
Christiania Seildugsfabrik.

Industribedrift med
kvinner bak maskinene

Av Kirsten Flatøy
 Den industrielle revolusjon kom til Norge langs Akerselva. Helt fra starten
st rommel kvinnene til og fant sin plass bak maskinene i mindre grad bak fanene.

Tolv timers arbeidsdag og husarbeide i tillegg, ferie først etter fem år, individuelle
lønnsavtaler. Slik var virkeligheten i begynnelsen av vårt eget århundre.

Christiania Seildugsfabrik var en av de første langs Akerselva og helt fra starten i
1858 en typisk og stor kvinnearbeidsplass. Forholdene på «Seilduken» forteller mye
om hvordan arbeiderkvinner som gruppe hadde det i industrisamfunnets barndom.
«Seilduken» ble slettet av handelsregisteret i 1974.

Kirsten Flatøy presenterer i denne artikkelen «et utsnitt» av forholdene ved
«Seilduken». Hun tar for seg intervjuer med tidligere arbeidstakere ved bedriften og
ønsker åfåfrem den sosiale virkelighet slik kvinnene seiv opplevde den. Artikkelen er
delt i tre hovedavsnitt:

 Christiania Seildugsfabrik 1860—1914
 Arbeids- og lønnsforhold
 Faglig organisering

Kirsten Flatøy er født i 1945, er cand.philol. og lektor i Trondheim

De mest iøyenfallende trekk ved kvinnenes
arbeidssituasjon i industrien rundt 1900 er i
første rekke lav fortjeneste og manglende orga
nisasjonstilslutning. I tillegg til dette stod kvin
ner som yrkesgruppe i en særstilling på grunn av
de omsorgsfunksjoner de utførte som mødre,
døtre og oppdragere.

Innledning
Seilduksfabrikken ved Akerselva var helt fra
starten i 1858 en av landets største arbeidsplasser
for kvinner. En nærmere studie av forholdene
ved en slik bedrift vil derfor kunne gi oss et
klarere bilde av arbeidssituasjonen for kvinnelige
seilduksarbeidere i tiden rundt århundreskiftet.
Artiklene tar sikte på å belyse ulike sider av
arbeids-, lønns- og organisasjonsforhold ved
Christiania Seildugsfabrik også kalt Seildu
ken i den tidlige industrialiseringsfase.

For arbeiderbevegelsen generelt var tidsrom
met fra 1900 og fremover en begivenhetsrik
epoke på flere måter. På samme tid som indu
strialiseringen la grobunn for økt proletarisering
og sosiale motsetninger i byene, økte den politi-
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De ansatte ved Christiania Seildugsfabrik sandet til
fotografering i 1906. Det var da ansatt mer enn 580
kvinner og 120 menn ved bedriften. Foto: Wilse-samlin
gen, Norsk Folkemuseum.

ske og faglige interessekampen hos en voksende
arbeiderklasse. Det er derfor viktig å få frem
flere aspekt av den sosiale virkelighet som lå bak
denne utvikling, ikke minst utfra en kvinnehisto
risk innfallsvinkel.

Hovedinnholdet i denne fremstillingen bygger
på muntlige beretninger fra Norsk Folkemu
seums Arbeiderminnesamling, avdeling Trond
heim. I alt inneholder samlingen 9 beretninger
fra kvinner og 7 beretninger fra menn, alle
tidligere arbeidstakere ved Christiania Seildugs
fabrik.

Hensikten med artiklene er ikke å generalisere
eller trekke almengyldige slutninger omkring ar
beidssituasjonen for kvinner ved Seilduken. Det
foreliggende materialet er mer et forsøk på å
presentere '<et utsnitt» av forholdene ved fabrik
ken i tiden mellom ca. 1900 og 1914.
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Christiania Seildugsfabrik 1860 —1914

strylerret, lingarn, fiskegarnstråd osv.

KIRSTEN FLATØY

fabrikkens bestyrer fra 1858, mens fabrikkeier
Oskar Rasmussen, grosserer Hemsen og direk
tør Wettergren utgjorde direksjonen i den første
tiden. Wettergren var administrerende direktør
ved fabrikken inntil sin død i 1905. Etter han
fulgte L. H. Amestad som fungerte i samme
stilling inntil 1914.

Seilduksfabrikken i Christiania ble grunnlagt i
kjølevannet på høykonjunkturperioden i 1850-
årene, - nærmere bestemt i 1858. Skipsfartens
oppsving etter 1850 skapte økt etterspørsel etter
duk til seilskipene i tillegg til at fabrikken også
etterhvert kom til å fremstille presenningsduk, Da den opprinnelige fabrikkbygning ble opp

ført i 1858, vakte den stor oppsikt. I «Skilling-
Magazin» ble den omtalt slik; «Denne Bygning
er, ncest Slottet, den Største som fmdes i Kristia
nia og Omegn.... Den indeholder i alle Etager en
Gulvflade af næsten 7 Maal (66.000 Fod) og
begge Bygninger (Hoved- og Sidebygning) mod
tager Lys gjennem 240 Fag Vinduer. Vandfaldet
(saagodtsom det sidste hidtil Uoptagne) driver
Maskineriet ved Hjelp af en Turbine (horisontalt
Hjul) paa 130 Hestes Kraft.»

Fabrikken var i de første tiår gjenstand for
produksjonsutvidelser så vel som innskrenknin
ger, alt etter konjunktursvingninger og markeds
situasjon. I 1859 begynte Seilduksfabrikken sin
virksomhet med 1500 spindler og 80 vevstoler.
Men allerede i løpet av 1870-årene ble hampespin
neriet utvidet samtidig som fabrikken nå også
tok opp spinning og veving av jutevarer. Dette
var et direkte resultat av manglende etterspørsel
etter seilduk som en følge av dampskipsfartens
hurtige utvikling. Avsetningskrisen kom for al
vor i 1880-årene. Fabrikken kom under morato
rium. og det gikk flere år før kreditorene var
betalt. Dette hindret likevel ikke ledelsen i å gå
til utvidelser i avdelinger som spinneri og karde
ri, samt til innkjøp av nye maskiner allerede i
begynnelsen av 1890-årene.

Da fabrikkbygningene til Christiania Seildugsfabrik sto
ferdig i 1858 utgjorde de et storveies innslag blant den
voksende industrireisingen langs Akerselva. Fotografi
ca. 1900. Foto: Oslo Bymuseum.

Initiativet til opprettelsen av Christiania Seil
dugsfabrik kom fra ingeniørløytnant Heyer
dahl. Han hadde tidligere arbeidet ved engelske
og deretter norske jernbaneanlegg. Fabrikken
ble etablert som et aksjeselskap med en grunn
kapital på 240.000 spd. Aksjonærene i 1858 var
Thv. Meyer, O. M. Hauge, Chr. Brinch, Henry
Heyerdahl og Th. Joh. Heftye. Heyerdahl var

På samme tid overtok fabrikken også Den
norske Fiskegarnsfabrikk, grunnlagt i 1886,
samtidig som bedriftens egen fiskegarnsavdeling
ble utvidet. Den generelle økonomiske nedgangs
perioden i slutten av 1890-årene lot heller ikke til
å få avgjørende konsekvenser for Seilduksfabrik

Bare Slottet var større
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Rekruttering

Arbeidsstokken

Farens yrkeAntall

dagarbeider på landet
verkstedsarbedier

1
1
1 fabrikkarbeider (ved Seiduksfabrik

ken)
snekker2

1
1

tømmerhugger og lavere militær
gårdarbeider
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som spinneri, karderi, veveri og på fiskegarnsfa
brikken. Den største delen av de mannlige arbei
derne var ansatt på hampehekleriet. Dessuten
var det menn som hadde det daglige vedlike
holdsarbeidel, slik som tilsyn med maskinene,
utskiftning av bommer pa vevcslolene osv. Det
var også menn som foretok reparasjoner i fa
brikkens eget verksted.

ken. Rundt 1900 ble det nå reist en helt ny
fabrikkbygning, ny lagerbod, spisesal og kontor,
samtidig som det ble installert bad i kjelleren. I
1901 kom det også nytt hekleri, mens et nytt
turbinhus ble oppført i 1904. I tiden mellom
1900 og 1914 ser det derfor ut til at fabrikken
hadde en jevn fremgang og arbeidet uten særlige
avsetningsvansker. Antall ansatte økte også flere
ganger i løpet av dette tidsrommet, samtidig som
aksjekapitalen ble oppskrevet fra kr. 960.000 til
kr. 1.600.000 i 1906, uten tilskudd fra aksjonær
ene. Hvor kom fabrikkjentene fra, og hva var årsa

ken til at de søkte seg arbeid ved Christiania
Seildugsfabrik? Av våre 9 fortellere har 7 opp
gitt sin fars yrke og sosiale status. Av de 7 er
fedrenes yrker fordelt som vist i tabellen.Ser vi på antall arbeidstakere ved Christiania

Seildugsfabrik fra de første etableringsårene,
finner vi at fabrikken allerede i 1873 hadde ca.
600 ansatte, et tall som ble redusert til ca. 370 i
årene 1887—89 på grunn av avsetningskrise.
Etter 1900, etter at en delvis omstilling av pro
duksjonen hadde funnet sted, fmner vi en jevn
oppgang i produksjonsnivå og antall arbeidere.
Fra 1900—1914 ser økningen i arbeidsstokken
ut som vist i tabellen nedenfor.

Antall arbeidere ved Christiania Seildugsfabrik
1900—1913. (Kilde: Lydhåndintervju fra 1955 - foretatt av Norsk

Folkemuseum.

Som vi ser kom de fleste av arbeiderskene fra
hjem hvor faren var arbeider eller håndtverker. I
bare to av tilfellene hadde fedrene yrker som var
knyttet til primærnæringene. hvor den ene var
gårdbruker og den andre landarbeider. Ikke
desto mindre kom 6 av fabrikkjentene tra inn
flytterfamilier. Bare i ett tilfelle hadde familien
vært bosatt i Oslo i flere generasjonen To av de
kvinnelig fortelleme hadde tlyttel til hovedstad
en alene i voksen alder, og flertallet av de 9
arbeiderskene kom derfor utenbys fra.(Kilde: NOS Industristatistikk 1900—1914. (Tallene

til høyre) «Klipp fra Chr. Seildugsfabriks direksjons
og lønningsprotokoller . 1856—1906».)

De 9 kvinnene hadde derfor langt på vei den
samme sosiale og økonomiske bakgrunn, seiv
om de kom fra ulike steder i Østlandsområdet.
En av fortelleme kom fra en søskenflokk på 9.
Hun tok seg gårdsarbeid allerede som 12-åring

Som vi ser utgjorde kvinnene det overveiende
antall arbeidstakere ved Seilduksfabrikken. Det
er kvinner vi finner på de største avdelingene
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År

Voksne over
16 år

Barn under
16 år Samlet antall

(inkludert
funksjonærer)Kvin-

ner Menn
Kvin-
ner

Menn

1900 534 161 52 5 ca. 760
1905 583 120 33 3 ca. 782
1910 ca. 798
1912 ca. 918
1913 700 150 ca. 950



Hvorfor fabrikkarbeide?

KIRSTEN FLATØY

for a bidra til familiens økonomi. Faren var
landarbeider, og de eide et lite hus som bare
bestod av stue og kjøkken det var ei sånn
ei lita hytte bortpå landet». I en så tallrik familie
var det stor aldersforskjell mellom barna. Gutt
ene reiste til sjøs like etter konfirmasjonen, og
jentene måtte tidlig ut for å tjene til livets
opphold. «. . . Hermine (søsteren) reiste ut, og
gutta hadde jo reist lenge før. De eldste søskena
og jeg var det 11 år mellom. Og de 3 yngste, de
var’ke født da dem andre var dratt sin vei».

før de begynte på fabrikken. En hadde vært i
huspost i flere år, mens en annen hadde flere år
bak seg som «taus» på bondegård.

Hvorfor kom våre fortellere nettopp til å havne
på fabrikk - nærmere bestemt Christiania Seil
dugsfabrik? En av jentene som kom fra hus
post og service-yrke, gikk for eksempel over til
fabrikkarbeid fordi hun ønsket større fritid,
ordnede arbeidsforhold og bedre lønn. «Jeg
hadde lyst te å ha fri det var Jo ikke mye fri i
husposter. (Og) så hadde jegke stort i lønn
heller.» Flere av arbeiderskene fra vårt materiale
begynte også på Seilduken fordi de hadde til
knytning til fabrikken gjennom et av familie
medlemmene. De kunne ha en bestefar, søster,
mor eller tante som arbeidet der fra før. «. . .
jeg hadde en søster som gikk på fabrikken jør
meg ..., det var hun som hjælpa meg så jeg kom
inn på fabrikken». Like vanlig var det nok at de
fikk høre om ledige plasser gjennom venner og
bekjente, «. . . jeg traffei kjent ei som hadde gått
i klassen min. Og hun sa det: «Du burde gå opp
der og høre.» I slike tilfeller gikk de opp til
fabrikkbestyreren, en av mestrene eller direkte til
kontoret og gjorde avtale om når de kunne
begynne. Slike initiativ kom ofte opprinnelig fra
fabrikkledelsen seiv. De tok da kontakt med de
ansatte og ba dem forhøre seg etter hjelp.

En annen av fortellerne var innflytter fra
Lillestrøm. I denne familien var det 11 søsken,
og de bodde for det meste i 1-roms leiligheter på
forskjellige steder på Rodeløkka -«. . . da vi
kom på denne kanten av Rodeløkka, så blei vi 11
stykker i et værelse og kjøkken».

En tredje av arbeiderskene vokste opp sam
men med foreldrene og 2 søsken i Toftes gate
og Fjellgata i Oslo på 1- og 2-roms leiligheter.
Denne familien hadde bodd i hovedstaden i flere
generasjoner, og faren og bestefaren hadde også
hatt sine arbeidsplasser ved Seilduksfabrikken.

En fjerde av fortellerne var innflytter fra Våler
i Østfold, hvor hun hadde bodd sammen med
foreldrene og 4 søsken på et lite bruk. Faren var
snekker, og i tillegg til familien hadde han
forsørgerplikt overfor bestemoren som bodde
sammen med dem.

En av de familiene som var hardest rammet
økonomisk, var en arbeiderfamilie fra Oslo. Fa
ren ble syk og arbeidsufør da fortelleren var 12
år gammel, og fra da av livnærte moren seg seiv
og en barneflokk på 5 ved å gå med aviser.
Denne familien bodde blant annet i Karlstadga
te på 1 og 2 værelser. I de 2 andre tilfellene
hvor arbeiderskene har oppgitt familiens bosted,
bodde begge på 1-roms leiligheter.

Som vi ser kom samtlige av våre fortellere fra
trange kår. De fleste begynte i fast arbeid om
ikke før, så like etter konfirmasjonen - ved 14
års alder. Av de som hadde kombinert arbeid og
skolegang hadde en til eksempel vært snellepike
ved Seilduksfabrikken, en annen avisbud, en
tredje hjelp hos kjøpmannen - og så videre.
Flere av jentene hadde også hatt heltidsjobber
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Arbeids- og lønnsforhold

Fra «skiftejenter» til «spinnersker»

INDUSTRIARBEIDERSKENE

Ikke alle arbeiderskene løp hjem i middagspausen.
Mange inntok måltidet på kvinnenes spisesal på «Seil
duken». Legg merke til matspannene med flere rom til
de forskjellige middagsdelene. Wilse-fotografi fra 1906.
Foto: Norsk Folkemuseum.

De fleste av våre informanter begynte ved Chri
stiania Seildugsfabrik rundt århundreskiftet.
Kvinnene fmner vi som vi har sett i av
delinger som spinneri, tvinneri, veveri og på
fiskegarnsfabrikken.

De av jentene som begynte på fabrikken så
tidlig som ved 14-års alder ble vanligvis satt til å
skifte sneller på spinnemaskinene (i motsetning
til guttene som gjerne ble satt til heklemaskine
ne) - det vil si at de ble såkalte «skiftejenter».
Deretter avanserte de til for siden
igjen å bli forfremmet til spinnersker. Det arbei
det kvinnene utførte ble tradisjonelt sett på som
det letteste arbeidet. I den grad mannlige arbei
dere ble satt til tvinnemaskinene var helst når
tauverket var særdeles tykt og uhåndterlig. Van-

lig tau kunne imidlertid også være hardt og
vanskelig å bearbeide, noe som også blir påpekt
av våre fortellere.

Et par av jentene var, for kortere eller lengre
tid, ansatt på lageret, hvor arbeidet besto i å
kontrollere og rette opp feil. I tvinneriet var det
også flcre typer arbeid kvinnene ble satt til.
Foruten skifting av spoler, drev noen med knyt
ing av tråder til maskinene. Andre igjen ble satt
til å vinne nøster. Flere av arbeiderskene påtok
seg også vask av fabrikklokalene i tillegg til sitt
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12 timers arbeidsdag, støv og faste
badedager

I spiselokalene var det særlig plassmangel som

KIRSTEN FLATØY

vanlig arbeid for å tjene en ekstra skilling
nærmere bestemt 13 øre timen rundt århundre
skiftet. Vask av vinduene ble etterhvert overtatt
av menn, fordi det ble sett på som tungarbeid.

var problemet. Det var ikke mulig å samle alle til
samme tid i spisepausen. Det ser ut til at det
nettopp er de kvinnelige arbeiderne som ble
igjen på avdelingene i denne tiden, seiv om noen
av dem som bodde nærmest gikk hjem, særlig i
middagen.

Mulighetene for vask og renhold var heller
ikke de beste, seiv om disse forhold nok ikke
skilte seg vesentlig fra tilsvarende arbeidsplasser.
I tiden før 1901 var det bare en vask nede* i
gården til bruk for hele arbeidsstokken. Da
nybygget ble oppført i 1901, ble det noe bedre i
og med et nytt bad i kjelleren. Det ble også
innført faste badedager, slik at ihvertfall mulig
hetene lå til rette for en bedre hygiene. Hvorvidt
dette ble fulgt opp i praksis har det vært vanske
lig å få klarhet i. Etterhvert ble det også instal
lert vasker på arbeidssalene, samt W.C. i hver
etasje.

Ser vi på Seilduksfabrikken utenfra, finner vi en
beskrivelse av lokali tetene der i 1912. Observa
sjonene er gjort av Fernanda Nissen som var et
kjent medlem av Arbeiderpartiet, og hun sier det
slik: I de eldre bygningene (fra 1860) var det lave
rom med små vinduer hvor «. . . luften var
graahvit av støvet fra raastoffet . ...» I de nye
lokalene var rommene større og lysere. Her var
også renholdet bedre. I de gamle lokalene var
gulvene svært ujevne og vanskeliggjorde ren
holdet «... støvet laa som . . . ruller omkring i
fordypningene». I disse rommene oppholdt jente
ne seg i spisepausen, samtidig som de hvilte seg
på gulvene i middagspausen for å samle nye
krefter. Det vil si at de kom til å oppholde seg i
støvete lokaler uten avbrudd i 12 timer. Fernan
da Nissen konkluderer med å si at hvis det var
slik at arbeiderskene på Seilduken hadde ord på
seg for å være mer «urolige» (sannsynligvis
menes det her «løsaktige») enn andre fabrikkjen
ter, måtte det tilskrives de triste og usunne
arbeidsforholdene. «Det er som al uorden og
løshet maa trives i disse dunkle rum», sier hun til
slutt.

Av det arbeidet jentene utførte ble skifting av
sneller ansett for å være særlig lite populært. Det
bestod iat 5—6 jenter betjente 10—12 sneller
hver, på hver spinnemaskin. Spinnerskene seiv

som satt ved maskinene arbeidet ut fra
akkordsats, og var derfor avhengig av at
arbeidet gikk hurtig unna og at spolene ble
skiftet ut med det samme de var tomme. Snelle
pikene var også underlagt de enkelte spinnerske
ne på avdelingene, og dersom skiftingen ikke
gikk hurtig nok, de «puffet» og «dultet» i av
spinnerskene. Trøsten var at de seiv en dag
skulle overta spinnemaskinen. En av dem beskri
ver utviklingen i arbeidet slik: Først «. . . så blei
jeg liksom sånn hjælpejente, skjøtejente. Så fikk vi
maskiner, og begynte med akkord. Hvis det var
noen som sluttet som spinnersker, så var det noen
som gikk fra den ene maskinen til den andre. Så
fikk vi fast maskin. Gikk etter tur altså».

Hvor langt stemmer så denne beskrivelsen
med virkeligheten, og hvordan opplevde arbei
derskene seiv sin egen arbeidssituasjon? Ifølge
våre fortellere var tvinneriet den mest populære
avdelingen. Der var det forholdsvis ren luft, lyse
lokaler og god stemning. «Der likte vi \'års, der
virkelig likte vi vår.s godt». Forlellerne seiv frem
hever at trivselen nettopp skyldtes de gode lokali
tetene og de ordnete arbeidsforholdene som
ellers hersket der. På de andre avdelingene var
arbeidsrommene jevnt over dårlige, noe som
også stemmer med iakttakeren ovenfor.

De som drev med knyting av garntråder sto det
meste av dagen, eller de gikk mellom maskinene.
Dette arbeidet var en særlig belastning for bena
og medførte ofte alvorlige plager for de eldre

Plager og ulykker
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kvinnene. Samtidig kunne selve knytingen gå
hardt ut over hendene. Arbeiderskene seiv kon
kluderer likevel med at etter en tids trening gikk
det stort sett bra.

ne i spinneriet ble gulvene der grovfeiet hver dag
av såkalte «feiekoner». Fullstendig nedstøving
forekom bare en gang i året. Noe som ytterligere
økte übehaget ved støvutviklingen, var gassblus
sene. Belysningen i lokalene på Seilduken var
overalt (inntil 1908) gasslamper med en utildek
ket åpen flamme. For mange av de ansatte var
gassbelysningen et problem fordi støvet og gass
en lett fremkalte øyenirritasjon og ulike typer
infeksjoner. En av fabrikkjentene fikk forbud av

I avdelingene i de eldste bygningene klager
fortellerne over dårlig oppvarming og trekk fra
vinduene. Særlig ille var det i spinneriet. En av
de ansatte som var plaget av gikt størstedelen av
sitt voksne liv, var nødt til å slutte ved fabrikken
på grunn av de trekkfulle lokalene.

I spinneriet utviklet det seg også store støv
mengder. Sammen med oljen som ble brukt til
kontinuerlig smøring av maskinene, noe som ble
utført av såkalte «oljeguttcr», førte dette ofte til
flere dagers kvalme og oppkastanfall hos nybe
gynnere på avdelingen. «Møkkasyke» som
tilstanden ble kalt lot til å være et vanlig
fenomen blant arbeiderne. Denne plagen var
likevel størst i hampeavdelingen, hvor mennene
var i flertall. Her var det tilløp til «møkkasyke»
hver mandag, noe de prøvde å døyve ved et par
slurker brennevin.

I perioden rundt århundreskiftet var det heller
ikke uvanlig at det forekom større og mindre
arbeidsulykker ved fabrikkens avdelinger. På
spinnemaskinene var det inntil 1906 ikke kom
met skjenner foran hjulene, slik at et øyeblikks
übetenksomhet eller uforsiktighet kunne føre til
dramatiske hendelser. Det blir blant annet for
talt om en skiftcpikc som mistct armen ved at
hun kom borti det største hjulet i spinnemaskin
en. En annen mistet flere fingre. Vi hører også
om en som lugget av seg hele håret i en av
spolcmaskinene. Særlig var de lange skjortene en
fare, fordi de lett kunne bli fanget inn av maskin
ene. For å spare tid var det også en del kvinner
som pusset maskinene mens de var i gang, noe
som selvsagt øket farerisikoen. Dette var for
budt, og det var derfor vanskelig å kreve erstat
ning ved slike ulykker. Da kapsler og skjermer
ble innført i 1906, innebar dette en vesentlig
forbedring og reduksjon i antall større og min
dre arbeidsulykker.

Utsnitt fru bildet på side 93 som viser kvinnenes spisesal
på «Seilduken».

moren mot å fortsette i spinneriet på grunn av
øyenplager. Hun ble også flyttet til tvinneriet,
hvor luften skulle være noe bedre. Av arbeids
formannen fikk moren det enkle rådet å rense
øynene med borvann: «Bare vask a med borvann
og la a ligge med kluter over aua, så blir a nok
rein!»

Som vi har sett kunne arbeidet ved Seilduks
fabrikken være både risikofylt og helsefarlig for
kvinnenes vedkommende. Arbeiderskene seiv leg
ger ulik vekt på de skjevheter og mangler de
fmner ved sin arbeidssituasjon, alt etter hvilken
type arbeid de utførte og hvilken avdeling de

I de fleste avdelinger ved fabrikken ble renhol
det utført mer og mindre tilfeldig, ifølge arbei
derskene seiv. På grunn av de store støvmengde-
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Lønnsforhold
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befant seg på. Stort sett virker det som om våre
fortellere stiller forventningene til arbeidet og
arbeiderssituasjonen ganske lavt, slik at forhold
ene i hovedsak svarte til den holdningen de hadde
til denne type fabrikkarbeid.

det utfra akkordsystem. I stedet fikk de plusset
på i lønningsposen for å ha gjort stor arbeidsinn
sats. «For eksempel at hun hadde gjort nokså mye
arbeid, vemmelig arbeid og sånn, så plussa n på
kanskje en krone eller en halvkrone eller en time
eller sånn da». Bestyreren beregnet slike tillegg
etteråt formannen hadde fremhevet innsatsen.
«Men det kom jo ikke til andres kunnskap det».

En av fortellerne var misfornøyd med akkord
satsene og mente at bedriften kalkulerte prisene
for lavt. Dette skyldtes at en del av jentene
arbeidet altfor raskt når de prøvde inn nytt stoff.
Særlig de yngre kvinnene hadde manglende för
ståelse for å holde jevnt tempo ved innarbeidelse
av akkorden, slik at lønningene aldri kom særlig
høyt opp. En del av arbeiderskene tok også
matpausene til hjelp for å øke produktiviteten
og dermed innholdet i lønningsposen. Dette lot
til å være et ålment problem blant kvinner i
industrien, og blir også påpekt av fabrikkinspek
tør Betzy Kjelsberg. Hun fremhever at det var
lite fabrikkinspeksjonen kunne gjøre for å hindre
slike overtredelser, i og med at fabrikkledelsen
seiv overså arbeidervernloven på dette punkt.
For arbeiderskene seiv betydde nok denne type
overtidsarbeid en kortsiktig løsning på lavt
lønnsproblemet.

I tabellen nedenfor må vi nøye oss med tall som
viser den gjennomsnittlige lønn for de 2 fabrik
kene som fantes av dette slaget i landet. Foruten
Christiania Seildugsfabrik var det en hamp-,
jute- og linfabrikk i Bergen. Vi kan likevel regne
med at tallene viser et tilnærmet riktig bilde av
lønnsutviklingen ved Seilduken, og at lønnsni
vået mellom de to fabrikkene lå ganske likt. Det
er verd å merke seg at lønnsforskjellen mellom
kvinner og menn var størst før 1905, nemlig
godt under det halve. Fra 1905 til 1914 holder
kvinnelønningene seg noenlunde konstant på
halvparten av den mannlige gjennomsnittslønn.

Gjennomsnittlig lønnsutvikling ved hamp-, jute- og linfa
hrikker i tiden 1900— 1914.

Det var flere usikkerhetsfaktorer som virket
inn på lønnsforholdene ved Seilduken. Dersom
maskinene var gamle og garnet ujevnt, brast
trådene oftere - noe som igjen forsinket arbei
det og reduserte akkordfortjenesten. I slike tilfel
ler kunne veverskene bare oppnå en minstelønn
på kr. 8.40 pr. uke (1912). På den annen side
kunne særlig flinke arbeidersker under gunstige
forhold (gode maskiner godt garn) komme
opp i en ukelønn på mellom kr. 12.- og kr. 16.-.
I helt spesielle tilfeller kunne veverskene oppnå
en fortjeneste på kr. 27.- og kr. 28.- i løpet av 7
dager (1912). Men det innebar at de betjente 4
vevstoler samtidig - mot vanlig 2 - i tillegg til
et voldsomt høyt arbeidstempo og utvidet ar
beidstid (65 -70 timers uke - mot vanlig 58).
Et slikt tempo var vanskelig å holde over en
lengre tidsperiode, og arbeidsinntenkter på den
størrelsen hører derfor med til unntakene.

Rundt 1900 og først på 1900-tallet, før for
handlingsretten ble anerkjent, ble de lønnsmessi
ge forhold ved bedriften ordnet individuelt. Hver
arbeidstaker gjorde da avtale med bedriftsledel
sen om lønnssatsen, og de gikk oftest seiv til
bestyreren og ba om lønnsforhøyelse. I en del
tilfeller forekom forskjellsbehandling, seiv om
lønnssystemet etterhvert ble mer ordnet og ens
artet. Det ble blant annet ulovelig å sprenge
akkorden, og de fleste kvinnelige ansatte arbei

(Kilde: NOS Industristatistikk 1900 1914.)
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1912 kr. 3.70 kr. 1.99
1914 kr. 4.11 kr. 2.20



Overtid og «mulktsystem»
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området før portene åpnet for frokostpause kl.
8.30. I tillegg til at arbeiderskene i slike tilfeller
fikk trukket fra i lønnen for tiden før halv ni (2
1/2 time), fikk de 50 øre i mulkt. Av 1 krone i
daglønn ble det da igjen 25 øre for de øvrige 7
1/2 t. av arbeidsdagen. Den saken ble tatt opp
av fagforeningen i 1902. De oppnådde ingen
skriftlig overenskomst, seiv om bestyreren «. . .
lovet at indskrænke mulktert til det ytterste». I
praksis betydde det at mulkten nå fait bort for
de som bare i sjeldne tilfeller kom for sent.

Overtidsarbeide var i mange år et problem for
veverskene. De måtte nemlig veve opp det gar
net spinneriet leverte fra seg, fordi gamet ikke
hadde godt av å ligge for lenge. Dette medførte
gjeme en forlenget arbeidstid på opptil 1 time. I
1903 ble spørsmålet tatt opp mellom fagforenin
gen og bedriften. Fagforeningen krevde blant
annet at maskinene skulle stoppes i tide - eller
at veverskene skulle få godtgjørelse for eventuelt

/ 1979 var det en stor utstilling i Oslo kommunes
Informasjonssenter med tittelen «Bak maskinene, under
fanene arbeidsfolk i hyene for hundre år siden».
Bildet er fra utstillingen og viser en interiørmontasje fra
en tekstilfahrikk. Foto: Eivind Mollerstad.

overtidsarbeide. Forslaget ble avvist med den
begrunnelse at overproduksjon av gam bare
kunne unngås ved at spinneriet stoppet maskine
ne kl. 17, noe som i sin tur ville føre til redusert
lønn for spinnerskene. Prosenttillegg for overtid
ble heller ikke godtatt, og forholdet ble derfor
stort sett uforandret. Selv om det er vanskelig å danne seg et

nøyaktig bilde av arbeiderskenes levestandard
utfra lønnsforholdene, er det klart at en ukelønn
på mellom 6 og 20 kroner neppe dekket mer enn
de nødvendige daglige behov. Riktignok steg
gjennomsnittslønnen fra kr. 1.38 i 1900 til kr.
2.20 i 1914, men denne oppregulering må i første
rekke sees som et forsøk på å holde følge med

På samme måte var det såkalte «mulktsyste
met» i mange år gjenstand for stor misnøye
blant de kvinnelige ansatte. Systemet gikk ut på
at de ansatte ved forsinkelser om morgenen eller
ved fråvær om dagen umiddelbart ble trukket i
lønn. Det vanlige var også at de som kom mer
enn 5 minutter for sent ikke slapp inn på fabrikk-
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Søndagsturer og «offentlige ball»
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prisstigning og inflasjon, og utgjorde bare en
om noen beskjeden reallønnsstigning. De
kvinnelige ansatte ved Christiania Seildugsfabrik
fait derfor inn i den samme lavtlønnsgruppe som
de øvrige arbeidstakere i tekstilindustrien.

te jubileet med å dele ut sparebøsser på et beløp
stort kr. 5.-.

De daglige hvilepausene bestod av 1/2 times
frokostpause, fra 8.30 til 9.00. og en time mid
dag, fra 13.00—14.00. De Heste oppholdt seg da
på fabrikkområdet. Men noen av de som bodde
nærmest gikk også hjem, særlig i middagspau
sen. De som var igjen på fabrikken hadde med
seg store matpakker, eller de fikk middagen
tilbrakt. For de gifte kvinnene med småbarn var
hvilepausene ofte den eneste mulighet de hadde
til å se etter småbarn som var overlatt til seg seiv
hjemme, eller mer eller mindre tilfeldig tilsyn av
større barn og naboer. En av de mannlige arbei
derne som bodde på Grunerløkka husker godt
hvordan moren hastet hjem i middagen. På
veien handlet hun maten, mens gutten seiv, som
var 6 år, satte over potetene. Om en av veverske
ne som bodde på Sandaker fortelles det at hun
løp hjem i frokostpausen så vel som i middags
pausen for å se til 3 mindreårige barn.

I tiden før og etter 1900 var det nødvendig å
arbeide i opptil 5 år på Seilduksfabrikken før
ferie ble innvilget. Etter den tid var det vanlig
med 8 dagers ferie i sommerhalvåret. De av
arbeideme som prøvde å fremskynde fridagene
før den fastsatte opptjeningstid, fikk vanligvis
beskjed om å vente. En av informantene forteller
at hun manglet 1 måned på 5 års ansiennitet, og
ble dermed nektet å ta ferie sammen med de
andre jentene. Da hun likevel tok seg fri i 3
dager fikk hun 50 øre i mulkt. Hun ble også
innkalt på kontoret til «forhør». Men - som
hun sier seiv -«. . . jeg bråka litt for det der . . .
de sporte åffer jeg skofta, sporte om jeg hadde
vært syk. «Nei,» svarte jeg, «Jeg har’ke vært syk

men de andrefikkfri så kunne også jeg ha
fått, når det mangla bare en måned». Det endte
likevel med at hun måtte betale mulkten. En
annen av våre fortellere var ansatt i bedriften i
hele 8 år før ferie ble innvilget. Hun fikk da fri i
3 dager uten lønn.

Hvilke muligheter hadde så fabrikkjentene ved
Seilduken til å delta i aktiviteter utenom arbeids
tiden?

Lang arbeidsdag og trang økonomi satte selv
sagt naturlige grenser for arbeiderskenes utfold
elsesmuligheter utenfor fabrikken. Etter en slit
som dag ved maskinene gikk kveldene oftest
med til å hvile ut og ordne det nødvendigste med
hensyn til mat, klær og bolig. Det er tydelig at
det er søndagen som i størst utstrekning ble
brukt til rekreasjon og avkobling.

I tiden før 1. verdenskrig fikk arbeidstakerne
ved Seilduksfabrikken heller ingen ekstragodt
gjørelse i form av penger eller naturalia i forbin
delse med høytider eller opptjent fritid. Fortel
lerne kan heller ikke huske fester eller utflukter i
bedriftens regi. Før jul ble det riktignok delt ut
et julehefte «Julehilsen» men disse heltene
ble stort sett liggende igjen ute i gården fordi
arbeideme kastet dem fra seg. Først under kri
gen ble det delt ut julepakker så vel som julegra
tiale til de ansatte.

Flere av fortellerne var for eksempel ivrige
fiskere, og dro gjerne med fiskekjelke til Sogns
vann i vinterhalvåret. Dette var også en kjær
kommen anledning til å skaffe rimelig matforsy
ning. Søndagsturer til Ekeberg med matpakke
og nistekurv var også populære utflukter.Den eneste «festlige» anledning fortellerne del

tok i før 1914 var fabrikkens eget 50-års jubi
leum i 1908. Initiativet til «festen» later til å ha
kommet fra arbeiderne seiv. lallefall gikk de selv
til innkjøp av mat og kaffe, samt at de arranger
te «festmarsj» i gården. Fabrikkledelsen marker

Av «utelivet» ellers var dansefestene en av de
mest ettertraktede aktivitetstilbud. «Turnhallen»
og «Teknikeren» later til å ha vært de vanligste
møtestedene. En av fortellerne beskriver situa
sjonen slik: «Og enda stod vi på arbeide te klokka

Ferie og fritid
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Beskrivelsen av miljøet på fabrikken kunne
også være ganske hard blant arbeiderskene seiv.
En av mødrene ville for eksempel nekte datteren
å arbeide i spinneriet fordi avdelingen besto av
«. . . de verste tøser som fms!» Datteren mener
likevel at det ikke var verre der enn i de andre
avdelingene - men konkluderer likevel med at
«. . . den gangen så var det mye fait på Seildu
ken», uten at det blir nærmere forklart hva dette
innebærer.

6 om kvelden, og pynta vårs og kledde vårs og var
ute når klokka var halv .vyv. ... v/ var ikke slitne,
vi sa ikke at vi var slitne». De fleste tilstelningene
ble arrangert av ulike fagforeninger, slike som
rørleggerne, blikkenslagerne osv. Seilduksfabrik
kens egen fagforening arrangerte også fester for
å øke inntektene til Arbeidsmannsforbundet.
Disse arrangementene fant sted en gang i måne
den, og ble kalt xoffentlige ball». De fant vanlig
vis sted i et lokale som het «Casino» i Pløensgt.
4. Slike tilstelninger var åpne - og det hendte

visstnok rett som det var at det etter slike fester
dukket opp en og annen historie om tapte
lommebøker og slagsmål i «Morgenposten» om
mandagen.

I den timelange middagspausen fra kl. 13 til 14 styrtet
mange av arbeiderskene avgårde for å handle, lage
middag og se til de mindreårige som var hjemme alene.
Kopi av fdm fra Christiania Seildugsfabrik, Norsk
Filminstitutt.

Hvordan var det å være fabrikkjente utenom
arbeidsplassen? Av vårt materiale fremgår det
klart at de fleste arbeiderskene så på sitt yrke
som et lavstatusfenomen. En sier det slik:
«Kommer’n liksom blant andre, så vil dem gjerne
se ned på dem som er på fabrikk». En annen av
informantene nølte også med å tilkjennegi sin
sosiale tilhørighet i nytt selskap. «. . . om du blei
kjent med en, så kunne du ikke si det (at) du gikk
der borte. Da skamma du deg . . .»

ger om fabrikkjentenes moralske levesett. Utfra
våre fortellere er det likevel ingenting som tyder
på at de levde et særlig <mtsvevende» eller umo
ralsk liv. Flere av intervjuobjektene var medlem
mer i menighets- og avholdsforeninger. Bare i et
tilfelle hører vi om en drikkfeldig mor. Vi kan
derfor bare anta at det på en så stor arbeidsplass
måtte finnes ulike typer kvinner, uten at noen
gruppe kom til å dominere mer enn andre.

I det hele tatt er det sparsomt med opplysnin-
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«Heimen»
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Denne kvinnen lot til å like seg godt på stedet,
seiv om hun fremhever at de måtte overholde
faste stengetider (kl. 22.00—23.00 om hverdagen
og kl. 24.00 om søndagen). Men dersom jentene
skulle på dansefest ble stengetiden vanligvis for
lenget med 1 til 2 timer.

For å rette på den vanskelige bosituasjonen som
mange av arbeiderskene ved Seilduken befant
seg i, ble «Hjem for arbeidersker» tatt i bruk i
1912. Det var «Christiania Seildugsfabriksar
beiders pensjonskasse» som sto som eier av
stedet, seiv om det ble drevet og administrert av
Frelsesarmeen. Alt i alt disponerte Seilduksfa
brikken 5 slike gårder, som alle delvis ble drevet
som forretningsforetak.

«Heimen» hadde felles arbeids- og oppholds
rom. Her var det symaskin og diverse lesestoff. I
tilknytning til stedet var det også en kafé hvor de
kunne innta måltidene. For utenforstående gjes
ter ble lokalet stengt mellom kl. 20.00 og 21.00,
og det var gjerne her arbeiderskene tilbrakte
frikveldene. Bestyrerinnen konstaterer også et
år etter starten at «Flere og flere piker blir
kjemme om aftenerne uten nogen overtalelse
fra vår side». Det var likevel et faktum at
Frelsesarmeens formål med slik virksomhet var
også å påvirke i religiøs retning.

«Heimen» som stedet ble kalt lå i
Steenstrupsgate 1, det vil si like ved fabrikken. I
alt var det plass til 48 losjerende der, fordelt på 9
værelser og 3 kjøkken. 7 av værelsene var spe
sielt avsatt til kvinner som kom utenbys fra, og
som derfor hadde størst vansker med å skaffe
seg bolig. Mat og losji frokost, middag og
ettermiddagsmat kostet kr. 7.70 pr. uke i
1912. Det var derfor ikke de dårligst stilte arbei
derskerne som kunne ta inn på hjemmet. En
«leilighet» besto gjerne av 3 værelser og kjøk
ken, og gav plass til mellom 11 og I*9 jenter.

Seiv om oppholdet i Steenstrupsgate kunne
være en økonomisk belastning for mange av
jentene, var nok stedet for de best betalte arbei
derskene godt egnet som boform. Ideen til opp
rettelsen av «hjem» for arbeidersker var hentet
fra lignende tiltak i andre europeiske industri
byer, ofte etter påtrykk fra arbeiderne seiv og
deres organisasjoner. I dette tilfelle kom hjem
met til å tjene flere formål. For det første var det
inntektsbringende for bedriften og arbeidstaker
ne seiv ved at pengene gikk til den private
pensjonskasse. Dernest var det med på å løse
boligproblemene for innflytterungdommen så
vel som for de enslige kvinnene og bedriften seiv.
Denne type insititusjon hadde også som oppga
ve å forebygge sosiale problem generelt, og
kanskje særlig de som arbeiderskene av typen
ugifte mødre representerte. Tiltak i denne ret
ning var blant annet regulerte boforhold, en viss
sosial kontroll og moralsk og religiøs påvirk
ning.

Tiltaket ble sett på med positive øyne, også
fra arbeiderbevegelsens side. Fernanda Nissen

som innrømmer at hun tidligere hadde stilt
seg tvilende til Frelsesarmeens virksomhet
skriver blant annet: «Nogen feil ved «Heimen»
var jeg ikke istand til at fmde - kverken i dens
aand eller dens ydre - følte bare et brændende
ønske om at tusener av trætte arbeidersker kunne
strække seg i de myke senge og sovne i ren luft og
vakre omgivelser». Etter et nytt besøk på stedet i
1913 kunne hun igjen fastslå at hjemmet holdt
hva det lovet.

Arbeiderskene seiv hadde et noe ulikt syn på
oppholdet der. En sier det slik: «Det var litt sånn
tvang der i Steenstrupsgata. De slakte lyset om
kvelden, og en måtte si ifra skulle en væra ute».
Denne fortelleren ofret derfor hygienen og kom
forten på «Heimen» til fordel for et kjellerrom i
Hollendergata.

En annen av fortelleme så mer positivt på
oppholdet der. Hun betalte 5 kroner pr. uke (en
pris som sannsynligvis ikke innebar full pen
sjon), og bodde på et rom med bare 2 senger.
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Faglig organisering

Tilløp til streik og «sit down»
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I tiden før 1902 og delvis også senere
foregikk lønnsforhøyelser enten ved at de ble gitt
som vanlige alders- og avansetillegg eller som et
resultat av individuelle avtaler mellom arbeider
ne og fabrikkledelsen. Likevel var det flere tilløp
til streiker og «sit-down» aksjoner blant de kvin
nelige ansatte ved Seilduksfabrikken i denne
tiden. Den første streiken vi hører om fulgte like
i kjølvannet på fyrstikkarheiderskenes streik i
1890. Aksjonen ble også denne gang ledet av
sosialistene med Jeppesen som streikeformann.
Kravene som ble fremsatt gikk i første rekke ut
på å oppnå redusert arbeidstid, høyere daglønn
og forbud mot overtidsarbeid. Den moralske og
økonomiske støtten som var blitt fyrstikkarbei
derskene til del, uteble overfor seilduksarbeider
skene. De fikk heller ingen støtte fra sine mann
lige arbeidskamerater, samtidig som pressens
holdning til streiken i overveiende grad var
negativ.

Denne konflikten ga likevel støtet til faglig
organisering blant de kvinnelige ansatte. För
eningen fikk navnet «Væveriarbeiderskenes för
ening», men ser ut til å ha gått i oppløsning kort
tid etter opprettelsen. Den blir heller ikke nevnt i
fagforeningsberetningen fra Seilduken, noe som
ytterligere bekrefter en tidlig «død».

De fleste «sit-down» aksjoner ble satt i verk
for å oppnå høyere lønn. De later til å ha blitt
nokså spontant organisert, og gled derfor lett ut
i sanden. En av de mannlige fortellerne beskriver
en av aksjonene slik: Maskinene ble stanset og
de «. . . bannet på at de ville ha høyere lønn. Men
så snart en mann i hvit støvfrakk viste seg, da for
de om hverandre som skremte høns og maskinene
larmet ivei (igjen)». Mer enn frakken skulle det
ikke til for å bryte ned motstanden, kommente
rer han. Seiv om fremstillingen avslører en viss
form for kvinneforakt, er det klart at de kvinne-

Streiken blant arbeiderskene ved «Seilduken» vakte
ikke på langt nær så mye omtale og sympati som
aksjonen i 1889 blant fyrstikkarbeiderskene på Bryn og
Grønvold, som her står klare til å demonstrere nede i
byen. «Vi forlanger kun et øre mere», lyder parolen.
Både Fernanda og Oscar Nissen tok aktivt del i
fyrstikkarheiderskenes streik. Foto: Arbeiderbevegel
sens arkiv.
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Faglige interesseorganisasjoner
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lige ansatte hadde lite å stille opp med overfor
ledelsen i slike situasjoner. Hendelsen sier derfor
mer om arbeidsgivernes sterke maktposisjon i
tiden rundt århundreskiftet enn arbeidernes
egen svakhet og underkastelse.

seg for initiativtakerne. En fagforening ville
nemlig på det tidspunkt bli møtt med åpen
motstand fra bedriftsledelsens side, og de mest
aktive ville trolig bli satt på porten omgående.
Det var derfor nødvendig å dekke seg bak en
förening som fremsto som et upolitisk og sosialt
tilbud til medlemmene. I föreningens første vir
keår var det derfor heller ikke mulig å drive
fagpolitikk. Virksomheten der ble hele tiden
strengt overvåket av direktøren - Wettergren

Frem til 1898 var de fleste arbeidstakerne ved
Seilduksfabrikken uorganiserte. Unntakene var
den kortvarige föreningen blant kvinnene, samt
det faktum at en del av de mannlige arbeiderne

- og de ledende i föreningen måtte gjentatte
ganger inn på direktørens kontor til «forhør».
Ikke desto mindre var föreningen tilsluttet Det
norske Arbeiderparti fra 1889. Det blir likevel
understreket at den politiske «sans» for partiet
ikke var særlig stor i begynnerfasen. Föreningen
varte i 4 år. Medlemskontingenten for de mann
lige medlemmene var 50 øre pr. kvartal og for
de kvinlige 30 åre for samme tidsrom.

Ønsket om å få istand en faglig interesseorga
nisasjon ble etterhvert stadig sterkere. Et fore
drag på fabrikken i 1902, holdt av Arbeids
mannsforbundets formann Olav Strøm, ble den
utløsende faktor for innmeldelse i Norsk Ar
beidsmannsforbund. Kontingenten ble nå satt til
35 øre for menn og 20 øre for kvinner, et beløp
som steg til 50 og 30 øre i 1905. Omleggingen av
föreningen til en faglig organisasjon møtte sterk
motstand fra ledelsen ved Seilduken. Bekjentgjø
relse av møter så vel som innkassering av med
lemskontingent ble forbudt på fabrikkens områ
de. Forsøkene fra direktørens side på å få satt en
stopper for det faglige arbeidet slo likevel feil.
Motstanden kom tvertimot til å øke solidarite
ten og kampgløden blant arbeiderne.

Syerskene var en annen lavtlonnsklasse som ble sterkt
utbyttet. Syerskene i herreskredderfaget ble organisert
først, men det gikk smått med å få medlemmer. Bildet
viser fanen til «Syerskenes Fagforening, Stiftet 1891».
Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv.

Det som i føste rekke er verd å merke seg er
kvinnenes relativt lave medlemstall i forhold til
det faktiske antall de utgjorde ved fabrikken. I
1900 var det bare 4,7% av de kvinnelige arbei
derne som var organisert mot 14,9% av de
mannlige. I 1905 hadde disse tallene endret seg
til 0,3 og 35 %. Etter dette tidspunktet og frem til
1909 øker tilslutningen blant de mannlige ar
beidstakerne jevnt, mens det blant kvinnene bare
er en forsiktig økning i medlemskap fra 1907 til
1908. Det høyeste tall for kvinnelig medlem-

tidlig i 1890-årene hadde vært tilknyttet Akers
elvens fabrikkarbeiderforening en fellesfor
ening for samtlige arbeidere ved de forskjellige
bruk langs elven. Denne sammenslutningen fikk
en kort levetid på grunn av politiske motsetnin
ger mellom de ulike faggruppene.

Da ideen om faglig organisering for alvor opp
sto i 1898, var det mange problem som meldte
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Likegyldige til fagforeningspolitikk

Det går tydelig frem at de mannlige forenings-

INDUSTRIARBEIDERSKENE

medlemmene så kvinnenes passivitet i forhold til
organisasjonsarbeidet som et stadig tilbakevend
ende problem. De fremhever rett nok at flere
av arbeiderskene viste «. . . en monsterverdig
utholdenhet og god forstaaelse for organisationen,
som burde tjene andre til eksempel», mens det for
store flertall av kvinnene sto helt «uimottageli
ge» for organisasjonstanken. Dermed stilte de
seg i veien for det reformarbeidet som kunne

skap fmner vi i 1902. Dette blir begrunnet med
at det særlig i løpet av det første året ble nedlagt
et omfattende agitasjonsarbeide blant arbeider
skene, noe som resulterte i en kortvarig «innmel
dingsbølge».
Föreningens kvinnelige og mannlige medlemmer i tiden
1898 1910.

(Ki/de: «Beretning om Seildugsfabrikens Arbeiderfor
enings virksomhet fra 1898—1910».)

ført til reelle forbedringer av deres arbeidssitua
sjon.

Ledeme i det faglige arbeidet mente derfor at
kvinnenes dårlige arbeids- og lønnsvilkår klart
måtte sees som et resultat av den defensive
holdning de inntok i fagforeningsspørsmål. De
som mannlige ledere stod helt maktesløse over
den «sløvhet» de viste overfor organisasjo
nen.

Medlemstallene for den felles föreningen fortel
ler likevel ikke hele historien om fagorganisering
blant kvinner ved Seilduken. I 1905 ble spørsmå
let reist om hvorvidt kvinnene burde danne egen
sammenslutning for bedre å kunne ivareta sine
interesser ved bedriften. Dette også på bakgrunn
av at de kvinnelige arbeidstakeme skilte seg
klart ut som lavtlønnsgruppe, i tillegg til at en
rekke avdelinger utelukkende var dominert av
kvinnelig arbeidskraft.

Ifølge fagforeningens egen beretning ble det
gjort flere fremstøt for å øke den politiske og
faglige interessen blant kvinnene ved bedriften.
«Man har sammenkaldt dem til massemøter,
hvor de er blitt bevertet med kafife og wiener
brød og etterpaa et agitatorisk agitasjonsfore
drag». heter det blant annet. Fabrikkjentene
møtte gjerne tallrikt opp ved disse arrangemen
tene, men «. . . som oftest undlod. . (de) at melde
sig ind i organisationen, og meldte de sig ind, saa
var det som regel av ingen varighet».

En kvinnelig fagforening kom faktisk også i
stand i 1905, under navnet «Seildugsfabrikens
kvindelige arbeiderforening». Medlemstallet
kom likevel ikke opp i mer enn 31 i 1907, og
hadde alt sunket til det halve året etter. Förenin
gen ble derfor oppløst alt i 1908, 3 år etter
opprettelsen. Kassabeholdningen ble fordelt på
de gjenværende medlemmene. De mannlige for
tellerne understreker at den kvinnelige förenin
gen ikke «døde» på grunn av manglende tilsyn
og veiledning fra fagforeningshold. Formannen
fremhever at han gav medlemmene der aktiv
hjelp og støtte ved flere anledninger. «Men—»
tilføyer en av fortellerne: «Det var som om det
ikke fandtes initiativ hos nogen av medlemmene».

«Opprør» fra kvinnenes side før 1914 fikk
derfor preg av individuelle protester. Det var
særlig de dyktigste og best ansette kvinnene som
torde å fremsette krav overfor ledelsen. I et av
de tilfellene vi hører om gjaldt det akkordprisen
på et nytt stoff. Prisen var satt så lavt at
vedkommende arbeiderske ikke ville godta den.
Arbeidsgiverne på sin side var heller ikke villig
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Är 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909

Kvinner 13 9 25 16 172 38 10 2 2 2 21 17
Menn 36 28 24 21 77 62 56 42 64 106 107 103
I alt 49 37 49 37 249 100 66 44 66 108 128 120
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til å imøtekomme hennes forslag til akkordsats.
Arbeidersken fortsatte da arbeidet på de andre
vevstolene, men lot den omstridte veven stå
urørt. Da hun skulle ha nytt arbeid pekte for
mannen på den uferdige veven. '<Nei, den rører
jeg ikke», fastholdt veversken, og sto fast på
kravet om høyere pris. Formannen måtte da gi
seg, og veversken fortsatte arbeidet etter å ha
fått godkjent de nye satsene.

i forhold til en mannlig, var et godtatt fenomen
langt inn i arbeidernes egne rekker.

Det ulike lønnssystemet var likevel en trusel
mot solidariteten mellom de to kjønn på den
enkelte arbeidsplass så vel som i fagbevegelsen
som et hele. Den ujevne lønnsutviklingen var
med på å gjøre kvinnene til lønnspressere, og
kunne videre stagnere den økonomiske forbed
ring for arbeiderklassen generelt. Mot en slik
utvikling sto arbeiderbevegelsen foreløpig gan
ske svakt. Innen arbeidernes egne foreninger
hersket manglende opplysning og politisk skole
ring. I forhandlingssituasjon med arbeidsgivere
ble de konfrontert med den enkelte bedrifts
betalingsevne, konjunktursvingninger, konkur
ranseforhold og markedssituasjon. Dertil hadde
de en passiv og übevegelig kvinnelig arbeider
masse å kjempe med. Dette skapte ofte et anta
gonistisk forhold mellom de to kjønn på ar
beidsmarkedet, noe som resulterte i at kvinnene
ved Christiania Seildugsfabrik sto nokså hand
lingslammet overfor bedriften før 1914.

I og med at kvinnene sto så svakt i fagforenin
gen, kom dette tydelig til å virke inn på den
prioritering av arbeidsoppgåver de lokale fore
ningsmedlemmene la opp til. Av lagets beretning
fra 1902 -1910 fremgår det at det bare ved en
anledning ble tatt opp forhold som angikk kvin
nenes interesser. Tilfellet gjaldt mulktsystemet og
overtidsarbeidet for veverskene, referert til tidli
gere. De lønnskrav og forhandlinger föreningen
tok opp med bedriften i 1903, 1905, 1906 og
1907, angikk utelukkende de mannlige ansatte
ved fabrikken, i første rekke heklerne.

Seiv da bedriftsledelsen for første gang god
kjente forhandlingsretten i 1906 og gikk med på
skriftlige, bindende avtaler, kom dette så å si
bare de mannlige arbeiderne til gode i de kom
mende år. En omfattende lønnsavtale, som kom
i stand mellom bedriften og föreningen i 1907
understreker også spesifikt at overenskomsten
gjaldt mellom .. . Christiania Seildugsfabrik og
dens organiserte mandlige arbeidere».

Dersom vi skal prøve å forstå kvinnenes «like
gyldighet» overfor fagforeningspolitikk i denne
tiden, må vi nok søke förklaringen i flere forhold.
Nokså utslagsgivende var nok kvinnenes nær
mest totale mangel på erfaring fra politisk og
organisatorisk arbeid. Hittil hadde de stått nok
så fjernt fra «organisasjonssamfunnet», med
unntak av de religiøse og humanitære foreninge
ne. Ennå hadde de svært få politiske rettigheter.
de hadde derfor vanskelig for å se seg seiv i en
større fagpolitisk sammenheng, når hele deres
erfaringsbakgrunn trakk i motsatt retning. «Det
er’ke nødvendig», sa de, enten fordi de ikke
innså verdien av kollektiv handling, eller fordi de
hadde håp om en bedre fremtid gjennom ekte
skap eller et annet yrke. Mange vegret seg også
for å betale medlemskontingent til föreningen av
en lønningspose som knapt strakk til for å dekke
de nødvendigste utgifter. På samme måte virket
dobbeltarbeidet som de gifte kvinnene utførte,
sterkt begrensende for utadvendt aktivitet.

Seiv om de kvinnelige ansatte i en kort perio
de (1905—08) hadde egen fagforening, er det
likevel påfallende at fagforeningslederne bare
ved en anledning tar opp forhold som angår den
kvinnelige del av arbeidsstokken. Særlig gjelder
dette ved den ellers så omfattende tariffrevisjo
nen fra 1907. Det å mobilisere de kvinnelige
arbeiderne aktivt i en lønnskravsituasjon ville
nok vært et bedre utgangspunkt for rekrutte
ringsarbeidet enn en ensidig agitasjonsvirksom
het. Det er derfor nærliggende å tro at de
mannlige ansatte konsentrerte seg om sine egne
krav, slik at de kortsiktige økonomiske vinning
ene de seiv kunne oppnå i noen grad kom til å
gå på bekostning av kvinnelønningene. Det fak
tum at en kvinnelig arbeider mottok «halv lønn»

104



Kilder

«Glåmdalen», 1959.

«Sosial-Demokraten», 1912, 1913
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Det er derfor ganske forståelig at de kom til å
stå som en særegen og «übevegelig» gruppe
innen arbeiderbevegelsens ulike organer.Ser vi samlet på vårt materiale fra Seilduksfa

brikken, er det en del forhold som kan være verd
å trekke frem avslutningsvis. Christiania Seil
dugsfabrik, som var en av landets første og
største arbeidsplasser for kvinner, rekrutterte
trolig arbeidsstokken sin blant kvinner fra lavere
sosio-økonomiske lag. lallefall kom samtlige av
våre fortellere fra «småkårshjem» og måtte alle
rede i skolealderen ut i lønnet arbeid for å bidra
til familiens økonomi. Seiv om fabrikklønningene
jevnt over var dårlig for alle, kan vi likevel tenke
oss at det er de ugifte kvinnene med høy akkord
fortjeneste som faller heldigst ut i sammenlignin
gen. Best stilt var nok de som hadde råd til å bo
på «Heimen», hvor boligstandarden var relativt
høy og kostholdet mer regelmessig.

De samme mennene som ledet an i fagforening
ene og som innså nødvendigheten av å få
kvinnene med der - var ofte med på å opprett
holde det tradisjonelle kvinnebilde i andre sam
menhenger. Særlig ved sosiale sammenkomster
var kjønnssegregering et faktum. «Inne i stua
satt karene med øl og dram, kvinnene var stablet
sammen i kjøkkenet», kommenterer en av de
mannlige fortellerne. Ved slike anledninger ble
det ofte diskutert politikk der hvor mennene var
samlet. Det hendte og at en av kvinnene kom
inn og sa sin «hjertens mening». Men da ble hun
møtt med replikker som «Nei, hør på kjerringa
dere! Nå trur gu hjelpe meg hu au at a skjønner
seg på politikk».

Slike holdninger sammen med mange andre
tilløp til anti-feminisme i arbeiderbevegelsen i
denne perioden forsterker derfor inntrykket av
at det var langt igjen til reell solidaritet og
likestilling mellom de to kjønn i og utenfor
arbeidssituasjonen, også ved Christiania Seil
dugsfabrik i begynnelsen av det 20. århundre.

De fleste av våre fortellere vurderer oppholdet
på fabrikken nokså likt. Mange begynte som
skiftejenter eller snellepiker, et arbeid som var
dårlig ansett. Bedre ble det når de rykket opp
som spinnersker og veversker, eller fikk et mer
selvstendig arbeid på noen av de andre avdeling
ene. Likevel fmner vi til dels sterk misnøye med
flere sider av arbeidssituasjonen på Seilduken.
Det klages for eksempel over skitne og trekkfulle
lokaler, vanskelig og uhåndterlig garn, overtids
arbeid, mulkt- og akkordsystem. Det er derfor
få tilløp til direkte entusiasme for arbeidet og
Seilduksfabrikken som arbeidsplass. Det er like
vel tydelig at det er spinneriet som er den mest
populære avdelingen, samtidig som det er de
dyktigste og mest rutinerte arbeiderskene som
nyter størst respekt og som kan skilte med en
viss grad av autoritet i arbeidssituasjonen.

«Bertning om Seildugsfabrikens Arbeiderforenings
virksomhet fra 1898—1910».
«Christiania Seildugsfabriks historie 1856—1906».
Kåseri for fabrikkens funksjonærer v/disponent H.
Blikstad.
Ertresvåg, Vera: «Arbeidcrkvinnenes første faglige
organisering». Stensil.

«Klipp fra Chr. Seildugsfabrik’s direksjon- og løns
protokoller».

En del av disse forhold, i tillegg til den van
skelige økonomiske og sosiale situasjonen de
befant seg i, måtte selvsagt virke inn på heidnin
gen til fagpolitiske spørsmål. Mens dette for de
mannlige arbeiderne virket som en spore til
handling, var det for de lavtlønte og dobbeltar
beidende kvinnene en uoverstigelig hindring for
utadvendt virksomhet. I tillegg kommer de tra
disjonelle forventningene til kvinner som «passi
ve» og deres arbeidssituasjon som «midlertidig».

Norsk Folkemuseums Arbeiderminnesamling, til
vekstnummer: 947, 1085, 1086, 1221, 1310, 1327,
1415, 1449, 2408, 2420.
NOS Statistikk 1900—14.

Oppsummering og konklusjon
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