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det industrielle Hjemmearbejde.
Foredrag i „Dansk Forening for Arbejderbeskyttelse“
den 25. Marts 1909.
af

V. HAARLØV
Fuldmægtig i Indenrigsministeriet.

Med Diskussion.

KØBENHAVN
HARALD JENSENS BOGTRYKKERI
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Dansk Forening for Arbejderbeskyttelse
har udsendt følgende Skrifter:
1. Die Nachtarbeit der Jugendlichen in Dänemark. Be
richt an die internationale Vereinigung für gesetzlichen
Arbeiterschutz. Von V. L. Faber. Kbhvn. 1907.
2. Om Bekæmpelsen af Faren ved Anvendelsen af Gift
stoffer i industrielle Virksomheder. Foredrag af Dr.
med. N. P. Schierbeck. Kbhvn, 1907.

3. Beretning om Virksomheden. Omfattende Tiden fra
10. April 1906 til 31. December 1907. Kbhvn. 1908.

4. Støv i Industrien og dets Bekæmpelse. Foredrag af
Docent, Ingeniør J. T. Lundbye. Kbhvn. 1908.

5. Beretning fra en Rejse i England. Af Dr. med. N. P.
Schierbeck. Kbhvn. 1908.
6. Beretning om Virksomheden. Fra 1. Januar 1908 til
31. December 1908. Kbhvn. 1909.
7. Arbejderbeskyttelsen og det industrielle Hjemme
arbejde. Foredrag af Fuldm. V. Haarløv. Kbhvn. 1909.
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Foreningens Formand, Gehejmeetatsraad L. Bram s en
mindede om, at Fabrikloven af 11. April 1901 skal revideres i
1910. Det er sandsynligt, at man da vil tage Hensyn til det indu
strielle Hjemmearbejde, og Bestyrelsen har derfor anset det for
formaalstjenligt, at man paa et Møde drøftede Spørgsmaalet om
hvilke Muligheder, der er for Arbejderbeskyttelse paa dette Omraade.
Formanden gav derefter Ordet til Fuldmægtig i Indenrigs
ministeriet V. Haarl øv, der holdt følgende Foredrag.

»Omraadet for de Bemærkninger, som jeg skal have den Ære
af fremsætte, er det industrielle Hjemmearbejde. Dette Produktionsomraade er vidtstrakt og vanskeligt at afgrænse; Typen paa
en Hjemmearbejder er en industriel Producent, hvis Arbejdsrum
er hans Bolig, og som ikke selv afsætter sit Arbejdsprodukt, men
afgiver det til en Arbejdsgiver, for hvis Regning Produktionen og
Afsætningen finder Sted. Dette sidstnævnte Forhold — at Arbejdet
sker for fremmed Regning — afgrænser Hjemmearbejdet fra det
lille Haandværk eller den lille Industri, i hvilken Producenten er
sin egen Arbejdsgiver og selv afsætter Produktet til Forbrugerne.
I det typiske Hjemmearbejde er Forholdet anderledes; Hjemmear
bejderen er en Lønarbejder, hvis Arbejde betales med en fast Pris
for det færdige Produkt; Materialet leveres i Reglen af Arbejdsgi
veren, og Produktets Salgspris er Arbejderen uvedkommende.
Hjemmearbejdets ydre Særpræg er bestemt derved, at det ud
føres i et Rum, der samtidig af Arbejderen benyttes til Beboelse
for ham selv og hans Familie. Det er dette, som begrunder det
Spørgsmaal, der i Aften skal forhandles: i hvilket Omfang kan og
Lør den lovmæssige Arbejderbeskyttelse omfatte den Del af Indu
striarbejdet, som foregaar i Arbejderens eget Hjem .
Det historiske Udgangspunkt for Lovgivningen om Arbejder
beskyttelse er overalt Fabriksarbejdet; i større eller mindre Om
fang gennemfører de fleste Landes Fabriklovgivning en Række
Lovregler dels om Indskrænkning i Børns, unge Menneskers og
Kvinders Anvendelse til Arbejde i Fabrikker, dels om Arbejdsfri
hed for alle Arbejdere paa Søn- og Helligdage, dels om Fabrik
kernes Ansvar for en hygiejnisk forsvarlig Indretning af de i Virk
somheden benyttede Arbejdsrum. Efter sit Princip og Indholdet af

de paagældende Lovbud er denne Arbejderbeskyttelse i Reglen
indskrænket til kun at gælde for Fabrikker og Værksteder, i hvilke
fremmed Arbejdskraft beskæftiges. Derimod er det Arbejde, der
udføres i Arbejderens Hjem af ham selv alene eller med Bistand af
Hustru og Børn, unddraget det offentlige Fabriklilsyn. Hjemme
arbejdet bliver saaledes i det væsentlige uberørt af Fabriklovgiv
ningens Goder.
Den saaledes bestaaende Retstilstand rummer imidlertid en
alvorlig Fare for Fabrikloven selv. I de Industrier, der egne sig
til Hjemmearbejde, aabnes der Adgang til at lade dette helt eller
dog i væsentlig Grad træde i Fabrikarbejdets Sted, hvorved Drifts
ledelsen opnaar den Fordel helt at undgaa de lovmæssige Ind
skrænkninger i Arbejdskraftens Udnyttelse og de ofte bekostelige
Sundheds- og Bygningsforanstaltninger, som kræves gennemførte
for Fabrikkerne. Fabrikken kan ligefrem nedlægges og Arbejdet
fordeles til de Steder, hvor ingen Indskrænkning og ingen An
svarlighed er gældende, nemlig til de enkelte Arbejderes Hjem. Et
fremtrædende Eksempel herpaa er den tyske Tobaksindustri; de
s trænge regulativmæssige Bestemmelser om Hygiejne i Cigar- og
Tobaksfabrikker medførte i Løbet af nogle Aar Nedlæggelse af et
stort Antal af disse Fabrikker, saaledes at Virksomheden overgik
til det ganske ukontrollerede Hjemmearbejde. For at afhjælpe
dette mislige Forhold forelagde Rigsregeringen i April 1907 et Lov
forslag om Tilsyn med Cigar fabrikation i Hjemmet, med indskræn
kende Regler for Børns og unge Menneskers Anvendelse og bety
delige Krav til Arbejdsværelsets Rumfang og Hygiejne. Fra Frank
rig meddeles, at Gennemførelsen ved Lov af en Maksimalarbejds
dag paa 10 Timer medførte en betydelig Udvidelse af Hjemmear
bejdets Omraade; saaledes bleve f. Eks. mange større Systuer op
hævede og Arbejdet fordelt til Syerskerne i Hjemmet; en Syer
ske, der hidtil ved en 10 Timers Arbejdstid kunde naa en Fortje
neste af 3 fres., maatté nu for samme Løn arbejde 12 å 14 Timer i
sit Hjem. Saaledes kan den moderne Fabrikshygiejne og Beskyt
telse for de svage ligefrem blive Udgangspunktet for en for
Arbejderne skadelig Udvikling af den paagældende Industri.
Denne Omstændighed, at Hjemmearbejdet delvis kan under
grave Fabrikloven, medfører, at Spørgsmaalet om den lovordnede
Arbejderbeskyttelses Udvidelse fra Fabrikken til Hjemmet maa
paakræve Lovgiverens Opmærksomhed. Men det maa erkendes,
at en Overførelse af Arbejderbeskyttelsens Grundsætninger medfø-
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rer betydelige Vanskeligheder, først og fremmest fordi Statens
E ontrol bliver saa vanskelig at gennemføre paa dette Omraade.
Og en Lov, hvis Overholdelse ikke kontrolleres, er unyttig og ska
delig. — Hertil kommer, at en social Lovgivning paa Hjemmear
bejdets Omraade vistnok ikke vil kunne undlade at beskæftige sig
med Lønforholdene. I alle Stater, hvor en praktisk Undersøgelse
af Hjemmearbejdernes Stilling har fundet Sted, erkender man, at
en Lønregulering — en Forhøjelse af de usædvanlig lave Lønsatser
— egentlig er Kærnen i Sagen og Betingelsen for en virkelig For
bedring af Hjemmearbejdernes Kaar.
Vi skulle lidt nærmere gennemgaa de foreliggende Forsøg paa
en lovmæssig Regulering af Lønforholdene og tillige søge en
kort Oversigt over de almindelige Beskyttelsesreglers Anvendelig
hed i det industrielle Hjemmearbejde.
Hvad først angaar Arbejdstidens Begrænsning,
synes det klart, at et Lovbud om Fastsættelse af en Maksimalar
bejdsdag, hvad enten den sættes til 10 Timer som i Frankrig eller
11 Timer som i Østrig og Schweiz, ikke kan overføres paa Hjem
mearbejdet, hvor Arbejdstidens Varighed unddrager sig enhver
Kontrol. — Det højeste, som man kunde naa, var vel et Forbud
imod, at der gives Arbejdere, der have været beskæftigede i Fabrik
ker eller Værksteder i den gældende Maksimumstid, yderligere Ar
bejde med til Hjemmet efter Værkstedets Lukning. — Et saadant
Forbud gælder i Schweiz, og ifølge Beretning herfra har det i
nogen Grad bidraget til at forkorte Arbejdstiden.
Med Hensyn til Beskyttelsen af B ø r n og unge Menne
sker bemærkes, at ifølge den engelske Lovgivning maa unge
Mennesker beskæftiges med Hjemmearbejde i Tiden mellem KL
6 Morgen og Kl. 9 Aften med en Pause af 4^2 Time; om Lørdagen
kun fra Kl. 6 Morgen til Kl. 4 Eftm. med 21/2 Times Afbrydelse;
Børn maa kun beskæftiges enten fra Kl. 6 Morgen til Kl. 1 Eftm.
eller fra KL 1 Eftm. til Kl. 8 Aften med 1I2 Times Pause efter 41/2
Times Arbejde.
I Tyskland er et første Skridt til lovmæssig Arbejderbeskyt
telse for Hjemmearbejdet sket ved Loven af 30. Marts 1903
om Børns erhvervsmæssige Arbejde. Ifølge denne Lov forbydes
det Forældre at anvende deres Børn under 10 Aar til Medhjælp ved
Forældrenes Arbejde i Hjemmet; Børn over 10 Aar maa ikke an
vendes i Tiden mellem Kl. 8 Aften og Kl. 8 Morgen. For Børn, der
beskæftiges i Forældrenes Hjem for Trediemands Regning, for-

liøjes Aldersgrænsen til 12 Aar. Børnene maa ikke beskæftiges
forinden Formiddagsundervisningen og om Eftermiddagen først en
lime efter endt Undervisning; desuden skal Arbejdstiden altid
være afbrudt ved en Middagspause paa 2 Timer. Det erkendes i
Tyskland fra alle Sider, at denne Lovs Bestemmelser, uanset den
Varsomhed, hvormed man er gaaet frem, betegne et meget væsent
ligt principielt og praktisk Fremskridt. Der er herved i Tyskland
lagt Grunden til en Arbejderbeskyttelse, som rækker ud over den
tidligere Fabriklovgivnings Ramme. En levende Interesse for Lo
dens Gennemførelse er udvist af den tyske Lærerstand, hvis stærke
Klager over Børnenes Overanstrængelse have bidraget væsentligt
til Lovens Fremme. Det tør sikkert antages, at ogsaa den danske
Folkeskoles Lærere og Lærerinder eventuelt vilde yde en virksom
Bistand til at sikre Overholdelsen af mulige Lovregler om Forbud
mod eller Indskrænkning af Børns erhvervsmæssige Hjemmear
bejde enten som Medhjælp for Forældrene eller for Trediemands
Hegning. I Sommeren 1908 er der ved offentlig Foranstaltning her i
Landet indsamlet Oplysning om hvert enkelt skolesøgende Barns
erhvervsmæssige Arbejde, og der vil paa Grundlag af dette udtøm
mende og fra første Haand tilvejebragte Materiale af Statens sta
tistiske Bureau blive udgivet en Fremstilling, som bl. a. vil belyse,
i hvilket Omfang man her i Landet ved Hjemmearbejde udnytter
skolesøgende Børns Arbejdskraft.
Et andet Punkt af betydelig Samfundsinteresse er de sted
lige Forhold, under hvilke det industrielle Hjemmearbejde
foregaar. Her mødes Kravet om Arbejderbeskyttelse med et andet
vigtigt Hensyn, nemlig Beskyttelsen for Forbrugerne. Naar
Nærings- og Nydelsesmidler forfærdiges i usunde og urenlige
Hjem, i Rum, hvor der baade arbejdes, soves og spises, kan det
næppe undgaas, at de blive urenligt behandlede, og tilmed kunne
de ofte være inficerede med Smitstof, som kan overføres til Kun
derne. Det købende Publikum har Krav paa at værnes mod saadanne urene og muligvis ligefrem sundhedsfarlige Produkter.
Dette Hensyn gør sig gældende f. Eks. med Hensyn til Cigarer jg
Cigaretter, der forfærdiges i Hjemmet. Ogsaa Konfektionsindu
strien i Hjemmene kan medføre Fare for Kunderne, naar der er
smitsom Sygdom i Arbejderens Hjem.
Den Sundhedsfare, der saaledes kan true fra Hjemmeindl l st'-'en, paakræver særlige Lovgivningsforanstaltninger. England
og Nordamerika er paa dette Omraade gaaet i Spidsen. I England
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er det forbudt at lade Klædningsstykker forfærdige og rense i et Hus
eller i en Del af samme, hvori der findes Patienter med Skarlagens
feber, Difteritis, Kopper og andre smitsomme Sygdomme (Factory
and Workshop Act 1901) x). I forskellige nordamerikanske Stater
kunne Sundhedsmyndighederne skride ind, saafremt Klædnings
stykker, der forfærdiges i Beboelseslejligheder, behandles uren
ligt, eller selve de paagældende Rum vise sig at være fugtige eller
urene; Varerne kunne i saa Fald konfiskeres og tilintetgøres. I
Staterne New-York og Missouri forsynes visse Varer, der er for
færdigede under mistænkelige Omstændigheder, navnlig Klæd
ningsstykker, med et Mærke, paatrykt »Tenement made«; dette
Mærke kan efter Myndighedernes Skøn paany fjærnes, naar
Varerne undergaa en betryggende Desinfektion. I New-Zealand
er det forbudt at forarbejde Varer eller Stoffer i Boliger, hvor der
befinder sig en af en smitsom Sygdom lidende Person, eller hvor en
sjadan har opholdt sig i de sidste 14 Dage, med mindre Arbejds
stedet og alle derværende Materialier senere er bleven tilstrækkelig
desinficeret. I den nævnte Stat skulle iøvrigt alle i Hjemmearbejde
forfærdigede Varer, i hvilke der findes Tekstilstof, mærkes med
d af Statsmyndighederne anordnet Mærke, hvorved den paagæl
dende Vare angives at være forfærdige! i Hjemmet (tenement
made). Hensigten hermed er at modvirke disse Produkters Afsæt
ning og derigennem bidrage til Begrænsning af Hjemmearbejdet,
hvis Omraade iøvrigt i New-Zealand er meget indskrænket, idet et
hvert Lokale, i hvilket to eller flere Arbejdere ere beskæftigede,
inddrages under Statens almindelige Fabriklovgivning og Fabrik
tilsyn.
Det staar nu tilbage lidt nærmere at betragte Lønforhol
dene i Hjemmeindustrien og de Spørgsmaal, som knytte sig
hertil.
I Begyndelsen af Aaret 1906 blev der i Berlin afholdt en
Udstilling for tysk Hjemmearbejde og Hus
industri.
Denne Udstilling var fremgaaet af et Sam
arbejde mellem en Kreds af faglige Arbejderorganisationer,
x)

Da et Medlem af det engelske Kongehus blev angrebet af Skar
lagensfeber, blev det bevist, at Smittekilden var et Sæt Klæder,
indkøbt i Londons fmeste Magasin, men forfærdiget i en Arbej
derskes Hjem, hvor Børnene laa syge af nævnte Sygdom. —
Dette gav Stødet til indgaaende Undersøgelser, hvis Resultat
blev de anførte Bestemmelser.
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deriblandt de saakaldte kristelige eller kristelig-sociale Fag
foreninger, og forskellige Kvindeforeninger. Udstillingen om
fattede bl. a. Skomageri- og Læderarbejder, Forgylderar
bejder, Metalindustri, Tekstilindustri, Porcellæn og Keramik,
Bogbinderarbejde, Legetøjs- og Trævarefabrikation, Cigar- og
Tobaksindustri samt Arbejder henhørende til Skræder- og Linned
syning af enhver Art (Konfektion).
Udstillingens Formaal var at give Almenheden fyldig Oplys
ning om Hjemmearbejdets Lønforhold og øvrige Arbejdsvilkaar
for derved at bidrage til Fremme af Bestræbelserne for at gen
nemføre en virksom Arbejderbeskyttelse for de i saadant Arbejde
beskæftigede Personer. Dette Formaal blev for saa vidt naaet.
som Udstillingen gjorde megen Opsigt og gav Anledning til alsidig
Drøftelse i Pressen og Parlamentet af Spørgsmaalet om, hvad der
fra Statens Side kunde gøres for Hjemmeindustriens Arbejdere.
Opmærksomheden blev særlig henledet paa Hjemmearbejdernes
lave Arbejdsløn. Paa Udstillingen i Berlin var hver Udstillings
genstand forsynet med en Seddel, der angav vedkommende Arbej
ders Arbejdstid og Arbejdsløn for den paagældende Genstand, Ar
bejdslønnen for samme Genstand i en Fabrik, Arbejderens Udlæg,
hans Nettofortjeneste pr. Time, hans gennemsnitlige daglige og
ugentlige Fortjeneste, Raastoffets Pris, Salgsprisen en gros og i
Butik, samt endvidere Arbejderens Køn og Alder foruden Oplys
ning om, hvorledes Arbejdsrummet iøvrigt benyttes af Familien,
og om dennes Størrelse m. v. Det saaledes tilvejebragte Materiale
er samlet i et af »Bureau für Socialpolitik« ved Dr. Cl. Heiss og
Dr. A. Koppel udgivet systematisk Katalogværk (Heimarbeit und
Hausindustri in Deutschland, ihre Lohn- und Arbeitsverhältnisse,
1906), hvoraf her skal meddeles et Uddrag, navnlig vedrørende
Tobaks- og Konfektionsarbejde.1)
En 17aarig Tobaksarbejder havde med en gennemsnitlig dag
lig Arbejdstid af 12 Timer en Ugefortjeneste af 5 Mark 83 Pf.;
Salgsprisen en gros for det producerede Arbejde var 35 Mark;
en 40aarig Arbejder opnaaede med 10 Timers daglig Arbejdstid
12 Mark ugentlig. En Mand og hans Hustru (60 og 61 Aar gi.), der
arbejdede sammen, kunde med en gennemsnitlig daglig Arbejdstid
i or Manden af 10 Timer, for Konen af 6 Timer, tjene tilsammen 15
Mark ugentlig; Butiksprisen for det producerede Arbejde var 60
)

Jfr. Arbejdsraadets Beretning ”1905—06, S. 70 ff.
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Mark; Ægteparret beboede et Værelse og Køkken, hvilket sidste
tillige var Arbejdsrum.
Ved Forfærdigelse af Cigaretter kunde en 39aarig gift Kvinde
i Königsberg fortjene en Ugeløn af 12 Mark med 10 limers daglig
Arbejdstid; en 36aarig gift Kvinde i Hannover naaede med 6n dag
lig Arbejdstid af 13 Timer kun en Ugeløn af 9 Mark 75 Pf. An
detsteds i Tyskland opnaa kvindelige Hjemmearbejdere i Tobaks
faget med en daglig Arbejdstid af 10 å 10 /2 Time en ugentlig
tortjeneste fra 7 Mark 98 Pf. som Minimum til 16 Mark 98 Pf.
som Maksimum; som Regel bevæger Ugelønnen sig mellem 11
og 14 Mark.
Paa Konfektionsarbejdets Omraade var Berliner-Udstillingen
meget righoldig og var herved et Vidnesbyrd om det store Omfang,
i hvilket saadan Virksomhed udøves som Hjemmeindustri, navn
lig for de kvindelige Arbejderes Vedkommende. Den kristelige
Fagforening for Hjemmearbejdersker i Tyskland mødte alene med
273 Udstillingsgenstande; Skrædernes og Syerskernes Fagforbund
udstillede 126 Arbejder, henhørende til Herre- og Drengekon
fektion.
En 48aarig Skræder i Aschaffenburg havde véd Syning af
Drenge veste en Nettofortjeneste af 6 Mark 48 Pf. ugentlig, hans
gennemsnitlige daglige Arbejdstid var 14 Timer; Aibejdsrummet
blev tillige benyttet til Køkken. For en Sommerpaletot, hvis Bu
tikspris var 40 Mark, blev der i Breslau betalt den 33aarige Hjem
mearbejder en Arbejdsløn af 4 Mark 50 Pi.; Raastoffets Pi is var
12 Mark 80 Pf.; vedkommende Arbejder havde med 11 Timers
daglig Arbejdstid en ugentlig Nettofortjeneste af 18 Mark 60 Pf.
En Damebluse, hvis Butikspris var 20 Mark, gav Syersken (en
36aarig Enke i Berlin) en Arbejdsløn af 3 Mark 50 Pf., hvorfra
gik 30 Pf. i Udlæg; hendes Nettofortjeneste pr. Arbejdstime blev
262/3 Pf. For Damebenklæder, som i Butikken koste 2 Mark 50
Pf., er der i Breslau betalt Syersken en Arbejdsløn af 25 Pf., hvor
fra gaar Udlæg 5 Pf.; Arbejdstiden pr. Stykke var
Time; med
en daglig Arbejdstid af ca. 12 Timer kunde Syersken opnaa en
ugentlig Fortjeneste af 11 Mark 50 Pf. En 59aarig Enke i Stutt
gart fik for Syning af Herreskjorter, hvis Butikspris var 2 Mark
pr. Stykke, en Arbejdsløn af 15 Pf.; med en daglig Arbejdstid af
ca. 12 Timer blev den ugentlige Fortjeneste 12 Mark 48 Pf.; Køk
kenet brugtes til Arbejdsrum. En 54aarig Enke sammesteds fik
for Syning af Dameskjorter ligeledes en Arbejdsløn af 15 Pf. pr.
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Stykke (h - 2 Pf. Udlæg); Butiksprisen var 3 M ark 60 Pf. pr. Stk.;
m ed en gennem snitlig A rbejdstid af 18 Timer i Døgnet opnaaede
hun en Ugefortjeneste af 18 M ark 72 Pf.; A rbejdsrum met var til
lige Soverum for hende og hendes to D øtre (12 — 13 Aar gi.). Om
denne Fam ilie er yderligere oplyst, at D øtrene som M oderens M ed 
hjælp deltog i A rbejdet indtil langt ud paa Natten.
For en V interfrakke, hvis Butikspris var 20 — 25 M ark, blev
der betalt H jem m earbejderen (en 35aarig Skræder) en Arbejdsløn
af 2 M ark 50 Pf. (-4- Udlæg 20 Pf.) ; Raastoffets Pris var 9 M ark
42 Pf.; m ed en daglig A rbejdstid af 11 Timer opnaaede Skræderen
en Ugeløn af 25 M ark 52 Pf. Syning af en A rbejdsjakke gav
Skræderen en Arbejdsløn pr. Stk. af 19 Pf. (-F 2 Pf. Udlæg); m ed
en gennemsnitlig daglig A rbejdstid af 8^3 Tim e opnaaede han en
ugentlig Fortjeneste af 11 M ark
Pf.; en gros Salgsprisen for
de paagældende Jakker var 1 M ark 55 Pf. pr. Stykke. For en
H erre-Regnfrakke, hvis Butikspris var 22 M ark 50 Pf., blev der i
M ünchen betalt H jem m earbejderen, en 27aarig Skræder, en Ar 
bejdsløn af 3 M ark (-H Udlæg 35 Pf.) ; Raastoffets Pris var 9 M ark
30 Pf.; m ed en daglig A rbejdstid af 15 Timer kunde A rbejderen
-- m ed Bistand af sin 25aarige H ustru -— opnaa en ugentlig For 
tjeneste af 29 M ark 81 Pf.; A rbejdsrum met blev tillige benyttet til
Soverum og Køkken.
Det er ikke for m eget sagt, at H jem mearbejds-U dstillingen i
Berlin, der blev besøgt af Tusinder af M ennesker, vakte ligefrem
Forfærdelse hos de højere Sam fundsklasser. Rigsregeringen optog
H jem m earbejds-Spørgsm aalet til Behandling, og det blev i et Kronraad under Kejserens Forsæde besluttet at forberede en Lovgiv 
ning til m ulig Forbedring af Forholdene. — I andre Lande, bl. a.
England og Sverig, blev der afholdt Udstillinger efter BerlinerUdstillingens Forbillede. I K øbenhavn blev der i M aj 1906 af
»Syerskernes Forbund« afholdt en lille H jemm earbejds-Udstilling,
om fattende 62 Genstande, der hver vare forsynede m ed en Seddel
m ed Oplysning om Genstandens Art, Syløn, Fradrag for Udlæg,
A rbejdsfortjeneste, N ettoarbejdsfortjeneste sam t A rbejdstiden for
a edkom mende Genstand.
Den Forening, i hvis Kreds vi befinde os — D ansk Forening
for A rbejderbeskyttelse — har i Forstaaelse m ed den internatio 
nale Forening for lovordnet A rbejderbeskyttelse, hvoraf vi udgøre
en Sektion, henvendt sig til den danske Regering m ed Andragende
om , at der m aa blive søgt gennemført en lovm æssig Regulering af

H jem m earbejdet, navnlig m ed det Form aal at forbedre A rbejds 
lønnen; i den R esolution, som af D elegerede for alle Lande ved 
toges paa den internationale Forenings M øde i Luzern 1908, udtales
det, at H jem m earbejdets daarlige Stilling navnlig hidrører fra de
utilfredsstillende Lønforhold, og at det derfor i første Linie gæ lder
om at udfinde M idler til Forhøjelse af A rbejdslønnen.
E n Følge af denne H envendelse fra »D ansk Forening for A r 
bejderbeskyttelse« til den danske R egering er det blevet, at der i
A aret 1908 ved offentlig Foranstaltning er bleven indsam let en
R æ kke O plysninger om de V ilkaar, hvorunder det industrielle
H jem m earbejde udøves her i K øbenhavn. D ette M ateriale bear 
bejdes for Tiden i Statens statistiske B ureau, som foreløbig har
m eddelt nogle O plysninger for de enkeltsiddende Syersker i den
egentlige K onfektionsindustri. 1 )
D er beskæ ftiges i K øbenhavn ved K onfektionsindustri i A r 
bejderens eget H jem henim od 6000 enkeltsiddende Syersker, og af
disse foreligger der ved ovennæ vnte U ndersøgelse O plysning om
1526 eller over en Fjerdedel. 574 eller 38 pC t. var ugifte, 634 eller
41 pCt. var gifte og 318 (21 pCt.) Enker. G odt to Fem tedele (42
pCt.) havde jæ vnt A rbejde A aret igennem ; det var navnlig Linnedog H andskesyerskerne, der vare nogenlunde jæ vnt beskæ ftigede
170 pC t.); af K aabe- og O verstykkesyerskerne havde derim od kun
14 pC t. jæ vnt A rbejde hele A aret. To Fem tedele af sam tlige Syer 
sker havde ledig Tid, i G ennem snit henim od 100 D age om A aret.
D en ledige Tid indtraf navnlig i de to Som m erm aaneder Juni—
Juli og de to V interm aaneder D ecem ber — Januar. Paa den anden
Side havde paa visse Tider af A aret 56 pC t. af Syerskerne sæ rlig
travlt (m ed gennem snitlig 146 travle D age aarlig). Efteraarssæ sonen begyndte i A ugust og kulm inerede i Septem ber og O ktober.
Foraarssæsonen, der begyndte i Februar og kulm inerede i A pril
og M aj, var dog navnlig for H errekonfektion af langt større B e 
tydning end Efteraarssæ sonen. For K aabe- og O verstykkesyersker var baade den ledige og travle Tid af læ ngst V arighed (hen 
holdsvis 112 og 190 D age). I Sam m enligning m ed R esultaterne
af den U ndersøgelse af københavnske Syerskers Livsvilkaar, der
blev foretaget af Poul Sveistrup i B egyndelsen af 1890erne,
er H jem m earbejdet i K onfektionsindustrien blevet jæ vnere. 2 ) ForT)
2)

Jfr. Statistiske E fterretninger, N r. 4, 1909.
Jfr. P o u l S v e is tru p : Syersker, et B idrag til B elysning af
de københavnske Syerskers K aar, 1894.

iioldsvis flere have nu jævnt Arbejde Aaret igennem, og samtidig
er den ledige Tid blevet kortere og den travle Tid længere.
Kaabe- og Overstykkesyerskerne danne dog en enkelt Undtagelse
herfra; for denne Gruppes Vedkommende synes Beskæftigelsen
omtrent ligesaa varierende nu som før.
Den gennemsnitlige Nettoarbejdsdag, bortset fra Spisetider og
den Tid, der medgaar til at hente og bringe Syarbejdet, var for de
Syersker, der vare jævnt beskæftigede hele Aaret, 8,6 Timer. De
øvrige Syersker arbejdede i den travle Tid 9,9 Timer og i den øvrige
Del af Aaret 6,8 Timer daglig, altsaa en Forskel paa godt 3 Timer.
Størst var Forskellen i Herrekonfektionen (henholdsvis 10,3 og 6,1
Time), noget mindre for Kaabe- og Overstykkesyersker (henholds
vis 10,1 og 7,4 Timer). For gifte Syersker var Arbejdstiden gennemgaaende kortest, ca. l1^ Time kortere end for ugifte og et Par
Timer kortere end for Enker.
Den gennemsnitlige Aarsfortjeneste er for samtlige enkeltsid
dende Konfektionssyersker opgjort til 422 Kr. For Kaabe- og Over
stykkesyersker var Fortjenesten højst — 547 Kr. — og i Herre
konfektion naaede den 431 Kr.; derimod var Fortjenesten særlig
ringe for Linned- og Handskesyersker (henholdsvis 382 Kr. og 267
Kr.). For gifte Kvinder var Aarsfortjenesten ca. 50 Kr. lavere end
Gennemsnittet. Ogsaa Timefortjenesten var højst for Overstykke
syersker — 23 Øre —mod 18 Øre i Herrekonfektion og 15 å 16
Øre for Linned- og Handskesyersker.
I Sammenligning med Resultaterne af den ovenfor nævnte
Undersøgelse af Poul Sveistrup synes Aarsfortjenesten nu at være
ca. 80 Kr. højere end i Begyndelsen af 90erne. Navnlig for Over
stykkesyersker er Fortjenesten steget (ca. 170 Kr.); derimod er
den for Handskesyersker snarest mindre.
Efter de talmæssige Resultater, der ved de statistiske Under
søgelser ere fremdragne, og som snart i mere udførlig Fremstilling
ville blive forelagte Offentligheden, kan der ikke være Tvivl om, at
et stort Antal Hjemmearbejdere i Konfektionsindustrien i Dan
mark — deres samlede Tal er over 14,000 -— maa nøjes med en
Arbejdsløn, som er utilstrækkelig til det tarveligste Livsophold.
Det maa erkendes, at der her i vort Samfund — ligesom det er
godtgjort i Tyskland, England og Sverig — er et socialt og øko
nomisk Misforhold til Stede; der foreligger i Hjemmeindustrien
et produktivt Arbejde, hvis Udbytte for Arbejderen ikke tilnær
melsesvis kan hæve sig til det ellers almindelige Lønniveau. Og
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Forklaringen kan vistnok kun søges i, at dette Arbejde udføres
som Hjemmeindustri. Det Spørgsmaal maa rejses, hvorledes man
skal søge Arbejdslønnen i Hjemmearbejdet — hos os navnlig i
Konfektionsindustrien — reguleret, saaledes at det ogsaa for disse
flittige Mennesker kan gælde, at en Arbejder er sin Løn værd.
Lettest vilde Problemet være at løse, dersom man kunde hen
vise disse Hjemmearbejdere til at hjælpe sig selv gennem faglig
Organisation. Men Erfaringen har vist, at Konfektionsindustriens
Hjemmearbejdere ikke kunne finde hverandre i faglig Sammen
slutning. De arbejde hver i sin lille Stue, mødes kun i Forbigaaende ved Arbejdets Afhentning og Aflevering, og det er vistnok
meget usikkert, om det i Løbet af en overskuelig Aarrække vil
kunne lykkes at skabe en Organisation, der i større Omfang kan
udøve Indflydelse paa Lønforholdene.
I Udlandet, navnlig i Schweiz, Tyskland og Frankrig, har
man fra socialt interesserede Kredse søgt i Publikum at rejse en
Bevægelse for at kræve, at der i Konfektionsfaget ydes de hjemme
arbejdende Syersker en vis forsvarlig Minimumsløn. Mænd og
Kvinder af alle Samfundsklasser have ligefrem organiseret sug
i Foreninger, der forpligte deres Medlemmer til kun at gøre Ind
køb i Forretninger, som betale deres Syersker efter en passende
3 arif. Formaalet er herigennem at skabe en offentlig Mening, der
paa virksom Maade kan fremtvinge en forsvarlig Arbejdsløn i
Hjemmeindustrien.
Disse Konsumentforeninger —
som de kaldes — have faaet Tilslutning i videre Kredse gennem
de før omtalte Hjemmearbejds-Udstillinger, som for hver enkelt
Udstillingsgenstand ha.ve oplyst Publikum om, hvor stor Afstan
den er fra den Løn, der ydes Arbejderen, til den Pris, som Kunden
i Butikken maa betale for den paagældende Vare. Saa vidt vides,
findes der ingen saadan Sammenslutning her i Landet; det kunde
maaske være en Opgave for Kvindebevægelsen i Danmark at
søge Arbejdslønnen højnet for de Tusinder af kvindelige Hjemme
arbejdere ved at slutte sig sammen i Enighed om det Formaal,
at velstillede Kvinder kun bør købe Beklædningsgenstande og
andre Konfektionsvarer i de Virksomheder, hvor en vis Mini
mumsløn er sikret Syerskerne.
En saadan Organisation af Kunder er imidlertid for Tiden i
Jfr. Morten Pontoppidan:
(Gads Magasin, Maj Hæftet 1909).
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det højeste en Mulighed, og Hjemmearbejdernes egen Organisation
bliver erfaringsmæssig for svag til at afhjælpe Nødstilstanden.
Spørgsmaalet bliver da, om ikke Staten bør gribe ind i Hjemmemdustriens Lønforhold og skabe Organer for Fastsættelsen af eii
forsvarlig Arbejdsløn.
Dette Spørgsmaal har den nuværende engelske Regering for
sit Vedkommende ment at kunne besvare bekræftende, hvilket
fremgaar af et Lovforslag, som Regeringen i Slutningen af forrige
Aar forelagde for Parlamentet. Det benævnes Forslag til Lov om
Forbedring af Arbejdsforholdene og Indførelse af en lovbestemt
Minimalløn for Personer, beskæftigede i bestemte Fag. I For
slagets § 1 bestemmes som en obligatorisk Regel, at der skal op
rettes Lønningsnævn i alle Dele af de forenede Kongeriger med
Myndighed til at fastsætte en Minimalløn (Akkord eller Timeløn)
for Arbejdere, beskæftigede ved Herre- og Dameskræderi samt de
forskellige Grene af Skjortefabrikationen.
I andre Fag kan et saadant Nævn oprettes .paa Andragende
af en Fagforening eller mindst 6 Personer. Nævnet, hvis Med
lemsantal bestemmes af Regeringen, bestaar af lige mange Arbej
dere og Arbejdsgivere valgte henholdsvis af Arbejdsgivere og Ar
bejdere i det paagældende Distrikt og paa den af Regeringen i
hvert enkelt Tilfælde fastsatte Maade. Hvis Valgene ikke kunne
komme i Stand, vælger Regeringen selv Medlemmerne. Forman
den vælges af Raadets Medlemmer eller udnævnes af Regeringen;
Funktionstiden er som Regel 5 Aar. Arbejdsgiverne kunne i Al
mindelighed selv vælge, om Minimallønnen skal fastsættes som
Time- eller Akkordløn, undtagen naar Arbejdet foregaar udenfor
Arbejdsstedet (altsaa f. Eks. i Hjemmet), i hvilket Tilfælde Ak
kordløn er obligatorisk. Lønnen skal fastsættes af Nævnet efter
dets eget frie Skøn; den kan være forskellig indenfor samme Di
strikt varierende efter Bedriftens Beliggenhed og Beskaffenhed og
efter Arbejdets Art.
Offentliggørelse af Nævnets Beslutninger sk«l finde Sted.
Nævnets Beslutninger vedtages med Stemmeflerhed og kunne
kun træffes, tiaar et bestemt ligeligt Antal af Arbejdsgivere eller
Arbejdere ere til Stede.
Det engelske Lovforslag er en ejendommelig Nydannelse in
denfor den sociale Lovgivning, i hvert Fald i Europa, hvis Ar
bejderbeskyttelses-Lovgivning hidtil har overladt Arbejdslønnen
til Parternes Overenskomst, bestemt ved Tilbud og Efterspørgsel.
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Hvor kraftige Organisationer staa overfor hinanden, som i de fle
ste Industrigrene, kan begge Parters Interesse herigennem vare
tages. Men i det industrielle Hjemmearbejde medfører Arbej
dernes manglende Evne til at organisere sig, at ingen Lønover
enskomst kan bringes i Stand. En Lovgivning, hvis Formaal
er at regulere det industrielle Hjemmearbejde gennem en For
bedring af Arbejdernes Kaar, maa derfor gribe ind paa dette
Punkt; thi kun i Forbindelse med en Lønforbedring bliver Ar
bejderbeskyttelsen et virkeligt Gode for Hjemmearbejderne.
I Tyskland er det paabudt, at Hjemmearbejdere, bl. a. i Kon
fektionsindustrien, skulle være forsynede med Lønbøger; de til
budte Lønsatser skulle opslaas i det Lokale, hvor Arbejdet afhentes
og udleveres. Det er herved tilsigtet at konstatere Lønnin
gens Størrelse til Underretning for Arbejderne, saaledes at disse
kende de Vilkaar, som tilbydes dem ved direkte Forbindelse med
Principalen, og derved kunne undgaa unyttige Mellemmænd.
En lovmæssig Regulering af Lønnen — som i England foreslaaet
— er derimod ikke bragt i Forslag i Tyskland.
Som Grundlag for al Arbejderbeskyttelse i Hjemmeindustrien
maa udkræves en Registrering af Hjemmearbejderne; det
maa paalægges den Arbejdsgiver, som beskæftiger Hjemmearbej
dere, at lade føre nøjagtig Register over disses Navn og Bopæl.
Ifølge den engelske Lovgivning (Faktory and Workshop Act
1901, § 107) er enhver Indehaver af Fabrik eller Værksted saavel
som enhver i Virksomheden ansat Mellemmand (contractor) mel
lem Driftsherren og Arbejderne forpligtet til:
a) At føre Lister af nærmere foreskreven Indretning, indehol
dende Navn og Adresse paa alle af ham direkte eller gennem
Mellemmænd udenfor Fabrikken eller Værkstedet beskæfti
gede Personer, med Angivelse af det Sted, paa hvilket de be
skæftiges; endvidere
b) at tilstille Fabriksinspektionen Afskrift eller Uddrag af disse
Lister, efter derom af Inspektionen fremsat Krav; samt
c) hvert Aars 1. Februar og 1. August at indsende fuldstændig
Afskrift af disse Lister til vedkommende overordnede Til
synsmyndighed. Disse Bestemmelser gælde for ethvert Sted,
fra hvilket Arbejdet bliver udleveret, saavel for Forretningens
Indehaver som for enhver af ham anvendt Mellemmand,,
ganske som om Udleveringsstedet var et Værksted.
Lignende Regler gælde i en Række nordamerikanske Stater.
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Spørgsmaalet om Hjemmearbejdets lovmæssige Regulering
har her i Landet hidtil kun i ringe Grad været fremme i den offent
lige Diskussion. Det maa imidlertid erkendes, at Samfundets
Tarv kræver en Forbedring af Tilstanden paa dette Omraade, og
forhaabentlig vil der efterhaanden i den offentlige Mening vækkes
Interesse for denne vigtige Samfundssag.«

Til Foredraget knyttede sig følgende Diskussion:
Forretningsfører for Dansk Skræderforbund, Arup : Det
Fag, jeg tilhører, lider netop under de Ulemper, som her er omtalt.
For de kvindelige Herreskrædere har vi faaet indført en bestemt
Indleveringstid, i Stedet for, at Syerskerne hidtil har maattet staa
og vente i timevis, saa at de i Nattens Løb maatte indhente det
forsømte. Jeg tror forøvrigt ikke paa Muligheden af at faa denne
Sag ordnet alene ved Statens Hjælp. Vi har i vort Fag meget
hensynsløse »Udsvedere«, der hverver unge Kræfter til en tarvelig
Løn. I 1897 kæmpede vi for Værkstedernes Indførelse, og vi er
forberedt paa at tage en Kamp ogsaa med »Udsvederne«. Naar
det ikke er lykkedes at gøre de kvindelige Organisationer stærke,
saa er det fordi den saakaldte Middelstand lader deres Døtre sy
hjemme for at tjene lidt »Naalepenge« til Pynt og Stads, og disse
Damer ødelægger derved Faget for de fattige Syersker. De kvinde
lige Herreskræderes Organisation tæller 1100 Medlemmer af de
1400 Syersker, som Fabrikanterne beskæftiger. Faget er altsaa saa
godt organiseret, at vi her har kunnet gennemføre en Priskurant,
hvilket desværre ikke er Tilfældet for Konfektionssyerskernes
Vedkommende. Jeg stiller mig skeptisk overfor Nytten af det
»Nævn«, der i England skal fastsætte Lønninger. Det er Arbej
dere
' sationerne selv, der bør fremtvinge Lønforbedringer.
Jeg er
for. at Dansk Forening for Arbejderbeskyttelse tager
Spørgsiiio^! ’ om Hjemmearbejdet paa sit Program, men hvis
Fagorganisationerne ikke er mægtige nok til at afskaffe Hjemmear1 Gjdet, saa vil det næppe forsvinde.
Fhv. Formand for Syerskernes Forbund, Fru Emma Pe
tersen: Jeg har i 22 Aar været Syerske og Formand i 4 Aar
og er som Følge deraf godt inde i Enkelthederne. Jeg er Hr.
Haarløv taknemmelig, fordi han har rejst denne Diskussion. Skal
vi komme Syerskerne virkeligt til Hjælp, saa kan det kun ske, ved
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at Hjemmearbejde forbydes ved Lov. Der har staaet mange Ar
tikler i »Social-Demokraten« om de smittebefængte Hjem, hvor
Klædningsstykkerne syes, men til ingen Nytte. »Magasin du
Nord« har ophævet sin Systue, da det betalte sig bedre at lade
Arbejdet udføre i private Hjem.
Formand for Syerskernes Forbund, Fru Louise Würtz:
I Anledning af Fru Petersens Udtalelser skal jeg sige, at ogsaa
jeg holder paa, at Hjemmearbejdet bør afskaffes, men at der i
Tilslutning dertil oprettes saadanne Institutioner i Form af Børne
haver, hvor Mødre, som gaar paa Arbejde om Dagen, kan sende
deres Børn hen under betryggende Forhold; man ser, der frem
kommer Børnehaver rundt om i Byen, men det er kun private
Foretagender, langt fra vore Ønskers Maal. Naar vi ved Lov kan
faa Hjemmearbejdet afskaffet, da tror jeg først, at vi naar noget
Fremskridt paa Lønreformens Omraade.
Direktør Fernando Linderberg: Her er et Om
raade, hvor Arbejderne ikke ved egne Kræfter kunne tilvejebringe
betryggende Forhold. Det gælder om at vække en offentlig Me
ning til Fordel for denne Sag. De Udstillinger, der have været
afholdt forskellige Steder til Illustration af Hjemmearbejdets elen
dige Kaar, have i høj Grad bidraget til at aabne Overklassens Øjne
for den sociale Sag. Efter Udstillingen af Hjemmearbejde i Berlin
blev selv den tyske Kejserinde saa stærkt greben af Hjemmear
bejdernes ulykkelige Kaar, at hun siden paa forskellig Maade har
støttet Bestræbelserne for Bedringen af disse Arbejderes Forhold.
I den australske Stat Viktoria har man fra 1895 kendt Løn
kommissioner, der have til Opgave at fastsætte en Minimalløn.
Det betragtes som eji Forbrydelse at beskæftige Mennesker
under denne Løn. Siden 1905 have disse Kommissioner
været permanente. Dette Forsøg har inspireret England, hvor
man beskæftiger sig meget med Spørgsmaalet. Møder, der
have været holdte til Drøftelse heraf, have kunnet samle
2000—3000 Deltagere. Vil man Ondet tillivs, maa man bygge paa
de faglige Organisationer. Ulykken er imidlertid, at de, der træn
ge haardest til Beskyttelse, ikke ere i Fagforeninger. Taleren
mente det ikke muligt at forbyde Hjemmearbejde.
Raadmand G. P h i 1 i p s e n: Ved al Arbejderbeskyttelse maa
man i Begyndelsen famle sig frejm. Man skal derfor ikke blive
mismodig, naar man ikke straks naar det endelige og rigtige Re-
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sultat. Blandt de Foranstaltninger, der vare omtalte, var der en,
hvis Rigtighed havde vakt hans Tvivl. Vil det være rigtigt at gaa
med til Indførelsen af Lønfastsættelser? Naar man i Australien
er kommen dertil, ligger det for en stor Del i dette Lands særlige
Forhold. Man har ved Indførelsen af Minimallønninger villet
værne Landets Børn mod de talrige farvede indvandrede Arbej
deres Konkurrence. At indføre Lønfastsættelser hos os vil være
at drive en Kile ind i den nuværende Form for Erhvervsliv. For
at komme Uvæsenet tillivs maa man benytte omgaaende Bevæ
gelser: Bestemmelser om Overfyldning af Boliger, Mælkevedtægt,
Bagerivedtægt, Sundhedslovgivning, Sundhedspoliti, Kredslæger,
Boliglovgivning etc., Registrering, der ogsaa maa udstrækkes til
Udsvedere. Man kan ved saadanne Foranstaltninger naa til en ret
stærk Indskrænkning af Hjemmearbejdet. Et almindeligt Forbud
mod alt Hjemmearbejde vil man ikke saa snart naa til, derimod
vil man kunne forbyde visse Arter af Hjemmearbejde, f. Eks.
Fabrikation af Artikler, der kræve særlig Renlighed. Børn i
Hjemmet holder paa Hjemmearbejdet. Oprettelsen af Børne
hjem og Vuggestuer vil modarbejde det. Ligesaa Højnelsen
af Mandens Løn, saaledes at Hustruen ikke behøver at medvirke
ti] Familiens Underhold.
Fru Emma Petersen: I Kristiania fører Sundheds
væsenet strængt Tilsyn med de Hjem, hvor der arbejdes, og der
stilles saadanne Fordringer til Værelsernes Størrelse og Indretning,
at Hjemmearbejdet derved tildels er svundet ind, og det kan ikke
betale sig at drive Udsveder-Virksomhed. Maaske kunde man
forsøge at gaa den samme Vej hos os som i Kristiania.
Gehejmeetatsraad L. Bram s en: Et almindeligt Forbud
mod Hjemmearbejde vil ikke kunne gennemføres. Man kunde
derimod ved Bestemmelser i Fabrikloven, indføre Tilsyn med
saadant Arbejde og underkaste Rummene samme Regler, som ere
gældende for Værksteder. Angivelse af Løn og Oplysning paa
Produkterne om, at de vare forfærdigede i Hjemmet, kunde
maaske ogsaa gøre nogen Nytte. Det galdt derhos om at vække
Købernes Samvittighed. Det havde interesseret Taleren at høre,
at man i England tænkte paa Fastsættelsen af Minimallønninger.
Saafremt dette virkelig gennemførtes i England, hvis Lovgivning
paa Beskyttelsesomraadet har været vort og alle Landes Forbil
lede, kunde vi ogsaa herhjemme tage denne Tanke op, trods dens
indgribende principielle Betydning.

Direktør Fernando Linderberg: Lønkommissio
nerne have afskaffet Udsvedersystemet i Viktoria. Den engelske
Regering vil nu selv indbringe Forslag om Fastsættelse af Mini
mallønninger.
Fuldmægtig H a a r 1 ø v : En fuldstændig Afskaffelse af
Hjemmearbejdet vil vi næppe opleve, men v: kunne skabe for
bedrede Tilstande. Det havde glædet ham at høre, at Foreningens
Formand eventuelt kunde gaa med til Fastsættelsen af Minimal
lønninger.

DANSK FORENING
FOR ARBEJDERBESKYTTELSE
Indmeldelser modt. af Sekretæren, cand. mag. V. L Faber.
Adr.: Raadhusplads 77, Mezz., København K.

