Tema: Drengenes strejke i 1896
I 1896 nedlagde børnearbejderne på et par af Odenses
cigarfabrikker arbejdet for at få bedre vilkår og en
lønforhøjelse. Sagen blev dækket af et par af Odenses aviser,
Fyens Avis og Fyns Social-Demokrat. De to aviser så meget
forskelligt på drengenes strejke.

Kilde 1
Fyens Social-Demokrat onsdag den 2. december 1896
Børnearbejdet
Fabriksdrenge forlanger lønforhøjelse og bedre behandling
På tobaksfabrikant H. Nielsens fabrik forsøgte de her arbejdende
ca. 100 drenge for en 14 dages tid siden at opnå en lønforhøjelse.
De sendte fabrikanten en skrivelse, hvori de bad om en meget
beskeden forhøjelse af akkorderne [aftale om løn]. Men
fabrikanten, der tjener guld på børnenes arbejde, afslog
anmodningen, idet han holdt en tale til de unge slibere, hvori han
opfodrede dem til at afholde sig fra sig fra slig revolutionære
påfund. Og drenge fortsatte arbejdet på de gamle betingelser.
På Stokkebyes fabrik kom det herimod i går til krig på
samme spørgsmål. Der arbejder ca. 15 drenge, de fleste for en
ugeløn 1 kr. og 20 øre, dæksmagerne [laver dæksbladene til
cigaren] på akkord. De sendte i går ved middagstid fabrikanten en
skrivelse, hvori de bad om ugelønnen måtte blive sat på til 1 kr.
30 øre og akkordprisen med 5 øre pr. bund. Samt at de for
fremtiden få halvt så meget prygl, som de hidtil har fået. I
parentes bemærket hænger nerverne nok vel løse på enkelte
arbejdsledere her, og den sidste nævnte del skyldtes andragendet
syntes således i al sin spydige beskedenhed ikke mindst
berettiget.
Da drengene ikke i løbet af eftermiddagen hørte fra
fabrikanten, nedlagde de ca. 10. arbejdet, hvorimod resten blev
stående. Og ligesom for at færdiggøre billedet af den moderne
arbejdsstandsning, lod fabriksherren i aftes en betjent postere
uden for fabrikken, da han var bange for uroligheder.
For øvrigt mener han at kunne hjælpe sig med de
tilbageblivende drenge, men om disse ikke finder på at gøre fælles
sag med deres kammerater, er dog endnu et spørgsmål. I alt synes

fabrikanten ikke at være tilbøjelig til at lægge på lønnen. Heller
ikke har drengene fået besked på, om han vil ”slå af” på
pryglerne. Dette sidste spørgsmål burde dog være af en mere
alvorlig beskaffenhed end som så. Thi det kan egentlig være nok.
At kapitalisterne nu om dage udbytter børnene for deres
arbejdskraft. Prygl og mishandling af disse børn må offentligheden
på det bestemteste protesterer imod.

Kilde 2
Fyens Social-Demokrat den 3. december 1896
I anledning af vore meddelelser om røret blandt drengene på to
herværende tobaksfabrikker, der resulterede i en lønforhøjelse på
hr. Stokkebyes fabrik, har Fyens Avis fundet sig foranlediget til
at henvende sig til de to fabrikanter i henhold til det gamle ord,
”at en sag bør ses fra to sider”.
Dette kunne jo for så vidt være rigtigt nok af Fyens
Avis; men da resultatet af disse interviews er blevet, at avisen i
virkeligheden ikke har fundet noget faktisk at indvende mode vore
meddelelser, er det ret malplaceret af bladet at give sig til at
klø løs på os, fordi vi har udtalt os til fordel for børnene.
Avisen har altså intet nyt at melde om denne affære og
heller ingen berigtigelse at gøre til de af os fremsatte fakta.
Bladet har kun røgtet den opgave at fremstille fabrikanterne som
nogle engle og så for resten slå hele sagen hen i – det
latterlige, der betydningsløse.
For så vidt kunne vi hurtigt blive færdig med Fyens Avis,
men der er dog et enkelt punkt, som vi kunne ønske at sætte
fingeren på. Det er pryglesystemet på vore fabrikker, som også har
spillet en rolle under denne ”ubetydelige” affære.
Børnene på Stokkebyes Fabrik bad som bekendt ganske
spydigt om de fremtidig kun måtte så ”halvt så mange prygl, som de
hidtil har fået”. Denne beskedne anmodning viser, som vi skrev, at
næverne hænger temmelig løse på den eller dem, der har kommandoen
over disse børn, og vi har også på anden måde erfaret, at dette
forholder sig rigtigt.
Hvad har nu Fyens Avis at sige hertil? Slutter bladet sig
til vor misbilligelse af dette forhold? Nej, lige så lidt som man
har set noget Højreblad [konservative aviser] udtrykke sin
indignation over det på Kindstrup [børnehjem på Vestfyn]
praktiserede pryglesystem, lige så lidt kan man tænke sig et

Højreblad påtale, at arbejdernes børn, som slider i fabrikkerne, i
reglen må døje en bestemt portion prygle og lussinger i tilgift.
Fyens Avis fortæller, at de vedkommende arbejdsledere ”et
øjeblik tænkte på at imødegå Socialdemokratens påstand gennem de
herværende blade, men de opgav det, for ikke at gøre mere væsen af
denne ubetydelighed”. Men heri ligger netop en erkendelse af, at
prygl ikke er noget usædvanligt på denne arbejdsplads. Hvad skulle
heller bevæge børnene til at beklage sig herover til fabrikanten,
…
Ja, tænk en gang. Kunne man forestille sig noget lignende
for kapitalistpressens vedkommende? Ville det f.eks,. ikke være
ganske urimeligt at tænke sig Fyens Avis sige et eneste ord til
forklejnelse for de proprietærer, hvis interesserer den skal
forsvare, eller at Stiftstidende talte ondt om etatsråderne?
Jo, ganske sikkert. Men at arbejdernes presse skulle
indrette sin mening og sin kritik efter lignende
bekvemmelighedshensyn, er ganske fejlagtigt. Vi fremsætter vor
kritik, når vi finder den nødvendig og berettiget, og lad så den
pibe, der bliver varm.
Men hvem, der i dette tilfælde er ramt, ser man af, at
det er et Højreblad, der piber.
Arbejderne er det selvfølgelig ikke. Thi det er deres og
deres børns sag, vi har talt.

Kilde 3
Fyens Social-Demokrat den 3. december 1896
Fabriksbørnenes strejke – den tidsånd
Affæren på Stokkebyes Tobaksfabrik endte i går med det resultat,
at drengene fik det forlangte løntillæg af 10 øre mere om ugen.
Angående det andet krav, som gik ud på, at de kun ville have
”halvt så mange prygl”, er der ikke givet nogen bestemt besked,
men det menes, at vedkommende arbejdsledere har følt sig således
trufne af drengenes spydige forlangende, at en forbedring også på
dette område kan ventes.
De strejkende drenge mødte på fabrikken i går middags
efter umiddelbart forinden at have holdt krigsråd i anlægget. De
lod da først forhøre på fabrikken om principalens stilling til
deres forlangende, og da det meddeltes dem, at var bevilget, gik
de atter i arbejde.
Således denne ”strejke” endte.

Kilde 4
Fyens Avis den 3. december 1896
Strejkende drenge i Odense
Et par interviews.
Eksemplet smitter! Københavns mælkedrenge strejker og hvorfor
skulle så drengene i Odense stikke op for Københavnerne; det
manglede bare; Det er drengene hos et par af de større
tobaksfabrikanten, det er galt med.
Socialdemokraten for i Aftes indeholder en længere
artikel om forholdene hos de herværende tobaksfabrikanter H.
Nielsen, Frederiksbroen, og Stokkebye, Fisketorvet, hvor drengene
i den seneste tid har lavet en del mudder og forlangt
lønforhøjelse. I fald denne ikke blev dem indrømmet, ville de
strejke. Nævnte blad kommer dernæst med forskellige bemærkninger,
der skulle fremstille fabrikanterne, som nogle sorte sjæle, der
blev rige på drengenes arbejde, og da vi havde en anelse om, at
bladet bedømte sagen noget ensidigt, besluttede vi at høre, hvad
fabrikanterne sagde.
I formiddags henvendte vi os da til de to fabrikanter,
hyldende det gamle ord om at en sag bør ses fra to sider.
Fabrikant Nielsen, hvem vi først talte med, slog det hele
hen i spøg, og betragtede det som rene drengestreger. Drengene hos
ham forlangte en lønforhøjelse af 20 pct., en endog i vore dage
ret skarp fordring. Hr. Nielsen tog da også det fornuftige parti
at behandle drengene som det, de var, børn, han talte til dem som
til børn, og drengene indså hurtigt, at de havde handlet overilet,
navnlig da deres forældre ikke vidste noget om deres skridt. Vi
antager, at disse i højeste grad ville have misbilliget deres
poders forsøg på at efterligne voksne mænd berettigede
bestræbelser for at forbedre deres kår.
En drengestrejke har endnu et vist skær af latterlighed
over sig, og vil forhåbentlig for det gode forhold mellem
arbejdsgiver og arbejderes skyld altid have det.
Som sagt drengestrejken hos Hr. Nielsen har kun været en
lille forbigående bølge, næppe en gang egnet til at vække
munterhed på Arbejdspladsen.
Hr. Stokkebye imødekom for så vidt drengenes fordring, som han gav
en del af dem 10 øre mere om ugen, medens de andre måtte arbejde

på de gamle betingelser. Fyns Social-Demokrat meddeler, at 10
drenge nedlagde arbejdet; det gjorde de ganske vist, men de har
atter optaget det. For øvrigt stod der i aftes en vældig batalje
ude i Ny Vestergade mellem de obsternasige og de besindige drenge.
Nævnte Blad meddeler endvidere, at næverne sidder vel
løse på arbejdslederne, og at drengene får mange prygl.
Arbejdslederne, dvs. formændene, skal være blevet så harmfulde
over denne uretfærdige beskyldning, at de et øjeblik tænkte på at
imødegå Socialdemokratens påstand gennem de herværende blade, men
de opgav det, for ikke at gøre mere væsen af denne ubetydelighed.
Det må for øvrigt også være ret kedeligt for arbejderne, at få en
beskyldning om mishandling udslynget af det blad, der efter eget
sigende skal være arbejdernes talsmand.
For øvrigt er man ret enig om, at drengene ikke har
fundet på deres barnagtige optræden i denne sag af sig selv, men
at ydre påvirkning har været skyld deri. Var det ikke bedst for
begge parter, om den slags blev undgået så meget som muligt i
fremtiden.

Kilde 5
Fyens Avis den 5. december 1896
Drengenes strejke og ”Social-Demokraten”
At vore to interviews i forgårs at fabrikanterne Nielsen og
Stokkebye har Social-Demokraten udfundet, at vi „kløede løs på
den“. Enten må bladet være meget ømfindigtig eller dets redaktion
ualmindelig skikkelig og mildt behandlet andet steds, hvor det har
virket, thi andre dødelige vil næppe at vore fredelige
bemærkninger have funden, at vi kløede løs på bladet.
Social-Demokraten havde sin visdom om strejken fra
drengene, og vi mente derfor, at man også burde høre
fabrikanterne. Det er der dog ikke noget ondt i, og der er derfor
da heller ikke nogen anledning til at skælde os ud for, hvad andre
Højreblade ikke plejer at gøre. Det vedkommer dog egentlig ikke
os, og når navnlig bladet nævner Kindstrup affæren, så er den
omtalt her i bladet, og i vort referat fra branden derude tog vi
sandelig ikke hr. Jensen i forsvar. Det burde bladet vide, og dets
uvidenhed er ingen undskyldning for dets letsindighed.
Bladet spørger dernæst, om vi vil forsvare, at børn
prygles i fabrikkerne. Nej, såmænd vil vi ej! Vi vil oven i købet
yde bladet vor oprigtige anerkendelse, dersom det helt kan få det

afskaffet. For øvrigt tror vi rigtignok, at i vor Tid er det mere
ualmindeligt end almindeligt, at børnene prygles, og når talen
falder på, hvem der prygler børnene, så vil man sikkert i de
allerfleste tilfælde finde Gerningsmændene blandt dem, som bladet
kalder sine meningsfæller.
Og kunne det omvende dem til det bedre, vil det i hvert
fald have en gerning på samvittigheden - og vor anerkendelse skal
det som nævnt også få, dersom det sætter pris på den.

