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Missionsfolkenes                           

    Arbejdervenlighed. 

            _ _ 
 

 Fra Vejen skrives til os: 
  For nogen Tid siden averterede 

Fabrikant Svenning, Vejen, i ”Kriste- 

ligt Dagblad” om to ”hellige” For- 

mere. - Efter nogle Dages Forløb 

meldte der sig da ogsaa en Ansøger, 

nemlig en Mand, der er baade For- 

mer og Fisker; om han er lige god 

eller lige daarlig til begge Dele, vides 

ikke. I det sidste Aars Tid har han 

i Stedet for Formerhaandværket drevet 

Fiskeri, men efter at der var tilbudt 

ham Plads som Hædersmand i Vejen, 

lod han øjeblikkelig Fiskene svømme. 

Aldrig saa snart var Hædersmanden 

arriveret til Vejen, førend Hr. Sven- 

ning afskedigede sine organiserede Ar- 

bejdere; nu skulde det Hele gaa med 

Guds Ord og Salmesang. 

 

 For et Par Dage siden indfandt 

Fabrikant Svenning sig sammen med 

Drejermester Holberg i Former Stege- 

meyers Hjem og spurgte blandt andet 

Stegemeyer, om den Former, der 

havde taget Arbejde hos Fabrikanten, 

var Skruebrækker, og om Værkstedet 

var blokeret. Hertil svarede Stege- 

meyer, at det kendte han altsammen 

intet til. - Det maa vel anses for 

en Selvfølge, at Værkstedet er blokeret 

for organiserede Arbejdere. 
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Annoncer beregnes efter en fast og billig Takst. 

Stadig averterende erholder Rabat. 

 Da Fabrikanten gik, bemærkede 

han til Stegemeyer: ”De skal nok 

høre nærmere fra mig!” - Hvad Hr. 

Svenning mener med denne Udtalelse, 

er ikke let at vide. Det forekommer 

mig imidlertid, at det var nok saa 

smukt, om Hr. Svenning holdt den 

Slags Talemaader hos sig selv. At 

Hr. Holberg, der gærne vil gælde for 

en frisindet Mand, ikke holder sig for 

god til at gaa Hr. Svennings Ærin- 

der, har vakt Forundring hos mange. 

 At Missionsfolkene træder i Russer- 

Brandts Fodspor og søger at berøve 

Arbejderne deres Foreningsret, er ikke 

noget nyt; men at Folk, der kalder 

sig ”frisindede”, ogsaa indlader sig 

paa sligt, er dog temmelig uhørt. 

                     H.

    

    

    

 

Kolding Social-Demokrat Onsdag den 1. November 1903 

 

Organ for det danske Arbejderparti. 

 

Frihed !          Lighed !          Broderskab ! 

”Russer-Brandt” 

 

Jacob Brandt (1856-1912) - direktør for Det Forenede Dampskibs-Selskab - blev i en ung alder chef for 

rederiets afdeling med ansvar for de russiske Østersøhavne. 

Brandt, der under sit mangeårige ophold i Rusland havde fået sin medfødte herskesyge stærkt udviklet og 

som tillige manglede smidighed bragte derved sit selskab i en meget vanskelig stilling, navnlig i forhold til 

dets store udenlandske konkurrenter, hvorved det indvikledes i kostbare ratekampe. 

Samtidig havde han lagt sig ud med sine egne kunder og aktionærer, og alt dette i forening gav anledning 

til at han på flere generalforsamlinger blev genstand for så voldsomme angreb at et direktørskifte blev 

nødvendigt. 

 

Han havde et anstrengt forhold til arbejderbevægelsens forsøg på organisering af arbejderne. 

 

Ref. Dansk Biografisk Leksikon 

 

Skruebrækker er den nedsættende betegnelse for en strejkebryder, dvs. en person, der under en kollektiv 

strejke arbejder i konflikt med de øvrige strejkende kolleger.  

Afledt af skrue der i gammel brug betød strejke. 

Ved fagbevægelsens tidligere organisering i slutningen af 1800-tallet, foregik en strejke som en "skrue", 

hvor man skiftevis strejkede på forskellige arbejdspladser. Var der eksempelvis 10 arbejdspladser indenfor 

en branche, ramte strejkeskruen to arbejdspladser ad gangen. På den måde sikrede man, at de resterende 

otte arbejdspladser udbetalte løn, så man ikke tømte strejkekassen med det samme. En skruebrækker 

kunne således turnere mellem de arbejdspladser, der blev ramt, og dermed ødelægge effekten af strejken.  


