Artikel under klummen "Sumpen" fra Detailhandlerbledet 18. december 1914 om Caroline Hansen
Herding
Frk. Caroline Hansen Herding.
Det er jo ingen Hemmelighed, at det smukke Køn mere og mere trænger sig ind overalt, til Trods
for, at Professor Pontoppidan har sagt, at det eneste de laver bedre end Mændene er, at føde Børn, og selv det kludrer de ofte med.
Vi maa tage Forholdene, som de er, og Damerne er nu til Dags haarde Konkurrenter, saavel i
Butik som paa Kontor.
Det vil sige som Medarbejdere.
Som Selvstændige har vi endnu ikke set noget epokegørende.
Der findes, os bekendt, kun en eneste Undtagelse, Frk. Caroline Hansen Herding, der i
Pilestræde har oparbejdet en ganske betydelig Forretning.
Naar vi siger en eneste Undtagelse, saa ved vi vel, at der i Modevarebranchen,
("Manufakturisten" bedes bemærke dette), findes betydelige Forretninger, der indehaves af Damer,
men vi taler altsaa her om Virksomheder, hvor Damerne direkte har taget Konkurrencen direkte op
med Mændene.
Og her har vi kun ovenomtalte Forretning i Pilestræde.
Vi Mandfolk er jo de ældste paa Pladsen, og naturligvis kæmper vi for det, vi nu mener med
Rette eller Urette er vor Ret. Det vilde ogsaa være ulige lettere for os at indrømme det berettigede i
Kvindernes Indtrængen, dersom de virkelig viste os, at de var i Stand til at udføre Sagerne bedre
end Mændene.
Men det sørgelige er, at Kvinderne først laver alle de samme Dumheder, som Mændene har
begaaet, og derefter føjer deres egne til. Man var mere tilbøjelig til at tro paa en bedre Ordning,
dersom man saa en blomstrende Forretning "uden Mandfolkedumheder".
Men tager man nu Forretningen i Pilestræde, saa viser der sig et ganske anset Billede.
Man siger, at Frøkenen lønner meget daarligt og er en alt andet end behagelig Arbejdsgiver. At
Lønningerne ikke er gode ved vi; Frøkenens Behagelighed skal vi ikke opholde os ved, nu for Tiden
er det ikke nemt at være behagelig, dersom man har et stort Personale, og ønsker Orden i
Forretningen.
Men Ankerne er altsaa akkurat de samme, som dem, der rettes mod Mændene.
Til Slut kommer saa vor Anke. Frøkenen har allerede en Gang været i Sø- og Handelsretten,
fordi hun havde solgt Varer under paastemplet Pris.
Frøkenen viste ikke ved den Lejlighed nogen Forskel, hun fremførte nemlig som Undskyldning
den samme, talrige Mandfolk har benyttet: hun vidste ikke, at det var ulovligt, og hun slap med en
Advarsel.
Nu i denne kære Juletid viser hun sig som "Billig"mager med Julelys.
Asp har jo en betydelige Forretning i denne Artikel.
Lysene nedlægges i Æsker efter Vægt med 15, 20, 25 Lys osv., men Prisen er den samme,
beregnet efter Vægt, og er ansat til 50 Øre pr. Æske.
"Billig"magerne opdagede imidlertid snart, at her var Forretning at gøde og Undersalget
begyndte. For at forhindre dette, satte Fabrikanten saa trykt Pris paa Æskerne.
Og nu optraadte Frøkenen som "Billig"mager. Paa store Plakater meddeler hun: Asp Julelys pr.
Æske 50 Øre, under Æske 45 Øre., en saa tarvelig Maade at omgaa Loven paa, som man kan
tænke sig.
Fra Frk. Carolinen Hansen Herding kan vi altsaa ikke vente os det Nye, - i al Fald ikke det gode
Nye.

Iøvrigt er det tvivlsomt, om Frøkenens Fremgangsmaade er lovlig, flere Sø- og
Handelsretsdomme har ialtfald vist, at man ikke lige for Næsen af Kunderne kan fjerne den faste
Pris (Importøren - Whiskey-sagen).
Forholdet er nu det, at ingen i Nærheden kan sælge Julelys, og vor Overbevisning er den, at tager
rette Vedkommende fat paa Sagen, og sørger for de nødvendige Vidner, saa er det ogsaa muligt at
faa Frøkenen dømt. - selv om hun saa ti Gange fortæller Assessoren, at hun er uskyldig.

