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e fleste av oss, om ikke alle, forbinder Friedrich
Engels’ (1820-1895) navn med Marx’. Engels var
Marx’ venn, samtalepartner, økonomiske støttespiller og
redaktør. Marx’ hovedverk Kapitalen ble utgitt posthumt
av Engels, og gjennom dette og andre bidrag gjorde Engels
seg til medgrunnlegger av marxismen innen politisk filosofi og samfunnsvitenskap. I sann marxistisk ånd hadde de
to vennene et avslappet forhold til opphavsrett: Engels fikk
navnet sitt på Det kommunistiske manifest (1848), forfattet av Marx, og skrev selv avisartikler i Marx’ navn. Men
Engels forfattet også selvstendige verker. Som 24-åring
skrev han Arbeiderklassens vilkår i England (publisert i
1845). Boka er en samling artikler som tar for seg nettopp de uverdige levekårene innen samfunnsklassen som
var oppstått som følge av den industrielle revolusjon, en
sosial og teknisk omveltning som på tidspunktet var kommet lengst i England. Som vitenskapelig arbeid beskriver
boka hvordan arbeiderne lever og hvorfor de må leve som
de gjør, og som politisk kampskrift plasserer den ansvaret
hos de øvre samfunnsklassene, det vil si, industrialistene
og borgerskapet. Etter Engels’ syn har borgerskapet makten til å lindre arbeidernes lidelser, noe de skjuler for samfunnet og for seg selv. Men Engels forblir optimistisk på
arbeidernes vegne: Opplysningen har sluppet forestillinger
om frihet ut i samfunnet, og arbeiderne vil kreve sin frihet
når de innser at de blir snytt for den. Arbeiderne vil innse
at en samlet arbeiderklasse har makten til å kreve politiske
reformer og en større del av samfunnets goder. Ettersom
de færreste av arbeiderklassens medlemmer hadde stem70

merett – ettersom parlamentet var innsatt av borgerskapet
– anså Engels at de ikke var forpliktet til å følge lover i
samme grad som borgerskapet. Det var heller arbeiderens
rett, eller også plikt, å kreve sitt gjennom voldelig motstand, gjennom streik og hærverk. Engels polemikk mot
den borgerlige samfunnsorden tar heller for seg harde realiteter enn abstrakte prinsipper. For selv om borgerskapets
politiske prinsipper kan være korrekte i en viss forstand,
er de i realiteten verktøy for å så falsk bevissthet hos arbeiderne, noe Engels gjør tydelig gjennom eksempler på
borgerlig hykleri. Innenfor det oversatte tekstutsnittet, fra
artikkelen «De enkelte industrigrener. Fabrikkarbeidere i
snever forstand», ser vi hvordan Engels skyr avanserte filosofiske argumenter, som er mer egnet til å skape splid enn
handlekraft innen arbeiderbevegelsene, til fordel for empiri og polemikk mot borgerskapet. For eksempel gjør han
bare narr av den borgerlige forkjærligheten for kontrakter
– der kontrakten danner grunnlaget for den kontraktualistiske retningen innen politisk filosofi, som har vært særlig
utbredt i den engelskspråklige verden, er den for Engels
bare en av mange virkemidler i borgerskapets utnytting av
arbeiderklassen.
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laveriet som borgerskapet holder proletariatet fastlenket i kommer tydeligst til syne i fabrikksystemet. Her
opphører all frihet, juridisk og faktisk. Arbeideren må være
i fabrikken klokka halv seks om morgenen. Kommer han
et par minutter for sent, får han en bot. Kommer han ti
minutter for sent, slipper han ikke inn før etter frokost,
og mister en kvart dagslønn (selv om han arbeider 9 ½ av
12 timer). Han må spise, drikke og sove på kommando.
De aller mest tvingende behovene må han tilfredsstille på
så kort tid som overhodet mulig. Fabrikantene bryr seg
ikke om boligen hans ligger en halv eller en hel time unna
fabrikken. Den despotiske klokka kjefter ham ut av senga,
kjefter ham vekk fra frokost og lunsjbordet.		
Og hvordan har han det i fabrikken! Her er fabrikanten absolutt lovgiver. Han kunngjør fabrikkregler helt vilkårlig, han endrer og føyer til kodeksen sin slik det behager
ham. Og når han skriver inn det villeste tøys sier uansett
domstolene til arbeiderne: «Dere var jo deres egen herre,
dere trengte jo ikke å inngå noen slik kontrakt hvis dere
ikke hadde lyst. Men nå som dere frivillig har gått med
på denne kontrakten må dere også følge den». Slik får
arbeideren salt strødd i såret, han blir latterliggjort av en
dommer, som selv tilhører borgerskapet, og av loven, som
ble vedtatt av borgerskapet. Det finnes mange eksempler
på slike dommer. I oktober 1844 innstilte arbeiderne hos
fabrikanten Kennedy i Manchester arbeidet sitt. Kennedy
saksøkte dem på grunnlag av en fabrikkregel: At ikke mer
enn to arbeidere fra samme arbeidsrom kan si opp om gangen! Domstolen ga ham rett, og arbeiderne fikk ansvaret
for å overholde denne regelen.1 Og hvor utbredt er ikke
disse reglene! Hør bare her: 1. Fabrikkdørene stenger ti
minutter etter arbeidet begynner og ingen slipper inn før
frokost. Den som er fraværende i løpet av denne tiden mister 3 pence per vevstol. 2. Hver maskinstolvever som på
noe senere tidspunkt, mens maskinen er i bevegelse, blir
tatt i å være borte fra plassen sin, mister 3 pence per time
og per vevstol under hans oppsikt. 3. Vevere som ikke har
noen saks på seg mister 1 penny per dag. 4. Alle skytler,
børster, oljekanner, hjul, vinduer osv. som går i stykker må
erstattes av veverne. 5. Ingen vever får si opp sin stilling
uten å kunngjøre dette en uke i forveien. Fabrikanten kan si
opp enhver arbeider uten noen forvarsel for slett arbeid eller
upassende oppførsel. 6. En arbeider som blir tatt i å snakke
med en annen, i å synge eller plystre får 6 pence i bot. Det
samme gjelder den som går fra plassen sin under arbeidet.2
Jeg har fått se nok et fabrikkreglement, som krever at lønn
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tilsvarende et kvarter holdes tilbake for den som kommer
tre minutter for sent, og lønn tilsvarende en kvart arbeidsdag for den som kommer tjue minutter for sent. Den
som uteblir før frokost på en mandag trekkes 1 shilling
i lønn og 6 pence alle andre dager osv. osv. Dette siste er
reglementet til Phoenix Works i Jersey Street, Manchester.
Noen kommer til å si at slike regler er nødvendige for å
sikre det nødvendige samspillet mellom forskjellige deler
av produksjonen i en stor og samordnet fabrikk. De vil
si at en såpass streng disiplin er like nødvendig her som i
hæren. Det kan godt hende, men hva er det for en sosial
orden som ikke kan bestå uten et så skammelig tyranni?
Enten helliger målet middelet, eller så er det rimelig å
slutte fra det onde ved middelet til det onde ved målet.
Og den som har vært soldat vet hva det vil si å leve under
militær disiplin bare en kort tid. Disse arbeiderne derimot
er dømt til å leve – fra sitt niende år til sin død – under et
åndelig og kroppslig herredømme. De er verre slaver enn
de svarte i Amerika, fordi de overvåkes grundigere, mens
det i tillegg forlanges av dem at de skal leve menneskelig,
tenke og føle menneskelig! Sannelig, det kan de bare gjøre
i det mest glødende hat mot undertrykkerne sine og mot
tingenes orden, som har bragt dem i slikt ulage, som har
nedverdiget dem til maskiner! Og enda skammeligere er
hvordan det ifølge typiske utsagn fra arbeiderne finnes en
rekke fabrikanter som krever inn bøter fra arbeiderne med
den mest hjerteløse rigiditet, for å høyne sin fortjeneste
med pence stjålet fra de eiendomsløse proletarene. Også
Leach melder at arbeiderne ofte finner fabrikklokka stilt
et kvarter fram om morgenen, slik at døra er låst når de
ankommer, mens skriveren går med bøteboka gjennom
arbeidsrommene og skriver opp de mange fraværende arbeiderne. Leach skal selv ha sett 95 utestengte arbeidere
foran en fabrikk der klokka gikk et kvarter etter de offentlige klokkene om kvelden, og et kvarter før om morgenen.
Factories’ Inquiry Comission’s Report inneholder lignende
ting. I en fabrikk ble klokka stilt bakover i arbeidstida,
slik at den ble lenger uten at arbeiderne fikk mer lønn. I
en annen fabrikk ble arbeidstida helt åpenlyst et kvarter
lenger. I en tredje fabrikk fantes en vanlig klokke og en
maskinklokke som viste antall antall omdreininger rundt
hovedakslingen. Hvis maskineriet gikk langsomt arbeidet
man etter maskinklokka, inntil antallet omdreinger beregnet for 12 timer var nådd. Hvis arbeidet gikk godt, slik at
maskinklokka viste antallet omdreininger tilsvarende 12
timer, måtte arbeiderne fortsatt arbeide ut de tolv timene.
Vitnet tilføyer at han har kjent noen unge kvinner som var
i godt arbeid men arbeidet på overtid, og som heller ville
gitt seg i kast med prostitusjon enn med dette tyranniet.3
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For å komme tilbake til bøtene, så forteller Leach at han
gjentatte ganger har sett hvordan høygravide kvinner som
setter seg ned for å hvile et øyeblikk mens de arbeider får
6 pence i straff for denne overtredelsen. Bøtene for slett
arbeid deles ut helt vilkårlig. Varene blir undersøkt på lageret og den undersøkende lagermesteren skriver bøtene
på en liste uten helt enkelt å tilkalle arbeideren. Arbeideren
får først høre at han er bøtelagt når han får lønna utbetalt
og varen er solgt eller i det minste er fraktet bort. Leach
har en slik bøteliste som er 10 fot sammenlagt og beløper
seg på £35 og 17 shilling. Han forteller at en ny lagermester ble sagt opp fra fabrikken denne lista stammer fra,
fordi han ga for få bøter og dermed skaffet fabrikanten fem
pund for lite per uke.4 Og jeg gjentar, nok en gang, at jeg
kjenner Leach som en tvers igjennom pålitelig mann, ute
av stand til å lyve.
Også på andre områder er arbeideren arbeidsgiverens
slave. Hvis en arbeiderdatter eller –kone faller i smak hos
den rike herren, så trenger han bare å befale, bare å vinke,
og hun må holde ham med selskap. Hvis fabrikanten vil
ha et lovforslag til forsvar for borgerskapets interesser dekket med underskrifter, kan han bare sende det gjennom
fabrikken. Vil han påvirke et parlamentsvalg, så sender
han de stemmeberettigede blant arbeiderne sine på rad og
rekke til stemmelokalene, der de må stemme for borgerskapet, enten de liker det eller ikke. Vil han ha majoritet i
en offentlig forsamling, så lar han dem gå en halvtime før
de pleier og skaffer dem plasser tett på tribunen, så han
kan overvåke dem tilstrekkelig.
I tillegg må to ordninger nevnes, som i helt spesiell
grad bidrar til å tvinge arbeideren inn under fabrikantens
domsmyndighet, nemlig trucksystemet og arbeiderboligsystemet. Truck vil si å utbetale arbeidernes lønn i varer, en
lønningsmåte som tidligere var svært utbredt i England.
«For å gjøre livet lettere for arbeiderne, og for å beskytte
dem mot kremmernes høye priser», opprettet fabrikanten
en sjappe der allslags varer ble solgt, til hans fortjeneste.
Og for at arbeideren ikke skulle finne på noe slikt som å gå
i billigere butikker – «Tommy-Shop’s» truckvarer var som
regel 25 til 30 prosent dyrere enn i andre butikker – påbød
man ham å få lønna utbetalt i varer heller enn i penger. I
1831 endte den offentlige motviljen mot dette skammelige systemet i The Truck-Act. Den erklærte, for de fleste
typer arbeid, at utbetaling i varer er ugyldig og straffbart
med bøter. Men som de fleste engelske lover har den bare
her og der trådt i faktisk kraft. Riktignok er loven ganske grundig gjennomført i byene, men på landet står det
direkte og indirekte trucksystemet fortsatt i full blomst.
Også i byen Leicester forekommer systemet, og det svært
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hyppig. Jeg kan vise til en rekke domfellelser for brudd på
denne loven, som ble avsagt fra november 1843 til juni
1844 og som finnes beskrevet dels i Manchester Guardian
og dels i Northern Star. Systemet blir naturligvis ikke lenger
praktisert helt åpenlyst. Arbeideren får som regel pengene
sine utbetalt, men fabrikanten har tilstrekkelig makt til å
tvinge ham til ikke å kjøpe sine varer noe annet sted enn
i trucksjappa. Slik kommer arbeideren seg sjelden unna
truckfabrikantene, for nå kan de drive med ugjerningene
sine beskyttet av loven, bare de gir arbeideren penger i
hendene. Northern Star trykket den 27. april 1844 et brev
fra en arbeider i Holmfirth ved Huddersfield i Yorkshire,
og som omhandler en fabrikant ved navn Bowers. Brevets
ortografi skal jeg gjengi i den grad det er mulig:5
Det er nesten pinlig å måtte tenke på at det forbanna trucksystemet forblir så utbredt som i
Holmfirth, og ingen er å finne som tør forsøke å
sette en stopper for det. Her lider mange ærlige
håndvevere under dette forbanna systemet. Her er
et eksempel. Blant de mange medlemmene av den
noble frihandelsbanden er det en fabrikant, som
bor under 150 km fra Upper Bridge-kanten av
byen, som er forhatt i hele nabolaget for den nedrige behandlingen han gir veverne sine. Når de har
ferdigstilt en varp6 som tilsvarer 34 eller 36 shilling, gir har dem 20 shilling, og resten i varer, klær,
40 eller 50 prosent dyrere enn hos vanlige forhandlere, og varene er ofte råtne. Men som frihandelsblekka Mercury sier om fabrikkarbeiderne, «de er
ikke nødt til å ta imot»; «det er helt valgfritt». Åja,
men de må enten ta imot varene eller sulte. Hvis
de ønsker mer enn 20 shilling utbetalt i penger,
eller i noe annet, må de vente én eller to uker på
en varp. Men hvis de tar 20 shilling og varene, så
finnes det alltid en ledig varp til dem. Dette er frihandel. Lord Brougham sier «legg noe til side mens
dere er unge, så dere ikke avhenger av fattigkassa
på deres eldre dager». Skal vi så legge råtne varer til
side? Hvis dette ikke kom fra en lord ville man sagt
at hjernen hans var like råtten som varene vi får
for arbeidet vårt. Mens de illegale arbeideravisene
var i omløp skortet det ikke på politiinformanter
i Holmfirth. Vi hadde Blyths og Eastwoods, men
hvor er de nå? Nå ja, dette er ganske annerledes.
Vår truckster tilhører den gudfryktige frihandelsbanden. Hver søndag går han to ganger i kirka,
og gjentar begjærlig prestens ord: «Vi har unnlatt
å gjøre det vi burde ha gjort, vi har gjort det vi
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burde unnlatt å gjøre, og det er ingen bedring i oss,
men frels oss, gode Gud.» (Ord fra den anglikanske liturgien)7 «Ja frels oss til i morgen, så betaler vi
veverne våre med råtne varer nok en gang.»
Arbeiderboligsystemet ser langt mer uskyldig ut og oppsto
også på en langt mer uskyldig måte, samtidig som systemet slavebinder arbeideren i like stor grad. På landet er det
ofte mangel på arbeiderboliger i nærheten av fabrikkene.
Fabrikanten blir ofte nødt til å bygge slike boliger, og gjør
det gjerne, siden boligene gir ham rikelig med avkastning
på kapitalen han skyter inn. Der eierne av arbeiderboliger får ca. 6 prosent avkastning på kapitalen sin, kan man
regne med at fabrikantens arbeiderboliger kaster av seg det
dobbelte, siden han, så lenge fabrikken er i gang, alltid har
leietakere, og nettopp slike leietakere som alltid betaler på
tiden. Han slipper altså de to største utfordringene som
andre utleiere støter på: Ingen boliger står tomme, og han
løper ingen risiko. Allikevel er disse utfordringene medregnet i leieprisen. Når fabrikanten tar samme leie som
andre utleiere gjør han med 12 til 14 prosent avkastning
en storartet forretning på arbeidernes bekostning. For det
er åpenbart urett at han skal hale inn en større fortjeneste
enn sine konkurrenter, ja det dobbelte, mens han fratar
dem sjansen til å konkurrere med ham. Men at han får
fortjenesten utbetalt fra lomma på den eiendomsløse klassen, som må nyttiggjøre seg hver penny, er dobbelt urett
– skjønt det er han vant til, som har skaffet hele sin rikdom
på arbeidernes bekostning. Men uretten blir aller grovest
når fabrikanten, og dette skjer stadig vekk, ved å true med
oppsigelse tvinger arbeiderne til å bo i sine boliger og dermed til å betale en leie høyere enn det som er vanlig, eller tvinger dem til å betale leie for boliger som de slettes
ikke bor i! Den liberale Sun siterer Halifax Guardian på at
arbeidsgivere har pålagt hundrevis av arbeidere i Ashtonunder-Lyne, Oldham og Rochdale osv. å betale leie for
boliger, helt uavhengig av om de bodde der eller ikke. I
fabrikkdistriktene på landet er arbeiderboligsystemet utbredt. Systemet har skapt tettsteder ut av intet, og som
regel har fabrikanten ingen konkurrenter til boligvirksomheten sin, slik at han kan bestemme leieprisene helt fritt.
Og hvilken makt får ikke fabrikanten ved konflikter med
arbeiderne! Setter de arbeidet på pause, så trenger han bare
å kunngjøre at leia skal betales innen én uke. Ved ukeslutt
mangler arbeiderne ikke bare mat, men også husly, omstreifere utlevert til den nådeløse loven, som sender dem
til en måneds tvangsarbeid på tråmølla.
Slik er fabrikksystemet, skildret så utførlig som jeg har
plass til her, og så upartisk som borgerskapets heltegjer74
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ninger mot forsvarsløse arbeidere tillater, gjerninger man
umulig kan stille seg likegyldig til. Likegyldighet overfor
disse gjerningene ville vært en forbrytelse. La oss nå sammenligne de frie engelskmennenes vilkår i 1845 med de
livegne saksernes vilkår under den normanniske baronen
i 1145. Den livegne var glebae adscriptus, bundet til jorda.
Det er den frie arbeideren også, gjennom boligsystemet.
Den livegne skyldte herren en jus primae noctis, retten til
den første natt – ikke bare er den frie arbeideren bundet
av denne retten; herren hans har retten til enhver natt.
Den livegne kunne ikke opparbeide seg noen eiendom,
for grunneieren kunne ta alt han opparbeidet seg. På
samme måte har den frie arbeideren ingen eiendom, og
under presset fra markedet kan han ikke opparbeide seg
noen. Fabrikanten gjør det selv normanneren ikke gjorde:
Gjennom trucksystemet tvinger han hele tida til seg kontrollen over arbeiderens livsgrunnlag. Den livegnes forhold
til grunnherren ble regulert av lover, som ble fulgt fordi de
stemte overens med moralen, og av moralen selv. Forholdet
mellom den frie arbeideren og herren hans reguleres av lover som ikke blir fulgt, siden hverken moralen eller herrens
interesse stemmer overens med dem. Grunnherren kunne
ikke rive den livegne løs fra jorda, like lite som han kunne
flytte jorda, og siden nesten alt tilhørte baroniet og ingenting var kapital8, kunne baronen på ingen måte selge den
livegne. Det moderne borgerskapet tvinger arbeideren til
å selge seg selv. Den livegne slavet for jorda der han ble
født – arbeideren slaver for sine nødvendigste livsbehov og
for pengene han kan oppfylle dem med. Begge er de facto
slaver. I og med den føydale samfunnsordenen har den
livegne en garanti for sin eksistens. Den frie arbeideren
har ingen garanti, siden han bare har en plass i samfunnet
så lenge borgerskapet har bruk for ham – ellers blir han
oversett, regnet som ingenting. Den livegne ofrer seg for
herren sin i krigstid, arbeideren ofrer seg i fredstid. Den
livegnes herre var en barbar, han så på undersåttene som
kveg. Arbeiderens herre er sivilisert, han ser på arbeideren
som en maskin. Kort fortalt, arbeideren og den livegne
stiller likt på nesten alle områder, og hvis den ene er verre
stilt er det den frie arbeideren. Begge er slaver, men den
enes slaveri er åpent, ærlig, uhyklersk, og den andres hyklersk, skjult med alle mulige knep for ham selv og alle
andre, et teologisk livegenskap, verre enn det gamle. De
humane toryene gjorde rett i å kalle fabrikkarbeiderne hvite
slaver. Men det hyklerske, skjulte slaveriet anerkjenner i
det minste retten til frihet ved å anerkjenne en skinnfrihet.
Det bøyer seg for den frihetselskende offentligheten. At
i det minste frihetens prinsipp har fått gjennomslag, utgjør et historisk fremskritt fra det gamle slaveriet – og de

Artikkel

undertrykte vil tidsnok sørge for at prinsippet blir gjennomført. Til slutt noen diktstrofer som viser arbeidernes
syn på fabrikksystemet. Det er skrevet av Edward P. Mead
i Birmingham og gir det riktige uttrykket for sinnsstemningen som hersker blant arbeiderne.
Det lever en konge, en nådeløs pamp
Ingen konge fra dikterens drøm
En tyrann som holder hvite slaver
og kongens navn er Damp
Han har én arm, en arm av metall
Og skjønt han bare har én
Hefter i armen tryllekrefter
Som slår menn’sker i hopetall
Som hans forfar, den stygge Molek
Som satt mellom Himmons fjell
Fyller hylende flammer hans magesekk
Og med barn før han seg selv
En sulten stim, hans prester
Blodtørst, av vrede full
Hjelper hans kjempegester
Som gjør blod til gull
De knuser menneskets naturlige krav
For en skitten vinning
Kvinnens smerte ler de av
Og døve er de for menns grining
I deres ører er arbeidernes smertestønn
En musikk så skjønn
Jenter og gutters skyggeskrotter
Fyller Dampkongens helvetesgrotter
De helveter på jord, der Dampkongen bor
Har sprutet en ulykke opp
For den menneskelige sjel, først i himmelen hel
Blir myrdet i sin kropp
Så ned med Moleken, tyrann
Arbeidende tusener, alle
Å bind hans hand
Ellers vil landet vårt falle
Og hans stygge menn, hver Mill Lord så stolt
Skinnende av gull og blod
Må styrtes i en folkelig revolt
Så vel som Beistet, deres Gud!9
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NOTER
Manchester Guardian, 30. Oktober.
Leach, Stubborn facts from the factories, s. 9 [ff].
3
Drinkwater Evidence, s. 80, i Factories’ Inquiry Comission’s Report, parlamentsrapport i anledning Factory Act of 1833.
4
Leach, Stubborn facts from the factories, s. 13-17.
5
Engels har oversatt den engelske originalen til tysk dialekt. Jeg har
oversatt den engelske originalen, tilgjengelig på https://ncse.ac.uk/periodicals/ns/issues/vm2-ncseproduct1261/, til bokmål. – Ov.anm.
6
Veverne vever tråder fra varpbommen og tøybommen sammen. Når
alle trådene fra varpbommen er vevd sammen med tråder fra tøybommen er varpen «ferdigstilt». Når veverne «venter på en varp» venter de
på en varpbom. – Ov.anm.
7
Engels’ parentes – Ov.anm.
8
Kapital vil si personlig eiendom – Ov.anm.
9
Jeg har hverken tid eller plass nok til å gi en omfattende skildring av
fabrikantenes svar på anklagene som er blitt rettet mot dem de siste
tolv årene. Disse menneskene lar seg ikke rikke, fordi deres angivelige
interesse blinder dem. Siden mange av innvendingene deres allerede er
blitt avverget ovenfor, så gjenstår det bare å si følgende: Dere kommer
til Manchester, dere vil bli bedre kjent med forholdene i England. Dere
har fått noen «respektable» mennesker varmt anbefalt, selvfølgelig. Dere
stiller noen spørsmål om arbeidernes vilkår. Man introduserer dere
for noen av de fremste liberale fabrikantene, som Robert Hyde Greg,
Edmund Ashworth, Thomas Ashton, noen slike. Dere forteller om hensikten med besøket. Fabrikanten forstår, og han vet hva han må gjøre.
Han tar dere med til fabrikken sin på landet – Herr Greg til Quarry
Bank i Cheshire, Herr Ashworth til Turton ved Bolton, Herr Ashton
til Hyde. Han fører dere gjennom et prektig, velutstyrt fabrikkbygg,
kanskje også med ventilasjonssystem, gjør dere oppmerksom på de
høye og luftige rommene, de vakre maskinene, og her og der også sunt
utseende arbeidere. Han byr på en god frokost og foreslår et besøk til
arbeiderboligene – han tar dere med til boligene, som ser nye, rene og
pene ut, og med inn i en og annen bolig. Naturligvis bare til bestyrerne,
mekanikerne osv., slik at dere får se familier som bare lever av fabrikken!
I de andre hadde dere jo kunnet se at bare kone og barn arbeider, mens
mannen stopper strømper. Fabrikantens nærvær gjør det umulig å stille
avslørende spørsmål. Folkene hans ser ut til å få godt betalt, til å være
tilfredse og forholdsvis sunne. Dere vender dere litt etter litt bort fra
de overspente idéene om sult og elendighet. At arbeiderboligsystemet
gjør arbeiderne til slaver, at en trucksjappe kanskje ligger i nærheten,
at folkene hater fabrikanten får dere ikke se, fordi han er tilstede. Han
har vel opprettet skole, kirke og leselokaler også. At han trenger skolen
til å venne barna til underdanighet, at han bare godtar skrifter fremmer
borgerskapets interesser i leselokalet – det holdes skjult for dere. Dere
ser et behagelig patriarkalsk forhold, dere ser bestyrerens liv, dere ser det
borgerskapet lover arbeiderne dersom de vil bli slaver i ånden óg. Helt
fra begynnelsen av har fabrikantene hatt denne «fabrikken på landet»
som sin kjepphest, fordi ulempene ved fabrikksystemet, spesielt de
sanitære, delvis forsvinner i den rene lufta og de landlige omgivelsene
og fordi den patriarkalske formen for arbeiderslaveri har holdt ut lenger
på landet. Dr. Ure synger en Dityrambe om temaet. Men neimen om
arbeiderne skulle finne på å tenke selv og bli chartister – da opphører
med ett fabrikantenes faderlige sinnelag. Og forresten, dersom dere
skulle ønske en guidet tur gjennom arbeiderstrøkene i Manchester, vil
dere se formen fabrikksystemet inntar i en fabrikkby – ja, da vil dere
måtte vente lenge før disse rike borgerne melder seg. Herrene vet ikke
hva arbeiderne deres vil og under hvilke vilkår de lever, og de vil ikke,
lar seg ikke vite det, for de ville måtte risikere å finne ut noe som uroet
dem eller til og med beveget dem til å handle i strid med sine interesser.
Det spiller heller ingen rolle – det arbeiderne må gjennomføre kan de
gjennomføre alene.
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