Tema: Erindringer om arbejdet på fabrikken (1)
Børnene arbejdede gerne i toholdsskift, og da skolerne havde
eftermiddagsklasser for byens børnearbejdere, fik de alle mulighed
for samtidig at gå i skole. Børnene blev ansat til det lettere
arbejde, fordi de var en billigere arbejdskraft end voksne, men
også fordi det både på landet og i byen var en selvfølge, at
børnene tjene penge i de store familier, især hvis en forsørger
faldt fra.
Det var en selvfølge, at børnene arbejde – ingen tog
afstand fra børnearbejde. Først i 1913 blev det forbudt for børn
under 14 år at arbejde på fabrik.
Børn var billig og populær arbejdskraft på fabrikkerne.
Forholdene på fabrikkerne var meget dårlige. Børnene var dem, der
havde det hårdest. De måtte finde sig i at blive skældt ud, og de
risikerede at få øretæver, hvis de ikke bestilte nok.

Kilde 6
Valdemar Madsen: Arbejdsdreng på Brandts Klædefabrik
10 ½ år gammel fik jeg ansættelse i uldspænderiet på Brandts
Klædefabrik. For at blive antaget måtte vi møde med attest fra
fabrikslægen. Arbejdstiden var fra kl. 13 til kl. 19 og lønnen 2
kr. ugentlig. Der var en voksen og to børn til at passe en
spindemaskine med 120 spindler.
Ved konfirmationsalderen fik vi en klædning, for så vidt
vi havde haft ansættelse fra 10-års alderen. Da jeg jo var 10½ år
ved antagelsen, var jeg ikke berettiget til at få
konfirmationstøjet, men spindemesteren var meget interesseret i,
at jeg skulle fortsætte, og gav mig
følgende betingelser:
Jeg skulle tiltræde arbejdet på fabrikken 2. november
1891 til en løn på 7 kr. om ugen og l kr. i tillæg hvert år. 1 kr.
ville hver uge blive tilbageholdt og udbetalt hvert nytår. Ved 18års alderen skulle jeg lære at væve, og konfirmationstøjet fik
jeg. Arbejdstiden var fra 6 morgen til 7 aften med l times
middagspause og 15 minutter spisepause formiddag og eftermiddag.
Jeg begyndte arbejdet efter aftale og fortsatte i 2 ½ år,
men mester holdt ikke sit løfte om årstillægget, hvilket affødte
bitterhed i mit sind. Der var desværre ikke noget skriftligt, og

indtraf det, at fabrikken fik mindre afsætning en kort tid og
derfor ikke kunne holde alle
maskinerne i gang, blev vi sat til at pudse maskinerne, hvilket
efter otte dages tid blev meget ensformigt, ja kedeligt.
Den sidste dag, forinden den maskine jeg passede kom i
gang, havde jeg skilt en del af den og atter samlet den. Efter
endt anknytning af nye valser skulle mester altid foretage prøve
og indstilling af maskinen. Da viste det sig, at jog havde overset
en lille skrue, hvilket bevirkede, at samtlige tråde brast. Mester
spurgte: ”Har du skruet på regulatoren?” ”Ja”, svarede jeg.
Samtidig
langede han mig en lussing. Jeg spurgte, om ikke han troede, jeg
var for stor til en sådan omgang, og meddelte samtidig, at jeg
ophørte med arbejdet fra fredag. Hertil svarede han: ”Du får ikke
dine penge fra nytår”. Dagen efter gik jeg på hovedkontoret og
spurgte, om ikke fabrikanten ville udbetale mig mit
tilgodehavende. Svaret var: ”Du skal nok få, hvad der står på din
konto”, hvilket skete.
Derefter var jeg uden beskæftigelse i otte dage. Jeg
havde en onkel, som fik mig anbragt i lære på et lille væveri,
hvor der var fem væve. Efter tre måneder blev jeg antaget på
Mogensens væveri. Mit første arbejde var at passe en 9/4-væv,
hvorpå der vævedes dynebetræk.
Lønnen varierede fra 12 til 16 kr. ugentligt, alt efter garnets
kvalitet.
Efter 10 måneders forløb fik jeg to 5/4-væve, hvorpå
vævedes mange forskellige varer, såsom satin, bolster, nanking,
buksetøj og flere forskellige tøjer. På denne plads lå min
gennemsnitsløn på 18 kr. ugentlig for 57 timers arbejde
(spisepauserne er fradraget timeantallet).
Fabrikken havde på den tid 60 væve, men blev senere
udvidet med en ny afdeling på 80 væve; deraf var 24 automatvæve. I
denne afdeling blev kun vævet hvidevarer. Der blev stillet krav
om, at hver mand skulle passe tre væve, hvilket affødte en del
uvilje; men det blev gennemført. Tidligere havde vi kun passet to
væve; nu skulle én mand passe 12 automatvæve.
Udviklingen førte til, at der stadig blev stillet nye
krav. Hver mand skulle nu passe fire væve, og lønnen blev
reduceret med henholdsvis 10 og 16% for finere og grovere garner.
Vævene blev sat op til hurtigere gang. Det almindelige var
tidligere 100 slag i minuttet, nu 120
til 160 slag, hvilket havde til følge, at fortjenesten steg - dog
ikke i forhold til arbejdsydelsen i året.

1905 førte vor fagforening en strejke omfattende
alle bomuldsvæverier i landet. Strejkens varighed var 23 uger, men
lønforbedringen var ikke stor. Der blev dog givet en del
indrømmelser, såsom bedre tilrettelæggelse af forarbejdet og andre
småting.
Når en væver har tillært en elev, således at denne
selvstændigt kan påtage sig at væve, er eleven forpligtet til, når
denne har fået selvstændigt arbejde, at betale læremesteren 25% af
sin fortjeneste i de første otte arbejdsuger. Beløbet fradrages
eleven på fabrikkens kontor og bliver udbetalt til læremesteren.
Der var hverken omklædningsrum, vaskerum eller spisestue.
Under spisning sad vi på vævene i arbejdslokalet, og toilettet
bestod af nogle tønder i gården.
Jeg har altid været interesseret i fagbevægelsen, og jeg
var sekretær og kasserer for Odense-afdelingen gennem i alt 13 år.
I året 1914 måtte tekstilfabrikkerne indstille
virksomheden grundet på bomuldsmangel. Jeg fik arbejde på en
konservesfabrik, men allerede året efter fik jeg atter arbejde hos
mit gamle firma, hvor jeg fortsatte med at væve, indtil jeg fyldte
70 år. Når jeg ophørte med at
arbejde, var årsagen, at fabrikken ikke kunne beskæftige alle
væve, og mange blev arbejdsløse.

