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Socialdemokratismen« er en Vildfarelse, der har haft
sin Værdi. At Socialdemokratiet nu er blevet værdiløst, vi
ser sig deri, at det er lobet ud i en Forfalskning af oprinde
lige Værdier.
Socialdemokratiet liar udvidet den sociale Kritik; man
kan sige som en Ros, at det har forbitret den. Resultatet
er i alt Fald, at den er trængt ind overalt, og ingen tror
mere urokkeligt paa, at alt er, som det skal være. Dernæst
har Socialdemokratiet direkte skabt en stærk social Organi
sation for Arbejderne, og indirekte en om muligt endnu
stærkere for Arbejdsgiverne. Gennem disse to Organisatio
ner er en Omvæltning af Samfundet foreløbig umuliggjort,
thi de er som de to Blykugler paa det bekendte Legetøj:
Linedanseren, der ikke kan falde ned.
Dersom Socialdemokratiet tilskriver sig Æren af at
have udrettet mere, er det med Urette. Hvad der f. Eks. er
fremkommet af sociale Love, det vil sige af Humanitet, er
alle Vegne fremkommet, hvor Socialdemokratiet har været
i Mindretal. At denne humane Bevægelse har naaet, hvad
den kunde naa, vil ogsaa vise sig, naar vi, efter at Social
demokratiet har kritiseret alt i 40 Aar, Ørkenvandringens
Aar, tager os Ret deraf til at kritisere Socialdemokratiet og
paastaar, at det naar aldrig ind i det forjættede Land.

Socialdemokratiets oprindelige Indsats kan ubestridt
sættes som: Socialismen.

For straks at faa slaaet fast, hvad der menes med So
cialisme — der maa jo menes noget fast, ikke noget fly
dende —• vil vi gaa til Kilderne. Selve Ordet Socialisme er
fra omkring Aar 1830 og opstod i Frankrig, hvor Ordet
Anarki eller Anarkisme allerede den Gang var gammelt;
thi det kendtes under den store Revolution, da Anarkisterne
som Parti proklamerede Kommunernes Selvstyre og Ejen
domsret til Jorden, og det brugtes før den Tid af Voltaire,
Diderot, Laharpe m. fl. Her vil vi holde os til den af
Socialdemokratiet selv opstillede Autoritet Karl Marx, den
Kilde, hvoraf hele den skandinaviske Socialisme oprindelig
oste.
Hvad Karl Marx lærte og begrundede, kan med hans
egne Ord kort siges saaledes: Staten er de Besiddendes Or
ganisation til Undertrykkelse af de Besiddelsesløse, den er
Retten til Udbytning, og hvis Staten vil tilintetgøre Pauperismen, Fattigdommen, maa den tilintetgøre sig selv, thi
Ondet ligger i selve Statens Eksistens. Staten er ude af
Stand til at overvinde Fattigdommen.
Det samme staar i det berømte kommunistiske Mani
fest, der er nedskrevet — men ikke, som otte paastaaet, for
fattet — af Karl Marx: Den politiske Magt er en Sam
fundsklasses organiserede Magt til Undertrykkelse af en
anden Samfundsklasse.
Udtalelserne imod Staten er den rode Traad igennem
Socialismen for, rinder og efter Karl Marx. Vi skal anføre
nogle Eksempler og tage dem fra Personer, der af den so
cialdemokratiske Presse er nævnte som de største.
Basliat siger: Staten, det er den store Fiktion (Opdig
telse, Indbildning), gennem hvilken alle Mennesker anstrænger sig for at leve paa alle Menneskers Bekostning.
Max Stimer: Stat og Pauperisme er et og det samme.
Staten gaar altid ud paa at udbytte mig.

Rend hinanden over Ende og overbyd hinanden, saa
meget I lyster, det bekymrer ikke mig, Staten!
Da Staten overlader alt til Ansøgerne, maa den kom
me i Konflikt med alle, for saa vidt som alle er berettigede
til at ansøge.
Staten tror ikke paa den Enkelte og har ikke Tillid til
ham og stiller sig saaledes selv paa Løgnens Grundlag med
ham: den tror mig kun, naar den har overbevist sig om
Sandheden af mit Udsagn, hvortil den ofte intet andet Mid
del har tilbage end Eden — den stoler paa, at vi ikke læg
ger os ud med Gud ved en Mened. Staten frygter ogsaa
Nodeden og lader derfor ikke den Anklagede aflægge Ed
Bakunin: Staten er et nødvendigt Onde, et historisk
Overgangsled. Hvor Staten hører op, begynder den person
lige Frihed, som den personlige Frihed i sin Tid hørte op,
hvor Staten begyndte
Staten er i sit Princip en uhyre Kirkegaard, hvor alle
det personlige og lokale Livs Ytringer, alle de Enkeltinter
esser, der netop udgør Samfundet, opofrer sig, dør og be
graves.
Staten er et Alter, hvor den virkelige Frihed og Fol
kenes Vel bringes som Offer for den politiske Storhed; og
jo mere der ofres heraf, desto fuldkomnere er Staten, hvor
af man kan drage den Slutning, at Rusland er den fuldkom
neste Stat i Evropa!
Friederich Engels: Staten har ikke eksisteret altid; da
Privatejendommen, den økonomiske Udvikling, skabte Klas
seinddelingen, blev Staten en Nødvendighed. Men nu nær
mer vi os med raske Skridt en Udvikling i Produktionsfor
holdene, da Klasseinddelingen ikke alene hører op at være
en Nødvendighed men bliver en Hindring, og disse Klasser
maa uundgaaeligt forsvinde ad samme Vej, hvorfra de er
komne, det vil sige med Privatejendommen, og dermed for

svinder logisk ogsaa Staten, der jo opstod med Privatejen
dommen.
Staten vil ende som en historisk Kuriositet i et M'usæum.
Liebknecht: Den socialistiske Idé kan ikke virkeliggø( res indenfor den nuværende Stat; den maa omstyrte den.
Væk med al Kultus overfor den almindelige og direkte
Valgret. . . . Den almindelige Stemmeret er et Vaaben for
Reaktionen. .
. Revolutionen gennemføres ikke med den
bøje Øvrigheds Tilladelse.
Hjælp af Staten er kun Hjælp for Staten.
Louis Pio: Staten er et vanvittigt Sammensurium af
forældede Institutioner.
Henry George: Staten kan ikke afhjælpe Fattigdom
men ved at regulere Arbejdslønnen. At regulere Lønnen
overgaar lige saa meget Statens Kræfter som at regulere
Rentefoden.
Leo Tolstoi: At herske, at regere, er det samme som
at øve Vold, og at øve Vold er igen det samme som at gøre
mod andre, hvad man ikke vil at de skal gøre mod En
selv; altsaa er det at regere det samme som at gøre ondt.
Det er derfor ikke d'e bedste Mennesker men de ondeste,
der har haft Magten og har den endnu. Man kan tænke
sig onde Mennesker regere over gode, men man kan ikke
tænke sig gode Mennesker regere over onde.
Virkelig Kristendom: gør mod andre, hvad I vil de
skal gøre mod Jer, ødelægger enhver Stat: gør mod andre,
hvad I ikke vil de skal gøre mod Jer, og derfor henrettede
Staten Kristus.
Peter Kropotkin, der i den socialdemokratiske Presse
er nævnt som den store Socialist«: Statens Tilintetgø
relse vil ikke tilintetgøre Samfundet men tværtimod frelse
det. Intet Land har en mere gennemført Statssocialisme

end Rusland, hvor Staten har Monopol paa Jernbaner,
Banker, Alkohol og meget andet, og i intet Land er Sam
fundsforholdene uslere.
Staten stræber mod den Enkeltes Berigelse og er der
for i sin Helhed fordømt til Fattigdom.
Hvis vi her vilde gaa udenfor de egentlige Socia
listers Lejr, kunde vi anføre mange andre Udtalelser imod
Statsidéen. Den er saaledes bleven bekæmpet af den græ
ske Filosof Zeno, af Hussiteme og Gendøberne paa Re
formationstiden, i Frankrig af Rabelais, Fénelon og Dide
rot, i England af Spencer. Vi nøjes imidlertid med de an
førte Citater fra alle Sider i Socialismens Lejr, fra Orto
dokse og Revolutionære, fra Filosofer og Religiøse. Hos
dem allesammen er Staten den Drage, der skal fældes.
Man skulde synes, at det ikke var til at tage fejl af.
Men hvad er nu Socialdemokratiets Maal? Vi anfører dets
egne Ord og siger, at det er den socialistiske Stat. Altsaa
det stik modsatte. For at undgaa Gentagelser, nojes vi
med nagle Citater fra det danske Socialdemokrati, der er
en Kopi af det tyske.
Folketingsmand Borgbjerg: Hvad er det socialistiske
Samfund? Det er de samvirkende Produktions- og For
brugsforeninger i Danmark. Men husk paa, at vi maa have
et samlende Midtpunkt. Dette Midtpunkt er Staten.
Maaske vil denne Valgdag blive Ouverturen til Social
demokratiets Herredømme. (!)
Folketingsmand A. C. Meyer: En Ekspropriation af
de andre(!) Klasser, det er vort Program. Ethvert Frem
skridt skal de betale.(!)
Social-Demokraten«, disse Rigsdagspolitikeres Ho
vedorgan, har i utallige Artikler sagt det samme: Socialis
men er Staten, Magten, Herredømmet, eller som Tyskeren
Karl Kautsky udtrykker dét: Vi vil Ekspropriationen saa-

ledes at Proletariatet kan indtage Bourgeoisiets Plads.(!>
Heller ikke dette er til at tage fejl af. Medens Kari
Marx sagde; For ingen Pris Staten i nogen som helst
Form, siger de Socialdemokrater, der paaberaaber sig hans
Navn: Den socialistiske Stat for enhver Pris!
Hvorledes er nu dette gaaet til? Den socialistiske Stat
omtales ikke med et eneste Ord et eneste Sted hos Karl
Marx, og alligevel er den socialistiske Stat bleven Social
demokratiets Maal?
Ved en Forfalskning. Socialismen er lavet om til Stats
socialisme, og Statssocialisme er ikke andet end Statska
pitalisme.
Begyndelsen skete den Gang, Arbejderføreme hørte op
med at være Arbejdere, og det indtraf igen nøjagtigt den
Gang Arbejderføreme begyndte at skaffe sig Adgang til
det Bourgeoisi, der var klogt nok til at tage imod dem
uden at gøre alt for store Vanskeligheder, det Bourgeoisi,
der er Staten. Paa den anden Side kunde det ikke gaa for
sig uden en Arbejderstand, der var blottet for Idealer
Men en saadan havde vi; Arbejderne var allerede paa dette
Tidspunkt blevet Socialdemokrater. Statens Institutioner
er ifølge Socialismen altid ens, de er alle despotiske: Dis
ciplin i Skolen, Hjemmet, Hæren, Værkstedet, Fabriken, Ad
ministrationen, Regeringen, og til Slut er der saa Parti
disciplinen. Kun Socialdemokrater kunde gøre dette til de
res et og alt ved at arbejde for selve Disciplinens Indbe
greb: Staten.
Arbejderne saa ikke engang, at de var ude af Stand
til at indføre en ny Stat, og at alt, hvad' de foretog sig,
kun gik ud paa at styrke den Stat, der var.
Statssocialismen er i sig selv en gammel Ting. Vi har
haft Statskirke, Statsskoler, Statsbaner Statsejendom, ja
selv Statshusmænd længe før vi fik Socialdemokrater.

Grundtvig og Biskop Martensen har talt Statssocialismens
Sag. Bønderne har gennem deres vældige Andelsforeta
gender lavet et indgribende Stykke Statssocialisme, ved Si
den af hvilket Arbejdernes senere Aktieselskaber og Koope
rationer svnes en ringe Kopi. Højre og Venstre har foreslaaet og gennemfort sociale« Love, medens Socialdemo
kraterne sad og nødvendigvis maatte sidde som et parla
mentarisk Mindretal.
Socialdemokratiet er altsaa lovlig undskyldt, naar det
ikke- har kunnet skabe socialistiske Reformer — noget der
i sig selv er en Modsigelse, thi Socialismen er alle Refor
mers Ophør og Indførelse af et nyt System. Socialdemokra
tiet er derimod Aspirant til et nyt Regeringsparti, et nyt
Ministerium. Partiet vil ikke altid indrømme dette; Fører
ne ynder at drapere sig i de af Karl Marx efterladte Idea
ler, af hvilke Arbejderne i Virkeligheden kun har uddraget
det ene fattige: mere Løn! Men Bourgeoisiet har forstaaet
Sammenhængen; saaledes har en af dets kendte Mænd, for
henværende Formand i Folketinget og i Københavns Bor
gerrepræsentation, Herman Trier, sagt følgende:
»Socialdemokratiet er et borgerligt Parti, og i Rigsda
gen kan der ikke paavises et eneste socialistisk Forslag. De
Forslag, der er fremkomne, er ofte gamle Venstreforslag;
thi det er Venstres store Fortjeneste at have udviklet vort
Socialdemokrati til et borgerligt Parti. Socialdemokratiet
er ikke andet end et Venstreparti.«
Raadmand Gustav Philipsen, der ligesom Herman
Trier hører til Socialdemokratiets Allierede, har den samme
Opfattelse; han fortæller nemlig denne lille Anekdote om
den tyske Politiker Dr. Barth:
»Paa en Vinstue i Berlin, der søgtes af Politikere, traf
jeg en Aften i en snævrere Kreds Dr. Barth. Der taltes om
Kejseren — naturligvis — og om Liberalisme og Socialis-

me. Det vakte nogen Opmærksomhed, da jeg kunde for
tælle om Alliancen i Danmark mellem Liberale og Social
demokrater. Under den fortsatte Diskussion om Socialde
mokraterne var der En, der sagde, at sandsynligvis vilde
Socialdemokratiet udvikle sig til at blive et radikalt tæn
kende Borgerskab. Hertil bemærkede Dr. Barth stilfærdigt:
Borgerskab, ja; men radikalt, meget tvivlsomt!
Den ene af Arbejdernes Illusioner er utvivlsomt den
om deres Radikalisme. Førerne opretholder denne Illusion,
og enkelte af dem tror maaske ogsaa paa deres Radikal
isme; men Bourgeoisiet faar de i hvert Fald aldrig til at
tro paa den. Frisindet har altid været stærkest i Overklas
sen, hvorfra næsten alle Socialismens Grundlæggere ogsaa
er udgaaede; i Underklassen er Frisindet indskrænket til
en Svaghedsfølelse, der driver den til Sammenslutning. Ar
bejderen er svag, siger Max Stimer, derfor søger han
Støtte hos Staten, hos Organisationen, der er en Kopi af
Staten; det er ikke Friheden, han søger, det er Hjælpen;
han kender ikke Idealet: struggle for life (Kampen opad),
ikke Kosmopolitismen (Internationalismen), hans Valg
sprog er: hellere slet regeret af vore egne end godt af de
andre. Disse Ord af en Filosof, der kun oplevede Social
ismens Begyndelse, er som skrevne om vor Tid. Det er i
Overklassen, at Idealet og Kosmopolitismen er kommen til
at leve stærkest; det er Bourgeoisiet, der har holdt Liv i
Fremskridtet og skabt det første Internationale. Derfor tr»r
Bourgeoisiet ikke paa Underklassens Radikalisme.
Og hvad der muligvis dog er af saadan Radikalisme,
afvæbnes klogt. Arbejderføreren ]. Jensen erklærede, at
Arbejdernes faglige Kamp kunde kun ende med Kapitalist
klassens fuldstændige Nederlag; han blev akeepteret som
Finansborgmester, og ingen Kapitalist har fortrudt det.
P. Knudsen sagde paa en Kongres i Udlandet, at de dan

ske Arbejdere var »parate til Revolutionen«; han blev Fat
tigvæsensborgmester, han organiserede Fattigdommen i
Stedet for at afskaffe den. Men »et Parti kan aldrig und
være en Trosbekendlese«; Arbejderne har beholdt Ordly
den af Dogmerne. De ser ikke, at Gerningerne er helt an
derledes Kapitalisterne ser det. Und der Teufel lacht
dazu!
Selvfølgelig stikker Sandheden af og til igennem. Paa
Kongressen i Kobenhavn i 1910 sagde Borgbjerg ifølge
Referat i Social-Demokraten den 4. September: Socialismen
skader i Øjeblikket ingen!
Denne Indrømmelse af, at Socialismen i Øjeblikket ikke
skader Kapitalisterne, og at den altsaa ikke har gavnet So
cialisterne, kommer man nødvendigvis til at tro paa, naar
man undersøger Arbejdernes anden store Illusion, den at
de er de fleste.
Dette, at Arbejderne er de fleste, begyndte som en
Smiger, og det steg snart til, at de var de mest oplyste, de
bedst organiserede, de første Arbejdere i Verdén. En af
dens politiske Førere, Wiinblad, har en Gang udtrykt det
saaledes: »Før min Tid hed det: Arbejderne kan ingen
Ting; herefter skal det hedde: Arbejderne kan al Ting!«
Og det lykkedes at faa dem til at tro dette; deres Selvover
vurdering blev' drevet op til det vattersotige som hos Lud
vig den Fjortende: Staten, det er os!
Efter en af de sidste Opgørelser levede i Danmark 38
Procent af Befolkningen af Jordbrug, 31 Procent af Haan el
værk og Industri. 10 Procent af Handel, 6 Procent af Em
beder eller saakaldte liberale Erhverv, 5 Procent af Trans
port, deri indbefattet Post- og Jernbanevæsen, 4 Procent
af »Kapitalisme«, det vil sige af deres Formue, 3 Procent
af offentlig Understøttelse, omtrent 2 Procent af Fiskeri og
l Procent af forskelligt andet. Alene af disse Tal er det

tydeligt, at den egentlige Arbejderklasse vanskeligt kan
regnes sammen som Flertallet, Der findes her i Landet
alene af Mestre 85,000 imod ca. 260,000 Arbejdere. Valgstatistiken viser, at Socialdemokraterne er vedblevne at være
i Mindretal. Deres faglige Storkampe endte med ubestride
lige Nederlag i Danmark i 1899, 1911 og 1916, for blot
at nævne nogle af Slagene. 1 Folketinget havde de danske
Socialdemokrater indtil 1918 erobret 32 af 114 Pladser, i
Landstinget 4 af 66; de havde Flertal i nogle Snese af
Landets 1100 Sogneraad, mange Steder i Alliance med
Bourgeoisiet. Dernæst maa det huskes, at paa disse Poster
har Socialdemokratiet i Reglen kun stillet Mænd af Partiets
egen Overklasse, hvorfra endelig én i 1916 blev optaget i
Regeringen som Minister uden Portefølje.
Om Styrkeforholdet paa det økonomiske Omraade skri
ver den Socialdemokratiet venligtsindede Politiker, Over
retssagfører Oskar Johansen:
»Strejken er ikke længere, hvad den tidligere var. De
regulære Kampe, som nu leveres efter forudgaaet Krigser
klæring med 14 Dages Varsel, rammer ikke Arbejdsgiverne
som de gamle pludselige Indhug. De er desuden mere om
fattende, hvad der er til Skade for Arbejderne. Og medens
den enkelte Arbejdsgiver indtil 1899 var ganske henvist til
at klare sig selv, tager nu en mægtig Organisation sig af
lians Sag. Striden bliver derfor stadig mindre en Strid
mellem Kapital og Arbejde end mellem forskellige Kapital
grupper. Spørgsmaalet bliver, hvem der har Penge til at
kunne holde længst ud Og Svaret herpaa kan vanskeligt
tænkes at falde ud til Gunst for Arbejderne. I alt Fald i
Øjeblikket er det klart, at Arbejdsgiverne ganske har Over
taget, og om dette vil forandre sig, naar der kommer øko
nomisk Opgang, er sikkert overmaade tvivlsomt.«
Det er altsaa utvivlsomt overmaade sikkert, af Arbej

derne er ikke de fleste og ikke uden videre de stærkeste.
Dertil kommer, at ifølge den af Socialdemokratiet selv ud
arbejdede Statistik er kun godt og vel Halvdelen af samt
lige Arbejdere organiserede under Partiets samvirkende
Fagforbund. Udenfor Partiorganisationen staar til Stadig
hed ikke faa Fag, deriblandt ogsaa en Del, som arbejder
under Stat og Kommune, hvor man i Reglen føler sig til
strækkelig betrygget, og hvor da ogsaa socialdemokratiske
Førere skarevis tyer lien. I 1917 stod mellem en Fjerdedel
og en Femtedel udenfor De samvirkende Fagforbund, nem
lig: Murerne, Tomrerne, Blikkenslagerne, Murarbejdsmændene i København, Skibsværftsarbejderne, Sømændene, La
ger- og Pakhusarbejderne af 1890, Urmagerne, Jernbane^
mændene, Opvarterne og Tjenerne, det kommunale Arbej
derforbund af 1899 og Arbejdsmændene paa Lolland-Falster, hvortil kommer Filialer i Provinsen for flere af de
nævnte Fag. En Mængde af disse Arbejdere er selvfølge
lig alligevel Socialdemokrater.
Det, der gennemsyrer hele Socialdemokratiet, er Parla
mentarismen — den Parlamentarisme, som Bourgeoisiet op
fandt for at beholde Magten, og som overil o vedet alle De
mokrater i alle Lande betjener sig af og lapper paa ved
Forsøg med Referendum, Forholdstalsvalg og andre For
bedringer, der bestandigt fører til det samme: et Mindre
talsherredømme. Arbejderne er endte med at tænke parla
mentarisk, det vil sige som Bourgeoisiet. »Weise erdenken
die neuen Gedanken, og Narren verbreiten sie.«
Der er den Forskel, at Opfinderne, Bourgeoisiet, ved
meget vel, at det er en Mindretalsmaskine, der dirigerer
det hele; men Arbejderklassen tror naivt paa Parlamen
tarismen og Flertallet, endog paa deres eget umulige
Flertal.
Men sæt det umulige, at Socialdemokraterne blev i

Stand til at danne en ny Regering, maaske en ny Stat,
uden Alliance med andre Samfundsklasser, kun gennem de
Besiddelsesløses Stemmer. Sæt, at de fik Flertal i Rigsda
gen. Mon Bourgeoisiet derfor vilde bøje sig og Kapital
isterne vige Pladsen? De har jo meget endnu at støtte sig
til: Soldaterne, Domstolene, Kirken, Kongemagten. Hvor
og hvomaar har de Regerende — Estrupiatet f. Eks. —
givet sig for et Rigsdagsflertal?
Hertil vil man kunne svare: Jamen til den Tid har So
cialdemokraterne Flertal overalt, de har besat alle Insti
tutioner med Partifæller, fra Sogneraadene til Generalsta
ben. Vel, der er saa det Spørgsmaal at gøre, om Politiker
ne, hvip Vej er gaaet fra Magt til Magt, ogsaa til den Tid
vil omstyrte Grundlaget for alle de Fordele, de da per
sonlig sidder midt i? Vil 200 socialdemokratiske figsdagsmænd afskaffe Rigsdagen, eller blot Landstinget? De vil
snarere være overbeviste om, at naar det er dem, som sid
der der, er alt, som det skal være. Eller mon 24 socialde
mokratiske Højesteretsassessorer vil afskaffe Højesteret?
Det er ikke rimeligt. Og naar Kongen havde faaet et so
cialdemokratisk Ministerium, var der jo heller ikke megen
Mening i at falde over ham og Kongedømmet. Men mest
tvivlsomt af alt er det, om nogle Tusinde Kapitalister vilde
afskaffe Privatejendommen. Rimeligere er det, at de alle
sammen til den Tid vil være gaaede over til den sociali
stiske Stat og føle sig hjemme der — de har allerede nu
forstaaet, at den eneste Maade at afvæbne denne »Social
isme« paa, er at gøre »Socialisterne« til Kapitalister. Det
gaar før sig den Dag i Dag. De politiserende ArbejderParlamentarikere optages i den ene fjendtlige Position ef
ter den anden og befinder sig vel i dem. Enhver Lov, i
hvis Udarbejdelse de deltager, er en Afstivning af Staten,
lige fra Loven om Kristiansborg Slots Genopførelse til Lo

ven om Jord til Husmænd og om Driftslaan til Haandværkere, det vil sige til nye smaa Kapitalister. Eller de
hjælper Arbejderne op i Middelstanden ved Oprettelsen af
Aktieselskaber og Kooperationer, Storesforetagender, som
gavner Arbejdernes egen Overklasse og bidrager til, at alt
bliver, som det var : de Smaa forneden, de Store foroven.
Det fører da til en Politik fuld af Modsigelser. Man
har saaledes set socialdemokratiske Rigsdagsmænd støtte
et Andragende fra 2000 københavnske Gadehandlere om
Beskyttelse for »den frie Gadehandel«, som ifølge de af
Partiet selv udgivne Skrifter er »den taabeligste og njest
træl'bundne Form for Handel«. Til Tider har Socialdemo
kratiet fordømt, ja forbandet Stores-Bevægelsen, der dog
ifølge de samme Skrifter ligesom »Middelstandens Under
gang« ligger paa Vejen til den socialistiske(!) Stat; men
ved andre Lejligheder har Partiet selv startet Storesforeta
gender, Bagerier, Margarine-Fabrikation, Bryggerier, Slag
terier, Skrædderier o. s. v. For‘blot at nævne en Ting til,
saa har Socialdemokratiet, lige til dets Antimilitarismes
Fallit i Krigsaaret 1914, modsat sig Militærbevillinger,
men samtidig selv indbragt et Lovforslag om almindelig
Folkevæbning, der vilde koste Millioner og atter Millioner
aarlig. Det er en Besynderlighed af samme Art som den,
at Arbejdernes Førere erklærer at ville omstyrte det Be
staaende men aflægger Ed paa Grundloven, altsaa paa det
Bestaaende, saa snart de bliver optagne i Rigsdagen, hvor
det sikkert heller aldrig kunde falde dem ind at omstyrte
nogetsomhelst, ligesom det gamle Slagord : »Krig mod Pa
ladserne, Fred over Hytterne« ikke har forhindret dem i at
tage imod Invitationer fra Hoffet og være med til at bygge
et Slot.
Socialdemokratiet er blevet stikkende i Kopien. Over
alt allierer det sig med det gamle Bourgeoisi eller efter

aber det beundrende. Arbejderkongresserne er smaa Rigs
dage, hvor de andres Parlamentarisme er kopieret indtil de
mindste Enkeltheder; man titulerer hinanden: det ærede
Medlem, man har Formænd, Viceformænd, Sekretærer, Ud
valg, Forretningsorden; man vedtager Resolutioner om
Forbedringer i Staten, og for sig selv vedtager man Parti
love og vælger Partiministerier, thi at Flertallet regerer,
er ligesaa vel en Indbildning her som i Staten. Det er al
tid de faa, der regerer paa Grundlag af de manges Auto
ritetstro. Derfor indskærpes det tidligt og sent, at Arbej
dernes største Egenskab er den, at de er Vælgere, det vil
sige, at de stemmer for Staten en Dag fra Klokken 12 til
6 hvert tredje Aar. I deres øvrige Levetid beholder de
Titlen, men de bestemmer ingen Ting.
Man kan nu indvende følgende: Ja, det er muligt, at
Autoritet, Magt og Besiddelse korrumperer, fordærver Ka
raktererne; det er usandsynligt, at disse Politikere vil om
styrte den Stat, til hvis Førerstillinger de efterlhaanden alle
Vegné naar op, eller at de vil ombytte den med en anden,
— men saa er der Folket tilbage. Vil det ikke iværksætte
den sociale Revolution, hvorom Karl Marx profeterede?
Vi svarer, at dersom Folket holder sig til Socialdemo
kratiet, vil det til den Tid være lige saa vanslægtet som de
socialdemokratiske Politikere. Alle har da tilegnet sig
Bourgeoisiets Ideal: Lykken i det middelmaadige, og be
vist, at Demokrati er Mediokrati.
Endelig er det urigtigt, at man ad parlamentarisk Vej
skulde kunne afskaffe Lønarbejdet1 og Privatejendommen,
selv om Flertallet var bleven socialistisk, og Førerne ikke
havde foretrukket at afskaffe Karl Marx og Socialismen.
De politiske Forhold kan nemlig ikke ændre de økonomiske;
Politikerne er Udtryk for Lovene, og Lovene er altid en
Sanktion af det Bestaaende. De socialdemokratiske Paria-

mentarikere skulde altsaa omstyrte, hvad de selv har sank
tioneret ? Det gør de begribeligvis aldrig. Men det er klogt
af Bourgeoisiet at raade Arbejderne til at trække i det par
lamentariske Liberi; derved gør det dem til Tjenere, til
Statstyende. Slaver har Bourgeoisiet ikke mere, men det
har en utrolig Mængde Tjenere.
Nej, Karl Marx har aldrig sagt, at man skulde gaa
Embedsvejen for at naa til det nye Samfund.
)
*
Der kan
citeres Sted paa Sted af »Das Kapital« for det modsatte
Han nævner aldrig Valgretten og Omsorgen for den fat
tige Mands Bajer som revolutionære Faktorer. Men So
cialdemokratiet er løbet ud i en Agitation for humane Re
former og flere Rigsdagjsmænd. Det er blevet til en uhyre
Fattiggaard med Masser af vel lønnede Funktionærer. Idea
lerne maa søges i Finanslovsbehandlingen og det sociale
Velgørenhedsarbejde, hvor dé for Resten er vanskelige at
finde.
Bebel gjorde en Gang den Indrømmelse, at hos So
cialdemokraterne holdt Kvaliteten ikke Skridt med Kvanti
teten. Det synes en Kendsgerning, at Partiet til Trods for
sin stadige Pukken paa Talstyrken har haft faa fremra
gende Mænd, i Skandinavien næppe et eneste historisk
Navn; den svenske Forfatter Heidenstam kalder det lige
frem for »de daarlige Hoveders Parti«. Deraf kommer den
socialdemokratiske Presses Iver for at annektere »Autori
teter« som Spencer, Bjørnson, Ibsen og mange andre, der
til Tider er gaaede stik imod Socialdemokratiet. I Arbej
dernes Aviser, som er fulde af en ækel Persondyrkelse, kry
bes dey for enhver cand. phil. eller Doktor ved Universi
tetet. Naar en Præst bliver Socialdemokrat, er det som en
*) Han har for Resten heller ikke sagt, at Arbejdet er Kilden til
al Rigdom.

1§
Sejr over Vorherre, der mærkeligt nok ikke selv regnes med
til Partifællerne, skønt enhver Storborger er mere end al
mindelig velkommen. Derimod forfølges alle, som af deres
Overbevisning er bleven ført bort fra Socialdemokratiet;
og denne Forfølgelse er saa meget taabeligere, som Social
demokratiet egentlig ikke er andet end et Parti af Fra
faldne, af Socialismens Skruebrækkere, for at bruge et af
dets egne Ord.
Skulde de socialdemokratiske Parlamentarikere imid
lertid kvalitativt eller kvantitativt blive Bourgeoisiet for
farlige, hvortil der som sagt ingen Udsigt er, da kan man
tage Valgretten fra dem, enten direkte eller ved ikke at re
spektere den. Begge Dele er bleven gjort baade her og der.
Man kan bruge Militærmagten mod dem; ogsaa et prøvet
Middel. Naar sligt alligevel er forholdsvis sjældent, kom
mer det af, at Bourgeoisiet har valgt den klogeste Metode:
at uskadeliggøre de socialdemokratiske Politikere ved at
optage dem i sig. Derved mister Socialismen efterhaanden ethvert oprindeligt Præg; den bliver storborgerlig.
Det hedder ikke mere med Karl Marx: Fabrikerne skal kon
fiskeres til Fordel for Samfundet uden Hensyn til Staten,
eller med Liebknecht: det sociale Spørgsmaal løses ikke i
Rigsdagen. Derimod laves der Love om Børns og Kvin
ders Arbejde i Fabriker, skønt der kun kan tænkes en ene
ste socialistisk »Lov«, nemlig den, at Børn og Kvinder al
drig burde sætte deres Fødder i en Fabrik. Eller der fires
paa Kravet om 8 Timers Arbejdsdagen, slaas af til 9 og
10 Timer, og saa er hele denne Reform tilmed kun Udslag
af en human Bevægelse, som Kapitalisterne har mindst ligesaa megen Grund til at virke for, eftersom en lovfast Ar
bejdsdag vil blive en mægtig Støtte for Lønforholdets Be
varelse.
Socialdemokraternes Agrarpolitik viser den samme De-

serteren fra Fanen. Alle deres Reformer gaar i Retning af
Staten; af det oprindelige socialistiske: Jorden for alle, ei
der ikke engang blevet tilbage: Jorden for Bonden. Thi
det, der sidst af alt røres ved, er atter her det Bestaaende,
Privatejendommen; de socialdemokratiske Forslag gaar ud
paa at laane Bønderne Kapital, og til Gengæld faa dem
til at drive socialdemokratisk Politik. Men baade Kapital
og Politik vil sige Afliængig'hed af andre, og vel at
mærke ikke den Afhængighed, som Naturen har skabt
mellem Menneskene, men en vidtgaaende økonomisk Af
hængighed, som det var Socialismens Maal at ophæve. En
fremragende tysk Socialdemokrat har en Gang foreslaaet,
at Fængselsfangerne selv skulde vælge deres Vogtere. Der
er et Billede af den socialdemokratiske Politik i dette:
Valgretten indføres i Fængslet, men Fangerne bliver, hvor
de er. Akkurat som udenfor Fængslet: Valgret til Stats
borgeren, men han bliver, hvor han er, i Staten. Man ar
bejder for at »møblere sit Fængsel«.
En af de Statsinstitutionel-, som Socialdemokratiet
stærkest har kopieret, er Militærvæsenet En Filosof har
sagt: Partiet taaler ikke Upartiskhed. I Arbejderpartiet
er Partiskheden bleven drevet over i en Ekscersits og en
Disciplin, dier er baade værre og dyrere end den i Militæretaten.
Det socialdemokratiske Parti har intet med Frihed at
gore; thi Frihed er navnlig Frihed for de andre. Intet med
Lighed at gore; thi »der er ved at danne sig et Arbejder
proletariat, uden nogen nedsættende Betydning i Ordet,
ligesom der paa den anden Side er ved at udvikle sig no
get i Retning af et Arbejderaristokrati, uden nogen rosen
de Betydning i Ordet« (Overretssagfører Oskar Johansen
i Politiken«). Endelig intet med Broderskab at gøre; thi
Arbejderne er ofte Arbejderne værst. At der i Stedet for

er traadt et Militærvæsen, som ikke engang Klassekampen
kan undskylde, skal vi belyse med nogle Dokumenter fra
Socialdemokratiets eget Arkiv.
En Dag stod der følgende paa Forsiden af de danske
Socialdemokraters Generalstabsorgan:

EFTERLYSNING.
En Mand ved Navn (lier fulgte Navnet), ca. 62 Tom
mer bøj, fyldig i Ansigtet, kraftig bygget, blondt Haar og
Overskæg, ca. 36 Aar gammel, optraadte under Arbejdsmændenes Strike paa Frederiksberg Valseværk som Hæders
mand. Han er nu forsvundet? fra Gerningsstedet, hvor han
optraadte mod de organiserede Arbejdsmænd, Der menes,
at han er rejst til Kobenhavn.
Da Arbejdsmændene gerne vil holde Føling med den
nævnte Person, bedes de, der kan give Oplysning om Ved
kommendes Opholds- eller Arbejdssted, meddele dette til
Dansk Arbejdsniandsforbunds Hovedkontor, H. C. Anderscnsgade 14, K.
Hvorfor saa haard? spurgte Kullet engang Diaman
ten. Er vi da ikke nære Slægtninge?
Avertissementer, hvori Arbejdere efterlyses som bort
løbne Hunde mod Dusør for Tilvejebringelsen, levende eller
døde, er desværre ikke sjældne i Arbejderpressen.
I Maj 1914 stod der i »Social-Demokraten«:

FRA FRIHAVNEN.
I Skruebrækkeriisten i Søndags nævntes det, at Skrue
brækkeren (fulde Navn og Adresse) N. N.s Kone, (Gade
og Husnummer), arbejdede som Cigararbejderske i (Gade og
I lusnummer).
Fabrikens Arbejdersker meddeler nu, at hun ikke mere

arbejder der, da Arbejderne, saa snart de forleden fik at
vide, at hun var gift med en Skruebrækker, ikke vilde taale
hende paa Fabriken mere; hun maatte fortrække.

Under denne Lumpenhed stod Navnet paa en lejet
Straamand; Redaktøren havde ikke villet tage Ansvaret,
men han har manglet moralsk Mod til at beskytte den ulyk
kelige Arbejderhustru og hendes Hjem mod dette raa Over
fald.
Her er et dansk Arbejderblads Beretning om, hvordan
danske Arbejdere behandles; den er taget fra Fagbladet
Arbejdsmanden«:
»Et af det nye Arbejdsmands-Forbunds Medlemmer
havde faaet Arbejde paa en Plads, der formentlig tilhørte
Fabriksarbejdernes Forbund. Repræsentanten paa Pladsen
tilbød at ordne hans Bog saaledes, at han blev overført til
Fabriksarbejderne; men da han kom op til selve Chefen
for Forbundet, N. N., (Navnet udelades fer), forlangte
denne, at vort Medlem skulde betale 200 Kr., er tohundrede
Kroner i Bøde og derefter fremstilles for en Generalfor
samling til Beskuelse!!! hvor Spørgsmaalet om Optagelse
endelig skulde afgøres '—------Alle disse (d. v. s. >Social-Demokraten«s) Appeller til
Menneskets ædlere Følelser, alle disse Raab om Humani
tet, staar i en grel Modsætning til det Voldsherredømme,
den Mangel paa Medfølelse, den Raahed i Tanke, der er
et Karaktertræk hos mange af vore Ledere. Disse Ledere
har kun et Middel mod anderledes Tænkende, mod dem,
der vover selv at have en Mening, mod dem, der ikke i et
cg alt kan lystre Parole, mod dem, der vover at kritisere
d’Herrers Handlinger, og dette Middel er Sulten. I det
Kapitel er de et Hestehoved foran Arbejdskebeme. Skulde

alle de Tilfælde drages frem, hvor en Arbejder forfølges
af sine Klassefæller efter Tilskyndelse af en eller anden
Person, der har al-buet sig op til en ledende Stilling inden
for vore Organisationer, saa vilde de langt overstige alt
det, der af samme Art tillægges vore Modstandere.
Den socialdemokratiske Kultur er senere bleven drevet
saa vidt i Simpelhed, at man partimæssigt har forfulgt
Børnf!) og spyttet(I) efter sagesløse Hustruer og gamle
Mennesker.
Værst virker Modsætningen mellem Højestlønnede og
Lavestlonnede, mellem Faglærte og Ikke-Faglærte, mellem
mandligt og kvindeligt Arbejdstilbud, mellem Organise
rede og Ikke-Organiserede; og selv om man maa give For
holdene Skylden for meget, staar det dog fast, at Social
demokratiet har skabt en Overklasse og en Underklasse in
denfor Arbejderpartiet. Allerede nu er der højt op til en
Fører og langt ned til en Proletar. Endelig er der den tra
gikomiske Modsætning mellem dem, der drikker Partiets
autoriserede Aktieøl, og dem, der drikker, hvad de har Lyst
til, mellem de Rettroende og Skruebrækkerne.
Naturligvis kan vi ikke helt undvære Inddelinger af
Menneskene; men vi kunde sikkert undvære mange af de
Inddelinger, vi har, navnlig hvis vi vil kaldes Demokrater
Vor Tid har været Foreningsvæsenets Tid; Forening kom
mer imidlertid af Enighed, men alt er Uenighed, Forenin
ger og An tiforen Inger med Klasseinddelingen og dens Un
derafdelinger bag sig. Der er ikke mere noget, der hedder
en Allemandssag; men der er heller ingen Idealer. Men
neskene samler sig i Reglen bag et Menneske, ikke bag en
Idé, knap nok bag en Mening. Deraf Overfloden paa Fø
rere og Mangelen paa Personligheder. Grundtvig har mu
ligvis forudset noget saadant, da han en Gang fralagde

sig at være Grundtvigianer. Egentlig er der ikke andet ti!
bage end Flertalsidéen og det, som Julius Lange kaldte
Demokratiets Fortvivlelse over sin egen Umulighed. Der
som Diogenes kom til os og sagde sit: Jeg søger et Men
neske, vilde han finde en Forening, rimeligvis en Vælger
forening, hvori han fik nok at gøre med at søge videre.
Denne Uniformering af Menneskene er stærkest i So
cialdemokratiet, og der er den ogsaa dyrest. Arbejdernes
Militærudrustning er stræng som deres Værnepligt; de maa
skatte til Valgfond, Foreningskasser, Strejker, Grundlovs
fester, Aviser, Aktieforetagender, Jubilæumsgaver og Na
tionalbegravelser til Foreme, Ligkister fra Arbejdernes eget
Magasin til de Menige. Der findes ikke bedre Skatteydere
end Socialdemokraterne, og ikke bedre Militarister.
Grosserer, forhenværende Folketingsmand Peschke-K.aedt
skriver' »Parti-Politiken er udartet i et Tvangssystem, un
der hvilket Troskab i Overholdelsen af Partidisciplinen sæt
tes over Troskab i Hævdelsen af den pers’onlige Overbe
visning. . . . Oplyste og ærlige Politikere fortrænges af
mindre samvittighedsfulde Elementer, naar disse lover blind
Lydighed overfor Førerne. En tiltagende Rigdom paa Ord
og Lofter ledsages af en tiltagende Fattigdom paa saglig
Indsigt, uhildet Dømmekraft og rene Motiver. . . . Det nyt
ter ikke at nægte det, vi trænger haardt til en Løftelse af
Niveauet. Vore danske Lovgivere nyder indadtil som udad
til aftagende Anseelse. <
I Social-Demokraten« for 22. December 1913 havde
Forfatteren Andersen Nexee faaet optaget følgende, for
modentlig ved en Fejltagelse: »Den tyske Rigsdag er indtil
videre en formel Indrømmelse til det pøbelagtige, der er
oppe i Tiden; nogen besluttende Myndighed sidder den
ikke inde med.«
Naar Rigsdagene er saadanne, og dét at komme ind

i Rigsdagen er bleven Maalet, er det intet Under, at
Resten er derefter. Hvor Menneskene er uden Idealer-, er
Livet uden Skønhed. Socialismen var engang et Ideal, men
Socialdemokratiet har gjort den til det, som Bastiat kalder
antisociale Ønsker, med! et (moderne Ord: Klassekamp,
Kampen om Pengene og Staten, det modsatte af Socialis
men, der er Afskaffelse af Pengene og Staten.
Naturligvis er det ikke Socialdemokraternes Skyld, at
der- eksisterer antisocial Ønsker, som naar Rhederen onsker store Afstande, Agerdyrkeren Kornmangel i Nabolan
dene, Klædefabrikanten Kulde, Læreren Uvidenhed, Male
ren Forfængelighed, Sagføreren Begærlighed og Lægen
Sygdom. Det er ikke Socialdemokratiets Skyld, at Produ
centen ønsker, at der maa være faa af hans Fag, mange
Forbrugere og høje Priser, medens Forbrugeren vil have
stort Tilbud, ringe. Efterspørgsel og lave Priser. Det er
ikke Socialdemokratiets Skyld, at naar to Arbejdere løber
efter en Mester, falder Lønnen, og naar to Mestre løber
efter en Arbejder, stiger Lønnen. Alle disse gammelkendte
Ting er Kapitalisme. Men det er Socialdemokratiets store
Skyld, at det deltager med Liv og Sjæl i denne Atitisocialisrne.
Saa ser vi endda bort fra det forvrøvlede, der er i at
Skatter, Regering og Stat. Men Sagen er, at Socialdemoerklære sig højtideligt for Afskaffelse af Privatejendommen
og samtidig holde paa Lønarbejdet, det vil sige Kapital
ismen; for Lønarbejde er jo ikke andet end Grundlaget for
kraterne slet ikke tror paa Arbejdet, de tror kun paa Åønarbejdet; de er deserterede fra Socialismen og vil ikke for
stås f. Eks. Henry George, naar han siger: Arbejdet er
ikke en ussel Svækling, som har nødig at omhegnes med be
skyttende Lovgivningsmakværk. Arbejdet producerer al Rig
dom. Alt, hvad Arbejdet behøver, er frit Felt og ikke Gunst

bevisninger. . . . Socialdemokraterne har ikke Øje for, at
hvad de med Urette anser for Frikonkurrencens onde Virk
ninger, i Virkeligheden skyldes skrankebunden Konkur
rence. «
Arbejdernes Politik har selvfølgelig en Undskyldning
deri, at det offentlige Livs Hovedbeskæftigelse er bleven Po
litik. De har ladet sig lokke med, til Dels af Beundring for
Bourgeoisiet, og de har skabt deres Kopi: den socialistiske
Stat, om hvilken Karl Marx vilde sige, at det var en Kalv
med to 1 loveder; Socialisme og Stat kan tilsammen kun
danne et Misfoster.
Ved Siden af Arbejdernes Politik lober deres faglige
Bevægelse. Officielt er det to helt forskellige Ting; praktisk
er de det samme, nemlig Socialdemokratiet. Fagforenings
manden svarer til Vælgeren. Ingen af dem naar ud over
en øjeblikkelig og ofte kun tilsyneladende Fordel. Ved Ka
pitalismen, Staten, rorer de ikke; tværtimod, Fagforenin
gerne har den Opgave at forsvare Lønnen, altsaa Lønsyste
met, ligesom- Vælgerforeningerne har den Opgave at for
svare det parlamentariske System. Begge Bevægelser er
konservative. Der er alt tilsammen ikke én revolutionær
Tanke i Socialdemokratiet. Hvis derimod Socialismen sej
rer, vil Fagforeningerne forsvinde, fordi da forsvinder Løn
systemet, det de staar paa. Men til Statssocialismen horer
kollektivt Lønarbejde.
Man vil maaske indvende: jamen Generalstrejken? Ja,
dens Tanke er revolutionær. Men Fagforeningsmanden tæn
ker parlamentarisk; han politicerer, han er human, derfor
hører vi ham sjældent tale om Generalstrejken og ser ham
aldrig praktisere den. Instinktmæssigt interesserer Fagfor
eningsmanden sig vel nok mere for det rene Proletariat,
Politikeren mere for de Arbejdere, der har Valgret; men
-ingen af dem tænker socialistisk, de er gode Socialdemokra-

tei’. Og det er Kapitalisterne efterhaanden ogsaa bievne;
de har opdaget, at der er ingen Fare ved det, — Stats
socialisme er Statskapitalisme.
Generalstrejken har iøvrigt den Fejl, at de første, der
da dør af Sult, er de Strejkende. De har kun dere$ Ar
bejde at leve af, Arbejdsgiverne har derimod den ophobedt
Produktion til deres Raadighed. 1ste Maj-Festen er en
Parodi paa Generalstrejken; thi man skal ikke opfordre Ar
bejderne til at standse Arbejdet, men til at fortsætte det
for egen Regning. Desuden er en Generalstrejke for Valg
ret eller Lønforhøjelse i sig selv ingen Ting værd.
Sæt at en Generalstrejke etableres, saa er der endelig
den Ulempe ved den, at den slaar sig selv ihjel: Menne
skene kan ikke engang leve af de Varer, Bourgeoisiet har
ophobet. Overproduktionen er altid kun forbigaaende og
forholdsvis. Kropotkin har udregnet, at under en General
strejke vilde England kunne leve i 1 Maaned, London alene
kun i 3 Dage. Sulten vil altsaa drive Menneskene i Ar
bejde igen — først Arbejderne! Og hvad Værdi har for
Resten en social Revolution, der kun tager Sigte paa en
enkelt Samfundsklasses Interesser?
Naar der strejkes, er det desuden ikke mere Arbejdet,
der slaas med Kapitalen; den socialdemokratiske Organi
sation er bleven Kapitalist, de samvirkende Fagforeninger
ligger inde med Millioner, — det er altsaa forskellige Ka
pitalophobninger, der slaas med hinanden.
Ifølge Rigsdagstidende udtalte Socialdemokraten K.
.И. Klausen i 1909, da der hentydedes til en Mulighed for
Krig:

»Jeg maa sige, at jeg har ikke mindste Tro paa, at en
saadan Krig vil komme, at der skulde komme en Tilstand
frem, hvor Tyskland stillede sine 5 Millioner Soldater i

Krig mod Frankrigs 3 eller 4 Millioner — hvor mange de
nu har. Det er nemlig ikke Regeringerne, der længer kan
lave en saadan Krigstilstand, der er heldigvis andre Fak
torer, som her gør sig gældende til Fordel for Freden.
Den Faktor, jeg her tænker paa, er de faglig og poli
tisk organiserede Arbejdere i alle Kulturlande. De staar
som Fredens Vogtere og Bevarere. Arbejderne har i Virke
ligheden Midler, der sætter dem i Stand til at holde Krigslysteme i Tømme, Midler til at forhindre en saadan Krigl.
Som et saadant Middel vil jeg nævne det ganske simple,
at hvis en af disse Magter vover at begynde en Angrebs
krig, erklæres der Generalstrejke. Det vil sikkert være et
Middel til at faa disse Krigslyster slaaet ned og gøre Krigs
førelsen umulig.«

Det gik ganske anderledes, end Socialdemokraten præ
kede: Efter 1914 tror kun Tosserne paa Socialdemokratiet
som Universalmiddel mod Krigen.
Selvfølgelig eksisterer Retten til Kamp imod Udbyt
ning af Arbejdskraften. Saa sent som i 1813 blev Strejke
deltagere hængte i England, og i 1831 blev nogle Arbejdere
forviste til Australien, fordi de havde dannet en Slags Fag
forening efter Robert Owens Anvisninger. I Frankrig var
Fagforeninger forbudte lige til 1884, og endnu for ikke
mange Aar siden lod »den første socialistiske Minister« i
Paris Politiet hugge ind og konfiskere den røde Fane, naar
den viste sig i Gaderne. Hos os gaar Politiet foran paa
Grundlovsdagen og skaffer Plads baade for den rode Fane
og »den første socialistiske Minister «, formerne for Klas
sekampen skifter altsaa; Retten til at udøve den bestaar,
men er rigtignok allevegne stærkt begrænset af Statens
Love.
Fagforeningerne forestiller sig ikke mere Strejkerne

som Indledningen til et nyt Samfund, men vel til et nyt
Klasseherredømme. De bestemmer Lønnen, hedder det; men
det er en Indbildning alene af den Grund, at Mesterfore
ningerne i alt Fald er medbestemmende, og saa for Resten
fordi Lønnen bestemmes af helt andre Aarsager: af Kapi
talens Efterspørgsel efter Arbejdskraft; Pengemarkedet,
Guldprodiuktionen, Rentefoden; Tilbudet af Arbejdskraft;
Ind- og Udvandring; de Arbejdsløses Antal, det som Karl
Marx kaldte Reservearméen; Varetilbudet, Konkurrencen og
Vareefterspørgselen; Raamaterialernes Forekomst, Pris og
Tolden paa dem; gode og daarlige Tider; Høsten; Vejret,
undertiden Vejret paa den anden Side Jordkloden, o. s. v.
Men Arbejderne bestemmer /Æfø Lønnen, Arbejdsgiverne
heller ikke; ja end ikke Arbejdernes og Arbejdsgivernes Or
ganisationer i Forening eller i Lønkamp gør det. Man kan
se det deraf, at længe før disse Organisationer fandtes,
steg Lønnen gennem Aarene saa jævnt som senere, da So
cialdemokratiet tog fat og lærte Arbejdere og Mestre Sam
menhold hver for sig.
I det franske Blad »Le Temps« har der staaet en Af
handling herom; sætter man Arbejdslønnen for Aaret 1900
til Enheden 100, fremkommer der i Frankrig — og mon
Forholdet er synderligt anderledes hos os? — følgende
Skala:
Aar 1800 var Lonnen 40
41
1810
43
— 1820
45
— 1830
48
— 1840
51
1850
60
1860
71
1870
82
— 1880

Aar 1890 var Lønnen 92
— 1900
—
100
— 1910
—
ПО
Heraf sei- man, at Lønnen steg jævnt Længe førend
man havde Socialdemokrater, og at de socialdemokratiske
Fagforeninger i Virkeligheden slet ikke bestemmer Løn
nen, daarligt nok er medvirkende ved dens Fastsættelse.
Men dernæst viser det sig, at til denne Lønskala svarer der
omtrentlig en Skala med Stigning i Livsfomødenliedeme.
Noget væsentligt er der saaledes ikke vundet ved Lønfor
højelser ; det var da heller ikke Karl Marx’ Mening, at Ar
bejderbevægelsen skulde løbe ud i et Strejkeraab efter mere
Løn.
For Resten kan f. Fks de daarligt organiserede fran
ske Arbejdere opvise mindst lige saa gode Resultater som
Arbejderne i Lande med stærke Organisationer.
Dertil kommer, at Lønforhøjelser aldrig gavner det
egentlige Proletariat. Herom siger Henry George:
»Fagforeningerne (Trades-unions) overser de AlmenAarsager, der bestemmer Arbejdets Kaar, og de stræber
kun efter at forbedre Kaarene for en ringe Del af den store
Arbejderskare, ved Midler, der ikke kan hjælpe Resten. Idet
de tilstræber Konkurrencens Indskrænkning, Begrænsnin
gen af Retten til Arbejde, er deres Fremgangsmaade lig
en Hærs: Krigstugt, der selv i en retfærdig Sags Tjeneste
giver Anledning til Misbrug og krænker Friheden, medens
deres Vaaben, Strejken, ifølge sin Natur er ødelæggende
saavel for de Stridende som for de Udenforstaaende, da
den er en Slags passiv Krig. At lægge al Virksomhed i
Fagforeningsbaand, som nogle drømmer om, vilde være at
tiælbinde Menneskeheden i Kastevæsen.
Ja, selv saadanne moderate Foranstaltninger som Be
grænsning af Arbejdstiden og af Kvinders og Børns Ar-
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hejde er af samme Natur. De er overfladiske, idet de blot
ser paa Mænds, Kvinders og Børns Begærlighed efter
Overarbejde og forcslaar ved Tvang at hindre dette uden
at gøre sig Rede for, hvad der er Aarsagen dertil: den
tvingende Armod. Og de Maader, hvorpaa slige Ind
skrænknings-Bestemmelser maa iværksættes, gør Indgreb i
den personlige Frihed, kan let give Anledning til Misbrug
og Demoralisation og bebyrder Folket med Embedsmænd.
Det socialistiske Stats-Ideal: alle Mennesker indord
net i Arbejdshære og al Produktion og Omsætning ledet og
reguleret gennem ministerielle Kontorer eller noget lignen
de, vilde, om det lykkedes at gennemføre det, være ensbety
dende med ægyptisk Despoti.«
Henry George kalder det en Vildfarelse, at Magt over
Folket vil blive brugt til Folkets Gavn, og at der kan ud
tænkes et Maskineri af Embedsmænd, som kan styre Folks
personlige Sager bedre end Folk selv. Han tager »Udkniberen«, »det sorte Faar«, »Skruebrækkeren«, »den Gule«
)
*
i Forevar, fordi det er en Arbejder, som Fagforeningsbevæ
gelsen har bidraget til at trykke længere ned, en der er
sat tættere til Vægs netop af Arbejdernes Overklasse. Her
kan desuden tilføjes, at disse Arbejdsløse, dette egentlige
Proletariat, ved at gøre Underbud jo ikke gør andet, end
hvad alle gør, de organiserede Arbejdere ogsaa, f. Eks. i
deres Brugsforeninger og Aktieselskaber, idet Underbud og
Overbud er Principet for al Handel og Vandel. De daarligst stillede, de der mangler Arbejde, maa vel have sam*) De Gule har oprindeligt ikke noget med Kinesere og den gule
Fare at gøre; Navnet skriver sig fra, at i en Kafé i Frankrig,
hvor nogle Ikke-Strejkende holdt Møder, blev Ruderne slaaede
ud af de Strejkende, og Værten hængte da gule Gardiner for
de knuste Vinduer.

me Frihed som de bedre stillede, de der om fornødent kan
undvære Arbejde. Og saa gælder det paa Forhaand, at
»Retten for en Arbejder, der vil arbejde, er lig Retten for
alle de andre Arbejdere, der ikke vil bestille noget. - 1 hvert
Fald maa man have Lov til at staa udenfor en Tvangs
organisation. Endelig dette: hvorfor taler man aldrig om
det Skruebrækkeri, det langt større og beklageligere Under
bud, som Kvinder og Born er blevet tvungne ind paa? Og
hvad er Akkordarbejde og Overarbejde andet end den Stær
keres Underbud og Skruebrækkeri overfor den Svagere, hvis
Underbud blot er af en anden Art? Mange Fagforeninger
støtter Arbejdsgivernes Ønsker om Overarbejde og gaar
samtidig i Procession paa 1ste Maj-Dagen for Indførelse
af 8 Timers Arbejdsdagen. Hvilken Forvrøvlethed!
Den modsatte Vej driver Socialdemokratiet en Person
dyrkelse, som ikke er større paa den berømte kongelige Sky
debane i København. Partiets Foreré, navnlig Rigsdagsmændene, portræteres og biograferes ved enhver Lejlighed,
deres Litografier kolporteres i de smaa Hjem, der indsam
leis Hædersgaver til dem under alle mulige Paaskud, de
nrød tager Adresser og Sølvgenstande, og naar de dør, fajar
de stor Gratis-Begravelse. Denne Rangklasseinddeling fik
et morsomt Udtryk ved det sidste Jordskælv, da der i det
danske Socialdemokratis Hovedorgan stod med Kæmpe
skrift: »2 Rigsdagsmænd dræbte!« og nedenunder med smaa
Bogstaver: »9000 organiserede Arbejdere knuste under
Messinas Ruiner«, samt den betegnende Tilføjelse: Nye
Rigsdagsvalg, men næsten ingen Vælgere!
Fagforeningerne fører ogsaa ind paa Funktionærisme.
Ligesom det er Borgerens Drøm at’blive Statsfunktionær,
er det Socialdemokratens at blive Partifunktionær. Den
første socialdemokratiske Fattigborgmester i København be
gyndte sin Virksomhed med at forlange en ny Kontorchef,

6 Fuldmægtige, 5 Assistenter og 8 Skrivere. I Frankrig har
Demokratiet drevet det til 800,000 EmbedSmænd paa en
Befolkning af 38 Millioner Mennesker, det vil sige, at hvert
48de Menneske er Statsfunktionær, og at 11 Familier paa
hver 4 Personer altid maa underholde en 12te Familie. At
ter her kopierer Socialdemokratiet Bourgeoisistaten. Og saa
er det altsaa tilmed en Indbildning, at Fagforeningerne re
præsenterer Flertallet, at de bestemmer Lønnen, og at de
gavner alle Arbejdere.
Men sæt at Arbejderne virkelig bestemte Lønnen eller
i alt Fald var væsentlig medbestemmende, saa vilde det ikke
nytte dem meget, for de er jo saa godt som uden Indfly
delse paa Varepriserne, bortset fra dette tragiske, at højere
Løn bringer Livsfomodenhédcrne i højere Pris. Vi behøvetblot at minde om det populæreste Udtryk herfor: højere
Løn giver højere Leje. Hvad Husværten ikke lægger paa,
det gor saa Fabrikanten eller Bonden.
Men det vilde være urigtigt at give Fagforeningerne
Skyld for den Kendsgerning, at Arbejdet ikke længer hol
des i Ære, ikke engang respekteres. Det har de nøjagtigt
lige saa lidt Skyld i som i Lønnen. Sandt er det imidler
tid, at Partiets ledende Mænd er de første til at forlade
det egentlige Haandens Arbejde, og blandt dé Menige har
der bredt sig en forstaaelig Foragt for dette Arbejde. Men
det er Klassekampen, der har lært Arbejderne Mangel paa
Kærlighed til Arbejdet og Mangel paa Ordholdenhed over
for Arbejdsaftaler Det er den, der støbte Go on canny
Agitationen (til daarlig Betaling daarligt Arbejde) og Le
sabotage (Arbejdets Bremsning). Det er den, der fik Ar
bejdsgiverne til at svåre igen med haarde Arbejdsfordringer som Anvendelsen af Formænd og Tidtagere (de danske
Jordarbejdere har her Udtrykket: Fortrillere), en Metode,
der har naaet Højden i det saakaldte System Taylor, som

eksempelvis engang satte Produktionen i Louis Renaults
store franske Bilfabrik i Vejret fra 102 Biler pr. 14 Dage
til 135 uden at forøge Arbejdernes Antal. Taylor Systemet
er Sabotagens Modsætning, det gaar ud paa ligefrem vi
denskabelig Arbejdsledelse (scientific management), effek
tivere Arbejdsmetoder, og griber mere og mere om sig i
Storindustrien. Vi nævner ogsaa Truck-Systemet, Arbejdsbetaling med Naturalier, noget der ser ganske ideelt ud,
men under de nuværende Forhold kun er en Form for Ud
bytning, ligesom det lier i Danmark foreslaaede System med
svingende Løn efter Svingningerne i Livsfornødenhedernes
Pristal. Endelig er der Forsøget paa at give Arbejderne
Part i Driftsudbyttet (profit-sharing, en Art co-partner
ship) ; dette System har kun faaet ringe Udbredelse.
Det er endelig Klassekampen, der rejste Arbejder mod
Arbejder i en Forbitrelse, som tit var større end den fæl
les Forbitrelse mod Arbejdskøberne.
Her er der en almindelig Tilbagegang i Kultur, og
hos baade Over- og Underklasse viser den sig i en fuld
kommen Mangel paa Idealer. Vort sociale Liv er Krig, vor
sjælelige Kultur gaar til Grunde i det forfatningsmæssige
Slagsmaals tunge Sammenstød; det gaar saa vidt i Me
ningsløshed, at vi siaas om Arbejdet, Arbejdere mod Ar
bejdere.
Og alt bærer hen mod den store Fagforening, der kal
des Staten. Frihed er ikke længer »Retten til at regere sig
selv for at undgaa at blive regeret af andre«, ikke Person
lighed men Personernes Miskmask, ikke Ideal men Appetit.
Det sociale Spørgsmaal er blevet lutter Mave, og endda
har man ikke kunnet løse det, men ved Siden af den Pawperisme, som Karl Marx skrev om, er der skabt en Pauperisme i Aand. De store Mennesker er nivellerede væk af
Kontingentet til Fagforeningernes Fagforening: Staten, og
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der er en almindelig Fattigdom paa store Tanker. Ingen
tror paa Kvaliteten; det er endt i Kvantitetsbestræbelser, i
fladtraadte Flertalsidealer. Og dersom nogen vil kalde igen
paa den Enkelte og hans Samvittighed og rejse igen den
gamle forladte Inddeling af Menneskene, den i gode og
onde Mennesker — han vil blive stemplet som en Galilæer,
en Anarkist.
Der er sket en Forsimpling. Og der er andre og større
Medskyldige heri end Arbejderne; men det fritager ikke
Socialdemokratiet for dets Part. Vist er det, at dette Parti
Gang paa Gang har slappet eller forfalsket Æresfølelsen
hos Arbejderne, f. Eks. ved at raabe Sejr, naar der et
eller' andet Sted var valgt en Socialdemokrat ind i Besty
relsen for de Fattiges Kasse eller i Bourgeoisiets Finans
udvalg. Socialdemokratiet har skaffet os en Arbejdeistand
uden Idealer, og derved har det skadet forst Arbejderne
og siden det hele.
Partiet skaber Uselvstændighed. »En Sekt eller et
Parti er en Fold, hvor uselvstændige Personer af sig selv
søger hen. Naar Hjorden er bleven tilstrækkelig stor, bry
der den ud og tramper ned alt, hvad den møder paa sin
Vej« (Citat af Artur Christensen). — Ja, gjorde den endda
det! Men Uselvstændighed er bleven Hjordens Aand, den
gennes med Lethed ind i nye Folde. Det er Arbejderklas
sen, der for Tiden rekruterer en Mængde religiøse Sekter,
som heller ikke et Øjeblik falder paa at agitere andre Steder
end netop der.
De Organiserede Arbejdere har haft Del i det fælles
Fremskridt, men kulturelt er de bagud, og allermindst er
de Frisindet iblandt os. Deres Øjne dummes i evig Klasse
kamp; deres eneste Begejstring er den, der vækkes af den
forlorne Glans fra Socialdemokrater i Statens Tjenesteuni
form. Lieres eneste Gevinst er, at Lønnen holder Skridt

med den laveste Levefod, hvad den vilde gøre ogsaa uden
dem.
I alt Fald i Danmark staar Arbejderne kulturelt under
Bønderne. Det har sine rimelige Aarsager. Bønderne var
med i det offentlige Liv mange Aar før Arbejderne; de
stod meget tidligere overfor »det sociale Spørgsmaal, *)
saaledes da de maatte gaa over til nye Produktionsformer
og skabte det første store Stykke Socialisering: Andelsfore
tagenderne; de havde deres egen Højskolebevægelse, længe
førend andre begyndte at lave Arbejderundervisning i By
erne; de ejede deres egne velhavende Aviser, da de social
demokratiske Avisaktier endnu kun gav Underskud; og en
delig var Bondens Arbejde i sig selv mere kulturskabende
end dét ensformige Arbejde i Fabriker og Værksteder. Bon
den tog hver Dag Tag med Naturen, han maatte kende til
Botanik, Zoologi, Kemi, Geologi, han blev tit en hel Viden
skabsmand; han drev Storhandel paa England og Tysk
land — og Byarbejderen levede og led imens under det
indelukkede Arbejdes aandssløvende Specialisering. Der har
derfor været en vis Retfærdighed i det Bonderegimente, som
vi efter Sigende skal have haft i Danmark; et Arbejder
regimente vilde være meningsløst, Arbejderne er for langt
bagud, man kan gerne sige i Socialisme.
De Mennesker taler ikke engang deres eget Sprog, de
taler som deres Avis — og hvilken Avis, hvilket Sprog!
Deres Talere synes allesammen at have taget »Rigsdags
tidenden« til Forbillede. Hvad der foregaar udenfor Par
lamentarismen, udenfor Danmark, ved disse Arbejdere daarlig Besked om; deres Presse fortæller dem ikke al Ting,
og det, den fortæller dem, er afpasset for Umyndige eller
*) Udtrykket „det sociale Spørgsmaal" er skabt af Napoleon den
Første og populariseret af Napoleon den Tredie.

ligefrem forfalsket. Denne Presse gør Arbejderne uvidende,
og Uvidenhed forsimpler. Det er ikke underligt, at Forfat
teren Johan Skjoldborg har advaret Folk mod at købe deres
Overbevisning for 2 Kr. 50 Øre Kvartalet plus Postpenge.
Intet Land kan staa sig ved at have en fordummet Ar
bejderstand. Selv Valgretten bliver endnu mere menings
los, naar den ikke hviler paa Intelligens. Det moralske
Fremskridt er lige saa vigtigt som det økonomiske
At Fagforeningerne, som hele Socialdemokratiet, siaas
paa Pengemarkedet, kan man ikke bebrejde dem. Men man
kan bebrejde dem, at de stadig tror paa den gamle tyske
Indbildning: at man kan dræbe Kapitalismen med Kapi
tal ; de er Skyld i, at Arbejderne ogsaa her har vendt Ryg
gen til deres egen Profet, Kart Marx. Han siger ellers
tydeligt nok, at Pauperismen kan kun tilintetgøres ved at
tilintetgøre Staten. Nu gaar Socialdemokraterne som én
Mand imod Karl Marx, idet de holder baade paa Kapitalen
og Staten. Det er forstaaeligt, at Fagforeningerne har
fulgt Politikerne. Men deres Arbejde bliver da ogsaa
ved at ligge i den gamle Trædemølle, der hedder Klasse
kampen. Det er den kendte Samfundshistorie om igen, at
en Mand sparer lad os sige 10,000 Kroner sammen og
sætter dem i en Bank; derefter gaar en anden Mand ind i
Banken, laaner 10,000 Kroner, — hans, den forstes ti tu
sinde —, sætter dem i en Forretning lige overfor ham og
konkurrerer ham fattig og fallit. Klassekampen er ikke an
det, nogle op og andre ned. Politik er heller ikke andet.
Men Socialdemokraterne har beholdt Slagordet: det
økonomiske, eller som deres Rigsdagsaspiranter med en
lærdere Vending siger: den materialistiske Histoi ieopiattelse. Det er det økonomiske, det materielle, der bestemmer
alt andet. Det turde nu være tvivlsomt; Politikeren ]. C.
Christensen har i alt Fald lige saa megen Ret, naar han

bruger det Valgsprog, at Aand er Magt. Det er vistnok
for en stor Del Aand, der mangler Socialdemokratiet
En af dets materielle Fejltagelser er den, at Kapital
ismen ødelægger Middelstanden. Kropotkin, der i de so
cialdemokratiske Blade nævnes som Fyrste og som den store
Socialist, siger, at Kapitalismen ødelægger ikke Middel
standen; han paaviser med en Mængde Eksempler (en
Afhandling i 1888 om »The industrial village of the fil
ture« og en Bog i 1899 »Fields, factories and workshops«),
at i England, Frankrig og Belgien og mange andre Lande
gror den lille Industri tvært imod kraftigt ved Siden af
den store. I en Indberetning til en socialistisk Arbejder
kongres i 1900 skrev han: »England vedbliver — som allp
de andre Nationer — efter trekvart Aarhundredes IndustriKoncentration (Kapitalisme) at være et Land, hvor smaa
Industrier hver Dag fødes, myldrer frem og mangfoldig
gør sig ved Siden af de store Fabriker.« Kropotkin me
ner endog, at netop den moderne Industri (Gasmotoren,
Elektriciteten, Agerbrugsmaskinerne, Fotografien, Lege
tøjet, Hygiejnen, Cyclen o. s. v.) er gunstig for de smaa
Mestre og' de smaa Handlende, altsaa for Middelstanden.
Udbytterklassen«, Arbejdskøberne og Rentenyderne, tager
ikke af men til, og navnlig Anvendelsen, af Elektricitet som
Drivkraft har skabt en Mængde smaa Kapitalister. Tcherkesoff, Vander veide, Bernstein og Nor vin har paavist det
samme. Her har »den materialistiske Historieopfattelse«
absolut spillet Fallit; Marx tog fejl, da han spaaede, at
Kapitalen vilde komme paa færre og færre Hænder.
Socialdemokratiet er da i Modstrid med sig selv paa
det økonomiske Omraade. Det kopierer Kapitalismen, som
det kopierer Staten. Ingen af Delene er Socialisme. Og
det viser sig i Partiets Brugsforeninger som i dets Fag
foreninger.

Vi tænker her paa de kooperative Foretagender, ikke
paa rene Aktieselskaber som det socialdemokratiske Bageri,
Ølbryggeri o. s. v. 1 Kooperationen er Arbejderne endnu
langt bagud for Bønderne; af dens tre Former; Kreditforeninger, Produktionsforeninger og Brugsforeninger, har
Socialdemokratiet slet ikke prøvet den første, skønt der af
og til har været Tale om Oprettelse af en FagforeningsBank; Partiets Kapitaler staar vedvarende hos »Fjenden«,
hvis man da vil tage dette Udtryk alvorligt i en Be
vægelse, der paa alle Omraader er allieret med Fjendep
Den anden Form for Kooperation er standset ved de om
talte ganske almindelige Aktieforetagender, der højest gav
ner .Arbejdernes Overklasse men ikke Proletariatet. Den
tredje Form er her i Danmark først nu under Opmarsch;
men da Brugsforeningerne længe har været i fuld Gang
andetsteds og nu ventes startede i større Stil hos os, er der
Grund til at vise, at de er ganske antisocialistiske.
Brugsforeningernes Princip er Deltagelse i Udbyttet.
Det vil sige, at de virker med Kapital og Lønarbejde, Ud
bytte af Udbytning. Det er i sig selv ikke meget sociali
stisk; men det kan naturligvis forsvares med, at vi jo heller
ikke lever under Socialismen. - Kooperationerne maa sælge
til Markedets Priser, og Priserne bliver altsaa rent »kapi
talistiske«.
Det er dernæst klart, at den, der køber mest i en Brugs
forening, faar mest Udbytte. Det bliver igen de mere vel
havende i Arbejderklassen, som faar Fordelen, ja, enhver
kan for Resten gaa ind fra Gaden og blive Medlem; med
andre Ord: den sociale Ulighed udjævnes ikke, den forøges,
de mest trængende, »5te Stand«, faar ingen Ting ligesom
i Socialdemokraternes Aktieselskaber. Brugsforeningerne gav
ner en priviligeret Stand indenfor Standen, de fører til en
yderligere Klassedeling indenfor Arbejderklassen. Tilslut

ningen vil komme fra alle dem, der har bedst Raad til at
købe og spare, og end ikke den drevneste Fortolkningskunst
kan faa dem gjort til et med de Ubemidlede, som naar Dr.
phil. Folketingsmand Gustav Bang i sin Tid skrev i Par
tiets Hovedorgan, at »Kooperationen omdanner Samfundet
fra Granden af og tager fat i den rigtige Ende«, men der
efter med grænseløs Enfoldighed fortalte, at Kooperationen
har vi kendt i hundrede Aar(!), at Brugsforeningerne vir
ker som »et Spareapparat« (Profit), »skaffer Ekstrafortje
neste« (Profit), »samler Formue« (Profit), giver »aarligt
Overskud« (Profit), fordeler Overskudet »i Forhold til Købeevnen (Profit) og optager »enhver, der vil« (Profit).
Naar dette er Socialisme, hvad er saa Kapitalisme? Eller
er der ikke mere nogen Grænse for, hvad man kan faa Ar
bejderne til at tro paa?
Dernæst har Brugsforeningerne altid været inde under
det, Nationaløkonomerne kalder intensiv Drift, det vil sige
en kraftig Deltagelse i Konkurrencen ud fra Principet Ud
bytte. Men ved at deltage i Konkurrencen om Udbyttet,
og ved at gøre denne Konkurrence endnu haardere, maa
Brugsforeningerne nødvendigvis indskrænke Arbejdskraften
til det mindst mulige, forøge Arbejdstiden til det mest mu
lige, og derved medvirke til at formindske Arbejdslønnen og
forøge Arbejdsløsheden.
Brugsforeningerne gør det desuden muligt for en
Mængde Arbejdere at leve billigere, og efter Socialdemo
kraternes egne Teorier vil en billigere Levefod altid med
føre Underbud paa Arbejdsmarkedet og Nedgang i Løn
nen.
Endvidere maa det huskes, at Bragsforeningerne over
hovedet aldrig gavner Producenterne, altsaa de Arbejdere,
der frembringer Varerne, men kun Konsumenterne. Og
Konsumenterne, det er som sagt de bedrestillede. Arbejder

nes Udsigter ved Udbyttets Deling bliver saaledes meget
tvivlsomme og i hvert Fald meget smaa. Det er som Pro
ducenter og ikke som Konsumenter, at Arbejderne er mest
udbyttede; men det oprindelige socialistiske Program: Eks
propriering af Jord og Værksteder, Fabriker og Maskiner,
er kun fremme som Festfyrværkeri paa Grundlovsdagen. 1
»Internationale« talte man altid om »den sociale Likvida
tion«; nu taler man til daglig kun om Lønforhøjelse, altsaa om Kapitalisme. Karl Marx har iøvrigt erklæret, at
den socialistiske Organisation kan ikke vokse ud af Pro
duktionsforeningerne«. Og det har jo vist sig at slaa godt
nok til i de mangfoldige Aar, Kooperationen har været
kendt.
De socialdemokratiske Brugsforeninger virker som en
ny Partiskat paa de i Forvejen med Militærbyrder overlæs
sede Organisationer. Det vil igen sige, at en stor Del af
Udbyttet, forudsat at der bliver noget, vil gaa til Klasse
kamp, vel navnlig til Rigsdagsvalg og Strejkebidrag, for
uden hvad der vil gaa til Konkurrencen med Detailhand
lerne og de mere kapitalstærke Stores (Varehuse) i Brugs
foreningernes Stil. I Udlandet 'har man ofte brugt 25 Pro
cent af det aarlige Udbytte til socialdemokratisk Agitation
og desuden er der af og til bleven opkrævet en Ekstraskat
af 10 Øre pr. Brugsforeningsmedlem. Der er altsaa en Del
Arbejderrisiko« forbundet med disse Foretagender og Ud
sigt til en Del »Pligtens Ofre«.
At gøre Arbejderne i en Fabrik eller lignende til Ene
aktionærer i Foretagendet er i sig selv kapitalistisk. Den
Art Kooperation skaber kun et nyt Bourgeoisi, nye Arbejds
givere, nye Kapitalister, ligesom den politiserende Arbejder
bevægelse gør det.
Det har tilmed vist sig, at Arbejderne kan ikke lede
den store Industri, de kan ikke konkurrere med Kapi

talisterne, selv om de virkeligt velledede kooperative Fore
tagender følger godt med i Kapløbet efter Udbytte. For at
nævne nogle Eksempler skal vi oplyse, at i Frankrig, hvor
Bevægelsen er saa gammel, har Regeringen siden 1894
støttet Arbejdernes Produktionsforeninger med Laan til 2
(Procent og desuden med Bestillinger. Men det har vist
sig, at Kapitalen alligevel sluger fra en Femtedel til Halv
delen af Overskudet. I Paris fallerede i lang Tid aarligt
40—50 kooperative Foretagender; i de sidste 60 Aar er
over 400 gaaede i Stykker i den ene By. Der er ingen Enig
hed, der arbejdes daarligt, og i den af Fourier opstillede
Formel: Arbejde, Kapital, Talent, slaar i det mindste et
af Leddene j Reglen klik. Men det vildfe være uretfærdigt
ikke at nævne Undtagelserne. Les Lunettiers de Paris, en
Kooperation af Optikere, stiftedes i 1849 af 13 Arbejdere;
den havde for nogle Aar siden en Ledelse paa 70 Arbejds
givere, 1400 Arbejdere med Andel i Udbyttet, og en Kapi
tal paa 5 Millioner Francs. Le Travail, en Kooperation af
Malere, stiftedes i 1882 og havde 200 udenforstaaende Ak
tionærer, 80 Arbejdere med Andel i Udbyttet, 450 alminde
lige Lønarbejdere, og Kapitalen fik ca. 7 Procent aarlig.
Les Charpentiers de Paris, en Tomrer-Kooperation. ejede en
Million i Reservefond, og Direktøren var Ridder af Æres
legionen. Det ofte omtalte Glasværk i Albi, der er stiftet
1895 af en gammel rig Dame, synes at være det Foreta
gende, der har holdt Kapitaludbyttet længst nede. Den
verdensberømte Familistfere i Guise, der aarlig omsætter
for 9 Millioner Francs i Kokkentøj, blev af Stifteren /. B.
Godin stillet under en klogt udtænkt Regeringsform, der
holdt endnu for Krigen 1914.
Produktionsforeningerne er Merkantilisme, Handel med
det Fonnaal at skaffe Udbytte, Rente, og de er og maa
derfor være en nøjagtig Kopi af den Industri og Handel,

de konkurrerer med. Det kan kun gaa dem, som det er
gaaet Socialdemokratiets Produktionsforeninger: de bliver
Aktieforetagender. De passer til Partiets Politik. Økono
misk er Socialdemokratiet ikke naaet længere end til SaintSimon (t 1825): Ophobning af Kapital; og politisk er det
blevet staaende ved Louis Blanc (t 1882): Samling i Sta
ten.
Derved at det hele tenderer imod Stassocialisine, det
vil altsaa sige Statskapitalisme, er det internationale efterliaanden gaaet af Socialdemokratiet. De socialdemokratiske
Parlamentarikere, hvis Topfigurer alle har aflagt Ed paa
deres Lands Grundlov, samles ganske vist nu og da til in
ternationale Kongresser, hvor der tales om Folkenes Bro
derskab, men det staar i Virkeligheden langt tilbage fpr
Fyrsternes. Paa Kongressen i Paris i December 1916
sagde Jules Ciuesde: »Man kan ikke tale om Internationales
Fallit, for Internationale har aldrig haft nogen Magt.«
Den Krig, som Klassekampen har rejst mellem Arbej
derne selv, maa nødvendigvis ogsaa rejse Nation mod Na
tion, og derfor er det nationale Arbejde og den nationale
Toldbeskyttelse lige saa store Kampord i Socialdemokratiet
som i de andre Partier. P. Knudsen skriver i det saakaldte
Socialistisk Bibliotek«:
»Under Frikonkurrencen har de i industriel Henseende
uheldigt stillede Lande, saa længe de bibeholder Frikon
kurrencesystemet, kun Valget mellem enten at beskytte de
res Industri ved en Fordyrelse af Varerne, eller at udsætte
den industrielle Del af Befolkningen for en omfattende Ar
bejdsløshed, som i Virkeligheden er ensbetydende med øko
nomisk Kain.«
En Tale, som Partiets Finanslovs Ordfører K. Al.
Klausen holdt i Rigsdagen om det nationale Arbejdes Be
skyttelse, blev bagefter udgivet i over 100,000 Eksemplarer

af Arbejdskøbernes Toldudvalg, der uden Forbehold slut
tede sig til Socialdemokratiets Standpunkt. Heller ikke her
har Arbejderpartiet altsaa bevaret noget som helst af So
cialismen ; man er endt samme Sted som alle de andre Par
tier: hos Staten og Statskassen.
Socialdemokratiets Politik er et Led i dets Arbejdermiliiarisme. Men ogsaa i den egentlige Militarisme har
Socialdemokratiet en Andel. 1 Tyskland hed det oprinde
ligt, naar Talen var om Statens Militærudgifter: Ikke en
Mand og ikke en Pfennig! Men det biet' forladt; Bebel
erklærede, at dersom Tyskland fik Krig, vilde Socialdemo
kraterne rejse sig som én Mand imod Fjenden. Hvad de
ogsaa gjorde i 1914. Der er nok af lignende Udtalelser
fra ledende socialdemokratiske Politikere i andre Lande. I
Frankrig fremlagde Jaures en hel Hærlov. Det Forslag til
en Folkevæbning, som det danske Socialdemokratis Repræsentanter i Hærudvalget i sin Tid fremkom med, vilde ifølge
Krigsministeriets Beregninger komme til at koste 27,200,000
Kr. straks og ca. 20,000.000 Kr. aarlig. Det maa dog
vistnok kunne gøres en Del billigere! Den socialdemokra
tiske Folkevæbning, der nærmest er efter schweizisk Møn
ster, er i sin Grundtanke forsvarlig, men om dens militære
Værdi er der Tvivl.
Efter en Rejse til Berlin i Paasken 1916 skrev Borg
bjerg i »Sociai-Demokraten«, at den tyske Industriarbejder
blev en god Soldat paa 6 Maaneder, medens den tyske
Landarbejder ikke kunde blive det paa mindre end et Aar.
Og den kendte Soialdemokrat tilføjede:
»Sagen er den, at den moderne Industriarbejder gan
ske anderledes er i Stand til at omgaas, eventuelt istand
sætte de moderne Krigsmaskiner, Automobiler, Felttelefon,
traadløs Telegraf o. s. v. Og fra Fagforeningerne er de
vante til Organisation, Samvirken og Disciplin. Det er i

høj Grad, sagde Stegele (Redaktør i Hamborg), de sidste
25 Aars Fagorganisation, der vinder Krigen for Tyskland.
Dette er Arbejdermilitarismens Berømmelse. At den
fortjener at berømmes, kan der være delte Meninger om;
men den tyske og den danske Arbejderfører har utvivlsomt
Ret i, at den socialdemokratiske Partidisciplin er den bed
ste Forskole til den militære Regimentsdisciplin og fører
fra Internationalismen langt ind i det kapitalistiske.
Det er i øvrigt ikke sandt, at Ens Fædreland er over
alt, hvor der er godt at være — men der burde ganske vist
være godt at være i Ens Fædreland. Det er Socialdemo
kraternes Fejl, at de heller ikke her tør have et Ideal og
fuldt ud vedkende sig Fædrelandsfølelsen, der kan være
saa forskellig hos de forskellige Mennesker, idet den hos
nogle Mennesker er knyttet mest til Sproget, Dialekten, hos
andre til Stedet, til personlige Minder, til Slægten, til Hi
storien o. s. v. Der er til syvende og sidst kun et Fædre
land, som socialistisk talt fortjener almindelig Respektløshed: det er Staten. Men det er unægtelig konsekvent af So
cialdemokratiet at forsvare den Stat, det paa alle Maader
støtter og efterligner. Karl Marx vilde som sagt omstyrte
den.
<
1 god Overensstemmelse med Partiets øvrige Idefor
ladthed er dets Forhold ti! Religionen, nærmere bestemt:
til den kristeligt Socialisme. I det socialdemokratiske Pro
gram hedder det, at Religionen skal være en Privatsag medens alt andet skal være Statssag — og officielt bekæm
pes Statskirken. Men praktisk tilhører Arbejderne Kirken,
som de tilhører Staten. Fraregnet lidt billig borgerlig Kon
firmation, Vielse og Begravelse, lader selv Førerne deres
Bom døbe, konfirmere og kirkevie, og der er ført en hidsig
Agitation for at faa Partifanerne anerkendte paa Kirkegaardene og opstillede ved Siden af Præsten. Overfor Kir-

kens Socialisme staar Socialdemokratiet derimod stejlt af
visende. Det kan næppe være rigtigt; thi i Religionerne ei
der i alt Fald den Overensstemmelse med Socialismen, at
de lægger det sociale Sporgsmaals Losning over paa den
Enkelte. I Kirkerne siger man: Du kan ikke reformere Sam
fundet, forend Du har reformeret Dig selv; et bedre Sam
fund skabes kun af bedre Mennesker. Og imod dette lader
der sig vanskeligt indvende noget; thi at Kirkerne ved Si
den af har deres Fejl, er ingen Indvending. Dei religiøse
Ideal er godt; det er i alt Fald bedre end ingen Ideal. En
hver kan underskrive Kirkefaderen Augustins Ord: Hold
af din Næste, og gør saa hvad Du vil! Til Dato er der
ikke givet nogen mere dybtgaaende Anvisning til Løsnin
gen af det sociale Spørgsmaal end en Digtersentens, der
gaar lidt forskelligt igen i alle Religioner og lyder saaledes: »Hvis alle elskede alle, ejede hvert enkelt Menneske
hele Verden.'!.
Naar Socialdemokratiet ikke har indset, at der er Sand
heder ogsaa i den religiøse Agitation, kommer det af, at
Partiet i absolut Kritikløshed overfor sig selv altid kritise
rer udad; i sin Selvgodhed monopoliserer det alle Løsnin
ger for Socialdemokratiet og overser, at Socialismen ikke
er et blot Arbejderspørgsmaal og ikke heller et blot Madspørgsmaal. Leo Tolstoi har Aarsag til at udbryde: »Den
socialdemokratiske Propaganda er frygtelig i sin Despot
isme og utrolig i sin Overfladiskhed.« I Virkeligheden er
Socialismen ikke Klassekamp men Klasekampens Afskaf
felse, og den angaar Arbejdsgiverne lige saa vel som Ar
bejderne. Lidelsen bor nemlig ikke i Saksogade, og Lykken
ikke i Amalienborgkvarteret; men der er Overflod paa Li
delse og Mangel paa Lykke overalt hvor der er Tvang,
og Tvang er der overalt i Staten og i Lønarbejdet.
Den Sandhed, som findies i Religionen, fattes desværre

i den religiøse Socialisme. Vi tænker her nærmest paa den
kristelige. Den har nemlig samme Fejl sotn Socialdemokra
tiets; den er Statssocialisme, om man ellers kan bruge det
Ord, hvis to Dele skriger imod hinanden som Ja og Nej.
Det er netop den eneste Maade, hvorpaa Kristendom og
Socialisme ikke kan forenes. Guds Rige her paa Jorden er
noget helt andet end Staten, som henrettede Kristus og
gjorde Kristendommen til Statsreligion, hvorved Livet og
saa gik af Kristendommen.
I den samme Fejl ender alle andre mere eller mindre
socialdemokratiske Bevægelser. Kvindebevægelsen er saaledes ikke andet end et Forsøg paa at faa Kvinderne til at
overtage de slidte Idealer, Mændene efterhaanden har bun
ket sammen i Staten. I Tyskland var der for Krigen 1914
Kvinder, som forlangte at gore Militærtjeneste, altsaa at
arbejde i Hæren som i Fabriken. Deres Iver efter at komme
med i Lønarbejdet — som i Valgarbejdet — er ganske tan
keløs, selv om den ad anden Vej er nok saa forklarlig.
Kvindernes Masseoptræden paa Arbejdsmarkedet har nem
lig forværret Livet baade for Mænd og Kvinder, for Bor
nene og Slægten. Doktor Clod-Hansen skriver:

»Antallet af kvindelige Paretikere (Svæklinge) er ste
get betydeligt overalt i de civiliserede Stater, hvor Kvinden
deltager i Mandens Arbejde og i Civilisationens Fremskridt
Dette forøgede Antal af kvindelige Paretikere synes at være
en Skat, som Kvindekønnet maa betale for det Privilegium
at faa Del i Civilisationsarbejdet.« Hun bliver en Deltager
i Mandens Arbejde, et Arbejde som foregaar efter- en Ar
bejdsplan ordnet for Mænd og af Mænd, efter Erfaringer
gjorte af Mænd. Hun er ikke Mand men Kvinde, og kom
mer hun ind i Mændenes Hvirvel, saa maa hun enten søge
at blive Mand, og da altid en ufuldkommen, eller ogsaa
maa hun bukke under.

DtH samme Læge skriver om Kvindernes Rolle for
Slægten:
»Undersøgelser fra talrige, højst forskellige Lande i og
udenfor Europa har vist, at det hos alle Folkeslag er en
Regel, at Kvinderne er den Del af et Folk, som overalt har
bevaret de oprindelige fysiske Raceejendommeligheder og
Folketypen bedst, ligesom det for Resten ogsaa i Reglen er
dem, som bevarer de gamle Sæder og Skikke bedst.
Blandt de almenkendte Eksempler herpaa har man vistnok
med Rette nævnt de israelitiske Kvinder, der i alle Lande
tydeligst markerer Folketypen.«

Vi maa da vente os mest af de Kvinder, der ikke er
med i den moderne Kvindebevægelse efter mere Lønarbejde
og mere Valgret.
Ajholdsbevægelsen har taget en enkelt Last under Be
handling; det er prisværdigt, thi mange Statsborgere er
mere eller mindre fordrukne. Men sæt at de pludseligt el
ler efterhaanden allesammen blev Afholdsfolk, saa vilde
de kunne leve billigere, arbejde billigere, Lønnen vilde
synke, Fattigdommen blive ved at bestaa, Rigdommen og
saa, og der er ingen Grund til at tro, at Drikkeriet for Al
vor skulde kunne do, naar dets Aarsager saaledes blev ved
at leve. Saa ser vi endda bort fra, at Rydningen af Jor
dens Vinbjærge og Humlehaver vilde skabe anden social
Elendighed.
En lignende Ensidighed viser Jordrentebevagelsen,
Georgeismen. Grundværdibeskatningen som Afløsning for
alle andre Skatter er Stuart Mills og Henry Georges Ind
sats, og Staten vil antagelig være klog nok til at imøde
komme ogsaa denne Statssocialisme. Men Staten beholder
vi altsaa og dermed det ene Menneskes Magt over det an
det, det tvungne Arbejde for Lon, Klassekaartpen.
Disse Bevægelser hører alle ind under Humanismen,
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ligesom Statens egne Bevægelser; de lærer Menneskene at
træde Vande for at undgaa at drukne altfor hurtigt, men
de lærer dem ikke at svømme i Land og redde Livet.
Nærmest Socialismen staar Selvstyrebevægelsen, der er
temmelig ukendt. I Danmark har der eksisteret en Fore
ning for Selvstyre, stiftet i 1907; i dens Program hedder
det:
Sociale Ulykker skyldes som Regel et eller andet Ce/ztralisationssystem og den dermed følgende Ringeagt for
Menneskelykke og Menneskeværd.
Ethvert Centralisationssystem optræder i sin første,
primitive Form som en Organisation med Trang til at un
derlægge sig det størst mulige Landomraade fra et fast
Udgangspunkt (en Hovedstad), for derfra at træffe Be
stemmelser om andres Liv og Skæbne, og i sin moderne
Form som de parlamentariske Systemer, der kan have lig
nende udadgaaende Tendenser, men som dog fremfor alt
bestemmer og centraliserer indenfor ethvert i Følge Tradi
tion og Historie afgrænset Landomraade.
Magten indenfor Parlamenterne glider stadig fra Re
præsentanterne for de øverste mod dem for de nederste Lag
i Samfundet, og Ord som Frisind, Fremskridt og Under
trykkelse misbruges tit af de sidste for at komme til Mag
ten, skønt det kun er deres egen personlige Undertrykkelse
de mener eller kan mene, da selv den socialistiske Stat maa
blive et Centralisationssystem saa godt som nogen.«
Foreningen for Selvstyre arbejdede hen imod en almin
delig Sogne-Kommunisme. Dens bedst kendte Navn er
Læge Hans Torbøl. Det er Centralisationstanken fra den
store franske Revolution, der gaar igen her, en Liafhængig
hedstrang, som andre Steder har vist sig i Lovforslag om
frie Universiteter i Stedet for Statsuniversiteter, i Borger
nes Modstand mod Statsskoler og Statskirker, i Kunstner-

fles Kamp imod Statsakademier, kort sagt i Arbejde for
provinsielt Selvstyre og lokal Frihed. Men ogsaa denne
Bevægelses Tilhængere bliver staaende ved Lovgivningen,
Parlamentarismen, Staten; de har faaet fat. i Socialismens
Skal, ikke i dens Kerne. Selvstyrebevægelsen mødes med de
andre humane Bevægelser i Forsøg paa at sætte en ny
Lap paa en gammel Klædning.
At det er Socialdemokratiet, der fører an i denne Hu
manisme, som ikke er Socialisme, synes utvivlsomt. Man
er alle Vegne inde paa Stats- og Kommunekapitalismen,
Krigen har hjulpet til, og man er sine Steder naaet til so
cialdemokratiske Regeringer. Pauperismen er bleven ved at
bestaa.
I Finansaaret 1911—12, altsaa før Krigen under
støttedes 134,000 Personer af Fattigvæsenet, deraf 38,000
i København (hvor der er ansat ca. 14,000 kommunale
Funktionærer!). Af det hele Antal modtog 18,200 Under
støttelse »uden Fattighjælps Virkning« men var ligesaa reelt
fattige som de andre. Senere er de Understøttedes Antal
steget.
Af ca. 134,300 organiserede danske Arbejdere var i
1915 gennemsnitlig ca. 10,40(T arbejdsløse hver Maaned
Aaret rundt eller 7,7 pCt. af det hele Antal, nøjagtig 7,1
pCt. i København og 8,2 pCt. i Provinsen. Det er en lille
Forbedring fra 1914, hvor Gennemsnitsprocenten vai 9,9,
men lidt daarligere end i 1913 med 7,5 pCt. Og det re
præsenterer 2,714,205 tabte Arbejdsdage. Selvfølgelig ses
Jer bort fra Militærindkaldelseme. Som Forholdet er, maa
Arbejdsløsheden siges at være meget stor, især naar man
fager i Betragtning, at Løn og Dyrtidstillæg aldrig har
været hojere oppe, Efterspørgslen efter Arbejdskraft heller
ikke.
Dette er de organiserede Arbejdere. Det egentlige Pro

letariat har overhovedet ikke mærket noget til Socialdemo
kratiet, ucjpn maaske gennem lidt flere Almisser fra Bour
geoisiet. Med stor Berømmelse omtalte det danske Arbej
derpartis Hovedorgan engang to engelske Arbejdere i Lon
don, der havde henvendt sig til deres Kommune og forlangt,
at den skulde skaffe dem Arbejde i Henhold til en Lov,
der vedtoges i 1601 under- Dronning Elisabeth! Ved Grund
lovsforandringen her hjemme i 1915 glemte de socialdemo
kratiske Rigsdagsmænd imidlertid ganske at faa en Para
graf med om Retten til Arbejde«.
Og saa er Sporgsmaalet om Mad endda ikke hele So
cialismen, ligesom Giv os i Dag vort daglige Bred ikke er
hele Fadervor. Men ikke engang denne ene Side af det
sociale Spørgsmaal har altsaa fundet sin Løsning; Fattig
dommen bestaar trods Socialdemokratiets utallige »Sejre«.

II.
En gammel Fabel fortæller:
Der var en ung Karl engang, han stundede saare
efter Gods og Rigdom, og vidste aldrig ved hvad Middel
han bedst sligt kunde erlange Thi kom han fil en viis
Mand engang og blandt andet gjorde Spørgsmaal til ham,
hvad for et Compendio eller Haandgreb han skulde bruge,
han snarlig kunde vorde rig?
Frygte Gud (svarede denne viise Mand), fordi Her
rens Frygt gjor rig uden Møje.
Nej (svarede samme unge Karl), jeg spørger dig ikke
til paa theologiske Wiis, men efter Verdens Wiis at vorde
rig.
Ak (svarede denne gamle Fader), den Maade veed jeg-

ogsaa, vil Du den følge, staar det til dig. Du skal gaa ud
i en Skov, der skal Du opsøge et stærkt Træ og bore med
en stor Nav et dybt Hul udi det. Naar samme Hul da er
boret, saa tag din Sjæl og Samvittighed og sæt ind udi
bemældte Hul og driv en stor og haard Tome>-Kile eller
Toll uden for hende, lad den saa sidde der udi 60 Aar,
og imidlertid skal Du aldrig tænke engang paa Sjæl eller
Samvittighed, men rage og sammen skrabe, alt hvadsomhelst Du kan overkomme, enten med Ret eller U-Ret, og ikke
den ringeste Tanke gjøre dig om nogen Synd.
Eya (svarede samme unge Karl) om der kommer en
i midler Tid og afhugger mig samme Træ, hvor bliver fia
min Sjæl?
Ja min Søn (sagde denne gamle Fader) det lader jeg
dig sørge fore.«
Sjælen er gaaet tabt for Socialdemokratiet. Forstan
den er desværre gaaet samme Vej; der er kun Meningsløs
hed i Lykkeformelen: den socialistiske Stat. 1 Socialismen
er der denne Mening:
Frihed
Tvang
Lykke

Ulykke

— Frihed forholder sig til Lykke som Tvang til Ulykke.
Men herpaa vil Socialdemokraterne »intet tro«; de op
stiller en anden Formel:
Tvang
Frihed

Lykke

Ulykke

— Tvang forholder sig til Lykke som Frihed til Ulykke,
længe har dog adskillige Mennesker forstaaet, at
Lykken begynder, hvor Tvangen hører op. Men den store
Hob har ikke forstaaet det. Man kan sige, at af Socialis

men har den i Virkeligheden ingen Ting forstaaet; derfor
er den bleven til et Socialdemokrati, der lever paa det me
ningsløse, en evig Klassekamp mellem Trættebælle, et
Slagsmaal for at blive rig, men hvori ingen kan blive rig
uden at hundrede bliver fattige, ingen Klasse kan blive
overst uden at andre bliver nederst, hvori der altsaa slet
intet socialt er men kun den rene Antisocialisme: den ene
trampende hen over den anden.
Friederich Nietzsche er en af dem, der har set den
aandelige Pauperisme i Statsmoralen. Ilan siger: »For saa
vidt som Individet vil sin Lvkke, skal man ingen Forskrif
ter give det angaaende Vejen til Lykken; thi den indivi
duelle Lykke vælder frem af egne, for andre ubekendte
Love, den kan kun hindres og hæmmes af Forskrifter ude
fra. De Forskrifter, man kalder moralske, er i Virkelighe
den rettede mod Individerne og vil aldeles ikke deres
Lykke.
. At sidde moralsk til Doms skal være os usma
geligt! Lad os overlade denne slette Smag til dem, der
ikke hår andet at gøre end at slæbe det forbigangne et
lille Stykke længere , frem i Tiden, og som aldrig selv er
Nutid.
Det er vistnok Fejlen, at vi lever ikke vor egen Tid
men Fortiden, vi lever ikke vort eget Liv men andres. Vor
lid og vort Liv er uden eget Maal.
Man kan naturligvis sige, at til alle Tider har Lykken
været Maalet. Lykken er Baandet mellem Menneskene.
Egenkærligheden er ikke andet end Selvopholdelsesdriften;
men da Slægten ogsaa skal opholdes, opstaar Kærligheden
til andre. Og, siger Nietzsche, Kærligheden er større end
Retfærdigheden: »Den er blind og ejer ét rigt Overflødig
hedshorn ; deraf uddeler den sine Gaver til alle og enhver,
selv om han ikke fortjener dem, ja ikke engang siger Tak
derfor. Den er upartisk ligesom Regnen, der jo efter Bi-

be len og Erfaringen ikke blot gør den Uretfærdige, men
efter Omstændighederne ogsaa den Retfærdige vaad ind
til Skindet.« Filosofen tilføjer spidst, at Kærligheden ty
deligt nok er dummere end Retfærdigheden; men han ind
rømmer, at netop derfor er den saa meget behageligere for
alle.
Nuvel, Maalet kan ikke findes i den almindelige de
mokratiske Lykketrang med dens Lyst til at uniformere og
militarisere Menneskene, ligesom Vejen ikke kan være Klas
sekampen og dens: flyt dig, at jeg kan faa din Plads! Maa
let maa være større. Det ligger allerede deri, at Landene
nu overalt er demokratiserede i den Grad, at man begyn
der at sukke efter endelig en Gang igen at træffe paa en
Aristokrat. Der er Simpelhed for oven og Ynk for neden;
men intet Sted er der Fornemhed eller Lykke. Alt er »Stats
socialisme«, Tvang, Krig, Penge og Fattigdom, vi lever
allesammen de andres Liv, ingen faar Lov til at leve sit
eget. Men saa maa Maalet bestaa i dette: Bort med
Staten!
Det er saa meget rimeligere at søge den Vej, som det
er den eneste, dér aldrig er bleven prøvet. Og den bliver
ikke daarligere derved, at det er den, som Socialismen op
rindelig anviste Det er ogsaa naturligt at prøve den Vej,
fordi en Mængde utvivlsomt kloge Mennesker baade før og
efter Karl Marx har peget paa den, og den derved skabte
Tankeretning forlængst har faaet sit kulturelle Navn:
Anarkismen.
Anarkisterne selv kalder sig undertiden blot Anarki
ster — det græske Ord an-arche betyder: uden Befaling,
uden Regering, Autoritet, Tvang, — undertiden Socialismer;
saa igen anarkistiske Socialister eller socialistiske Anarki
ster, Kommunister eller Kollektivister. Men der er et, de
aldrig kalder sig: de kalder sig aldrig Socialdemokrater.

Anarkismen har tildels samme Oprindelse som So
cialismen; den kan føres tilbage til de gamle »Gilder« og
til Navne som Godwin, Babeuf, Saint-Simon, Robert Owen,
Proudhon, der gjorde Ordet Anarki populært, Karl Marx,
Friederich Engels, Tchemydhevsky, Bakunin o. s. v.
I Litteraturen findes Ordet Anarki saa tidligt som om
kring 1380. Hundreder af Aar senere bruges det bl. a. af
Voltaire, og under »den store Revolution« dannede Anar
kisterne som allerede nævnt et Parti, der foreslog Fælles
ejendom af Jorden. Men endnu i vor Tid medfører Anarki
ikke anden Forestilling hos de fleste Mennesker, end at det
er det samme som social Uorden. 1 Virkeligheden er An
arki Afskaffelse af den bestaaende Uorden, der er grænse
los.
Den nye Opfattelse, Anarkismen bringer, er den, at
det er ikke de Fattige ålene, der lider. Alle lider, de Re
gerende som de Regerede, mere eller mindre, men de lider
alle. Generålaarsagen til Lidelserne er Autoritetsprincipet.
Det sociale Spørgsmaal er ikke et Klassespørgsmaal. Og
dets Løsning er ikke Staten, hverken den socialistiske eller
andre. Kun ét Middel til Lykke er evigt: Frihed, og kun ét
Middel er aldrig prøvet: Frihed. Lønarbejdet har forgif
tet Livet for alle; det maa afløses af frit Arbejde.
At hverken frihed eller Lykke er ubegrænsede, siger sig
selv, og der er ingen Grund til at falde hen i lange Be
tragtninger over, hvordan Arbejdet vil forme sig, naar
Tvangen falder bort; lige saa gerne kunde man spørge
Tvangsfangen om, hvordan han vilde indrette sig, ftaar
han slipper ud af Fængslet. Værre end det var, kan det
ikke blive.
Naar man dernæst vil henvise til, at mange Forsøg
paa at oprette anarkistisk-socialistiske Samfund mislykke
des, saa er dertil at svare, at mange ogsaa er lykkedes.

Der maa imidlertid større Omgivelser til, for at det frie
Arbejde kan fastslaa sin Levedygtighed — hvis det ikke er
Bevis nok, at Lønarbejdet slider i sin raslende Lænke og
for længe siden har fastslaaet Nødvendigheden af at prøve
et stik modsat System.
Den Bourgeoisi-Socialisme, som Socialdemokratiet har
fremhjulpet, indeholder en Del Indrømmelser til den ufor
falskede Socialisme: Anarkismen. En /Ting som Ekspro
priation af Jord og Ejendom er den daarlige Samvittigheds
Røst; det samme gælder en hel Del andet »socialt« Arbejde:
Assureringen mod Tyveri, Ulykke og Sygdom; Fællesdrif
ten af Vand!, Gas og Elektricitet; offentlige Bade, Hoteller,
Pensionater, Vaskerier (f. Eks. i Frankrig og Amerika);
Jernbane-, Dampskibs- og Sporvejsdriften; Anlæggelsen af
Arbejderkolonier, m. m. Det er bleven umuligt at bestem
me hver enkelts Pari i Produktionen, og det gennem Pen
gebetalingen opretholdte Tvangs-Arbejdssystem har heller
ikke til Formaal, at der skal være nogen Mening i Forde
lingen af disse Lønparter; deraf er saa de spredte Ind
rømmelser til en fornuftigere Ordning opstaaede. Det er
Indrømmelser, som Bourgeoisiet har akcepteret, mod at So
cialdemokratiet til Gengæld akcepterede Staten. Den Han
del er forlængst i Orden, og begge Parter har tjent Penge
paa den. Men ingen er bleven lykkeligere ved den.
Den genopstaaede Socialisme sætter Fingeren paa Pen
gene. Dér ligger Menneskenes Forbandelse. Pengene er
ikke saa meget et Byttemiddel som de er et Magtmiddel;
at være rig er at tvinge andre til at arbejde for sig, tvinge
mange til at være fattige, at En kan blive rig; under Pen
genes System arbejdes der i Tvang og i Slagsmaal, for
neden kæmper man for Livet, foroven om Magten over an
dre, Retten til selv at være fri for Tvangsarbejdet, Lønar
bejdet; det ufri Arbejde og Krigen om Magten forraaer og

forvirrer, der arbejdes som i et Galehus, i Spændetrøje og
•under Opsigt; Pengenes Organisation, den fuldkomne
Tvangsorganisation, har skabt den fuldkomne Uorden. Og
her er det da, at den gamle uforfalskede Socialisme atter
rejser sig og raaber ud over Verden: Det fuldkomne An
arki er den fuldkomne Orden. Politikerne med deres Stat
forlanger flere Love, flere Funktionærer, mere Tvangsorga
nisation og mere Fattigvæsen, — Anarkisterne forlanger
det andet: Fuld menneskelig Frihed, det eneste, der aldrig
er bleven forsøgt.
Den Kritik af »det Bestaaende«, som har skabt Tan
ken om dette Forsøg, standser ikke som den socialdemokra
tiske Kritik ved den socialistiske Stat, ved en Produktion
paa den gamle Grund. Det er netop Grunden, der ikke
duer at bygge paa. Arbejdet skal have en helt anden Basis.
Derfor, saa langt som den socialdemokratiske Kritik er
naaet i et saare langt Liv, er ogsaa al Ting tærsket igen
nem, hvert. Straa vendt og ikke en Avne igen. Vi ser det
deraf, at Socialdemokratiet er stoppet op i en mægtig Fat
tigforsørgelse med Laan af. alle Bourgeoisiets gamle af
lagte Idealer. Arbejderpartiet er under denne lasede Le
delse naaet til en stor Ladegaard med almindelig Valgret
til at vælge Opsynet. Man har beholdt sine Arbejdsgivere
i Værkstedet: Kapitalisterne, som man har beholdt sine Ar
bejdsgivere i Moralen: Autoriteterne. Og man har haft
den tarvelige Fornøjelse at være med til at stemme om,
— ikke at bestemme om —, hvem man vil regeres af.
Menneskene gør et mægtigt Skridt fremad, den Dag
de siger : Vi vil overhovedet slet ikke regeres af nogen. Vz
har ingen Brug for Staten!
Og der maa vel være Vej dertil fra det nuværende: vi er
bange for at være frie, vi har en Rædsel for selv at tage

Ansvaret, lad os blive Funktionærer og ty ind under den
socialdemokratiske Stat!
Arbejdets Forsimpling gennem Løn til den ene Side og
Magt til den anden har nødvendigvis forsimplet Menne
skene. Deraf kommer det. at alle er gaaet op i det samme:
i Kamp om Pengene Der findes for Tiden kun én Form for
Frihed, nemlig økonomisk Frihed — og den findes heller
ikke. Thi ingen er fri, hvor alle ikke er det, ingen er lykke
lig, hvor andre lider. Denne Massekamp for at komme
ovenpaa har da ikke blot skabt det store »Run« paa Staten,
men den har bevirket, at man ikke mere tør noget paa egen
Haand Bourgeoisiet har ikke beholdt et Ideal ud over dette,
som ingen Ideal er: at faa andre til at arbejde for sig; og
Socialdemokratiet, der kopierer Bourgeoisiet, drømmer om
noget, som ingen Drøm er men et gammelt Mareridt: ea
Stat, ihvor det er det stærkeste Parti, og de andre altsaa er
de svageste.
Det hele er endt i; Vi vil regere! Derfor maa de andre
opdrages til at lade sig regere Det hedder i Bourgeoisiat
som i Socialdemokratiet: 1 kan ingen Ting selv. Allier Jer
med os. Nu kan I stemme, saa skal vi regere!
Intet er da naturligere, end at man i Bourgeoisiet er
blevet Socialdemokrater, og at Socialdemokraterne er ble
vet Bourgeoiser. »Statssocialismen« har sejret; Socialismen,
saadan som Karl Marx formede den, har tabt. Det er
Skruebrækkerne, der er ovenpaa. De Trofaste gaar omkring
som et Slags Arbejdsløse, der er ingen Brug for deres
Tanker.
Hermed har det Indviklede sejret over det Usammen
satte, det Politiske over det Ideale Og vil man forklare
Flertalsmenneskene, at Løsningen af det sociale Spørgsmaal
er matematisk simpel og ligetil, kommer de løbende med hele
det forvirrede Regnskab over Løn, Udbvtfe, Laan, Rente,
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Skatter, Afgifter, Indførsel, Udførsel, Strejker, Krig, Rege
ring og Fattigvæsen. De har siddet saa længe i dette Mørke,
at de ikke kan taale at se Solen. De er saa hjemmevante i
dette Fængsel, at lukker man op for dem, nægter de at for
lade det. Deres Tankeliv kender ikke til en ren Skjorte en
Gang om Aaret, hvor skulde man da i en Hast kunne vænne
det til daglig Vask og Renlighed.
Selv de ydre Muligheder bliver ikke forstaaede. Da
Socialdemokraterne begyndte deres politiske Optræden, skrev
den daværende danske Presses klogeste Hoveder, Mænd som
Ploug, Bille og Rimestad, at her blev aldrig 500 Social
demokrater. Og nu, forholdsvis faa Aar efter, er Social
demokraterne i intim Alliance med Bourgeoisiet og Mini
sterpladserne. De klogeste er ikke bleven klogere. Naar no
gen fortæller dem, at ude fra de store Nationer kommer der
igen noget Nyt, saa svarer de ligesom den Gang: Jamen
her i Landet bliver det aldrig til noget!
Dfer er imidlertid kun én Vej frem, den at faa Menne
skeheden til at tænke anderledes. Men Begyndelsen hertil
vil ikke udgaa fra vore Socialdemokrater. Kun hvor Ar
bejderne ejer en gammel Kultur, har de sluttet sig til de
genopstaaede socialistiske Tanker. I Danmark er disse Tan
ker ukendte indenfor Socialdemokratiet, eller om man vil:
glemte; men i de mere oplyste Lag kan de i alt Faid spores,
ogsaa fordi Frisindet altid har været størst dér, og maa
være det. Karl Marx er udgaaet fra Bourgeoisiet; Kropot
kin ogsaa.
Nogen Eksplosion af de socialistiske Tanker oplever vi
næppe her i Skandinavien; en lærd Mand har ganske vist
gjort den Iagttagelse, at der er ingen Ting saa roligt som
en Krudttønde et Sekund førend Eksplosionen — men vi
har ingen Krudt i os. Naar Socialdemokraternes Førere
talte om, at de var »parate til Revolutionen«, var det Ko-

medie paa den statsunderstøttede Scene. Snaren? tor vi finde
et svagt Haab deri, at allerede omkring Aar 1300 efter
Kristus blev der skrevet i Jvdske Lov: »Men. vilde hver
Mand nøjes med sit eget og lade Folk nyde Billighed, da
behøvede man ikke nogen Lov.« Der er ikke siden sagt no
get bedre.
Til en Tankernes Revolution maa der svare en social
Opdragelse, som Flertallet aldeles mangler. Den specielt
socialdemokratiske Opdragelse har lært den store Hob, King
Mob, at ynke sig selv: »Man taler om sin Skæbne, stiller
sig op med bred Ryg og sukker - jeg ulyksalige Atlas!« Det
er krumbøjede Sjæle. De tor ikke tænke. Men de har lidt
som Helte og Helgener for den forfalskede Socialisme, hvor
under de nu slider som Socialdemokrater og Parlamentari
kere. Arbejderbevægelsen er da for Øjeblikket af underord
net Betydning for Tænkningens Fremskridt; Socialdemokra
tiet er blevet »Evropas Gendarm« overfor enhver revolutio
nær Tænkning.
Revolutionen i Institutionerne kommer af sig selv, naar
Revolutionen i Tankerne en Gang er naaet Siger man
først: Vi har ingen Brug for Staten, — saa er Statens Rolle
udspillet. Har man et Ideal, vil Samfundet forme sig efter
det; hvis det ikke var saadan, vilde vi endnu leve som Hule
boere.

III.
De Mennesker, der er ivrigst for at forbedre Samfun
det, er ofte helt fremmede for Tanken om at forbedre sig;
selv. Og dog er der ingen anden Vej til Løsningen af det
sociale Sporgsmaal; vi har sagt det: Et bedre Samfund
skabes kun af bedre Mennesker.

Den evige Ros over sine Partifæller, med et dummere
Ord: Meningsfæller, det vil sige den evige Ros over sig
selv, er Vejen bort fra Maalet Alle, der er indrullerede i
et Parti eller Menirigsfæl lesskab, tænker andres Tanker,
ligesom de lader sig regere af andres 1 Iandlinger. Der er
i og for sig ikke noget skadeligt ved at tænke og handle i
Flok; det skadelige opstaar tyrn, hvis der tænkes og hand
les efter Kommando. Der er heller ikke noget at indvende
mod Organisation, men vel imod Tvangsorganisation. Naar
Menneskene en Dag ser og indser, at Jorden gaar rundt, ja
saa har de gjort et virkeligt Fremskridt i Tænkning og
dermed i alt; men hvis de deler sig i Partier paa dette
Spørgsmaal, og det en Dag bliver vedtaget med Stemme
flerhed, at Jorden gaar rundt, eller at den staar stille, ja
saa er der ikke Fremskridt i noget. Værdien ligger ikke i
det vedtagne, men i det forstaaede Derfor er Valgrettens
Værdi lig Nul, naar den udøves af Nuller; i hvert Fald,
om den faar nogen Værdi, vil det komme til at bero paa
Tilfældet, — maaske brænder de Galilei, maaske lader de
ham leve. Intet Spørgsmaal afgøres gyldigt gennem andet
end Forstaaelse. Og Forstaaelse er her ikke andet, end at
man efterhaanden eller pludseligt indser, at nu trænger man
hverken til Partiets eller Statens Meninger. Fuld Forstaa
else er den fuldkomneste af alle Regeringsformer: den at
kunne regere sig selv.
Da næsten alle for Tiden tyer ind under Staten, er
Lykken rimeligvis større end Forstanden. Men det er smaat
med begge Dele. Arbejdet er Lønarbejde, foregaar under
Tvang; det drives af modsatte Interesser, er Slagsmaal
Hvor skulde da Lykken komme fra? Og den store demokra
tiske Hob begriber ikke noget af det hele. Den Gang Lud
vig den Fjortendes Regering tilbagekaldte det nan tiske
Edikt og genindførte Trostvang, var det, som en Histori

ker skriver, »en i højeste Grad demokratisk Forholdsregel«,
— det samme gælder om den nu regerende Arbejdstvang,
den er i højeste Grad demokratisk, den er populær, og med
et helt moderne Ord, den er socialdemokratisk. Arbejderne
slaas for mere Løn og indser ikke, at der er noget at leve
for udover dette mere for den ene, som tilmed betyder min
dre for den anden. Deres Samfundskritik er kun rettet mod
den Overklasse, som de selv kopierer og søger op i, hvor
efter, naar det lykkes, Overklassen maa afgive et tilsvarende
Lag, der glider ned og udfylder de Pladser, som er blevet
tomrne i Underklassen. Deres Ideal er Staten, og naar de
selv bliver de regerende i den, kalder de den for den socia
listiske Stat. Men kom og fortæl disse Mennesker, at So
cialismen er Statens Afskaffelse, og de vil maabe, mens de
fiffigste af deres egne beroliger dem med det gamle: Sta
ten det er jo os!
Men hvordan skulde vi kunne undvære Staten? Der
maa da være Regnskabsvæsen over Mit og Dit, Politi, Dom
stole, Soldater, Regering, Penge og Arbejdsløshed, Rige og
Fattige, Lovgivere og Forbrydere, Kirker og Fængsler. At
skulle undvære alt det, vil jo være at miste Gud!
Ja, der er ganske vist meget lidt Forstaaelse af, at man
kan være Staten foruden, og imellem Arbejderne slet ingen.
Men selv i vort lille Land, der ofte er henved et halvt Aarhundrede bagefter gamle Kulturfolk, begynder enkelte at
sige som Karl Marx: Ned at tilintetgøre Staten redder man
Samfundet. Og det Spørgsmaal: hvordan skal vi da ind
rette os? •— besvarer de korrekt med dette andet Spørgs
maal : ja hvordan skal Fanger indrette sig, naar de 'kommer
ud af Fængslet? Eller: hvordan er det at holde Fred om
Arbejdet, naar man hele Tiden har levet i Krig om det;
hvordan er der i Himmerig maa vi se et Kort over det?
Har Menneskene kunnet finde ud af at bygge sig et

stort Fængsel, maa de ogsaa kunne finde ud af at flytte fra
det. Er Arbejdet nu overalt Kamp mellem Interesser, maa
det ogsaa kunne indrettes paa Fællesskab. Er Produktio
nen hidtil foregaaet for at tjene Penge paa Menneskenes
Savn, maa man ogsaa for Eksempel kunne producere Støv
ler blot for at skaffe sig selv og andre Støvler, og Mad
blot for at stille sin egen og andres Sult. Det er et ganske
falsk Statsdogme, at Menneskene af Naturen er onde.
Alle Indvendinger mod en Generalforandriug liar væ
ret drøftede. Der er statistiske Paavisninger af, at der alle
rede nu produceres saa meget, at enhver kunde »tage i
Bunken«. Der er gjort Rede for, at naar det frie Arbejde
indfores i Stedet for Lønarbejdet, vil Produktionen ikke tage
af men tage til, blandt andet fordi der bliver mange flere
til ,at bestille noget. Man har ogsaa vist, at der er ingen
Grund til Frygt for Dovenskab i en ny Tid, hvor Go on
canny, Sabotage, Strejker og Lockouter bliver ukendte;
Menneskene kan ikke leve uden at arbejde, og kun syge In
divider vil være i Stand til at dovne. Desuden er det ind
lysende, at naar Staten med dens uhyre tidsspildende Kon
flikter, hvor Interesser staar mod Interesser, Arbejde mod
Arbejde, og dens uhyre indviklede Regnskabs- og Beskyttel
sesvæsen for det Udbytte, som ingen længer er i Stand til
at fordele rimeligt, da hver enkelts Part i Produktionen er
bleven uberegnelig, — at naar alt det falder bort, vil der
behøves meget mindre Arbejde end før for de tilmed langt
flere, der bliver om Arbejdet — paa vor uudtømmelige Jord!
Endelig tør man vel regne med, at »Troen skaber selv
de Fænomener, der skal vise dens Berettigelse«. Tro har
skabt Staten, Tro maa kunne flytte den igen. I øvrigt er
Staten ikke nær saa gammel, som Folk tror; her i Evropa
kom den nuværende Stat næsten overalt efter Middelalder
rens Bystyre og er i Virkeligheden ikke ældre end fra det

16de Aarhundrede. Naar det hedder i den officielle Dan
markshistorie, at Gorm den Gamle samlede Riget, er det
derfor kun den halve Sandhed, den anden Halvdel er, at
først lang Tid senere kom Danskerne til at leve i en Stat.
Den Dag i Dag er der Millioner af Mennesker, som lever
udenfor enhver Stat og befinder sig vel ved det; og rundt
om i Verden findes der i Tusindvis af Kommuner, hvor Jor
den er Fællesejendom: i Indien, paa Java, i Sibirien, hios
Mongoler, Malajer, Kabyler og Tyrker.
Man kan egentlig ikke sige, at Troen paa Staten er
dyb. Folk soger ind under den, fordi den tilsyneladende er
den Stærkeste, nemlig det der er. For Lønarbejderkasten er
Staten en Garanti; den sikrer Arbejderne en Minimalløn,
en laveste Lønfod, eller som det hedder: i dette Land dør
ingen af Sult. For den overste Kaste, den der holder Løn
arbejdere, er Staten ogsaa en Garanti; den garanterer Løn
forholdets Eevarelse. Men der er ingen Tvivl om, at i Over
klassen er Troen langt mindre end i Underklassen, hvor
man naivt betaler for at komme ind og se den Kalv med
to Hoveder, der hedder den socialistiske Stat. Hvad bryder'
en økonomisk uafhængig Mand sig paa Bunden af sin Sjæl
om Staten? Han er sin egen Regent, og naar han betaler
Skat, er det fordi han til Gengæld nyder en vis Beskyt
telse, den nemlig at andre lever i økonomisk Afhængighed,
Betingelsen for at han selv kan leve i den eneste nogenlunde
Uafhængighed, der overhovedet findes for Øjeblikket. Hvad
bryder han sig om Statsmoralen, om Lovene? Han er sin
egen Lov; Statens Love handler for Resten næsten ikke om
andet end Beskyttelse af Ejendommen, hans Ejendom, de er
rettede imod de Afhængige, imod dem der trænger til at
begaa Lovovertrædelser, og det gør han ikke. Hvem kender
Lovene? Der laves en om Dagen, de skiftes, lappes, kasse
res, overtrædes, fortolkes og hører rent op ved den nærme

s te Grænse, som slet ikke eksisterer for ham. Anderledes
med Lønarbejderen; han tror paa Staten og Lovmaskine
riet, fordi han endnu ikke tør tro paa den Frihed, som den
anden dog (har en Anelse om, en Forsmag paa; lian tænker
andres Tanker og har derfor ikke begrebet, at der var For
stand, førend der var Lov, og at Moralen hele Tiden er
noget, der kan forandres; han mangler netop som Lønar
bejder Livsinstinktet: fremad, elsk faren!
Om dem begge, Arbejdskcberen og Arbejderen, gælder,
at de Kampe, de deltager i, er ikke værd at lofte en 1 laand
for. De slaas nemlig i Virkeligheden for det samme: Be
varelsen af Lønarbejdet. Og gennem deres to omtrent lige
stærke Organisationer synes det at skulle lykkes dem. Flvem
af dem, der har Ret, er et Spørgsmaal, der under disse Om
stændigheder er ganske ligegyldigt; i Lønsystemet er der
hverken Ret eller Uret, det er Systemet selv, vi skal bort fra,
ligesom det er ligegyldigt, hvad der er Godt og Ondt i
Staten, vi skal »hinsides Godt og Ondt«.
Der er ingen Mening mere i de politisk-national-økonomiske Disputatser om Værdilære. Kapitalrente, Maskiner,
Overproduktion, Normaldag, Minimalløn, Toldbeskyttelse og
Frihandel, Organiserede og Ikke-Organiserede, Kvindekonkurrence og Skruebrækkeri, hundrede nye Rigsdagsmand og
tusinde nye Love — alt det er den negative Side, det Fortær
skede, det Udpinte. Det positive er: bort fra disse Spørgs
maal. Og de falder alle bort med Staten.
Men der er ingen, der piner sig mere med at tærske
i saadanne konservative. Sager end Socialdemokratiet; og
den socialdemokratiske Stat er den usleste Form for en For
nyelse af Samfundet.
Imod denne Forfalskning af Socialismen staar da den
gamle socialistiske Fordring: Statens Afskaffelse.
Hvorledes dette skal gaa for sig, kan der ikke siges

meget om. »En Lænke er akkurat saa stærk som dens sva
geste Led.« Det første maa vel være, at Menneskene mister
Troen paa Staten; og der er mange Tegn paa, at de er i .
Færd med det Man begynder at indse, at Staterne ikke
er det samme som Folkene, at de er Faamandsherredomme,
at Parlamentarismen er en Indbildning. Der er endog et
Flertal, som kan se, at den sidste Verdenskrig var en Krig
mellem Stater og ikke mellem Folkeslag.
»Stat kalder jeg det, hvor alle er Giftdrikfcere, baade
gode og onde. . . . Stat, hvor alles langsomme Selvmord
kaldes Liv. ... Stat kaldes det koldeste af alle kolde Uhy
rer. . . . Koldt lyver det; og dette er den Løgn, som kryber
ud af dets Mund: »Jeg, Staten, er Folket.« . . . Men det
værste af alt er die smaa Tanker. Bedre er det forvist at
handle ondt end at tænke smaat. ... De gjorde Ulven til
Hund og Mennesket selv til Menneskets bedste Husdyr. . . .
Disse Hengivelsens Lærere! Alle Vegne, hvor der er Sot
og Smaalighed og Smuds, kryber de ind som Lus. ... I bli
ver bestandig mindre og mindre, I Smaafolk! I smuldrer
hen, I Veltilfredse! I gaar til Grunde. . . . Ak, forstod I
blot mine Ord: Gør hvad I vil, men lær først at kunne
ville. . . . Elsk kun Eders Næste som Jer selv, men
lær først at elske Jer selv. . . . Ser Du ikke alle
Sjæle hænge som slappe og smudsige Pjalter? . . . Alle
er de syge og svgner de hen af offentlige Meninger. . .
De sidder Dage igennem med Fiskesnøren i Sumpen og tror
sig dybe derved. ... 1 lærte, lig den brogede Flamingo, at
staa i lange Timer i de flade Damme . . .«
Det er den tyske Digterfilosof Friederich Nietzsche, der
hudfletter Statsmennesket paa denne Vis og udbryder: »Det
er paa Ticle, at Menneskene sætter sig et Maal. . . . Jeg si
ger Eder: man maa endnu have Kaos i sig for at kunne
føde en dansende Stjerne.«

Et Kaos lever i og om os. Og der maa vel kunne fodes
en ny Verden. Vender Menneskene sig bort fra den for
virrede Tvangs-Stat og dens Fornyere, da er Dansen be
gyndt.
Utopi ? Ja det raabte man ogsaa efter dem, der vilde,
at Menneskene skulde lære at flyve. Og nu flyver Menne
skene. Alle store Fremskridt er paabegyndte af saakaldte
Utopister. Det var en af Kirkefædrene, der forst sagde:
Ejendom er Tyveri. Lad os bedømme ham mildt: han er
endnu i Mindretal!
Det vil ogsaa være godt at huske paa, at der er ingen
endelig Sandhed og derfor ingen endelig Samfundsform.
Men den Samfundsform, vi nu befinder os i, er i hvert Fald
ikke til at tage fejl af; alle synes enige om, at efter den store
Krig har det prøjsiske Socialdemokratis »Statssocialisme«
sejret. Vi faar Tvangsstater værre end for. Denned er So
cialismen slaaet helt over i sin egen Karrikatur og Sociali
sterne blevet Kejsersocialister. Men da er der ogsaa naaet
en Mulighed for, at Menneskene omsider opdager Fejlta
gelsen og søger tilbage — og fremad!
til Tiden før Sta
ternes Oprettelse. Det er jo ikke saa længe siden. Med an
dre Ord, vi kommer igen til den oprindelige Socialisme.

Vi anbefaler enhver at læse følgende Pjecer:

„Slip Menneskene løs“.
Af J. J Ipsen.

Gjellernps Forlag.
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„Revolutionen er paa Vej“.
Af Emil Manus

„Den røde Bog“.
Af Alexander Gé.
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nti-^Socialister.
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