Sted i Arbejderklassens Kaar, maa man ikke 

blot maale dem absolut, men ogsaa relativt, stille dem 

i Forhold til den vældig voksende Rigdom i Samfundet. 

Og enhver saadan Prøve viser, hvordan Arbejdsindtæg

ten vel er steget, men langt stærkere er Kapitalindtæg

ten steget; det ubetalte Arbejde er taget til efter en langt 

større Maalestok end det betalte Arbejde; Udbytningen 

forøges, Arbejderne faar kun en mindre og mindre 

Andel i de Værdier, de selv frembringer. Bestandig 

mere skrigende bliver, alle smaa Forbedringer og Re

former til Trods, Misforholdet mellem den Tilstand, 

hvori den store arbejdende Befolkning lever, og den
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Tilstand, hvori den kunde leve, hvis Produktionen blev 

samfundsmæssig reguleret og Produktionsudbyttet gen

nem Samfundets Haand blev ledet ud til dem, som 

skaber alle Værdier i Samfundet.

I dette voksende sociale Misforhold, og ikke i nogen 

voksende absolut Elendighed, ligger den Drivkraft, som 

nødvendigvis maa fore til det gamle Samfunds Un
dergang.

18



Socialisme og Moral.

E
N af de Indvendinger imod Socialismen, som man 

oftest møder under en Diskussion, og som under

tiden gør et vist Indtryk paa kritikløse Tilhørere, lyder 

omtrent saaledes: Socialismen er ganske vist en køn 

Tanke, og dens Theorier kan i og for sig synes tiltalende. 

Men den er en Utopi, den er umulig, uigennemførlig. 

Thi dens Tilhængere regner ikke med den menneskelige 

Naturs U fuldkommenhed; de overser, at Menneskene 

eller det store Flertal af dem ikke er gode nok til at leve 

indenfor et socialistisk Samfund. Ja, hvis Menneskene 

var ædle og retskafne, gennemtrængte af Ansvarsbevidst

hed, af Retfærdighedsfølelse, af Hensynsfuldhed over

for deres Medmennesker, saa vilde Socialismen være 

mulig. Men nu véd vi jo, hvor skrøbelig deres Natur 

er, og hvor mange uheldige Egenskaber de som Regel 

besidder. Og disse uheldige Egenskaber vilde under 

Socialismen hurtig sprænge Samfundslivets Rammer. 

Socialismen vilde opløses under alle de enkelte Indivi

ders egoistiske Bestræbelser. Skab først Menneskenes 

Natur om, begynd først med at opdrage dem til en 

højere, ædlere Tankegang og med at udrydde de lave 

og lumpne Instinkter — saa kan man altid bagefter tale
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om Socialismen! Og derefter plejer der gerne at følge 

nogle Krøniker om Arbejdernes Letsindighed og Umaa- 

deholdenhed, om deres Forsømmelighed og Krakileri 

som Vidnesbyrd om, hvor langt der endnu er igen, inden 

de er modne til de Livsvilkaar, Socialismen vil be

rede dem.

Det er den samme Undskyldning, Reaktionen altid 

har haft paa rede Haand, saa ofte det drejer sig om 

et stort samfundsmæssigt Fremskridt, der skal løfte et 

nyt Lag af Befolkningen op til højere Livsniveau: man 

er ikke moden dertil; man vil misbruge de Rettigheder, 

der gives; man kan ikke taale de friere og rigere Livs

vilkaar, der bydes. Det er næsten Ord til andet den 

samme Indvending, som i sin Tid lød mod Stavns- 

baandets Løsning og de andre store Bondereformer fra 

det 18de Aarhundredes Slutning: Bønderne var altfor 

uvidende og dovne, altfor letsindige og drikfældige til 

at kunne taale Friheden; de vilde sidde paa Kroen og 

svire den udslagne Dag, naar de ikke havde Fogdens 

Svøbe paa Nakken, og lade Markerne skøtte sig selv og 

lade Familierne sulte.

Hele denne Tankegang, der nu gøres gældende imod 

Socialismen, ligesom den dengang blev gjort gældende 

mod Bondefrigørelsen, beror paa en total Misforstaaelse. 

Den vender fuldstændig op og ned paa det virkelige 

Forhold. Thi det er ikke Menneskenaturen, den mere 

eller mindre gode Menneskenatur, der skaber Samfunds

forholdene, men det er, omvendt, Samfundsforholdene, 

der skaber Menneskenaturen, præger sig i dens Væsen, 

udvikler dens slumrende Anlæg i god eller ond Ret

ning.

Naar Menneskene en Gang overvinder og afskaffer

»8*



Kapitalismen og indretter sig under en socialistisk 

Samfundsordning, da vil det ikke være, fordi de til den 

Tid er bedre eller daarligere, end de er nu. Det vil være 

Nødvendigheden, den sociale Tvang, som driver dem 

dertil, fordi dette er den eneste Tilstand, under hvil

ken de store Masser af Befolkningen kan føre deres In

teresser frem til fuld Gyldighed og finde de mest har

moniske Former for deres Tilværelse. Socialismens 

Gennemførelse, Opretholdelse og Videreudvikling er 

kun den naturlige Konsekvens af Klasseinteresserne hos 

det Proletariat, som Kapitalismen skaber. Til denne 

Opgaves Løsning stilles der i og for sig ingen Krav i 

Retning af almindelige moralske Dyder hos Proletaria

tets Medlemmer, kun i Retning af Energi, Intelligens, 

Klassebevidsthed, social Forstaaelse og ubrødelig Soli

daritet overfor de Klassefæller, sammen med hvem 

man kæmper for i Forening at erobre Magten i Sam

fundet og for at hævde og udnytte den, naar den er 
vundet.

Noget helt andet er, at naar først Socialismen er ble

vet til Virkelighed, da vil der kunne udfolde sig en ny, 

højere og ædlere Moral end den, der nu behersker Fler

tallet af Menneskene; da vil det store Opdragelsesar

bejde kunne begynde; da og først da vil de lave og onde 

Instinkter, som Kapitalismen har udviklet hos Menne

skene, efterhaanden kunne udryddes.

Thi det er under den. kapitalistiske Samfundsordnings 

Indflydelse, at Menneskene demoraliseres. De stygge 

og frastødende Træk i Menneskenaturen, der anføres 

som Indvendinger imod Socialismen, er Frugter af Ka

pitalismens Indvirkning. Saa langt fra at tjene som
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Bevis imod det fremtidige Samfunds Gennemførelighed 

indeholder de netop den frygteligste Anklage imod det 

bestaaende Samfund.

Hvorledes virker ikke den økonomiske Selvopholdel

sesdrift, den stadig hidsigere Kamp for Penge og Penges 

Værd, som er Aanden i alt Liv under Kapitalismen, 

hvorledes virker ikke den til at avle Nid og Nag, Had 

og Bitterhed, Misundelse og Mistænksomhed, til at hidse 

alle de grimmeste Lidenskaber og Instinkter op i Menne

skene! Det er den fortvivlede Alles Kamp imod Alle, 

hvor hver især kun søger selv at komme frem, lige

gyldig for hvordan det gaar alle andre, en Kamp som 

mellem Skibbrudne om Pladserne i Redningsbaaden, 

hvor man kun kan frelse sig selv ved at sparke sine 

Medmennesker over Bord. Der er kun een moralsk Egen

skab, som under denne Tilværelseskamp har Værdi: 

Egoismen, den krasseste, hensynsløseste Egenkærlig

hed.

I Konkurrencen er den økonomiske Egoisme det 

eneste bestemmende Motiv for alle Handlinger og for 

alle de Følelser, som deraf skabes. Forretningsman

den ser og kan kun se med Skinsyge paa de konkur

rerende Firmaer; enhver Kunde, de drager til sig, be

tyder en Forringelse af hans egen Gevinst; ethvert Tab, 

de lider, betyder en Fordel for ham selv. Og det bliver 

naturligt, om han af al Evne, ved alle Midler søger at 

skade dem og lægge dem Hindringer i Vejen. Og det 

bliver kun naturligt, om han soger at drage Kunderne 

til sin egen Bedrift ved falske Forespejlinger af alle- 

haande Arter. »Enhver er Tyv i sin egen Næring« bliver 

Forretningslivets Moral og bliver det i stadig stigende
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Grad, alt som Tilværelseskampen bliver haardere. Fra 

øverst til nederst i Samfundet forplanter disse Frikon

kurrencens moral opløsende Virkninger sig.

I Spekulationen, hvor det gælder i en Fart at tjene 

de store Gevinster, ved heldige Kup, ligegyldigt ved 

Hjælp af hvilke Midler, fejrer Demoralisationen sine 

vildeste Orgier. En bundløs Raaddenskab breder sig her

fra ud i al offenlig Moral. Her er det, de Formuer, 

som rundtomkring i Samfundet er indsamlede ved den 

regulære Arbejderudbytning, ruller ind paa det grønne 

Bord og ophober sig paa enkelte Hænder, hos de store 

Spekulanter, hvis Rigdomme sjælden vindes uden ved at 

strejfe Tugthusets Port.

Men af selve Udbytnings-Systemet er det dog, at 

Kilden til al Demoralisation i det kapitalistiske Sam

fund flyder. Alle de Gevinster, store og smaa, som de 

besiddende Klasser vinder, er i sidste Instans kun hen

tede ved at udsuge de arbejdende Klasser for de Vær

dier, den har frembragt, og alt det Vederlag, den ar

bejdende Klasse tager hjem, er kun en Brøkdel af de 

Værdier, den selv har skabt. Hvor skulde dette For

hold andet end forbitre Sindene hos de Udbyttede, som 

Dag efter Dag, Aar efter Aar, føler sig plyndrede for 

de Rigdomme, de selv skaber, som forstaar, at alle 

Fremskridt i Samfundet bliver indkasserede af deres 

Udbyttere, at alle deres egne Anstrengelser, al deres egen 

Flid, kun bliver et Middel i Kapitalens Haand til at 

gøre deres egne Lænker endnu mere snærende! Og hvor 

skulde dette samme Forhold andet end dræbe de hu

mane Instinkter hos de besiddende Klassers Medlemmer, 

naar dog hver især af dem véd, at jo mere skaansels- 

los en Arbejderudbytning han selv driver, des større en
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Profit kan han høste, des flere Chancer har han for 

at hævde sig i Konkurrencen, medens enhver Given efter 

stiller ham i Fare for at bukke under; naar han for- 

staar, at det er de brutaleste, de hensynsløseste Elemen

ter indenfor Udbytterverdenen, soin har de bedste Be

tingelser for at komme frem!
Og som Kapitalismen direkte virker til at demora

lisere Menneskene, kalde de sletteste Instinkter til Live 

hos dem og kvæle de bedste Følelser, saaledes ogsaa 

indirekte, ved den Fordeling af Velstanden, den eta

blerer.
Paa den ene Side, hos et lille Mindretal af Befolk

ningen, et Overmaal af Rigdom og Nydelse, som avler 

Fordærvelse, Perversitet. Og paa den anden Side de 

store Massers sociale Elendighed.
Masse-Elendigheden under alle dens forskellige Skik

kelser, det overdrevne, sløvende Slid, de slette, usunde, 

uhyggelige Boligforhold, Hjemlivets Opløsning ved det 

tiltagende Kvinde- og Børnearbejde, Underernæringen 

med den Sygelighed den drager efter sig, det lave Op

lysningstrin, Rædslen for den Arbejdsløshed, som maaske 

Morgendagen vil føre ind over Hjemmet, og saaledes 

videre i den Uendelighed af triste Farver, denne Masse- 

clendighed, som er den kapitalistiske Produktionsmaa- 

des umiddelbare Virkning, det er den stadig flydende 

Kilde til den moderne Kriminalitet, den moderne Al

koholisme, den moderne Prostitution og alle de øvrige 

Former for Laster, saaledes som de optræder i det nu

værende Samfund, ikke som isolerede Udslag af en

kelte degenererede Individers slette Anlæg, men som so

ciale Massefænomener.

Netop de lave, frastødende Karaktertræk, man rundt



280

omkring møder, netop de burde da være den skarpeste 

Spore til at bekæmpe den Samfundsordning, som med 

logisk Nødvendighed afføder dem og, saa længe den 

bestaar, vil blive ved at afføde dem paany, til at stræbe 

efter at overvinde den og afløse den med en ny Sam

fundsordning. som er i Stand til at hæve Befolkningen 

op til en højere, ædlere Tankegang. Enhver anden 

Form for moralsk Opdragelse af de store Folkemasser 

er meningsløs og dens Virkninger hen i Vejret.

Naar Socialismen udrydder alle Pengeinteresser, al 

Spekulation, al Konkurrence om materielle Formaal 

gennemforer Samfundstilstande, hvor det ene Men

neske ikke kan vinde frem paa Bekostning af det andet, 

men hvor det, der gavner det ene, ogsaa kommer til 

at gavne alle andre, da vil alt det Nid og Nag, som nu 

skyldes Pengebegæret, kunne forvandles til en Broder

skabets, en Samfølelsens Aand, i stærkeste Modsætning 

til de Følelser, som besjæler Nutidsmenneskene. Naar 

Socialismen afskaffer den Masseelendighed, som flyder 

af Udbytningen, da vil ogsaa de lastefulde Tilbøjelig

heder, den drager med sig, afskæres fra Næring, visne 

og kvæles, og alle gode og fine Anlæg faa Lejlighed til 

at udfolde sig og gro frem i deres mest harmoniske Skik
kelse.

Menneskene vil blive bedre, end de er nu, renere, 
noblere i deres Tankegang.

Der har været Filosofer, som har tænkt sig, at der 

ud af den Samfundsudvikling, vi befinder os i, vilde 

fremgaa en Gruppe af »Overmennesker«, der hævede 

sig op over Masserne, til en højere Tilværelsesform, 

med en egen Art af Livsnydelse, Intelligens, Moral. Det 

var et Forsøg paa Kapitalismens filosofiske Selvforher-
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ligelse, som spejlede sig i denne Theori — de Rig

domme, som opsamledes ved Udbytningen, kunde saa- 

ledes retfærdiggøres som Næring for den kommende 

Slægt af Overmennesker, og den Elendighed, hvori de 

stoie Folkemasser blev holdt nede, forsvares som det 

naturlige Udtryk for de almindelige Menneskers lavere 

Kultur. Men denne Theori er falsk. Det er ikke en 

lille Kreds af Mennesker, som under det kapitalistiske 

Samfund vil hæve sig op over Masserne; men det er 

hele Befolkningen, som — naar Kapitalismen har fuld

byrdet sit Løb — vil stige i Kultur og Moral, udvikle de 

bedste menneskelige Egenskaber i deres rigeste Maal, 

hæve sig op til en helt ny, højere og ædlere Tilværelses
form.



Socialdemokratiet, Kulturens Bærer.

{»TILSKUEREN« (Februar 1911) finder man to

Udtalelser, som man lægger Mærke til, fordi de er 

interessante Tidens Tegn, karakteristiske Udslag af det 

nye Syn paa Socialdemokratiet, der mere og mere træn

ger igennem indenfor de bedste, de ærligste og alvor

ligste blandt Aandskulturens Arbejdere.

Fysiologen og Tonekunstneren Rudolph Bergh for

tæller om sin afdøde Fader, den berømte Læge af 

samme Navn, at »af politisk Anskuelse var han ikke 

nærmest radikal Venstremand, men Socialdemokrat. 

Hans politiske Standpunkt var dikteret ikke af nøgtern 

Ræsonneren eller Opportunisme, men af den for ham 

saa ejendommelige, lidenskabelige Følelse og det skarpe 

Blik for Uretten og Uretfærdigheden i Verden. Det var 

det, som drev ham til ikke at vente noget godt fra de 

borgerlige Partier, men at tro paa Socialismen som 

Tidens Løsen«.
Og Æsthetikeren Poul Levin siger i en Anmeldelse 

af Andersen Nexøs »Pelle Erobreren«:
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»Det er jo det store, som er sket i den moderne Ar
bejderbevægelse, at de nye Hjerner i utrolig Hast har 
erhvervet Generationers aandelige Arbejde, saaledes at 
Socialdemokratiet i Virkeligheden er blevet de nye 
Tankers eneste trofaste Støtte. Det er en Alliance, som 
ikke noget Partikævl kan rokke, den er selve Livet.«

Socialdemokratiet som det eneste Værn imod Uret 

og Barbari, som »Tidens Løsen«, »de nye Tankers ene

ste trofaste Støtte« — det er den Tilstaaelse, der fra

vristes den moderne »Intelligens«, naar den for Alvor 

søger at gøre sig rede for, hvorfra der er noget godt at 

haabe. Og stærkere og stærkere maa denne Erkendelse 

nødvendigvis vokse frem, efterhaanden som Modsæt

ningen mellem de besiddelsesløse og de besiddende 

Klasser præger sig bestandig skarpere paa alle Om- 

raader af det offentlige Liv.

Socialdemokratiet, det klassebevidste Proletariats 

Parti, er i vore Dage den eneste kulturbærende Magt, 

fordi Proletariatet er den eneste revolutionære Klasse 

i det moderne Samfund. Det er Banebryderen for en 

ny, ikke blot materiel, men ogsaa aandelig Kultur; den 

økonomiske og sociale Omvæltning, det tager Sigte paa, 

vil danne et helt nyt Grundlag for alt aandeligt Liv. 

Og i sin Stræben henimod det store Fremtidsmaal op

tager Socialdemokratiet i sig alle sunde og livskraftige 

Kulturstrømninger, den kapitalistiske Tidsalder har 

skabt, tilegner sig dem, forarbejder dem og bruger dem 

som Midler til at berede Vej for det nye Samfund, det 

stiler imod. Det er da ikke tilfældigt, at Socialdemo

kratiet er den eneste Støtte for den fremadstræbende
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Aandskultur; det er en. simpel Følge af den historiske 

Opgave, overfor hvis Løsning Arbejderklassen er 
stillet.

Til alle Tider i Historien har enhver virkelig revo

lutionær Klasse været Pioner for den aandelige Kultur.

Der var en Tid, i Kapitalismens Morgen, da det var 

Bourgeoisiet, der i sin Kamp mod Adelens og Gejst

lighedens Privilegier, mod Lavstvang og Stavnsbaand 

og alle andre Rester fra det middelalderlige Samfund 

blev revolutionært i kulturel ligesaa vel som i social 

Henseende. Og hvilken Sundhed og hvilken Frodighed 

var der ikke over den Indsats i Aandslivet, som Bor

gerskabets vaagnende Selvbevidsthed og Selvfølelse 

bragte! Holbergs og Schillers Digtning, saa uendelig 

forskellige de er, den hollandske Malerkunst fra Stor

hedstiden, de mægtige Fremskridt i Naturerkendelsen og 

de mathematiske Videnskaber, som det 17. og 18. Aar- 

hundrede skabte, Oplysningstidens Bekæmpelse af Over

tro og Mystik i den brede Befolkning, de nye filoso

fiske Tanker, som var den aandelige Baggrund for den 

franske Revolution — alt dette har suget Næring fra 

denne Kilde. Endnu saa sent som for 30—40 Aar siden 

sporer man en af de sidste Efterdønninger af Bourge

oisiets Kamp imod de gamle, reaktionære Magter, i de 

Kulturstrømninger, der herhjemme særlig karakteri

seres ved Brandes’ Navn.

Hvor helt anderledes er ikke alt dette blevet siden- 

hen! Bourgeoisiet er ophørt at være en revolutionær, 

fremaddrivende Kraft og er blevet reaktionært. Det 

kæmper ikke længere imod Fortidens herskende Klasse,
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Aristokrati og Kieresi og Bureaukrati og Monarki, for 

at omforme Samfundsforholdene til en ny og højere 

Skikkelse; men det klamrer sig til den bestaaende Sam

fundsordning og stræber Side om Side med Gainmel- 

reaktionen at hævde og opretholde den overfor de nye 

revolutionære Magter, der er voksede frem netop som 

Følge af den kapitalistiske Samfundsudvikling, Bour

geoisiet selv har iværksat. Det mærker, hvordan dets 

egen Magtstilling i Samfundet er truet, det foler sin 

egen Tilværelse som et Liv paa en Vulkan, og det griber 

efter Midler til at udskyde Katastrofen. Militarisme og 

Chauvinisme, politisk Konservatisme og religiøs Pie

tisme, alle saadanne Aandsretninger finder en frodig 
Jordbund at gro i.

Og Kapitalistklassens hele aandelige Liv faar sit 

Præg af denne Situation. Det trøstesløse Forfald bliver 
Resultatet.

Paa den ene Side en grov Materialisme, uden Sans 

lor andet end Penge og Penges Værd og Livets mest 

haandgribelige Nydelser. »Lad os æde og drikke, thi 

i Morgen skal vi dø.« Den dybe, stille Erkendelsens og 

Skønhedens Glæde, som Videnskab og Kunst kan be

rede Mennesket, forfladiges; Dannelsen bliver en ud

vortes Politur, som ikke staar i noget virkeligt Sam

menhæng med Personligheden; Smagløsheden breder 

sig i sin mest skrigende Skikkelse i Grossererhjemmene; 

Kunstens Frembringelser bliver Midler til at stille sin 

Velstand til Skue; overfor enhver ny og dristig Tanke 

har man kun maabende Uforstand eller overlegne 

Skuldertræk eller den instinktmæssige Uvilje, som en-
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hver reaktionær Klasse føler overfor alt, hvad der peger 

fremad.

Og Side om Side med den blodrige, massive Ny

delsestørst en sygelig, blegsottig Mystik. Man er op

revet, nervøs, man har Uhyggestemningen over sig, 

man føler dumpt og uklart det Jordskælv, der fore- 

staar; og man trænger til at komme bort fra alle sine 

Bekymringer; man trænger snart til narkotiske Midler, 

der kan bedøve de ophidsede Nerver, og snart til Sti

mulanser, der kan pirre dem op til nye, raffinerede Ny

delser, paa samme Maade, som det degenererede In

divid vekselvis griber til Morfin og til Alkohol. Derfor 

de usunde religiøse Strømninger, der breder sig inden

for Bourgeoisiet, lige fra den livsfjendske Pietisme 

gennem Spiritismen og mangfoldige andre Afskygninger 

til den Satansdyrkelse, som har sine Tilhængere i Pa

ris’s Saloner. Derfor de perverse Retninger i Kunst og 

Literatur, som nutildags er paa Moden, men som for 

Fremtiden kun vil have pathologisk Interesse, som Ud

slag af Bourgeoisiets aandelige Forraadnelsesproces.

Bourgeoisiet er impotent i aandelig, i kulturel Hen

seende. Intet Under, at alt, hvad der er af livsmodigt 

og livskraftigt indenfor Videnskab og Kunst, med sti

gende Væmmelse vender sig bort fra det, Drachman i et 

af sine sidste Digte kaldte »Evropas regerende Bourge

oisi — den hæslige, gamle Kokotte.«

Men i samme Grad som Bourgeoisiet vanslægter, 

rejser Proletariatet sig som den Magt, der ikke alene 

bærer F'remtidens, men i Virkeligheden ogsaa Nu

tidens Kultur paa sine Skuldre.
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Netop som den revolutionære Klasse, Arbejderne er, 

ser den med instinktmæssig, medfødt Symphati paa alle 

de aandelige Kræfter, der stræber fremad, præker Op

rør imod de Tanker og Anskuelser, mod den Smag og 

den Moral, som raader indenfor de herskende Klasser 

— selv om disse nye Aandsretninger i sig selv kan staa 

Socialismens Theori nok saa fjernt. Med enhver saa- 

dan ny, frisk Strømning vil Arbejderklassen føle sig 

i Slægt, og mod ethvert, aabent eller maskeret, Atten

tat paa den absolute Frihed for alle aandelige Rørel

ser vil den med hele sin Kraft sætte sig til Modværge.

Naar Arbejderne først begynder at vaagne til Be

vidsthed om deres egen Stilling i Samfundet og at 

samle sig til Bekæmpelse af den Trældom og Udbyt

ning, de er undergivne, bliver Erobringen af de vig

tigste materielle Goder, af højere Arbejdsløn og kor

tere Arbejdstid, naturligvis deres første, mest nærlig

gende Opgave. Men de materielle Fremskridt omsætter 

sig til kulturelle Fremskridt. Den forøgede Indkomst 

sætter dem i Stand til at holde et Blad, købe en Bog 

eller et Billede, skaffe sig Billet til en Foredragsrække, 

en Theaterforestilling og deslige; og den forøgede Fritid 

giver dem Stunder til at tilegne sig det Fond af Kund

skab og Kunstnydelse, der igennem alt dette bliver til

gængeligt for dem. Med Ulvehunger styrter Arbejder

klassen sig over alle de Kulturgoder, Kapitalismen tid

ligere spærrede den ude fra, men som den nu selv har 

tiltvunget sig Adgang til. Men hvad den hører og ser, 

lærer og erkender, bliver ikke en død Skat for den; 

den opsuger det i sig, forvandler det til Kød og Blod
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af sit eget Legeme, henter Kræfter og Dygtighed derfra 

til den stadig fornyede Kamp, den inaa føre for at hæve 

sine egne Kaar og omsider at erobre Magten i Sam

fundet.

Socialismen er den eneste store Idé i det moderne 

Samfund, det eneste høje Ideal, der kan samle og be

gejstre de store Masser af Befolkningen. Og den so

cialistiske Samfundsopfattelse er mere end en blot so- 

cialokonomisk Theori; den er en Livsanskuelse, der 

omformer Tankegangen fra Grunden og giver alle 

aandelige Værdier en ny Kurs. Den socialistiske Livs

anskuelse er den Generalnævner, hvori alle sunde og 

livskraftige Kulturstrømninger i vor Tid gaar op.

Men den er mere end det; den er tillige den eneste 

Kilde, hvorfra Aandskulturen i vore Dage kan hente 

ny, forøget Livskraft. Den Fremtidskultur, som So

cialismen vil skabe Grundlag for, kan først udfolde sig, 

naar det nye Samfund har rejst sig paa det gamles 

Ruiner. Men allerede nu sporer man, hvordan alt 

stort, som Nutidens Videnskab og Kunst frembringer, 

bevidst eller ubevidst er under Indflydelse af de so

cialistiske Idéer og den proletariske Klassekamp. Den 

moderne Historieforskning, der ikke vil nøjes med at 

fastslaa de enkelte Kendsgerninger, men vil forstaa Aar- 

sagerne og Drivkræfterne, tvinges mere og mere til at 

anlægge et socialistisk Syn paa Historien. Og de Kunst

nere, der rager hojt op over Mængden, en Digter som 

Drachmann, en Billedhugger som Meunier, er alle paa

virkede af og deres Kunst stærkt præget af den Kamp, 

den socialdemokratiske Arbejderklasse fører.
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Hvilken Rigdom af nye Idéer, af dybere Erkendelse, 

af finere Kunstglæde, af højere Kultur og ædlere Livs

nydelse aabner der sig ikke Udsigt til — ikke som nu 

for en snæver Kreds af Befolkningen, men for hele Men

neskeheden — naar Socialismen sletter alle Klasseskel 

og gør alle Samfundets Rigdomme til Menneskenes 

fælles Eje!

19



Proletariatets Vækst, Social

ismens Sejr.

Pjalteproletariat og Arbejderproletariat.

N
AAR Socialdemokratiet ser Forudbetingelsen for 

Socialismens Gennemførelse i et talrigt og selv

bevidst Proletariat, saa synes det — hvis ikke man 

maatte regne med visse Højre journalisters komplette 

Uvidenhed om al økonomisk Sprogbrug — overflødigt 

at gøre opmærksom paa, at man ved Ordet »Proleta

riat« forstaar Arbejderproletariatet og ikke Pjalteprole

tariatet.

Imellem de to Befolkningslag er der den dybeste For

skel.

Pjalteproletariatet — den Gruppe af forulykkede, 

forhutlede og for største Delen dybt demoraliserede In

divider, der falder udenfor det produktive Samfund, 

Vagabonder, Tiggere, Alfonser, professionelle For

brydere osv. — er ikke noget for Nutiden ejendomme

ligt Fænomen! Det forekom ogsaa i ældre Tid og gen- 

nemgaaende vistnok i betydelig større Omfang end nu

omstunder. Især under de primitive kapitalistiske Til-
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stande, hvor de gamle Produktionsformer opløstes, 

uden at nye produktive Kræfter endnu traadte i Virk

somhed, hvor griske Godsejere jog Bønderne fra Hus 

°g Hjem, hvor forbenede Haandværkslav spærrede af 

lor Tilgang til Faget, hvor Udbytningen fortrinsvis op- 

traadte i Skikkelse af Aager- og Skatteudsugelse, dér traf 

man et langt mere masseagtigl Pjalteproletariat end 

under den udviklede Kapitalisme, hvor de besiddende 

Klasser er interesserede i at drage saa mange Mennesker 

som muligt til Fabriker og Arbejdspladser. Det Pjalte

proletariat, som stadig forekommer, og som særlig søger 

Tilhold i de store Byer, er et uroligt Folkefærd, men 

intet revolutionært; det savner Maal og Med, er tilfals 

for hvem der vil betale, viser sig gerne som villige 

Haandlangere for Magthavere imod revolutionære Be

vægelser blandt Arbejderne. Herfra var det, den »Mo

bilgarde« rekruteredes, der i Juni 1848 slagtede Pa

ris’s Arbejdere; herfra er det, det russiske Bureaukrati 

lader Jødeforfølgelserne udgaa; her er det, Politiets Lok- 

kespioner har Held med sig til at faa etableret Anar

kistklubber, som skal kompromittere Arbejderbevægel

sen; her er det, chauvinistiske og militaristiske Fraser 

finder stærkest Genklang. Alliancen mellem den yder

ste Reaktion og Pjalteproletariatet er i Virkeligheden 

naturlig; det er de forædte og de forsultne Parasiter paa 

Samfundslegemet, der her modes.

Det diametrale Modstykke hertil er Arbejderproleta- 
riatet.

Det er el Befolkningslag, som udelukkende hører 

hjemme under de kapitalistiske Samfundsforhold og 

ikke genfindes paa noget andet historisk Udviklingstrin.

19*
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Det er kaldt til Live af den kapitalistiske Produktions

maade, er taget til og tager bestandig til i Omfang med 

dens stigende Udvikling og Udbredelse. Men det befin

der sig samtidig i et ulægeligt indre Modsætningsfor

hold til netop denne kapitalistiske Produktionsmaade, 

som betyder en stadig Udbytning, Undertrykkelse og 

Utryghed for Proletariatet; kun ved at sprænge den og 

stille en helt ny Produktionsmaade i Stedet kan det 

bringe sine Klasseinteresser til fuld Gyldighed. Pro

letariatet maa da blive en revolutionær Klasse; saa saare 

den bliver sig sin sociale Stilling bevidst, begynder den 

Kampen imod det bestaaeiide Samfund og fører Kampen 

med de Vaaben, som dette Samfund selv har stillet 

til dens Raadighed: Stemmeretten, Presse- og Talefri

heden, Organisations- og Strejkeretten. Naar først den 

kapitalistiske Proletarisering er naaet frem til den 

Grad af Omfang og Klarhed, at Proletariatet kan gøre 

sin Flertalsmagt gældende i den politiske Kamp, da er 

Kapitalismens Saga ude.

Arbejderproletariatet karakteriseres ved tre Egen

skaber, som skiller det ud fra de andre moderne Be

folkningsklasser. Proletaren er for det første besiddel

sesløs, det vil sige, han ejer ikke de Produktionsmidler, 

der er nødvendige for at udløse hans Arbejdskraft og 

skaffe ham Livsopholdet. Han er følgelig Genstand for 

Udbytning, er nødt til at afstaa en Del af sit Arbejds- 

udbytte til dem, der ejer Produktionsmidlerne og der

for kommanderer over hans Arbejde. Han er endelig 

udsigtsløs, har ingen eller kun en forsvindende ringe 

Sandsynlighed for nogensinde at hæve sig op til en 

væsenlig bedre og selvstændigere Stilling. Alle disse
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Karaktertræk har den moderne Proletar fælles med 

Slavehusholdningens ufri Arbejdere, men han adskiller 

sig fra denne — som ogsaa fra Fevdalismens vornede 

Bonde — derved, at han er personlig fri, at han ved en 

formelt fri Kontrakt træder i Forhold til Produktions

midlernes Besiddere. Den sociale Trældom, han fak

tisk er underkastet, er en nødvendig Følge af det her

skende Besiddelsesforhold: Adskillelsen mellem Pro

duktionsmidler og Arbejdskraft. At afskaffe dette det 

kapitalistiske Besiddelsesforhold og erstatte det med et 

nyt, socialistisk, som genforener Massen af Produk

tionsmidlerne med Massen af Arbejdskraftens Bærere, 

under fuld Bibeholdelse og stadig Videreudvikling af 

den Produktionsteknik, som er kommet til Verden med 

Kapitalismen, det maa da være det revolutionære Maa] 

for Proletariatets Klassebestræbelser. Kun i denne For

stand bliver der Mening i Arbejdet for den økonomiske 

Frigorelse.

Lønarbejderen er den rene Type paa Proletariatet; 

hos ham træder alle de karakteriserende Træk skarpt 

og utilsløret frem. At han er besiddelsesløs overfor de 

Fabriks- og Lagerbygninger, de Redskaber og Maskiner, 

de Raastoffer, den Jord osv., ved hvis Bearbejdelse han 

erhverver sig Eksistensmidler, er ganske umiskendeligt; 

at Kapitalen Arbejdstime efter Arbejdstime berøver ham 

en Del af de Værdier, han frembringer, er ligesaa umid

delbart indlysende; og hans Udsigt til nogensinde at 

træde op i en højere social Klasse er lig Nul. Netop 

denne absolute Udsigtsløshed skiller ham tydelig ud 

fra andre Grupper af Befolkningen, for hvem de smaa 

Kaar kun er et Overgangsled; en Arbejder kan maaske
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i Øjeblikket være ret gunstig stillet i Sammenligning 

t. Eks. med en fattig Student eller en ung Officer, men 

medens de sidste ser mange Muligheder aabne for sig, 

véd derimod Arbejderen, at hans sociale Stilling aldrig 

vil højnes, at den snarest vil dale med den stigende 

Alder og ebbende Arbejdsevne.

Lønarbejderne er saaledes Proletariatet i Renkultur; 

de danner den faste revolutionære Kerne i det moderne 

Samfund.

Men Begrebet Proletariat er rummeligere: det spæn

der over langt videre Kredse af Befolkningen. Husman

den, der ikke ejer en Fodsbred af den Jord, han kalder 

sin, og maaske kun en lille Brøkdel af de Bygninger, de 

Redskaber, de Husdyr, der findes paa hans Lod; den 

lille Haandværker, den lille Handlende, som har Hus

vært, Bank, Grosserer over sig og stadig bevæger sig 

paa Randen til økonomisk Ruin; Fiskeren, der er i Hæn

derne paa de store Fiskeeksportører — disse omfangs

rige Grupper af Befolkningen er i alt væsenligt bragt 

ned i Linie med Lønarbejderne, for en stor Del endog 

til et Niveau, der ligger lavere endnu; deres Besiddelse 

er et tomt Skin, deres Udbytning og Udsigtsløshed 

uomtvistelige Kendsgerninger. Hertil kæder sig andre 

Kredse: Lærere, Funktionærer, smaa Bestillingsmænd 

— Folk, der paa de afgørende Punkter lever under 

samme Kaar som de egentlige Lønarbejdere, stundom 

kun med lidt højere Lon, stundom med lidt større 

Tryghed i Arbejdsforholdet, stundom ogsaa med Chance 

for engang i Tidens Løb at naa en noget højere Indtægt. 

Grænserne kan i det praktiske Liv ikke trækkes skarpt; 

der er et Bælte, hvor kapitalistiske og proletariske In-
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teresser brydes med hinanden, uden at nogen af dem 

har afgjort Overlag. Men vist er det, at de helt eller 

overvejende proletariske Lag, som ligger under denne 

nevtrale Zone, udgør langt den største Del af Befolk

ningens Masse; og vist er det, at Grænserne opadtil, 

for de antiproletariske Kredse, bestandig indsnævres, 

medens de bestandig udvides nedadtil.

Thi Proletariatet, som er skabt af Kapitalismen, maa 

i Kraft af det kapitalistiske Samfunds Love bestandig 

tage til i Omfang. Kapitalen kan ikke eksisterer uden 

at udvide sig, og den kræver stadig nyt Menneskema

teriale. Aar efter Aar øges Lønarbejdernes Tal efter en 

mange Gange større Maalestok end den øvrige Befolk

nings, Aar efter Aar lægges Smaabedrifter øde i Kon

kurrencen med de store kapitalistiske Forretninger, 

tvinges de Smaahandlende og Smaahaandværkere, som 

er igen, ind i et mere snærende Afhængighedsforhold 

til Kapitalisterne, suges Ejendomsretten til Husmandens 

Produktionsmidler bort under Fødderne paa ham. Mid

delstanden — Ordet taget i dets økonomiske Betydning, 

det Befolkningslag, der lever af sit eget Arbejde og selv 

raader over sine Produktionsmidler, men hverken ud

byttes af andre eller selv udbytter andre — denne Mid

delstand, der i Kapitalismens Barndom dannede Stød 

puden mellem de to fjendtlige Magter, er faktisk ud

ryddet; det Genfærd, der endnu gaar under dette Navn, 

er kun et Blændværk, som for enhver nøgtern Betragt

ning opløser sig i et Mindretal af Kapitalister og et 

stort Flertal af proletariske Eksistenser. Bestandig væl

digere bliver saaledes Proletariatets Masse, bestandig 

skarpere udpræget Proletariseringens Former. Dette er
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Udviklingens jemhaarde Lov; mod den kæmper al So

cialpolitik forgæves, og alle fromme Ønsker er hen i 

Vejr og Vind. Man kan beklage de Lidelser, der herved 

paaføres Befolkningen; man kan, som Socialdemokra

tiet gør, lægge sit Arbejde an paa indenfor det besinn

ende Samfund at mindske Lidelserne og skabe saa taale- 

lige Kaar som muligt for Udviklingens Ofre; men man 

kan ikke afvende Udviklingen selv.

Proletarisk Klassebevægelse.

Ikke ved at modarbejdes kan den kapitalistiske Ud

vikling overvindes, men ved at fuldkommes, og kun 

Proletariatet, hvis Klasseinteresser peger ud over Ka

pitalismen, magter, i Kraft af sin Masse, at løse denne 

Opgave. Jo større dets Tal er, og jo klarere det er sig 

sin Stilling bevidst, des nærmere er Sejren. Idet Ka

pitalen stadig producerer nye Mængder af Proletarer 

cg stadig ved sit Tryk bidrager til at berøve dem alle 

Illusioner om Selvstændighed og økonomisk Frihed, 

bereder den saaledes selv Vejen for det nye Samfund, 

der er Slutpunktet paa hele den kapitalistiske Udvik

ling, Maalet for det bevidste Proletariats Bestræbelser: 

et Samfund, hvor alle Klasseskel er slettede, hvor Pro

letariatet ikke er formindsket, men afskaffet, hvor ikke 

en Del af dets Medlemmer er hævet op til smaaborger- 

lige Kaar, men hele Befolkningen fra øverst til nederst 

er skabt om til en Befolkning af arbejdende Individer, 

der ikke er Proletarer, men socialt og økonomisk fri 

Mennesker, fuldt berettigede Sambesiddere af de Pro-
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duktionsmidler, ved hvis Hjælp de arbejder, med al 

Udbytning afrystet og alle Udsigter aabne til den højeste 

Grad af materielt Velvære og aandelig Kultur.

Den kapitalistiske Udvikling og med den Befolk

ningens Proletarisering gaar for sig overalt; Retningen 

er uforandret den samme, kun Tempoet er forskelligt 

fra Tid til anden og fra Land til Land. Efter alt at 

dømme staar man netop nu, da Rusland er i Færd med 

at træde ind iblandt de moderne Stater, Østasien be

gynder at udfolde sig i fuldt kapitalistisk Flor, og den 

store økonomiske Verdenskrise er paa Retur, overfor 
et koncentreret Fremstød, der vil sætte nye Masser af 

Proletarer ind i Verden og bidrage til yderligere at af

klare Klassedelingen. Der er ingen Grund til at ønske 

det anderledes. Thi ikke blot rykkes derved Tidspunktet 

for Socialismens endelige Sejr nærmere, Lidelsespe

rioden afkortes. Men ogsaa rent øjeblikkelig har en 

rask kapitalistisk Fremskriden sine store Lyssider. 

Thi Kapitalismens Forsinkelse betyder Samfundets 

Forsumpelse. I lavtstaaende Samfund, med en svagt 

udviklet Storindustri, med faa besiddelsesløse Lønar
bejdere og mange smaabesiddende Husmænd og Smaa- 

borgere, er i vore Dage Udsugeiserne gerne fuldt saa 

blodige som i de fremskredne kapitalistiske Samfund 

og hele Tilstanden altid ganske anderledes trøstesløs. 

Ingen Mulighed for at hæve sine Kaar gennem faglig Or

ganisation og politisk Kamp; ingen Udvej fra Lidel

serne at skimte; ingen Klarhed over de fjendtlige Mag

ter, der udbytter een, og de Veje, ad hvilke man kan 

naa dem til Livs; intet Maal at kæmpe for; intet Sam

fundsideal al begejstres for; en haabløs Liden i det
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stille, kun i Ny og Næ, naar Lidelserne bliver altfor 

umenneskelige, afbrudt af vilde, planløse og hurtig kvalte 

Fortvivlelsesudbrud. Stil den russiske Musjik, den syd- 

italienske eller spanske Haandværker og Husmand op 

imod Industriarbejderen i de moderne Kulturlande, og 

man har et Maal for Forskellen.

Ethvert Forsøg paa gradvis at formindske Prole

tariatet ved at hæve Gruppe for Gruppe op i de besid

dende Klasser Lag, vilde da være spildt Ulejlighed, der 

kun gjorde ondt værre, og Socialdemokratiet indlader 

sig ikke paa den Slags Eksperimenter. Hvad dets prak

tiske Nutidsarbejde tager Sigte paa, er noget ganske 

andet: gradvis at formindske Summen cif Proletariatets 

sociale Lidelser, at hæve Klassen som Helhed op til et 

højere Niveau, indenfor de iøvrigt uforandrede prole

tariske Rammer. Derfor den faglige Organisation og den 

faglige Kamp, derfor Bestræbelserne for at tvinge en 

Sociallovgivning igennem, derfor Arbejdet for at faa 

Del i den kommunale Administration. Man træder ikke 

ud af Proletariatet, fordi man opnaar højere Løn og 

kortere Arbejdstid, fordi man sikres imod de økono

miske Følger af Ulykkestilfælde under Arbejdet, fordi 

man faar Adgang til Alderdomsunderstøttelse, til Syge

hjælp, til Mad for sine skolesøgende Børn. Klassein- 

teresserne drejes ikke ud af deres Retning derved, men 

Tilværelsen bliver en lysere, det materielle Velvære og 

den aandelige Kultur stiger. Og dette er i sig selv et 

revolutionæret Moment, der bidrager mægtig til at frem

skynde Udviklingen frem imod Erobringen af den of

fentlige Magt i Samfundet. Thi et Proletariat i den 

dvbeste Elendighed kan ikke med Energi og Konse-
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kvens føre Kampen for Socialismen; jo højere des fy

siske og psykiske Udvikling er, des kampdygtigere er 

det, des nærmere ved Sejren.

Som et Led i delte Arbejde maa man forstaa So

cialdemokratiets Bestræbelser for at tilvejebringe Jord

lodder til Landarbejdere — og vel at mærke 

Jordlodder saa store, at Brugerne ved dem kan 

erhverve sig det fulde Livsophold og ikke behøver 

at sælge deres Arbejdskraft til Fremmede. Hvad der 

kan udrettes ved en virkelig gennemgribende Reform 

af denne Art, er ikke at hæve en Gruppe Proletarer op 

fra Proletariatet ind i de besiddende Klasser; Husman

den med 6—8 Tdr. Land horer ifølge sin hele Stilling 

de proletariske Samfundskredse til, han deler i alt væ

senligt Klasseinteresser med dem, og hans Besiddelses

ret over Produktionsmidlerne er kun et Skin; Social

demokratiet har ved at rejse Kravet om offentlig Fæste 

i Stedet for det saakaldte »Selveje« sogt at forbeholde 

Samfundet Ejendomsretten til Statshusmandens Pro

duktionsmidler og Nydelsesretten til den Merværdi, han 

under alle Omstændigheder maa afstaa, medens de nu 

uhjælpelig glider over i Hænderne paa den private Ka

pital. Hvad der kan udrettes ad denne Vej, er at hæve 

en Gruppe Proletarer fra et lavere op til et højere pro

letarisk Niveau, til en relativt høj Grad af økonomisk 

Velstand og Tryghed. Og dette vilde tilmed kun være 

det umiddelbare Resultat; de indirekte Virkninger vilde 

række langt videre. Naar der skabes en saadan Ventil 

for Landbrugets Lonarbejderklasse, faar det ikke blot 

Betydning for dem, som selv benytter sig deraf til at 

søge bort, men ogsaa for de mange flere, som bliver til-
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bage. Deres Stilling bliver stærkere, naar Tilbudet af 

Arbejdskraft daler; de kan begynde at stille Fordringer, 

og Arbejdskøbeme bliver nødt til at give efter; det bliver 

muligt for dem at organisere sig og rejse en faglig Be

vægelse, som gradvis bringer dem op i Højde med In

dustriens Arbejdere. Saaledes vilde en Landarbejder- 

lov, i den Skikkelse som Socialdemokratiet kræver, bi

drage sit til at hæve ikke en afgrænset Gruppe, men hele 

Landproletariatet, hidtil det elendigst stillede og lavest 

staaende Lag af Befolkningen, op til nogenlunde taale- 

lige Kaar, op til et Kulturtrin, hvor det med fuld Energi 

kan træde ind i Kampen for Socialismen. Heraf vilde 

ogsaa en anden Virkning flyde: den stigende Løn vilde 

øve et Tryk paa de store Landbrugere, tvinge dem til 

at modernisere deres Bedrifter, slaa ind paa nye, ra

tionellere tekniske Fremgangsmaader — og derved vilde 

det socialistiske Landbrug arbejdes imøde.

Her som allevegne træder den organiske Sammen

hæng mellem Socialdemokratiets reformatoriske Arbejde 

og revolutionære Formaal frem. Ethvert Stykke Nutids

reform, Socialdemokratiet sætter i Gang, som Middel 

til at skabe bedre Livsvilkaar indenfor de bestaaende 

Samfundsforhold, er tillige et Led i Bestræbelserne for 

at hæve Befolkningen ud af de bestaaende Samfunds

forhold, udsprunget som det er af uudryddelige Klasse- 

interesser, der naturnødvendig maa tage Sigte paa Be

siddelsesforholdenes og dermed paa hele Samfundets 

Revolutionering. Overfor ethvert andet Partis Løfter 

om socialt Reformarbejde spørger man, hvilke Motiver 

der ligger til Grund, og hvilken Grad af Alvor der staar



901

bag Ordene; overfor Socialdemokratiet er et saadant 

Spørgsmaal ørkesløst; thi Socialdemokratiet er eet med 

selve det bevidste Proletariat; dets Politik er kun den 

proletariske Klassebevidsthed omsat fra stillestaaende 

theoretisk Erkendelse til Energi, til praktisk Handlen. 

Ene blandt alle moderne politiske Partier staar det midt 

i Udviklingens Strøm, som et bestemt evolutionistisk 

og netop derfor i sin dybeste Grund revolutionært Parti. 

Den kapitalistiske Samfundsudvikling med det stadig 

mere masseagtige Proletariat, den producerer, med det 

Modtryk imod sin egen Undertrykkelse, den avler, læg

ger Betingelserne til Rette for dets Fremgang.

At kalde Klassebevidstheden til Live hos Proletaria

tet som Helhed, det er Formaalet for Socialdemokratiets 

agitatoriske Virksomhed. Det er en Proces, der minder 

om den fysiske Proces, hvorved Staal bliver gjort mag

netisk, naar det stryges med en Magnet. Magnetismen 

er ikke en ny Egenskab, der fremtrylles; den er i For

vejen tilstede i Staalet; alle dets enkelte Smaadele er 

oprindelig magnetiske, men uordnede, vendte i alle mu

lige Retninger, saa de modarbejder og ophæver hver
andre; hvad der sker ved Strygningen, er, at de alle 

drejes i én Retning, saa Staalet som Helhed faar mag

netisk Kraft. Ogsaa hos Proletariatets Enkeltindivider 

er der i Forvejen en dyb Misfornøjelse med de sociale 

Livsvilkaar, men dumpt og uklart, vendt i Øst og Vest 

og derfor uden Virkeevne; hvad der sker gennem den 

socialdemokratiske Agitation, er ikke at Misfornøjelsen 

vækkes, men at den drejes i Retning; at Individ for 

Individ lærer at forstaa Aarsagen til sin egen sociale
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Stilling, Vejen, der forer frem, Maalet, der maa ar

bejdes imod; at de spredte og splittede og derfor virk

ningsløse Enkeltkræfter samles til en fælles planmæs
sig Stræben.

Udsigtsløs er Proletaren indenfor det bestaaende 

Samfund, dømt til livsvarig Undertrykkelse, Udbyt

ning, økonomisk Trældom. Men som Medlem af den 

Klasse, han tilhører, ser han de videste Udsigter ligge 

aabne. Thi Proletariatet er ifølge hele sin sociale Stil

ling den almindelige Repræsentant for alle det mo

derne Samfunds Lidende, den Generalnævner, hvori en

hver social, politisk, kulturel Fremskridtsbevægelse gaar 

op, den universelle revolutionære Faktor, hvis ver

denshistoriske Opgave det er at gøre Ende paa Klasse

delingen og derved umuliggøre al fremtidig Undertryk

kelse og Udbytning. I 1788, umiddelbart forud for den 

store franske Revolution, var det Bourgeoisiet, »Tredie

stand«, der stod, som Proletariatet nu, som den revo

lutionære Kraft, der repræsenterede alt socialt Frem

skridt og maatte sprænge det gamle fevdale Samfund 

for at fore Verden frem til ny Kultur. Og Bourgeoisiet 

var sig sin Mission bevidst. Det haanlo ad de Røster, 

der søgte at berolige Stemningen ved at henvise til, at 

dog et og andet borgerligt Element kunde arbejde sig op 

blandt de privilegerede Stænder;det formulerede sin so

ciale Selvbevidsthed i de stolte Ord: »Hvad har Tredie

stand hidtil været? Intet! .... Hvad bør den være? 

Alt!« Tiderne skifter. Bourgeoisiets revolutionære Mis

sion er fuldbyrdet, dets historiske Rolle udspillet; Side 

om Side med det Aristokrati, som det dengang bekæm-
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pede, ligger del nu som en død Last og hindrer det 

historiske Fremskridt. Hvor Bourgeoisiet dengang stod, 

forrest i Kampen mod de gamle, udlevede Samfunds

forhold, dér staar Proletariatet nu, den eneste Klasse 

i del moderne Samfund, som stolt og modig kan se 

Udviklingen i Øjne, fordi den véd, at Fremtiden hører 
den til.
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