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Barneorbeide
Indledning
Der vil i2007 blive sat fokus pe
industrikulturen. Vi har valgt at
l@gge ud med at fortalle om bor-
nearbejde i dette nummer af
Glemmer du, bl.a. fordi den forste
lovgivning om bornearbejde netop
handlede om denne arbejdskraft i
industrien.
Indti l 1800-tallet blev det beiragtet
som et gode, at born arbejdede,
da det holdt dem vek fra tiggeri
og gale streger. Efterfolgende var
der en diskussion om isar det
skadelige ved barns arbejde pe
fabrik. Mange mente det odelag-
de deres helbred, og at de for t id-
l igt f ik indblik i de voksnes verden.
Fabrikslovene i 18oo-tallet og be-
gyndelsen af 1goo-tallet omhand-
lede kun born pa fabrik og berorte
ikke de mange bsrn, der matte
udbringe m@lk og brod eller ar-
bejdede ved landbruget.
| 1908 undersogte Danmarks Sta-
listik borns arbejde og det viste
sig, at 1/3 af alle drenge og 1/4
del af alle pigerne i byerne havde
lonnet arbejde. Man lagde afbej'
de for foraldre pa landet t i l , og
unders@gelsen fortalte, at ovef
halvdelen af drengene og en tred-
jedel af pigerne arbejdede her.

De fleste bsrn arbejdede 4-6 t!
mer om dagen. | 1940 var antallet
af arbejdende born det samme
men doo med lavere arbeidstid.
| 19gO k"om fer endetig en lov, der
lagde strammere regler for born
og unges arbejde bl.a. m6 born
under 13 er ikke langere have
job.
Det er stadig almindeligt, at born
og unge over 13 ar har et job efter
skoletid. Men formelet er at t jene
penge ti l  eget forbrug og ikke som
supplement ti l  familiens samlede
okonomi. Det er ikke langere
forst og fremmest fattige b@rn, der
arbejder men ogse born fra velha-
vende familier.

Londbrugsorbeide
Amager har tidligere v@ret et ud-
pr@get landsbrugsomrade, med
dyrkning af korn og ikke mindst
gronsager. De fleste born pa gef-
dene haf skullet deltage i arbejdet
pd gdrden. Gunhild Hoe Larsen
fo.teller om sin barndoms ar-
bejdsopgaver pa en gard i Vibe-
rup i 1920'erne:
"Allerede i slutningen af marts
mAned nAr froslen var geet af jor-
den myldrede den ove.intrede
spinat frem. Se drog far og mor i
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Etik Nielsen, UlletupgArd luger kebn. Foto ca. 1958.

marken og skar den fri af jorden,
bar den hkm, og se skulle den
pilles, d.v.s. alle de visne blade
sku e nippes af, skylles og amet-
tes i kaftoffelkasser med toNe-
klede over, inden den blev totv*
f t neste dag. Og det v$ en
sand fomojelje for foraldre at
sette born til dette arbejde efter
endt skoledag....

Allerede i slutningen af juni kunne
de fsrste hvidroer og guler^dder
trakkes pA marken. De blev kstt
hjem i loen, bundet med 5 stk., se
vidt jeg husker med sejlgarn. Og
sA kom bsmene ind i billedet
igen, for se skulle satrl,]r?,e rodder
nemlig vaskes. Det foregik i et
stotl trakat ved posten fyldt med
vand. Hvideroerne blev gnedet
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hver enkel, med en ulden sok.
Gulergddeme blev vasket pe et
br@t stukket ned i karret og se en
skureborste og endelig pe begge
sider. Ner man var f@rdig, kunne
man fe bv fl at kgre i vandet ude
ved mollen. Men ens tengsler
var ikke forbi endnu, for vi skulle
have koen med hjem. Den stod
pe gr@s ude ved strcnden. Hel-
digvis var vi altid to om det. Min
veninde var altid med, ner den
bissede ko lob fta os."

Kostrup Glosvcerk
Der blev opfettet en glasvarks-
skole i Kastrup, da glasverket
blev anlagt i 1847. Det var nsd-
vendigt, da mange af bornene
skulle hjalpe til pe glasverket, og
skolen indrettede da ogsa under-
visningen efter, hvorn6r der var
brug for bsrnene pa v?erket.
Arbejdet for disse hyttespurve,
som de kaldtes, bestod mest iat
b@re de f@rdige glasvarer til ko-
leovnen samt rakke v@rktoj til
glasmagerne-
Fra 1850 ti l  '1866 oplyses s@rskilt
i  skoleprotokollen, hvem def ar-
bejdede i hytten, det vaf ca. halv-
delen af bornene, og gennem-
snitsalderen var 11 ar. I 1860 ar-
bejdede '14 born pe glasv@rket,
den voksne arbejdstyrke var sam-
tidig 25, s€ bernene udgjorde en
vasentlig del. Fra 1863-1866 var
der et par piger blandl hytteborne-
ne.

Hermann Ebert fsdt i 1855 arbej-
dede som dreng pe Kastrup clas-
verk. Han har fortalt folgende om
arbejdet som hyttespurv og om
SKOren:
"Jeg fik staks plads i hyften no. 2
hvor der ogse blev lavet sme me-
dicinflasker. Det var i grunden en
let plads, men ahejdstiden var for
det meste fB timer, enkelte gange
16 timet i ttak... - se bbv der byt-
tet til hytte no.3 = hvidtglashytten.
Her blev arbejdstiden merc kon-
stant, nemlig dogndrift, aftse bbv
der arbejdet 24 timer i dsgnet
nemlig fra kl. 4 moryen til kl. 4 om
eftermiddagen, og den n@ste uge
fra kl. 4 eftemiddag til kl. 4 moF
gen. Selvfslgelig var nattetimerne
de v@rste, for skoletimerne skulle
./b ogse passes, og se skulle vijo
ogse udnyfte fritiden. Det gik
bedst for mig om sommeren, ner
vi var fardige kl. 4 morgen, se
var det dejlig tid til at hente og -
de hestene hjem fra marken til
den storc gad ved havnen, vis a
vis hytten, og bagefter at tage sig
nogle dukketler i stranden; denne
vandgang syntes fader ikke om,
men man skulle jo ogsA lare at
svamme, se det hele mAtte jo ge i
hurtighed for at komme hjem og
sove, for kl. B e er I begyndte
skolen, som jo ogse skulle pas-
ses.
Som hyttedreng behovede jeg ik-
ke at passe skoletiden, jeg kunne
komme ner som helst."
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Comelius Ctilles Hansen, Enigheden i TAmby fer hjelp af et par drenge til at
sa korn.
FoIo:1922.

Bornearbejdet i hytterne var ikke
ufarligt, det er Herman Ebert selv
et eksempel pe. Han fik en glas-
splint iojet og mislede synet pe
dette. Resultatet var, at faderens
drom om, at Herman skulle blive
glasmager som han selv, brast.

Fobrikslovene
1873, l90l og l913
Kort efter, Kastrup Glasvark blev
omdannet til et aktieselskab, blev
den forste fabrikslov, der navnlig
omhandlede bgrnearbejde vedta-
get. I den vedh@ftede beretning
for glasvarkets regnskabsar 1873
blev det nevnt, at loven havde

medfort vanskeligheder for firma-
et.
En ofte fremh@vet fordel ved bgr-
nearbejdet pe glasverkerne har
v@ret, at bornene sa tidligt som
muligt skulle l@re handvarket, og
da det som oftest var faderen bar-
net arbejdede sammen med vil le
barnet ikke blive udnyttet. Indu-
strien begrundede benyttelse af
born som arbejdskraft med, at det
var "opdragende".
I folge en underssgelse af bgrne-
arbejdet pa iabrikkerne foretaget
af lagen Emil Hornemann i '1872

udgjorde bornene 30% af arbejds-
styrken p6 glasvarkerne.



Pe Kastrup Glasverk var der i
1872 6 unge mend mellem 13 og
18 er og 25 dfenge under 13 ar,
de voksne udgjofde 71 mand og
3 kvinder. Det vil sige, bsrn under
13 er udgjorde pa Kastrup Glas-
v@tk ca.24 % eller l idt mindre
end det Hornemann angav.
Fabriksloven fra 1873 havde forct
og fremmest til form6l at hindre
udnyttelse af bsrnene. Den for-
bsd benyttelse af b@rn under 10
er ial slags industri, og born i al-
deren 10-14 er mefte kun benyt-
tes 6% time om dagen, hvoraf en

halv t ime skulle v@re hvi let id. Ar-
bejdstiden skulle l igge indenfof t i
den 6-20, og de matte ikke arbej-
de son- og hell igdage. Samtidig
mette arbejdet ikke forstyrre sko-
let iden. Denne sidste bestemmel-
se havde sandsynligvis ikke den
store betydning her, da glasvark-
skolen selv kunne forvalte undef-
visningstiddn.
t jnge fra 14-'18 dr mette kun ar-
bejde 12 t imer heraf de 2 som hvi-
let id, og arbejdstiden skulle l igge
indenfor kl.  5-21.

Medafuejderc pa Ejnar Svenssons Gaftneri Aldershvile Ga neri pe Anagerlal-

Sfiende yderct tilhojrc: Ejnar Svenssan- siddende til hojre: Aksel- stAende
yderst tilvenstre er senerc handelsgaftner BertelJansen.
Fota ca. 1914.



Perconalet pA glasverkel, ca. 1910.
Alle do mange hyltespurve, bom der arbejdede pe glasverkel, sidder pe de

Beslutningen andrede arbejdet i
hytten. Man mate nu have to hold
hyttedrenge, da glasmagerne pa
dette tidspunkt arbejdede i 10 ti-
mer dagligt.
Aret efter loven l@ 1873 var der
ifolge glasv@fkets egne oplysnin-
ger 16 drenge og 2 piger ialderen
10-14 at, det var beskaftiget pa
glasv@rket med indb?ering af
glasvarer ti l  kolerovnen. Til sam-
me arbejde anvendtes desuden 5
unge mand og 4 kvinder.
| 1882 var tallet 26 drenge og 17
unge, det vil sige ivirkeligheden
en lille stigning for barn men n@-

sten tre gange sA mange unge.
Sa bornearbejdet er ikke blevet
indskranket, men udvidet, sand-
synligvis fordi man matte have fle-
re arbejdshold.
Loven har sandsynligvis virket
med hensyn ti l  indskr@nkningen
af arbejdstiden. Dette sidste var
netop det storste problem og ikke
alderen ifolge E. Hornemann.
| 1899 havde socialdemokratiet
fremlagt et forslag om forbud mod
anvendelse af skoleborn under 14
ar som arbejdskraft pe bl.a fabrik-
ker som glasv@rket.



Foreningen af danske Flaskefa-
brikker, sendte en protest til In-
denrigsministeriet. Foreningen var
mod lovforslagets paragraf 4 og 5.
Paragraf 4 handlede netop om at
forbyde bern under 14 er at arbej-
de. Hvis det blev gennemfort, ville
det betyde yderligere hard kon-
kurrence fra specielt Tyskland pe
grund af forhsjede lsnudgifter.
Samtidig slog foreningen pA vig-
tigheden af, at bornene flk lert
hSndverket se tidligt som muligt.
Til forsvar for stadig at benytte
bornene fremh@vede man, at ar-
bejdet var let og hovedsagelig
bestod i at transportere det f@rdi-
ge glas ti l  keleovnen. Samtidig
mente foreningen, at bornenes
lon var med til at skaffe hjemme-
ne "en ikke uvasenlig Indt@gt
hvorved Livsvilkaarne i disse for-
bedrcs til Gunst ogsaa for Borne-
ne.
Arbejdsmiljoet var ogsa forbedret
med gasfyring i "udm@rket venti-
lerede hsje Rum." Man henholdt
sig i ovrigt til lage- og l@rerauto-
riteter, der var enige i foreningens
holdninger.
Foreningen mente endvidere, at
paragraf 5, der handlede om ind-
skrankning af kvinders natarbej-
de, ikke holdt, da den nuv.erende
arbejdstid ikke egentligt kunne
kaldes natarbejde. Kvinderne ar-
bejdede forst fra kl. 4 om morge-
nen og sluttede kl. 24. Samtidig
var de besk@ftigede kvinder el-

dre og selvbestemmende. Dette
svarer ikke ti l  virkeligheden. De
10 kvinder, der arbejdede pd glas-
verket i1901 havde en gennem-
snitsalder pe 31. Den yngste kvin-
de var 23, den aldste 42 ar og 3
af dem var gift.
Maske har de ovennavnte prote-
ster haft nogen gennemslagskraft
for aldersgfansen blev kun ned-
sat t i l  12 af og forst i 1913 yderli-
gerc lta 12 lil 1 4 et .
Debatten om b@rnearbejdet m@r-
kes dog pe skolegangen, der skri-
ves breve med kritik af skolen. I
1912 klagede sogneredet over
undervisningen i fabriksskolen. En
af l@rerne gav bornene to timer
fri om eftermiddagen. Samme le-
rer straffede fuldstendigt umoti-
veret, og bornene fremviste mar-
ker i panden og pe fingrene som
hidrorte ffa l@rerens slag. Undef-
visningen var for dedig lod klager-
ne fra bade elever og foreldre.
Fabriksbestyreren skrev som svar
til sogneredet:
"Da glasv@*et ikke langere kan
eller skal udove nogen kontrol
med undetuisningens forsva ig-
hed men pe den anden side heller
ikke kan v@rc tjent med, at sko-
lens slethed berover v@rket dets
flinkeste drenge, tillader jeg mig
hotligst at anmode om at de her
forhold undercoges og heri viste
sig berettiget snarcst @ndrcs."
Pa dette tidspunkt var der kun fe
glasmagerborn, der gik i skolen
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Fra Kasttup Glasv@rk omkring 1900. HwespuNene tilvenslre fanget glasset
an og hyftespuven til hojre holdet piben med glasmasset ved g/aspresset.

og benyttedes som arbejdskraft,
skolebornene kom forst og ffem-
mest fra arbejderkvarterene i
Sundby.
I lobet af et er var antallet af ele-
ver yderligere indskr@nket, s5
driftsbestyreren skrev til skole-
kommiss ionen i1914 og  fo re-
slog, - da skolen ifulge fabrikslo-
ven af 1913 skulle nedl€gges se-
nest 1.12.1915, og elevtallet kun-
var 15 - at skolen skulle lukkes in-
den eller skaffe denne lille klasse
et andet passende lokale i umid-
delbar n@rhed af det nuvarende.
En epoke i glasv@rkssamfundet
var dermed slut

Bogermedhjcelper
Erik Broch Petersen f. 1925 der
var ud af en stor borneflok fort@l-
ler her, hvordan hans arbejdsdag
som bagedarling forgik selv en
juleaften.
" Mine juleaftner som barn ligger
Iidt 6gede, fot da jeg vat B ar og
gik ianden klasse, begyndte ieg
at arbejde hos bageren som med'
hj@lper pe vognen. Modte kl. 5
morgen blev sat af kl. 8 ved sko-
len og hoppede pA igen kl. 14.
Dengang blev alt brod kort ud til
folk.
Juleaften startede jeg kl. 5 mor-
gen med morgenbrcd, videre om
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formiddagen med "det store": rug-
brqd og franskbrod, og ved 5-6 ti-
den om aftenen var det ud med
f/@skeslege, and og gAsestege,
som folk dengang f,k stegl hos
bageren. Det var vi ferdige med
ved 7-B tiden, se fik vi julemad i
bagetiet og en lille julegave.
Kl. 21 ud med nybagte julekageL
sa klokken blev for det meste 10
aften, fsr jeg var hjemme. Det var
se barc at komme ikassen, for
jeg skulle mode igen kl. 5 neste
maryen. Min mor sad appe og
ventede pe mig, de andrc var lagt

i seng. Det var alle mine sme so-
skende, jeg var den aldste af alle
os 12 b^m, se barndom har jeg
sikked ikke haft meget af. "
Erik har sandsynligvis ofte varet
barnepige for sine mindre sosken-
de. I forsommelseslisterne fra
kornmunens skolef er en af be-
gfunde serne.for frav@r at elever-
ne har skullet passe deres so-
skende. Det ses bl.a. i 1920'erne i
sdvel Tarnby som Kastrup, den-
gang var der ikke de samme pas-
ningsmuligheder som i dag.

Dette var blot et par eksempler pa borns arbejde.
Har du som mange arbejdet i din barndom, eller har du andre
erindringer fra dit arbejdsliv som du vil dele ud af, sA send os
din historie, enten til vores adresse:

T6rnby Kommunebiblioteker,
Stads- og Lokalarkivet,

Kamillevej 10,
2770 Kastrup

Vi takker for ethvert bidrag

eller pa mail
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk

interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 KastruP

Tlf.32 46 05 45

www.bibliotek.taarnb'Y'dk
Klik Pi Lokalhistorisk Sarnling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange

slagtsforskerlinks.

Abningstider:
Mandag 15.00 - 19.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Kastrupgirdssamlingen

"/tt& p.gfttregrt"
&

"KastruP Glas"

Abent Tirsdag til sondag
14.00-17.00

Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
13.00-16.00


