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I.
(Det brændende Spsrgsmaal.

Arbejdernes Stilling nu — og før.

Naturens Ubillighed — ogsaa mod Bier og Fuldblodsheste. Sporgsmaalets Losning ved Samfundets Oplosning: Arbejdets Fyldest
gørelse ved dets Udbyttes Tilintetgørelse.)

Arbejdets Mcend har aldrig haft de bedste Vilkaar, men
havde de faaet dem,

vilde de upaatvivlelig snart have op

hørt at være Arbejdets Mænd!
Neden har til enhver Tid staaet udenfor Arbejderens
Dor,

men man tager ilde fejl,

det er Arbejdet,

naar man derfor tror,

der har fremkaldt Noden.

at

Tværtimod:

Det er Noden, der har fremkaldt Arbejdet.

„Nod lærer nogen Kone at spinde" — siger det gamle

Ordsprog, og det med Rette.

Der, hvor Spinderokken ikke

er nødvendig, forsvinder den snart.

I de varme Lande

foretrækker den fattige Kone at gaa nogen, i de kolde lader
hun Maskinen spinde for sig.
Og Manden har lige saa lidt Lyst til at grave som

Kvinden til at spinde. -

Saasuart han faar Raad

til at

holde Heste, Plove og Karle, foretræffer han at lade dem

pleje

og

overlader

Spaden til Husmand og Indsiddere.

Saa kan de være Arbejdere,

for sin Del vil

der er nøbte til det.

være Proprietair — det er:

herre.
1

Han

Ejendoms-
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De stakkels Husmænd og Indsiddere og Tjenestekarle
har det flet ikke godt hos os, det vilde være Synd at sige
Andet! De maa slide haardt for Foden, og om de flider
aldrig saa haardt, er der næsten ingen Mulighed for, at de
ved Arbejdet kan tjene sig op til Ejendomsmænd.
Hvilken oprsrende Forflel er der ikke paa vore Arbejdstrælles og vore Arbejdsherrers Stilling! Det behover jeg
ikke at udmale. Enhver Arbejder kan selv gore det: „Det
er ingen Kunst!" — Kunsten er kun at undgaa flige
Sammenligninger eller at gøre dem uden Misundelse.
Et af de bedste Hjælpemidler til dette Kunststykke er
det: at foretage andre nærmere liggende Sammenligninger,
at sammenligne vore Arbejderes Forhold med dem, hvor
under Arbejdets Mcend lever i andre Lande, og har levet i
andre Tider!
Vi kan spørge os for hos de Kyndige, hvorledes Ar
bejderne var stillede i de ældste Tider hos de ypperste
Folkeslag.
De vil svare os, at man den Gang kaldte dem Trælle
og kobte, solgte, pryglede og flugtede dem ligesom andre
Kreaturer.
De vil fortælle os saadanne Smaatræk, som: at de
for deres Fædrelandskærlighed og Tapperhed saa bersmte
Spartanere af og til, naar deres Arbejderbefolkning,
Heloterne, formerede sig for stærkt, lod deres mandlige
Ungdom ove sig i Vaabendaad ved at overfalde og nedhugge de Vaabenlose, naar de vendte hjem fra Arbejdet —
at de hsjt oplyste Athenere, der endogsaa vare fuldt
saa dannede som vore Landsmænd, gjorde saa stor Forflel
paa Ejendomsherre og Arbejdstrcel, at naar to Herrer kom
i Proces sammen, saa tillod Lovene den ene til Sagens
Oplysning at lade hvilken som helst af den andens Hus
trætte (Hovmester, Informator, Kok, Kammertjener osv.)

underkaste pinligt Forhor, naar han blot stillede Sikkerhed
for, at han kunde betale Ejeren den paagældende Arbejders

Værdi,

saa fremt han

bøbe

af Pinslerne eller blev

til

Krøbling —
at mellem de ædle Romere var det ikke, som hos vs,
Skik at opsige Arbejdere eller Arbejderster, naar de paadrog

efter Fruens Umtobe;

sig Ejendomsherrens

Herskabet af

gjorde selv Sagen ved, at Paagældende nogen blev bunden

til et Kors,
tilblods

der stod paa Fortoften ud til Gaden,

og i denne Tilstand fik Lov

pisket

at hænge derude i

Solheden til Gadedrengenes Moro, saa længe det behagede
Ejeren —

at de „gode, gamle Wgyptere" fandt det fuldstændigt

i sin Orden, naar Arbejderbefolkningen, hvortil Jsraeliterne
en Tid horte,

tiltog mere end ønskeligt,

at drukne

deres

Born, ligesom vi drukner de Hundehvalpe, vi ikke vil lægge
til —

at de omtalte Jsraeliter siden — da de udtraadte af
og

Arbejderbefolkningen

forfremmedes

til Ejendomsherrer

ved at erobre andre Folks Stæder, Godser og Hjorde og
dels dræbe Ejerne, dels beholde dem som Arbejdere — netop

er blevne lovpriste

for

den

humane Maade, hvorpaa

behandlede denne deres ejendomslose Arbejderstand,
uagtet Loven

de

og det

kun fastsatte Straf for den Ejendomsherre,

af sine Tjenere faa slemt,

der mishandlede en

at han

Overlevede han den, saa var

bøbe inden den trebie Dag.

Ejendomsherren straflos — han

havde ikke overflredet sin

Herlighedsret! — og

at de nuværende Arbejdere i vort Land til Trods for

alle de Savn,

de kan lide og den 9)2øje,

de maa bære,

lever nnder langt bedre Bilkaar, end Arbejderne
nogensinde

har

levet

hos

lever i vore Nabolande!

os

eller

noget Sted
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Det er,

som sagt,

det er i højeste Grad

oprørende,

ubilltgt, at den, som har det strængeste Arbejde, desforuden

flal bære

de strængeste Kaar,

men Verdensforholdene

er

siden Syndefaldets Tid konsekvent ubillige og ubillig konse

kvente: Arbejderen udfører kun det strængeste Arbejde, fordi

han lever under de strængeste Kaar,

er det uund-

altsaa

gaaeligt, at han maa leve under de strængeste Kaar, uagtet
han udfører det strængeste Arbejde.

at de stakkels flittige Bier flal se det

Det er ubilligt,

Honningforraad,

som

kostet

har

dem saa megen (slid at

samle, befkaaret af de siikvorne Mennester,

Grad ubilligt,

at den ædle,

og det er i hoj

intelligente Fuldblodshest skal

taale baade Pist og Sporestod af den plebejiske Ejermand
og hans dumme Rideknægt.
Det hjælper ikke, at vi fortæller Bierne, at de nu har
det fortrinligt i deres Dzierzonske Arbejderboliger i Sam

der

menligning med deres Forfadre,

maatte

tage

tilrakke

med at bo i mugne Halmkuber og blive kvalte med Tobaks

røg eller levende begravede,

Lyst til Honningen,

eller

at

naar deres Ejendomsherrer fik
vi

henviser

de

misfornøjede

Rideheste til en Sammenligning med deres ulykkelige Slægt

ninge, der spændes for Drosker, Mergelkærrer og Natvogne!
Hvad enten Ubilligheden er større eller mindre:

ubilltgt er

det, at vi flal berøve Bierne Frugten af deres Arbejde og

bruge Hestene som Trældyr.
Og det mest Oprørende er, at naar den forkuede Hest

kommer til Bevidsthed om den Uret,
desaarsag gør sig balstyrig,
som

forbyder

saa

Ejendomsherren

er
at

vi tilføjer den,

der

afstaa

og

ingen Lovgivning
sin

Ret

til

en

Kunstberider eller en Hesteflagter — og at det er umuligt
for Bikubens Kommunalister at hævne sig paa Ejendoms-

mændene

uden

at

gøre

sig

selv

mere

Skade

end

dem.

Hvilken Ubillighed af Naturen, at Bien stal miste Braaden

og Livet, naar den blot tilføjer sin Ejer en Svie, der varer

et Par Dage!
Men nej! Der er dog Noget, som er endnu mere ubilligt
i Verdens Ordning,

og det er,

at naar vi virkelig tænker-

os de yderste Anstrcengelser gjorte for Biernes og Hestenes
Emancipation, naar det kunde lykkes at udrydde Mennestene

og afbrænde deres Boliger med tilhorende Stalde og Bi

huse, saa vilde de Befriede endda ikke saa det bedre, end de

har det.

Med Menneflets Herredomme vilde Menneflets

Omsorg og Beskyttelse være tabte, og saasnart de Befriede
begyndte at leve paa egen Haand, vilde de gore Bekendtskab
med Fjender og Forhold,

der vare meget mere hensynsløse

end dem, som de havde undgaaet.
Men billigt eller ubilligt — hvad der ikke kan være
anderledes, nytter det ikke at knurre over:
„Retten er efter Naturens Lov,
At Duen er givet Hogen til Rov."

erkender selv de fromme Hinduers Bibel, Mahabharata, og

Naturens Love kan

hverken Borger A s si eller

Lovgiver

Berg afskaffe.
Jeg mener naturligvis ikke hermed, at Arbejderne skal hen
regnes til Insekter, Fugle eller Husdyr, men blot, at de ligesom,
alle andre levende Væsener — følgelig ogsaa ligesom
dem, der gaar paa Seks og paa Fire

maa. sinde sig i det

Uundgaaelige og rette sig ester Nødvendighedens Love ).
Jeg stiller mig ikke
tværtimod!

Jeg

paa Kapitalens

er selv Arbejder

og

Side

lever

kun

—

lige

af mit

*) Man skulde have troet, at denne Reservation var overflødig, men
den viste sig endogsaa at være utilstrækkelig,

tt Bladet „Socia

listen" udstødte naturligvis alligevel et Ramafirig over, at Forf.

sammenstillede Arbejdere og Droskeheste!
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Arbejde,

og vil paa ingen Maade taale, at nogen Ejm-

domsmand

tager Part af dets Udbytte — naar jeg kan

undvære hans Bistand — men kan jeg ikke det,

saa maa

jeg finde mig i, at han sælger mig den til Tidens og Ste
Da jeg ikke selv har Tid og Raad til at bygge

dets Priser.

mig et Hus,

og alligevel sætter Pris paa at bo behagelig,

saa maa jeg finde mig i, at milt Husejer hvert Aar tilegner

sig alt Udbyttet af mit Arbejde i to hele Maaneder — osv<
Men det er jo ingen Losning af Arbejdersporgsmaalet

at finde sig

i Kapitalens Overmagt

og

Forret! — vil

man sige.
men nogen Losning af Sporgsmaalet,

Nej!

der til-

intetgjorde Ejendommens Magt og Ret, vil hverken jeg eller
nogen anden Arbejder være tjent med,

ti da Ejendom ikke

er Andet end opsparet Arbejde og man kun opsparer Ud
byttet af sit Arbejde for at faa ftørre Mvne til at gøre

sig Livet behageligt og ftørre Ret til at skaffe sit Arbejde
udfort og unde sig Hvile — saa vilde enhver Losning, der

forgreb sig
Fragt.

Ja,

paa

Ejendommens

den

vilde

Ret,

ligefrem

berøve Arbejdet dets

blive en Oplosning

af

Samfundets Orden, der er Betingelsen for Arbejdet — og
den vil vi ikke have opløst!
Dersom den socialistiske Losning ikke havde vist sig saa

rædsom i sin Gerning,

vilde deus Tilhængeres Deklama

tioner t denne Tid ligefrem blive morsomme.
„Internationale",

der

har forgrenet

sig

i

Roverbanden
alle

Evropas

Lande, beklager sig — efter at Socialismen i Paris har
tilintetgjort saa meget udfort Arbejde

hindret saa mange Kræfter

og

for

fra at anvendes til

Arbejde og i faa Uger opbrugt det opsparede Ud

bytte af utallige virksomme og sparsomme Men
neskers Arbejde

i mange,

mange Aar — over,

at

man kalder dens Medlemmer Tyve og Mordbrændere, og

oen har udstedt et Opraab til alle „Arbejdere" om at forme
sig

til

„det nuværende Samfunds Undergang"

dommens,

Familiens

og

Statens

— Ejen

Tilintetgørelse! — til

Fordel for Arbejdet og Arbejderne!

Netop i Lande,

hvor

kun kan finde Livsophold

Virkemidler,

den umaadelige Overbefolkning
ved

Hjælp

af

de umaadelige

der skyldes Millioner af Millioner opsparede

Dagværker — Renterne af de uhyre Kapitaler — vil man

lose Arbcjdersporgsmaalet ved at ødelægge Ejendommene og
hele det kunstige og kostbare Mastineri,

Muligheden

af

Arbejderens

der alene betinger

Virksomhed

som

Arbejder!

Man vil lose Arbejdersporgsmaalet ved at umuliggøre Ar
bejdet,

nedbrænde Byerne og stille

deres Befolkning som

tomhændede Nybyggere, ikke enkeltvis i en frugt
bar Urskov, men hundredetusindvis paa den golde

brolagte Brandtomte!
Maa man ikke næsten le af Rædsel over den Galskab,

der for Alvor kan foreslaa Millioner af tænkende Menne
sker en saadan Losning

af

det brændende Sporgsmaal i

Stedet for i stik modsat Retning til det Iderste at arbejde

for Muliggorelsen af det mest mulige Arbejde med det stsrst
.mulige Udbytte!

8

II.
(Kapitalens Overgreb — „Noget maa der gøres!" — Hvad der bog.

ikke maa gsres — og hvorfor det ikke kan gøres.)

Den forfærdelige socialistiske Galskab, der allerede har

gjort saa mange Ulykker og hver Dag

truer med,

at

det

Gjorte kun flat blive et lille Forspil til et stort Verdensdrama i

samme Stil,

der er

under Indstudering

og flat opføres

snarest muligt, er, som tidligere omtalt, opstaaet ved en Udflejelse af Tanker og Bevæggrunde, der oprindelig har været

sunde og ædle.

For øjeblikket, hvor den er stegen til sin fulde Udvik
ling, er det vistuok ligesaa svært at se det, som at genkende
det uskyldige Barn i den voksne Forbryder; ti Kommuna
lismen i Paris synes jo at være løsreven fra enhver sund

og menneskelig Oprindelse, men det ligger i Sagens Natur:
den allevegne

„Naar Pengevælden har kulmineret og

tiltagende

har

Fattigbefolkning

naaet

tilstrækkelige

sit

Overtal, vil der udbryde en Revolution, ikke af Borgere
mod Adelen,

men as de

utallige Ejendomslose

mod

de

faa Ejendomsbesiddere, der deler Jorden mellem sig, og

den

vil

naar

den

blive

værre end nogen

fortrykte Mængde

anden Omvæltning, ti

kæmpende for

Frihed

og

Ret stormer Bastiller og omstyrter Troner, fores den af

Engle — baade vilde og gode naturligvis — men naar
den forsultne Flok siaas for Foden og stormer Forraadshusene og Bankerne, da er det kun en Skare af Jordens
værste Rovdyr, der er stuppen los!"

Stod

ter,

denne

og

der allerede for to Aar siden
der

behøvedes

Forudsigelse;

den

ikke
var

noget
lige

i disse Spal

særligt
saa

let

Fremsyn
at

til

nedskrive
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som en

om Hungersnod

Spaadom

Misvækst.

uberegneligt

Kun.et

ester

og

af ulykkelige Omstændigheder

menstød

en alinindelig

uforudseligt Sam

Aar bragt

har i

de tobenede Rovdyr til at bryde Skrankerne, forend Tiden

gunstig,

blev

vente af dem.

og

derved

Var en

vist

praktisk

os,

vi kan

hvad

saadan Revolution først udbrudt,

efter at det var lykkedes Ejendomsbesidderne at afflasfe de

staaende Hære,

kostbare

og

efter

at Misforholdet mellem

Kapital og Arbeide var blevet endnu ftørre, vilde den rime
ligvis have udbredt sig over det Meste af Evropa og raset

endnu ti Gauge værre.
Den sunde og sande Tanke,

Udskejelsen,

den:

at

der ligger til Grund for

da

baade Rigdom og Fattigdom

under de nuværende Forhold

tiltager ikke efter jævn, men

efter

er

stigende

Maalestok —

efter Formeleu:

jo

ftørre

Rigdom, jo flere Procent Indtægt, jo større Fattigdom, jo

flere Procent Udgift — faa er det nødvendigt, at der sættes
Grænser for Kapitalens Overvælde og Arbejdets Underkuelse.

Vi har i et af Verdens frugtbareste Laude set den forfær
deligste Prove paa Endefolgerue af Ejcndoms-Opdyngelseu.

Efter Sagnet var det den jodiske Patriark og Kon-

sejlspræsident Josef Jakobsen, som
Wgyptens

Fyrste

forfremme

ham fra

Ejermand

eneste

den

fra forst af forelagde

glimrende Fiuansplan,

Landets rigeste Mand

og

forvandle

hele

den

der skulde

til Landets
øvrige

Be

folkning til et ejendomslost Proletariat, ja til livegen Be
sætning paa hans Ejendomme — og faa meget er vist,
hans baronisercde

ingen

af

kunne

udklække

der vil lykkes

Land,

den

Efterkommere nogensinde

at

vil

en Anuexionsplan i Kapitalernes Verden,

mere fuldstændig.

Afrikas rigest begavede

evropcciske Kulturs Vugge,

har nu en eneste,

væmmelig rig Grundejer, der holder en Flok rige Forval
tere og Forpagtere, en endnu ftørre Flok forslugne Fogder
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og et helt Folk af sorsUltne Trælle,

befinder sig i en

som

Tilstand af Nsd, Underkuelse og Fornedrelse, der kan gøre

de

sorte Afrikaneres Slavekaar i den nye Verden misun-

delsesvcrrdige!
I det herlige frie England

ser

vi

ogsaa

tilstrækkelig

stærkt styggede Billeder af Ejendomsvældens Følger.
sinder as Familier

Tu

fodes til at leve og do i Trældom

og

Nod paa de Fabriker, der indbringer deres Ejere Millioner,

og

Tusinder af

yderste

aandelige

nøgne Born

og

og Kvinder kravler

den

omkring i

Elendighed

legemlige

i

umennestelige Muldvarpegauge Under Jorden,

de

for at sam-

meuslabe den Rigdom, der sætter SLeukulslorderne i Stand

til at do af Spleen.

til at forlade

Det hjælper ikke,

deres Arbejde,

at

de har Frihed

naar det ikke

hehager. dem;

Pengemagten har tilegnet sig hele Landet,

saa at

der kun

levnes dem tre Udgangsveje: — til anden lignende Træl
dom, til Hungersdod eller til Forbrydelse, og det er med al

Ret sagt,

den ejendomslose Arbejders Frihed

at

for saa

vidt er værre end Negerslavens og den Livegnes Afhængig-

hed, som denne medfører Forsørgelseskrav til Herstabet.
„Noget maa

der

enige.
Ejendomsbesidderne,

blevne

gores!" — derom er Alle
der

paa Grund

af deres

b dre

Opdragelse er og maa være langt mere humane og medfølende
Herrer, end deres ulykkelige Trælle ville blive, hvis de fik
Magten, gor nmaadclige Austrængelser for at lindre Noden.

At Rigdommen ingenlunde har ndtorret Hjærtet hos Ejen
domsbesidderne,

derom

vidner

de

store

Kapitaler,

der

næsten overalt er stænkede til Velgorenhedsanstcrlter, Legater,

Hospitaler,

Friboliger

osv.

Enhver Kommune

udreder

allerede en sand Brandflat til den tiltagende Fattigdom, og

selv den ubemidlede Arbejder maa under de nuværende Sam

fundsforhold, naar den direkte og indirekte Beskatning flaas
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sammen,

yde saa store Bidrag til Hjælpeløsheden,

at

de

vilde være mere end tilstrækkelige til at sikre ham selv mod

Sygdom og Alderdom,

hvis de blev samlede og forrentede

for hans Regning — men ikke en Gang Fattighjælpens

varmeste Venner kan

lukke Øjnene for,

at jo flere Nød

lidende den bringer Gaver, jo flere vil der række Haanden,
ud efter Hjælp.
De rationelle Almuevenner stifter Sparekasser, Alder
domsforsikringer, Sygekasser, Husholdningsforeninger, Ar
bejderbanker, Laaneanstalter, Understottelsesforeninger, Bygge
foreninger osv. — det er altsammen hæderlige og forstan

dige Bestræbelser, som kan bidrage mere til at forbedre Ar
bejdernes Kaar end den for silde

ydmygende,

kommende,

skovende og svækkende Fattighjælp, men der er to Hindrin

ger, som standser deres Fremme.

Den ene:

Mangel paa

Wvne, den anden Mangel paa Villie hos Arbejderen.
Mod den sidste Mangel er det vanskeligt at finde Raad,

ti man kan vel lede, lokke og true en Beslutning frem, men
ingen

tænkelig Magt kan bringe et Menneske,

endsige en

hel Stand til at ville.

Selv

det bedste Middel til at opmuntre og tilskynde

Arbejderne til Selvhjælp:

Oplysning og Dannelse,

flaar

ikke tit; med dem folger der nemlig forøgede Krav til Livet,
og hvor de ikke er i Stand til at bringe forøget IEvne til

at tilfredsstille disse, vil de derfor endogsaa let bringe for
øgede Savn.

Den forøgede Mvne,

det forøgede Erhverv — det er

Hovedsagen!

Hvor Arbejderens Fortjeneste gaar lige

og i Munden",

er

der ikke Haab

om,

„fra Haanden

at han skal ville

gøre Besparelser, der vil paalægge ham store Savn og kun

bringe ham smaa Fordele.

Forst naar han tydelig ser, at

han kan erhverve sig den lille Kapital, der behoves for at
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sikre ham mod Nod i Tilfælde as Sygdom og Alderdom,
tør man vente, at han stal underkaste sig den Anstrængelse
og de Frasigelser, der behoves for at „opspare Arbejde".
Her er det uden al Tvivl, at baade be arbejdsgivende
Ejendomsmænd og Statsstyrerne har deres største og forste
Opgave. Losningen af den er ikke fundet endnu, men saameget er givet, at for at skaffe forøget Arbejdsløn er det
Forste, dermaatilvejebringes: forsgetArbejde, og dette vil
næppe opnaas, uden at der fra Staternes og Kommuner
nes Side gores stærke Skridt for at skaffe den ledige Ar
bejdskraft Sysselsættelse, tvinge de dode Kapitaler til Virk
somhed, nedbryde de Skranker, der hindrer deres Bevæge
lighed, og indrette Beskatningen saaledes, at den modvejer
de voksende Kapitalers stigende Opdyugelsesævne.
Socialisterne har imidlertid fundet en meget nemmere
Losning af det brændende Sporgsmaal.
De vil slukke den brændende Bygning ved at sprænge
den i Luften, helbrede det syge Samfund ved at slaa det
ihjel og rette det gale Tal ved at udslette hele Regnestykket.
Og naar alt det Bestaaeude er sprængt, dræbt og ud
flettet, hvad faa?
Skulde de svare aldeles ærlig, maatte de sige: Det
veed vi ikke! Det maa vi saa tceuke nærmere over.
Foreløbig har deres mest begavede Fantaster tænkt sig
en ny Samfundsorden i samme Smag som den, „be sidste
Dages Hellige" har indfort i det nye Zion ved Saltssen.
Til at begynde med:. „Ophævelse af hele den nuvæ
rende ulige Ejendomsfordeling, der giver nogle for Meget
og Andre for Lidt og lader disse bø af Sult eller slæbe
sig ihjel, for at de Andre kan do af Overmættelse og Le
diggang, Ophævelse af de nuværende ydmygende Standsforhold, der gør Nogle til overmodige Herrer, Andre -til
trælsiudede Tjenere, og Ophævelse af de nuværende tryk-
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kende Familieforhold,

tvinger to Wgtefolk til at leve

der

sammen, selv om de har større Lyst til at leve med Andre,

nødsager Forældre til at opdrage deres 23ørn, enten de har
Forstand derpaa eller ikke! — Alt for Enhver og Alle

for Hv emsom helst!"
Denne Deling, der vilde sætte os tilbage i Guldalde

rens Tilstand, ja endogsaa etablere det Himmelfle: „Hver

ken bortgiftes etter tage til JEgte", maa jo naturligvis til
tale en Mængde af de Syndere,

der Intet ejer og Ingen

ejer, den kan vistnok især for dem tage sig udmærket ud, naar

de betragter den med lukkede Øjne — hvad enten de sidder i
en blod Lænestol

og

ryger

en fin Cigar,

efter

at have

spist og drukket godt til Middag, eller de ligger halvsovende
paa Stenbroen efter

at have bragt den tomme Mave til

Tavshed med et Par ftørre Glas Finkel — men for dem,
der har arbejdet og sparet saa meget,

at de

er komne i

Besiddelse af saa megen Ejendom, som behoves til at sikre

deres Selvstændighed,

at se

Tanke

vil det næppe være nogen behagelig

den slaaet i Hartkorn

til lige Deling

med

dem, der ikke har arbejdet etter sparet.
Og saa kommer endda det Værste bagefter.

Naar det

opsparede Arbejde — den nuværende Kapital — er opbrugt,

hvad saa?

De uplojede Agre bærer ikke mere Frugt som i

Guldalderen, og vi kan endnu ikke saaledes som i de Sa

liges

vordende Hjem undvære Mad og Drikke, Bolig

og

Klæder!
„Nu vel!" — siger Socialisten — „Saa arbejder vi

Alle med samme Flid og

god Villie,

byttet med hinanden,

nyder

og

deler frivillig Ud

den broderlige Lighed og

Frihed i Glæde og Nojsomhed".
Og naar han har sagt det — ja,

saa har han givet

sig Attest for, at han enten er en tankeløs Taabe, en for-

flruet Fantast eller en lumsk Løgner!
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Der gor vi nemüg aldrig, saa længe vi er ufuldkomne
Skabninger!
Vi kommer

aldrig til at arbejde med samme

Iver for hele Kommunen, som for os selv og vor

Familie, saa længe vi fodes med Ejendemsdrift!
Vi blive aldrig

enige

om at

dele Arbejdet,

ti enhver af os vil have det for ham mageligste og behage

ligste eller

det,

der er ikke En af

hvortil
vs,

selv tror sig bedst stikket —

han
der

bliver enig med de Andre om,

at hans Part af Arbejdet er at krybe paa alle Fire i Kul
minerne eller at rense Kloakerne!
Vi kommer aldrig til frivillig at

byttet i lige Parter,

saa

lange Arbejdet

dele Ud

fordrer for-

skellig Anstrængelse, forstellig øvelse og forflellig Begavelse.

Den,

der

opfinder

Mands Arbejde,

en

Maskine,

vil altid

som

udretter hundrede

gøre og kunne gøre Krav paa

ftørre Lon end en as de Hundrede, hvis Arbejde han har sparet.
Vi enes aldrig (udenfor Frasen)

Ligheden, ti — den findes ikke.

Lige

om

at erkende

saa lidt som den

Kloge og den Dumme, den Dygtige og den Udygtige, den

Syge og den Sunde,

saa lidt vil

den Flittige og den Dovne cv lige,

deres Indflydelse og deres Vilkaar

blive

det.

Vi vilde aldrig kunne tænke os en mere ufri
Tilstand

end

den,

hvori

den

Enkeltes Arbejde,

Levemaade vg - Opholdssted! - beroedepaa en hel

Kommunes Bestemmelser, eller nogen mere glæde

los Virksomhed end deu, der ikke tillod at haabe,
efterstræbe eller opnaa Andet og Mere, end hvad
der var fælles for Alle.
Kort og godt: Vi kommer aldrig i Evighed til at leve

som Kommunalisier, fordi Naturen har frembragt os
enkeltvis som Mennesker,

Bier, Myrer og Termiter!

ikke

kommunevis

som
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in.
(Forssg Paa en Løsning af øjeblikkets gordiske Knude — Hvem der

kan kaldes Arbejdere — Hvem lever af Andres Arbejde og hvem
gor det ikke? — Et Par Illustrationer for Tydeligheds Skyld.)

Ogsaa i Dag har vi et Redaktionen tilsendt Indlæg
i Arbejdersporgsmaalet at cmtale.

Det er et Forflag

Knude,

som

Arbejder skal

til

er fremsat

af

Losning

cn

den

gordiske

af en æret „Arbejder" — Med-

vi ikke kalde ham,

da han,

der er Faktor

i Bladets Trykkeri, ikke rigtig vil gaa ind paa, at de, der
frembringer Bogstaverne

lige saa vel kan

ved Haandkraft, Blæk

og Pen,

kaldes Arbejdere som de der bringer dem

paa Papir ved Hjalp af Maskinkraft, Typer og Sværte!

Tm Benævnelser er det ørkesløst at stride,

forstaar hinanden.
Forstand end vi.

Efter

Virksomhed Særkendet,
bestemmende,

naar man

Indsenderen tager Ordet t en snævrere
hans Ordbrug

efter

vor er

er

den legemlige

denne slet ikke noget

hvor Talen er om Forholdet mellem Kapital

og Arbejde, Kapitalist og Arbejder.

For at klare den Be

tydning, hvori vi tager Ordet, kan vi meget godt holde os

til Trykkeriet som

Epempel.

De

Arbejdsmand,

der

i

Mangel af Dampkraft sætter Pressen i Bevægelse, og som
for det storste Slid og den mindste Tankeaustrængelse lønnes

med saa og saa mange Mark om Dagen - Typograferne,
hos hvem det mere kommer an pan Intelligens, Dvelse og
Nøjagtighed end paa Legemskraft,

og som lonnes med saa

og saa mange Rigsdaler om Ugen — og Bestyreren af Tryk
keriet, der maaske ikke rører en Haand ved det egeulige Ar
bejde, men kun tager Bestemmelser,

Bog

og

om Aaret,

fører Tilsyn og holder

derfor lonnes med saa og saa mange Hundreder

er efter vor Ordbrug alle lige fuldt Arbejdere
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hos samme Kapitalist,

Ejerne eller

Ejeren,

for hvis Regning Trykkeriet drives,

modtager deres Lem.

og

Aktieselskabet,

af hvem de Alle

Om denne Udbetales i Dalere eller

Markstykker, og om den udbetales for Anstrængelse af Arme

og Ben, Hænder og Djne eller Hoved. og Fingre er aldeles
ligegyldigt.
Og hvad der gælder paa Literatureus materielle Værksteder,

gælder ogsaa om de i strængere Forstand literaire Forhold.

Afskriverne, Oversætterne, Medarbejderne i de forflellige

Fag og selv Redakteuren ved et Blad,

staar

allesammen,

uanset deres forskellige Anstrængelse, Ansvar og Lou, fuld
stændig som Arbejdere overfor Kapitalisten: Bladets Udgiver

og Ejer.

Ja Forfatteren,

der

lønnes med

saa og saa

mange Rigsdaler (eller Mark!) for hvert trykt Ark, hvortil
han leverer Forlæggeren Indhold, er aldeles korrekt opfattet
Arbejder overfor sidstnævnte Kapitalist, der under Navn af

Honorar betaler „Arbejdsløn" for de „Arbejder", ved hvis

Forslerelse og Forhandling han soger at skaffe sig Indtægt.

At man har nogle enkelte Hugo'er og Dmnas'er,

der

er

blevne Millionærer ved deres Arbejder, forandrer ikke For
holdet.

Kom det derpaa an,

kunde man af den ældre og

den nyere Literaturhistorie — især den tyske og engelske —
let paavise, at næppe noget andet Slags Arbejdere i For

hold til Værdien af deres Arbejder, har været saa ilde stillet
overfor Kapitalen, som netop — Forfatterne,

der ofte har

maattet udfore verdensberømte Arbejder for simpel Dag
lejerbetaling.
Herom haaber vi,

at Indsenderen vil være enig med

os, og vi stal til Gengæld indrømme ham — hvad vi al
drig har troet, at Nogen kunde nære Tvivl om •— at naar

der er Tale om den praktiste Losning af Arbejdersporgsmaalet, saa vil der nærmest være Tale om de uselvstændige

b
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Haandværkere, Fabrikarbejderne og den ubemidlede Del af

Landalmuen.
Der er et andet Udtryk,

hvortil det ikke turde være

overflødigt at vedfoje en lille Randglose.
Det er Or bene:, „at have Andres Arbejde at takke
for sin Indtægt."
Man stal vanskelig
der saa

opstille

ofte misforstaaes,

noget Hverdagsforhold,

som Forholdet mellem Kapital

og Arbejde.
Der er desværre en stor Mængde arbejdsgiveude Ka
pitalister, der ikke tror, at Forholdet paalægger dem nogen

somhelst anden Forpligtelse mod

deres Arbejdere,

betale dem den lavest mulige Lou,

efter den for Haanden værende Konkurrence,
også«, naar de gor det,
siger:

end

at

der kan bydes dem

ja som

end

betragter sig som Velgørere og

„Jeg foder saa og saa mange Arbejdere" — men,

ber er vistnok paa den anden Side fuldt saa mange Ar

bejdere, der ikke har klaret sig det gensidige Forhold, hvor

ved

ogsaa de komme til at nyde godt — eller som man

siger: „leve" — af Andres Arbejde og som

derfor

er

tilbøjelige til at betragte Arbejdsgiveren som et Snyltedyr,

der lever af deres „Sved og Blod" for at bruge et af de
saa meget yndede Udtryk — selv

om han giver dem den

efter Prisforholdene hojst mulige Lon.
Den forste Misforstaaelse skal vi ikke opholde os ved,

men derimod med et Par simple Exempler stræbe at tydelig

gøre den anden.
Der er tilsyneladende noget oprørende for Arbejderne

i, at en Mand, der arver 100,000 Rd. efter en Tante, stal

kunne ombytte disse Penge med en Aktie i den paagældende
Fabrik, hvor hundrede Arbejdere maa trælle for 4 Mk. om
Dagen, mens den tilvejebringer et Udbytte af 10,000 Rd.

til denne ene Kapitalist, der maaskc slet ingen Ting bestiller

2
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— og i Følelsen heraf kan det let falde En eller Anden
ind at kalde ham en'Snylter, der helt og holdent lever af
deres Arbejde.
At han tildels gør det, derom er der jo ikke Tvivl,
men at de hundrede Arbejdere ved denne Mands Aktiekob
er komne til for en Del at leve af hans Arbejde — det vil
sige af det opsparede Arbejde, der ved Arv eller Gave er
blevet hans — det ligger ikke saa nær at indse, og dog er
Forholdet meget simpelt. Hvis Ingen havde villet vove
den nævnte Driftskapital, vilde Fabriken ikke kunne være
bleven drevet saaledes, at den kunde vedblive at betale de
4 Mk. i Daglsn, men blev nødsaget til at give Arbejderne
Valget mellem enten at arbejde for 3 Mk. eller at føge
Arbejde andet Steds, hvor Arbejdsprisen ved de mange
Tilbud let kunde trykkes lige saa lavt ned. Den ene Fjerde
del af deres Daglsn opnaar de altsaa kun derved, at han'
— eller en Anden — i Stedet for uden Risiko at anbringe
sit opsparede Arbejdsudbytte i Obligationer til 5 eller
Prioriteter til 6 pCt. fætter den i Vove ved at ksbe den
omtalte Aktie — altsaa: de lever tildels af hans Penge
o: hans Arbejde.
Et Exempel, der ligger endnu nærmere ved Kapitalens
Oprindelse, vil yderligere tydeliggøre Forholdet. Vi be
høver ikke forud at sige, at alle Tallene ogsaa her er vilkaarlig valgte uden Hensyn til et bestemt Steds eller en
given Tids Prisforhold.
Tre Syersker arbejder hver for sig til en Daglsn af
3 Mk. Den ene lægger ved anstrængende Overarbejde og
selvfornægtende Rsjsomhed i Lobet af tre Aar 100 Rd. til
Side. Nn er hun Kapitalist og de to andre Proletarer.
Hun kober to Symaskiner og tilbyder de to andre, der
Intet har opsparet, Arbejde hos sig, og ved Maskinernes
Hjælp er de Tre nu i Stand til at udrette det Dobbelte

hver,

altsaa fortjener Værkstedet daglig 3 Rd.

Men hun

er ikke Socialist, og derfor deler hun ikke Fortjenesten lige
Hun er Kapitalist og Kapitalen vil vokse.

med de Andre.
Hun betragter

som

det

overordenlig humant, naar hun

foruden den sædvanlige Dagløn staffer sine tidligere Kamme
rater en kortere Arbejdstid og en langt nemmere Lejlighed

end hun selv har hast til ved Overarbejde at fortjene 8 ß
mere hver Dag.

jeg gjorde,

„Lægger I dem til Side, saaledes som

saa vil I hurtigere

vidt", siger hun.

end

jeg

komme lige saa

Men det gør ingen af dem, ti de finder

Arbejdstiden mere end lang nok og er aldeles enige om, at

Lønnen næppe nok slaar til.
om Dagen,

mens

Nu fortjener hun alene 2 Rd.

begge de andre maa nsjes med 1 Rd.

og tænker os

Regner vi blot 300 Arbejdsdage i et Aar

Arbejdet og Lønnen lige delt, saa tager hun altsaa 300 Rd.

i Rente af en Kapital paa 100 Rd.

Det er Blodpenge!

hæderlige 5 pCt.

Det er jo Aager!

i

Det er 300 pCt.

Stedet for de

Endnu førend Aaret er til Ende, har

hun fire Symaskiner, og nu er hendes Indtægter fordoblede.
Hun betaler nu en flink Dameskrædderske

for at forestaa

Arbejdet — det er en meget dygtigere Arbejderfke end hun

selv er, men hun er ikke Kapitalist, og derfor er der heller

ikke Tale om nogen Jndtægtsdeling.

Efter Stedets Pris

betaler hun hende den hojeste Lsn, men den er jo en Bagatel
imod hendes egen Part.

Forretningen

udvides bestandig,

hun kan snart sætte et Udsalg i Forbindelse med Værkstedet,

og derved vokser Kapitalen med forøget Fart.
Længe forend hun endnu bliver til Aars,

ophort med selv at arbejde.

har hun

Hun indstrænker sig til at „se

til og tage Penge ind", som Kapitalisterne plejer.

De to

fordnms Kammerater er derimod ikke komne et Skridt udenfor
Proletariatet, de er endnu, som de siger: „egenlige Arbejder
sker".

De har opslidt deres bedste Tid i hendes Tjeneste.

20
Hun har „skummet Floden" af deres Flid.

at kunne

uden

De har truttet

hen til deres haablose

lægge en Skilling

Alderdom, mens hun er bleven rig ved at „leve af Andres
Arbejde" — siger de.

Hun siger derimod:

I har snarere

levet af mit Arbejde,

ti ved min Kapital,

mit opsparede

Arbejde har jeg sat Jer i Stand til paa en lettere Maade
at forøge Jeres Lem,

min Kapital har jeg sikret Jer

ved

stadigt Arbejde og Dagløn hele Aaret rundt, som I sand
synligvis ikke ellers vilde have haft,

og

ved min Kapital

har jeg givet Jer Udsigt til at bevare Jeres Arbejdsdygtig
hed længere, end I vilde kunne gore Regning paa, hvis I

skulde have

undværet

Sikring af Arbejde.

dens

Hjælp

til Arbejdet

Er det min Skyld,

og

at I ikke

dens

fra

forst af har villet gaa den samme besværlige Vej som jeg
gik, uagtet jeg gjorde Jer den lettere end den var for mig?

Hvem har Net? —
Begge Parter eller ingen af dem — ligesom man vil!
Men vist er det,

at hun staar

paa Ejendomsrettens

og

følgelig paa Arbejdets Rets Grund, naar hun til enhver

Tid har svaret de Misfornøjede:

„Jeg

forlanger ikke at

leve af Jeres Arbejde: er I ikke tilfredse med de Fordele,
der folger med mit, saa arbejd for Jer selv!"

Lige saa vist er det imidlertid,

at hvis

alle

hendes

Arbejderfler med Værkstedsbestyrerinden i Spidsen en smuk
Dag siger til hende:

Lon, vi faar.

„Vi vil ikke mere arbejde for

Vi har truffet en Kapitalist,

den

der vil levere

os Værksted og Maskiner ikke for 300, med for 20 pCt. af
Værdien, og nu spørger vi dig,

om du vil have en Kon

kurrence, eller du vil lade dig nsje med den samme Rente
af din

Kapital

og

lade

os

Arbejderfler dele Indtægten

mellem os" — saa staar de paa Rettens Grund.

Men dette Forslag gaar hun ikke ind paa, ti hun er
Kapitalist, og him vil lettere kunne samle et nyt Sæt Ar-

bejderfler, md d- vil kunne fl-ff- sig et helt S°-t Kunder
Tåen af ben gaml- F°rr°tmng, der R° °l°m °.°r
ovivaret Arbejde", men ogsaa opsparet Del.rd.
Hun vil i d°t H-i-st- sv°r°, °t foruden den omtalt- Rent
as sin Kapital forlanger hun faa og faa mange andre Pro
cent mere, forbi be hos h-ndc et sikre pa° °">d °t
gi-bejbe, og faa og faa mange i Rent- af de» Un,-els ,
font hun har flaffet B-rrkstedet, og faa °g s°°
for ben Betryggelse font h-nd-s Styre s- Yd r
baabe Kunder °g Arl>O°rfl-r, med andre Ord, at hun ml
bcfjolbe goratningcn, og at ben h-i°st° Stttommclfc, hun
vil gøre for at unbgaa Konkurrencen, er at ajftaa »>«,Procent af Indtægten tit Deling.
Gm bun det, faa er det allerede et Spmgsmaal om
ret Mange, isar as d° ælto, »il »o»e K°nkurr«-°n tt
ftal d- arbejde for egen Stegning, »ds«tter dc s>g let for en
foretobiø Mangel paa Onbtægt, og i Tilfalde af, at Sætte vccrkst-det mislykkedes, vild- de næppe faa dercs gamle
Plads igen.
.
Association er en h-rlig Ting, men ogfaa den stlller
sine strange Fordringer.
Se, disse Exempl-r opstiller »i ingenlunde ti£ OpMnma for Jnds:ndmn eller nogen af de mange Sæfere, for
[mein »i betragt« d°m som ald-l-s °°°rfl»digc, meu dc °r
kun fremfatte for bem, der kunde vmc i Stand tit«at. mtøfor taa
Udtrykket „Andres Arbejde" - og de er maafteitfefaaT« .
Til yderlige« Undgaaclsc af alle Misf°rst°ael,er niaa
vi 6ebc Laserne af Fmstag-t »et erindre, at »i, W
taltes om Kulgrubernes og de engelsk Sinker« Urbe^rTrirldom, aldeles itfe har stillet dm op fom noget Ti svarende til »ore Arb-jd°rf°rh°ld, som »i udtrylttüg har
ftemh<rv°t som de sordelagtigst- i noget °f den g°mlc Ver
den« Lande med tilsvar-nd- Naturforhold.
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IV.

„Skruerne"
har længe været i Gang rundt om i Fabrikstæderne og i
de store Byer, og det var let at forudse, at man ogsaa
hos os vilde forsøge deres Kræfter.
Det er en god dansk Benævnelse, som vort Folkevid
har givet Arbejdsnedlæggelserne. Det eugelfle »strike«,
forn Mængden ikke en Gang kan udtale, er, hvad enten det
har sin Oprindelse fra at „stryge Flag" eller „give Stod,
Slag" osv., langt mindre betegnende end „Skruen", som
Billede paa den mnaadelige Kraft, der udfoldes ved Anven
delsen af dette simple Redskab, der sammenholder alle vore
kunstige Mastiner, lofter Huse i Vejret og driver Skibenes
umaadelige Masser frem gennem Bolgerne, ja som endogsaa „vilde kunne strue Jorden ud af dens Bane", hvis
der var et Støttepunkt udenfor den.
Skruen har en næsten uimodstaaelig Magt, saa længe
den gaar i sine rette Gænger; men sættes den i Gang og
moder udenfor disse en tilstrækkelig Modstand, saa nytter
den anvendte Styrke kun til at odelægge dens Leje, Betin
gelsen for dens Virken.
Omtrent paa samme Maade forholder det sig med
Arbejdernes Sammenhold. Det har vist sig, at Forenin
ger, der styres med behørigt Maadehold og Fasthed, har
udrettet overraskende Meget for at sikre deres Medlemmer
Fordele, der ikke vilde naas af den Enkelte, og beskærme
dem mod Uheld, som Ingen af dem kunde afværge med
spredte Kræfter. Derimod stal man, hvor langt man endogsaa gaar tilbage i Historien, meget vanskelig kunne paa
vise noget opmuntrende Resultat, der er opnaaet ved de
Foreninger, som ved et Brud med de arbejdsgivende Ejen
domsbesiddere har villet fremtvinge bedre Forhold for Ar-
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beiderne. Som oftest har de endt med at forværre deres
Stilling, og jo videre man er gaaet, jo voldsommere man
er qaaet til Værks, desto mere har Følgerne svaret til det
Resultat, der opnaas, naar Skruen knuser de trykkende

Gænger.
, .
Saadann- kan naturligvis F°rh°ld°nc „ære, at d°
tore Arb°jd«gi°°r° °°d at fort« for ftort Udbytte °f bete«
Kapital, fremkalder et faa ubilligt Misforhold mellem Ar
bejde og Søn, at Arbejderm lig-frem flylder s>« og Sine
at aere et simre Krav z-rldende, og d-t er t faa Fald
6a«be berettiget og °>rks°mt Middel hertil, «t F°rdnng°>s-mtidig stem,-rites af alle dem, der fiber unber
med Tilkmdegivelst af, at de, faafremt ben ikke opfofte«,
»il nebtøgge det flet lmncdc Arbejde og mwcndc dcrc«
æoner oa Staffer pa° en mere indbringende »abc, men
Betingelsen for, at Fordringen skal kunne udvve nogen
tvingende Kraft, er naturligvis, at der virkelig tan
naa« bedr- Vilkaar andet Sted. Er bette itte A.U»
fælbet ja lan man endogsaa tvmtimod anbei StcdS fra
faa Arbejdere, dcr betragtet dc givne Vilkaar som onflelige,
saa nytter bet hverken at true med ArbeMiedlorggelscr
eller at iv-rrks-rtte dcm, ti det folger af sig selv, at en«
Sit)« Arbejdsgiver vil fotetrafte tilfredst toejberc for utih
ftebfe, og at hm, naar hans Arbejdne bliver enige om at
erftære sig utilsredst og fatte ham Stolen sor Dmen med
det Balq: „Enten vil vi have bedr- Vükaar, eller m
fortaber vort Arbejde!" - foretrætter dm« Eller for dm«
Enten, øg lader dem føge efter en anden Arbejdsgiver, med
hvem de kan Mtoe mere tilfredse, men# han i Stedet t«
dem antager andre, der bitragtrr d-t som en Binding at
vpna-l de magede Vilkaar.
Med andre Ord: Er d-t berettiget, at Arbqdnen 6e«
nytter sig as Konkurrencen mellem Arbejdsgiverne, faa maa

det ogsaa være berettiget, at Arbejdsgiveren benytter sig as
Konkurrencen mellem Arbejderne. Saa længe der kan faas
andre dygtige Arbejdere til en ringere Lon, er det umuligt
for et Steds Arbejdere at „skrue" Arbejdslønnen højere op.
Saa snart der andensteds kau opnaas hojere Lon, er det
umuligt for Arbejdsgiverne at holde den nede.
Det er saaledes altid uklogt at sætte Skruen i Gang,
hvor det ikke er givet, at Arbejdsgiveren er nodt til at
give efter, men selv hvor det med temmelig Vished kan
forudses, at han af øjeblikkets Forhold er tvungen til at
opfylde de forøgede Fordringer, kan der være Tilfælde,
hvor Yderlighedsfolgerne af dens Anvendelse er værst for
Arbejderen selv.
Lad os tænke os et eller andet Arbejdsfag, der har
overflødig Efterspørgsel i tre Maaneder, jævn Beskæftigelse
i seks og saa godt som fuldstændig Hvile i det tilbagestaaende Fjerdingaar. En større Arbejdsgiver, der onfler
at sikre sig faste Arbejdere, indlader sig i den døde Tid
paa forskellige Foretagender, der kun med Nsd og næppe
indbringer ham saa Meget, at han kan udbetale sædvanlig
Daglsn ogsaa i den stille Tid. Derfor er man ham na
turligvis, saa længe den varer, meget taknemmelig. Men
saa kommer den travle Tid. Nu er der Ti for En, som
soger Arbejdere, og der er endogsaa Enkelte, som tilbyder
en forhøjet Dagløn. Vor Arbejdsgiver har paataget sig
saa mange Foretagender, som det er ham muligt at udfore
med sin sædvanlige Styrke, faar han dem ikke færdig til
bestemt Tid, vil han lide betydelige Tab, og kun ved at
byde et betydeligt Tillæg til den almindelige Daglsn, vilde
han nu kunne staffe sig nye Arbejdere. Dette veed hans
safte Arbejdere, og de veed ogsaa, at han netop i denne
Tid tjener mange Penge; de har ogsaa Lyst til at fortjene
flere; de gør Skrue og erklærer, at saafremt han ikke ud-
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betaler dem det Tillæg,

udbyde

som han

tut vilde komme til at

at faa fremmede Arbejdere,

for

saa forlader de

Han indser, at en Standsning i Arbejdet vilde blive

ham.

hvorledes han

ham langt dyrere, og — han indser tillige,

kan tilvejebringe Tillæget,

uden

at der gaar en Skilling

fra ham, altsaa han giver efter og udbetaler dem den for

langte

Mark

(eller

Otteskilling)

-

saalænge

ttavle

den

Nu bliver der naturligvis Skruer overalt paa

Tid varer.
Stedet,

og da de andre Enttepreneurer omtrent er stillede

ligesom

han,

Tid

gaar

de

maa

imidlertid

folge

snart.

Den travle

hans Exempel.

Arbejdsgiverne

kan

fornødent gøres hjælpe sig med færre Kræfter.

de Skruen i Gang nedad og

erklærer,

at

om

nu

9ut sætter

dem

ingen as

Det maa Arbejderne finde sig i,

mere udbetaler Tillæget.

ti de veed, at den Tid, da Arbejdet helt vil ophore, nær

mer sig mere og mere,
Magt at lade den

og

komme

at

det staar i Arbejdsgivernes

tidligere end

sædvanlig.

Den

kommer endelig; nu maa det overvejende Flertal føge andet,

mindre indbringende Arbejde eller suge paa Labben.

den Mand,
saaledes,
rundt.

at

Kun

hos hvem Skruen begyndte, har indrettet sig
han kan

holde Arbejdet

gaaende

hele Aaret

Nu veed han, at der er Arbejdere nok at faa selv

til Underpris, og at det følgelig er ham, der har Skrue

stikken i sin Haand.

Han sammenkalder altsaa sine Arbej

dere og siger: „3 den travleste Tid tvang I mig til at ud
betale saa og saa mange Marker

(eller Otteflillinger),

og

dem kan jeg nu spare ind ved at afknappe Daglønnen i de
kommende tre Maaneder lige saa meget, som jeg den Gang

maatte forhoje den.

Vil I finde Jer deri? Hvis ikke, skal

jeg forsoge at saa andre Arbejdere, og lykkes det ikke, stand
ser jeg Arbejdet ligesom de Andre, ti i den Tid tjener jeg
alligevel ingen Penge!"
Hvad er nu Folgen as Skruen? At de maa finde sig
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i hans Haardhed uden en Gang at kunne bebrejde ham den
hensynsløse Maade, hvorpaa han benytter sig af deres For
legenhed, ti det er jo dem selv, der forst har appelleret til
Konkurrencen, og hans Beslutning paa Grund af øjeblik
kets Tryk kun at give saa Lidt som muligt svarer fuld
stændigt til deres Krav paa ved Hjælp af øjeblikkets Tryk
at faa saa Meget som mulig.
„Det er ondt at gabe mod Ovnsmunden", siger det
gamle Ordsprog, og gælder det noget Sted, saa er det,
hvor der er Tale om den ubemidlede Arbejders Magt til
at trodse Kapitalens Magt, der netop er den uundværlige
Betiygelse for, at det store Antal Arbejdere, der nu finder
Sysselsættelse, kan existere. Skruerne er og bliver et yderst
farligt Værge for Arbejderne, ti det ligger i Sagens Na
tur, at Arbejdsgiverne, der har deres Kapital at tære paa,
altid er heldigere stillede under en Arbejdsstandsning end
Arbejderne, der lever fra Haanden i Munden, saa meget
mere som Kapitalisten har let ved andet Steds fra at til
kalde nye Arbejdere til Konkurrencen, mens Arbejderen i
Reglen lige saa lidt har de Rejsepenge som de Ventepenge,
der udfordres for at prove sin Lykke et andet Sted.
„Men" - vil maafle en kortsynet Arbejder indbrude
— „bor vi da ikke have Ret til at modsætte os en Ind
kaldelse af svenste eller tyfle Arbejdere, der kun kommer for
at tage os Indfødte Brødet as Munden?"
Her vilde Socialisterne komme i en slem Knibe, hvis
de skulde svare konsekvent, ti „Ned med alle Nationalitctsskrcmker" og „Ned med alle Forrettigheder" — er jo to af
deres Feltraab. Det vilde jo være en blodig Krænkelse af
Lighed og Broderskab, hvis man vilde forhindre en stakkels
forsulten Lippe-Dethmolder fra at tjene sit Brod ved at
udfore det Arbejde, som en Dansk forsmaar.
Hvor de socialistifte Bevægelser har fort til Skruer,
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er det imidlertid stadig kommet til Fjendtligheder med de
Arbejdere, der ikke vilde nedlægge Arbejdet, og her har vi
allerede den forste Ytring af den utaalelige Undertrykkelsesaand og Despotisme, der sijuler sig bag deres løsagtige
Fraser om Frihed og Agtelse for Menneskerettighederne.
Vi vil spørge enhver frisindet og retsindig Arbejder, om
han kan tænke sig et værre Tyranni og en modbydeligere
Trældom end saadanne Forhold, hvorunder det stulde staa
i Andres Magt at forbyde ham at anvende sine Kræfter
til hæderligt Arbejde for den Lon, som han selv fandt fyl
destgørende, og at tvinge ham til at lide Tab og Savn,
fordi det ikke lykkedes dem at opnaa en Lon, som tilfreds
stillede dem? — Et saadant oprorende Indgreb i Andres
Ret ligger desværre meget nær som det folgende Skridt,
naar det viser sig, at Skruens flemme Folger kun gaar ud
over Deltagerne, og denne farlige Skraanen ned mod Lovlsshcdens Afgrund er maaske en af de vægtigste Advarsler
mod at slaa ind paa denne altid betænkelige og som oftest

uheldbringende Vej.
Vor Sympati er paa Arbejdernes Side, og den er
der dobbelt, fordi der i Virkeligheden bestaar oprorende
Misforhold mellem Arbejde og Lon i mange af de mand
lige og næsten alle kvindelige Arbejdsfag, og fordi der
desværre endnu ikke er Skimt as Dæmring til den Dag,
som skal bringe Klarhed i det truende Mørke, der hviler
over Arbejdernes Udsigter, ilten netop denne Sympati paalcegger os at advare vore Læsere i den arbejdende Klasse
mod de hensynsløse Fristere, der opmuntrer til Arbejdsned
læggelser. Arbejdets Mænd maa arbejde sig frem,
og det ligger allerede i Ordene, at man arbejder
sig ikke frem ved at

standse Arbejdet.
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V.
(De kvindelige Arbejdere og deres Arbejdsløn.)

I hele den arbejdende Verden har for øjeblikket alle Mand
travlt med dels at sætte „Skruer" i Gang og dels med at
hindre dem fra at odelcegge deres Gænger; men de kvinde
lige Arbejdere fortsætter stille og rolig deres Virksomhed.
Har de da ingen Nod? Har Misforholdet mellem
Kapital og Arbejde, mellem Pengenes Formerelsesccvne og
den Uformuendes Erhverv, mellem de stigende Priser paa
Fødemidler og den nforandrede Arbejdsløn ikke berørt dem?
Jo i fuldt Maal! Selv det Tryk, der fra de mand
lige Arbejderes Side har fremkaldt de mest berettigede
Klager, og som Arbejdsgiverne villigst enes om at afhjælpe,
er for Intet at regne mod den aldeles umenneskelige Maade,
hvorpaa Kravet til Arbejderskernes Virksomhed og Lønnen
for denne er stillede imod hinanden.
Hvor gerne vi erkender, at det i flere Haandvcrrker
kan være yderst besværligt for en mandlig Arbejder at slaa
sig igennem med den Lou, han for Tiden kan erhverve,
maa vi dog indrømme, at der for ham — nnder vore For
hold — kun kan være Tale om virkelig Nod, naar der ind
træder Arbejdsløshed, Sygdom og liguende Ulykker, eller
naar han faar for Mauge at forsørge, men dette gælder
langt fra om de kvindelige Arbejdere. Det er en sørgelig
Sandhed, at Lounen for det kvindelige Arbejde paa Grund
af forfljellige sammenstødende Forhold er bleveu saa util
strækkelig, at det i mange Fag trods den største Anstrængelse
og belt yderste Nojsomhed er fuldstændig umuligt for en
Arbejderfle med sin egen Fortjeneste at betale Fode, Klæder
og Husly. Kun de groveste Arbejder lønnes i et nogen
lunde rimeligt Forhold til Mandsarbejde, mens de finere

29

Haandarbejder — s.

Broderier — ofte betales saa slet,

at den Arbejderste, der udelukkende skulde leve af dem, lige
frem vilde være udsat for det,

som vi vægrer os ved at

tro paa i vort Samfund: — at do af Sult.
Skjondt det klinger utroligt, er det bogstavelig sandt,

at der er Huudreder as Piger og Koner i vor Hovedstad,
som

fra Morgen til Aften

sidder bøjede over et Haand-

arbejde, der odelægger deres Syn og hele deres Rerveshstem

og dog ikke indbringer dem mere end 1 Mark i Daglon —
netop saa meget, som man plejer at betale et mandligt Bud
for at gaa et Wrende, der kan udrettes i en Halvtime!

Hvorledes er det kommet saa vidt?

Aarsagerne er naturligvis mange og forskellige, men en
af de virksomste er maaskee den:

at det kvindelige Arbejde

mere end det mandlige er holdt udenfor al Kontrol, og at
der næsten ikke har været Tilnærmelse til Samvirken eller

Sammenhold mellem de arbejdende Kvinder, mens der altid

enten paa den ene eller paa den anden Maade har været
Foreninger mellem

de mandlige Arbejdere i samme Fag.

Kun paa Grund af, at den enkelte Arbejderste har været nsdt

til at nojes med den mindst mulige Lon, fordi intet Samraad og ingen fælles Optræden

var mulig,

er Arbejds

giverne og Forbrugerne blevne i Stand til efterhaanden at

underbyde hinanden og stambyde de Arbejdende i den Grad,
at der næsten ikke mere er Spor af rimeligt Forhold mellem

de anvendte Kræfter og det opnaaede Udbytte.

Kun derfor

er det kommet saa vidt, at Kvinder, der anvende hele deres

Arbejdstid i Andres Forretning, ikke af disse bliver lonnede
med det Halve

af de Livssornodenheder,

der forbruges

under Arbejdet.
Det er gaaet ganste naturligt til.
Damer, der efter deres Livsstilling ikke var henviste til
at arbejde for deres Brod, men alligevel godt kunde behøve
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en lille Tilgift til de smaa Summer, som de raadede over
til Pynt og Fornøjelser, og som ifølge vore Samfunds
forhold og Levemaade havde en kedsommelig Mængde Timer
at gøre Ende paa, sogte at gøre sig denne Spildetid frugt
bringende ved at arbejde for Udsalgene. „Om man aldrig
tjener saa Lidt, cr det dog altid Noget, og Noget er bedre
end Intet. Selv om man kun kan bringe en Markspenge
om Dagen ud af den Tid, der gaar til Spilde, bliver det
altid en Femdalerseddel om Maaneden, og 60 Rd. om
Aaret er jo en smuk lille Tilgift, uaar man kun har 90 Rd.
til eget Brug — især naar disse 60 Daler er som fundne!"
— hed det. Udsalgenes Ejere eller Ejerinder forstod selv
følgelig at benytte deslige Tilbud fra Damer, der „arbejdede
for deres Fornøjelse" eller „for Tidsfordriv" og derfor
tog hvad man bod dem, som „fundne Penge" uden Hensyn
til Arbejdets virkelige Værd.
Det var utroligt, hvor
billigt de arbejdede: -„Herregud! de stulde jo ikke leve deraf."
Disse gode Damer tænkte naturligvis ikke paa, at
denne deres Billighed kunde fore til en stor Ubillighed
mod de stakkels Arbejdersker, der ikke havde frit Ophold
og de 90 Rd. om Aaret, men helt og holdent skulde „leve
af deres Arbejde", og dog blev dette Tilfældet. Naar de
Handlende kunde vise en virkelig Arbejderfle deslige billige
Arbejder, der var lige saa smukke som hendes, fulgte det af
sig selv, at ogsaa de maatte være „billigere" for Fremtiden,
og naar de virkelige Arbejdersker, der ikke havde Andet at
leve af end deres Hænders Gerning, kunde slaa af, saa
maatte naturligvis ogsaa de, der arbejdede for Tidsfordriv,
kunne gøre det enduu billigere — og saa fremdeles.
Og saa kom alle de siudrige Sy-, Strikke-, Bæve-,
Kniple- og Brodermafliner, der aldeles distancerede det
simple Haandarbejde, saa kom en lettere Forbindelse med de
store Markeder hvor der var uhyre Oplag af Arbejder fra
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Lande, hvor

Fabrikarbejderfkerne

var

vante til at nøjes

med Livsvilkaar, der tildeels var ringere end dem, der bydes

Synderinderne i vore

Straffeanstalter.

Med

Fabrikerne

var det endnu vansteligere at konkurrere end med Dilletant-

inderne,

og

under

dette dobbelte Tryk steg Priserne paa

flere af Livets Fornødenheder til det Dobbelte,

ja til det

Tredobbelte.
Det kom saaledes dertil, at Kniplekunsten, der udfordrer
en ubeskrivelig Nøjagtighed,

Taalmodighed og Færdighed,

som i siu Tid var et rigeligt Erhverv og som endnu her i
Norden udoves af enkelte, kunstfærdige Hænder,

snart vil

være en uddod Kunst, fordi Tilvirkningen af de „ægte Knip
linger" — saavel i Tender som i Vadstena — er pruttede

ued til en Pris — .omkring 10 Skilling Daglon

der

næppe yder Kniplersken Sultsode, naar hun ikke er komplet

Virtuos i sit Fag.
Det er kommet dertil, at de fineste af vore sædvanlige
kvindelige Haandarbejder, hvidt Broderi, der er saa sdelæggende for Synet, næppe nok kan betales med to ä tre

Skilling Timen, og at kulørt Broderi betales endnu flettere.
Linnedsyning

Haudskesyning

betales

omtrent efter

samme Taxt,

lønner sig ikke stort bedre.

der paa en Dag stal sy tte Par Handster a 10 ß,

arbejde fra den tidlige Morgen

og

Den Syerste,

til sent om Aftenen,

maa
og

indtræffer der Uheld under Arbejdet, kommer hun f. Ex.

til at sy i haardt Skind og brækker for mange Synaale,
har hun, naar hun flutter sit anstrængende Dagværk,

ikke

fortjent 2 ß i Timen!
Og dog kan man ovre fra Skaane faa Tilbud om

Syning for endnu billigere Priser, ja, de ulykkelige svenske
Handflesycrfler paatager sig endog ester Forlydende — for
at Tolden ikke flal lægge Hindringer i Vejen

smugle de færdigsyede Handster.

—

at ind

Da Skindene steg i Pris,
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lagde Handskemagerne i sin Tid 8 ß paa hvert Par Hand
sker, hvilket var et større Paalæg end Materialets Pris
forhøjelse nødvendiggjorde.
Der blev i ben Anledning
gennem „Folkets Avis" rettet Opfordring til dem om at
afse en Part af den forøgede Indtægt til de slet lønnede
Syersker, og tre Fabrikanter var humane nok til at forhøje
Sylsnnen med 1 ß for hvert Par, hvilket vakte stor Glæde
blandt deres Arbejdersker, men ak! — hvor der handles i
det Store, er en siig Forhøjelse ingen Ubetydelighed. Kon
kurrenterne blev derved satte i Stand til at udbyde deres
Handster 1 ß billigere pr. Par, og — hvad enten det nu
var i Folge den haarde Nødvendighed eller ikke — efter et
halvt Aars Forlob ophsrte Tillæget.
Naar man omtaler de ftørre, nye Haudelsforetagender,
der i de senere Tider er lykkedes i Kjobenhavn, nævner
man i Almindelighed som en af de mest iøjefaldende den
umaadelige Omsætning, som et Par Huse har tilvejebragt
ved Handel med færdigsyede Damekaaber. Det er omtrent
lykkedes disse driftige Mænd i deres Fag at fortrænge
Hamborgerne fra hele det skandinaviste Marked, og vi stal
i Erkendelse af denne Fortjeneste fuldstændig afholde os fra
at undersøge, hvorvidt den Billighed, der har bragt dem
forrest i Konkurrencen, har været dikteret af Nødvendigheden
— vi er endogsaa villige til at betragte det som afgjort.
At Kaabesyning er sogt fremfor Linnedsyning, viser i alt
Fald, at man ikke her er gaaet til det Iderste. Og dog —
lad os en Gang betragte Forholdene i en af de mange KaabeSystuer,der ved denne Forretning er opstaaede her i København!
Mange af vore Læsere, der aldrig har hort Tale om
slige Forhold, og mange af vore Læserinder, for hvem det
er en lille Wressag at kobe deres Kaaber til de billigst
mulige Priser, men desuagtet lever i lykkelig Uvidenhed om
hvorledes disse tilvejebringes, vil rimeligvis forbavses derover.
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Vi disputerer ikke med de tvingende Forhold, der indtil

Videre nødvendiggør en flig Lenningsmaade, men vi beder
blot vore Læsere og Læserinder betragte og overveje de be

drøvelige Tal!
Paa en af vore Korset-Fabriker,

hvor Symastinerne

spiller Hovedrollen og Arbejdet derfor er mere anstrcrngeude,

lonnes Syerflerne med 2 Mk. a 2 Mk. 8 ß for 10 Timers

dagligt Arbejde.
Fabrikanten,

alligevel,

bedste

Her er Forholdene altsaa lidt bedre, men

der er en meget human Mand,

at de er beklagelige,

Villie ikke

men han formaar med sin

at forbedre Vilkaarene,
er trykket

Korsetterne ved Konkureucen

indrømmer

da Prisen paa

faa lavt ned,

at

kun en meget stor Omsætning kan dække Driftskapitalens
der maa ydes Forhandlerne

Forrentning, den store Kredit,

— osv.

Det er i det Hele taget ikke Fabrikanterne, der stumme

Floden af Arbejderskernes Flid
deres Udbytte yderst beskedent,

og

Slid.

I

Reglen

er

og skulde man bebrejde dem

Noget, vilde det nærmest være en alt for stor Tilbøjelighed til
at underbyde hinanden for at imødekomme Forhandlernes
Krav paa ftørre Vinding.

at Butiken tager en

Det er ikke noget Ualmindeligt,

fem Gange,

ja

ti Gange saa stor

Vinding som Fabrikanten!
Men — sporger man sagtens — naar Arbejdet lønnes

saa slet, at Arbejdersterne ikke kan leve deraf, hvorledes kan
det da være, at de alligevel lever?

Hvordan kan det da gaa

til, at unge Piger, der lonnes slettere for deres Gerning

end Udlandets Arbejdersker,

hos os i Reglen ses i Paa-

klædninger, som disse aldrig har Raad til at bære?

Vi har f. Ex. „pænere" Systuer,

Svaret ligger nær.

der ikke antager andre Arbejdersker end saadanne,

saa heldige at have Forældre eller Slægtninge,

tilskyde det Manglende

i

der er

som kan

deres utilstrækkelige Arbejdslem.
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,,Naar man kan faa saadanne, hvorfor stulde man saa ikke
tage dem?"

Ja,

hvorfor skulde man ikke det! — Er en Arbejder

sin Fode værd, saa maa vel en Arbejderfle ogsaa være det,
men saa længe hun har en Fader eller Moder, der kan og

vil af deres Arbejde betale Halvdelen af hendes Livsfornodenhedcr, mens hun anvender hele sin Arbejdstid til vor

Fordel, hvorfor stulde vi saa ikke lade dem udrede deu ene
Halvdel af den rimelige Lon for det Arbejde, hun udretter

for os?

Det er saa billigt, og man maa jo tage Hensyn

til Billigheden.

O,

Billighed,

Billighed!

Gives

der

et

mere

Der er ingen Udsugelse saa blodig, ingen

skamlost Lsgnord?

Forllrettclse saa fræk, ingen Aager saa skamlos, at ikke ho

nette og i Sjæl og Hjærte menueskevenlige Folk kan udøve
deu, fremme den eller i det Mindste opmuntre til den, naar

Talen er om Billighed.
Og især, det gor mig ondt at maatte tilstaa det, men

Damerne maa mellem Aar og Dag hore saa

megen usand

Hoflighed, at det engang imellem er nødvendigt at sige dem

lidt nhoflig Sandhed! — især er Damerne aldeles heusyuslosc i dette Kapitel — selvfølgelig med hæderlige Undtagelser.

Skont Kvinden i andre Retninger har en langt finere

Blufærdighed end Ntanden, er det en Sandhed, som tusinde
Bidner fra Butikerue skal kunne bevidne, at Herrerne aldrig
drive det til den Ugenerthed i at „prutte" som Damerne,
ja, at der gives Damer

—

og det Damer,

der i denne

Henseende gor Krav paa dette Navn i dets strængeste Be

tydning — der er saa hensynsløse i denne Henseende, at
det grændser til Skamloshed.

Jeg

tor

kalde

de

ikke

mine

Læserinder

til

Vidne

paa min

Paastand.

Har

med

egne

Djne

i

Butikerne

set

unge
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Frøkener, dannede, vel opdragne, ærbare Piger, der for at
bevæge de svage Adamssonner bag Diskene til at sælge en
Alen Toj nogle Skilling under Prisen, efter-at have anvendt

al anden Veltalenhed har lagt en saa øm Betoning i deres
Stemme og et saa bestikkende Udtryk i deres Blik, ar et
Mandfolk kunde rsdme derover.
Har de ikke med egne Øre hort hjcertensgode Familie
modre — velgørende Basarfruer eubogsaa — gore fattige
Sælgekouer og Arbejderster saadanne Underbud paa deres

Varer og deres Arbejder, at ingen Mand vilde kunne over

vinde sig til at byde en anden noget Lignende?
Har De ikke hort tale om, hvorledes rige Modre, der

har odslet Hundrede af Dalere paa deres Datters Bryllups

gilde og Tusinder paa hendes Udstyr, med den mest nærgaaende

Smaalighed

har

nedpint

Sy-

og Broderlemnm

paa hendes elegante „hvide Udstyr" saaledes, at de ved lidt

Omtanke ni a o tte kunne indse, at de udsatte den ulykkelige

Brud for, at der med hvert Sting blev syet et ondt Suk
ind i de fine Somme?
Jeg ved meget godt,

at det kun

Medfølelsen, det stovter paa.

er Omtanken,

ikke

De gode Tamer har som

oftest ikke nogen Anelse om, at der kan være noget Ondt i

at føbe sea billig som mulig.
Fruer

Naar to, tre velhavende

rise hinanden deres Stads,

og den ene satter en

Mre i, at hun har fönet de samme Arbejder udførte endnu
nogle Skilling billigere end den Pris, som den anden roste

sig af at have neddragt Arbejdslønnen til,

saa viser det

kun, at de aldrig have tænkt over, at den Mre, de her

fatter

i

at have

billigere

og

sparet ved

billigst,

at overtraffe billig med

ikke er et Haar bedre end den

Wre, som tre Aagerlarle kunde vinde hos hinanden ved at
vise de dyre, dyrere og dyreste Priser, hvortil de have

laant trangende Folk Penge!
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Det er aldrig faldet den gode Husmoder ind, at uaar
Arbejdslønnen kun har været tilstrækkelig til at skaffe Ar

bejderskerne det Halve af deres Livsfornodenheder i den
Tid, de har arbejdet for hende, saa er det deres ufor
muende Forældre, der ved at tilskhde Resten har

maattet betale Halvdelen af Sylønnen for hende.

Og

det er

endda ikke det Værste,

naar det kun er

dem, der har maattet betale den.

Jeg stylder de velmenende, men ikke tilstrækkelige efter
tænksomme økonomiske Fruer den fulde Sandhed.

De vil

maafle sinde den brutal, udelikat, ja oprorende, men det er

ikke min Skyld, saadan er nu Sandheden af og til, og jeg

stal fremstille den med saa sømmelige Ord, som jeg har til
min Raadighed.
De har som en udmærket

Altsaa min bedste Frue:

Moder bestilt et stort, fint og prægtig hvidt Udstyr til
Deres Froken Datter, fom stal ftaa Brud, og som en ud

mærket Husmoder har de tinget saa noje om Prisen, at det
vilde være fuldstændigt Umuligt at levere det, hvis Syersken

fik mere end 20 ß i daglig Arbejdsløn.
De faar følgelig ikke mere.

Men for 20 ß om Dagen kan ingen Arbejderste skaffe
sig Husly,

Fode

og

Klæder — det er umuligt.

om der er 27 Arbejdsdage i

Maaneden, bliver

Selv

det kun

6 Rd. og en Firskilling maanedlig, og flat hun leve nogen
lunde menneskelig, maa hun allermindst have det Dobbelte.

De aner næppe,

hvor nsjsom hun endda flal være, naar

det flal slaa til!
Af de mange Syerster,
Udstyret har rimeligvis

der komme til at arbejde paa

kun den ene Tredjedel

Forældre

eller Slægtninge, der kan give det fornødne Tilstud i Form
af Logis, Middagsmad og deslige —

deres Part.

de udreder den for
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De to

andre

Tredjedele

af

dem

har

ingen

saadan

Understøttelse, men Halvdelen af dem har maaste den over

legne kvindelige Styrke, der udsordres til at lide Nod og
endda standhaftig lukke Ørene for alle de Fristere,

der er

faa villige til at afvende Noden imod et lille Vederlag paa
Dydens Bekostning.

o

;

De lider altsaa Nod, mens de ar

De udfører deres Arbejde helt og nojes med at

bejder.

at blive betalt halvt, med andre Ord:

de betaler selv

den halve Arbejdsløn ved at tære paa deres Livskraft.

De Bvrige —

den treble Tredjedel

—

har hverken

Paarorende eller uoverbindeligc Grundsætninger at støtte sig
til.

De hylder den naturlige,

stuelse:

om end ikke ophøjede An-

Forst og fremmest maa man leve, og da al deres

Austrængelse ved ti å, tolv Timers Arbejde paa Systuen, kun

yder dem det Halve af,

hvad de behover for at spise sig

mæt, bo taalelig og klæde sig „anstændigt", mens en og

anden Herre, der moder dem paa Hjemvejen, er saa villig
i.

til at yde det Manglende og Lidt til, saa ... lader de ham

(eller dem!) betale den Part as Lønnen, som de har for
tjent, men ikke saaet for deres hæderlige Arbejde.
Hvem

har nu i

Virkeligheden

betalt Sylonnen for

Deres Datters, den unge, lykkelige Bruds Udstyr?

Tillad, at jeg opgor Regnflabet!
Halvdelen eller de tre Sjettedele har De betalt.
Den fjerde Sjettedel er betalt as Syerskernes ufor

muende Forældre og Slægtninge.

Den

femte er betalt af nødlidende Arbejderster ved

al tage Laan paa deres Ungdom og Sundhed.
Den sjette er betalt af — de Herrer, som — osv.

Hvad synes De, bedste Frue, om et fligt Kompagniflab

til Udredelsen af et Brudeudstyr?
De finder det oprørende — Naturligvis!
heller ikke

et Djeblik

tvivlet paa!

det har jeg

De har altfor megen
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Mresfolelse til, at De skulde ville lade fremmede Folk, der
maaske selv maa gaa med lappet Linned, betale Sylønnen
for Deres broderede Kammerdugs Lommetørklæder. De
har et altfor mennesteligt Hjærte til at kunne taale ^den
Tanke, at Arbejderster, der arbejdede for Dem skulde sulte
eller fryse — eller baade sulte og fryse — fordi De selv
havde beholdt Halvdelen af deres rimelige Arbejdsløn, og
de er en altfor ærbar Moder til, at De for nogen Pris
vilde tillade, at der i Deres Datters Brudeudstyr kom et
eneste Stykke, om hvilket disse ryggesløse „Herre, som...
osv." havde Ret til at sige: „Det har jeg maattet betale
den halve Sylon for!"
De ser, at jeg paa ingen Maade miskender Dem,
gode Frue! Jeg cr endogsaa overbevist om, at Deres
Hjærte i den Grad oprores ved mit Regnestykke, at De
vægrer Dem ved at tro derpaa, men hvis det er Tilfældet,
saa forelæg det for Deres Mand eller Deres Broder og
sporg Dem paa Wre og Samvittighed, om jeg har gjort
for stort Overslag.
De vil maaske da hore dem indrømme, at „disse Herrer"
desværre nærmere kommer til at betale Halvdelen end
Sjette delen af Arbejdslønnen for de sneehvide Klæder,
hvormed de økonomiske Modre udstyre deres ustyldige Dotre!
Ja, Frue, jeg tror endogsaa saa fast baade paa Deres
hidtilværende Uvidenhed om de fæle Sandheder og paa
Deres gode Hjærte, at jeg forud er sikker paa Deres Tilgivelse, ja næsten paa Deres Tak for, at jeg har sagt Dem,
hvad De aldrig har dromt om, og derfor vil jeg nu, da
jeg en Gang har taget Bladet fra Munden og fanret
Deres kvindelige Blufærdighed, vove endnu et Par Ord:
Der gives Forledcrster, baade gamle og unge, som
jævnlig tilhvifler de stakkels Piger, der maa leve af det
saa ilde lonnede Haandarbejde: „Hvorfor vil I leve paa

Sultekost, naar der er Nok, som vil traktere Jer'?

Hvorfor

vil I flide aflagte Klæder, uaar det blot koster Jer et Ord

at faa nye i Foræring?

Hvorfor vil I bo tre sammen

i et elendigt Baghuskammer,

naar i saa let som Fod i

Hose knnde flytte ind i et smukt og vel møbleret Værelse

ude paa Groen og have alle de Fornøjelser og Behagelig
heder, som en god Ven kan flaffe?

at

Folk tror Jer bedre,

Jndbilder I Jer maafle,

fordi I sulter og gaar daarlig

klædte?" — osv.

Ikke sandt?

Det er en forfærdelig Synd at friste en

Pige, der kun har 20 ß om Dagen at leve af, med stige

Det ligger nær for de dydige Damer

Ord!
deslige

Fristerinder

som Udstud

af

at betragte

Mennesteheden,

som

Væsener, der ikke kan fordommes ftrængt nok —
Nu

vel!

Jeg stal ikke sige et Ord til Forsvar for

dem; men, hojagtede og hojadle Fruer, tilgiv mig et morkr,
meget morkt Sporgsmaal!

De

ærbare

og dydige Hus

modre, der holder Syjomfruer til „4 Mk. 8 ß om Ugen
og Kosten", eller lader deres Linned sy ude til en Betaling,
for hvilken Syerflen hverken kan leve eller do, er de ikke
— naturligvis uden at vide eller ane det — nær ved at

være hine unævnlige Verseners Medskyldige?
Er der ikke en fjærn Samvirken mellem dem, der til

byder en Nødlidende Lon svr at begun noget Urigtigt, og

dem,

der fremkalder Noden ved at forholde et hæderligt

Arbejde sin rimelige Len?
Jeg vover ikke at besvare Sporgsmaalet.

Det er flere Gange blevet udtalt af Damer, der yar
stræbt at modarbejde deres Kons Fortryllelse, at Alt, hvad

Kvinderne selv vilde kunne udrette, Intet vilde forslaa, naar

ikke Mændene tog Haand om Sagen.

Jeg er dog mere til

bøjelig til at vende Udsagnet om og si-ge: Alt, hvad Mændene

kan

gøre

i

denne Henseende,

vil kun hjælpe lidt,, naor

ikke Damerne selv vil gere Noget for deres Kon.
der jo lige lidt være Tale om Lovbud og

Her kan

om Arbejdsnedlæggelser.
Det er umuligt ad Lovgivningens Lej at fremtvinge
højere Priser paa-kvindeligt Haaudarbejde, og vilde det —

hvad man vanskelig tor tænke sig

—

være muligt at til

vejebringe Skruer blandt Arbejdersterne, saa er der en kun
altfor stor Sandsynlighed for, at det blot vilde føre til be

drøvelige Slutfolger, ti et saa lidet Marked som vort kan

ikke

opskrue

de i hele den civiliserede Verden

Priser paa kvindeligt Haaudarbejde.

den

Del

overvejende

flæftiget sig

med

af Arbejdersker

Tilvirkning

af

nedtrykkede

Ulykken er:

dels at

udelukkende har beder snarere

Genstande,

henhorer til Pynt end til Nødvendigheder og som følgelig

kan undværes, og dels at Mastiuarbejdet saa let kan er

statte deres Frembringelser.
Arbejderskerne kan ikke selv tiltvinge sig bedre Vilkaar

i de flet lønnede Fag, og der er kun en Magt, som kan
tvinge

Arbejdsgiverne

til at lonne dem bedre,

og

denne

Magt ligger i Forbrugernes eller rettere sagt: i Forbruger

inderes Hænder.
Det stal hermed

ikke

være sagt,

at Fabrikanter og

Forhandlere Intet kan gere eller ikke behøver at gøre Noget
— tværtimod!

De kan gore At eg et og de bor gøre Alt,

hvad de kan.

Der er ikke faa Arbejdsfaq,

hvori Frem-

bringelsernes Pris kan og bør forhøjes, og der er endnu
flere, hvori Forhandlernes Part staar i et urimeligt Misforhold

til Arbejdersternes, og i begge Tilfælde tør man fordre og
vente, at Mandene vil gore, hvad Menneskelighed byder dem.

Der er en ftor Mængde bedre lønnede Arbejdsfag og
Forretninger,

som lige saa godt kan bestrides af Kvinder

som af Mænd, men hvorfra Kvinderne i vort Land endnu
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ved Fordom og Uvane har været udelukkede. Paa dem bsr
det faakaldte stærke Kon ikke beholde Eneret; det er Mcrndenes
Skyldighed ikke alene at aabne Kvinderne Adgang til dem,
men at staffe dem Lejlighed til at erhverve sig de dertil fornsdne Kundskaber og Færdigheder.
Og saa er der en Skyldighed, som Mandene fremfor
Alt bor have i Erindring, den nemlig: at Kvinden ikke
alene har Ret til at udfore det Arbejde, hun kan udfore,
men at hun ogsaa lige saa fuldt som Manden har Krav
paa Arbejdets fulde Lon.
Naar vi beklager os over den urimelig lave Dagløn,
der betales Arbejdersterne for Syning, svarer Arbejdsgiverne:
efter Wc arkedsprisen er Arbejdet ikke mere værd, og vi kan
kun betale Værdien efter Markedsprisen; men saasnart
Kvinden begynder at arbejde i de Fag, som Mændene hidtil
har forbeholdt sig, saa viser det sig straks, at man kan be
tale efter en anden Maalestok. Saa siger man ikke: en Butiks
jomfru, der lldretter det Samme som en Butikssvend, bor have
samme Lon, men: en Butiksjomfru kan nsjes med saa og saa
meget mindre Lon eud eu Butiksvend, og derfor giver man
hende saa meget mindre og stikker Forskellen i sin egen Lomme.
Naar man udbetaler en fattig Pige en Nigsort eller
to Mark for at sy en hel Dag og niaa indrømme, at hun
ikke kan leve deraf, saa siger man: jeg betaler Arbejdets
Værd, Arbejderstems Behov kan man desværre ikke tage
noget Hensyn til; men har nu den fattige Pige saa stærkt
Helbred og saa gode Aaudsccvner, at hun ved forøget Anstrængelse og Selvfornægtelse og ved at tage Laan paa sin
Fremtid - baade t fysisk og pekuniær Henseende — kan
erhverve sig Attest for, at hun er meget duelig eller ud
mærket duelig til at udove den samme Skolegerning, hvor
til man ellers lonner en mandlig Lærer, saa er der ikke
mere Tale om Arbejdets Værd ■— nej! — saa siger man:
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en Lærerinde røger ikke Cigarer og bor hverken drikke bajersk Øt

eller en Snaps til sin Aftensmad, hun kan selv lave sin Mad,
selv sy sine Klæder og selv besorge Vast og Rengøring; følgelig

behover hun kun to Trediedele af den Lou, vi maatte betale
en Lærer og følgelig beholder vi selv den tredie Tredjepart!

Og det er ikke blot de private Spekulanter der siger

saaledes.

Ded er Stadernes vise Fædrc, Folkets ildkaarue

Talsmænd og Styresmænd, der tager slige Bestemmelser.
Har de ikke god Grund til at rodme? Ja, bør ikke

vi Slubre, hvis de har for tralvt til selv at gore det, rodme
paa deres Vegne? Hvad vedkommer det en Kommune, der
ikke forhojer sine Embedsmands Lou, uagtet dc ved forøget

Familie,

gammel Gæld eller tilvant Levemaade behsver

mere end den normale Aarslon,

at dens Embedskvinder

paa Grund af ftørre Nojsomhed eller færre tilvante For

nødenheder behover mindre?
Mandsgerniug,

fortjener

Den Kvinde,

Mandslon.

der udretter

Naar to Personer-

lige godt besorger Undervisningen i en Skole, Expeditionen

paa et Telegrafkontor, Retoucheringen i ct Fotografatelier

eller Regnskabsførelsen i et Udsalg, saa fordrer simpel Ret
færdighed, at de betales lige godt, og at den ene tituleres

„Hr.", mens den anden kaldes „Fru" eller „Frøken", ved

kommer deres Fortjeneste lige saa lidt som Sporgsmaalet,

om de røger Tobak eller ikke,

og om de selv fan stoppe

deres Strømper eller ej.

Mandene har saaledes endnu Meget at gore, for at
Kvinden i denne Henseende kan komme til sin Ret, men det

vægtigste Lod,

der

sial

gore

Udslaget,

cr

den moralske

Stemnings Tryk, og det maa Damerne kaste i Bægtstaalen.
Det Forste, der maa søges spnaaet, er Udryddelsen af

de« indgroede Fordom: at en Husmoder ikke kan kobe noget

Arbejde for billigt,

ja, at det er en ZEressag for hende,

at kobe Alt saa billigt som muligt!
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Lad os tænke os to Forhandlere,

averterede:

„Da jeg

ikke

af hvilke den ene

vil lade mine Arbejdersker lide

Rod, maa jeg for Fremtiden fastsætte Prisen paa alle mine
færdigsyede Artikler 5 pCt. højere end de andre Udsalg" —

mens den anden i sine Kundgørelser anbefalede sig meb, at han
havde tvunget Arbejdslønnen saa lavt ned, at hans Arbejderster

næppe fik Sulteføde, og at Priserne t hanEdsalg derfor
var 5 pCt. billigere end andetsteds — vilde vel saa nogen
Kvinde med Hjærte i Brystet kunne være tvivlraadig, om
hun skulde kobe paa det dyreste eller paa det billigste Sted?

Vore Damer har — det er hævet over al Tvivl —
allesammen mere eller mindre Hjærte for de Lidendes Nød;

vi ser det hver Gang, der opfordres til at udstyre de Ba
sarer, scm sadvanlig ender med, at kvindelige Haaudarbejder

bortavkticneres til endnu lavere Priser, end Udsalgene kan

levere dem!

Skulde det ikke vare muligt,

at

det samme

gode Hjartelag, der gør saa meget for at lindre Noden,

kunde samle en Mængde af vore rige og fornemme Damer

i en Foreniug, som stræbte at forebygge den ved at hjælpe
Arbejdet til dets fortjente Lou?

Jeg skal ikke formaste mig til at foreslaa Love for en

saadan Forening, men skulde man ikke kunne tænke sig den
ordnet saaledes, at enhver Dame, der vilde optages i den,
forpligtede sig til aldrig at betale kvindelige Arbejder saa
lavi,

at Arbejdersterne ikte

kan leve af

deres

Gerning'?

Skulde der ikke være al Rimelighed for, at en saadan For
ening ved at opretle Arbejdsanstalter og Udsalg, hvori alt

Haandarbejde blev betalt efter dets virkelige Værd, kunde
give et mægtigt og velgørende Exempel? — Skulde man

ikke kunne naa derhen, at det blev en Wressag for en rig
Moder at kuune sige, at ikke een af de Syersker, der havde

arbejdet paa hendes Datters Udstyr

havde

sin Helbreds eller sin Dyds Bekostning.

gjort det paa
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En saadan

Forening

vilde

ubestridelig

spare

mange

Bidrag, der nu gores fornødne til Fattighuse, Hospitaler

og MagdalenestifLelser.
Jeg

stal tillade mig

at fortælle

en lille bogstavelig

sand Historie fra den sidste Tid, der i al sin Simpelhed

taler mere rystende for Nødvendigheden af en saadan For
ening end den mest deklamatoriske Prædiken.

En af Kommunens slet lønnede Bestillingsmænd døde
„bedste Aar" fra Hustru og Born.

i sine

snarr til Nauden

Familien kom

af den yderste Nod, men nogle bedre
da at betale Skolepenge for

stillede Familier paatog sig

Smaapigerne, saa at de kunde vedblive at gaa i Skole som

tidligere, og da Understøttelsesforeningen ikke kunde anvise
Familien noget Erhverv, skaffede en anden Arbejderste sam

tidig

dermed Konen

spurgte ved

Arbejde.

Cn

af

Lærerne i Skolen

Efterretningen herom den ældste

af Pigerne,

hvad det var for et Arbejde, og hvor meget der kunde tjenes
derved.

Da brast Barnet i Graad og svarede:

Sække, vi syer!
syer alle Tre,

„Det er

Naar Moder og jeg og min lille Søster

kan vi tjene een Mark cm Dagen.

fa ar 1V4 ß for hver Sæk,

og 3 ft til Lys,

Vi

naar vi maa

arbejde om Natten!"

Behover man at tilføje nogen sens moral hertil?

Jeg sagde for,

at Arbejderskerne ikke selv kunde gore

Skrue, og at det under de nuværende Forhold

kun lidt

vilde hjælpe dem, hvis en saadan virkelig kunde bringes i

Stand, men det forhindrer ikke, at der alligevel af Andre kunde
gores Skrue til Fordel for dem og det med betydelig Virkning.
Som forud aufort, er der i vor Hovedstad en Mængde

— jeg kan næsten sige en gyselig Mængde — Damer, der

uden egenlig Trang, blot for deres „Fornøjelse" arbejder
for Butikerne.

Jeg overdriver ikke, naar jeg siger, at der er

kvindelige Medlemmer af velhavende, endogsaa rige
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Familier, der gor sig en lille Indtægt ved nt anvende deres
ledige Timer til Broderi for Betaling, ja, jeg stnlde kunne

godtgøre, at der er særdeles velstaaende Folk, som har
truet en Handlende med at berøve ham deres Søgning, hvis
han ikke overlod deres Dotre Udførelsen af Arbejder, som han

fandt det rigtigst at forbeholde fattige Arbejderster.
Jeg flal ikke laste denne Flid og Stræbsomhed.

At

arbejde er jo hæderligt, det vanærer Ingen, og Konkurrencen

er fri; men da det er disse velhavende Damer, der ved at

arbejde

for

deres Fornøjelse uden at se paa Fortjenesten

har bidraget til at

trykke Arbejdslønnen ued,

faa staaer

det folgelig vgsaa i deres, Magt at bidrage til at hjælpe

den op igen ved at nedlægge Arbejdet, indtil det bliverbetalt anstændig.

Det kan de gøre uden noget stort

Savn, men de fattige Arbejderster kan ikke gore det uden at
overgive sig til Noden — eller noget Værre!

IEdle, velhavende og velsindede Fruer og Frøkener, der
as

og til „for Deres Fornøjelse"

tjener en Dalerspenge

ved at brodere Navne paa et Dusin Lommetørklæder,

og

som mod den ubetydelige Godtgørelse af IV2 Skilling an

vender deres ledige Timer til at brodere Roser og Glemmigejer paa vordende Tester til fremmede Wgtemænd l I Deres

gode Hjærters Ravn opfordrer jeg Dem indtil Videre at

nægte Dem disse smaa, i Virkeligheden ganste smaa For
nøjelser til Bedste for de stakkels fattige Piger og Koner,

der træuger faa haardt til forhøjet Arbejdsløn!
6)ør en lille Skrue — baabc i farvet og hvidt Broderi
— et cetera!

Gor det af Menneskekærlighed!

Det er den eneste Skrueforening, hvortil jeg med frelst

Samvittighed tør opfordre!

