Tema: Børnevedtægten
Ansøgninger til Odense Byråd
I 1908 fik Odense en såkaldt børnevedtægt (se kilde x), der gav
nogle rammer for børns arbejde. Vedtægten fik flere forældre til
at søge byrådet om fritagelse for vedtægtens regel om, at børn
under 12 år ikke måtte tage lønarbejde (se kilde xx, xx og xx).
Byrådspolitikkere kunne fortælle, at de blev opsøgt af ulykkelige
mødre, der bad dem give en dispensation fra vedtægten.
Det socialdemokratiske byrådsmedlem, L.D. Rasmussen,
sagde under et byrådsmøde, ”at vedtægten var så god, at man kunne
vente, at borgerne ville være glade ved den. Børnene har ikke
forsørgelsespligt, og hvis en mand ikke kan undvære den indtægt,
børnene har skaffet ham hidtil, må han søge gennem sin
organisation at få sin egen løn hævet”.
Børnevedtægten blev diskuteret indgående i byrådet, men
alle var enige om, at man ikke gav dispensation.

Kilde 9
Fyens Stiftstidende bragte den 19. oktober 1906 et referat af
byrådets møde, og her havde man diskuteret den nye børnevedtægt.
I byrådets møde i går - det varede en time - førtes en del
forhandling om et forslag til vedtægt for børns erhvervsmæssige
arbejde. Dette forslag gik hovedsagen ud på at forbyde anvendelse
af børn under 12 år til budtjeneste o. lign. og sætte bestemmelser
for deres anvendelse, når de er over 12 år, samt at indskrænke
arbejdstiden for unge mennesker under 18 år handelsfaget. Det
sidstnævnte var Kruuse betænkelig ved, og han udtalte i det hele
betænkelighed ved at berøve forældre den indtægt, børnearbejde kan
ind bringe. J.L. Christensen var imod, at grænsen sattes ved 12
år; han ville have den ned til 10 år; han hævdede navnlig, at der
ved den foreslåede grænse ville påføres adskillige næringsdrivende
borgere forøgede udgifter ved dyrere folkehold. Efter bemærkninger
af adskillige medlemmer blev forslaget imidlertid vedtaget.

Kilde 10
Bekendtgørelse
Om en af Indenrigsministeriet godkendt vedtægt for Odense Købstad
angående børns og unge menneskers arbejde i visse nærmere bestemte
arter af erhvervsvirksomhed.

I henhold til lov nr. 71 af 11. april 1901 om arbejde i fabrikker
og dermed ligestillede virksomheder samt det offentliges tilsyn
dermed § 1, 2. stykke, godkendes herved følgende af Odense Byråd
vedtagne vedtægt for Odense Købstad angående børns og unge
menneskers arbejde i visse nærmere bestemte arter af
erhvervsvirksomhed udenfor fabriksvirksomhed og dermed
ligestillede virksomheder, således at vedtægten træder i kraft den
1. april 1908:
§ 1.
Anvendelse af børn forbydes eller indskrænkes i overensstemmelse
med de i § 2 indeholdte regler for følgende arter af
erhvervsvirksomheder:
1. Ombæring af mælk, brød, kager eller aviser for
forretningsdrivende, hvad enten børnene anvendes direkte af disse
eller gennem mellemled.
2. Tjeneste udenfor Hjemmet på keglebaner, beværtningssteder samt
ved karusseler, spil- eller skydeindretninger og lignende.
3. Udøvelse af handelsvirksomhed og budtjeneste (byplads eller
lignende) for andre end barnets forældre.
4. Beskæftigelse udenfor hjemmet ved aftapning af øl eller
petroleum for forretningsdrivende.
§ 2.
1. Børn under 12 år må ikke anvendes.
2. Børn over 12 år må, indtil de er lovligt udskrevne af skolen:
a) kun benyttes i de pågældende virksomheder i 6 timer i døgnet,
deri indbefattet ½ times hviletid, og kun i tiden mellem kl. 6
morgen og 8 aften;
b) ikke benyttes til arbejde i den tid, hvor de skal søge skolen
eller konfirmationsforberedelsen eller i den sidste time før disse
tiders begyndelse;
c) ikke arbejde i virksomheder på Folkekirkens søn- og helligdage,
dog skal dette forbud ikke gælde med hensyn til ombæring for

forretningsdrivende af mælk, brød eller kager, som foregår inden
kl. 9 formiddag.
§ 3.
Unge mennesker af begge køn fra udskrivning af skolen til 18 års
alderen må ikke beskæftiges erhvervsmæssigt ved handelsvirksomhed
og kontorvirksomhed, når denne sidste drives som erhverv, eller
ved noget dertil hørende arbejde i tiden før kl. 6 morgen eller
efter kl. 8 aften, undtagen aftenen før Folkekirkens helligdage
samt de sidste 14 dage før juledag og søndagen før nytår. For dem,
der besøge handelsskolen, skal arbejdstiden lægges således, at den
ikke hindrer dem i at benytte sådan undervisning.
§ 4.
Forinden nogen arbejdsgiver antager et barn eller ungt menneske
til arbejde, for hvilket der i denne vedtægt er fastsat
indskrænkninger, skal han forvisse sig om sammes alder og
sundhedstilstand. I dette øjemed skal det pågældende barns eller
unge menneskes alder oplyses ved en fødselsattest, og
arbejdsgiveren skal ved en efter hans begæring af vedkommende
embedslæge eller anden autoriseret læge foretagen undersøgelse
sikre sig bevis for, at den pågældendes legemlige udvikling eller
helbredstilstand ikke skønnes at være til hinder for, at han (hun)
anvendes til det arbejde, han (hun) skal udføre. Ved bedømmelsen
af den legemlige udvikling må undersøgelsen særlig rettes på, om
den pågældendes højde, vægt eller brystvidde er ringere end den
normale for personer i hans (hendes) alder, og fornøden oplysning
i så henseende må indeholdes i den af vedkommende læge udstedte
attest. Betalingen for undersøgelsen og udstedelsen af den
fornødne attest udredes af arbejdsgiveren. For den første
udstedelse af fødselsattest til forevisning ved den her omhandlede
lejlighed gives ingen betaling.
§ 5.
Overtrædelse af denne vedtægts bestemmelser straffes med bøder i
henhold til bestemmelserne i lov nr. 71 af 11. april 1901.
Hvilket herved bringes til almindelig kundskab.
Indenrigsministeriet, den 27. februar 1908.

Kilde 11
Ansøgning 1
Ansøgning til byrådet.
Ifølge vedtægt om børns arbejde, tillader jeg undertegnede, C,
Arnesen, mig at ansøge, det ære byråd om tilladelse, til at mine
drenge, Svend og Kristian, må beholde deres formiddagspladser, da
det er lette Pladser.
Grunden til at jeg søger om tilladelsen, er, at jeg har 8
børn, og kun et over 12 år. Svend, som er 10 år og to måneder, er
hos Valsøe i Overgade. Kristian, 9 år og 3 måneder, er på fru
Volters Pensionat, Fisketorvet.
Odense den 25/3 08
Ærbødigst
C. Arnesen
Tømrersvend
Valdemarsgade 3

Ansøgning 2
Odense 7/4 1908
Undertegnede ville gerne andrage om at beholde en lille bypige
datter af cigarfabrikant Knudsen, Jens Benzonsgade 52, til at
besørge nogle få ærinder samt gå 2 steder med mad om middagen
vedkommende er ikke fyldt 10 år.
Med agtelse
Olivia Jørgensen
Vesterbro 96 II Sal

Ansøgning 3
Odense den 28. marts 1908
Højstærede byråd!
Undertegnede tillader sig herved underdanigst at søge det ærede
byråds tilladelse til at lade vor søn, Harald Georg Nielsen,
beholde sin byplads, som han nu har haft et år hos gørtler
Behrens, Nørregade 89, hvor han går byærinder nærmest for fruen og
er der fra kl. 1½ til 6½, så han kan nok få tid til at lære sine
lektier og endda få rigelig hvile, han fylder 12 år til efterår er
rask og ualmindelig kraftig og opvakt, så hans bror, som er to år

ældre og også er en rask dreng, slet ikke kan klare sig for ham og
han vejer over 30 pund, så det er stor synd og ulykke om han ingen
ting må tage sig for thi det er jo det samme som at lede ham ind
på forbrydervejen og det kan vi som hans forældre dog ikke rolig
se på han kan lære ondt nok endda han behøver ikke at gå og drive
hele eftermiddagen og vi har intet hjemme at beskæftige ham med og
kan heller ikke betale for ham andre steder, da vi har det meget
småt og nok kan trænge til han kan tjene lidt til hjælp til
klæderne man skulde næsten heller ikke tro der er noget fornuftigt
eller rettænkende menneske der vil forbyde en rask dreng at
bestille noget, når det ikke overstiger hans kræfter thi arbejdet
er godt, men lediggang er en rod til alt ondt og det er vel nok os
der skal sørge for ham og være ansvarlig for ham men så må vi også
have rådighed over ham ellers må de hellere tage både børn og
ansvar, som laver slige uretfærdige og meningsløse bestemmelser.
Håbende at det høje byråd tager hensyn til vort
nødvendige ønske og ydmyge begæring og tillader Harald at beholde
sin plads er vi underdanigst
Arbejdsmand Jens Christian Lars Julius Nielsen og hustru
Overgade 67
O Hr. borgmester gør os den Glæde, hvis De kan, vi er ulykkelig,
hvis vi skal have Harald gående her hjemme hele sommeren.

Kilde 12
Fyens Stiftstidende bragte den 4.november 1911 et referat af
byrådets møde og har blev børnevedtægten diskuteret.
Børnearbejde.
Af vort byrådsreferat vil man se, at socialdemokraten lærer K.G.
Rasmussen i byrådsmødet i aftes ankede over, at vedtægten for
børnearbejde ikke blev overholdt her i byen, og han udtalte, at
børnene kom forjaskede i skolen.
Dette er naturligvis galt. Når der vedtages regler på et
eller andet område, må disse for honnørens skyld overholdes, eller
hvis de viser sig uheldige, bør de ændres.
Og dette er vistnok netop tilfælde med vedtægten for
børnearbejde. Den vakte, da den blev vedtaget, stor misfornøjelse
navnlig i de kredse, for hvis skyld den kom til verden. Småfolk,
der fik et lille tilskud til det ugentlige budget gennem børnenes
arbejde, var meget utilfredse med vedtægten, og det kom til orde,
både mundtligt og igennem indsendte artikler i bladene.

Om denne misfornøjelse er skyld i, at vedtægten ikke
overholdes, ved vi ikke, men det er troligt nok. Men det er i alt
fald demoraliserende. Så må man meget hellere tage den op til
revision og ændre mere drakoniske bestemmelser i den. Der er
naturligvis arbejde, som sløver drenge eller piger, inden de skal
i skole, men der er også mange lette beskæftigelser, som f.eks. at
gå i byen med breve eller lign. for forretninger. De kræver ikke
strengt legemligt arbejde, selv af børn på 10 år og derunder.
Revision i den retning ville synes os heldigere, end at man har en
vedtægt, der ustraffet overtrædes hver eneste dag.

