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uhyggelige socialistifle Rore har havt
gavnlige Virkning at henlede den almindelige Opmcerksomhed paa de sättige Arden

bejderes Stilling. Foreninger stiftes, Udvalg
nedsoettes, Forflag drpftes, Love forberedes,
Alt i den Hensigt at berede Arbejderen Velvcere og Hygge, oplyse hans
Aand, frigjpre
Hans Sind, loste Hans indre og ydre Tilvcereise op over Trcellekaar og Trcellesorger.
Der udgaar i denne Tid nceppe et Numer
af noget Blad, stört eller liste, uden at „Arbejderspprgsmaalet" hjemme og ude fylder mindst
en
Spalte deri.
Saaledes bekrceftes den
gamle Regel, at Intet er saa galt, det er jo
godt for Noget.
Men Regien kan ogsaa vendes om. Har
ethvert Onde sin lyse Side og sine gode Fplger, saa bliver til Gjengjoeld onhver god Ting
ved Misbrug og Uforstand Kilden til
meget
Ondt.

At

man

vil

ophjcelpe Arbejdsmanden,

tilvisse godt og rosvcerdigt; men skulde
det fle paa den Maade, at Kvinden af det
er

na Ttm
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wenige Folk fortryktes og kuedes endnu
mere, bände sjceleligt og legemligt, end Tilfceldet er nu, saa var det Gode, der opnaaedes,
altfor dyrt fjpfbt, ikke at tale om, at det snart
vilde vise sig kun at vcere et indbildt G od e;
thi Mand og Hustru, Broder og Soster, Fader og Datier, Moder og Son staa hinanden
altfor ncer, til at den Enes Lykke og Fremgang kan bygges paa den Andens Nod og
Elendighed.
Frygten for en saadan Lpsniug af Ojeblikkets store, brcendende Sporgsmaal ligger
ikke fjern, naar man fra Kvindens StandPunkt alvorlig overvejer de Forflag, der
stilles fra forfkjellige Sider. Hr. „Missioncer"
Sommer har, hidtil uimodsagt, foreslaaet at
„vcerne om Familielivets Fred" ved at forbyde Kvinden (ikke Hustruen, men ganske i
Almindelighed Kvinden) at arbeide i Fabrikerne, og det laber til, at mange brave Mcend,
der ellers ere lutoiuatioualss ivrige Modstandere, finde dette Forflag godt og sundt; thi for
deres Bevidsthed er Kvinden kun til enten som
Hustru ellersomOprorerskemod sinBestemmelse,
og de finde det derfor i sin Orden:
1) at
Hustruen bliver hjemme for at passe Huset
og Bornene, 2) at Pigen tvinges til 2Egteskab ved, at den ugifte Stand gjores hende
saa kvalfnld og kummerfuld som vel muligt.
Det forste Led af denne Tankegang er ikke
ucedelt eller urimeligt, og det andet lod sig
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forsvare,

naar

der f.

E. kun fandtes halvt

saa mange Kvinder i Landet, som der findes

Mcend, der söge sig Hustruer; men som Forholdene nu ere, vil det fvre til uhvrte Samsundsulykker, hvis man forbyder Kvinden at
erncere sig ved
cerligt Arbejde og samtidig
dermed tror at finde Arbejderspvrgsmaalets
Lvsning i de s i I d i g e 2E g t e s ka b e r, som
„Fcedrelandet" har foreflaaet Arbejdsmcendene
i Lighed med de „bedre Stillede".
„Fcedrelandet" har ellers stillet sig ridderligt til Kvindesagen, ligesom ogsaa dets
Udgiver har fortjent alle danske Kvinders
Tat, sordi han i Landsthinget har villet hcevde
den selvstcendige Kvinde kirkelig Valgret i
samme Omfang som den selvstcendige Mand.
Naar nu alligevel en Jndsender i det ncevnte
Blad gjentagne Gange, uden at Redaktionen
har knyttet uvgen Bemcerkning dertil, er kommen frem med en Beklagelse over, at
Arbej-

derne i Regten gifte sig „urimelig tidligt", og
har ment, at Alt künde blive godt eller dog
i det mindste bedre end nu, hvis de vilde
vente lige saa Icenge med at indgaa AZgteskab
som Officerer, Embedsaspiranter, Konstnere
og Literater uden Formue — saa rvber denne
Beklagelse og dette Raad kun saa meget stcerkere den forunderlige Trostyldighed, hvormed
Mcendene, selv de bedste, i Almindelighed betragte deres eget Kjvu som hele Folket, hele
Samfundet, hele Menneskeslcegten, og kun

r
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mindes Kvindens Tilvcereise for saa vidt de
indrpmme, at Wanden har en naturlig Net
til engang at tage sig en Hustru og stifte en
Familie. Naar hver Mandsperson fra 15 til
40 Aar har, hvad han alene behpver, og hver
Mand over 40 kan leve med Familie, saa
mene de at have skabt en lykkelig Samfundstiljtand. De Hundredtusinder as gamle Piger
og unge Enker, der vilde fylde Stceder og
Landsbyer, naar det i Almum som i Embedsstanden blev almindeligt, at Ungkarle paa
40 Aar giftede sig med Piger paa 20, dem
skjcrnke de — ikke en Tanke. De finde det
vel endog ganfle rimeligt, om man forbyder
disse Kvinder at optrcede som Mcendenes Konkurrenter; thi hvorfor have Pigerne ikke giftet sig? hvorfor have Enkerne ikke giftet sig
igjen?
Disse Spprgsmaal kunne temmelig let
besvares ved Hjcelp as den sociale Arithmetik,
en Videnflab,
der hidtil kun har vceret anvendt as Livsforsikkringsselflaber, men ogsaa
med Nytte lader sig tage i Kvindesagens Tjeneste, ikke at tale om, at der maaske vil leveres et lille Bidrag til Svar Paa Spprgsmaalet:
hvad Kvinden kan og vil, naar jeg, en
Kvinde, fpdt og baaren i et Land (Spuderherred i Aarhus Stift), hvis Jndbyggere
jcrvnlig betegnes som „Molboernes Abekatte"
og altsaa ikke maa antages at staa paa Hpjden af menneflelig Jntelligens, viser Forstand
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Talftprrelser, et Fag, man bog i Alminbelighsb ikke betragter som det svage Kjems
stcerke Side.
Mit Regnestykke er bette:
Som bekjenbt fpbes ber flere Drenge
enb Piger. Livets og Dsbens Herre har
forub taget Hensyn til, at unge Mcenbs Liv
er ubsat for flere og stprre Farer
enb unge
Kvinbers; for at hcevbe Ligevcegten i Naturen
og Monogamiets scebelige Lov, mager han
bet saa, at Manbkjonnet er i oprinbeligt Flertat: hvor ber fobes 100 Pigeborn, ber fobes
til samme Tib 105 Drenge. Dette Talforholb
er imiblertib ikke
varigt: i Barnbommen og
Ilngbommen b# nogle af de 100, men flere af
be 105, og naar bet 27be Aar er fylbt, lever ber af hver Gruppe 81 eller 82*).
I
ben Alb er er Kvinbernes Tal lige meb Mcenbenes; blanbt ben yngre Befolkning er ber et
Overtal af Mcenb, blanbt ben celbre et Overtal af Kvinber.
Heras fplger nu, at naar alle Piger
flnlle „opfylbe beres Bestemmelse, at blive
Hustruer og Mgbre", og naar Hustruen skal
vcere yngre enb Manben, saa man alle Mcenbene inbtrcebe i LEgtestanben, fpr be have
fylbt beres 27be Aar. Af Anglinger paa 20

paa

*) De SD0bf0bte og be fort ester Fbbselcn Dpbe ere her
iffe reguebe meb blanbt be Fbbte.
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Aar er der nemlig hverken fler eller fcerre
end af Piger paa 16, og de unge Mcend paa
25 Aar svare i Antal omtrent til de unge
Kvinder paa 23. Men venter Manden lcen-

gere med at indgaa LEgteskab, saa er Ligevcegten forstyrret, selv hvis han tager sig en

Hustru, der

er

lige saa gammel som han selv.

Skulde den vedligeholdes, maatte Brüden
vcere celdre end Brudgommen; thi de fyrgetyve-

-i

k

aarige Mcend staa i Antal lige med de treogfyrgetyveaarige Kvinder. Nn lcerer Erfaringen derimod, at jo sildigere Mcendene gifte
fig, desto yngre ere deres Hustruer iForhold
til dem selv.
Det er i de „bedre stillede"
Samfundsklasser ikke uscedvanligt, at Fruen
er 15,
20, 25 ja 30 Aar yngre end hendes
Mand.

Jeg vil gaa ud fra 20 Aar som det Tal,
rimeligvis vilde udtrykke Gjennemsnitsforfkjellen, naar alle LEgteskaber vare indgaaede efter at Manden havde fyldt det40deAar.
Hvor der i Aaret 1831 er fvdt lOOO Drengebprn, og en Del fcerre Piger, der vil der,
paa Grund af Befolkningens stadige Tilvccxt,
i Aaret 1851 vcere fsdt 1150 Pigebsrn og
et stprre Antal Drenge.
Af de 1000 Drenge
fra 1831 leve nu, i 1871, de 648, af de
1150 Piger fra 1851 de 986.
Naar nu
hver af de fyrgetyveaarige Mcend cegter en
af de tyveaarige Kvinder, saa bliver der tilbage 338 af 986. Med andre Ord: de lovpriste, fornuftige, fildige LEgteflaber ville
der
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have til Fvlge, at foruden deni, der dv i
Barndommen eller den forste Ungdom, flal
omtrent hver tredie Kvinde t Landet
lebe og do som Pige.
Men ikke nok hermed. Af Mcendene paa
40 Aar er der 27 Aar senere, altsaa naar
de blive 67, kun det halve Antat i Live.
Ganste vist dpr i Lobet af disse 26 Aar ogsaa en Del af deres unge Hustruer; men
dette gjor kun sor saa vidt noget til Sagen,
som en og anden Enkemand gifter fig igjen,
ellers er det vist nok, at naar Halvdelen af
LEgtemcendene dor, saa bliver Halvdelen af
de endnu levende Koner hensat i Enkestand;
thi Dpden borttager ikke fortrinsvis de Hustruer, hvis Mcend ikke ere bestemte til et
langt Liv. Af de tyveaarige Piger, der gifte
sig med Mcend paa 40 Aar og ikke derefter
do tidligt, vil altsaa inden 27 Aars Forlvb
Halvdelen vcere Enker, og langt tidligere
ville saa mange vcere det, at deres Antal

lagt til Pigernes, udgjor Halvdelen af Kvindekjvnnet i de Aldersklasser, hvorom Talen

er.

Facit af Regningen bliver altsaa:
1.

I Alderen fra 20 til 30 Aar skal hver
tredie Kvinde i Landet
naar

hun ikke har

en

sorge for sig selv,
velhavende Fader

i Live.
2.

I Alderen mellem 30 og 47 er hveranden Kvinde

henvist til Selvforsorgelse;

-i«
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mangen

en

har tillige

eu

Flok smaa

B-rn at sorge for;
3.

dele

Alder af 47 Aar ere to Tredieaf Landets Kvinder blevne deres

egne

Forsprgere;

I

en

alle
de, der
luden.
Dette Forhold er

i en Alder af 60
ikke ere dode for-

ikke uaaet endnu; thi
sildige LEgteskab har hidtil kuu i eukelte
Samfnndsklasser vceret Regel, i de andre
Undtagelse; vilde man imidlertid holde en
scerstilt Folketcelling over de Kvinder, hvis
Fcedre have vceret Prcester, Lceger, Dommere,
Officerer osv. >— meb et Ord: kongelige Embedsmcend, saa fknlde det nok vise sig, at for
deres Vedkommende er Jdealet blevet til
Virkelighed, dem har Skjcebnen udkaaret til
lcvende Karyatider*) for en Samfnndsbygning, hvis Hjornesten er Unatur, og det er
ikke for meget sagt, at de fecere den saa rankt
og stolt, fom Atlas bcerer Himlen.
Hvor
sjeldent horer man ikke om et Fald i denne
talrige Klasser af ngifte Kvinder? Hvor godt
forstaa ikke i Almindelighed de gamle „Frotener" at udfylde deres Tid til Gavn for
Andre, hvad enten de selv mojsommeligt maa
erhvcerve sig Livets Ophold ved Undervisning
det

*)

Smaa kvindelige Billedst^itter,

der tfente som

S^jler i den grcefle Bygningskonst.
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«Her

deslige, eller be, som ftäbie i de hpjere
Nangklasser, have en litte Hceving fra et
„adelig! Jomfrukloster" at statte sig til. Men
her maa ogsaa mcerkes: man har i de sidste
30 Aar tittabt bisse Kvinber at have aandelige Jnteresser, man har ikke henvist dem til
Grvbgryden vg Synaalen som bet Eneste, en
Kvinde havde at besaite sig meb; man har,
skjont Vibenskabens og Konstens Hpjskoler
knnne siges at vcere lukkede for dem, bog
ikke gjort bem bet ganste umuligt at brybe
sig en Vej gjennem Tibens Forbomme og
vinbe Anerkjendelse for aandelig Dygtigheb.
AnberlebeS
er
ben sättige Kvinbe af
Almuen stillet, den stakkels Arbejberste, hvem
man nu vil tage bet knapt tilskaarne Brpb
ud af Munden for at mcette Skruemagerne,
og bet samtibig meb, at man fraraaber Manden af henbes Klasse at indgaa ZEgteskab i
en„urimelig tidlig" Alderv Den Alber, hvori
de fsefte Mcend ubenfor Emdedsstanben gifte
sig, er imellem bet 25be og 35te Aar, i Gjennemsnit altsa Trediveaarsalderen, og den er
saa langt fra at vcere urinielig tiblig, at den
tvcertiniob er for sildig, hvis bet er sanbt,
hvad der forkynbes ved alle mulige og nmulige Anlebninger, at Kvinben er skabt alene
for Mandens Skyld, at hun tun naar sin
Bestemmelse ved at blive Hnstru og Bioder.
Bkcendene paa 30 Aar knnne nemlig ikke cegte
alle Kvinber paa 20 eller endog paa 25 Aar,

!

12
naar Samfundct skal teere Prceg
af kristelig
Civilisation, og hver Mand kun have en

'

Kone.
At enkelte Mcend

her i Riget gifte sig
sandt; men at det fortrinsvis er Arbejdere, deri tager man sikkert
fejt. Det er ncermest blandt storre og mindre
Landejendomsbesiddere, blandt rige Folk af
alle Stcender, hvori rige Folk kunne findes,
og
endelig blandt Landsbyfkolelcerere, at
man
trceffer faa unge LEgtemcend; de, der
findes blandt Kjobenbavns Arbejderbefolkning,
udgjore vistnok en aldeles forsvindende Brvkdel af den störe Masse. Hvordan jeg kan
sidde i Randers og vide det? sporger man
maafke. Svar: ved at regne med kvindlige
Stvrrelser. Ingen vil rimeligvis tvivle om,
at der til Kjvbenhavn indvandrer fra Provinserne, fra Sverige, fra Tyflland osv.
et langt stvrre Antal unge Mcend end unge
Kvinder, at selvfvlgelig Mandkjvnnets Overvcegt i Tal, hvad de yngre Aldersklasser
angaar, maa vcrre storre der end noget andet
Sted i Danmark; men faa er det ogsaa afgjort, at dersom alle Kjvbenhavns Arbejdere
giftede sig fvr det 28de, de fleste fpr det 25de
Aar, maatte Staden have Mangel paa Tjenestepiger, Sypiger og andre ugifte Arbejdersker, ikke at tale om, at de ulykkelige Kvinder,
hvis rette Navn man helft undgaar at ncevne,
vel flet ikke fandtes der.
fvr det 25de Acir,

I
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Der er Grunde nok, hvorfor Arbejderen
alligevel ikke godt kan folge de „bedre Stilledes" Exempel i Henseende til det sildige
Giftermaal; jeg fkal i Korthed gjore opmcerksvm paa et Par af dem. Den unge, ugifte
Arbejder i Byerne er hjemlps efter endt Arbejdstid, hvis han ikke har sine Forceldre i
Live og i Byen; han bliver ikke, som Bondens Tjenestekarl, om Aftenen optagen i sin
Arbejdsherres Familiekreds; han bor ikke hos
denne; han lejer i Forbindelse med en eller
flere Kammerater et Kammer, der er uhyggeligt nok at sove i, endnu mindre indbydende til Aftenhvile eller Aftenadspredelse.
Saa tilbringer han sine Aftener paa et
Bcertshns, ligesomden ugifte „H erre" i en
Klub; men iKlubben gaar det mere anstcendigt til end i Ncertshuset. Et tidligt Gistermaal, et eget Hjem i en ung Alder er undertiden den eneste Redningsplanke for Arbejderens Scedelighed.
Og saa endnu dette: en
Offtcer, en Prcest, en dygtig Konstner eller
Videnflabsmand har i en Alder af 40 Aar
endnu en sandsynlig Fremtid for sig, der
saavel i pcononnsksom i anden Henseende vil
blive meget lysere end den Fortid, han har
gjennemkcempet.
Vil Gud forunde ham at
leve 30 Aar endnu med den unge Hustru,
hau forer hjem, da han kan byde hende et
sorgfrit Ndkomme og et hcedret Navn; der
vil ogsaa, ved han, blive sorget for hende

!

<

,

!

14

efter Hans ®0b.

Med Arbejderen er bet anHans bedste Tid er forbi med de
unge Aar; Hans LM stiger ikke mere; den
Tid er ikke fjern, da han vil begynde at fvle
sig opslidt, og — et Ungkarleliv langt ind i
Manddomsaarene vil nceppe have bidraget til
at bevare Hans legemlige og aandelige Kraft.
Den unge Pige, han nu cegter, gjpr virkelig
intet godt Parti. Har hun ikke engang Ret
til at arbejde med ham og for ham, vier
hun sig til Elendigheden i en ncrr Fremtid.
Som forhen bemerket, vare de to Forslag, at ncegte Kvinden Ret til Arbejde og at
formaa Wanden til at gifte sig sent, udgaaede fra meget forskjellige Sider, og man
vil sikkert indvende mod mine Beregninger,
at jeg har adderet to saa uligeartede Stvrrelser som „Fcedrelandet" og „Missioncer" Sommer.
Jeg gjvr Heller ikke Forslagsstillerue
solidarifl ansvarlige; men jeg mener med god
derledes:

m

&

i

i

i/

Grund, at deres Tanker mvdes,

naar

den

Enes Idee, virkeliggjort, vil drage den Andens efter sig ind i Tilvcerelsen. Arbejdsmanden er vant til Hjeelp af sin Hustru; han

plejer ikke

ene at beere Omsorgen for FamiUnderhold; ncrgtes der nu Kvinden Arbejde, saa fvlger det af sig selv, at han sent
eller aldrig gifter sig; han foretrcekker da,
vejledet af „Socialisten", e n eller Tid efter
anden flere af de „frie Forbindelser", som
han kau hceve, naar han vil, og sommedfvre

liens

i
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den

Fordel fremfor bet lovlige LEgtefkab, at
han kau overgive sine Born til Fattigforsorgelse uden at miste sin Valgret. Og paa den
anden Eide: gjor man Begyndelsen med at
indfore sildige LEgteflaber — maaste ved
Dydsbelonninger for gamle Ungkarle, der dog
gjerne hemmeligt kunne have mange Kvinders
timelige og evige Fortabelse paa deres Samvittighed, —saa vil der udvikle sig en Samfundstilstand, hvorom her kun skal siges bette,
at Raaheden i den vil blive bet mest fremtrcedende Trcek, og hvor Raaheden herfler i
et Samfund, der bliver det ikke vanfleligt at
vedtage en Lov, som bestemmer, at de unge
Kvinder flulle leve af Skjeendsel, de gamle
dp af Sult.
Ere saaledes de lo Udveje af Arbejdersporgsmaalets Vanfleligheder omtrent de sorgeligste, Fortvivlelsen künde gribe til, saa ligger derimod Samfundets Frelse i ganfle modsatte Forholdsregler, i Bestrcebelser for at
hceve Kvinden, ikke trykke hende ned, aabne
hende nye Veje til hcederligt Arbejde og hcederlig Lon, ikke stcenge de gamle til,
Det
naturlige Forhold, at Wanden soger sig en
Hustru, og at Kvinden voelger blandt de Sogende, har vort civiliserede Samfund saa at
sige vendt op og ned paa ved at mangfoldiggjore de ugifte Kvinders Tal og indflrcenke
Tallet af de Mcend, der kunne erncere en
Familie. Skal under denne Sagernes Stil-
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ling Kvindens Selvfolelse og Selvagtelse bevares, skal Scedelighed og Kvindelighed ikke
gaa rent til Grunde, saa maa der anvises
Midier og Veje til, at Kvinden som Jomfru
eller Enke kan bevare en

hcederlig Uafhcmgig-

hed, som Hustru vcere Mandens Medhjcelp,
sammen med ham bcere Familiens Byrde. Et

kortsynet Beskyttelsessystem, der, for ikke at
nedscette Mandens Arbejdslon, forhindrer
eller forbyder kvindelig Vceddekamp, er en
gruelig Uretfcerdighed, et vKrdigt Sidestykke
til den Lov, der straffer Konen, naar hun
slaar sin Mand, men ikke Manden, naar han
slaar sin Kone —- beskytter den Stcerke mod
den Svage,
men ikke den Svage mod den
Stcerke.
En og Anden künde sige, at naar Kvinderne klage nu, saa er bet uden Grund; thi
Loven forbyder dem-'ikke at teere og udsve

hvilketsoMelst Haandvcerk, de mene at have
Krcefter-^nl; den forbyder dem ikke at drive
Handel, .holde Skole for smaa Born og voxne
Piger o.sv. osv., og for saa vidt der til disse
ForetagenM b.ehoves en Driftskapital, saa
arver jo nu Sosteren lige med sin Broder.
Det er sandt nok.
Samfundets Uret mod
Kvinden ligger ikke ncer saa meget i de bestaaende Love som i Fordommens og Scedvanens Magt.
En ung Pige har Lov til at
leere f. Ex. Uhrmagerprofessionen og, saa-

~
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fitstvt hun har fyldt sit 25de Aar, nedscette
sig som Urmager; men ingen Mester i denne
Konst vil tage hende i Lcere og ■— hvad nyt-

faci Tilladelsen? Paa samme Maade gaar
Bogbinderhaandvcerket, Drejer-, Knapmager- Bürstenbinder-, Farver- og Kurvemagerprofessionen etc. etc.
At brygge 'og
bage kan hun derimod leere i en Landhusholdning; men tit felv.at aabne et Brhggeri
eller Bageri hvrer der en lille Formue, og
jeg tror ikke, at nogen etableret Bager eller
Brygger tager Kvinder i sin Tjeneste undtagen som Udscelgersker.
Skrcederne ere mere
sordomsfrie af den fornuftige Grund, at flinke
Syersker, der haves i rigelig Mcengde, nvjes
med ringere Arbejdslvn end Skrcedersvende.
Og dog staa Sypigerne sig bebst ved at arbejde for Skrcederne; skulle de sy for Handskemagerne eller for de Handlende, der have
Optag af fcerdigt Linned, fcerdige Dameklceder osv., saa er deres Lvn meget mindre.
Jeg taler ikke om Forholdene herovre i Pro-^
vinserne, skjvnt de paa mange S:eder kunne'
vcere trykkende nok.
En ung Dame fragen
af Kjobenhavns Forstceder har nylig fra et
Hospital, hvor hun ligger syg af Tyfus, paa
Sengen med Blyant titflrevet mig et Brev,
for at bede mig tage Ordet for de sättige
Arbejderskers Sag. Der er maaske intet kjvbenhavnsk Blad, der vil optage mit Jndlcrg
i Sagen; thi ogsaa det maa Kvinden taale,
ter

det med

^

18

at naar

hun flriver en god Bog, finder den

vanskeligt en Forlcegger og derncest lige saa
vanskeligt en Anmelder i de toneangivende

S3tabe*) og naar hun gjennem Dagspressen
vil henvende sig til Offentligheden, maa hun
i Aimindelighed nvjes med en lille Provinsavis som sit Organ, men hvor, naar og
hvorledes end bette skal komme frem for Lyset: jeg maa skrive.
Den unge Dame fortceller, at hun i Hospitalet har ligget paa Stue med en ung Arbejderste og dels af hende dels af to gamle
Koner faaet Oplysninger, der „stjcere hende i
Sjcelen".
Hvad kan en flittig .Syerske derovre tjene ved at arbejde hele Dagen paa
egen Kost. Svar:
'Ved Linnedsyning 24 a 26 Sk.
Ved Skrcedersyning i Magasinerne 2 Mk.
Ved Handskesyning om Vinteren 24 Sk. ä
2 Mk.

Ved

Handskesyning om Sommeren (15

Timers

Arbejde) 2 Mk. 8 Sk. ä 3 Mk.
Ved at sy Straaet til Hatte 3 Mk.
Ved Syning for Skrcederne (fra Kl. 5
gen til
Ved

Mor-

9 Asten) 4 Mk. a 4 Mk. 8 Sk.
Arbejde i velhavende Familiers

*) Jeg stattet- iffe denne Paastand paa egne Erfaringer alene, tuen ogsaa paa andre agtedcForfatterinders

samt

paa

Kjendsgjerninger,

ligge aabne for Alles Blik.

>

J5

ft
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Hufe, ved Maflinsyning hjemme og ved Akkordarbejde for Skrcederne kan der tjenes
noget Mere; men ikke enhver Sypige — vel
nceppe hver anden eller hver tredje — er saa
beldig at kunne anfkaffe sig en Mafline, at
blive anbefalet til gode Hufe eller at opnaa
Akkord med en Skrcedermester.
En Kjendsgjerning er det altsaa, at der gives Tusinder
af flinke og flittige Sypiger, der tjene fra 9
Mk. til 3 Rd. om Ügen o: fra 75 til 150
Rd. om Aaret; thi til mere end 300 Arbejdsdage kan Aaret ikke regnes felv i det günstige
Tilfcelde, atPigen aldrig bliver fyg og
aldrig mangler Arbejde. For bisse 75
til 150 Rd. fkal der flaffes Fpde, Klceder,
Bolig samt Brcendsel og Lys i de Vinterdage og mprke Aftener, der tilbringes hjemme.
Vask og Jftandscettelse af stidte Klceder vil
jeg ikke tale om; bette kan Sypigen felv besprge — paa Spn- og Helligdage.
Man tcenke sig nu en stakkels Kvinde
saaledes trcelle sin Ungdomstid hen, arbejde
fra Morgen tidlig til Ästen filde, npjes med
knap og ringe Fpde, spare paa Tprvene eller
Kullet i Ovnen og bog have Vanfkelighed ved
at vife sig paa Gaden og hos sin Arbejdsherre i en Dragt, der ikke falber i Njnene
ved sin Usselhed! man tcenke sig hende tilbringe sin Spndag med at stoppe og läppe;
holde Jul ved Vadfkeballien, kun en sjelden
Gang kunne tage Del i Gudstjenesten og felv

$

z
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Kirken Bittert fale sin Fattigdom — thi
Siddepladser er der i Kjobenhavns Kirker kun
for de Rige, der have lejet Stolene, den
Fatlige og den Fremmede man staa, hvis de
ikke have indfundet sig en rnm Tid, fpr Tjenesten begynder og kunne tage et Hjorne
af en Bank i Besiddelse; men dertil har Sypigen ikke Stunder! Man tanke sig fremdeles,
at hun aldrig har Rand til nogen uskyldig
Glcede, aldrig tor fple sig fri, aldrig loftes
af noget rent Jndtryk fra Menneskelivets lyse
Sider
og at saa en Forforer lover hende
Guld og grpnne Skove, LivSnydelse i rigt
Aiaal, Alt hvad der lokker og daarer bet
unge Hjerte, er bet da saa underligt, om
hun falber og ved Faldet drages endnu dybere ned i timelig Nod og Vaande, foruden
bette, at hun har taget Skade paa sin Sjcel!
Ester Faldet er der maaske en barmhjertig Kvinde eller en nidkjcer Prcest, der vil
reelle hende Haanden til igjen at reffe sig.
Men selb om bet lykkes: Pleiten paa hendes
Navn bliver dog ^— og var bet da ikke bedre
at hjcelpe hende fpr Faldet?
Hvorved flal hun hjcelpes? Forst og
sremmest ved, at Samfundet bryder «teb den
Fordom, der hidtil har erkläret saa godt som
enhver indbringende Beskjceftigelse for ukvindelig, men paa den anden Eide ikke falber
nogen Jdrcet umandig, om den end stiller nok
saa ringe Fordringer bände til Aandens og
i

l

■;

—

I

<
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jr

21

Haandens Kraft, blot at den kan betale sig.
Man har indtil Trivialitet gjentaget den
Scetning, at Münden maa have det bebst
lonnede Arbejde, fordi han har en Familie
at forsorge, medeus Kvinden i vcerste Fald kun
skal sorge for sig selv.
Denne Floskel kan
nu
Alverden udenad i den Grad, at den
jcevnlig fremfores af Folk, der selv ere levende
Vidnesbyrd mod dens Almengyldighed; jeg
horte den for ikke Icenge siden af en Enke,
der i flere Aar har tjent Brodet til sine tre
Born, og man kan saavist ogsaa höre den
sra celdgamle ugifte Herrer, som aldrig i
deres Dage have sorget for nogen Medskabning.
Men skjont den Paastand, at en Kvinde
kun skal sorge for sig selv, i Virkeligheden
er meget langt fra
Sandheden, og det ikke
blot for Enkernes Vedkommende, men ogsaa
for mange Jomfruers, der maa tage sig af
gamle, svage eller umyndige Ncerpaarorende
(jeg Wer her ikke om de faldne Kvinder, der
ligesom Enkerne have egne Born at forsorge)
saa er bet bog som oftest störe Ting, naar
man blot kan faa Folk til at
indromme, at
mange Kvinder baade have en Net og en Forpligtelse til at sorge for sig selv. Publikum
gaar i Almindelighed ud fra den Forudscetning, at en ung Pige, der arbejder paa egen
Kost, har baade Kost og Bolig frit hos sine
Forceldre. Ofte er det jo virkelig saa, og
—

I
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hvad der trykker Linnen for de sättige Sypiger, er, soruden deres egen altfor store
Mcengde, Konkurrencen med velhavende Folks
Dptre, der kunne levere Arbejdet billigt, fordi
de ikke skulle tjene Foden derved.
Mangen
Familiefader i Kjobenhavn har Raad til at
have flere voxne Dotre hjemme, men ikke til
at klcede dem saa smukt, som de onfle at vcere
klcedte eller til jcevnlig at skaffe dem Fornojelser; de maa da selv erhverve Midlerne dertil; desuden flulle de have deres Tid udfyldt.

Musik og Haandarbejde, en as Delene eller
ene med det audet, er da det, hvortil de
tage deres Tilflugt; men ved Haandarbejde
det

sorstaas kuu, hvad de have lcert i Skalen as
Syning, Strikning og Hcekling; det falder
dem ikke ind, at mangfoldige andre ligesaa
fine og smukke Arbejder kunne udfpres as
Kvindehaand og at, naar de vilde Icere et

Haandvcrrk
res
en

—

hvilket rimeligvis künde lce-

ved, at de anflaffede sig Bcerktoj, og at
Mester gav deni Timer i deres Hjem —

derved et Middel til forst at
litte Udstyrskapital og fiben,
naar de bleve ufornruende Mcends Hustruer
eller Enker med smaa Born eller gamle Piger, at flaa sig hcrderligt igjennem. Hverken
de selv eller deres Forceldre tcenke saaledes;
de se ikke ud over Njeblilkets Krav, de haabe
paa „et godt Parti", og dermed er jo Alting
klappet og klart. Bilde en enkelt Familie

saa havde de

samle sig en

?
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trodse den offentlige Mening, saa hed bet ikke
alene: „Hr. Petersens Dvtre teere at dreje,
fy, hvor ukvindeligt!" men man vilde fand-

synligvis ogssta forestille dem, hvorledes de
toge Brvdet fra de sättige Drejersvende, der
sidde med stör Familie.
Dette gjorde de
inndlertid kun, rtaar de salbod deresKrbejder
tit Mestrene, til de Handlende eller til Pnblikum for en saa lad Pris, at Svendene ikke
künde udholde Bceddestriden, og denne Synd,
som en ung Dame aldrig künde bringe bet
over fit Hjerte at begaa mod en stakkels Arbejder, begaa Hundreder as unge Frvkener
hver Dag mod deres eget Kjsn, mod alle de
Enker og Faderlose, der flulle leve af bet
summe Ärbejde, hvis Lpn de irykke ned ved
at vurdere bet, ikke efter den Tid og Flid,
bet har kostet, men efter, hvad de selv vnske
at faa ud deraf: en Theaterbillet om Ugen
og tre ny Hatte om Aaret.
Der er intet
Uhcederligt eller Ondt i, at den Velhavende
saavel som den Fattige arbejder for Betaling.
En rig Mand begaar ingen Nret ved at overtage et lMnet Statsembede; men Uretten vilde
indtrcede, naar de Rige fik Statens Embeder
stillede til Licitation og tobe sig dem tilslaa
med en Lon, hvoraf en Embedsmand uden
Formte ikke künde leve anstcrndigt, og den er
i fuld Blomstring i de Forhold, hvor Kvinde
staar mod Kvinde i en utige Vceddestrid, der

24

for den

ene

gjcelder Livets Ophold, for den

anden kun lidt Kryderi paa Tilvcerelsen.
Det ligger dels i vort Folks sangvinsk-

flegmatiske Natur og deraf folgende svage
Foretagelsesaand, dels meget oste i en jernhaard Nodvendighed, at Kvinden hertillands
saa tidt afsiutter sin Lceretid med det fjortende
eller femtende Aar og knap tcenker paa, at
der for hende gives andre Erhvervskilder end
Bornelcerdommen, som hun enten kan meddele

andre Born eller
da en af dens vcesentlige Dele er Haandgjerning —■ benytte i Indnstriens Tjeneste. Jscer gjcelder bette Kjobenhavn. Paa Landet, tildels ogsaa i Kjob^
stcederne, (cerer den sättige Pige Husholdning,
ligesom den sättige Dreng leerer Bondearbejde
eller ct Haandvcerk: hun lcerer, medens hun
tjener for Kost og Lon; hun forfremmes fra
Barnepige til Stuepige, Enepige, Kokkepige,
Husjomfrn eller Husholderske. Men iHovedftaden er Barnepigernes Klasse ncesten fortrcengt af Ammernes, og til anden Husgjerning behoves i de storre Hufe ovede Tjenestepiger, i de smaa ndfores bet af Familiens
egne Kvinder og en Gangkone; meget faa
Steder er der Plads for en nylig konfirmeret,
sättig Pige; de allerfattigste have ikke Raad
til at blive Tjenestepiger; thi de mangle et
Hjeni, hvor de kunne oplceres dertil. Syning
er da deres eneste
Tilflugt, den almindelige
Syning, som de have lccrt i Almueskolen, og

.
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som hver Kvinde i Byen forstaar; Skrcedersyning have de ikke Raad til at teere. Nu,
det er i sin Orden, at som der er Forskjel
paa Arbejde, er der Forskjel paa Lon, og der

skal Rogen ogsaa til det simpleste og mindst
lpnneude Arbejde; men enhver Gjerning, der
udfordrer Menneflehaand og Mennefletauke,
bpr lonnes mennefleligt, og det vilde fle, dersom ikke Magelighed, Fordom, falfl Undseelse
vsv. osv. gjorde de Rige eller Velhavende til
de Fattiqes Medbejlere og lod dem trykke
Lonnen ned.

"

Til at raade Bod paa saa flore Onder
behpves et almindeligt Omslag i den offentlige Memng, et nyt Syn paa Kvindens Kald,
hvorved det bliver klart, at Arbejdet er en
LEre sor hende saa vel som sor Manden, at
naar det er uhcederligt for Broderen kun at
vcere sin Faders Spn, ran det ikke nedvcerdige Spsteren, om hun tragter efter at blive
noget audet og mere end blot og bart sin Faders Datier.
Der behoves teknifle Skoler og
Undervisningskursus for unge Kvinder af alle
Stcender i Lighed med dem, man tut delZ af
fysifle, dels af moralfle Sundhedshensyu saa
ivrigt anbefaler den mandlige Uugdom, hvis
Dag gaar heu med Studier, Kontorforretuiuger eller Haudel.
Allerbedst var det, om de
samme Haandgjerningsfloler besagtes af begge
Kjpn samtidigt; Almueflolerne paa Laudet
vilde da ikke lcenger her i Danmark vcere eue

26
om at levere Beviset for, at den kvindelige
Ungdom i mange Retninger har de samme
Evner og kan ved den samme Bejledning
naa den samme Dhgtighed
som den mand-

nge.

I vore Dage, da det ikke er sjeldent, at
Mcend og Kvinder hpre de samme Foredrag,
at de sammen „gaa paa Lectie", hvilket i

Holbergs Tid var „hende uanstcendigt", vil
der ogsaa rimeligvis blive indvendt langt
Mlndre mod en Samarbejden as Studenter
og Frpkener paa en teknisk Skole, end mod
det Forslag, at den „simple" kvindelige Ungdom fluide arbejde samme,t med den „dannede."
Tidens demokratiske Retning, Almenaanden,
den folkelige Tanke har endnu ikke ret kunnet
faa Kvinden med. Man vil loste Arbejderens
Aand ved Hojfloler og Aftenskoler, samtidig
med, at man vil Icere Studenten Haandarbejde; man vil ncerme de forfljellige Samsundsklasser til hverandre i en fcelles Folkebevidsthed; men alle disse Bestrcebelser gjcelde
kun Mcendene. Saasnart Talen er om Kvindekjpnnet, ytres der Frygt for, at de finere Naturer flulle smittes as de grovere, og man
gaar da som oftest, ja, saa godt som altid ud
fra den Forudscetning, at de finere Naturer
udelukkende findes i de hpjere Samfundskredse,
de groveste alene blandt Almuen. Men bette
er en stor Vildfarelse; et Ordsprog i to Skikkelser: „de ere ej Alle Frpkener, som have

;
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fagert Haar" og, „det er ej alle Frvkener,
som have fagert Haar" gfcelder Sindet lige
saa godt som Haaret.
Paa de kvindelige
Folkehojskoler, der ikke besoges alme af Bvnderpiger, og i de saa meget, just for det
„blandede Selskabs" Skyld for Orde komne
störe Pigeinstituter, hvor den velhavende
Skrcedermesters Datter fidder paa samme
Bcenk som den lille Komtesse—■ der begynder
Kvindens folkelige Bevidsthed; men i Tilncermelsen her meüem Rang uden Rigdom, Rigdom uden Rang og Rigdom med Rang savnes den fjerde Stand, der hverken har det
ene eller det andet og derfor
allermest trcenger til at loftes ved Fvlelsen af, at ogsaa
den hvrer med til det Folk, der ikke ganfle
uden Ret har valgt Hjertet til et af sine
Skjoldmcerker. Et Middel hertil künde Haandvcerkerskolerne blive.
Medens jeg har skrevet det Foranstaaende, have Bladene bragt Efterretning om en
af flere hcederlige Mcend i Kjobenhavn stiftet
Forening med adflillige praktifle Formaal,
Arbejdersagen vedkommende, hvoriblandt unge
Pigers Oplcerefle i Husgjerning og Oprettelsen af teknifle Skoler for Mcend og Kvinder.
Samtidig hermed soger en anden Forening i
Hovedstaden at scette eu Skole for Tjenestepiger i Gang.
Opmcerksomheden er altsaa
henvendt paa den kvindelige Del af Arbesdsklassen, og det maa, synes mig, blive en af

I
■I

i!
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„Danfl Kvindefamfund"s forste Opgaver at
gribe Vinket, toste Tidens Tegn og med al
Kraft arbejde paa at fore Tanken ind i Livet.
Der maa tilvejebringes et Fond,
som flal
understorte unge Kvinder, der gjerne ville
Icere en mere indbringende Befljceftigelse end
Syning, ere i Besiddelse af heldige Anlceg,
men staa med tomme Hcender,
frcendelvse og
forladte; enhver ganste sättig ung Pige, der
med hcederligt Vidnesbyrd forlader en Almueskole, bor hjcelpes til at kunne hjcelpe sig
selv. — „Foreningen for Lcererinders Understottelse" samlede i en Hast et Grundfond af
10,000 Rd. og har i Lobet af faa Aar forpget det faa godt, at det nu kan hjcelpe heuved
et halvt Hundrede
gamle Lcererinder.
„Kvindesamfundet" maa folge Exemplet, om
det end
vil have flere Vanfleligheder at
kjannpe imod; thi medens man aldrig forgja:ves paakalder det danfle Folks blode Hjerte,
Talen er
derdom eller
naar

om

at redde den

forladte Al-

hjcelpelpse Barndom fra den
yderste Npd; medens der, som eu Forfatter
har sagt, „borttestamenteres Formuer til Jdioter" og stiftes Legater i Hobetal for»trcengende Gamle, faa er det kun en sjcelden
Gang, at Nogen med milde Gaver kommer
til

det

Suille — og
Jndbildningskraften det altid i Maudsdragt.
Njeblikket
er
dog filtert nu kommet til at flaa den
tcenker

'

unge fremadstrcebende
paa det, da fer

man
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Sandhed fast: ogsaa Kvinderne ere Personligheder; ogsaa de have med forsijellige Evner en forfljellig Bestemmelse; ogsaa om dem
gjcrlder bet gamle Ord: hvert Liv [in Lyst,
hver Lyst sin Lov.
Svigter den private Godgjorenhed, eller
mcegter den ikke helt den störe Opgave, da
har man Net til at paakalde Statens Hjcelp;
de kvindelige Talenter have selv samme Krav
paa Anerkjendelse og Haandsrcekning af Staten som de mandlige.
Fordommen vil maaske
raabe, at Mcendene blive brodlose, naar
Kvinderne saa Lov til at konkurrere med dem,
og atKvinden ikke behover saa meget at leve
af som Wanden.
Jeg har allerede berort
disse Jndvendinger; jeg stak til aüersidst end-

dvcele et

Njeblik ved dem.
Wange ville erindre Dr. G. Winthers
bervmte Regnestykke, hvorved han ifjor oplyste Folketinget om, hvad en Embedsmand
behover for at leve.
Doktoren havde henvendt sig til et Sogneraad og faaet at vide,
hvor meget bet tilstod hvert af sine Fattiglemmer, bet samme skulde nn efter Hans Regning ogsaa en Enibedsmand, f. Ex. en Byfoged, kunne leve af.
Wen hvad Regnemesteren glemte, var, at Fattiglemmet, foruden det Kvantum Flcesk, LErter, Brod, §)l
osv., der er ham tilstaaet af Sognet, ogsaa
har hele sin Tid til fri Raadighed og saaledes ser sig i Stand til selv at koge sin Mad,
selv at läppe sine Kloeder og engang imellem
nu
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forbedre Garderoben ved af en Bondemand
at faa et aflagt Klcedningsstykke til Lvn for
en litte Villighed,
-—
m edens Byfogden har
sine Forretninger, der ikke levne ham Tid til
at vcere sin egen Kok eller Lappeskrceder, ej
Heller til at yde Borgerne Tjenester, hvorved
han künde faa deres halvslidte Frakker og
Benklceder at dcekke sit Legeme med.
Den
samme Regningsfejl indsniger sig faa grumme
let, naar Taten er om, hvad en Kvinde behdver for at leve; man kjender f. Ex. en
Enke „af god Familie", der kommer brillant
ud af det med 200 Rd., som hun har i
Rente eller Pension, og nu drager man uden
videre den Slutning, at en anden Kvinde,
der tjener 300 Rd. ved anstrengt Arbejde
maa
kunne leve ligesaa „brillant" derfor.
Sandheden er, at den arbejdende Kvinde maa

bruge omtrent ligesaa mange Penge fom den
arbejdende Mand; thi at hendes Appetit er
noget ringere, hjcelper hende flet ikke, naar
hun flal betale Maden tillavet eller spise
ved

2lndres Bord.
Selv under den

videst gaaende Rcrringsfrihed for Kvinden og den rigeligste Benyttelse deraf, beholder Manden Eneret til visse
Befljasitigelser, der enten fordre store legemlige Krcefter eller alene kunne udfpres i
Smedene, Skorstensfejerne,
Mandsdragt.
Murerne, Tpmrerne, Dekorationsmalerne,
Bly-, Tegl- og Straatcekkerne, Matroserne,
Bjergmcendene, Tcerflerne og Koffertdragerne
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Fl. ville have

lidt at frygte af
Det flal indrvmmes,
kunne vcelge en af
disse Stillinger, ligesom ikke alle Studenter
kumre kaste sig over Hegels Filosofi eller
hvad Stubet, der er altfor abstrakt for Kviuden.
Men er der miudste Sandhed i den
Paastand, at Mandkjvnnet ikke blot i det
Enkelte, men ogsaa i det Hele, ikke i nogle
Retninger, men i alle, er Kvindekjvnnet overlegent, saa vil dette just vise sig ved den
frie Vceddestrid, og Kampens Udfald, den
nye Samfundsorden, vil blive, at i ethvert
Haandvcerk, i enhver Konst, og paa ethvert
dagligt Omraade faar Manden det vansteligste og mest indbringende Arbejde, Kvinden
det letteste og mindst lonnende —- hvorved
der dog i Almindelighed vil tjenes mere end
ved Linnedsyning nu.
En daarlig Samfnndspkonomi tvinger en Del af Folket til Lediggang, for at Resten kan faa Arbejde; en god
fordeler Arbejdet til Alle efter Hvers Evne,
og det er da ikke de Stankes eller Dygtiges
Skade, at de strax efter endt Lceretid kunne
komme til det, der betaler sig bedst.
At forbyde Kvinden den frie Udvikling
og frie Brng af sine Evner, er at erklccre:
hun har samme Dygtighed som Manden, men
han forbeholder sig Arbejdets Lvn i Kraft
af — den Stcerkeres Net!
Juleaften 1871.
m.

grunnire

Kvindernes Medbejlen.
at ikke alle Arbejdere
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