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Sammendrag 

I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan myndighetene så på - og behandlet politisk - 

barnearbeid i Norge mellom 1871 og 1915. Utgangspunktet for oppgaven er en undersøkelse 

utført av den svenske barndomshistorikeren Bengt Sandin i Sverige. I denne undersøkelsen 

argumenterte Sandin for at lover som skulle regulere barnearbeidet, var et ledd i å fremme 

skolens funksjon i samfunnet. Skolens funksjon var ifølge Sandin å forhindre arbeiderbarn i å 

streife langs gatene, også kalt lediggang, og å holde dem unna hjemmene og arbeidsplassene 

hvor de voksnes holdninger og moral kunne påvirke barna negativt. Skolen skulle oppdra og 

forme barna slik myndighetene mente var best. Skolen og reguleringen av barnearbeidet ble 

dermed midler myndighetene brukte for å utøve makt ovenfor arbeiderklassen. Var dette også 

tilfelle i Norge? 

 Ved å undersøke Stortingets forarbeider og behandling av folkeskolelovene og 

fabrikktilsynslovene, har jeg funnet at dette bare delvis stemmer i Norge. Det er tydelig at 

barnearbeidet i Norge etter hvert ble regulert for å gi skolen større plass i samfunnet, slik at 

den kunne utføre sin funksjon. Skolens funksjon i Norge var i langt mindre grad å 

«kontrollere» barna gjennom riktig oppdragelse og utdanning. Det største fokuset når det 

gjaldt skolen i Norge, var å etablere en skole som var god nok for alle barn, uavhengig av 

samfunnsklasse. Dette springer ut ifra Norges behov for å samle nasjonen etter 1814. Som et 

ungt land, lå fokuset på å skape et fellesskap på tvers av klasseskiller. 

Samtidig ønsket mange å holde muligheten for barnearbeid åpen, også blant politikere 

og arbeidere. Holdningene til barnearbeidet på den tiden var blandet. Noen understreket de 

negative sidene, som helsefare, sykdom og fravær fra skolen. Samtidig var det mange som 

ønsket å beholde barnearbeidet for de godene det brakte med seg. Foreldrene ønsket at barna 

skulle ha mulighet til å arbeide, slik at de kunne bidra med det lille ekstra som var nødvendig 

for å forsørge familien. Blant politikere og lærere ble det ofte trukket frem at barnearbeid 

holdt barna unna lediggang, var disiplinerende og oppdragende, samtidig som det gjorde dem 

mer ansvarsfulle. Motstandere av barnearbeid mente at skolen kunne gjøre dette bedre, uten 

de negative sidene. Uavhengig av om myndighetene stemte for eller mot regulering av 

barnearbeid, gjorde de det alle av samme grunn. De mente det var til det beste for barnet.  

Myndighetenes syn på barnearbeid var dermed todelt. På den ene siden ønsket 

myndighetene å bygge opp skolen slik at den kunne utdanne og samle folket. Samtidig ser vi 

at synet på barnearbeidet var sterkt preget av humanistiske tanker om å beskytte barnet, enten 

dette var ved å la barna arbeide eller ved å oppfordre dem til å gå på skolen.  
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Kapittel 1 - Introduksjon 

1.1 Presentasjon av oppgaven 

I denne masteroppgaven vil jeg se nærmere på hvordan synet på barnearbeid forandret seg i 

Norge på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Valget av temaet er et resultat 

av ulike personlige grunner. Denne masteroppgaven blir skrevet som en del av 

lektorutdannelsen min, som naturlig nok påvirker temaer og emner som interesserer meg. 

 Temaet virket interessant siden barnearbeid er sterkt knyttet opp til skolens fremvekst, 

noe vi vil se i løpet av oppgaven. Videre har valg av tema også blitt inspirert av en personlig 

reaksjon mot skolefaget historie. I skolefaget blir historie forenklet for at elevene skal kunne 

forstå det bedre. Det blir et problem når faget blir forenklet så mye at viktige nyanser 

forsvinner. Ulike temaer kan da fremstå meget svart-hvitt. Barnearbeid fremsto for meg som 

et slikt tema. Våre «hverdagsteorier», som Knut Kjeldstadli kaller det1, og fordommer om 

barnearbeid er ofte svært negative og har en dårlig klang. Jeg hadde selv samme oppfattelse. 

Før jeg begynte å arbeide med oppgaven tenkte jeg på barn som utnyttes som billig 

arbeidskraft i den tredje verden, eller hendelser fra en dyster fortid. Da jeg skulle forklare 

venner og bekjente hva jeg skrev om, merket jeg at en slik tankegang var utbredt. Det er da 

også forståelig. Utnyttelse av barnearbeidere forekommer helt klart, og blir med god grunn 

kjempet mot. Det ligger likevel en fare i å fokusere kun på dette fenomenet. For barnearbeid 

er mer enn bare det. Barnearbeid har for eksempel hatt stor betydning for økonomien i 

samfunnet og i enkeltfamilier. Dette tilskuddet til den økonomiske veksten har vært en viktig 

del av samfunnets utvikling i sin helhet.  

At barnearbeid har vært til økonomisk nytte for familier og samfunn gjør det ikke 

nødvendigvis til noe positivt. Barnearbeid har for det meste forsvunnet i vestlige land, og det 

med gode grunner som vi skal se i denne oppgaven. Likevel forekommer det fortsatt. For 

eksempel har Anne Solberg siden 1980-tallet undersøkt barns arbeid i samtiden. Hun har blant 

annet vist hvordan små tettsteder ved kysten av Nord-Norge er avhengig av at barn ned til 10-

12 årsalderen arbeider med å forberede fiskeliner.2 Jens Qvortrup er en annen forsker som 

                                                           
1 Knut Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var : en innføring i historiefaget, 2. utg. ed. (Oslo: 

Universitetsforlaget, 1999), s. 134. 
2 Se for eksempel Anne Solberg, Barns arbeidsliv : en undersøkelse av 800 10-12 åringers arbeidsoppgaver i 

hjem og nabolag, (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 1987). og Anne Solberg, "Negotiating 

childhood : empirical investigations and textual representations of children's work and everyday life" (Nordplan, 

1994). 
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hevder at skolearbeid må kunne defineres som samfunnsnyttig arbeid.3 Qvortrup og Solberg 

argumenterer også begge for at husarbeid kan defineres som arbeid. Det interessante er at 

forskning som påpeker at vi har barnearbeid i dagens vestlige samfunn, virker 

oppsiktsvekkende. Jeg har selv erfart at de jeg snakker med blir overrasket når jeg påpeker at 

vi har barnearbeid i Norge. Tanken passer ikke med deres «hverdagsteorier». For å utfordre 

dem stiller jeg spørsmål som: «Hvorfor mener vi at en vaskehjelp arbeider når han/hun gjør 

rent hjemme hos deg, mens hvis barnet ditt gjør det så regnes det som plikter?» Dette fører 

som regel til at de blir mer åpne for en utvidet forståelse av hva barnearbeid er. Dette taler for 

at begrepet barnearbeid må utforskes videre. 

1.2 Bakgrunn for problemstilling 

Da jeg begynte på denne oppgaven var det naturlig å starte med arbeidet til Ellen Schrumpf, 

siden hun er en av dem som har jobbet mest med emnet i Norge. Hennes fokus har ligget på å 

vise et alternativ til tanken om barnearbeid som noe utelukkende negativt. Ett av virkemidlene 

hennes er å flytte fokuset til barna og familienes egne historier og perspektiver. Se blant annet 

Barnearbeid – plikt eller privilegium.4 I artikkelen From full-time to part-time: Working 

children in Norway from the nineteenth century5 prøver hun også å besvare hvordan synet på 

barnearbeid utviklet seg på slutten av 1800-tallet. Dette gjorde hun ved å sammenligne to 

utredninger om barnearbeidet som skulle benyttes i lovarbeidet. Den første ble skrevet av 

Jacob Neumann Mohn i 1875.6 Den andre var en undersøkelse gjort blant skolebarn i 

Kristiania i 1912.7 Schrumpfs funn viste at barnearbeidet ble mindre vanlig i løpet av denne 

perioden. Hun kommer likevel ikke særlig dypt inn på hvordan synet på barnearbeidet hadde 

forandret seg i løpet av denne perioden. Dette gjør derimot den svenske historikeren Bengt 

Sandin i artikkelen «In the Large Factory Towns» Child Labor Legislation, Child Labor and 

School Compulsion.8 Sandin tar i denne artikkelen et oppgjør med tidligere teorier rundt 

lovgivningen mot barnearbeid ved å trekke inn skolelovgivningen. Både skolen og arbeidet 

                                                           
3 Jens Qvortrup, Børn halv pris : nordisk barndom i samfundsperspektiv (Esbjerg: Sydjysk Universitetsforl., 

1994). 
4 Ellen Schrumpf, Barnearbeid - plikt eller privilegium? : barnearbeid og oppvekst i to norske industrisamfunn i 

perioden 1850-1910 (Kristiansand: Høyskoleforl., 1997). 
5 Ellen Schrumpf, "From full-time to part-time: Working Children in Norway from the nineteenth to the 

twentieth century," i Industrious children : work and childhood in the Nordic countries 1850-1990, ed. Ning de 

Coninck-Smith, Bengt Sandin, og Ellen Schrumpf (Odense: Odense University Press, 1997). 
6 Jacob Neumann Mohn, "Angaaende Børns og Unge Menneskers Anvendelse til Arbeide udenfor Hjemmet," i 

Oth. Prp. No. 15, (1883). 
7 Jeg fant ikke frem til eksemplaret Schrumpf brukte. Eksemplaret jeg har brukt fant jeg i byarkivet i Oslo. 

Erhvervmæssig arbeide blandt skolebarn i Kristiania, (Kommunens statistiske kontor, 1912). 
8 Bengt Sandin, " "In the Large Factory Town" Child Labour Legislation, Child Labour and School 

Compulsion," i Industrious children : work and childhood in the Nordic countries 1850-1990, ed. Ning de 

Coninck-Smith, Bengt Sandin, og Ellen Schrumpf (Odense: Odense University Press, 1997). 
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konkurrerte om barnas tid, og en utvidelse av skoletiden ville derfor påvirke barnearbeidet. 

Sandin trekker det videre ved å hevde at skolelovgivningen var en måte de svenske 

myndighetene brukte for å få kontroll over barna og middelklassen. Ifølge Sandins teori var 

også lover som skulle regulere barnearbeidet en del av den samme prosessen. Kunne dette 

også være tilfelle i Norge?  

1.3 Problemstilling, avgrensning og underproblemstilling. 

Jeg har valgt å bygge videre på Sandins arbeide i Sverige og teste teoriene opp mot 

situasjonen i Norge. Jeg har derfor kommet frem til følgende hovedproblemstilling: Hvordan 

så myndighetene i Norge på barnearbeid i perioden 1871 – 1915, i lys av dragkampen mellom 

behovet for barnearbeid og skole?  

Jeg har valgt tidsrammen for oppgaven basert på at det var i denne perioden 

barnearbeidet ble mest behandlet på Stortinget. Barnearbeidet dukket første gang opp i 

lovgivningen i 1871. Da ble en kommisjon satt ned for å utarbeide nye lover for skolen i 

kjøpstedene. De fant at barnearbeid var utpreget blant skolebarna og ville ta hensyn til dette i 

skoleloven. Videre anbefalte de Regjeringen å undersøke saken nærmere og vurdere om det 

var behov for regulering av barnearbeidet. Det var denne oppfordringen som førte til at Mohn 

fikk oppdraget om å utrede sin undersøkelse. Tidsperioden avsluttes i 1915. Frem til da hadde 

barnearbeidet stadig kommet opp til behandling i Stortinget, men dette sluttet i 1915. I 1915 

ble store deler av en revisjon av fabrikktilsynsloven utsatt fordi man ønsket å undersøke 

forholdene rundt loven grundigere. Det varte derimot frem til 1936 før denne loven ble tatt 

opp igjen. 1871-1915 blir dermed en naturlig avgrensning på oppgaven.  

Siden denne oppgaven tar sikte på å teste Sandins teorier i Norge, er det naturlig at 

myndighetene i Norge blir aktørene. Barn forstås som barn opp til 14 år. Grunnen til at jeg har 

satt grensen ved 14 år, er at det er denne grensen som blir brukt i lovene som blir behandlet i 

denne oppgaven.9 Det finns noen unntak hvor man ønsker å strekke dette opp til 15 år, men 

dette skjer likevel ikke ofte nok til at jeg bruker denne grensen. Jeg velger heller å påpeke det 

eksplisitt når det dukker opp.  

Kjønn har normalt en del å si når det kommer til arbeid, arbeidervern og andre 

reguleringer i arbeidslivet. Det hadde også en del å si når det gjaldt barnearbeid, men da i 

                                                           
9 Se for eksempel Næringskomiteen Nr. 2, "Indst. O. IX. Indstilling fra nærinkgskomiteen nr. 2 angaaende 

udfærigelse af en lov om tilsyn med arbeide i fabriker m.v. samt ang forslag til lov om arbeidstidens begrænsing 

i forskjellige virksomheder, der ikke omfattes av førstnevnte lov.," (1891), s. 64., og "Lov om tilsyn med arbeide 

i fabriker m. v.," (1909). 
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forbindelse med arbeidstid og yrke. Dette kom frem i forarbeidet til lovene jeg skal behandle i 

denne oppgaven10, men jeg har sjeldent sett det referert til senere. Det ser derfor ut til at kjønn 

hadde lite å si når det kom til synet på barnearbeid. Et barn var definert som et barn uavhengig 

av kjønnet. 

For å svare på hovedproblemstillingen vil jeg også svare på to underproblemstillinger. 

Den første underproblemstillingen er: Hvilke samfunnsmessige kontekster kunne påvirke 

aktørenes oppfatning av barnearbeid? Denne underproblemstillingen skal hjelpe til med å 

sette oppgaven i et historisk perspektiv. Konteksten blir svært viktig i en slik oppgave, siden 

omgivelsene påvirker tankegangen og jeg er interessert i hvordan aktørene tenkte rundt 

barnearbeidet. Jeg har derfor trukket frem de aspektene jeg mener kunne påvirke synet på 

barnearbeid mest. Den første konteksten jeg har valgt å fokusere på er synet på barndom. Hva 

slags oppfattelse hadde man av begrepet barndom på denne tiden? Dernest ser jeg på 

Barnearbeidets arbeidsforhold og omfang. I debattene i Stortinget ble det ofte referert til både 

av hvor stort omfang barnearbeidet var, og om dette var noe å ta hensyn til, og om 

barnearbeidet var skadelig. Det siste er skolens fremvekst. Senere i dette kapitelet skal vi se 

hvordan Sandin viser hvor tett skolen er knyttet til problemstillingen barnearbeid. I denne 

oppgaven skal vi se at skolen er enda viktigere enn Sandin viste. Som vi skal se i løpet av 

oppgaven ble det vedtatt i skolelovene at skolen skulle være med å begrense barnearbeidet. 

Hensynet til skolen og dens fremvekst er derfor svært viktig i denne oppgaven. 

Den andre underproblemstillingen er Hvorfor forandret synet på barnearbeid seg? I 

løpet av en periode fra 1871-1915 er det naturlig at synet på barnearbeid forandrer seg. Hvis 

vi derimot ikke kan si noe om hvorfor synet endret seg, har ikke dette arbeidet vært mer enn 

en observasjon. Det blir nødvendig å stille spørsmålet «hvorfor» for å forstå dybden i synet på 

barnearbeidet og de forandringene det gikk igjennom. I konklusjonskapitelet kommer jeg 

videre inn på hvorfor spørsmålet «hvorfor» er viktig, men dette må forstås i lys av resten av 

oppgaven. Jeg går derfor ikke videre inne på det her. 

Denne underproblemstillingen om kontekstene blir det nødvendig å svare på før jeg 

starter på selve hovedproblemstillingen og utgjør derfor kapittel 2. I kapittel 3 har jeg valgt å 

trekke frem argumentene som ble brukt for og mot barnearbeid i løpet av denne perioden. 

Dette kunne nok stått mot slutten av oppgaven, men jeg ønsker at leseren skal ha mulighet til 

å finne tilbake til disse argumentene raskt. Jeg nevner mer om dette i starten av kapittel 3. 

Kapitlene 4-8 utgjør hoveddelen av oppgaven. Her tar jeg for meg ett tiår om gangen med en 

                                                           
10 Se for eksempel Mohn, "Ang. Børns arbeide udenfor Hjemmet," s. 5-6, 67 og Tabel Bilag I. 
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oppsummering i slutten av kapittelet. I kapittel 9 kommer konklusjonen på oppgaven hvor jeg 

svarer på hovedproblemstillingen og underproblemstillingen om hvorfor synet på barnearbeid 

endret seg. 

1.4 Om kildene og saksbehandlingen i Stortinget  

Siden aktørene i denne oppgaven er myndighetene, har jeg valgt å fokusere på kildene de 

etterlot seg. Videre er jeg interessert i hvilke meninger og tanker disse aktørene hadde. 

Lovarbeidet ble derfor et naturlig kildegrunnlag. Som kilder er lover både normative og 

beskrivende. De sier noe om hvordan en aktør mener noe burde være, og gir derfor et innblikk 

i hvordan de som var med på å utforme lovene tenkte. Det er likevel verdt å merke seg at 

disse kildene ble produsert for å publiseres offentlig, og dette kunne påvirke om en person 

faktisk sa det man mente direkte. 11 Referatene fra debattene i Odelstinget og Lagtinget gir oss 

det mest usensurerte innblikket i hvordan myndighetene tenkte, siden det kun skal noteres hva 

hver aktør i debatten sa. Deres tanker blir derimot ikke lette å gripe om, hvis vi ikke samtidig 

setter oss inn i selve saksbehandlingen frem til debattene. Dette inkluderer dokumenter som 

utredelsene til lovsakene, proposisjoner og komitéinnstillinger. 

Med kun ett unntak er alle kildene fra lovarbeidet hentet fra stortingsforhandlingene i 

Stortingets digitale arkiv. Unntaket jeg nevnte handler om en lov regjeringen ikke ville 

sanksjonere, men det kom ikke frem hvorfor i kildene jeg hadde tilgang til i Stortingets 

arkiver. Denne begrunnelsen fant jeg i en kilde blant regjeringens dokumenter på riksarkivet i 

Oslo. Jeg har også brukt en del støttelitteratur fra andre historikere og forskere. Dette gjelder i 

hovedsak kapittel 1 og 2 for delene om tidligere litteratur og gjennomgangen av kontekstene 

rundt aktørene jeg undersøker.  

Lover som regulerer barnearbeid finnes i hovedsak to steder: i fabrikktilsynslovene og 

i skolelovene. At barnearbeid er delt opp og regulert av to typer lover var bevisst fra 

myndighetenes side. Det ble første gang foreslått av Mohn i 1875, og siden da brukte 

myndighetene samme fremgangsmåte. Mohn selv skrev i sitt forslag kun om det barnearbeidet 

som burde reguleres med en egen lov. Det var dette som senere ble en del av 

fabrikktilsynsloven. Dette gjaldt arbeid som foregikk i fabrikker, gruver og annet industrielt 

arbeid. Mohn mente at det barnearbeidet som falt utenfor denne loven ville bli for dyrt og 

vanskelig å kontrollere. Dette gjaldt for eksempel løpegutter, transport og arbeid i hjemmet. 

Dette arbeidet mente han derimot kunne reguleres ved å stramme inn på skolelovgivningen. 

Man fikk dermed en deling i reguleringen av barnearbeidet, hvor fabrikktilsynslovene 

                                                           
11 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var, s. 172-176. 
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regulerte det industrielle barnearbeidet og skolelovene regulerte alt annet barnearbeid. For 

min del førte dette til at jeg må undersøke både fabrikktilsynslovene og skolelovene fra den 

tidsperioden jeg har valgt.12 

I perioden jeg tar for meg her, var saksgangen i Stortinget annerledes enn i dag. Det 

var to måter å fremme en sak til Stortinget på. Den første gikk ut på at regjeringen kunne ta 

opp en sak på eget eller andres initiativ og sette ned et utvalg til å forberede saken. I denne 

oppgaven er utvalgene enten en arbeiderkommisjon eller en skolekommisjon. Etter at dette 

utvalgets utredning var ferdig, leverte de det til det relevante departementet i regjeringen. 

Departementet utarbeidet så en proposisjon til Stortinget. Det virker som at man vanligvis 

hoppet over dette steget, og lot utvalget gjøre det istedenfor departementene. Etter at 

proposisjonen var klar, fremmet regjeringen den til Stortinget. Alternativt kunne en 

stortingsrepresentant fremme et representantforslag, eller en odelstingsrepresentant fremme et 

lovforslag, direkte til Stortinget. Dette siste var nok mer vanlig om man ønsket å ta opp igjen 

en sak som var blitt utsatt eller henlagt tidligere. Etter at Stortinget mottok en proposisjon, 

sendte de det til den relevante komiteen. Komiteen som mottok proposisjonen skrev så en 

innstilling til Odelstinget hvis det var snakk om en lov, eller til Stortinget hvis det gjaldt andre 

saker. I denne oppgaven behandler jeg bare lover, så forslaget gikk hver gang til Odelstinget. 

Odelstinget behandlet så loven og sendte forslaget videre til Lagtinget. Lagtinget behandlet 

loven ytterligere, og sendte eventuelle endringer tilbake til Odelstinget. Om det ikke var gjort 

endringer, vedtok Lagtinget det endelige vedtaket. Var det endringer, måtte Odelstinget 

behandle og sende resultatet til Lagtinget på nytt. Hvis Lagtinget igjen var uenige, måtte 

saken tas opp i plenum i Stortinget. Dette blir ikke relevant i denne oppgaven. Etter endelig 

vedtak ble saken sendt til Kongen i statsråd for underskrift.13 

Det er verdt å merke seg at barnearbeid, som er fokuset for denne oppgaven, som regel 

ikke var hovedfokuset i lovforslagene. Noen ganger var det mer fremtredende, men det var 

aldri mer enn en del av et større lovforslag. Et lovforslag kunne derfor gå tilbake til 

Odelstinget og Lagtinget uten at dette påvirket paragrafene om barnearbeid. I slike tilfeller 

følger jeg ikke saksbehandlingen fullt ut, men går rett til vedtakelsen av loven. Jeg kommer 

ikke inn på de andre sakene som ble tatt opp i lovforslagene, med mindre det hadde stor 

påvirkning på barnearbeidet. Dette kan for eksempel være hvis en lov ble utsatt fordi man 

ikke kunne bli enige om andre deler av loven. 

                                                           
12 Mohn, "Ang. Børns arbeide udenfor Hjemmet," s. 7 og 79. 
13 Stortinget, "Saksgangen før 1.10.2009," https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Storting-og-

regjering/Saksgangen/.Besøkt 05.09.2016 
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1.5 Om kilderefereringen og samlebenevnelser 

Jeg har tatt to grep for å gjøre denne oppgaven enklere å forholde seg til. Det første 

omhandler kilderefereringen. Arbeidet i denne oppgaven har hovedsakelig gått ut på å 

systematisere, gjengi og forklare de kildene jeg har brukt. Siden mitt arbeid derfor glir inn 

mellom gjengivelsen av disse kildene refererer jeg ofte til kildene med en enkelt fotnote i 

slutten av avsnittet. En slik henvisning viser til kildene jeg har brukt for avsnittet fotnoten står 

ved. Ved direkte sitater brukes fotnoter og kildereferanse som vanlig. I kildehenvisningen har 

jeg også brukt forfatter ved referanser til lover og lovarbeider, selv om dette ikke er vanlig. 

Grunnen er at denne oppgaven tar for seg hvordan ulike deler av statsapparatet forholdt seg til 

samme sak, og det er da relevant å vite hvem som sa hva. Det andre grepet jeg har tatt gjelder 

bruken av ordene folkeskolelovene og fabrikktilsynsloven. Dette er moderne ord som ikke 

nødvendigvis ble brukt i sin samtid. Folkeskolelovene ble brukt til en viss grad, men ikke 

gjennom hele perioden. For enkelhets skyld bruker jeg likevel disse ordene når jeg refererer til 

lovene som skulle regulere skolen og tilsynet i fabrikkene. Jeg vil referere til lovens fulle 

navn første gang den dukker opp. Man kan også finne lovens fulle navn i kildene og 

litteraturlisten. 

1.6 Metode og oppgavens begrensninger 

Knut Kjeldstadli beskriver to ulike måter å tenke rundt historiemetode i sin bok Fortida er 

ikke hva den engang var. Den første, positivismen, legger vekt på historiske lovers likhet med 

naturlovene. Hvis vi har A så får vi B. Den andre er den hermeneutiske metoden. Denne 

legger kort sagt vekt på mennesket som individ, med egne tanker, intensjoner og meninger. Vi 

må forstå mennesket som rasjonelt og handlende, dog med de begrensninger tiden og 

samfunnet legger på det. Mennesket handler ut ifra hva som gav mening for dem i deres tid. 

Begge teoriene har sine svakheter. Positivismen gir menneskets evne til å handle og tenke for 

lite plass. Menneskets bevissthet gjør det mulig for oss å velge å gå imot «naturlover». Den 

hermeneutiske metoden gir på sin side for lite plass til verden utenfor mennesket. 

Tilfeldigheter kan skje, uforutsette konsekvenser kan oppstå og andre menneskers handlinger 

kan skape en situasjon man ikke forutså. Kjeldstadli mener derfor at historikere må bruke en 

blanding av de to. Hvis vi mener vi har funnet tanken eller meningen bak en handling ved 

hjelp av den hermeneutiske metoden, så må den testes empirisk etterpå, slik positivismen 

sier.14 

                                                           
14 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var, s. 119-129. 
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Denne oppgaven legger størst vekt på den hermeneutiske metoden. Det har i hovedsak 

med oppgavens omfang og problemstillingens utforming å gjøre. Problemstillingen tar 

utgangspunkt i hvordan myndighetene tenkte om barnearbeid, noe som samsvarer med den 

hermeneutiske metoden. Ved å arbeide videre med denne oppgaven ser jeg likevel muligheten 

for å teste disse tankene empirisk. Ved å undersøke andre levninger etter viktige aktører i 

denne debatten, som dagbøker og selvbiografier, kan man undersøke hvorvidt det er samsvar 

mellom tankene her og resultatet i denne oppgaven. Videre er denne oppgaven i hovedsak 

kvalitativ ved at den undersøker et fenomen i dybden. Den er likevel også begynnelsen på et 

kvantitativt arbeid, siden jeg i denne oppgaven undersøker det samme som Bengt Sandin 

undersøkte i Sverige.15 Ved å gjenta den samme undersøkelsen i andre land vil man få et 

større bilde med muligheten til å se etter gjentagende tendenser. 

Til slutt vil jeg understreke noen begrensninger i oppgaven min. Både 

problemstillingen og kildematerialet jeg har brukt i denne oppgaven har betydning for denne 

oppgavens senere bruksområde. Problemstillingen min vil undersøke hvordan myndighetene 

så på barnearbeid. Det er derfor ikke en del av intensjonen å gi et komplett bilde av hvordan 

barnearbeid faktisk var. Det vil være flere sider ved hvordan barnearbeid ble organisert, utført 

osv. som jeg ikke vil ta opp her. Det at jeg har lagt stor vekt på lover som kildemateriale 

bidrar også til dette. Lover kan i liten grad benyttes som beretninger, siden de ikke forteller 

hvordan samtiden var, men uttrykker et ønske om hvordan den burde bli. Som levninger kan 

lover likevel fortelle noe om behovet for en lov, og dermed også litt om samtiden. Hvis man 

ønsker å regulere noe, så må det vel eksistere ett problem? 16 Dette er likevel ikke alltid en 

trygg konklusjon som jeg vil vise til i avsnittet om tidligere litteratur. Jeg mener derfor at i 

spørsmål om hvordan barnearbeidet i Norge faktisk var, kan denne oppgaven kun brukes til å 

støtte andre empiriske fakta. Den kan ikke stå alene i et slikt spørsmål.  

Videre fører kildenes natur med seg noen problemer. I debatter er det aktørens hensikt 

å overbevise sin motdebattant. Der det ikke er en klar motdebattant, som i de skrevne kildene, 

er det likevel en tenkt motdebattant. I debattene blir derfor argumentene noen ganger 

spissformulert og overdrevet. Videre kan aktørene legge sterkere vekt på visse argumenter 

som kan virke mer appellerende enn deres egentlige ønsker og mål. Dette medfører at jeg som 

forsker må lese kildene med et kritisk blikk og tolke meningen bak det som ble sagt. Jeg må 

                                                           
15 Sandin, "In the Large Factory Town." Tildels også Bengt Sandin, Hemmet, gatan, fabriken eller skolan : 

folkundervisning och barnuppfostran i svenska städer 1600-1850, Arkiv avhandlingsserie, 0347-4909 ; 22 

(Lund: Arkiv, 1986). 
16 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var, s. 174. 
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være klar over at aktørene kan bruke vikarierende motiver, men samtidig vite at det ikke alltid 

ligger noe mer bak det de sier. Etter å ha arbeidet med kildene er inntrykket mitt at aktørene 

ikke la skjul på hva de mente. Med kildekritikken i baktankene vil jeg derfor regne kildene 

som troverdige. 

1.7 Tidligere litteratur 

Barnearbeid har ofte blitt presentert som noe entydig negativt hvor fokuset har vært på barn 

uten barndom og utnyttelsen av barn som arbeidskraft.17 Sosialhistorikeren Edward P. 

Thompson konkluderte sitt arbeid om barnearbeid under den industrielle revolusjon i 

Storbritannia slik: «The exploitation of little children, on this scale and with this intensity, was 

one of the most shameful events in our history.»18 Hugh Cunningham har også et lignende syn 

på barnearbeid. For disse forskerne og historikerne blir skolen sett på som motsetningen til 

arbeid. Her får barn mulighet til utdanning og lek. Viktigst av alt var likevel at de ikke 

arbeidet.19 Dette synet på barnearbeid har sammenheng med gjeldende teorier om synet på 

barndom generelt. Jeg vil gå nærmere inn på dette i kapittel 2, derfor gir jeg kun en kort 

forklaring nå. De fleste teorier om barndom konkluderer med at synet på barn har utviklet seg 

fra negativt til positivt. Barn gikk fra å bli sett på som små voksne, til at barn og barndom fikk 

en egenverdi. De gikk fra å være uønskede, eller i bestefall kun tolererte, til å bli det mest 

betydningsfulle i foreldrenes liv. Det er noe uenighet blant gjeldende teorier om når vi nådde 

toppunktet, men det er enighet om at det skjedde rundt slutten av 1800-tallet og begynnelsen 

av 1900-tallet. Dette knyttes ofte opp mot at opplysningstidens humanistiske tanker begynte å 

penetrere samfunnet. Noe av det som ble spesielt viktig for synet på barna, var Jean-Jacques 

Rousseaus tanke om barnets plass i naturen.20 Sammen med økt inntekt og velferd i samfunnet 

vokste «familismen» frem, og det ble mulig å se for seg barnet som noe annet enn en arbeider. 

Det vil ikke si at hele samfunnet umiddelbart omfavnet disse ideene. Både offentlige og 

private aktører måtte på banen for å motarbeide barnearbeid. Det er verdt å merke seg at det 

hovedsakelig var det industrielle arbeidet i byene som ble motarbeidet. Barnearbeid på bygda 

var langt vanligere enn i byene, men dette ble ikke sett på som noe problem ettersom arbeidet 

var ute i Guds frie natur.21  

                                                           
17 Ellen Schrumpf, Barndomshistorie, Utsyn & innsikt (Oslo: Samlaget, 2007), s. 51. 
18 Gjenngitt av Ellen Schrumpf i Barndomshistorie, s. 52. 
19 Ellen Schrumpf, "Barndomshistorie : perspektiver og problemer," Barn, no. Årg. 26, nr. 2 (2008): s. 20. 
20 Schrumpf, "Barndomshistorie : perspektiver og problemer," s. 23. 
21 Schrumpf, "Barndomshistorie : perspektiver og problemer," s. 22. 
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Denne og andre lignende teorier har møtt motstand fra noen forskere, blant annet 

Linda Pollock.22 Pollocks kritikk av den tidligere litteraturen og hennes påfølgende teori 

kommer vi tilbake til i neste kapittel. Schrumpf er også en som har kritisert disse teoriene. 

Hun mener de har basert seg for mye på kildene etterlatt av motstanderne av barnearbeid. 

Kildene blir dermed unyanserte, spesielt hvis de brukes ukritisk. Selv har Schrumpf forsøkt å 

presentere et alternativ til «elendighetshistorien» ved å bruke en ny vinkling. I Barnearbeid – 

plikt eller privilegium? ser hun på barnearbeidet fra barnet og familiens side.23 Hun 

konkluderer med at industrielt arbeid er begge deler. Av tradisjon skulle hele familien bidra til 

familiens underhold. Arbeidet var derfor en plikt for barna, ettersom familien var økonomisk 

avhengig av det. Likevel var industrielt arbeid et privilegium, siden arbeidet var bedre betalt 

enn å jobbe i jordbruket, og arbeidstiden var fast og regulert. I tillegg var barna sikret jobb i 

fremtiden. Arbeidet var en god forberedelse til voksenlivet. Schrumpf er likevel enig i at synet 

på barnet forandret seg. Tanken om idealbarnet utviklet seg til at barnet skulle være et sunt, 

naturlig og opplyst barn. Schrumpf trekker også frem skolen som grunnen til at barnearbeidet 

forsvant, men i motsetning til teoriene hun kritiserer, er ikke skolen redningen for barna. Den 

er bare det neste naturlige steget i utviklingen.24 I Barndomshistorie går Schrumpf også kort 

inn på myndighetenes forhold til barnearbeidslovgivning. Hun behandler også 

barnearbeidslovgivningen i sammenheng med skolelovgivningen. Ifølge Schrumpf var det 

stor uro over barns oppvekst på slutten av 1800-tallet. Urbaniseringen og industrialiseringen 

førte til store samfunnsendringer. Basert på dette hevder hun at fabrikktilsynsloven i 1892 

skulle være et barneredningstiltak. Tidligere hadde barnearbeid blitt regnet som økonomisk og 

etisk verdifullt. Det var også mange steder som hadde ønsket industrialiseringen velkommen 

fordi den løste problemet med lediggang. Dette endret seg derimot. Utover 1800-tallet skulle 

«Skulefolk, politikarar og lovgivarar oppfatta fabrikkbarnet som eit utnytta, unaturleg og 

skittent barn som stod i kontrast til det reine, sterke og sunne barnet.»25 Norge måtte også 

utvikle seg til et moderne demokrati, og til dette trengte man et visst opplysningsnivå. Skolen 

ble dermed en forutsetning for nasjonalstaten. Videre passet også skolebarnet inn i det 

borgerlige synet på hva en familie skulle være. I disse verdiene skulle familien være avgrenset 

og privat, med kun faren i huset som forsørger.26 

                                                           
22 Linda A. Pollock, Forgotten children : parent-child relations from 1500 to 1900, Cambridge paperback library 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1983). 
23 Schrumpf, Barnearbeid - plikt eller privilegium? : barnearbeid og oppvekst i to norske industrisamfunn i 

perioden 1850-1910. 
24 Schrumpf, Barndomshistorie, s. 55. 
25 Schrumpf, Barndomshistorie, s. 52. 
26 Schrumpf, Barndomshistorie, s. 51-52. 
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1.7.1 Bengt Sandin om barnearbeidslovgivning i Sverige 

I løpet av 1800-tallet tok skolen over store deler av det ansvaret familien hadde hatt for barna 

tidligere. Ifølge Sandin var dette fordi man ønsket å holde barna unna skadelige omgivelser, 

arbeiderklassehjem og en tilværelse på gata, og få dem inn i skolen. På grunn av den nære 

sammenhengen mellom skolen og barnearbeid, mener Sandin at for å forstå hvordan 

barnearbeidslovgivningen kom til, må man undersøke myndighetenes interesse i skolen og 

hvordan dens utvikling førte til ett nytt syn på barndom.27 

Ifølge Sandin finnes det flere motstridende funn om barnearbeid. Han trekker spesielt 

frem hvordan tidligere forskning ofte la vekt på den humanitære forklaringen på barnearbeid. 

Hjalmar Selberg og Barbro Hedval er to svenske historikere som begge står inne for en slik 

forklaring. De legger vekt på tanken om å beskytte barna fysisk og psykisk, samtidig som det 

var et ønske å gi barna best mulig utdannelse. Ifølge Hedval var begrunnelsen at kunnskap var 

verdifullt i seg selv. Samfunnet og arbeidsgiverne ønsket også bedre utdannelse blant 

arbeiderne, ettersom de da kunne få tildelt vanskeligere oppgaver i arbeidet. Både Selberg og 

Hedval påpeker at det ikke var noe tydelig mønster i hvem som var for og imot 

barnearbeidslovgivning. Liberale og konservative kunne begge være tilhengere av 

lovgivningen, og det samme kunne arbeidsgivere. For konservative kunne tanken være en 

paternalistisk holdning til samfunnet, hvor samfunnets utvikling var viktigere enn individet. 

For liberale var argumentet at generell utdannelse var viktig for samfunnets fremskritt.28 

Lars Olson er en annen historiker som har tatt for seg barnearbeidet i Sverige. I boka 

Då barn var lönsamma argumenterer han imot den humanitære forklaringen på lovgivningen 

mot barnearbeid. Ifølge Olson steg barnearbeidet i Sverige i starten av 1800-tallet fordi den 

ikke-mekaniserte industrien ble større i landet. Etter hvert som industrien ble mekanisert, var 

det ikke behov for barna i samme grad som før. Olson stiller derfor spørsmål ved om det var 

lovgivningen som førte til en nedgang i barnearbeidet. Mens de humanitære teoriene hevdet at 

barnearbeidet var på vei oppover og at det var behov for lovgivning for å begrense dette, 

hevder Olson at barnearbeidet allerede var på vei nedover.29 Sandin er likevel ikke fornøyd 

med Olsons bemerkning, og påpeker at hvis ikke de humanistiske tankene var et ideal man 

prøvde å oppnå, hva var poenget med å innføre en unødvendig lov?30 

                                                           
27 Sandin, "In the Large Factory Town," s. 17. 
28 Sandin, "In the Large Factory Town," s. 18-20. 
29 Sandin, "In the Large Factory Town," s. 18. 
30 Sandin, "In the Large Factory Town," s. 20-21. 



12 

 

Sandin kritiserer videre Selberg og Hedval for at de ikke legger vekt på skolens rolle i 

samfunnet, på tross av at de begge påpekte hvor viktig hensynet til skolen var i debatten om 

barnearbeid. De tar ikke med skolen som en faktor i diskusjonen. Videre blir spørsmålet om 

barnearbeid hver gang tatt opp fra et individualistisk perspektiv. Det er enten lærerens, 

doktorens eller arbeidsgiverens syn som blir presentert. Hvordan var derimot synet på 

barnearbeid fra et politisk ståsted? Hvorfor mente man i politikken at barn ikke skulle 

arbeide? I sammenheng med dette kommer Sandin med en videre bemerkning. Det var ikke 

alle barn som arbeidet, men i hovedsak barn fra arbeiderklassen. Sandin spisser derfor 

spørsmålet ytterligere. Hvorfor mente man at barn fra arbeiderklassen ikke skulle arbeide? 

Ifølge Sandin er ikke barnearbeidslovgivning et uttrykk for en humanitær tankegang, men et 

uttrykk for maktrelasjoner. Det var snakk om myndighetenes mulighet og evne til å påvirke 

hvordan arbeiderklassen levde og hva de lærte.31 

Begrunnelsene og argumentene for å innføre barnearbeidslovgivning i Sverige tok 

utgangspunkt i barnas manglende kunnskap. Det måtte garanteres at barna hadde et minimum 

av kunnskap før de begynte å arbeide. Det virker derfor som om debatten hadde skolens 

behov som utgangspunkt. Sandin trekker likevel i tvil hvorvidt dette behovet handlet om 

barnas kunnskaper, og han kritiserer tidligere historikere som hevdet dette. 

Minimumskunnskapene man ville innføre med denne loven var minimal. Det var kun snakk 

om en grunnleggende forståelse av katekismen, og grunnleggende leseferdigheter. Sandin 

mener man heller må se på argumentene for å innføre dette minimumskravet. Da det ble 

foreslått første gangen, var argumentene at man måtte styrke skolens svake autoritet ovenfor 

barna og foreldrene.32 Myndighetene så ned på arbeiderklassens mangel på disiplin og 

latskap, samtidig som de så med medlidenhet på de tøffe leveforholdene hos arbeiderklassen. 

I begge tilfeller ble skolen sett på som løsningen.33 Samtidig var det også en kraftig tilflytning 

til byene, noe myndighetene så på som et problem. I 1865 formulerte skolestyret i Göteborg 

målet for året slik: 

«The constantly increasing immigration from the countryside, of which the majority 

compromises poor laborers, should not fail to call upon every effort on the part of society to 

counter the perils which would otherwise derive from this source. What is required to forestall 

the threat of a proletariat from this quarter is, first and foremost, that the elementary schools 

                                                           
31 Sandin, "In the Large Factory Town," s. 21-22. 
32 Sandin, "In the Large Factory Town," s. 35. 
33 Sandin, "In the Large Factory Town," s. 38. 
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take in the growing children from the families in question in order to communicate to them 

good and honest knowledge, obedience to law and justice, love of God and one’s neighbor. 

»34 

Samtidig som skolen spilte en stor rolle i samfunnet, hadde man store utfordringer 

med å få barna til å komme på skolen. Som en følge av denne utfordringen hevder Sandin at 

man fra 1847-1875 kunne se fremveksten av skolen som en ny institusjon i samfunnet med sin 

egen skoleadministrasjon. I Norrköping hadde man egne inspektører som kunne hente barna 

til skolene, og både foreldre og barn kunne få straff hvis barna ikke dro på skolen. Skolene 

forsøkte å nå frem til arbeidsgiverne ved å be dem respektere loven og la barn over 12 år få 

mulighet til å gå på skolen. De begynte å samarbeide med politiet for å sørge for at barn ikke 

drev lediggang i gatene, solgte aviser eller begikk tyverier. Dette hjalp derimot bare delvis. 

Sandin mener at man må se interessen for barnearbeidslovgivning i lys av disse problemene. 

Det handlet i liten grad om hvor mye kunnskap barna hadde, eller hvor mange barnearbeidere 

det var i fabrikkene. Det handlet om hvor mange barn som ikke var på skolen. Hvor mange 

drev med andre ting som å henge i gatene og arbeide utenfor fabrikkene?35 

Sandin mener det faktum at skolene forhandlet med arbeidsgivere viser til den store 

sammenhengen mellom arbeid og skole. Videre var det en skoleminister som kom med 

forslag til både et vedtak som regulerte obligatorisk skoletid, og til hvordan man skulle sørge 

for undervisning til de barna som forlot skolen tidlig. Dette var på tross av at forslaget burde 

kommet fra departementet for offentlig administrasjon. Sandin hevder derfor at lover som 

regulerer barnearbeid og deres velferd egentlig var en skolelov i forkledning. Om det ikke var 

det, så var det i det minste en forberedelse til senere skolelovgivning. Sandins konklusjon var 

at barnearbeidslovgivning hadde sin bakgrunn i den sosiale utviklingen i byene og 

etableringen av skolestyrer. Det var ikke et spørsmål om humanitære tanker, men en respons 

fra administrasjonen på sosiale problemer. Spørsmålet man stilte seg, var hvor barn skulle 

vokse opp. I hjemmet, på gata, på arbeidsplassen eller på skolen. For barna og familiene var 

svaret uklart og varierende, men for myndighetene var svaret klart. Barna skulle vokse opp på 

skolen.36 

  

                                                           
34 Norrlid, Ingemar. referert av Sandin i Sandin, "In the Large Factory Town," s. 38-39. 
35 Sandin, "In the Large Factory Town," s. 40-41. 
36 Sandin, "In the Large Factory Town," s. 43. 
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Kapittel 2 – Hvilke samfunnsmessige kontekster 

kunne påvirke aktørenes oppfatning av 

barnearbeid? 

2.1 Synet på barndom 

Om vi skal forstå forholdet til barnearbeid er det essensielt å vite hvordan man så på 

barndommen generelt. Som det ble nevnt kort i kapittel 1, er det en del uenighet om hvordan 

synet på barn faktisk var i tidligere tider. Det er derfor nødvendig å gå grundigere inn på de 

ulike teoriene. Det er flere punkter i debatten det er uenighet om, men noen punkter er det 

større uenighet om enn andre. Et av de mindre punktene er at det er uenighet om hvorvidt 

synet på barndom har vært kontinuerlig, eller om det har skjedd et brudd. Videre diskuterer 

man om dette bruddet førte til en positiv eller negativ endring for barnet. Det største 

spørsmålet i synet på barndom, er om barn hadde det verre før. Majoriteten av tidligere 

forskning har konkludert med det. Hvor mye verre de hadde det, varierer likevel fra forsker til 

forsker. Det har også kommet noen motreaksjoner mot disse forskningsresultatene, hvor 

Linda A. Pollocks teorier utmerker seg spesielt. Pollock trekker store deler av den tidligere 

forskningen i tvil. I Forgotten Children: Parent-child relations from 1500 to 1900 går hun 

igjennom disse teoriene og kritiserer dem før hun kommer med sin alternative teori. Hun 

beskylder blant annet tidligere forskere for å anta at siden samfunnet forandret seg så måtte 

også synet på barn forandre seg.37 Hun kritiserer også kildevalget deres, hvor de i stor grad 

velger å basere seg på kilder som oppdragelsesbøker, prekener, moralske medisinske og 

religiøse bestemmelser, bilder, aviser og reportasjer. Generelt for disse kildene er at de ikke 

viser et personlig og subjektivt bilde fra foreldrene selv. Kildene forteller heller om hvordan 

enkelte personer mente at barn burde oppdras, eller de gir en rapport om begivenheter som var 

rapportverdige. Et problem med å basere seg på oppdragelsesbøker som kilder, er at man da 

går ut ifra at disse ble lest og etterfulgt. I artikkelen Advice to Historians on Advice to 

Mothers konkluderer Jay Mechling med at de ikke gjør det. 38 Ifølge Mechling lærte foreldre 

heller av egen erfaring som barn, imitasjon, instruksjon (opplæring fra foreldre) og 

improvisering.39 

                                                           
37 Pollock, Forgotten children : parent-child relations from 1500 to 1900, s. 64. 
38 Jay Mechling, "Advice to Historians on Advice to Mothers," Journal of Social History 9, no. 1 (1975). 
39 Mechling, "Advice to Historians on Advice to Mothers," s. 49-50. 
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Slik jeg ser det beskylder Pollock tidligere forskere for å se fortiden med nåtidens 

briller. De følger ikke historismens andre tese om at «fortiden må forstås på egne premisser, 

ikke på våre.»40 Pollock poengterer dette ytterligere når hun sier følgende:  

«… there is a common element in all the varying views: it would seem that a change in 

attitude (for the better) to children is always discovered towards the end of whatever 

time period is being studied, be it from 1399 to 1603 as with Tucker (1976) or from 

1500 to 1800 as with Stone (1977).»41 

Tanken om at vi har beveget oss fra en dårlig fremtid mot vår perfekte nåtid, er tydelig 

tilstede. Pollock stiller seg kritisk til en slik tankegang. Gjennom arbeidet mitt med denne 

oppgaven og de kildene jeg har brukt, har jeg kommet frem til at jeg gjør det samme. Jeg har 

derfor valgt å gjengi Pollocks arbeid i denne fremstillingen om synet på barndom, siden 

hennes teori faller sammen med mine resultater. 

2.1.1 Pollocks kritikk og teori 

Den generelle teorien om synet på barndom følger det Pollock kaller Ariès-tesen. Philippe 

Ariès var den første som begynte å undersøke og skrive om barndom.42 Hans tese går kort ut 

på at barndom var et fenomen som ble oppdaget på 1700-tallet. Før dette ble barn kun sett på 

som voksne i mindre størrelse. I løpet av 1700-tallet endret derimot synet seg og man så på 

barna som uskyldige og svake personer som trengte rettledning. For Ariès var denne 

overgangen i hovedsak negativ for barna, ettersom de mistet mye av sin frihet i samfunnet. 

Andre forskere legger også vekt på at barndommen ble oppdaget, men tendensen er at denne 

oppdagelsen førte til positive endringer for barna. Edward Shorter beskriver i The Making of 

the Modern Family hvordan barn gikk fra å være nederst på rangstigen i familien til å bli 

familienes hovedfokus og bekymring.43 Shorter beskriver hvordan barn ikke ble anerkjent 

som mennesker med de samme behovene som voksne. De hadde ikke de samme mulighetene 

for glede og smerte som voksne, og sto lavere i prioriteringslisten når det kom til hverdagens 

behov.44 

Andre forskere legger større vekt på selve behandlingen av barn i sine undersøkelser. 

Her har teoriene også en tendens til at behandlingen gikk fra dårlig til bedre. Lloyd De Mause 

                                                           
40 Jan Eivind Myhre, Historie : en introduksjon til grunnlagsproblemer (Oslo: Pax, 2014), s. 20. 
41 Pollock, Forgotten children : parent-child relations from 1500 to 1900, s. 12. 
42 Philippe Ariès, Centuries of Childhood: A Social History of Family Life (original tittel: L'enfant et la vie 

familiale sous l'ancien regime), Civilisations d'hier et d'aujourd'hui (Paris1960). 
43 Edward Shorter, The making of the modern family (London: Collins, 1976). 
44 Pollock, Forgotten children : parent-child relations from 1500 to 1900, s. 3-4. 
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utgjør et ytterpunkt blant disse teoriene og kritiseres ofte av den grunn. De Mause er 

psykohistoriker og er opptatt av hvordan mennesker tenkte i tidligere tider. Ifølge ham har 

foreldre gått igjennom seks stadier i sitt forhold til barna sine gjennom historien. I det første 

stadiet ble barna sett på som fulle av ondskap. Foreldrene skal ifølge De Mause ha «routinely 

resolved their anxieties about taking care of children by killing them».45 Dette stadiet varte 

opp til 1400-tallet. Etter dette skal foreldrene ha anerkjent at barna hadde en sjel, og de kunne 

derfor ikke drepe dem. De ble derfor heller satt ut eller forlatt. Fra 1500-1800 tallet nådde 

foreldrene ett stadie hvor barna fikk lov til å entre foreldrenes følelsesliv, men De Mause 

understreker at dette var med en del usikkerhet på foreldrenes vegne. Ettersom man gikk 

fremover i De Mauses stadier ble det stadig bedre for barna. Til slutt endte man opp i det siste 

stadiet, hvor vi er nå, hvor foreldrene beskrives som i ett hjelpende modus.46 

De Mause er den mest ekstreme i sin beskrivelse av synet på barndom. Å 

sammenligne hans beskrivelser med andre forskeres teorier vil derfor være uegnet. Likevel 

har de en felles tanke om at synet på barndom er preget av fremskritt, og at man beveger seg 

mot noe bedre. Det er denne tanken Pollock protesterer mot. Hun mener argumentene for en 

dårligere behandling av barn i tidligere tider, enten er tatt ut av sin kontekst, basert på 

antakelser, eller tatt fra kritikkverdige kilder. Schrumpf, som også kritiserer De Mause, 

trekker for eksempel frem hvordan han ikke tar hensyn til situasjonen rundt barneutsetting. 

Barneutsetting var noe som skjedde i samfunn som var sterkt preget av overtro, og hvor denne 

overtroen styrte menneskers handlinger. Om det var gitt dårlige tegn ved et barns fødsel, og 

man oppriktig trodde at dette ville føre til ulykke for familien eller samfunnet, ville den 

rasjonelle handlingen være å kvitte seg med barnet. Det vil ikke si at dette ble gjort med lett 

hjerte, men som et «[…] uttrykk for foreldreomsorg for de barna som de allerede hadde 

omsorg for»47. Lignende handling og argumentasjon kan skje ved for eksempel uår i landet.48 

Et annet argument som ofte blir brukt for vise at foreldre ikke tok hensyn til barna sine, er 

barnedødelighet. Ifølge dette argumentet valgte foreldre bevisst å ikke investere følelser i 

barna sine, som en forsvarsmekanisme. Det var for stor sannsynlighet for at barnet ville dø. 

Pollock hevder at dette argumentet kun er basert på antakelser, siden det ikke blir vist til 

kilder som viser at foreldre planlegger slik. Hun påpeker at 80-85 % av alle barn som ble født 

ville overleve i hvert fall et par år, og det ville være umulig for foreldre å holde følelsene på 

                                                           
45 De Mause, referert av Pollock, Forgotten children : parent-child relations from 1500 to 1900, s. 5. 
46 Pollock, Forgotten children : parent-child relations from 1500 to 1900, s. 5. og Schrumpf, 

"Barndomshistorie : perspektiver og problemer," s. 17. 
47 Schrumpf, "Barndomshistorie : perspektiver og problemer," s. 17. 
48 Schrumpf, "Barndomshistorie : perspektiver og problemer." 
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avstand i en så lang periode. Videre viser undersøkelser av primitive kulturer med høy 

barnedødelighet at foreldre snarere bruker mer tid og energi på å ta vare på barna sine, for å 

kompensere for den høye barnedødeligheten. Undersøkelsene viser også at foreldre i slike 

samfunn sørger dypt når de mister barna sine. Pollock understreker derfor at påstanden om at 

foreldre ikke ble opprørte når et barn døde, er direkte feil.49 

Pollock finner heller ingen grunn til at synet på barndom og barn skulle utvikle seg på 

denne måten. Fra et rent sosiobiologisk perspektiv, gir det ingen mening at mennesker skal 

behandle avkommet slik at rasen har mindre sjanse for å overleve. Hvis synet på barn virkelig 

ble preget av at foreldrene ikke ville ha noe med dem å gjøre, handlet foreldrene mot sin 

biologiske natur. Ifølge Pollock er det en del av menneskets natur å vise omsorg for barna 

sine.50 Pollock bruker så resten av boken sin på å motbevise at synet på barndom var verre før 

enn det er nå. Hun gjør dette ved å basere seg på dagbøker, hvor hun får et innblikk i hvordan 

faktiske foreldre tenkte om barna sine, ikke hvordan forfattere av oppdragelsesbøker tenkte 

om andres barn.51 Hun fant at det gjennom tidene har vært en oppfatning av barndom som noe 

eget. Barn tenker annerledes, må tas vare på og tas hensyn til. Gjennom dagbøkene fant 

Pollock at dette var noe som opptok foreldrene mye. Hun fant at det var liten utvikling i 

barneoppdragelsen og tanker om barna. Barn kunne være slitsomme og gi foreldre mye uro, 

men de var ikke mindre ønsket da enn de er i dag. Barn ble ikke regelmessig fysisk straffet, 

og om de ble det, var det som regel når alt annet hadde feilet. Forholdet mellom barn og 

voksen var ikke kaldt og formelt, som tidligere forskere har hevdet. Det var som regel knyttet 

med sterke bånd. Pollock fant likevel at foreldre ble strengere og krevde mer av barna sine i 

starten av 1800-tallet, noe hun mener skyldes de store samfunnsomveltningene 

industrialiseringen brakte med seg. Dette trakk seg derimot tilbake ettersom tiden gikk. 

Pollock er tydelig på at det skjedde forandringer, men disse var små og kun overflatiske. Tid, 

sted, kultur og samfunn påvirker hvordan barn blir oppdratt, men synet på barndom i seg selv 

har ikke forandret seg mye. Ifølge Pollock burde ikke forskere forsøke å finne påståtte 

forandringer i synet på barn, men heller spørre seg selv hvorfor barneoppdragelse har 

gjennomgått så få forandringer gjennom historiens gang.52 

                                                           
49 Pollock, Forgotten children : parent-child relations from 1500 to 1900, s.51. 
50 Pollock, Forgotten children : parent-child relations from 1500 to 1900, s. 39. 
51 Pollock, Forgotten children : parent-child relations from 1500 to 1900, s. 44. 
52 Pollock, Forgotten children : parent-child relations from 1500 to 1900, s. 268-271. 
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2.2 Barnearbeid 

Det er rimelig å anta at barnearbeid i Norge nådde sitt historiske høydepunkt i 1870-årene. 

Mangel på kilder gjør det umulig å fastslå dette med sikkerhet. Man kan likevel si at man i 

1870-årene nådde et høydepunkt for organisert barnearbeid innen industrien. En mulig grunn 

var at det en stund hadde vært høykonjunktur i Norge. Selv om man i ettertid har sett at 

barnearbeid nådde sitt høyeste punkt, er det likevel vanskelig å si eksakt hvor utbredt 

barnearbeid var. Den første store undersøkelsen ble gjort av Jacob Neumann Mohn i 1875-77. 

Dette oppdraget fikk han etter at en skolekommisjon hadde oppdaget at barnearbeid utgjorde 

en utfordring for en ny skolereform. Før dette hadde man bare mindre undersøkelser, som for 

eksempel den skolekommisjonen utredet selv. Skolekommisjonen anbefalte en større 

utredelse, som ble oppdraget Mohn fikk av Stortinget. Skolekommisjonen kommer jeg tilbake 

til i kapittel 4. 

Mohn ble i 1876 sekretær i det nyopprettede Statistisk Sentralbyrå, og hans arbeid 

bærer preg av hans yrke i det at det var meget grundig. Siden det ikke var utført noen 

grundige undersøkelser tidligere, måtte Mohn begynne på bar bakke, og det betød at han ikke 

hadde muligheten til å sammenligne situasjonen i 1875 med tidligere tider. Mohns 

bedømmelse av barnearbeid ble derfor avhengig av hans egne meninger og de verdiene som 

var gjeldende i samfunnet i hans samtid. For å oppsummere hans arbeid kort, var det hans 

oppgave å ta stilling til om barns arbeid utenfor hjemmet var akseptabelt, eller om det måtte 

reguleres. Han arbeidet ved å gjøre grundige undersøkelser, og ved personlig å besøke 

fabrikker og arbeidssteder. Videre dro han også til andre land for å se på deres erfaring med 

lignende lovgivning, og brukte deres lover som referansepunkter.53 

Mohns funn viste at barnearbeid i 1875-77 kan beskrives som variert, utbredt og 

allsidig. Som Mohn selv beskrev det, hadde «[…] Børnearbeidet mere og mindre […] vundet 

Indgang i de fleste Grene af den hertillands udøvede Virksomhed.»54 Barnearbeid var å finne i 

de fleste yrker og på de fleste steder i landet. Noen eksempler Mohn fant, er arbeid som 

tjener, med mindre transport (løpegutt, varelevering og lignende), hagearbeid, 

kjørevirksomheter, murere eller murerassistenter, lyktetenning, gatefeiere, skipslossing, i 

fiskeindustrien, på kontorer og i butikker. Barn hjalp også til i hjemmet med både husarbeid, 

hjemmeproduksjon og i kjøp og salg på markeder. Til slutt var også fabrikkene en vanlig 

arbeidsplass.55 

                                                           
53 Mohn, "Ang. Børns arbeide udenfor Hjemmet," s. 3-4. og Schrumpf, "From full-time to part-time," s. 49-50. 
54 Mohn, "Ang. Børns arbeide udenfor Hjemmet," s. 6. 
55 Mohn, "Ang. Børns arbeide udenfor Hjemmet," s. 4-7. 
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Mohn kom ikke med et klart tall på hvor utbredt barnearbeidet var. Det hadde han rett 

og slett ikke mulighet til å gjøre rede for. Barn ble ofte brukt til å hjelpe til der en bedrift ble 

hengende etter, eller til å gi et løft i arbeidskapasiteten i trange perioder. Det var derfor ikke 

uvanlig at barn bare var ansatt i kortere perioder. Videre undersøkte ikke Mohn hvor utbredt 

barnearbeid var i hjemmet ettersom dette ville bli for vanskelig av praktiske årsaker. 56 Han 

hadde likevel klare tall for hvor mange barn som arbeidet i fabrikker, ettersom dette var 

lettere å undersøke.  

2.2.1 Barnearbeid i fabrikkene 

I 1875 var barnearbeid på vei oppover, og man var bekymret for at trenden ville fortsette. 

Ifølge Mohn var det i 1870 31.000 fabrikkarbeidere i landet, hvorav 1.928 av disse var under 

15 år. Det tilsvarer ca. 6 % av arbeidsstyrken. I 1875 var det 45.000 fabrikkarbeidere, hvorav 

3.126 var under 15 år. Det tilsvarer ca. 7 % av arbeidsstyrken. Antall barnearbeidere i 

fabrikkene hadde dermed steget med 62 % fra 1870 til 1875. Mohn kommenterte likevel at 

tallet kunne ha sunket litt etter 1875, da den økonomiske situasjonen i landet var blitt 

dårligere. Han kunne likevel ikke være sikker på dette. Oppgavene han baserte disse 

slutningene på, var fra 1877 og var helt ferske. De var heller ikke undersøkt nøye nok på det 

tidspunktet han kom med uttalelsen. Når det kom til forskjeller i utbredelsen av barnearbeid, 

så det ikke ut til å være stor forskjell på landsbygd og by. Kristiania var likevel et unntak. I 

hovedstaden var det 524 barn som arbeidet i fabrikkene i 1875. Dette tilsvarte 1/6 av alle 

fabrikkbarn i landet. Aldersmessig fant Mohn i 1887 følgende tall: Av 1.974 barn var 1.339 

(68 %) mellom 12 – 15 år, 526 (26 %) mellom 10 – 12 år og 109 (6 %) under 10 år. Den 

største andelen av barnearbeiderne var dermed i 12-15-årsalderen. Mohn fant også at det var 

noen typer industri som ansatte barn i langt større grad enn andre. Den industrien som hadde 

størst andel barnearbeidere var tobakksindustrien, hvor barna utgjorde 43 % av hele 

arbeidsbesetningen. I fyrstikkfabrikkene utgjorde barna 33 %, mens i glassverkene utgjorde 

de 18 %. Arbeidstiden ble lagt opp rundt skoletidene, og siden disse varierte rundt om i 

landet, varierte også arbeidstiden. Som regel var arbeidstiden rundt 5,5 timer hvis barna hadde 

halvdagsskole, og rundt 10,5 timer annenhver dag hvis de hadde skole annenhver dag. Det var 

heller ikke uvanlig at barna oppsøkte arbeidet etter skolen de dagene de egentlig ikke skulle 

jobbe.57 

                                                           
56 Schrumpf, "From full-time to part-time," s. 49-54., Schrumpf, Barndomshistorie, s. 46-47. og 

Edvard Bull, Arbeidervern gjennom 60 år (Oslo: I kommisjon hos Tiden, 1953), s. 26 og 28. 
57 Mohn, "Ang. Børns arbeide udenfor Hjemmet," s. 7-17. 
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Arbeidsgiverens forhold til barna var svært varierende, og var i stor grad avhengig av 

hva slags fabrikk man drev. I tobakksfabrikker, fyrstikkfabrikker og andre fabrikker hvor 

barna var en viktig del av arbeidet, var naturlig nok arbeidsgivers forhold til barna positivt. 

Andre steder var det ikke nødvendigvis alltid slik. Mange arbeidsgivere omtalte det arbeidet 

barna utførte som ulønnsomt. I slike tilfeller var som regel ikke barna ansatt fordi 

arbeidsgiveren hadde behov for dem. De ble ansatt på forespørsel av foreldrene sine, som 

gjerne jobbet ved fabrikken selv. Foreldrenes ønske var at barnet deres skulle bidra til 

underholdet av familien. Ansettelsen kunne i slike tilfeller bli sett på som en gest fra 

arbeidsgiver til en av sine ansatte. Det skjedde også at barna ikke var ansatt av arbeidsgiver i 

det hele tatt, men direkte av foreldrene sine. Hvis en arbeider gikk på akkordlønn, hendte det 

at man tok med seg barnet for å få en hjelpende hånd i arbeidet. Barna ble dermed 

uvedkommende på fabrikken, og en plage for arbeidsgiveren snarere enn et gode.58 

Hvorvidt arbeidet gikk ut over skolehverdagen varierte mellom landsbygda og byene. 

På landsbygda hadde fabrikkbarn rundt 31 % fraværsdager på skolen, mens andre barn hadde 

21 %. I byene var dette forholdet annerledes. Skolen sto generelt sterkere i byene enn på 

landet og hadde større innflytelse på samfunnet. Skulk og fravær skyldtes derfor sjelden 

arbeid her. Og i de tilfellene fravær skyldtes arbeid, var det som regel tilfeldig arbeid eleven 

drev med. Disse resultatene kom fra aktiv innsats for å forhindre forsømmelse av skolen for å 

arbeide. Arbeidstidene var i større grad lagt opp rundt skoletidene. Kortere avstander gjorde 

det lettere å gå på både skole og arbeid om hverandre. I noen byer hadde også arbeidsgivere 

fått beskjed om at barn ikke kunne ansettes før de hadde lagt frem timeplan fra skolen. Dette 

fungerte likevel ikke overalt, siden ikke alle arbeidsgivere brydde seg om anmodningen.59 

I artikkelen From full-time to part-time kommenterer Schrumpf hvordan barnearbeid 

utviklet seg fra 1875 og til 1912. I en undersøkelse gjort av Kristiania skolestyre i 1912 fant 

man at barnearbeid var sunket betraktelig. Denne undersøkelsen tok også for seg barn som 

ikke arbeidet i fabrikker. Langt færre barn arbeidet, og arbeidstiden var nå på tre til fem timer. 

Arbeidet ble også tilpasset til skoletiden, og kom tydelig i andre linje. Arbeidet var også blitt 

adskilt fra det voksne arbeidslivet. Barn arbeidet nå hovedsakelig som tjenere eller i 

serviceyrker. Lærerne kommenterte også at det som regel var de flinkeste og flittigste elevene 

som klarte å skaffe seg arbeid, og at skole kombinert med arbeid var den beste 

kombinasjonen. Barna lærte da både abstrakte og praktiske ferdigheter, samtidig som de ble 
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disiplinerte og ansvarliggjorte. Selv om barnearbeid fremdeles var sosialt akseptert i 1912 var 

det likevel tydelig på vei tilbake.60 

2.2.2 Barnearbeidets verdi 

Som arbeidere ble barna som regel verdsatt og respektert både som en arbeider og som et 

barn. På den ene siden tilsa arbeidstiden og det ansvaret barna hadde mens de jobbet, at de var 

en arbeider på lik linje som de voksne arbeiderne. De voksne arbeiderne var ofte avhengige av 

barnas arbeid for at de selv skulle kunne utføre sine arbeidsoppgaver. Barnas arbeidsoppgaver 

var ofte en viktig del av produksjonen. På den annen side ble barna behandlet som barn i form 

av at arbeidsoppgavene var tilpasset fysikken deres. Lønningene deres var heller ikke på nivå 

med det de voksne arbeiderne fikk. Likevel tjente barna overaskende godt, og de høye 

lønningene indikerer at den ikke var basert på alder, men på at arbeidsoppgavene ikke var 

fullt så verdifulle som de en voksen arbeider utførte. Et barn som arbeidet hver dag kunne 

tjene oppimot 400 kr i året. Til sammenligning tjente en voksen arbeider rundt 800 kr i året. 

Her må det bemerkes at for å få til en slik arbeidsmengde, kan ikke barnet gå på skole i det 

hele tatt. Ifølge Mohn tjente et barn gjennomsnittlig 160 kr i året. Dette kan på ingen måte av 

den grunn regnes som ubetydelig, ettersom det ofte var det lille ekstra en familie trengte. Et 

barn som arbeidet kunne derfor bidra betydelig til en families inntekt. Selv om barn generelt 

ikke unnlot å gå på skole i det hele tatt, påvirker de to hverandre tydelig. Mohn sammenlignet 

i sin undersøkelse forholdet mellom disse to når det kom til tidsbruk. Han fant at barn i byene 

som arbeidet, brukte gjennomsnittlig 750 timer i året på skole og 1750 timer på arbeid. Det vil 

si at et barn som fulgte all undervisning, fremdeles arbeidet mer enn dobbelt så mye som det 

gikk på skolen. Disse tallene tar ikke høyde for at skole ofte ble nedprioritert til fordel for 

arbeid. Det kan derfor hende at barn var enda mindre på skolen i forhold til arbeidet enn angitt 

her.61 

2.3 Skolen 

Etter hvert som demokratiet begynte å slå rot i samfunnet, og den generelle befolkningen 

gradvis så sin egen påvirkningsmulighet, ble de også mer politisk aktive. Samfunnet i sin 

helhet ble mer opptatt av nasjonen, hvor det tidligere var familien som stod i fokus. Det var 

nasjonen som skulle samle folket og skape tilhørighet. Skolen skulle bli en av grunnsteinene i 

denne nye bevegelsen i samfunnet. På samme måte som at kampen for arbeidernes rettigheter 
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stadig engasjerte flere, ble også skolen et område det ble større oppslutning og interesse for. 

Ingenting representerer denne interessen og oppslutningen bedre enn navnekampen om den 

nye skolen. Der den daværende Allmueskolen var en skole for allmuen, det store og brede lag 

av menneskene i landet, skulle den nye skolen kalles Folkeskolen – en skole for hele folket 

uavhengig av sosial status. Selve ordet Folkeskole ble et symbol og samlingspunkt for de 

liberale og reformvennlige i samfunnet. Det ble satt i kontrast til de konservative, som ville 

holde på både det gamle navnet, -skolen og -samfunnet.62 

Siden 1739 hadde det vært skoleplikt i Norge, og skolens funksjon var i begynnelsen 

hovedsakelig å sørge for religionsundervisning slik at barn kunne bli konfirmert. Utover 

1800-tallet ble det etter hvert mange som mente den daværende skolen var for dårlig for den 

fremvoksende nasjonen. Skolen burde være til opplysning for folket, ikke kun et verktøy i 

konfirmasjonsforberedelsene. Dette konseptet var allerede delvis etablert ved at man hadde 

både borgerskolen og den lærde skolen ved siden av Allmueskolen. Disse ga undervisning 

utover lesing og kristendom. Dette var derimot ikke noe alle i landet hadde tilgang til. Og som 

nevnt tidligere var det viktig å samle nasjonen. Ifølge Niels Kayser Nielsen ble en av skolens 

viktigste oppgaver å rive ned murene som skilte samfunnsklassene, og oppdra dem til 

fellesskap.63 Den daværende Allmueskolen var på ingen måte egnet til dette. De mer 

privilegerte kunne gå på betalingsskoler eller i betalingsklasser. Den var også delt i ulike 

grener, med henholdsvis egen landsskole og byskole. På grunn av utdaterte lover var 

byskolene blitt gitt stor selvbestemmelse. Dette resulterte i store variasjoner, også mellom 

ulike offentlige byskoler. I tillegg til dette kom bruksskolene, som var drevet av bruket de lå 

ved. Til sist fantes som nevnt borgerskolen og den lærde skolen, som ga den nødvendige 

undervisning for å komme inn på høyere utdannelse. For de som ikke hadde råd eller mulighet 

til å gå på en av disse to skolene, var høyere skolegang utelukket. Hvis skolen skulle være 

samlende og sørge for en god utdannelse til hele folket, måtte den reformeres. 

Med bakgrunn i dette, kom det derfor en rekke nye skolelover. I 1848 ble det vedtatt 

en ny byskolelov, i 1860 kom en ny skolelov for landsskolene og i 1869 en ny lov om høyere 

utdannelse. I tiden etter 1848 hadde omfanget av barn som skulle gå på skolen steget kraftig. 

Loven fra 1848 ble derfor raskt utdatert. I 1880 ble det derfor vedtatt en ny lov for byskolene i 

Stortinget, men denne ble ikke sanksjonert. Til slutt kom de to Folkeskolelovene for både 
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landsby og byene i 1889. Gjennom denne lange prosessen skjedde det er stor utvikling innen 

skolesystemet, og en detaljert fremstilling kunne blitt en oppgave i seg selv. Jeg vil derfor 

nøye meg med å snakke om tendensene i disse lovene. Den viktigste av dem er nok 

byskoleloven fra 1880. Selv om denne ikke ble sanksjonert, var det denne som la grunnlaget 

for folkeskolelovene. Det var under behandlingen av denne loven at mange av sakens største 

uenighetspunkter ble bearbeidet. Naturlig nok var det også i byskolene utviklingen skjedde 

raskest. Dette skyldes både den raske befolkningsveksten i byene, at byskolene var langt friere 

enn landsskolene, og at nye ideer og skolemateriale raskest dukket opp i byene.64 Det er verdt 

å merke seg at utviklingen gikk i samme retning over hele landet, men i forskjellig hastighet. 

Dette var også noe av problemet for staten og skoleforkjemperne. Man måtte sørge for at 

skolene, undervisningen og undervisningstiden var så lik som det lot seg gjøre i hele landet, 

ellers ville skolen aldri kunne få noen samlende effekt. Nedenfor vil jeg gi en kort oversikt 

over hvordan undervisningen utviklet seg på 1800-tallet og hvordan skolene ble samlet til en 

skole. Å få en fast undervisningstid for hele landet var også en viktig debatt i de nye 

skolelovene. Dette tar jeg ikke opp her, siden det vil bli grundig gjennomgått i kapittel 4. 

2.3.1. Det store fremskrittet 

Gjennom 1800-tallet går skolen igjennom det Hans Jørgen Dokka beskriver som «det store 

fremskrittet».65 Denne overgangen innebar at man gradvis forlot tanken om at skolen først og 

fremst skulle være en institusjon som skulle oppdra barna i kristen tro og oppdragelse. Skolen 

skulle heller ta sikte på å forberede barna på den verden og hverdag som ville møte dem etter 

fullført skolegang. Kristendom fikk derfor en stadig mindre plass i klasserommet, mens 

orienteringsfagene geografi, historie og naturfag ble undervist i økende omfang. Lesing og 

regning ble også fag som fikk stadig større fokus på skolen.66 

Det ble også gjort flere tiltak for å gjøre undervisningen mer tilgjengelig for barna. 

Den gotiske skrivemåten var forsvunnet før 1860 og i 1875 gikk man også over til det 

metriske tallsystemet. Grammatikken og språket ble også forenklet og fornorsket fra den 

gamle dansken. Dette kom hovedsakelig gjennom P.A. Jensens kjente «Læsebog for 

Folkeskolen og Folkehjemmet». Jensen fulgte hovedsakelig de forenklinger og endringer 

Knud Knudsen var talsmann for. I boken inkluderte også Jensen flere stykker som ikke var 

knyttet til religionsundervisningen. Den inneholdt stykker som passet til orienteringsfagene, 
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rim og regler, diktning, eventyr og sagn. Det var tenkt at boken også kunne brukes i 

undervisningen av de andre fagene. Dette skapte en del protester rundt om i landet fra 

pietistiske foreldre som mente boken brøt med tradisjonene. Boken ble revidert flere ganger 

slik at den ble godtatt de fleste steder i Norge. Likevel ble det etter hvert tydelig at Jensens 

bok ikke var tilstrekkelig som lærebok i de andre fagene. Hefter og fagbøker begynte derfor 

også å dukke opp. Andre hjelpemidler til klasserommet som kart, globuser, bilder og 

instrumenter til naturfaget ble også mer vanlig.67 

2.3.2 Folkeskolen, middelskolen og den høyere utdanning 

Skolen skulle være felles for alle. Den skulle bryte ned barrierene i samfunnet og samle 

nasjonen. Om man skulle få til dette, måtte noe gjøres med borgerskolene og de lærdes skole. 

Klasseskillet ble ytterligere forsterket ved at de høyere klassene i samfunnet gikk i egne 

skoler. Det måtte etableres en skole som var felles for alle, en Folkeskole, og staten skulle 

ikke støtte andre skoler enn denne og Universitetet. Det var likevel ikke gjort i en 

håndvending å fjerne borgerskolen og de lærdes skole. Det var disse som gav muligheten til å 

ta høyere utdannelse. Løsningen ble dermed at Allmueskolen og Folkeskolen måtte gis denne 

muligheten. Hvordan man skulle få det til, ble en av de viktigste og mest langvarige debattene 

innenfor skolelovgivningen. I de tidligste årene var det stor uvillighet til å gjøre noe med 

privatskolenes stilling i samfunnet. Man mente at de høyere klassene i samfunnet ikke ville 

komme til å ønske å sende barna sine i allmueskolene. De måtte derfor bevares. I arbeidet 

med den høyere skoles reform i 1869 kom det derfor forslag om at allmueskolen skulle være 

en grunnskole for en middelskole. Middelskolen skulle være en paraply man slo rundt 

realskolen og borgerskolen. Dette fikk sterk motstand fordi man mente at allmueskolen ikke 

ville gi god nok undervisning for å gå inn i middelskolen. Debatten hadde likevel vist at 

tanken om størst mulig felleskap mellom de forskjellige skolene var voksende. Kommisjonen 

som hadde ansvaret for å utarbeide den høyere skoles reform i 1869 fikk spesielt støtte fra 

kirkekomiteen. I den endelige reformen ble allmueskolen likevel ikke en forskole til 

middelskolen. Reformen satte heller opp muligheten til å holde ett eller flere 

forberedelseskurs til middelskolene. Disse kursene skulle ikke få økonomisk støtte av staten. 

For elevene betød dette at de hadde tre valg. Det første alternativet var å gå den første 

avdelingen i allmueskolen som varte opp til 10 år, og deretter fortsette med de to neste 

avdelingene, 10 – 12 år og 12 – 15 år. Det andre alternativet var å hoppe over til middelskolen 

etter første avdeling. Den siste valgmuligheten var å ta et middelskolekurs privat og starte rett 
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i middelskolen. Dette kunne man gjøre dersom man ikke ønsket å gå i allmueskolen. Tanken 

om en grunnskole, med god og lang nok undervisning til å kvalifisere for middelskolene var 

likevel etablert.68 

2.3.3 Folkeskolen som en felles grunnskole 

Som en følge av reformene som ble gjort for den høyere skole, tilkom en stor vekst i antall 

søkere både til middelskolen og til forberedelseskursene. Til statens overraskelse var også 

mange av disse søkerne fra det Jakob Sverdrup omtaler som «de ubemidlede klasser». Fra 

1880-tallet begynte også arbeiderklassen å engasjere seg langt mer innenfor skole enn de 

hadde gjort tidligere, gjennom ulike fagforeninger og organisasjoner. Politikere ble invitert til 

arbeidersamfunn for å tale om skolens fremtid. Arbeiderne la press på politikerne for å få en 

skole som var bedre tilpasset deres barn, hvor også arbeiderbarn hadde mulighet for høyere 

utdannelse. Arbeidernes engasjement førte til en endring i forholdet til Allmueskolen. Der 

man tidligere hadde vært skeptiske til at Allmueskolen skulle være grunnlag for høyere 

utdannelse ble dette nå stadig mer populært. Det var lenge uenigheter, men det ble stadig mer 

tydelig at noe måtte gjøres. Dette ble ytterligere forsterket da det ble klart at selv arbeidere 

sendte barna i middelskolene, og middelskolene etter hvert ble så populære i enkelte småbyer 

at det ble konkurranse mellom middelskolene og allmueskolene.69 

Da man i 1885 begynte arbeidet med loven om Folkeskolen i Kjøbstæderne skulle 

derfor den nye Folkeskolen og høyere utdannelse kobles sammen, men det skulle gjøres på 

folkeskolens premisser. Der allmueskolen tidligere hadde vært underpriviligert i forhold til 

middelskolene og høyere utdannelse, skulle nå Folkeskolen være den privilegerte. Da loven 

ble vedtatt i 1889 tok man derfor ikke lengre hensyn til andre skoler enn Folkeskolen. 

Skoletiden ble satt til 24 timer per uke, med daglig undervisning i første avdeling, med 

mulighet til å gå ned til 18. I andre avdeling ble det satt 24 timer i uken med daglig 

undervisning uten unntak. I tredje avdeling var det 18-24 timer per uke, men med mulighet til 

å samle opp undervisning i enkelte uker for å frigi andre. Det ble også gitt mulighet til 6 

frivillige timer i uken som ville bli dekket av staten. Det varierende timetallet var for å gi 

lokale skoler noe fleksibilitet i forhold til det lokale behovet for barnearbeid. Mange familier 

var avhengige av barnas hjelp til å forsørge familien. Det var mange som ønsket å ta hensyn 

til dette i utformingen av den nye Folkeskolen. Dette kommer til å bli utdypet videre i løpet av 
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oppgaven. Skoleløpet ble satt til 7 år, som regel fra alderen 7 – 14 år. Folkeskolen skulle 

avsluttes rundt konfirmasjonen. For å endelig understreke at skolen var uavhengig av kirken, 

ble det poengtert at skoleløpet avsluttes rundt konfirmasjonen, ikke med konfirmasjonen. For 

å videre understreke at folkeskolen skulle være for folket og ikke allmuen, ble også 

betalingsskoler og betalingsklasser fjernet. 70 
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Kapittel 3 – Argumenter for og mot barnearbeid 

I dette kapittelet vil jeg svare på underproblemstillingen Hvilke begrunnelser og argumenter 

ga man for og mot barnearbeid? Her har jeg skrevet en kort gjennomgang av de ulike 

argumentene som ble brukt for og mot en regulering av barnearbeid. Det interessante er at alle 

disse argumentene ble presentert av Mohn i hans lovforslag i 1877, og de gjorde seg 

gjeldende gjennom resten av tidsperioden jeg undersøkte. Noen underargumenter ble lagt til, 

mens andre falt fra, men hovedargumentene forble de samme. Den eneste forskjellen er 

hvordan de ble vektlagt. I dette korte kapittelet gir jeg en oversikt over disse argumentene. 

Siden dette er basert på funn jeg har gjort gjennom hele arbeidsprosessen ville det kanskje 

vært naturlig å skrive om dette mot slutten av oppgaven, som en del av oppsummeringen. 

Alternativt kunne det stått i sammenheng med Mohns arbeid, siden han presenterte alle 

argumentene i sitt arbeid. Dette kapittelet likner på underkapittel 4.2.2. hvor jeg går igjennom 

Mohns tanker om barnearbeid. Jeg har likevel valgt å presentere argumentene en ekstra gang 

her, slik at leseren kan være bedre forberedt på de argumentene som kommer. På den måten 

blir det også lettere for leseren å finne tilbake til en samlet oversikt over argumentene for og 

mot barnearbeid. Kildene til arbeidet nedenfor er s. 79-81 i Mohns lovforslag fra 1877.71  

3.1 Hvilke begrunnelser og argumenter ga man for og mot 

barnearbeid?  

Hvorfor hadde man barnearbeid? Hva var argumentene for å ha det? Trengte man 

barnearbeid? Det siste spørsmålet er ikke lett å svare på. Vi kan likevel si med sikkerhet at 

slik samfunnet i Norge var på slutten av 1800-tallet, trengte deler av befolkningen 

barnearbeid. Dette var nok mest merkbart på landsbygda, hvor de som drev med jordbruk var 

avhengige av barnas hjelp. Om det ikke var behov hele året, var det helt klart behov for 

eksempel under innhøstingen. I byene oppsto behovet heller som en følge av fattigdom. Dette 

er da også det vanligste argumentet for å tillate barnearbeid, eller at barnearbeid ikke skal 

reguleres for kraftig. For å ta hensyn til de fattige familienes økonomi måtte barnearbeid være 

lovlig. De aktørene som la vekt på dette argumentet var som regel klar over de negative 

sidene ved barnearbeid. Helsefaren ble ofte trukket frem som et problem. Hvilke helsefarer 

som var gjeldende, varierte med arbeidsplassene. Det kunne være dårlig luft og lys i trange 

fabrikklokaler, kulde om vinteren eller kalde netter for de barna som var gjetere, skadelige 

kjemikalier og tungt og/eller repetitivt arbeid som slet på barnas fysikk. Det ble likevel hevdet 
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at barna ville ta større skade av underernæring og mangel på klær hvis de ikke kunne bidra til 

familiens økonomi. Barnas bidrag var ikke ubetydelig i denne sammenheng. Å ta hensyn til 

de fattige familienes økonomi ble sett på som det minste av to onder. Et svar til dette 

argumentet er at barnearbeid presser lønningene til foreldrene og andre voksne arbeidere ned. 

Barn er billig arbeidskraft ettersom de lønnes langt lavere. Når disse barna er en del av 

arbeidsmarkedet bidrar de til å presse lønningene ned, ettersom de voksnes arbeidskraft ikke 

blir like mye verdt. Er de voksne arbeiderne virkelig uheldige, kan de stå i fare for å bli 

erstattet med barnearbeidere. Ved å forby barnearbeid vil lønningene stige igjen, og foreldre 

vil kunne forsørge hele familien på bare foreldrenes lønn. Ved å fortsette å belage seg på 

barnearbeid fanger man seg selv i en ond sirkel hvor lønningene blir presset ned, og stadig 

flere familier blir nødt til å sende barna på jobb. 

Et annet argument som blir brukt for barnearbeid er den oppdragende og utdannende 

funksjon. Det blir argumentert for at arbeidet gjør at barna blir mer disiplinerte og 

ansvarsfulle. Arbeidet, spesielt industrielle arbeidsplasser, følger en puls som barna må 

forholde seg til. De andre arbeiderne er ofte avhengige av barnas arbeid, og dette legger et 

ansvar på barnas skuldre. Dette former dem som ansvarsfulle og disiplinerte individer. Videre 

kan arbeidet gi barna kunnskaper og erfaringer det kan ta med seg videre inn i yrkeslivet. Til 

slutt blir det også hevdet at arbeidet hjelper barna med det vi i dag ville kalt å bygge sin 

identitet og et positivt selvbilde. Barna føler sterkere tilhørighet til familien sin som de er med 

på å forsørge. De blir en større del av familien enn om de ikke hadde arbeidet. Et siste 

argument som ofte blir trukket frem i denne sammenheng er at barnearbeid holder barna vekk 

fra lediggang og et liv på gaten. Det ble uttrykt bekymring for barn som flokket rundt i gatene 

uten noe å ta seg til. Man var redde for at de ville havne på feil side av samfunnet, og begå 

kriminelle handlinger. De som argumenterer mot barnearbeid som oppdragende og 

utdannende, mener at barnearbeid er fordervende for barna. Barn i så lav alder burde hverken 

bli satt i en situasjon hvor de får lønn eller blir behandlet som voksne. Barna må få mulighet 

til å være barn. Lønningene mente man kunne gjøre barna griske og eiersyke, og pengene ble 

heller brukt på slikkerier enn å bidra til familiens underhold. Videre ble det sett med 

bekymring på de voksnes negative påvirkning på barna. Barna kunne plukke opp de voksne 

arbeidernes fordervende holdninger og ordbruk. 

Til slutt var et argument for barnearbeid at den norske industrien var avhengig av barna for å 

holde seg konkurransedyktig med andre land som benyttet barnearbeid. Dette møtte imidlertid 

en del kritikk. Det ble blant annet vist til fabrikker med kun voksne ansatte, hvor fabrikken 

presenterte gode resultater selv i en industrigren som var «avhengig» av barnearbeid.  
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3.1.1 Hensynet til skolen 

Det viktigste argumentet mot barnearbeid, ved siden av helsefaren, var likevel hensynet til 

skolen. Alle aktørene på Stortinget var enige om at skolens funksjon var viktig i samfunnet, 

men siden både barnearbeid og skolen konkurrerte om barnets tid, hvem skulle man ta hensyn 

til? Og hva var Stortingets intensjon med den nye fremvoksende skolen? I Sverige beskriver 

Sandin skolens fremvekst som et resultat av at man ønsket å skille barn fra skadelige 

omgivelser, arbeiderklassehjem og gata.72 Jeg har ikke funnet noen slik forklaring for Norge. 

Ifølge Dokka, som har bidratt betydelig til Norsk skolehistorie, la tidens aktører lite vekt på 

hvorfor skolens fremvekst var så viktig. Ser vi for eksempel på hvorfor man prioriterte å 

utvide skolen med de kunnskapsfagene som kom inn på denne tiden, ble det ikke forklart med 

annet enn at det var praktisk å kunne dem. Videre holder Dokka frem ordspråket «kunnskap 

er makt» som begrunnelse for den retningen skolen tok.73 I den større sammenheng hadde nok 

likevel tankegodset fra opplysningstiden en viktig rolle. Tanken om folkeopplysning og 

barnets plass i naturen var virkelig begynt å ta feste i samfunnet, og dette påvirket synet på 

skolen og dens fremvekst.74 Til slutt fikk også skolen i Norge en funksjon som ikke var like 

nødvendig i Sverige. Som nevnt tidligere i kapittel 1.7 påpeker Schrumpf at skolen i Norge 

fikk som funksjon å samle nasjonen, et behov som var langt større i Norge etter 1814 enn det 

var i Sverige. Dette kan ha bidratt til forskjellen i synet på skolens funksjon. 

  

                                                           
72 Se kap 1.7.1 
73 Dokka, Fra allmueskole til folkeskole, s. 265. 
74 Dokka, Fra allmueskole til folkeskole, s.247-264. 
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Kapittel 4 - 1870-1880: Barnearbeidet «oppdages» 

I 1871 ble det satt ned en skolekommisjon for å utrede forslag om en ny byskolelov. Som vi 

så i kapittel 2, fikk byskolene et utvidet selvstyre for å kunne håndtere utfordringene de sto 

ovenfor. Resultatet ble at byskolene ofte lå langt unna bestemmelsene som var nedsatt i 

byskoleloven fra 1848. Dette avviket ble likevel ikke sett på som noe negativt, fordi det 

bunnet i en tilpasning til dagens samfunn og dets krav. Disse kravene var langt større enn 

loven fra 1848 hadde grunnlag for å innfri. Byskolene var derfor i stor grad bedre enn loven 

krevde av dem. Situasjonen ble likevel sett på som uheldig. Ikke alle byskoler hadde kommet 

like langt i tilpasningen og den skjedde i ulikt tempo. Noen sto også på stedet hvil. Som 

kommisjonen selv beskrev det i sitt utkast: Man kunne ikke belage seg på kommunene og 

byenes individuelle initiativ for å bringe skolen fremover.75 

I 1871 ble det derfor satt ned en kommisjon som skulle utarbeide et nytt lovforslag til 

byskolene. Hartvig Nissen, som var en sentral skolemann innen politikken, ble leder for 

kommisjonen. Nissen hadde vært fremtredende under utformingen av tidligere skolelover, 

som landsskoleloven i 1860 og den nylige reformen for den høyere skole i 1869. Han hadde 

også skrevet mye om skole og vært ekspedisjonssjef i Kirkedepartementet fra 1865. I 

Kirkedepartementet tok han initiativ til å samle inn de opplysninger som departementet 

allerede satt på da kommisjonen ble valgt. Han var derfor godt kjent med saken.76 

På grunn av lovens omfang og viktighet ble den ikke vedtatt før i 1880. Gjennom hele 

prosessen bar debatten om lovforslaget preg av spørsmålet om den nye Folkeskolen. Skulle 

man få igjennom en ny folkeskole for alle landets barn, eller skulle man reformere 

allmueskolen og forbedre det gamle systemet? Skolekommisjonen var en sterk representant 

for det første, mens embetsmannregjeringen sto som representant for det siste. I Stortinget var 

meningene delte og voteringen jevn. I løpet av sitt arbeid ble skolekommisjonen også klar 

over barnearbeidets utbredelse og påvirkning på skolen. De ble bekymret for at en kraftig 

regulering av barnearbeidet ville gå hardt ut over økonomien til familiene som var avhengig 

av denne inntektskilden. Siden det ikke var gjort noen utredelse om barnearbeid tidligere, 

foretok derfor kommisjonen en undersøkelse, og spørsmålet om barnearbeid ble en av de store 

sakene. 

                                                           
75 Skolekommisjonen 1871, "Udkast til lov om det lavere undervisningsvæsen i kjøbstæderner med 

begrunnelse," (Christiania: P. T. Mallings Boghandel, 1873), s. 1-4. 
76 Dokka, Fra allmueskole til folkeskole, s. 287. 
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Selv om loven ble vedtatt i 1880, ble den ikke sanksjonert. Dette var fordi regjeringen 

og kirkedepartementet hadde en rekke innvendinger mot noen av paragrafene. De anmodet 

derfor kongen om å ikke sanksjonere loven, noe han heller ikke gjorde. Loven og arbeidet var 

likevel ikke uten betydning. Etterfølgende skolelover, arbeidervernlover og barnevernslover 

står i gjeld til den. Kort tid etter at loven fra 1880 ikke ble sanksjonert, begynte man å arbeide 

med det som skulle bli Folkeskolelovene av 1889. I mellomtiden ble «lov om 

allmueskolevæsenet i Kjøbstæderne» normgivende for hvordan byskolene utviklet seg. Dens 

ideer fikk også betydning for folkeskolelovenes utforming. Kommisjonens arbeid med 

barnearbeid, og spesielt funnet av bekymringsfulle tilfeller, førte til at de anmodet 

myndighetene om å utrede videre og vurdere behovet for en egen lov. Det var denne 

oppfordringen som førte til at Mohn fikk sitt oppdrag. Som vi skal se i senere kapitler, førte 

hans arbeid igjen til at arbeidervernlovgivning ble relevant på Stortinget.  

4.1 Skolekommisjonens forslag til lov om det lavere 

undervisningsvæsen i kjøbstæderne 1873 

Kommisjonen som skulle utarbeide et nytt lovforslag for byskolen ble satt ned 13. Mai 1871. 

Ved dens nedsettelse ble det raskt tydelig hva slags reformer man kunne forvente seg. Alle 

medlemmene av kommisjonen gikk inn for den fremvoksende tanken om Folkeskolen. Skolen 

skulle være tilgjengelig og god nok for alle samfunnsklasser. For at dette skulle skje, måtte 

det derfor bli statens ansvar å sørge for skole og undervisning for innbyggerne i landet. Frem 

til da hadde det vært et prinsipp at staten hadde rett til å kreve at barna i landet gikk på skolen. 

Denne retten hadde staten som forvalter for landets fremtid. I denne rollen var det en plikt å 

sørge for moralsk oppdragelse, og at innbyggerne i landet ikke vokste opp i uvitenhet. Hvis 

foreldrene skulle overse eller på andre måter krenke barnas rettigheter, stod statens plikt 

høyere enn foreldrenes meninger, og staten hadde da rett til å handle. Kommisjonen anså 

fremdeles dette som gjeldende.77 

Å sørge for en skole som er tilgjengelig for alle er utfordrende. Som det er vist til i 

forrige kapittel, var samfunnets høyere klasser uvillige til å sende barna sine i allmueskolen. 

Den var ikke god nok til å forberede barna deres til den høyere utdannelsen. Om folkeskolen 

skulle fungere, måtte man derfor sørge for nok undervisning i de lavere avdelingene slik at 

man kunne gå videre til den lærde skole. I praksis ville dette si at undervisningstiden måtte 

                                                           
77 Dokka, Fra allmueskole til folkeskole, s. 287-288. og Skolekommisjonen 1871, "Udkast til lov om det lavere 

undervisningsv. i kjøb.," s. 6. 
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utvides.78 Samtidig så kommisjonen med bekymring på arbeiderklassene i byene. Selv om det 

var statens ansvar å sørge for barnas rettigheter til undervisning, måtte dette veies opp mot 

familiens behov. Det krever mye å underholde en stor familie, og det ville være galt av staten 

å frata en arbeiderfamilie den hjelpen eldre barn kunne bidra med. Kommisjonens arbeid var 

derfor sterkt preget av to elementer. Det første var behovet for å sørge for nok undervisning, 

slik at den nye folkeskolen ble en god nok grunnskole for middelskolene. Det andre var 

hensynet til barnearbeidet.  

For å få et klarere bilde av situasjonen, samlet kommisjonen inn informasjon rundt 

barns arbeidsforhold. Deretter sammenlignet de den med fattigdomsstatistikk og opplysninger 

fra fattigvesenet. Som vedlegg til lovforslaget la kommisjonen ved tabeller med opplysninger 

om barns faste og tilfeldige arbeid samt deres forhold til fattigvesenet.79 Informasjonen ble 

samlet inn fra 56 kjøb- og landsteder for året 1871. Kommisjonen definerte fast arbeid som 

arbeid med varighet fra et par uker og oppover og tilfeldig arbeid som «at bære paa Torv eller 

Brygge eller lignende.»80 Kommisjonen la først frem et midlertidig forslag i 1872, men etter å 

ha mottatt kraftig kritikk fra en del skolemyndigheter, kom de med et nytt forslag i 1873.81 

Kritikken gikk i hovedsak ut på hvordan kommisjonen ønsket å legge opp timefordelingen. Vi 

skal se nærmere på dette etter hvert. 

4.1.1 Skolekommisjonens funn om barnearbeid 

I undersøkelsene samlet kommisjonen informasjon om tilsammen 31.880 barn. De fant ut at 

8311 (26 %) av disse hadde arbeid. Disse var igjen fordelt på 5.065 i fast arbeid og 3 246 i 

tilfeldig arbeid. Blant alle barna i fast arbeid, beregnet kommisjonen at de tilsammen hadde 

tjent ca. 50.000 Speciedaler (Spd).82 De mente derfor at barna hadde en stor betydning for 

familienes økonomi. På denne tiden var også voksen arbeidskraft kostbar, slik at 

kommisjonen forventet at barnas bidrag kom til å øke i fremtiden. Videre observerte 

kommisjonen en sammenheng mellom barn i arbeid og hvorvidt familien mottok fattighjelp. I 

to tredjedeler av tilfellene der barna eller familiene mottok fattighjelp, var barna ikke i arbeid. 

Ser vi på eksempelet Kristiania var det 6 093 skolebarn, hvorav 505 av disse mottok fast støtte 

fra fattigvesenet, og 226 midlertidig. Det var i tillegg 33 som mottok støtte til lege eller 

                                                           
78 Dokka, Fra allmueskole til folkeskole, s. 281-282. 
79 Begge undersøkelsene har to tabeller der den ene har tall og den andre prosenter. 
80 Skolekommisjonen 1871, "Udkast til lov om det lavere undervisningsv. i kjøb.," Bilag II Tabell 1, s. 258-259. 
81 Dokka, Fra allmueskole til folkeskole, s. 290. 
82 Skolekommisjonen 1871, "Udkast til lov om det lavere undervisningsv. i kjøb.," s. 16. 1 Spd (Speciedaler) = 4 

NOK i den tidens verdi. Dette tilsvarer 281,20 kr i dagens verdi (september 2015) Statistisk Sentralbyrå, 

"Konsumprisindeksen, september 2016," http://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned. 
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medisin, men kommisjonen så ikke på disse som virkelig fattige. Av tilsammen 731 barn som 

tok imot fattighjelp, var det kun 228 som hadde fast eller tilfeldig arbeid. Det vil si at over 2/3 

av de barna som mottok fattighjelp i Kristiania var uten arbeid. For å videre understreke 

arbeidets positive effekt trakk kommisjonen spesielt frem Bodø, Tromsø, Hammerfest og 

Vardø, hvor det var usedvanlig mange skolebarn i arbeid. Tabell 5 i Bilag II gir følgende 

opplysninger.83 

Stedsnavn Prosent 

elever som 

mottok fast 

eller 

midlertidig 

støtte fra 

fattigvesenet. 

Forrige kolonnes prosent 

fordelt på: 

Prosent elever 

med lønnet 

arbeid, og 

uten støtte fra 

fattigvesenet. 

Barn uten 

lønnet arbeid. 

Barn med 

lønnet 

arbeid 

Kristiania 

… 

… 

Bodø 

Tromsø 

Hammerfest 

Vardø 

12,0 

… 

… 

0 

8,6 

6,8 

7,1 

8,2 

… 

… 

0 

4,6 

4,5 

4,7 

3,7 

… 

… 

0 

4,0 

2,3 

2,4 

18,9 

… 

… 

50,9 

54,5 

45,5 

33,9 

Gjennomsnitt, 

hele 

tabellen84 

14,3 9,9 4,4 21,7 

Oversikt over elever som mottok støtte fra fattigvesenet, hvorvidt de var i arbeid og oversikt over elever som 

arbeidet uten å motta noen støtte.85  

 

Jeg har tatt med Kristiania i tabellen som eksempel på en by hvor forholdene var nærmere 

gjennomsnittsresultatene. Ved å se på gjennomsnittet, får vi også et inntrykk av hvordan det 

sto til i hver enkelt by i forhold til resten av landet. Ut fra tabellen kan vi lese følgende. Utav 

de barna som mottok fattighjelp, var det langt flere som ikke hadde arbeid (kolonne 3 og 4). 

Videre viser tabellen at i byer med utbredt barnearbeid, var det færre barn som trengte 

fattighjelp overhodet (kolonne 2 og 5). Skolekommisjonen konkluderte derfor med at utpreget 

barnearbeid førte til mindre fattigdom. Av de familiene og enkeltpersonene som mottok 

fattighjelp, var det større sannsynlighet for at barna ikke arbeidet. De barna som arbeidet og 

mottok fattighjelp tilhørte da en ekstra sårbar gruppe, som var enda mer avhengige av 

barnearbeid. I tillegg til opplysningene i tabellen, ville kommisjonen også trekke frem det 

ulønnede arbeidet som foregikk i hjemmet. Barn arbeidet ofte med hjemmeproduksjon, eller 

                                                           
83 Skolekommisjonen 1871, "Udkast til lov om det lavere undervisningsv. i kjøb.," s. 17-22. 
84 Denne tabellen er forkortet. Gjennomsnittet beregner også med de postene som jeg har utelatt. 
85 Skolekommisjonen 1871, "Udkast til lov om det lavere undervisningsv. i kjøb.," Bilag II Tabell 5, s. 274-276. 

Etikettene i tabellen er noe forenklet for å gjøre språket klarere. 



34 

 

var med mor eller far for å hjelpe dem på arbeidsplassen. De kunne også ha ansvaret for hus 

og søsken slik at mor og far kunne dra på arbeid. Selv om kommisjonen ikke kunne samle 

opplysninger om dette, regnet de også dette som et betydelig bidrag til familienes økonomi. 

Barns arbeid, både det lønnede og ulønnede, hjalp derfor til med å holde familien ute av 

fattigdom.86 

Alderen til barna som arbeidet var også viktig. Skolekommisjonens resultater viste at 

de aller fleste barna som arbeidet var over 12 år. De 8.311 skolebarna som hadde arbeid, 

fordelte seg aldersmessig slik: 

 Antall Prosent 

 7 – 10 år 678 8,1 

10 – 12 år 1 811 21,8 

12 år og eldre 5 822 70,0 

Totalt 8 311 99,9 

 

Når det gjaldt lønn, fant kommisjonen at barn som var 12 år og eldre gjennomsnittlig 

tjente 11,5 Spd i året, mot 7 Spd for alderen 10 - 12 år. Dette tydet på at de eldste barna jobbet 

flere timer enn de yngre. Dette gjorde stort utslag på den samlede fortjenesten til de ulike 

aldersgruppene. For gruppen 12 år og eldre var den samlede fortjenesten i de 11 månedene 

man samlet opplysninger fra, 41.253 Spd. Til sammenligning var fortjenesten for barna 

mellom 10 – 12 år bare 7.429 Spd. Basert på hvor stor del av barnearbeiderne som var over 12 

år, og hvor mye mer disse så ut til å arbeide, konkluderte kommisjonen med at det kun var 

arbeid blant de eldste barna det var verdt å ta hensyn til. 87 

4.1.2 Undervisningstiden i skolen 

I sitt første forslag i 1872, hadde skolekommisjonen fordelt skoletimene slik at de tok mye 

hensyn til barnearbeid. Skolen ble delt i tre avdelinger basert på alder. Første avdeling var fra 

7-10 år, andre fra 10-12 år og tredje/øverste avdelingen var fra 12-14 år. Timefordelingen som 

ble foreslått i 1872 var 24 timer i første avdeling, 18 i andre avdeling og 8 i tredje avdeling. 

Videre innebar forslaget at det i første avdeling skulle være skole hver dag. I andre og tredje 

avdeling var forslaget at timetallet kunne samles på enkelte dager for å gi mulighet for arbeid 

de dagene som ble frigjort. I siste avdeling, med kun 8 timer i uka, kunne barna arbeide nesten 

hele uka. I tillegg til barnas økonomiske bidrag, var det også en tanke at barna skulle få 

                                                           
86 Skolekommisjonen 1871, "Udkast til lov om det lavere undervisningsv. i kjøb.," s. 21-22. 
87 Skolekommisjonen 1871, "Udkast til lov om det lavere undervisningsv. i kjøb.," s. 18 og Bilag II Tabell 1, s. 

255-259. 
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mulighet til å prøve seg på ulike arbeidsplasser. Barna ville da få erfare om de var skikket til 

et yrke eller ikke. Med disse ordene kan det virke som at skolekommisjonen delvis forsøkte å 

forsvare barnearbeid som en praktisk skole; en form for yrkesopplæring. Det var derimot 

timefordelingen som høstet størst kritikk. Det kom sterke reaksjoner fra skolemyndighetene i 

Kristiania, Bergen, Kristiansand og Stavanger. Lærerne ble også opprørte, og protesterte mot 

bare 8-timers uke i siste avdeling. Kommisjonen mottok også en del urovekkende 

opplysninger etter sitt første forslag. De fikk høre om barn under 12 år som arbeidet om natten 

i 10 – 12 timer i fem netter annenhver uke og 3,5 – 4 dagers uke de andre ukene. De ble også 

informert om arbeidsdager på opptil 14 timer, uten at man regnet med hviletiden. Ett av 

eksemplene som ble lagt frem var følgende: 

«Skolegutter, som have været paa Nattearbeide, kommer paa Skolen Kl. 8 Morgenen 

efter 1 ½ Times Søvn; men de maa som oftest gives fri Kl. 12 middag, for at de kunne 

faa sovet ud inden Kl. 6 Eftermiddag (da Nattearbeidet paany begynder).»88 

For å begrense dette, oppfordret kommisjonen at det skulle undersøkes hvorvidt Norge trengte 

en lov for å begrense barnearbeid. Dette hadde allerede begynt å skje i andre land i Europa. 

Kommisjonen hadde ikke myndighet til å begrense denne misbruken direkte, men de håpet at 

hverdagsskole også i andre avdeling ville føre til en indirekte begrensning.89 

Som følge av kritikken gjorde kommisjonen endringer i timefordelingen. I forslaget 

fra 1873 hadde de utvidet skoletiden i andre og tredje avdeling. Det nye forslaget var 24 

timers hverdagsskole per uke i første og andre avdeling. De trakk også frem fordelene en 

utvidet hverdagsskole ville bringe med seg. Under den gjeldende loven fra 1848 krevdes det 

bare to eller tre dager med undervisning i uken. Siden ikke alle foreldre hadde mulighet til å 

være hjemme og ta seg av barna, ble mange barn derfor gående opptil flere dager i uken uten 

noe å gjøre. Med skole hver dag ville barna derimot lære seg disiplin, punktlighet og 

planlegging. Det ville også bli lettere for skolen å hjelpe til med barnas oppdragelse. I tredje 

avdeling økte kommisjonen timetallet til 12 timer, men fremdeles med mulighet til å samle 

timetallet på enkelte dager. Indirekte kom de dermed med innrømmelser i skolens favør, men 

de holdt likevel på prinsippet om at de eldste barna skulle ha mulighet til å arbeide.90 

                                                           
88 Skolekommisjonen 1871, "Udkast til lov om det lavere undervisningsv. i kjøb.," s. 14-15 og 27. 
89 Dokka, Fra allmueskole til folkeskole, s. 26-31. 
90 Dokka, Fra allmueskole til folkeskole, s. 290. og Skolekommisjonen 1871, "Udkast til lov om det lavere 

undervisningsv. i kjøb.," s. 11. 
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Skolekommisjonen delte forsvaret av sin undervisningsmodell i to. I den første delen 

forsvarte de behovet for mange undervisningstimer i de laveste avdelingene. Argumentet var 

behovet for å bygge opp en skole som var god nok for å gå videre til middelskolen. Som vi 

har sett tidligere, ble dette regnet som essensielt hvis man skulle gjennomføre tanken om 

Folkeskolen. Dette hadde heller ikke kommisjonen mottatt stor kritikk på da de la det frem 

første gang i 1872.91 Den andre delen var kommisjonens forsvar av det lave timeantallet i 

øverste avdeling. Denne forklaringen er noe mer interessant og uvanlig enn den første. 

Kommisjonen hevdet at utvikling, modenhet og tilegnelse av kunnskap ikke bare var 

avhengig av alder, men også hvor mye undervisning man hadde mottatt inntil da. Noen 

ferdigheter, som språk og skriving, vet man at barn lærer seg lettere i lavere alder. 

Kommisjonen var derfor ikke bekymret for påstandene om at barna måtte ha størsteparten av 

undervisningen i de øvre år når de var modne for å motta den. Det sterke fokuset på mye 

undervisning i lavere trinn, ville bringe barna raskere til denne modenheten. Det kostet også 

mye å underholde ett barn i skolen. Selv om foreldrene var interessert i å holde barna i skolen 

så lenge som mulig, ville det lette trykket om barna sluttet tidligere. Kommisjonen la frem 

beretninger fra skoleinspektøren i Bergen for 1869, 1870 og 1871 hvor det kom tydelig frem 

at skolen i praksis ikke varte til barna var 14. På grunn av økonomiske behov fikk 80 prosent 

av elevene unntak fra skolen etter at de konfirmerte seg. Basert på dette understreket 

kommisjonen at foreldre og foresatte hadde langt større behov for kontroll over barnas tid i 

eldre alder enn i yngre. Videre mente de at det var langt bedre å sørge for mest mulig 

undervisning i perioden barna virkelig var på skolen.92 

Kommisjonens meninger og forsvar av sin ordning fremstår for meg som uvanlig. Den 

dominerende tankegangen innenfor skolen, som også er gjeldende i dag, var at skoletiden 

skulle intensiveres ettersom barna ble eldre og mer modne. De hadde da et større potensiale 

for å ta imot og bearbeide den kunnskapen de mottok. Dette var noe kommisjonen var klar 

over da de mottok kritikk på dette spesifikt. Bergens skoleinspektør kritiserte det første 

utkastet til kommisjonen på følgende måte: 

«Børn i Aarene mellem 12-15 Aar lærer mere i 1 af disse Aar end i 2 Aar før 

Tolvaarsalderen med det samme Timetal. [ ..] Jeg vover derfor paa Forhaand at udtale 

den Paastand, at det Maal af Kundskaber og Aandsmodenhed, som vor Almuesskoles 

                                                           
91 Skolekommisjonen 1871, "Udkast til lov om det lavere undervisningsv. i kjøb.," s. 30-39. 
92 Skolekommisjonen 1871, "Udkast til lov om det lavere undervisningsv. i kjøb.," s. 44-47. 
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Elever i Regelen naar under den herværende Ordning, aldeles ikke vil kunne naaes 

under den i Udkastet foreslaaende Ordning.”93 

Likevel utfordret de denne tankegangen. For å underbygge meningene sine påpekte 

kommisjonen at barn lærer språk best i ung alder. Dette er etter min mening et svakt 

argument. Det stemmer at barn lærer å lese og skrive best i ung alder, men dette kan ikke uten 

videre utvides til all kunnskap skolen skal lære barna. 

For meg fremstår det som at kommisjonen var klar over at ordningen deres hadde et 

svakt teoretisk grunnlag, og at de derfor prøvde å finne et. De argumenterte mot en allment 

godtatt oppfattelse innenfor pedagogikken, uten støtte fra undersøkelser eller studier. Deres 

eneste argument var å anta at siden barn lærer språk bedre i ung alder, så lærer de naturlig nok 

alt annet bedre også. Grunnen til at kommisjonen gikk i denne retningen, og la såpass mye 

vekt på barnearbeid, tror jeg kommer av hvor påtrengende barnearbeidsproblemet virket. Man 

visste lite om barnearbeid, og de undersøkelsene kommisjonen selv utførte var ikke grundige 

nok til å skaffe et godt overblikk. Fattigdommen og nøden var et reelt problem for store deler 

av samfunnet. Deres undersøkelser viste en direkte sammenheng mellom barnearbeid og 

mindre fattigdom. Dette kan ha gjort kommisjonen bekymret, fordi de var redde for at skolen 

kunne komme i veien for barnas arbeid og gjøre problemet verre. De ønsket derfor å ta hensyn 

til barnearbeidet, til den grad at de delvis motarbeidet grunnlaget for en folkeskole. Problemet 

i kommisjonens løsning, er at de prøver å dempe fattigdomsproblemet med kun ett enkelt 

mottiltak. Problemet blir dessverre ikke borte av den grunn. Tvert imot skal vi se utover i 

oppgaven at barnearbeid i seg selv raskt blir regnet for å være en del av problemet, ikke 

løsningen.  

4.2 Jacob Neumann Mohns utredelse Angaaende Børn og unge 

Menneskers Anvendelse til Arbeide udenfor Hjemmet 1875-79 

Mohn startet sitt arbeid i 1875, og ble ferdig i 1877. Han ble deretter bedt om å utarbeide et 

lovforslag, som han ble ferdig med i 1879. Saken og ansvaret ble så i 1879 overført fra 

Kirkedepartementet til Indredepartementet, som fortsatte arbeidet. Indredepartementets 

behandling av saken vil jeg komme tilbake til i neste kapittel. Foreløpig vil jeg konsentrere 

meg om lovforslaget Mohn la frem i 1879.94 Vi har gått igjennom Mohns arbeid og funn i 
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kapittel 2.2, derfor skal jeg ikke gå igjennom dem på nytt her. Vi har derimot ikke sett på 

hvordan han forholdt seg til barnearbeid. Hva tenkte Mohn om funnene sine? 

4.2.2 Mohns kommentarer om barnearbeid 

Da Mohn skulle ta stilling til om barnearbeid i de nevnte yrkene burde reguleres, måtte han ta 

hensyn til flere spørsmål. Hvilken nytte og funksjon hadde barnearbeid? Hvilke ulemper og 

byrder førte det med seg? Hva veide tyngst og hva måtte man ta hensyn til?  

Han kom raskt frem til at barnearbeid måtte reguleres. Som jeg nevnte kort i 

introduksjonen av selve oppgaven, ville Mohn dele denne reguleringen i to. Den ene delen var 

barnearbeid han mente kunne reguleres ved bruk av inspektører eller lignende. Det er 

barnearbeidet han tok for seg i sitt lovforslag som vi nå skal utforske nærmere. Kort gjaldt 

dette arbeid med gjeting, på underholdningssteder og skjenkesteder, som omreisende 

underholder, i fabrikker og i gruver. Mohn mente at alt barnearbeid som ikke falt under disse 

kategoriene ville bli for vanskelig å regulere gjennom en egen lov. Han foreslo derfor at de 

burde reguleres gjennom et større fokus på skolen.95 

Når det gjaldt gjeting, arbeid på underholdningssteder og skjenkesteder, og arbeid som 

omreisende underholdere, var det ikke mye å diskutere. På grunn av helsefaren yrkene brakte 

med seg og hvordan det gikk ut over skoletiden, måtte arbeidet forbys. Gjeting tok barna vekk 

fra skolen i lange perioder, og siden barna sov ute med dyrene, fikk de ofte lungebetennelse 

og andre sykdommer. Arbeid på underholdningssteder og skjenkesteder foregikk som regel 

om natten. Arbeidsplassene hadde i tillegg en dårlig påvirkning på barnas moralske verdier. 

Skjenkesteder var det egentlig ikke noe spørsmål om, siden barn ikke hadde lov til å drikke og 

ikke burde oppholde seg i nærheten av - eller arbeide med - alkohol. Som omreisende 

underholder ville barna være borte fra skolen. Barna utførte også akrobatiske kunster som 

kunne gi livslange skader. Omreisende underholder ble derfor også utelukket som akseptert 

barnearbeid.96 

For fabrikk- og bergverksindustrien derimot, var det flere ting man måtte ta hensyn til. 

På grunn av de lignende arbeidsforholdene, foreslo Mohn at de skulle behandles på samme 

grunnlag og reguleres med en felles lov. Hensynene Mohn måtte vurdere, var de positive 

virkningene av barnearbeid opp mot de negative. For arbeidsgivere kunne barnearbeid være et 

gode fordi den billige arbeidskraften førte til en større konkurransedyktighet. For foreldrene 

ga arbeidet en ekstra inntekt som ofte var helt nødvendig for at familien skulle klare seg. 
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Dette påvirket igjen barnas helse og sunnhet. I arbeidet fikk barna også en disiplin og en 

ordenssans de ikke nødvendigvis ville fått i hjemmet. Arbeidet formet barna som ansvarsfulle 

individer. De ble også mer praktisk anlagt. Gjennom å bidra til familiens underholdning fikk 

de også sterkere slektsbånd og en bedre selvfølelse og identitet. Med skolens korte 

undervisningstid ga arbeidet barna noe å bruke fritiden sin på, og de ble holdt borte fra 

lediggang og alle de farer og fristelser dette kunne føre med seg. Imidlertid brakte barnearbeid 

også med seg utfordringer. Selv om barn var billigere å lønne enn voksne arbeidere, kunne det 

likevel trekkes i tvil hvor mye en arbeidsgiver sparte på å ansette et barn. Et barn kunne bare 

utføre utvalgte oppgaver, og hadde på grunn av alderen langt flere begrensninger enn en 

voksen. De hadde heller ikke den samme utholdenheten. Som tidligere nevnt i kapittel 2, 

mente Mohn videre at barna ble uforholdsmessig godt betalt i forhold til de arbeidsoppgaver 

de utførte. For foreldrenes del kunne en ekstra inntektskilde være til god hjelp for familiens 

underhold, men ikke i lengden. Mohn mente at barnearbeid over lengre tid var en større byrde 

enn det var til hjelp. Når barn var en del av arbeidsmarkedet, tok de arbeidsplasser fra voksne 

arbeidere for en lavere lønn. Etterspørselen etter voksne arbeidere ble derfor lavere, og med 

etterspørselen ble også lønningene presset nedover. Barnearbeid kunne gi kortsiktig gevinst, 

men ville over lengre tid bare øke presset på arbeiderklassen.97 

For barnas del kunne arbeidet, som nevnt, lære dem mye og forme dem som mennesker. 

Likevel var det ikke sikkert barna ville formes utelukkende positivt. Arbeidet kunne også føre 

til at barna ble selvopptatte og griske. Mohn var bekymret for at barna ville bli eiersyke av å 

ha egen inntekt. De kunne også utvikle en selvstendighetsfølelse de ikke var modne for enda. 

Barna trengte å kjenne tilhørighet. Miljøet på arbeidsplassen var heller ikke alltid det beste. 

De voksnes holdninger og ordbruk kunne ha negativ påvirkning på barna. Videre kunne dårlig 

luft og lys, utsettelse for kjemikalier og gasser, og det repetitive arbeidet gi langvarige skader 

senere i livet. Det repetitive aspektet av arbeidet mente Mohn var et motargument til tanken 

om at barnearbeid gav barna en smak på og glede av arbeid. Mohn mente at det 

kjedsommelige og repetitive arbeidet snarere kunne føre til avsmak på arbeidet. Sist men ikke 

minst gav arbeidet negative konsekvenser for skolen. Lange arbeidstider og eventuelt 

nattarbeid, førte til at barna ikke hadde konsentrasjon på skolen eller til å gjøre lekser. 98 

Selv om Mohn helt klart så positive sider ved barnearbeidet, kommenterte han også 

følgende rundt lediggang og fabrikkarbeid: Lediggang kan ha dårlig innflytelse på barnet, 
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men tidsfordriv og lek er også en del av barndommen. Og fabrikken er heller ingen moralens 

skole. Det er mange ting som kan ha negativ innflytelse på et barn, men noen ganger må man 

begrense seg til å forsøke å forhindre det verste.99 Det viktigste for Mohn var likevel å bevare 

det han kalte «mannen i barnet». Arbeiderbarna vokste opp til en fremtid hvor deres egen 

kropp og helse ville være deres eneste ressurs for å underholde seg selv. For deres egen del 

måtte derfor barns tilgang til å arbeide begrenses. Mohn var ikke alene i dette synet. Flere 

fabrikkeiere og arbeidsgivere ga selv sin støtte til dette. En av dem kommenterte at man heller 

ville «foretrække ved Lov at tvinges til at gjøre Ret fremfor af konkurrencen at tvinges til at 

gjøre Uret».100 Leger, lærere og skolekommisjoner gav også sin støtte til en slik lov i ulike 

referater og rapporter. Ifølge Mohn hørte ikke barn hjemme i fabrikkene. Barnet skulle være i 

hjemmet og i bevegelse. I noen år var det bare skolen som skulle være barnets arbeid. Selv om 

hjemmet skulle stå tomt mens foreldrene var på arbeid, var det viktig at barnet fikk gode 

assosiasjoner til et hjem ved å bruke det. Det ville bli lite tid til å bygge en slik assossiasjon 

når arbeidstiden engang skulle starte. Det var likevel ikke snakk om å forby barnearbeidet 

totalt i disse industriene. Økonomien i arbeiderklassen var alt for avhengig av barnearbeid til å 

klare seg uten. For at industrien i Norge skulle kunne konkurrere med utlandet, som benyttet 

barnearbeid, måtte også Norge tillate det. Videre nevnte Mohn at med det dårlige 

skolesystemet i Norge var man lite tjent med å avskaffe barnearbeid.101 

4.2.2 Mohns holdninger til barnearbeidet 

Schrumpf hevder i «From full-time to part-time …» at Mohn ikke fant mange uheldige 

aspekter ved barnearbeid. Hun hevder videre at Mohn, på samme linje som andre på den 

tiden, i prinsippet ikke hadde noe imot at barn arbeidet. Barnearbeid ble sett på som noe 

positivt som holdt barn unna lediggang og bidro til oppdragelsen.102 Selv synes jeg Schrumpf 

er litt for positiv til Mohns meninger om barnearbeidet. Med det sagt, så er det ikke lett å si 

noe definitivt om hva Mohn mente ut fra de forslagene han presenterte. Grunnen er at kilden 

vi har til Mohns tanker er en utredning og et lovforslag. Dermed hadde Mohn en del 

begrensninger. Det ene er at et lovforslag må være gjennomførbart. Mohn uttalte seg derfor 

hovedsakelig om det som var relevant for loven. Dette var barnearbeid i fabrikker, gruver, 

innen håndverk, gjeting og noen andre spesifikke yrker Mohn ville regulere. Store deler av 

barnearbeidet falt derfor utenfor denne loven, og utenfor hva Mohn kunne kommentere. En 
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oppfordring var det sterkeste han kunne komme med. Som vi så over, mener ikke Mohn at 

man kan forby barnearbeid totalt. Likevel kommer han med flere argumenter mot 

barnearbeid. av disse var ikke spesifikke for fabrikkarbeidet. Argumentene mot at barn skal ha 

egen inntekt, at de får for stor selvstendighetsfølelse, moralsk fordervelse, repetitivt arbeid og 

at arbeidet går ut over skolen kunne også brukes som motargumenter mot barnearbeid som 

falt utenfor denne loven. Mohn sier også at han ville foretrekke risikoen ved lediggangens 

farer, mot at barna også hadde mulighet til lek og annet tidsfordriv. Dette var noe barna hadde 

behov for, som de muligens ikke fikk tid til om de arbeidet. Mohn legger også vekt på barnets 

fremtid. I min mening var det heller nødvendigheten av barnearbeid og mangler andre steder i 

samfunnet, som gjorde at Mohn ikke foreslo å begrense barnearbeid mer enn han gjorde.  

Arbeidsoppgaver som ikke gikk ut over barnets helse, moral og utdannelse, hadde ikke 

Mohn motforestillinger mot. Sammenliknet med i dag, er dette kanskje heller hva vi vil se på 

som plikter og å hjelpe til i hjemmet. Det kunne være å levere noe, passe barn, gå på markedet 

og lignende. Disse oppgavene kunne også gi barna den oppdragelse og disiplin man trakk 

frem som positive sider ved barnearbeidet. Arbeid for penger derimot, virker det som at Mohn 

mente de helst ikke burde delta i. Han så likevel nødvendigheten av det, og det måtte derfor 

tillates. Det måtte heller utformes lover for å regulere det mest bekymringsfulle barnearbeidet. 

Som nevnt tidligere hevdet jeg at Schrumpfs påstand om at Mohn fant få uheldige aspekter 

ved barnearbeid var i overkant positiv. Jeg tror Mohn hadde et mer negativt syn på 

barnearbeid generelt. Han hadde likevel barnets beste for øye, og hans anbefalinger til loven 

ble derfor heller styrt av hva barnet selv var best tjent med i samtiden. 

4.3 Myndighetenes behandling av forslaget til ny byskolelov frem 

til 1879. 

Da kirke- og undervisningsdepartementet skulle skrive sin proposisjon til saken, ble dette i 

hovedsak utført av Nils Hertzberg. Hertzberg var en skolemann som arbeidet i Kirke- og 

undervisningsdepartementet, og en representant for embetsmannsregjeringen. Selv om 

embetsmannregjeringen i stor grad representerte de som ønsket å reformere allmueskolen, var 

de likevel positive til en bedre skole, noe Hertzberg var eksempel på. Deres mål var å beholde 

middelskolene slik de var, og gjøre allmueskolen god nok til at man kunne gå over i 

middelskolene. Det er dette uttrykket som i stor grad kommer til syne i kirke- og 

undervisningsdepartementets proposisjon til loven. Ifølge Dokka blir det tydelig hvordan 
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departementet så et behov for å styrke fokuset på de tidligste årene i skolen, og som vi skal se 

nedenfor, uten at det tas hensyn til barnearbeid.103 

Hartvig Nissen og resten av kommisjonen fra 1871 la frem «Udkast til Lov om det 

lavere Almueskolevæsen i Kjøbstæderne med Begrundelse» for kirke og 

undervisningsdepartementet i 1873. Lovutkastet skapte store debatter rundt skoletid og barns 

arbeid utenfor hjemmet. Departementet var uenig med kommisjonen i deres vurdering av 

barnearbeid og dets betydning. Kommisjonens undersøkelser og funn ble det også stilt 

spørsmål ved. Det ble reist tvil om kommisjonen hadde hatt det riktige utgangspunktet. 

Partene var enige om at det pedagogiske hensynet til skoletiden kunne sees bort fra hvis det 

var store og viktige grunner til det. Departementet var derimot ikke sikre på om hensynet til 

barnearbeid fylte disse kravene. De anså blant annet ikke det tilfeldige arbeidet, som å gå 

ærend og lignende, som betydelig nok til at det kom i veien for skolen. I en lov ville 

departementet kun forholde seg til fastere arbeid, hvor tid og sted var gitt. Dette var arbeid 

som kunne la seg kontrollere. Videre trakk departementet i tvil om fast arbeid burde 

inkluderes helt ned til kun to ukers varighet. Med en så lav grense ville kortere 

arbeidsperioder i sesong kvalifisere, selv om slikt arbeid ikke var relevant utenfor den korte 

sesongen. Basert på sine innvendinger valgte departementet å gjøre egne undersøkelser. De 

studerte hvor mye fravær som var begrunnet med arbeid, hvor mange elever som arbeidet tre 

måneder i året eller mer, om det var nødvendig å legge opp skoletiden og ferier rundt arbeidet, 

og til slutt om man fant misbruk av barnearbeidere til blant annet nattarbeid og lange dager.104 

4.3.1 Departementets undersøkelser 

I sine egne undersøkelser fant departementet at av 34.888 elever hadde 2.884 barn fast arbeid 

over tre måneder i året. Dette tilsvarer 8 %, eller 1/12, av barna. Til sammenlikning viste 

kommisjonens tall at 26 % av barna var i fast arbeid. De store forskjellene kommer naturligvis 

av ulike grunnlag og kriterier for hva som ble regnet som fast arbeid. Siden det var skoletiden 

i de ulike avdelingene departementet var interessert i, ble de 2.884 barna i fast arbeid fordelt 

på alder. I alderen fra 12 år og oppover var det 1.927 barn, for 10 – 12 år var det 766 barn og 

for 7 – 10 år var det 191 barn. Den interessante gruppen var den fra 12 år og oppover. 1.927 

barn tilsvarte rundt 1/6 av alle barna på dette trinnet. Hvis skoletiden i den siste avdelingen fra 

12 år og oppover skulle begrenses til kun 12 timer, som kommisjonen foreslo, ville 5/6 av 
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elevene i denne avdelingen gå uten noe å gjøre. Ifølge departementet ville de ikke bare få for 

lite undervisning til å få ny kunnskap, den korte skoletiden ville også gå ut over deres 

dannelse, moral og oppdragelse. I tillegg ville de bli utsatt for lediggangens fristelser som 

ville ha motsatt effekt på barna enn hva skolen allerede arbeidet for.105 

Departementet samlet også inn oversikt over hvor mange timer de forskjellige skolene 

i byene allerede hadde. Resultatet viste at av 61 byer, ville timetallet i siste avdeling kun øke i 

én by hvis det nye timetallet ble 12 timer i uken. I tillegg gjaldt dette kun for jenteklassene i 

byene. For fire byer ville timetallet forbli det samme, mens for de resterende 56 byene ville 

timetallet gå ned. Basert på dette, argumenterte departementet for at når timetallet allerede var 

over 12 timer i 56 av byene, tydet dette på at det ikke kom i veien for barnas arbeid. Siden 

kommisjonen ønsket å samle skoletimene på de to første avdelingene, ville det ikke bli færre 

timer totalt, men departementet var likevel ikke villig til å gå med på det. I motsetning til 

kommisjonen mente departementet at alder hadde mer å si for modenhet enn mengden 

utdannelse. Departementet holdt seg klart til den etablerte holdningen om at undervisningen 

ville være mest effektiv for de eldste elevene. De ville derfor ikke innskrenke undervisningen 

i siste avdeling. Deres forslag var derfor at barna skulle ha hver dag i 18-24 timer pr uke i alle 

avdelinger. I tredje avdeling skulle det være mulig å søke om å samle undervisningen på 

enkelte tider av året.106 

4.3.2 Synet på barnearbeid 

Departementet gikk også inn på sitt syn på barnearbeid generelt. Det ulønnede arbeidet i 

hjemmet som å bære og hugge ved, hente vann, passe søsken eller hjelpe til i en 

hjemmebedrift, så ikke departementet som noe problem. Dette var arbeid som var under 

oppsyn av foreldre eller foresatte. Arbeidet var oppdragende, og det bidro til å styrke 

familiebåndene og de assosiasjonene barna hadde til familien. Utenfor hjemmet skilte 

departementet mellom to ulike typer lønnet arbeid. Det tilfeldige lønnede arbeidet som gikk ut 

på løfting og bæring, være løpegutt eller levere pakker og lignende, så departementet negativt 

på. Denne typen arbeid skjedde uten anvisning fra voksne mennesker, og hadde ingen 

innvirkning på utviklingen av positive sider hos barnet. Barnet lærte ikke noe det ville få bruk 

for senere i livet ettersom slikt arbeid ikke kunne overføres til noe yrke. Det eneste barnet 

utviklet var et usunt forhold til penger, og en alt for tidlig selvstendighetsfølelse. Det 
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organiserte arbeidet kommisjonen beskrev i sitt lovforslag, så departementet derimot mer 

positivt på. Et slikt arbeid, hvor barna fikk anvisninger av voksne og hvor arbeidet tok sikte 

på å lære opp barna til et fremtidig yrke, kunne være av stor nytte for barnet. Denne typen 

arbeid kunne også tilpasses skolegangen. Dessverre var ikke kommisjonens eksempel på slikt 

arbeid hentet fra Norge, men fra Zürich i Sveits. Barnearbeid i fabrikkene i Norge var ikke av 

den typen arbeid som krevde opplæring og ferdigheter, og fungerte derfor ikke som en type 

«utdanning» til et yrke. Et slikt syn på barnearbeid var derfor ikke så relevant for Norge.107  

Departementet var heller ikke enig med kommisjonens vektleggelse av barnearbeidets 

økonomiske bidrag til familiene. Ifølge kommisjonens beregninger tilsvarte den samlede 

fortjenesten til alle barn med fast arbeid ca. 50.000 Spd. Departementet argumenterte videre 

med at selv om det tilfeldige arbeidet også skulle tilsvare 50.000 Spd., ville totalen bare bli 

100.000 Spd. For de 8.300 barna som hadde lønnet arbeid, ville det si at barna tjente 12 Spd. i 

året.108 Departementet stilte derfor spørsmål ved om det var verdt at den arbeidskraften forlot 

hjemmet. De hadde ingen faktiske tall på det, men de så for seg at familien kunne tjent mer 

penger om barna hadde vært mer aktive i hjemmet og dermed gitt foreldre mer tid til å være 

ute i arbeid. Videre gikk kommisjonens antatte økonomiske vinning på bekostning av barnas 

skolegang, som i lengden ville svekke deres forståelse og evne til å ta til seg ny kunnskap 

senere i livet. Barna tok også opp en del av arbeidsmarkedet, og som den billige 

arbeidskraften de representerte, var de med på å presse lønningene ned. Ifølge departementet 

ville det være langt mer betryggende om barna i familien ikke arbeidet, og foreldrene med 

høyere lønninger tjente nok til å forsørge hele familien.109 

Med de innvendingene og betenkelighetene departementet hadde til barnearbeid, var 

de klare på at det ikke var noen grunn til at barnearbeid skulle komme i veien for skolen. 

Barnearbeid var ikke betydelig eller viktig nok til å komme foran det pedagogiske hensynet. 

Departementet var likevel åpent for nødvendigheten av barnearbeid. Det gikk derfor inn for 

kommisjonens forslag om halvdagsskole hver dag, men også for den tredje avdelingen. 

Argumentet var at skole annenhver dag ikke ville gi nok skoletimer uten å gi barna en 

uforsvarlig lang skoledag. Halvdagsskole og halvdagsarbeid passet også godt sammen, hvor 

barna da ville få en «velgjørende» variasjon i livet. Departementet mente at dette heller ikke 
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burde være noe problem for arbeidsgiveren. Med to grupper barn, ville den ene komme 

opplagt om morgenen. Når morgenarbeiderne begynte å bli slitne mot hviletiden midt på 

dagen, ville man bytte dem ut og motta en ny uthvilt og opplagt gruppe med barn. For de 

bedriftene som ikke kunne organisere arbeidet i halve dager, og der det ville bli vanskelig å 

gjennomføre på grunn av lange avstander, foreslo departementet at det kunne søkes om skole 

annenhver dag. Dette måtte i så fall godkjennes av skolekommisjonen.110 

Det er interessant at det spørsmålet kommisjonen og departementet var mest uenige 

om i en skolelov, ikke var av pedagogisk natur. Begge parter anerkjente at fattigdommen var 

et problem skolen ville ha stor innvirkning på, men de hadde veldig forskjellige 

løsningsforslag til disse problemene. Kommisjonen mente også at barnearbeid var mer utbredt 

enn hva departementet mente. Vi ser derfor at departementet ikke mente at skolen trengte å ta 

hensyn til barnearbeid. De ville heller legge vekt på skolen med en ordning som også gav 

muligheten til å arbeide halve dager. Ser vi på selve synet på barnearbeid, kommenterte 

departementet dette overraskende lite. Departementet hadde en del bekymringer i form av at 

barn kunne få et usunt forhold til penger, og de så ikke positivt på arbeid uten oppsyn. 

Utenom dette, nevner de ikke problemer med barnearbeidet overhodet. Dette er interessant 

med tanke på at ett av spørsmålene de stilte i undersøkelsen sin, var om misbruk av barn til 

nattarbeid og lange dager. De fleste kommenterte bare kort hva slags arbeid barna utførte i 

svarskjemaene sine, uten å kommentere om arbeidet var skadelig eller ikke. Blant de mer 

utfyllende svarene, var det derimot enighet om at deler av barnearbeidet var skadelig. Det ble 

kommentert om lang arbeidstid, nattarbeid og at barna ikke er skikket til skolen dagen etter. 

Det ble også nevnt arbeid som er skadelig for helsen, da spesielt arbeid i tobakksfabrikkene 

og glassverkene. Kristiania, Son, Drøbak, Fredrikstad, Fredrikshald, Drammen, Kongsberg, 

Laurvig og Gjøvik melder alle om problematiske forhold av et eller annet slag.111 Det er to 

mulige grunner til at departementet ikke sa mye om barnearbeid. Den første er at de allerede 

hadde «sagt» ganske mye ved å gi Mohn sitt oppdrag om å utrede og forberede en lov om 

barnearbeid. Mohns utkast til en lov var ferdig til samme tid som departementet la frem sin 

innstilling til skoleloven. De hadde derfor ikke et stort behov for å uttale seg om barnearbeid, 

siden dette ville bli diskutert og regulert i den oppkommende loven om barnearbeid spesifikt. 

Den andre grunnen kan være at departementet ikke tenkte spesielt negativt om barnearbeid, 

                                                           
110 Kirke- og undervisningsvæsenet, "Oth. Prp. No. 9. Ang. Forslag til Lov om Almueskolevæsenet i 

kjøbstæderne," s. 34. 
111 Kirke- og undervisningsvæsenet, "Oth. Prp. No. 9. Ang. Forslag til Lov om Almueskolevæsenet i 

kjøbstæderne," s. 7-13. 
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og ønsket å beholde samfunnet slik det var. Regjeringen var tross alt fremdeles en 

embetsmannregjering, og først i 1884 ble forfatningskampen fullført. At departementet åpnet 

for at skolen skulle kunne tilpasses arbeidstiden hvis det ble søkt om det, og omtaler 

variasjonen mellom skole og barnearbeid som velgjørende, kan støtte opp under dette 

argumentet. 

4.3.3. Kirkekomiteens innstilling 1879 

Etter at departementet hadde skrevet sin proposisjon, ble saken overgitt til kirkekomiteen. 

Kirkekomiteen tilførte ikke diskusjonen noe ytterligere. De kommenterte bare at både 

statistikkene til skolekommisjonen og departementet kunne kritiseres. Der skolekommisjonen 

muligens hadde for høye tall, var det like påfallende at departementet ikke fant et eneste barn i 

Stavanger, Tromsø, Vardø eller Vadsø som hadde betalt arbeid utenfor hjemmet.112 

Kirkekomiteens medlemmer stolte derfor på sine egne erfaringer og tanker om barnearbeid. 

Blant medlemmene var det stor forståelse og enighet om skolens viktige funksjon, men dette 

kunne likevel ikke «vige for selve Livet».113 De kom derfor med to forslag til timefordeling i 

de ulike avdelingene. Det ene gjenspeilet skolekommisjonens forslag, og det andre gjenspeilet 

departementets. Flertallet i kirkekomiteen sluttet opp om skolekommisjonens forslag, selv om 

de utvidet timene litt. Deres forslag var daglig undervisning i de to første avdelingene, og 

mulighet for å samle timene på enkelte dager i uken i tredje avdeling. Timetallet ble satt til 24 

i første avdeling, fra 18-24 timer i andre avdeling og 15-18 timer i tredje avdeling.114 Det kom 

også to andre forslag fra et mindretall. Det ene ønsket 18-24 timer i uken i alle avdelinger, 

uten restriksjonen med hverdagsskole. Det andre ønsket daglig undervisning de to første 

avdelingene, med henholdsvis 24 og 15 timer i uken. Alle tre forslagene åpnet muligheten for 

at tredje avdeling kunne samle skoledagene på enkelte tider av året, altså at man gikk på 

skolen intensivt i en kort periode av året.115 

4.4. Lov om Almueskolevæsenet i Kjøbstederne 1880 

I 1879 ble behandlingen og utarbeidelsen av den nye loven utsatt til neste storting, på grunn 

av mangel på tid. Det ble derfor opp til det nye Stortinget å ta opp igjen saken året etter. I 

mellomtiden holdt Kristiania lærerforening et møte hvor de kom frem til en forestilling om 

saken. Denne forestillingen ble også støttet av lærerne i Stavanger, Fredrikstad, Aalesund, 

                                                           
112 Kirkekomiteen, "Indst. O. II. Indstilling fra Kirkekomiteen angaaende den kongelige Proposition til Lov om 

Almueskolevæsenet i Kjøbstæderne," (1879), s. 7. 
113 Kirkekomiteen, "Innstilling ang. Lov om Almueskolevæsenet i Kjøbstæderne 1879,," s. 6. 
114 Kirkekomiteen, "Innstilling ang. Lov om Almueskolevæsenet i Kjøbstæderne 1879,," s. 19. 
115 Kirkekomiteen, "Innstilling ang. Lov om Almueskolevæsenet i Kjøbstæderne 1879,," s. 8. 
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Haugesund, Horten, Kristiansand, Kristiansund, Fredrikshald og Porsgrund. Forestillingen 

skulle bli departementets viktigste bilag i den videre utarbeidelsen av loven. Den rokket også 

ved oppfatningene til forskjellige aktører. Dette var likevel mest merkbart i kirkekomiteen, 

som i 1879 hadde gitt sin støtte til kommisjonens lovforslag med et sterkt hensyn til 

barnearbeid. Etter et nyvalg, og med fremstillingen til Kristiania Lærerforening, tippet vekten 

i kirkekomiteen i departementets retning. Kirke- og undervisningsdepartementet på sin side, 

holdt på sitt standpunkt fra året tidligere. I tillegg til sine tidligere argumenter, lente de seg 

også tungt på forestillingen fra Kristiania lærerforening.116 

4.4.1 Forestilling fra Kristiania Lærerforening ang. Lov om 

Almueskolevæsenet i Kjøbstederne 

Lærerforeningen hadde et sterkt ønske om å kommentere lovutkastet og understreket at deres 

interesse i loven var å skape den beste mulige skole. Som lærere anså de sin erfaring med 

skolen og hva den trengte, som deres største kvalifikasjon. I tillegg sto Kristiania i en unik 

posisjon. Under den gjeldende byskoleloven og byenes selvstyre når det kom til skolen, hadde 

Kristiania innført skolelover svært like de departementet foreslo. De var derfor ikke begrenset 

til kun spekulasjoner rundt effektene av en slik reform, men hadde mulighet til å dele 

erfaringer.  

På denne tiden var Kristianias skole organisert i syv klasser. Barna startet fra de var 

syv år gamle og gikk på skolen til de ble konfirmert. Første til sjette klasse var på ett år, og 

syvende klasse var på to år for å ta hensyn til at elevene gikk ut fra skolen til ulike tidspunkt. 

Skoletiden til et barn kunne dermed variere mellom 7,5 – 8 år, avhengig av når de var født på 

året. I første til femte klasse hadde elevene 24 timer i uken med skole hver dag. I sjette til 

syvende klasse hadde de 18 timer i uka med skole annenhver dag.117 

Lærerforeningen stilte seg tidlig svært kritisk til skolekommisjonens lovforslag. Den viktigste 

innvendingen foreningen hadde, gjaldt skoletiden og den kraftige innskrenkingen i tredje 

avdeling (det som i Kristiania var sjette til syvende klasse). Foreningen understreket at 

elevene ikke lærte mer enn de skulle lære under den ordningen Kristiania skole allerede 

hadde. Derimot regnet man med at man ikke alltid nådde de målene som var satt. En 

innskrenkning i timene ville ifølge foreningen være så hemmende på de berørte fagene, at det 

                                                           
116 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelsthinget 1879," (1879)., Kirkekomiteen, "Indst. O. II. Indstilling fra 

Kirkekomiteen angaaende den Kongelige Proposition til Lov om Almueskolevæsenet i Kjøbstæderne.," (1880). 

og Dokka, Fra allmueskole til folkeskole, s. 295-296. 
117 Christiania Lærerforening, "Forestilling angående Lov om Folkeundervisning i Kjøbstæderne," i Angaaende 

Udfærdigelse af en Lov om Almueskolevæsenet i Kjøbstæderne. (1880), Bilag, s. I-II. 
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ville være bortkastet å beholde faget. «Udbyttet af Undervisningen i Faget vilde da hverken 

for den almindelige Udvikling eller for den specielle Indsigt eller Færdighed i Faget være saa 

meget værdt, at Faget burde beholde sin Plads i Undervisningen.»118 Videre uttalte foreningen 

seg med kraft om kommisjonens tanker om at et fag kunne avsluttes i femte klasse (i slutten 

av andre avdeling) og kun repeteres i sjette til syvende klasse:  

«Der gjør sig, efter de Erfaringer, som Foreningens Medlemmer har gjort, adskillige 

Illusjoner gjældende om det Maal af Kundskaber og Udvikling, som Hverdagsskole 

med 4 Timer daglig gjennem de 5 første Skoleaar kan bringe Eleverne frem til, naar 

man tror, at Undervisningen i flere af Fagene kan ganske eller væsentlig afsluttes med 

det 5te Skoleaar.»119 

Det ville ifølge lærerforeningen være umulig å oppnå de målene som var satt for barnas 

utdannelse og oppdragelse hvis skoletiden ble innskrenket på noen som helst måte.120 

Lærerforeningen mente kommisjonen hang igjen ved en gammel tanke og spekulasjon 

som erfaringen har vist at ikke stemmer. Foreningen innrømmet at de i 1870 ville hatt de 

samme tankene selv. Videre så de for seg at i 1870 ville et forslag om fire skoletimer daglig 

ville blitt møtt med sterk motstand fra familiene, arbeidsgiverne og til og med skolen selv. Det 

ville blitt for mye, med hensyn til barnearbeid. Gjennom en gradvis innføring av 

hverdagsskolen hadde man derimot fått erfare at dette ikke var tilfelle. Man hadde knapt 

mottatt en eneste klage fra et eneste hjem. Det fantes også eksempler på elever som hadde gått 

femte klasse om igjen. Disse barna var da over den mye omtalte 12-års grensen hvor barna 

måtte få tid til å arbeide. Det var heller ikke noe problem for disse barna å følge en 

hverdagsskole. Dette tydet på at det ikke var nødvendig å ta hensyn til barnearbeid i de siste 

klassene heller. Det eneste problemet som eksisterte i møtet mellom skole og arbeid, var 

barnas mulighet til å dra på arbeid etter en seks timer lang skoledag. Sekstimersdager var det 

man hadde når barna gikk på skole annenhver dag for å kunne arbeide de resterende dagene. 

Problemet var at barna dro på arbeidet hver dag uansett, og dette gikk ut over helsen deres. 

Ordningen med skole annenhver dag var ikke effektiv. Enhver lov som endret på slike forhold 

mente lærerforeningen bare var positivt.121 

                                                           
118 Christiania Lærerforening, "Forestilling til lov om Almueskole i Kjøb. 1880," Bilag, s. II. 
119 Christiania Lærerforening, "Forestilling til lov om Almueskole i Kjøb. 1880," Bilag, s. X. 
120 Christiania Lærerforening, "Forestilling til lov om Almueskole i Kjøb. 1880," Bilag, s. II og X. 
121 Christiania Lærerforening, "Forestilling til lov om Almueskole i Kjøb. 1880," Bilag, s. IX og X. 
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Lærerforeningen ville også trekke frem et annet punkt den mente hadde vært lite 

diskutert i behandlingen av lovforslaget. Det var mye fokus på skolens kunnskapsgivende 

side, men skolens oppdragende karakter ble lite nevnt. Denne kunne på ingen måte ignoreres. 

Lærerforeningen mente å kunne se en tydelig sammenheng mellom lengre skoletid og 

kvaliteten på skolens oppdragende effekt. Det ble allment anerkjent av lærere og lærerinner at 

barnas oppførsel var blitt bedre etter innføringen av hverdagsskole med 24 timer i uken. Barna 

var blitt mer disiplinerte, og hadde fått sans for orden. Den tidligere «Raahed og Vildskab har 

aftaget»122 og man var langt mindre avhengig av strenge regler og avstraffelser. Lovbrudd og 

kriminelle handlinger hvor barn var involvert, hadde blitt langt sjeldnere. Foreningen ville 

ikke gi lengre skoletid all æren, men den mente at det var den viktigste faktoren. Gjennom 

lengre skoletid mente de at man ville forbedre barnas oppførsel, og gjennom dem ville man 

påvirke de lavere klassers «sædelige Holdning.»123 

Lærerforeningen håpet og anbefalte at undervisningstiden burde utvides utover 18 

timer også i sjette til syvende klasse (tredje avdeling). De forventet også at undervisningen i 

Kristiania kom til å bli utvidet til 24 timer også i sjette til syvende klasse, hvis det ikke kom 

en ny lov som forhindret dette.124 

4.4.2 Forhandlingene i Odelstinget og Lagtinget 

Lærerforeningens innstilling hadde hatt sin virkning. Da kirkekomiteen skulle komme med en 

ny innstilling, var flertallet for departementets proposisjon. Det var likevel fremdeles et 

mindretall som støttet skolekommisjonens forslag. Disse ble opphavet til fraksjonene i det 

viktigste spørsmålet i lovens utforming: Spørsmålet om skoletidens fordeling på de tre 

avdelingene. Da dette spørsmålet ble forhandlet i Odelstinget kom det flere forslag, men det 

var kun to som gjorde seg gjeldende da det kom til voteringen. På den ene siden sto et forslag 

som innebar 24 timer i de to første avdelingene og 15 i den tredje, med hverdagsskole i de to 

første avdelingene. Dette var inspirert av det originale forslaget fra kommisjonen fra 1871. 

Dette ble fremmet og støttet av mindretallet i kirkekomiteen og deres støttespillere. På den 

andre siden sto departementets forslag, hvor timefordelingen var 18-24 timer i alle de tre 

avdelingene, med hverdagsskole de to første avdelingene. At hverdagsskolen var fjernet fra 

tredje avdeling, var et kompromiss i skolekommisjonens retning. Dette forslaget ble fremmet 

og støttet av flertallet i kirkekomiteen. Skal vi forstå debatten rundt disse to forslagene, er det 

                                                           
122 Christiania Lærerforening, "Forestilling til lov om Almueskole i Kjøb. 1880," Bilag, s. VI. 
123 Christiania Lærerforening, "Forestilling til lov om Almueskole i Kjøb. 1880," Bilag, s. VI. 
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viktig at vi forstår intensjonene bak dem. Begge sidene i Stortinget argumenterte med behovet 

for sterk undervisning i de to første avdelingene, men de gjorde det av ulike grunner. 

Skolekommisjonen og mindretallets forslag ville ta hensyn til barnearbeid, og ville derfor ha 

mindre undervisning i den siste avdelingen. Samtidig ønsket de å gjennomføre tanken om 

folkeskolen, hvor man var avhengig av god undervisning i de laveste avdelingene for at de 

høyere klassene i samfunnet skulle sende barna sine dit. De ville derfor ha garantert 24 timer 

undervisningstid i de første avdelingene. Departementet og flertallsforslaget mente på sin side 

at barnearbeid ikke var et problem man skulle ta hensyn til. De var også for god undervisning 

i de laveste avdelingene, men dette var for at de høyere klassene i samfunnet ikke skulle se på 

allmueskolen som en hindring for høyere utdannelse. Barna deres skulle kunne gå de førte 

avdelingene i allmueskolen og så gå over i middelskolen. Det var derimot ikke alle steder man 

så for seg at dette var et behov. Departementet og flertallet ville derfor bare gi muligheten til å 

ha utvidet undervisning i de laveste avdelingene. For å forsvare dette videre, la de større vekt 

på byene og kommunenes selvbestemmelsesrett. Dermed kunne de tilpasse skolen etter sin 

situasjon og sin økonomi. 

 
Venstre: Departementets forslag til § 3 om skoletiden. Høyre: Mindretallet i Kirkekomiteens forslag til § 3, 

inspirert fra Skolekommisjonens forslag i 1871.125 

 

Det som var mest interessant i diskusjonen om skoletiden, var hvordan begge 

forslagene samlet støtte fra de som var reformvennlige og ønsket en Folkeskole. Grunnen til 

dette, var at embetsmannsregjeringen og departementets forslag var godt utført, og et uttrykk 

for at man ønsket en god skole for allmuen. En del reformvennlige så derfor også større 

potensiale i departementets forslag. Argumentene til de to forslagene gikk som følger. 

Forkjemperne for skolekommisjonen og mindretallets forslag ble ledet av Johannes Steen, en 

skolemann og viktig venstremann gjennom årene. De hadde tre argumenter. Det første var at 

skolen måtte fastsette tiden definitivt. Foreldrene hadde behov og rett til å få hjelp av barna til 
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å underholde familien. Når staten da skulle ta krav på barnas tid, måtte de også gjøre det 

konkret og bestemt. Det var her snakk om å gripe inn i familiens institusjon. Det kunne derfor 

ikke bli opp til kommunene å avgjøre hvor mye tid skolen skulle kreve. Skoletiden måtte være 

den samme over alt. Videre mente de at departementet hadde undervurdert hvor viktig 

barnearbeid var. Det å potensielt få 24 timer i siste avdeling, ville bli en for stor påkjenning. 

Det siste og viktigste var likevel at man ville ha en garanti for sterk nok undervisning i de 

første avdelingene, slik at det kunne bli en folkeskole for alle landets barn. Blant 

reformvennene som forsvarte departementets forslag, var meningene annerledes. De la vekt 

på at det nettopp var skolenes mulighet til å tilpasse seg som hadde vært årsaken til skolens 

raske utvikling. Et krav om 24 timer i to av avdelingene ville være en kraftig økonomisk 

påkjennelse for mange kommuner, som kunne resultere i at man måtte spare inn andre steder. 

Flere elever i hver klasse, eller mer arbeid per lærer, var eksempler som ble gitt. Dette ville 

hindre skolens vekst. Skolen måtte gis mulighet til å blomstre på egen hånd. Videre mente de 

at det ikke gav mening å legge fokus på barnearbeid, og at dette skred imot de pedagogiske 

prinsippene. Et siste argument var at om man lot det være 15 timer i siste avdeling, ville 

skolen bare bli en fattigskole. Dette gjaldt spesielt tredje avdeling. Alle som hadde råd, ville 

foretrekke å sende barna sine til middelskolene hvor man fikk mer undervisning. Mangelen på 

undervisning i siste avdeling ville føre skolen lengre unna en tanke om Folkeskolen. Jakob 

Sverdrup, som også var en venstremann, talte spesielt høyt om skolens mulighet til å vokse 

frem hvis man ga den rom til det, og behovet for å styrke den siste avdelingen. Han så for seg 

hvordan skolen til slutt kunne bli en grunnskole som den høyere utdannelsen bygde videre på, 

noe han mente ville bli umulig hvis man hadde en påtvungen skoleordning.126 

Det var til slutt departementets forslag som ble stående, med 43 mot 40 stemmer i 

odelstinget. Loven ble senere vedtatt, men den ble ikke sanksjonert. Kirkedepartementet og 

regjeringen var uenige i flere paragrafer, og mente noen var ufullstendige. De fant støtte i at 

det på flere viktige paragrafer kun var blitt et knapt flertall, og at de ikke ønsket å påtvinge 

byer lover som deres egne representanter hadde stemt imot. Videre påpeker de at skolen 

hadde vokst og blomstret under de desentraliserte lovene frem til nå, og selv om det var 

ønskelig med standarder innen undervisningsvesenet, ville ikke byskolen ta noen skade av å 

vente noen år til. Regjeringen anmodet derfor kongen om å sende loven tilbake til Odelstinget 
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med den begrunnelse «at H. H. ikke for Tiden finder det tjenligt at sanktionere 

Beslutningen.»127 

4.5 Oppsummering 

I starten av 1870-tallet ble myndighetene for første gang virkelig gjort oppmerksomme på 

barnearbeid. De var uten tvil klare over at det eksisterte, men hadde nok ikke kjennskap til 

detaljene. De rapportene de fikk var likevel bekymringsfulle nok til at de satte i gang en større 

utredelse. Dette oppdraget ble gitt til Mohn. I mellomtiden arbeidet kirke- og 

undervisningsdepartementet med en ny byskolelov, hvor barnearbeid ble tatt opp som et 

problem. Skolekommisjonen mente barnearbeid var såpass viktig for familiene, at skolen ikke 

kunne ta for mye tid bort fra dette uten å påføre dårligstilte familier større fattigdom, og 

gjennom dette dårligere helse. Departementet var derimot ikke overbevist når det kom til 

skolekommisjonens undersøkelser, og gjorde derfor sine egne. De definerte barnearbeid langt 

strengere, og så i all hovedsak bort fra tilfeldig arbeid og arbeid som varte under to uker. 

Dette mente de ikke ville påvirke skoleåret generelt, og man trengte derfor ikke ta hensyn til 

det. Basert på dette, kom departementet på sin side frem til at barnearbeid ikke var verdt å ta 

hensyn til. Det er vanskelig å få innblikk i hva departementet mente om barnearbeid. På den 

ene siden hadde Mohn fått i oppdrag å utrede en undersøkelse og skrive forslag til en lov om 

barnearbeid. På den andre siden beskrev departementet variasjonen mellom arbeid og skole 

som velgjørende, og de åpnet for at skolen kan tilpasses arbeidet. De kommenterte heller ikke 

meldingene de mottok om at barnearbeid var skadelig for barnas helse, på tross av at dette var 

et av spørsmålene i undersøkelsen deres. Mohn fant flere bekymringsfulle forhold når det 

kom til barnearbeid, men han kunne ikke anbefale at barnearbeid ble avskaffet av 

omkringliggende grunner. Den norske industrien kunne ta skade av det, og det dårlige 

skolesystemet gjorde barna lite tjent med å ikke kunne arbeide. Skolekommisjonen så i stor 

grad på barnearbeid som et gode, som potensielt kunne bidra til å bekjempe fattigdommen. 

Når det kommer til myndighetene og kirke- og undervisningsdepartementet, er min teori at de 

ikke kunne uttale seg før det lå mer informasjon på bordet. Dette er nok grunnen til at de i 

liten grad kommenterte det i proposisjonen til den nye byskoleloven. Behandlingen av en lov 

om barnearbeid var ikke langt unna, og de ønsket nok derfor ikke å ta noen affære før denne 

behandlingen startet  
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Kapittel 5 -1880-1889: Folkeskolens forrang 

1880-årene var preget av store dragkamper på den politiske arena. Forfatningsstriden i starten 

av tiåret sørget effektivt for at svært lite av det som ikke var knyttet til den, ble prioritert. 

Hverken skole eller barnearbeidslovgivning så derfor noen fremgang. Det hendte det ble 

fremmet forslag om å starte arbeidet på en lov, men det ble hver gang avvist i odelstinget. 

Selv saker Venstre ikke hadde noe imot, eller kunne være enig, i ble avvist. De ønsket ikke at 

den sittende regjering skulle få noe de kunne høste ære av.128 Det varte derfor til 1885, med 

den nye Sverdrupregjeringen, før arbeidet med ny skolelov og barnearbeidslovgivning startet 

opp igjen. Barnearbeidslovgivningen ble da en del av den større arbeidervernlovgivningen. 

Dette året ble det satt ned både en ny skolekommisjon og en ny arbeiderkommisjon. Begge 

skulle forberede og utarbeide et forslag til ny skolelov og arbeidervernlov. Forslagene ble 

ferdigstilt i 1887, men av ulike grunner skulle behandlingen i begge tilfeller bli utsatt. Den 

begynnende splittelsen innen Venstre hadde likevel sitt å si i begge tilfeller. I skolelovens 

tilfelle kom man sent i gang med behandlingsarbeidet før loven skulle opp i odelstinget. I 

hastverket var det bare skolene i Kristiania som fikk tid til å behandle hele lovforslaget. De 

andre som uttalte seg rakk bare første kapittel. Da skoleloven endelig kom opp, ble det derfor 

fremmet forslag om å utsette saken til neste år. Forslaget ble også begrunnet med sakens 

størrelse, og hvor lang tid behandlingen ville ta. Grunnen til dette hastverket og iveren etter å 

få saken igjennom i 1888, var at den konservative delen av Venstre ønsket saken ble 

behandlet før et nytt stortingsvalg. Man fryktet for partiets posisjon, og dermed også 

skoleloven man hadde kjempet så lenge for. Saken ble til slutt utsatt ved at de liberale delene 

av Venstre stemte sammen med Høyre. Skolelovene ble derfor ikke ferdig behandlet før i 

1889.129 Arbeidervernloven ble også stadig utsatt på grunn av uenigheter og regjeringsskifter. 

Venstre ønsket stadig å utsette loven for å utarbeide spørsmål bedre. Dette gjaldt spesielt 

spørsmålet om normalarbeidsdagen på 10 timer. Lovforslaget fikk derfor ikke sin første 

behandling før i 1890, og den ble ikke sanksjonert før i 1892.130 

Der hvor spørsmålet om barnearbeid i 1870-årene hovedsakelig var knyttet opp mot 

skolelovgivningen, faller barnearbeidsspørsmålet i 1880-årene tydelig under arbeidervernet. 

Den stadige behandlingen av spørsmålet førte også til at det ble mer allment å utarbeide en 

mening om barnearbeidet. I tillegg til å se på Stortingets behandlinger av lovene og materiale 
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129 Dokka, Fra allmueskole til folkeskole, s. 348-350. 
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knyttet opp mot dette, vil jeg forsøke å trekke inn lærernes og arbeidernes syn på saken. Jeg 

vil derfor se nærmere på masteroppgaven til Ole Gregert Gliddi. Han skrev i sin oppgave om 

fraværsårsaker i indre bygder av Vest-Agder mellom 1850 og 1890. Her kommer han blant 

annet inn på barnearbeidets påvirkning på fraværet, og lærernes reaksjon på dette. Når det 

kommer til den endelige behandlingen av Fabrikktilsynsloven skjedde denne først i 1892. Jeg 

kommer derfor bare innpå forarbeidet i dette kapittelet. Behandlingen av selve loven vil jeg 

komme tilbake til i neste kapittel. 

5.1 Indredepartementets behandling av Mohns forslag til Lov om 

Børns Anvendelse til Fabrikarbeide 

Da Indredepartementet overtok arbeidet med en lov som begrenset barnearbeidet fra 

Kirkedepartementet i 1879, sendte de ut kopier av Mohns lovforslag til «Overøverighederne». 

Dette var grupper Indredepartementet mente ville ha interesse av å uttale seg rundt saken. 

Gruppen inneholdt blant annet Det Medicinske Selskab i Christiania, Justisdepartementet og 

Sunnhetskommisjonen. Andre grupper som ønsket det ble også gitt mulighet til å uttale seg. 

Indredepartementet mottok uttalelser fra skolekommisjoner, fattigkommisjoner, embetsmenn, 

fabrikkeiere med mer. Etter å ha mottatt tilbakemeldinger fra disse, skrev Indredepartementet 

en proposisjon i 1883.131 

Generelt sett var man enige om at Norge trengte en lov som begrenset barnearbeid, 

men det ble også presentert en del bekymringer. Selv om det var en generell enighet om 

behovet for loven, var det større uenighet om lovens hensikt. Var hensikten å rette opp i et 

problem, eller å forebygge barnearbeid før fabrikker og familier gjorde seg for avhengige av 

det? Departementet selv gjorde det helt tydelig at de var enige med loven og dens prinsipper, 

men de måtte likevel anerkjenne de bekymringer som Mohn og andre hadde reist. En for 

drastisk innskrenking kunne få store konsekvenser for industriens og familienes økonomi og 

velferd. Et nylig eksempel fra Sverige, viste at fabrikkeiere heller valgte å avskjedige alle 

barnearbeiderne sine med en gang, enn å forhandle om midlertidige unntak fra loven. Slik 

kunne de slippe problemene med fabrikktilsynet. Det var lettere å ta hele konflikten på en 

gang. Dette hadde gått kraftig ut over familiene til de barna som hadde mistet jobben. For 

drastiske begrensninger i Norge kunne føre til at fabrikkeiere ikke ville ansette barn lengre, 

noe som ville føre til nye problemer. Deler av dette synet kommer nok fra at departementet så 
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på denne nye loven som en sunnhetslov. Hvis fattigdom i familien førte til underernæring og 

andre problemer, hadde man vunnet lite, og loven ville i all forstand virke mot sin hensikt.132 

Generelt var departementet enig med de punktene Mohn kom med i sitt lovforslag, 

men de hadde noen innvendinger. Hovedsakelig gikk dette på alderen loven burde regulere. 

Etter Mohns lovforslag, skulle 12 år være nedre aldersgrense for barnearbeid. Mohn hadde 

også foreslått mildere begrensninger på unge voksne, det vil si fra konfirmasjonen til rundt 

20-årene. Departementet hadde ingen data som kunne vise hvorvidt unge voksne tok skade av 

å arbeide, og de så derfor ingen grunn til å innføre nye begrensninger der ingen hadde påpekt 

behovet for dem. Det var ifølge departementet lettere å innføre begrensninger på hele 

arbeidsgrener og yrker, enn en generell begrensning på unge voksne. Videre ønsket 

departementet å senke aldersgrensen til 10 år. Av tilbakemeldingene departementet mottok, 

hadde et par store fabrikkeiere i «den norske Haandverks og Industri-Forenings national-

økonomiske Udvalg» uttalt bekymring ved en begrensning på 12 år. Dette hadde likevel ikke 

kommet så tydelig frem i utvalgets votering, siden fabrikkeierne heller valgte å gå med på 12 

årsgrensen for å støtte saken i sin helhet. Departementet trakk også frem den engelske «The 

Factory and Workshop Act, 1878». I denne loven ble tilgang til arbeid i fabrikkene for barn i 

alderen 10 – 16 år regulert. Grunnen til at barn i så lav alder fikk lov til å arbeide under denne 

loven, var at den krevde at barna la frem legeerklæring for å få tillatelse til å arbeide. 

Departementet trakk dette frem som en mulighet for Norge, men ville ikke inkludere det i 

loven for at den ikke skulle bli mer komplisert enn den allerede var. Til arbeidstiden 

kommenterte departementet at både 6,5 timer (halvdags) og 11 timer (heldags) arbeid burde 

være akseptabelt. Med de innskrenkningene i loven som departementet så for seg, ønsket de å 

legge ansvaret for oppfølging hos sunnhetskommisjonen. Det ville bli for dyrt å opprette et 

eget fabrikktilsyn for en oppgave av så liten skala.133 

5.1.1 Departementets syn på barnearbeid. 

Behandlingen av lovforslaget kom aldri i gang i 1883. Næringskomiteen Nr. 2 hadde ikke 

behandlet saken og kommenterte «… at der heller ikke for Tiden hos os netop er nogen 

fremtrædende Trang forhaanden til en Lov om denne Materie».134 Dette skyldes nok, som i 

mange andre tilfeller på denne tiden, uenighetene mellom regjeringen og Stortinget. Deres 

innstilling til Odelstinget var derfor at saken ikke skulle bli behandlet. Det er derfor ikke 
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mulig å si særlig mye om meninger rundt barnearbeid på dette grunnlaget. Det viktigste som 

er verdt å merke seg, er at departementet ville sette nedre aldersgrense for barnearbeid til 10 

år. De ville dermed gå mer forsiktig frem enn Mohn ønsket. Om det bare var bekymring for 

familiene og barnas velferd som lå bak dette, er ikke lett å si. Det er mulig det var 

konservative stemmer innen regjeringen som ikke ønsket for store endringer, eller å gi 

fabrikkeiere for store utfordringer.  

Departementet uttrykte seg enig i behovet for barnearbeid, men hvor mye ville de 

egentlig begrense det? Hvor viktig var egentlig barnets velferd? Begrensningen som forbød 

barn under 12 år å arbeide, var nok den strengeste begrensningen i lovforslaget til Mohn, 

siden det la ned totalt forbud. Denne ville departementet derimot senke til 10 år. Hvis vi ser på 

tallene til både skolekommisjonen av 1871 og i Mohns arbeid, ser vi at barnearbeid i alderen 

under 10 år var svært lite utbredt. Det kan derfor ikke ha vært spesielt risikabelt å foreslå å 

forby barnearbeid i denne gruppen. Alderen fra 10-12 år ville derimot hatt en viss betydning. 

Departementets begrunnelse for å senke aldersgrensen til 10 år, skal ha vært fabrikkeieres 

bekymring. Mohn fant derimot også fabrikkeiere som ønsket loven velkommen. 

Departementet viste også til den engelske lovgivningen, som vi så over, hvor aldersgrensen 

var 10 år. Likevel ville ikke departementet foreslå ordningen med legeerklæring, som var 

grunnen til at så lavt som 10 år ble godkjent i England. Dette setter etter min mening 

departementets videre begrunnelser om barnas velferd noe i tvil. Hvor viktig er hensynet til 

velferden hvis en legeerklæring, som er til for å sørge for velferden til barna, ikke blir 

inkludert fordi loven ville blitt for komplisert? Hvis man virkelig ønsker å styrke velferden, 

bør det gjennomføres selv om en lov blir noe komplisert. 

På samme måte som Mohn fant fabrikkeiere som både var for og imot forskjellige deler av 

lovforslaget, kan det tenkes at det også var politikere med motstridende meninger. Siden 

saken ikke ble behandlet videre i 1883, er det dessverre ikke mulig å få noe klart bilde av hva 

flertallet mente. Departementets holdning er likevel ikke uten betydning. Da saken ble tatt opp 

igjen i 1885, kom arbeiderkommisjonen som skulle forberede den nye loven inn på mange av 

de samme spørsmålene. Viktigst var nok spørsmålet om aldersgrensen, og som vi skal se 

nedenfor var nok deres begrunnelser for aldersgrensen hovedsakelig en respons på 

departementets forslag. 

5.2 Forberedelsene til Fabrikktilsynsloven begynner 

Etter at Mohns lovforslag ble utsatt, varte det frem til 1885 før arbeidet med en lov som skulle 

regulere arbeidslivet i fabrikkene startet opp. Da hadde det allerede gått 10 år siden Mohn fikk 
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sitt oppdrag. En ny arbeiderkommisjon ble nedsatt i 1885. Den skulle utrede et forslag til en 

fabrikktilsynslov. De hadde også fått i oppdrag å komme med et forslag til en lov som 

regulerte bekymringsfullt arbeid utenfor fabrikkene. Dette inkluderte håndverk og lignende 

industrielle virksomheter, forretninger med lager- og pakkhusarbeidere, bygningsarbeid, 

gass-, vann- og kloakkledningsarbeid, brolegging, vei- jernbane- og havnearbeid, arbeid med 

telegraf- og telefonledninger og annet arbeid som kunne ligne.135 Disse lovforslagene lå ferdig 

i 1887. Forberedelsene til saken tok derimot så mye tid at det eneste man rakk å gjøre i 1888, 

var en innstilling fra regjeringen før saken ble utsatt til 1889. 

5.2.1 Arbeiderkommisjonens innstilling og forslag 

Ifølge arbeiderkommisjonens forslag, var den nye lovens hensikt i sin alminnelighet å 

forminske de fysiske og mentale farene ved det nye industriarbeidet som hadde vokst frem.136 

Dette skulle man gjøre ved å begrense den tidligere kontraktsfriheten mellom arbeidsgiver og 

arbeider, og ved å underlegge arbeidsforholdet begrensninger og regulerende bestemmelser. 

Paragrafene som skulle stå for disse begrensningene og reguleringene, samlet kommisjonen i 

seks ulike grupper basert på paragrafenes innhold. Jeg vil kun se nærmere på én av disse 

gruppene: Børns Fabrikarbeide. De fem andre gruppene er for øvrig Unge Mennesker i 

alderen 15-18 år, hvor hensikten var den samme som for barnearbeid: Å sørge for at unge 

voksne ikke tok skade av arbeidet sitt. Videre var det Sikkerheds- og 

Sundhedsforanstaltninger, som skulle bedre sikkerheten rundt farlige maskiner og ivareta 

arbeidernes helse. Kvindelige Arbeidere, med fokus på gravide og kvinner som nettopp hadde 

født. Mandlige Arbeidere, hvor arbeidstid, nattarbeid, helligdagsarbeid og farlige 

arbeidsforhold sto i fokus. Og til slutt Kontrollorganer og Kontrollmidler, som skulle sørge 

for at loven ble overholdt. 

Gjennom hele lovforslaget gjorde kommisjonen det tydelig at de lente seg tungt både 

på andre lands arbeidervernlover, og på Mohns lovforslag. Når det kommer til begrunnelsene 

for paragrafene som omhandler barnearbeid, gir ikke kommisjonen engang en utredning. De 

refererer kun direkte til Mohns lovforslag, og gjør det klart at hans utredning er lagt til grunn 

for deres eget arbeid. Paragrafene det her er snakk om, er § 17-20, 22-24, 27 og 34. Generelt 

går disse ut på å begrense barnas arbeidstid, forby nattarbeid, sette et minimum av hviletid, 

etablere skolens forrang for barnearbeid, og forby barn å utføre risikofylte arbeidsoppgaver. I 
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tillegg til Mohns lovforslag, brukte kommisjonen lover fra andre land som inspirasjon. Disse 

lovene kommer fra blant annet Sverige, England, Italia, Russland, Sveits, Østerrike, USA, 

Ungarn og Finland. Blant disse lovene var det full enighet om at barnearbeid måtte reguleres, 

selv om det i USA varierte fra stat til stat. Hvor begrenset arbeidet skulle være, varierte 

likevel noe. Den nedre aldersgrensen for arbeid var som regel 10 år. I tillegg var det som 

oftest krav om legeerklæring på at barnet var friskt nok, og at arbeidet ikke ville skade barnet. 

De strengeste lovene var fra Sveits og Østerrike, hvor barn under 14 år ikke fikk lov til å 

arbeide i fabrikker og barn under 12 år ikke fikk arbeide innenfor noen næringsvirksomheter. 

I kommisjonen var det også en enstemmig enighet om at barnearbeid måtte reguleres, selv om 

det var uenighet om hvor aldersgrensen skulle settes. Flertallet ønsket å følge Mohns 

eksempel ved å legge aldersgrensen til 12 år. I tillegg stilte Ole Jacob Sparre seg i en 

mellomposisjon. Han valgte til slutt å følge flertallets forslag om en 12-årsgrense, men han 

var tydelig på at han ikke var enig i flertallets begrunnelser. Mindretallet, bestående av Oluf 

Christian Johansen og Ole Kjelsen, ville gå lengre enn flertallet og sette aldersgrensen til 14 

år. 137 

5.2.1.1 Flertallet 

Som nevnt støttet kommisjonen seg tungt på Mohns arbeid. Dette gjaldt både hans 

kommentarer om nødvendigheten av barnearbeid, men også nødvendigheten av å begrense 

det. Som Mohn kommenterte, var samfunnet og den norske industrien avhengig av 

barnearbeid. Man var selvfølgelig klar over at barnearbeid under 15 år var gått ned siden 

Mohns undersøkelser, og at barnearbeid under 12 år nesten var blitt ubetydelig, med unntak 

av tobakk-, glass- og fyrstikkindustrien hvor barnearbeid fortsatt var vanlig. Kommisjonen 

mente likevel man ikke kunne trekke en like streng linje som Sveits og Østerrike. Det var for 

mange i samfunnet som fremdeles var avhengig av barnearbeid. Dette gjaldt både i familiene 

og i industrien, som måtte konkurrere med andre land som benyttet barnearbeid. Nedgangen 

førte likevel til at kommisjonen med sikkerhet satte den lavere grense for fabrikkarbeid til 12 

år i sitt lovforslag. Dette var også Mohns forslag da han la frem sitt arbeid i 1877. I tillegg 

ville kommisjonen at alle barn måtte ha legeattest for å kunne arbeide, i tråd med flere andre 

lands lovgivning. De støttet dermed aktivt opp under Mohns tanke om å beskytte «Mannen i 

barnet». Som en ekstra forsikring i en egen paragraf skulle kongen138 også ha mulighet til å 
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komme med ekstra innskrenkninger på en bedrift eller en større virksomhet. Denne paragrafen 

gjaldt også for voksne arbeidere, og gav kongen mulighet til å påby ekstra sikkerhet, begrense 

arbeidstid utover den normale loven, og også forby barn og unge voksnes arbeid totalt. 

Kommisjonen kommenterer ikke paragrafen videre, men intensjonen var trolig at staten skulle 

ha mulighet til å gå inn og regulere forhold som ikke var spesifikke nok til å ta opp i en lov. 

Det ga også mulighet til å ta raskere affære etter hvert som eventuelt nye bekymringsfulle 

forhold ble oppdaget. Angående barnas arbeidstid, gjorde kommisjonen det tydelig at de støtte 

Mohns meninger, og la dem til grunn for sin avgrensning av arbeidstiden. De gjentok derfor 

hans forslag om at arbeidstiden for et barn skulle være maksimalt 6,5 timer. Arbeidet skulle 

også være halvdags og kunne ikke samles på enkelte dager.139 

5.2.1.2 Mindretallet 

Et mindretall på to personer i kommisjonen, Johansen og Kjelsen, var svært negative til 

aldersgrensen flertallet gikk for. De la stor vekt på både de fysiske og mentale aspektene av 

fabrikkarbeidet, og hvordan dette ville ha en negativ påvirkning på et barn. De mente at selv i 

de beste fabrikkene med de beste reguleringene, ville arbeidet ofte være farlig for barna. 

Arbeidets repetitive natur, støv og gasser fra arbeidsprosessen og andre lignende problemer 

kunne hemme barnas vekst og utvikling. Dette var ting som også kunne påvirke voksne 

mennesker, men man anså at barn som fortsatt var under utvikling var enda mer utsatt. De la 

også mer vekt enn Mohn på den dårlige påvirkning voksne arbeidere kunne ha på barnas 

moral. Mindretallet stilte også spørsmål ved bedriftenes behov for barnearbeid. Begrunnelser 

som at det var behov for barn til smidige jobber og at barnearbeid var nødvendig på grunn av 

konkurranse med utlandet, ble trukket i tvil. En smidig jobb mente man like lett kunne bli 

utført av et barn på 14. Videre trakk de frem at når noen tobakk-, glass- og tekstilfabrikker 

klarte seg uten barnearbeid, så burde de andre fabrikkene i samme bransje også klare seg uten. 

Disse bedriftene var eksempler på at man hverken trengte barnearbeid til spesifikke 

arbeidsoppgaver, eller for å holde seg konkurransedyktig. Det ble også vist til Sveits, som de 

ti siste årene hadde hatt forbud mot at barn under 14 år arbeidet. Sveits var et lite industriland 

mellom andre store industriland. De hadde ikke hatt behov for å endre lovene sine for å bli 

mer konkurransedyktige, og man antok at de ikke trengte det heller.140 

Mindretallet påpekte videre at barnearbeid førte til økt konkurranse på 

arbeidsmarkedet, og at barna var med på å presse foreldrenes lønninger ned. Den økonomiske 
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140 Arbeiderkommisjonen 1885, "Forslag til Lov om Tilsyn med Arbeide i Fabriker," s. 27-29. 



60 

 

vinningen var i beste fall lik null, om ikke lavere. Barnas tilstedeværelse på arbeidsmarkedet 

gjorde det også vanskeligere for konfirmerte barn å komme seg inn på arbeidsmarkedet, siden 

disse typisk ville utført de samme arbeidsoppgavene. Barnearbeid var derfor en direkte årsak 

til arbeidsledighet blant unge voksne. Mindretallet var åpne for at det for noen enker ville bli 

en hard bør om barna ikke lengre kunne arbeide. Dette var likevel ikke noen grunn til å tillate 

barn å arbeide i fabrikkene. Man burde da heller støtte enken økonomisk på andre måter enn å 

påvirke det store flertallet negativt.141 

5.2.1.3 Mellomposisjonen 

Selv om Sparre hovedsakelig delte mindretallets syn på barnearbeid, endte han opp med å 

stemme med flertallet. Han tvilte også på hvorvidt fabrikkene hadde behov for barnearbeid, 

og mente uansett at dette var feil fokus i en slik lov. Barnets velferd måtte gå foran hensynet 

til bedriftenes interesser. Det var derfor med barnas velferd i tankene at Sparre likevel endte 

hos flertallet. Barnas inntekt kunne gjøre forskjellen mellom at barnet bodde i et fattig hjem 

med dårlig forsørgelse, eller om det bodde godt og fikk nok mat og klær. Han kunne heller 

ikke benekte at en godt regulert arbeidsplass ofte ville være et bedre sted for et barn å 

oppholde seg enn et fattig hjem eller på gata, hvor lediggangens fristelser kunne by seg frem. 

For fattige barn kunne lønnen som gav dem nok penger til det ene måltidet eller klesstykket 

være til stor oppmuntring i livet, og være med på å forme et mer positivt syn på fremtiden. 

Han trakk også frem at barn som visste at de var med å bære familiens tunge bør, kunne bli 

oppdratt til ansvarlighet og god moral. Denne oppdragende effekten mente han var stor nok til 

å fungere som motvekt til den dårlige innflytelse andre voksne medarbeidere kunne ha på 

barnet. Han var derfor mindre bekymret for de voksnes dårlige påvirkning enn det 

mindretallet var.142 

5.3 Arbeiderkommisjonens syn på barnearbeid. 

Etter at kommisjonen ble nedsatt i 1885, tok det to år før forslaget deres var ferdig i 1887. Det 

gikk dermed kun fire år fra Indredepartementets forslag ble lagt frem i 1883, til 

arbeidskommisjonen forslag ble lagt frem. Likevel var det en betydelig forskjell i holdningene 

til aldersgrensene for barnearbeid. På bare fire år hadde man gått fra en nedre aldersgrense på 

10 år, til minimum 12 år og enkelte som talte for 14 år. Det er også interessant å merke seg at 

departementet i 1883 og arbeidskommisjonen i 1885-87 begge hovedsakelig bygget på Mohns 

forslag. Så forskjellige resultater basert på samme kildegrunnlag, er noe som igjen tyder på at 
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departementets holdning i 1883 ikke nødvendigvis var representativt for flertallet som deltok i 

debatten. For rettferds skyld må det nevnes at arbeidskommisjonen hadde nyere statistikk som 

viste en nedgang i barnearbeid, spesielt i alderen opp til 12 år. 143 Det er naturligvis da lettere 

for kommisjonen å gå sterkt inn for 12 års aldersgrense. Man får likevel følelsen av at 

kommisjonen sikter til noen med følgende uttalelse: «Disse Oppgaver har styrket 

Kommissionen i den Opfatning, at man uden væsentlig Ulempe for de bestaaende Forhold 

kan […] sætte Aldersgrændsen til 12 år.» 144 Statistikken som viser nedgang i barnearbeidet 

under 12 år, understreker kommisjonens forslag om å sette aldersgrensen til nettopp 12 år. Det 

interessante er at uttalelsen ble presentert som et argument for 12 års grense, men hvem ble 

det siktet til? Om kommisjonen skulle hatt noen motdebattanter, ville det naturlige vært de 

ulike gruppene innad i selve kommisjonen. Denne uttalelsen, som kom fra flertallet i 

kommisjonen, ønsket å forsikre at en 12 års grense ikke ville påvirke de daværende forhold. 

Motdebattantene i mindretallet var derimot ikke bekymret for dette. Mindretallet ønsket også 

at de daværende forholdene skulle endres. De ønsket som kjent at aldersgrensen skulle være 

enda strengere. Uttalelsen må derfor være myntet på de som fremdeles ønsket at 

aldersgrensen skulle være 10 år. 

Selv om mindretallet i denne diskusjonen kun besto av to personer, er den likevel 

verdt å merke seg. Grunnen er at de to i mindretallet begge var arbeidere. Det kan være 

naturlig å forvente at arbeiderne ville være mest opptatt av å beholde muligheten for å holde 

barna i arbeid, og på den måten få en ekstra inntektskilde. Som vi leste om i kapittel 2 om 

skolens fremvekst, var derimot faktumet at arbeidere i stadig større grad var opptatt av å få 

barna sine ut av arbeidet og inn på skolen. Arbeiderne så at den beste muligheten barna hadde 

for å forbedre sin posisjon, var gjennom utdannelse. Mindretallet mente også at de hadde 

støtte fra andre arbeidere i sitt perspektiv. Som vi har sett, var de av en helt annen oppfatning 

om barnearbeid enn flertallet. De mente at flertallets oppfatning av barnearbeid var basert på 

en feilaktig oppfatning av virkeligheten, både når det kom til den skaden barnearbeid 

forårsaket, og industriens behov for barnearbeid. Mindretallets syn på barnearbeid var såpass 

negativt at de ville sette aldersgrensen for fabrikkarbeid til 14 år. Det er her verdt å huske at 

man på denne tiden ble regnet som barn til man var ferdig konfirmert, som vanligvis skjedde 

rundt 14 års alder. Etter dette ble man oppfattet som ung voksen. En slik oppfatning kommer 

også tydelig frem i arbeiderkommisjonens lovforslag, der alle paragrafer som går opp til 

alderen 14 år står under overskriften Barns Arbeide, mens paragrafer som går opp til 18 år står 
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under overskriften Unge Menneskers Arbeide. Med andre ord ønsket mindretallet så langt som 

mulig barnearbeid i fabrikker avskaffet. Forslagets ordlyd ville nok gitt muligheten for at 

ukonfirmerte barn som var fylt 14 år kunne skaffe seg arbeid på en fabrikk, men det etterlater 

likevel ikke et stort potensiale for barnearbeid. I forhold til Indredepartementets forslag på 10 

år i 1883 er forslaget meget drastisk. 

Sparre, Johansen og Kjelsen var også blant de første som kun ville ta hensyn til barna. 

Tidligere var man da også opptatt av hva som var best for barna, men det ble ofte kombinert 

med andre hensyn. Likevel ville disse tre ha en lov som utelukkende tenkte på barna. Likevel 

skilte Sparre seg fra mindretallet i det at han fremdeles stemte med flertallet. Grunnen var at 

han så et behov og en nytte i barnearbeid for barna selv. Han gjorde det likevel helt klart hva 

hans motiver var. Han ville kun gå med på flertallets mening med de foreslåtte begrensninger, 

forhåndsregler og legeerklæring.145 Uten lovens øvrige reguleringer kunne han ikke gått med 

på forslaget. 

5.4 Folkeskolelovene av 1889 

Folkeskolelovene av 1889 består av to lover. En for byskolen og en for skolen på landet. 

Disse ble som regel omtalt og behandlet sammen, siden de er svært like. De eneste 

paragrafene som er forskjellige, er de som ble påvirket av de ulike forholdene i byene og på 

landet. Debattene rundt skolelovene fant derfor hovedsakelig sted under behandlingen av 

landsskoleloven siden det var den odelstinget startet med. Etter at landsskolelovene var 

behandlet, sa Jacob A. Bonnevie, formann i kirkekomiteen, at man ville gjøre tilsvarende 

endringer i byskoleloven som man var blitt enige om i landsskoleloven. Jeg vil derfor også 

behandle lovene som én lov, siden det ikke er noen vesentlig forskjell mellom dem når det 

kommer til behandlingen av barnearbeid. Når det kommer til selve behandlingen av 

barnearbeid, er nok det største funnet hvor lite barnearbeid blir behandlet. Sammenlignet med 

situasjonen i 1871 var barnearbeidet så vidt til stede i lovbehandlingen. Dette skyldes at 

situasjonen i 1885 var en helt annen enn i 1871. I 1871 var det skolekommisjonen som 

virkelig gjorde departementet oppmerksom på forholdene rundt barnearbeid, mens i 1885 var 

arbeidet med en ny lov for regulering av både barnearbeid og arbeidervern kommet godt i 

gang. Diskusjonen rundt barnearbeid var dermed blitt en egen sak, uavhengig av skolen. 

Skolen hadde likevel sin funksjon når det kom til begrensningen av barnearbeid, slik Mohn 

hadde foreslått tidligere. Hvordan ble så prioriteringen i forholdet mellom skoletid og 

barnearbeid i 1889? I 1880, under behandlingen av byskoleloven, var det store debatter rundt 
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dette. Det er derfor verdt å merke seg hvor sikker kommisjonen var i sin sak denne gangen, og 

hvor lite diskusjon det ble rundt spørsmålet i den senere behandlingen. 

Skolekommisjonen i 1885 foreslo også en ny paragraf som gjorde det helt tydelig at skolen nå 

fikk forrang for barns arbeid. 

5.4.1 Skoletiden 

Skoletiden var et skjørt tema når det kom til barnearbeid. Det var derfor viktig å sørge for at 

det ble tilpasset på riktig måte. I landsskolen var forslaget at skolen skulle deles i to 

avdelinger, hvor den første var småskolen og den andre bare ble kalt «andre avdeling». I 

småskolen skulle man ha 12 uker med 30 timer hver uke. I andre avdeling skulle man ha 36 

timer. Det er viktig å påpeke at kommisjonen kun brukte dette som et verktøy til å regne ut 

hvor mye hvert barn hadde krav på. Det var ikke forventet at det nødvendigvis måtte 

undervises 30 timer på en uke, selv om dette kunne la seg gjøre. Det ble snarere forventet at 

skolene skulle samle undervisningen på enkelte tider av året. Hvor konsentrert denne 

samlingen skulle være, var opp til skolene. Begrunnelsene som ble gitt for å samle skoletiden, 

var hovedsakelig at landsskolene måtte samle barn fra store distrikter, noe som ville gjøre den 

lange skoleveien meget utfordrende. Samlet man skoletiden kunne barna skaffe seg losji i 

nærheten av skolen i undervisningsperioden, og dermed unngå den lange skoleveien. På 

denne måten unngikk man også at undervisningen grep for mye inn i det daglige familielivet 

og arbeidet på landsbygda.146 

Man hadde alltid tatt hensyn til jordbruket når man la opp undervisningen i 

landsskolen. Ifølge kommisjonen hadde man derfor rundt 8 måneder av året det var mulig å 

undervise i. For å utnytte skolens ressurser best mulig, ønsket man derfor at en lærer kunne 

undervise tre grupper med elever som skulle ha 12 uker med undervisning hver. Læreren 

underviste dermed til sammen ni måneder i året. Allerede her er man over de åtte månedene, 

men kommisjonen hevdet at man hadde behov for 12 uker undervisning hvis man skulle nå de 

målene som ble satt. Dette kunne likevel påvirke fraværet drastisk. I sine undersøkelser kom 

Gliddi frem til at skolefraværet økte markant hvis undervisningen skulle strekke seg ut i 

jordbrukssesongen. Etter at sesongen var over, gikk det så ned igjen. Sammenligner man 

resultatene i hans graf, ser man at fraværsprosenten i høst/vinter og vår/sommer kunne variere 

fra 10 til 20 % (se figur 5.1). Dette kan virke svært drastisk. Gliddi gir oss heldigvis andre 

statistikker som kan sette dette i et bedre perspektiv. I en annen graf som gjengir det totale 

fraværet i de forskjellige årstidene, ser vi at skolefraværet var langt større i vinter/høst enn det 
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var i vår/sommer (figur 5.2). Dette betyr at selv om skolefraværet hos den enkelte elev om 

våren/sommeren var høyt, så var det totale fraværet om våren/sommeren svært lavt. Dette 

skyldtes at det var svært få elever som fikk undervisning om våren/sommeren, og det var kun 

blant disse få at fraværsprosenten var høy. Om høsten/vinteren var det et større antall barn 

som hadde fravær, men dette er fordi det var langt flere barn som kunne bidra til statistikken. 

Grafen i figur 5.1 understreker dette igjen. Vi ser hvor nær grafen for hele året ligger 

vinter/høst-grafene, som tyder på at grafene for vår/sommer hadde lite å si for helheten. Som 

Gliddi konkluderer med, tyder dette på at skolen var godt tilpasset jordbruket. Man visste at 

hvis man la undervisningen til jordbrukssesongen, ville man få langt større fravær enn om 

undervisningen ble lagt utenfor sesongen, og dette forsøkte man å respektere.147 

   
Venstre: Grafer over skolefravær til ulike årstider i prosent. Høyre: Skolefraværet for hele året 

fordelt på ulike årstider. Kilde i fotnote.148 

 

Når det kom til undervisningstiden i byskolen, valgte kommisjonen å referere til og 

gjenta forslaget fra byskoleloven av 1880. Skolen skulle deles i tre avdelinger. Den første var 

fra 7-10 år, den andre fra 10-12 år og den tredje fra 12-14 år. Undervisningstiden skulle være 

18-24 timer i første avdeling, 24 i andre avdeling og 18-24 timer i tredje avdeling. Det var 

bare i de to første avdelingene det skulle være daglig undervisning. I tredje avdeling hadde 

Skolestyret mulighet til å samle undervisningstiden på visse tider av året. I begrunnelsen for 

denne inndelingen var det spesielt kirkekomiteens innstilling fra 1879 som fikk stor plass. 

Siden vi gjennomgikk dette i kapittel 4, vil jeg kun raskt referere til hovedinnholdet. 

Kirkekomiteen var enstemmig enig i at skolen i de laveste avdelingene skulle være daglig. For 

tredje avdeling kunne likevel ikke kirkekomiteen gå inn for undervisning hver dag. 

                                                           
147 Ole Gregert Gliddi, "Då allmugen såg skulen som nyttig: Ei undersøking av skulefråværet i indre bygder av 

Vest-Agder mellom 1850 og 1890" (Universitetet i Oslo, 2015), s. 60-66. og Skolekommisjonen 1885, "Udkast 

til Lov om Folkeskolen," s. 43. 
148 Gliddi, "Då allmugen såg skulen som nyttig," s. 62 (venstre) og 65 (høyre). 
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Kirkekomiteen var såpass bekymret for fattige familiers situasjon, og mente det ville gripe for 

hardt inn i deres hverdag. Det var stor forståelse og enighet om skolens viktige funksjon, men 

dette kunne likevel ikke «vige for selve Livet».149 Kirkekomiteen ønsket derfor i 1879 at 

tredje avdeling skulle få mulighet til å samle skoledagene på enkelte tider av året. Dette 

betydde i praksis at man åpnet for muligheten til å ha skole annenhver dag, slik at man kunne 

jobbe de resterende dagene. Da skolekommisjonen skulle komme med sitt forslag i 1885, 

brukte de samme utgangspunkt og begrunnelse.150 

5.4.2 Om ansettelse av skolepliktige barn 

I Mohns lovutkast skrev han i § 12 at barns arbeidstid ikke måtte gå ut over skoletiden. Videre 

måtte arbeidsgiver ha bekreftelse fra barnets lærer på når barnet hadde undervisning før det 

kunne ansettes.151 Den gang havnet paragrafen i bakgrunn av resten av loven. Paragrafen ble 

likevel gjentatt av både indredepartementet i 1883 (§ 7)152 og arbeiderkommisjonen i 1887 (§ 

20).153 Paragrafen ble også foreslått som § 17 i skolekommisjonens forslag til 

folkeskolelovene (1887). I både arbeiderkommisjonen og skolekommisjonens lovforslag fikk 

denne paragrafen nå langt større fokus. Arbeiderkommisjonen og skolekommisjonen skjerpet 

begge inn på paragrafen for å understreke skolens betydning. Arbeiderkommisjonen bemerket 

at hvis skolekommisjonen i en ny lov ville utvide barns undervisningstid, så ville 

bestemmelsen fortsatt gjelde, og arbeidstiden måtte da innskrenkes hvis det ble kollisjon. 

Arbeiderkommisjonen begrunnet endringen med: «… for at Hensynet til Barnets 

Undervisning i ethvert Fald kan blive tillagt den fornødne Vegt.»154 Skolekommisjonen selv 

gikk enda lengre i sin skjerpelse av paragrafen. I Skolekommisjonens versjon ble det lagt 

ettertrykkelig vekt på at det var arbeidsgivers ansvar å være klar over barnets skolegang. Hvis 

han ikke sørget for å skaffe seg bekreftelse fra skolen, ville han bli straffet med bot. 

Skolekommisjonen nevnte også at det ikke har vært en slik paragraf i de tidligere skolelovene, 

men understrekte behovet for den. Uten en slik paragraf kunne arbeidsgiver under datidens 

lov ikke straffes hvis han ikke visste at barnet arbeidet i undervisningstiden. Hvis ikke 

arbeidsgiveren hadde ansvaret, kunne han dermed unnlate å skaffe seg informasjonen, og 

siden late som han ikke visste noe. Da kirkekomiteen senere skrev sin innstilling til 
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lovforslaget, foreslo de at denne bestemmelsen også skulle gjelde for barnas lekser og 

hjemmearbeid. Arbeidsgiver måtte da respektere både skolens undervisningstid og barnas rett 

til å forberede seg til neste skoledag.155 

I behandlingen i Odelstinget ble det diskusjoner rundt Skolekommisjonens strenge 

linje. Alle var enige om at arbeidsgiver måtte ha dette ansvaret, og at det var behov for selve 

paragrafen. Spørsmålet var når arbeidsgiver eventuelt skulle straffes. Det ble sett på som i 

overkant strengt at man skulle bli straffet i det øyeblikket man ikke skaffet bekreftelse om 

undervisningen fra skolen. Skolekommisjonens intensjon var nok rettet mot arbeidsgivere 

som ansatte barn over lengre tid, men det ble også påpekt at mange barn utførte småjobber og 

sesongbasert arbeid. I en tenkt situasjon hvor barnet bodde på landet og fikk en mindre jobb 

av en lokal arbeidsgiver, kanskje til og med av faren sin, kunne det ta like lang tid å skaffe 

den nødvendige informasjonen som det ville ta å fullføre ansettelsestiden. Skulle arbeidsgiver 

stå i fare for å få bot fordi et barn ble ansatt for en todagers jobb og arbeidsgiver passet på at 

det ikke gikk ut over undervisningstiden? I en slik situasjon hadde jo ikke ansettelsen ført til 

noen skade på barnets undervisning. Skulle det da likevel anses som et lovbrudd? Det ble sett 

på som for strengt. På grunn av disse bemerkningene endte det med at det ble påbudt for 

arbeidsgiver å skaffe bekreftelse om undervisningstiden, men han ble ikke straffet før arbeidet 

faktisk hadde gått ut over skolens undervisning.156 

5.4.3 Synet på barnearbeid i lys av folkeskolelovene 

Som nevnt er et av de viktigste funnene når det kommer til behandlingen av barnearbeidet i 

folkeskolelovene, hvor lite det er behandlet. En del av grunnen til dette, er nok at 

skolekommisjonen overlot det arbeidet til arbeiderkommisjonen, som drev med 

arbeidervernloven. Det ble som regel kun nevnt i bisetninger, eller når det ble referert til 

tidligere debatter og innlegg. Vi kan for eksempel se på kommisjonens begrunnelse for å 

samle landsskolens undervisning til enkelte tider av året:  

«Efter Forholdene paa Landet – Arbeidsforhold og Afstandene mellem Hjemmene og 

Skolen, ikke mindre end af Hensyn til den økonomiske Evne og Skolens forholdsvise 
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Kostbarhed vil det nemlig ikke kunne gaa an her at forlænge og fordele Skoletide paa 

hele Aaret som i Byerne.»157 

Dette er ett av flere eksempler hvor barns arbeid ble nevnt av kommisjonen. Det ble nevnt 

raskt og sammen med andre argumenter, og ikke kommentert videre. Kommisjonen diskuterte 

hverken noe fra eller til. På den ene siden kan det derfor tenkes at skolekommisjonen var 

fornøyd med forholdene slik de var. Som Gliddi viser, var skolen god til å tilpasse seg det 

behovet man hadde for barna innen jordbruket. Kommisjonen var klar over disse behovene, 

og villig til å tilpasse den nye loven som vi så i eksempelet over. Dette var likevel bare til en 

viss grad. Som vi så når det kom til undervisningstiden på landet, var man villig til å ha 

undervisning i ni måneder av året selv om man var klar over at man bare hadde åtte måneder 

«tilråde». I løpet av denne perioden på ni måneder ville læreren undervise tre grupper med 

elever i 12 uker hver. For to av gruppene ville ikke dette bli noe problem, men én pulje ville 

risikere å ha deler av undervisningen sin utenfor de åtte månedene kommisjonen regnet som 

egnet for undervisning. Dette ble likevel ansett som nødvendig, ettersom man trengte såpass 

mye tid for å nå de undervisningsmålene man hadde satt. Det er derfor tydelig at 

skolekommisjonen ville ta hensyn til barnearbeid der det lot seg gjøre, men i spørsmål om 

prioriteringer kom skolen først. Begrunnelsen for § 17 som vi så tidligere, etterlater heller 

ingen tvil om at skolen skulle ha forrang for barnearbeid. Vi så også at arbeiderkommisjonen 

la vekt på skolens forrang. 

Skolens forrang kommer også tydelig frem i Odelstingets behandling av loven. Jacob 

Bonnevie gjorde det for eksempel helt klart hvilket av de to områdene som sto i første rekke 

da han uttalte seg slik:  

«[I ansettelse av et barn må arbeidsgiver undersøke], hvilke Dele af Barnets Tid han 

har Adgang til at disponere over; for han har ikke Adgang til at disponere over noget 

af den Tid, Skolen behøver.»158 

Videre uttalte Johan Christian Viggo Ullmann følgende: 

«[Hvis det ikke er noe som påbyder arbeidsgiver å skaffe bekreftelse fra skolen], er det 

ingen Ting, som kan sikre Barnet mod en saadan Fristelse, som det kan komme i, naar 
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det ved en god Lønning eller ved Tryk paa anden Maade tager imod Arbeide, som 

holder det borte fra Skolen.»159 

Statsminister Johan Sverdrup kommenterte forholdet på følgende måte: «[…] han 

[arbeidsgiveren] har den hellige Forpligtelse ikke at tage bort fra Barnet den Tid, det behøver 

for at gaa i Skolen,[…]»160 Videre sa han: 

«[arbeidsgiverne] har den Forpligtelse paa sig, at de ikke maa ved denne Benyttelse 

gribe forstyrrende ind i Skolegangen; dette er sandelig ikke mere end ethvert Barn har 

Ret til at kræve, og hva det er vor Pligt at give det.»161 

Det er likevel viktig å understreke at det synet på barnearbeid som kommer frem her, er i lys 

av skolens behov. Både i begrunnelsene for landsskolen og byskolens undervisningstid, har vi 

sett eksempler på hvordan man ønsket å ta hensyn til barns arbeid. Barns undervisning på 

landet ble samlet for å ta hensyn til arbeidet, og undervisningen i tredje avdeling av byskolen 

måtte ikke være daglig. Det er tydelig at man både i kommisjonene og på Stortinget så 

nødvendigheten av at barn kunne arbeide. Imidlertid ble det gang på gang understreket at 

skolen fremover skulle ha den største prioriteten. 

5.5 Kort innblikk i lærernes syn på barnearbeid 

Selv om det faller utenfor oppgavens problemstilling, er det av interesse å se hvordan andre 

tenkte om barnearbeid. Om så bare for å se om andre aktørers syn på barnearbeid skilte seg 

fra myndighetens syn. Her gir jeg et kort innblikk i lærernes syn på barnearbeid. I neste 

kapittel vil jeg se kort på legenes og arbeidernes meninger.  

Paragraf 15 i Skolekommisjonen av 1885 sitt lovforslag sier at barn ikke kan være 

borte fra skolen med mindre det skyldes sykdom eller annen grunn som har blitt erklært 

gyldig med skolens tillatelse. Med den store vektleggelse på at noen familier var avhengige av 

barnas inntekt for å overleve, er det derfor relevant å se hvordan lærere vurderte arbeid som 

begrunnelse for fravær. Som Gliddi har vist oss, og som skolekommisjonen selv refererte til 

både i landsskolen og byskolen, ble skolen ofte tilpasset arbeidet. Hvordan ble så forholdet 

opplevd om arbeidet strakk seg utover denne tilpasningen og krevde enda mer av skoletiden? 

På landet fant Gliddi at dette kunne være et problem. I mange av skoleprotokollene hvor 

lærerne førte fravær, fant han anmerkninger som «gjeting» og «hyrde». Han fant også lengre 

                                                           
159 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelsthinget 1889," s. 306. 
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forklaringer, som at jenter måtte være hjemme og være barnepike for yngre søsken fordi 

moren ikke kunne være hjemme selv. Ble dette derimot sett på som gyldig fravær? Det ser ut 

til å ha variert. I en skoleprotokoll fra Foss og Roland skal for eksempel en lærer ha 

kommentert at det var mye lovlig fravær i en viss periode fordi barna hadde vært på tjeneste. 

En lærer kunne godt også gi både lovlig og ulovlig fravær for arbeid. De virket ikke helt 

konsekvente. Som Gliddi påpeker, skyldes nok dette at lærerne ikke var helt sikre selv. På den 

ene siden var undervisningstiden fastsatt, mens på den andre siden var lærerne godt klare over 

familienes behov for inntektene fra arbeidet. Det ser likevel ut som flere og flere lærere utover 

1880-tallet bestemte seg for at arbeid ikke kunne regnes som gyldig fravær.162 

5.6 Oppsummering 

På 1880-tallet så man en tydelig utvikling i synet på barnearbeid fra 70-tallet. I starten av 

tiåret hørte vi om hvordan Indredepartementet støttet en ny lovgivning som skulle begrense 

barnearbeid. De ønsket likevel å gå forsiktig frem, om enn for forsiktig ifølge enkelte. Edvard 

Bull beskriver i Indredepartementets innstilling som en vidtgående utvanning av Mohns 

arbeid, og at de gav innstillingen et heller kjølig forsvar.163 Jeg mener også det er 

bemerkelsesverdig hvor viktig det skulle være at aldersgrensen for barnearbeid skulle settes til 

10 år. Det var jo først fra 10-årsalderen barn begynte å arbeide aktivt. Under 10 år var ikke 

barnearbeid særlig utbredt. Hvor mye effekt ville en slik aldersgrense da ha? Bull var ofte litt 

subjektiv, og overførte i flere tilfeller sitt eget livssyn på historien, men han hadde muligens et 

poeng. Indredepartementets handlinger i 1883 er tankevekkende. Hvor virkningsfull så man 

for seg at en begrensning på 10 år skulle bli? Eller var det muligens en baktanke at den ikke 

skulle bli så virkningsfull? Etter forfatningsstriden var over, kom man så i 1885 endelig i gang 

med arbeidet med både nye skolelover og arbeidervernloven. Man lente seg her fortsatt tungt 

på det arbeidet Mohn gjorde på 70-tallet, med både fordelene og ulempene ved barnearbeid. I 

arbeiderkommisjonen ble det fremdeles holdt på behovet for barnearbeid, men man gikk 

tilbake til de strenge reguleringene Mohn hadde foreslått. Derimot mente ikke alle i 

arbeiderkommisjonen at disse reguleringene var strenge nok. Et mindretall på tre personer 

ønsket å fjerne fokuset fra samfunnet og industrien, og legge fokuset kun på barna. Vi ser her 

en tendens til at spørsmålet om barnearbeid utelukkende skulle handle om barnas beste. Man 

hadde så klart tenkt på barnas beste tidligere, men ikke like utelukkende som disse tre i 

arbeiderkommisjonen gjorde. I arbeidet med de nye skolelovene var det også tydelig at man 
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fortsatt hadde respekt for behovet for barnearbeid. Det ble likevel meget tydelig at det var 

skolen som skulle ha prioritet hvis det var kollisjon mellom arbeid og skole. Det er nok også 

dette som er den viktigste utviklingen i synet på barnearbeid på 1880-tallet. Man kan si at 

posisjonen til skolen og barnearbeid hadde snudd. Der det engang var naturlig at barn 

arbeidet, og skole var nødvendig for å bli konfirmert, var det nå skolen som ble regnet som 

det naturlige for et barn. Arbeid var heller noe som var preget av nødvendighet. Ingen 

konstaterte barnearbeidets nye posisjon i forhold til skolen fullt så tydelig som Bonnevie 

gjorde i Odelstinget da Folkeskolelovene ble behandlet. Jeg synes derfor sitatet fortjener en 

gjentakelse: 

«[I ansettelse av et barn må arbeidsgiver undersøke], hvilke Dele af Barnets Tid han 

har Adgang til at disponere over; for han har ikke Adgang til at disponere over noget 

af den Tid, Skolen behøver.»164 
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Kapittel 6 - 1890-tallet: Kun barnets hensyn 

Frem til 1890-tallet skjedde det mye innenfor temaet barnearbeid. Folkeskolelovene, som ble 

ferdigstilt i 1889, slo tydelig fast at skolen hadde forrang for barns arbeid. Forholdet til barns 

arbeid generelt, gjennomgikk også en videreutvikling. I forrige kapittel så vi blant annet 

hvordan arbeidervernlovgivningen skred fremover. I dette kapittelet skal vi endelig få se 

fabrikktilsynsloven ferdig behandlet. Videre fikk vi i forrige kapittel et innblikk i lærernes syn 

på barnearbeid. I forarbeidet til fabrikktilsynsloven får vi også et innblikk i legenes og 

arbeidernes holdning til barnearbeid. Det er også viktig å huske fra forrige kapittel at 

arbeiderkommisjonen, som utarbeidet forslaget til fabrikktilsynsloven, også skrev et forslag til 

regulering av annet arbeid som falt utenfor fabrikktilsynsloven. Jeg går ikke videre inn på 

denne loven i denne oppgaven, siden mange av paragrafene, inkludert de som omhandler 

barna, var like i de to lovene. Det er likevel viktig å huske at selv om jeg refererer til fabrikker 

i denne oppgaven, gjaldt lovene også for en del arbeid utenfor fabrikkene. Dette hadde 

spesielt betydning for håndverkerne og deres bruk av barnearbeid.  

6.1 Fabrikktilsynsloven av 1892 

Forslaget til fabrikktilsynsloven ble først lagt frem av regjeringen i 1888, men på grunn av 

uenighet, lang behandlingstid og regjeringsskifte varte det til 1892 før behandlingen kom i 

gang i Stortinget. Saken ble utsatt i 1890 fordi næringskomiteen nr. 2 ikke hadde tid til å gå 

igjennom begge lovene. I 1891 ble den utsatt igjen fordi man ønsket å undersøke og bearbeide 

spørsmålet om normalarbeidsdagen videre, samt hvem som skulle ha ansvaret for tilsynet. Da 

man endelig kom i gang med behandlingen i 1892, var det kun fordi man skilte ut spørsmålet 

om normalarbeidsdagen som en egen sak som skulle behandles senere. I 1892 satt en 

venstreregjering med makten, og kom med innstilling til loven. Det var likevel kommet to 

proposisjoner ved høyreregjeringen i 1890 og -91, som det også er nødvendig å se på. Det ble 

i tillegg sendt inn flere henvendelser fra både Det Medicinske Selskab og ulike 

arbeiderorganisasjoner. 

6.1.1 Høyreregjeringens proposisjoner til Fabrikktilsynsloven, og diskusjon 

i Det Medicinske Selskab 

De viktigste kampsakene i fabrikktilsynsloven var normalarbeidsdagen, og hvem som skulle 

ha ansvar for tilsynet. Barnearbeid ble likevel også diskutert en god del, men det var lite nytt 

som ble tilført saken. Det var hovedsakelig en gjentakelse av gamle argumenter, som for 

eksempel at arbeid ville være bra for barn fordi dette førte til at de fikk bedre underhold, at det 
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hjalp på disiplin og andre argumenter fra tidligere behandlinger av saken. Skadeligheten av 

arbeidet var også fremdeles et viktig argument. Det ble likevel lagt til en del nytt, samtidig 

som det er tydelig at fokuset hadde endret seg frem mot starten av 1890-tallet. Som kapittelets 

overskrift vitner om, ble ikke lenger hensynet til arbeidsgiver og industrien prioritert. De som 

argumenterte for barnearbeid, argumenterte også ut ifra at dette var i barnets beste interesse. 

I proposisjonen fra 1890, valgte indredepartementet å gjenta 

arbeiderkommisjonsmedlem Sparres standpunkt. Barnearbeid måtte tillates i en alder av 12-14 

år, men dette var kun for barnets beste og i dets interesse. De positive sidene ved barnearbeid 

ble sett på som oppveiende for de negative. Arbeidstiden ble satt til maksimalt 6,5 timer om 

dagen, og alle barn måtte ha legeattest om at barnet var friskt nok til å arbeide. Departementet 

understreket også § 39, som konstaterte at det var straffbart med en bot på 5 til 50 kr hvis 

arbeidsgiver ikke skaffet seg informasjon om barn og unges alder, legeattester fra barn, og 

informasjon om barnas undervisningstid. Dette ble da igjen en bekreftelse av 

folkeskolelovene fra 1889, som også gjorde det straffbart for arbeidsgiver å ansette barn i 

barnets undervisningstid.165 

Etter indredepartementets første proposisjon i 1890, ble det holdt møte i Det 

Medicinske Selskab hvor man diskuterte den kommende loven. Der ble spesielt barnearbeid et 

tema man diskuterte lenge. Foreningen valgte ikke å komme med noen innstilling til 

departementet, men sendte heller kun referatet fra diskusjonen. De gjorde dette fordi de ikke 

ønsket at man skulle se forbi meningene som ble uttrykt, og bare se på resultatet fra en 

eventuell votering. 

Generelt ser det ut til at legene hadde en negativ holdning til barnearbeid. Bare Dr. 

Verner støttet barnearbeid i den formen man hadde det den gang. Han la seg på linje med de 

som argumenterte for industrien og konkurransedyktigheten, samtidig som han trakk frem 

andre positive sider ved barnearbeid. Ellers var det bred enighet blant legene som uttalte seg, 

om at barnearbeid burde begrenses mer enn indredepartementet foreslo i 1890. Dr. 

Uchermann var den første til å ta ordet. Han mente det ville vært ønskelig å sette 

aldersgrensen til 14 år slik som i Sveits, men siden han ikke trodde dette ville komme 

gjennom Stortinget, holdt han seg til 12 års grensen. Det viktigste for ham var likevel at han 

ønsket en innstramming i bestemmelsene om legeerklæringen. Slik den sto den gang, var 
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legeerklæringens hensikt kun å beskytte syke barn, og gjorde lite for å bevare friske barns 

helse i arbeidet. Han mente derfor det måtte settes inn en egen bestemmelse om at legene 

måtte vurdere om arbeidet i seg selv var skadelig, uavhengig av hvor friskt eller svakt barnet 

var.166 

Videre tok Dr. Bentzen opp selve arbeidstiden. Han mente arbeidstiden på 6,5 timer 

var for lang når man tok hensyn til de nye folkeskolelovene. 6,5 timers arbeid og tre eller fire 

timers skole ville være for tungt for barna. Han understreket at det var skolen som skulle være 

barnas fokus frem til de ble 14 år. Han var bekymret, for selv om § 20 i folkeskolelovene gav 

skolen mulighet til å innskrenke barnas arbeidstid for å oppnå skolens mål, var han skeptisk til 

hvor mye denne loven ville bli brukt. Han så ikke på paragrafens eksistens som noen garanti. 

Han ønsket derfor å innskrenke arbeidstiden for barna til seks timer, noe han fikk støtte av fra 

Dr. Verner. Videre understrekte Dr. Bentzen at han ikke var motstander av at barna lærte seg 

å arbeide og utviklet seg legemlig. Dette burde derimot ikke læres gjennom fabrikkarbeidets 

repetitive arbeid. Det måtte være allsidig. Han trakk frem sløyd og håndarbeid som gode 

eksempler. Han mente man var på riktig vei, siden det var tydelig at disse fagene stadig ble 

mer ettertraktede i skolen. Landet og samfunnet ville få mer ut av en sunn og frisk befolkning, 

enn den økonomiske nytten barna gjorde for landet i fabrikkene.167 

Dr. Vedler støttet fullt og helt opp om en aldersgrense på 14 år. Han sa at hvis han selv 

og andre leger skulle ta utgangspunkt i saken utelukkende som leger, og ikke tenkt på de 

andre sidene av saken, så ville ingen leger godkjent barn til å arbeide i fabrikker. Han mente 

derfor bestemt at aldersgrensen burde settes til 14 år. Det var også dette 

arbeiderrepresentantene i arbeiderkommisjonen kom frem til. De påpekte at barnearbeidets 

fortjeneste for familiene var lik null. Arbeiderne selv burde jo vite best hvor skoen trykket, 

mente han. Videre hevdet han at barnearbeidets fortjeneste til familiene var den eneste 

begrunnelsen som talte for barnearbeid, og når arbeiderne selv snakket så negativt om den, 

burde heller ikke legene ha noe problem med å nekte barnearbeid.168 

Dr. Vedler får også støtte av Professor Ernst F. Lochmann. Han ønsket også en 14 års 

aldersgrense, men han mente at man muligens måtte inngå et kompromiss. Han foreslo derfor 

at 14 år måtte være fast for jenter, mens gutter kunne ansettes fra 12-14 år mot legeerklæring. 

Denne legeerklæringen skulle også gå god for at arbeidet ikke var skadelig for barna. Det er 

                                                           
166 Det Medicinske Selskab, "Diskussion i det medisiske Selskab angaaende Forslag til Lov om Tilsyn med 

Arbeide i Fabriker.," i Dokument Nr. 46. (1891), ed. Næringskomiteen Nr. 2 (1890), s. 3 og 10. 
167 Det Medicinske Selskab, "Diskusjon om Forslag til Lov om Tilsyn med Arbeide i Fabriker 1890," s. 5-7. 
168 Det Medicinske Selskab, "Diskusjon om Forslag til Lov om Tilsyn med Arbeide i Fabriker 1890," s. 7-9. 
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likevel verdt å merke seg at Lochmann foreslo grunnsetningen om 14 år før han snakket om 

unntak for gutter. Det gir en anelse om at han i hovedsak så for seg at 14 år også skulle gjelde 

for gutter. Jeg kommer nærmere inn på dette senere, ettersom dette oppsettet på paragrafen 

ble viktig i den senere behandlingen av loven.169 

Det er likevel interessant at Lochmann her la vekt på jentene, ettersom dette knapt har 

blitt nevnt tidligere. De eneste gangene Mohn kom inn på kjønnsforskjellene, var da han gikk 

igjennom fortjeneste, arbeidstid og yrker. Annet enn dette behandlet han barn som en felles 

enhet. Dette var også tilfelle blant andre som behandlet barnearbeid. Lochmann kom inn på 

temaet siden han var ekstra bekymret for jentenes utvikling i disse årene, og det er muligens 

derfor andre ikke har uttalt seg i like stor grad. Lochmann så på saken fra et medisinsk 

synspunkt, hvor det er en forskjell på kjønnene. For Mohn var nok ikke kjønnsforskjellene 

spesielt viktige, siden hans undersøkelser hovedsakelig undersøkte de forholdene som 

eksisterte. I lavere alder er det mindre forskjell på jenter og gutter, og de kunne derfor utføre 

de samme arbeidsoppgavene. Som vi har hørt i tidligere kapitler, var disse oppgavene som 

regel tilpasset barnas alder. Etter hvert som barnearbeid ble begrenset til stadig eldre barn, kan 

kjønnsforskjellene ha begynt å bli mer relevante. I behandlingen i Stortinget i 1892 ble det 

likevel ikke gjort noen forskjell på kjønnene når det gjaldt barn. For unge voksne og kvinner 

generelt, ble det derimot gitt egne paragrafer. Spørsmålet om kjønn var uten tvil blitt en del av 

arbeidervernspørsmålet, men det ser ikke ut til at det gjorde seg gjeldende for barnearbeid. 

6.1.2 Arbeideres henvendelser til Stortinget angående fabrikktilsynsloven. 

I 1890 publiserte næringskomiteen nr. 2 en rekke henvendelser fra ulike 

arbeiderorganisasjoner og andre organisasjoner som var interessert i saken. Disse uttalte seg 

hovedsakelig om normalarbeidsdagen, men de kom også kort inn på barnearbeid. Selv om de 

ikke kom med utdypende kommentarer om motivene sine, må vi regne med at motivene er de 

samme som mindretallet og arbeiderrepresentantene frontet i arbeiderkommisjonen i 1885. 

Den første henvendelsen var fra «Det forenede norske Arbeiderparti». Dette er forgjengeren 

til Arbeiderpartiet, som ble stiftet i Arendal i 1887.170 Foreningen ønsket totalforbud mot barn 

under 14 år i fabrikkmessig, håndverksmessig og industrielt arbeid. Opp til man var 14 år, 

hørte barna til i familiene og skolen, og ikke på fabrikken. Dette ble også støttet i henvendelse 

VI. Jeg kunne dessverre ikke komme frem til hvem som sto bak henvendelsen, men forslaget 

var at barn mellom 12-14 og kvinner under 18 år ikke måtte brukes til arbeid om dagen. Dette 
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forslaget var dermed det mest drastiske forslaget til nå. Sett sammen med 

arbeiderkommisjonens originale § 19 som forbød barn og unge under 18 å arbeide om natten, 

ville forslaget forby fabrikkarbeid totalt for gutter under 14 år og kvinner under 18 år.171 

6.1.3 Forarbeider i 1891 

6.1.3.1 Regjeringens og næringskomiteen Nr. 2 sin innstilling i 1891 

Da saken ble tatt opp igjen i 1891, gjentok regjeringen og Indredepartementet sin innstilling 

fra året før. Når det gjaldt barnas arbeid, var den eneste forandringen at arbeidstiden ble 

senket fra 6 ½ time til 6 timer på oppfordring fra Det Medicinske Selskab.172 De fikk også 

støtte av næringskomiteen nr. 2 i deres innstilling. Næringskomiteen nr. 2 gikk også inn for 

arbeiderkommisjonens forslag med 12 års nedre aldersgrense mot legeerklæring. De støttet 

hovedsakelig Sparres argumenter om at barnearbeid medførte såpass store fordeler for barna 

selv, at det var verdt å tillate arbeidet. De kom likevel med noen innrømmelser ovenfor 

industrien og konkurransen. Dette reiser for min del spørsmålet om hvorvidt Sparres 

argumenter av enkelte kun ble brukt for å dekke over at man egentlig ønsket en 12-års grense. 

Det var likevel ideene til mindretallet i næringskomiteen nr. 2 som skulle få størst betydning i 

den videre behandlingen av saken. Mindretallet mente at når man først skulle innføre 

fabrikklovgivning, så burde man ta skrittet fullt ut. De mente derfor at man burde gå for 14-

årsgrensen. Som begrunnelse gjentok de i hovedsak argumentene fra mindretallet i 

arbeiderkommisjonen, og argumentene fra Det Medicinske Selskab. De kom likevel med en 

ekstra detalj som er av interesse. Da mindretallet i arbeiderkommisjonen i 1885 argumenterte 

for at lønningene ble presset ned av barnas deltagelse på arbeidsmarkedet, svarte flertallet at 

dette bare var et teoretisk synspunkt i Norge. Barnearbeid i Norge var for lite utbredt til at 

dette ville gjelde her.173 Nå la mindretallet i næringskomiteen frem statistiske bevis utført av 

arbeidsstatistiske byråer i Amerika, i tråd med Stuart Mills økonomiske teorier. Det var slett 

ikke et teoretisk synspunkt, men snarere en uomtvistelig kjensgjerning. På tross av disse 

argumentene gikk likevel flertallet for en aldersgrense på 12 år. 174 

                                                           
171 Det Medicinske Selskab, "Diskusjon om Forslag til Lov om Tilsyn med Arbeide i Fabriker 1890," s. 1 og 14. 

og Arbeiderkommisjonen 1885, "Forslag til Lov om Tilsyn med Arbeide i Fabriker," s. 3. 
172 Indredepartementet, "Oth. Prp. No. 24 Ang. Udfærdigelse af en Lov om Tilsyn med Arbeide i Fabriker m. v.," 

(1891), s. 2-3. 
173 Arbeiderkommisjonen 1885, "Forslag til Lov om Tilsyn med Arbeide i Fabriker," s. 27. 
174 Næringskomiteen Nr. 2, "Innstilling ang. lov om tilsyn med arbeide i fabriker 1891," s. 37. 
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6.1.4 Forarbeider i 1892 

6.1.4.1 Regjeringens innstilling til saken i 1892 

I 1891 ble det regjeringsskifte, og Johannes Steens venstreregjering tok over for Emil Stangs 

høyreregjering. Da spørsmålet om aldersgrensen for barnearbeid ble tatt opp igjen i 1892, ble 

derfor utfallet svært annerledes enn året før. Den nye venstreregjeringen sa seg enig med 

mindretallet i arbeiderkommisjonen og næringskomiteen, og gikk inn for 14 års aldersgrense. 

Igjen ble barnearbeidets skadelighet og hensynet til skolen trukket frem. I tillegg la 

regjeringen vekt på at barnearbeid var på tilbakegang, og kom med flere eksempler som viste 

dithen. For det første var det flere typer arbeid barn ville bli utestengt fra fordi arbeidet ble 

regnet som skadelig. Dette ville føre til en sterk nedgang. For det andre ville begrensningen i 

arbeidstiden påvirke hvor attraktivt barnearbeid var. Gjennom stadige forhandlinger var det 

blitt stor enighet om at seks timer om dagen skulle være maksimum arbeidsdag for barn. For å 

understreke hvor stor nedgang det var snakk om, er det viktig å minnes hvor lang arbeidstiden 

faktisk var. Selv om saken hadde blitt grundig behandlet de siste årene, hadde det ikke 

kommet noen nye lover. Vi må derfor tilbake til Mohns undersøkelser for å få et innblikk i 

arbeidstiden. Som vi har sett tidligere, fant han at arbeidstiden for barn var rundt 10 timer om 

dagen. Arbeidstiden ville derfor synke med fire timer om dagen. Som regjeringen påpekte, 

ville dette føre til at barnearbeid mistet over en tredjedel av verdien sin. Barnearbeid ville 

dermed bli mindre attraktivt og mer ineffektivt. Man regnet derfor med at tendensen til 

synkende bruk av barnearbeid bare ville bli forsterket. Ifølge regjeringen ville den nye loven 

påvirke 1.896 barnearbeidere. Med begrensningene i arbeidstid og forbud mot skadelig 

arbeid, som det var bred enighet om at skulle innføres, beregnet regjeringen at det bare ville 

være 4-500 barnearbeidere igjen i fabrikkene eller lignende arbeidsgrener. De så derfor ingen 

grunn til å ta hensyn til en så liten gruppe når det var så bred enighet om de andre problemene 

knyttet til barnearbeid. Regjeringen var likevel åpen for muligheten til spesiell dispensasjon 

for at barn mellom 12-14 år kunne arbeide. Kravet var at arbeidet var godkjent og ikke gikk ut 

over barnets helse, men de ville ikke stille et slikt forslag selv.175 

6.1.4.2 Næringskommiteen Nr.2s innstilling i 1892 

I 1892 delte næringskomiteen seg i to deler på fire personer hver. Flertallet, som ble kalt 

flertallet fordi det var denne gruppen komiteens leder var en del av, ønsket å gå for 

regjeringens forslag om 14-årsgrense. Mindretallet ønsket å legge til den dispensasjonen 
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regjeringen hadde sett for seg som et alternativ. I selve innstillingen hadde likevel 

mindretallet sagt seg prinsipielt enig med flertallet, siden det kun var en dispensasjon de 

ønsket å legge til. I prinsippet var de da enige i en 14 årsgrense. Flertallet kommenterte 

likevel at mindretallet hadde hengt seg opp i enkeltstående fenomener. Videre kommenterte 

de at en slik dispensasjon ville gjøre det vanskelig å holde en fast linje i overholdelsen av 

loven. Hvis tilsynet adopterte en løs holdning til dispensasjonen, ville ikke aldersgrensen ha 

noe å si siden alle barn over 12 år fikk dispensasjonen. Om tilsynet førte en streng linje, ville 

det være såpass få barn som fikk dispensasjon at det ikke ville være noe poeng med et slikt 

unntak i det hele tatt. Til slutt kommenterte de at selv arbeiderne, gjennom flere fagforeninger 

og andre organisasjoner, hadde gjort det meget tydelig at de ikke ønsket barnearbeid i 

fabrikkene. Flertallet oppsummerte sin holdning til barnearbeid ved å si at et forbud mot 

barnearbeid ikke ville føre til noen økonomisk skade for arbeidsgiver eller arbeider. For 

arbeiderne ville det nok heller være snakk om et gavn. Et forbud ville være en stor seier for 

barnas moralske utvikling og helse.176 

6.1.5 Behandlingen i Stortinget 

I Odelstinget ble forslaget fra mindretallet i Næringskomiteen nr. 2 raskt tatt opp. Johan Cordt 

H. Krohn, som var en del av mindretallet, tok det opp på deres vegne og utdypet hva man så 

for seg ville være godkjent barnearbeid. De store forbrukerne av barnearbeid, som var 

fyrstikkfabrikkene, tobakksfabrikkene og glassverkene, ble alle regnet som farlige yrker barn 

ikke skulle tillates å arbeide i. Bare med dette ville barnearbeidet synke drastisk. Videre kom 

Krohn med eksempler på bedrifter som man regnet som ufarlige for barn. Han nevnte blant 

annet sagbruk og treverksindustri, teglverksfabrikker og trikotasjefabrikker. I slike yrker 

mente Krohn og mindretallet at det ville bli for hardt å nekte fattige familier den ekstra 

ytelsen barnearbeid kunne gi. Han pekte også på at man ved tidligere anledninger ikke hadde 

våget å foreslå et absolutt forbud mot barnearbeid under 14 år, og forsto ikke hvorfor man 

skulle gjøre det nå.177 

                                                           
176 Næringskomiteen Nr. 2, "Indst. O. VI. Indstilling fra næringskomiteen nr. 2 angaaende udfærdigelse af en lov 

om tilsyn med arbeide i fabriker m. v.," (1892), s. 2 og 4-7. 
177 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1892," (1892), s. 522-523. 
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Venstre: Forslaget til flertallet i Næringskomiteen Nr. 2. Høyre: Forslaget til mindretallet i Næringskomiteen nr. 

2 

Kilde i fotnote.178 

Til dette svarte Paul S. Koht, formann i næringskomiteen Nr. 2 og representant for 

flertallet, at man da måtte spørre hvorfor man ikke hadde våget å ta dette steget. I de tidligere 

utkastene til loven, og Mohns arbeid før det igjen, var det tydelig at det var hensynet til 

industrien og økonomien som hadde holdt aldersgrensen tilbake. «Hvem er det man skal ta 

hensyn til?» spurte da Koht. Svaret hans var umiddelbart at man bare skulle ta hensyn til 

barnet. Han trakk så frem hvordan legene hadde uttrykt bekymring for all slags fabrikkarbeid, 

ettersom barna ville ta skader av det repetitive arbeidet. Skader var ikke bare knyttet opp mot 

en utsatt arbeidsplass, risikable arbeidsoppgaver eller farlige substanser. Videre utfordret 

Koht tanken om at det ville være for hardt mot fattige familier å nekte dem barnas 

inntektskilde. Han viste da igjen til statistikken som var samlet inn i Amerika, som tydelig 

viste at voksnes lønninger ble presset ned i de yrkene det var arbeidsaktive barn og kvinner. 

Koht mente det ikke kunne gjøre noen forskjell om en families inntekt kom fra én eller flere 

kilder, så lenge den var stor nok til å forsørge familien. Koht gikk også inn på noen 

interessante detaljer i statistikken fra Amerika. Der sammenlignet han familier hvor mannen 

var fabrikkarbeider, med familier hvor mannen jobbet i et yrke som ikke brukte barnearbeid. 

Sistnevnte var for eksempel yrker som tømrer eller murer. I familiene til en fabrikkarbeider 

viste det seg at mannen kun bidro med rundt 66 % av husholdningens underhold. Mennene 

som arbeidet i yrker der barn ikke var aktive, klarte å bidra med 97,5 %. Dette var på tross av 

at disse familiene hadde den samme levestandarden og levekostnadene. Koht inkluderte også 

tall som viste at man kunne se den samme situasjonen i Norge. Til slutt understreket Koht at 

det var mindretallet i arbeiderforeningene og arbeiderkommisjonen, som også var 

arbeiderrepresentantene, som først stilte krav om en aldersgrense på 14 år. Det var da ingen 

grunn til å tro at arbeiderne ville motsette seg en slik lovgivning, noe Krohn og 

næringskomiteen Nr.2 sitt mindretall påsto.179 

                                                           
178 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1892," s. 522 (venstre) og 544 (høyre). 
179 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1892," s. 523-525. 
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Forslagene som lå på bordet var dermed forslagene fra flertallet og mindretallet i 

næringskomiteen Nr. 2. Flertallet støttet forbud mot arbeid for alle barn under 14 år, mens 

mindretallet ønsket at barn fra 12-14 år kunne få dispensasjon. I mindretallets forslag vil jeg 

trekke frem noen nøkkeldetaljer. Barn kunne anvendes inntil seks timer daglig med lettere 

arbeid som ikke skadet deres «sundhed» eller hemmet utviklingen deres. Barna måtte også ha 

legeerklæring som gikk god for at barna var sunne og friske. Forslaget hadde dermed 

innarbeidet tilbakemeldingene fra Det Medicinske Selskab, med både seks timers arbeidsdag 

og forsikringer om at arbeidet ikke ville påføre skader på friske barn. Som man kan se er det 

en meget streng unntaksregel. Hvis barnets helse på noen måte kunne ta skade av arbeidet 

eller at arbeidet i seg selv var farlig, ville det bli utelukket.180 

Etter at Krohn og Koht hadde lagt frem mindretallets og flertallets forslag, startet den 

generelle diskusjonen. Igjen ble de vanlige argumentene brukt, så jeg vil heller ikke her gå 

særlig dypt inn på hva hver enkelt sa. Utvalgte elementer vil jeg likevel trekke frem. Det 

første er hensynet til skolen. Flere av talerne var bekymret for at hvis man ikke begrenset 

barnearbeid tilstrekkelig, ville det gå ut over skolen. Siden skolen hadde fått så stor 

oppmerksomhet, var det mindre bekymring for skulking, men mer for forberedelsestiden. 

Med både skole og arbeid, ville så mye tid gå bort at barna ikke ville få mulighet til å gjøre 

lekser og andre forberedelser. Videre ble det hevdet at skole og arbeid rett og slett ikke lot seg 

kombinere lenger. Hvis tanken var at barna skulle jobbe de dagene de ikke var på skolen, så 

var fabrikkene avhengige av at noen eventuelt fylte plassen til barnet mens det var på skolen. I 

mindre byer og på landsbygda ville dette bli et stort problem, fordi man ikke hadde store nok 

skoler til å la barna gå i flere omganger. Alle barna gikk i samme klasse og var på skolen 

samtidig. Barnets tid burde derfor være fredet til det var ferdig på skolen.181 

Bonnevie, som var sentral under behandlingene av folkeskolelovene i 1889, tok derfor 

ordet for å berolige de mest bekymringsfulle. Han gjorde det tydelig at i folkeskolelovene 

hadde man tatt høyde for dette, og prøvd å tilpasse skoletiden slik at arbeid ved siden av 

skolen skulle bli mulig. Han påpekte hvordan det i landsskolene var mulig å jobbe de dagene 

det ikke var skole, og at byskolene hadde muligheten til å organisere siste avdeling på samme 

måte. Personlig anså han det som bedre om barn arbeidet ved siden av skolen hvis alternativet 

skulle være kjedsomhet og lediggang, ettersom dette kunne føre til andre problemer. 

Bonnevie mente at både skolen og barnets rett var opprettholdt med mindretallets forslag. 

                                                           
180 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1892," s. 544. 
181 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1892," s. 526-527. 
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Barn kunne bare arbeide med godkjent arbeid som ikke var skadelig, og så lenge arbeidet gikk 

ikke ut over skolen.182 

Det andre temaet som var oppe til diskusjon, var arbeidernes forhold til saken. Da 

Statsråd Wollert Konow ba om ordet, ville han understreke grunnen til at regjeringen ikke 

ville åpne for en dispensasjon for barn i 12-14 årsalderen. Det var fordi arbeiderne selv ikke 

ønsket det. Det var kommet flere klare henvendelser fra arbeiderne om at de ikke ønsket at 

barn under 14 år fikk arbeide i fabrikker. Han syntes det var underlig at statsmaktene skulle 

tvinge gjennom en dispensasjon for arbeidernes skyld, når arbeiderne selv hadde sagt tydelig 

fra at de ikke ville ha det. Han oppsummerte situasjonen slik han så den, med uttrykket: den 

som har skoen på vet vel best hvor skoen trykker.183  

Til svar fikk han at det er arbeiderne selv som kjenner hvor skoen trykker. Med andre 

ord var det de som visste best hva arbeiderne mente om et forbud mot barnearbeid. Det ble 

påpekt at det var langt fra enstemmig i arbeiderforeningenes avstemninger da de stemte over 

en 14-årsgrense. Det var flere arbeidere som ikke ønsket et totalt forbud, så lenge arbeidet 

ikke var skadelig for barna.184 

Den tredje saken som ble diskutert, var et forslag fra Anders O. Bergan som var 

representanten fra Røros. Han stilte seg meget negativ til å la barn arbeide ved siden av 

skolen, men han ønsket at det ble åpnet for at barn skulle ha mulighet til å arbeide i 

skoleferiene. Ved bergverksdriften i Røros hadde barn arbeidet med sesongarbeid i alle tider. 

Arbeidet var ikke skadelig, og barna fikk lønn som kunne måle seg med de voksnes lønn. 

Saken ble likevel ikke tatt spesielt alvorlig, siden Bergan presenterte forslaget med en meget 

subjektiv vinkling som bare gjaldt Røros. Forslaget fikk derfor lite påvirkning på debatten i 

denne omgang, men som vi skal se lengre nede ble det tatt opp som en tilleggslov ved en 

senere anledning.185 

Ved avstemningen var det mindretallets forslag som vant, med 44 mot 23 stemmer. Det ble 

dermed lagt til i § 17 at barn i alderen 12-14 år kunne arbeide inntil seks timer daglig med 

lettere arbeid som ikke skadet eller hemmet deres utvikling, mot at man frembrakte 

legeerklæring. Bergans forslag bortfalt. I loven var det videre to paragrafer av betydning som 

ikke ble diskutert i behandlingen. Vi så på dem i forrige kapittel, i sammenheng med 

folkeskolelovene. Som vi gikk inn på ble det foreslått i både folkeskolelovene og 

                                                           
182 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1892," s. 532-533. 
183 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1892," s. 529. 
184 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1892," s. 531. 
185 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1892," s. 527-528. 
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fabrikktilsynsloven at barn ikke kunne arbeide i skoletiden, og at arbeidsgiver hadde ansvaret 

for å sørge for at dette ikke skjedde. Disse bestemmelsene ble foreslått og vedtatt i 

fabrikktilsynsloven som § 20 og § 25. Denne bestemmelsen sto dermed i både 

folkeskolelovene og fabrikktilsynsloven, og som et resultat av dette gjeldende for alt 

barnearbeid i landet. Disse paragrafene understreket nok en gang at det var skolen som hadde 

forrang i forholdet mellom skole og barnearbeid. 

I Lagtinget ble saken også tatt opp igjen, og det ble stilt tre forslag. Debatten gikk på 

samme måte som i Odelstinget, så jeg nøyer meg med å gjengi forslagene og resultatene. Det 

første forslaget var å gå tilbake til flertallet i næringskomiteen nr. 2 sitt forslag, med 

aldersgrense på 14 år. Det andre var forbud mot barnearbeid frem til 14 år, men at barn i 

alderen 12-14 år kunne arbeide utenom skoleukene. Det ville da si at man bare kunne arbeide 

i ferieukene. Det tredje forslaget var å endre maksimal arbeidstid fra seks til fire timer, slik at 

man tok bedre vare på barnas helse. Alle tre forslagene ble forkastet ved avstemningene, og 

lagtinget godtok dermed Odelstingets bestemmelser.186 

6.2 Tillegg til Fabrikktilsynsloven 1894 

Som vi så tidligere, tok Bergan i 1892 opp et eget forslag om barn og unge voksnes arbeid i 

behandlingen av Fabrikktilsynsloven. Han ønsket på vegne av Røros bergverk et unntak i 

begrensningen av disse gruppenes arbeid. Bergverket hadde til alle tider hatt barn som 

arbeidet med vasking av malm om sommeren, i de ukene de ikke gikk på skolen. Forslaget ble 

derimot ikke votert over i 1892, siden det bortfalt fordi et tidligere forslag ble vedtatt. I 1893 

ble det derfor sendt inn en forespørsel fra 144 familier i Røros om unntakelse fra 

Fabrikktilsynslovens § 17 og 19. Paragraf 17 inneholdt bestemmelsene om aldersgrensene og 

arbeidstiden til barn og unge voksne, mens § 19 forbød at disse kunne jobbe om natten. Det 

ble hevdet at «Haandvaskingen», som arbeidet ble kalt, ikke var skadelig for barna og at det 

ble utført under gode forhold. Barna arbeidet om dagen, over bakken og under tak. De tjente 

også meget godt. Et barn kunne tjene mellom 20 og 40 kr på en måned. Dette kom godt med 

for mange av familiene, hvorav flere var fattige og hadde mange barn. Forespørselen fikk 

også støtte fra Aalens Herredstyrelse, Røros Formandskab og distriktslegen, som også var 

bergverkets lege. Legen påpekte for øvrig at han gjennom 12 år aldri hadde sett noen skader 

på grunn av arbeidet, og at selv svake barn kunne utføre arbeidet uten noen påfølgende 

problemer. Departementet anmodet derfor i 1893 fabrikkinspektøren for området om å 

undersøke saken. Han konkluderte også med at barn ikke ville ta skade av arbeidet, og at det 
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kunne innføres et unntak. Han ville likevel ikke komme med noen innrømmelser til § 19 om 

nattarbeidet. Uavhengig av om arbeidet var skadelig eller ei, skulle ikke barn utføre 

nattarbeid.187 

Departementet anså omstendighetene rundt dette arbeidet som såpass gode at de kunne 

gå med på visse lempinger på loven. Det var likevel ikke snakk om noe unntak som det var 

forespurt fra foreldrene og stortingsrepresentantene fra Søndre Trondhjems Amt. Et unntak 

ville føre til at det ikke var noen bestemmelser på alder, arbeidstid og lignende, som var en del 

av Fabrikktilsynslovens viktigste bestemmelser. Departementet foreslo derfor at Kongen188 

kunne tillate barn mellom 10-14 år å arbeide med «haandvaskningsarbeide» inntil åtte timer 

daglig ved bergverk. Arbeidet og barnas helse måtte som vanlig godkjennes av lege. Det var 

heller ikke snakk om noe unntak fra forbudet om nattarbeid. Departementet ønsket denne 

utformingen på loven fordi de da kunne behandle bergverkene individuelt ut ifra forholdene. 

De hadde også mulighet til å trekke tilbake en godkjenning hvis man skulle finne misbruk.189 

Etter at departementet hadde gitt sitt lovforslag, ble saken gitt til komiteen for sosiale 

spørsmål. Der kom det frem at spørsmålet rundt § 19 egentlig ikke handlet om at barna skulle 

arbeide om natten, men at de skulle kunne jobbe litt ut over morgenen eller kvelden. De 

voksnes arbeid ved gruvene var såpass intensivt at man opererte med tre timer på og tre timer 

av gjennom arbeidsdagen. Vaskearbeidet barna gjorde fulgte de voksnes arbeidsdag, så 

arbeidstiden var lik selv om arbeidet var enkelt nok å utføre for barna. Skulle man tilpasse 

barnas arbeidstid måtte de øvrige arbeiderne omorganiseres i nye arbeidslag, noe som ville bli 

vanskelig. Det kom også frem at det ikke var behov for at barn helt ned til 10 år skulle jobbe, 

så det ble foreslått at aldersgrensen skulle settes til 12 år. Komiteens flertall ønsket likevel 

ikke å komme med lempelser til nattarbeidet. De gjentok derfor i hovedsak departementets 

proposisjon. Den eneste forandringen fra flertallet, ble gjort ved å heve aldersgrensen til 12 år. 

Med den nye informasjonen om nattarbeidet, ønsket likevel en minoritet å ta det nødvendige 

hensyn. De kom derfor med et eget forslag om at det skulle bli tillatt å arbeide inntil ni timer, 

og bli gitt unntak fra nattarbeidsbegrensningen. I begge tilfeller var det kun 

                                                           
187 Indredepartementet, "Oth. Prp. No. 27 Om Udfærdigelse af en Lov, Indeholdende Tillæg til Lov af 27de Juni 

1892 om Tilsyn med Arbeide i Fabriker m. v.," (1894), s. 1-3. 
188 «Kongen» må her forståes som «kongen i regjering». Berg, "Kongen i statsråd".  

189 Indredepartementet, "Prp. til tillegslov til lov om tilsyn med arbeide i fabriker 1894," s. 3-4.Oth. 
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«haandvaskningsarbeide» som ble tillatt, mot de vanlige legeerklæringene og 

godkjennelsene.190 

I Odelstingets behandling av saken, ble minoritetens forslag umiddelbart tatt opp som 

et voteringsforslag. Bergan utdypet saken videre, hvor han forklarte fordelene ved å tillate ni 

timers arbeidsdag for barna. Selve arbeidet foregikk som regel ved at barna ble med enten 

faren eller en eldre bror på arbeidet, og arbeidet sammen med dem. Faren eller broren ville da 

ta seg av det tyngste arbeidet, og overlate det letteste til barnet. Dette ville ikke være mulig 

hvis barna arbeidet til andre tider enn de voksne. Videre ville faren eller broren kunne holde 

barnet under tilsyn i de lange pausene, og passe på at det ikke ble negativt påvirket av de 

andre voksne. Bergan påpekte at han hadde forståelse for de begrensningene man ønsket å 

sette på arbeidet. Det viktigste var å beskytte barna, og han understrekte at det også var hans 

ønske. Det var likevel en vesentlig forskjell på «haandvaskningen» og det generelle 

fabrikkarbeidet man hadde begrenset i fabrikktilsynsloven. Arbeidet var på ingen måte 

skadelig, og det ble kun utført om sommeren. Bekymringer om når barna måtte stå opp og 

hensynet til skolen, mente han dermed falt bort. Til slutt nevnte Bergan at man hadde fått 

erfare hvordan fabrikktilsynsloven påvirket forholdene for de fattige familiene på Røros. Han 

var bekymret for utviklingen. Han mente det var tydelig at barna led mer når de ikke kunne 

arbeide, enn da de kunne bidra til sitt eget underhold. Barna foretrakk også dette arbeidet 

fremfor gjeting, som ble alternativet. Hvis vi husker tilbake til Mohns undersøkelser, kom han 

frem til at gjeterarbeidet kunne være svært skadelig for et barn. Selv om Bergan ikke nevner 

Mohns undersøkelser er det tydelig at han ser ned på gjeterarbeidet, og hvis man ikke tilrettela 

arbeidet med «haandvaskningen» ville barna bli nødt til å drive med dette.191 

For at flertallet og minoriteten skulle møtes på halvveien ble det foreslått at flertallets 

forslag også skulle heve arbeidstiden til ni timer. Den vesentlige forskjellen mellom de to 

forslagene ble da hvorvidt man skulle tillate barna å arbeide om natten, eller morgenen som 

var tilfellet ved Røros. Noen av representantene ønsket å holde på forbudet mot nattarbeid 

fordi dette ble sett på som et prinsipp. Motargumentet ble: «hvor mye skulle et prinsipp gå ut 

over befolkningen i landet?». Dette arbeidet var noe både voksne og barn gledet seg til. Var 

det riktig å begrense arbeidet såpass mye når man ikke hadde andre argumenter enn at det var 

av prinsipp? Her var det ikke snakk om at arbeidet var skadelig, gikk ut over skole etc. 

                                                           
190 Komiteen for sociale Spørgsmaal, "Indst. O. No. 93. Indstilling fra Komiteen for sociale Spørgsmaal 

angaaende kongelig Proposition til Lov, Indeholdende Tillæg til Lov af 27de Juni 1892 om Tilsyn med Arbeide i 

Fabriker m. v.," (1894), s. 1-6. 
191 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1894," (1894), s. 698-699. 
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Arbeidet var også av en helt annen natur enn det fabrikkarbeidet som fabrikktilsynsloven 

skulle begrense. Videre ble det påpekt at det var foreldrene som ba om denne lovendringen. 

Man måtte regne med at foreldrene hadde ett mål for øyet, og at det var å ta vare på barna 

sine. Hverken for arbeidsgiver eller foreldre var det derfor snakk om å utnytte barnas 

arbeidskraft. Barna ble betalt like godt som voksne ville blitt, og det var mer enn nok 

arbeidskraft til å fylle arbeidsplassene uten barnas hjelp.192 

I Odelstinget endte avstemningen med 61 mot 20 stemmer for mindretallets forslag. 

Resultatet ble da at barna kunne arbeide utenfor de klokkeslettene nedsatt i 

fabrikktilsynsloven, inntil ni timer om dagen, i sommerukene det ikke var skole. Dette var så 

klart med de vanlige forsikringene om sikkerhet og at arbeidet ikke var skadelig. I Lagtingets 

behandling ble hovedsakelig argumentene for og imot gjentatt. Resultatet fra Lagtinget ble 

likevel en bestemmelse om at arbeidet kun kunne foregå om dagen. Dette ble forstått som 

dagslys, noe som gjorde at barna kunne arbeide tidlig om morgenen uten at direkte nattarbeid 

ble tillatt. I Nord-Norges tilfelle med midnattssol, var det nok underforstått at departementet 

sammenlignet arbeidstidene med resten av landet. Disse endringene ble godtatt av 

Odelstinget.193 

6.3 Oppsummering: Utviklingen i synet på barnearbeid mellom 

1871 og 1894 

I 1892 ble endelig en lov som regulerte barnearbeid vedtatt. Arbeidet startet i 1871 da 

skolekommisjonen skulle utarbeide et forslag til ny byskolelov, og ble oppmerksom på hvor 

utbredt barnearbeid var. Det tok dermed 21 år fra start til slutt. I løpet av denne perioden var 

det mange forskjellige oppfatninger av barnearbeid. Det var hele tiden noen som ønsket å 

begrense barnearbeid mest mulig, mens andre talte barnearbeidets sak. De ville ofte holde 

igjen og gå mer forsiktig frem. Det skjedde likevel en stor utvikling. I 1872, da 

skolekommisjonen ga ut sitt første lovforslag, ønsket de å tilpasse skolen rundt barnas arbeid. 

De representerte da de som talte barnearbeidets sak. Skolekommisjonens forslag i 1872 hadde 

det mest ytterliggående forslaget vi har behandlet til nå, siden de faktisk ville gjøre det lettere 

for barn å arbeide. I 1892 var det mindretallet i næringskomiteen nr. 2 som talte 

barnearbeidets sak. De ønsket å gi barn i alderen 12-14 år mulighet til å arbeide, mot en rekke 

begrensninger. Forskjellen på disse to synene er stor, og viser tydelig hvor mye saken utviklet 

seg i løpet av 20 år.  

                                                           
192 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1894," s. 700-703. 
193 Stortingstidene, "Forhandlinger i Lagthinget 1894," (1894), s. 143-156. 



 

85 
 

I historiske arbeider om fabrikktilsynslovene, er det vanlig å konkludere med om 

loven ble en «høyrelov» eller ikke. Den blir som regel omtalt som en «høyrelov», siden det i 

det endelige resultatet av loven endte med mindre restriktive lover for barnearbeid, og at 

Venstre tapte kampen om normalarbeidsdagen. Øivind Bjørnson argumenterer med at det var 

spørsmålet om hvem som skulle ha ansvar for at loven ble fulgt opp, som påvirket utfallet. 

Uenighetene om hvorvidt det var legene eller teknikere som skulle ha ansvaret, førte til at det 

ble en kamp mellom profesjonene. Ifølge Bjørnson er det derfor lite relevant å snakke om 

partigrenser og hvorvidt loven er en «høyrelov» eller ikke.194 Edvard Bull konkluderte på sin 

side at loven nok var en «høyrelov». Han viser spesielt til spørsmålet om barnearbeid som et 

eksempel på dette. Flertallet i Venstre ønsket en mer radikal bestemmelse, men Høyre fikk 

hjelp av de sosialkonservative i Venstre til å begrense lovens radikale tendens.195 

Jeg har ikke undersøkt loven i sin helhet, og kan ikke uttale meg om hvorvidt det er en 

«høyrelov» eller ikke. Jeg stusser likevel litt over måten både Bjørnson og Bull fremstiller 

avstemningen rundt barnearbeid. Bull hevder at Venstre ønsket en mer radikal lov, mens 

Bjørnson sier at Stortinget stilte seg mindre restriktiv enn de radikale hadde håpet.196 Dette er 

ikke nødvendigvis galt, men det reiser noen spørsmål. Hvor lite restriktiv var man? Hvor 

radikalt var det tapende forslaget i forhold? Stortingsrepresentant Eng, og flere med ham, 

konstaterte at hvis reglene for å få dispensasjon til å arbeide ble fulgt, så kom de ikke til å bli 

brukt. Så trenge var de.197 Dispensasjonen kunne bare blitt sløyfet. Hvis dette var tilfelle 

understreker det hvor nære de to partene egentlig lå hverandre. Det var bare det letteste 

arbeidet som skulle tillates. Det kan nok også tenkes at flere som stemte for et forbud ikke 

hadde noe imot at barn utførte lett arbeid. Problemet med en dispensasjon er at legene som 

skulle gi dispensasjon kunne tillate mer enn hva Stortinget mente var akseptabelt. I 1909, da 

fabrikktilsynsloven ble revidert, kom det frem at dette var tilfelle. Det ble for vanskelig å 

håndheve dispensasjonen og forbudet mot barnearbeid innenfor bare enkelte industrier. 198 

Siden saken først ble tatt opp, hadde aldersgrensen stadig blitt dyttet oppover. Den lå 

først på 10 år før arbeiderkommisjonen i 1887 ville sette den til 12 år. De ville også ha 

legeerklæring opp til 14 år. I 1890-92 var alle enige om at aldersgrensen skulle være 14 år, 

men mindretallet i næringskomiteen nr. 2 ønsket dispensasjon for barn på 12-14 år mot 

legeerklæring. I teorien er dette det samme som arbeiderkommisjonens forslag. Tallene er 

                                                           
194 Bjørnson, 100 år for bedre arbeidsmiljø, s. 40-44. 
195 Bull, Arbeidervern gjennom 60 år, s. 60. 
196 Bull, Arbeidervern gjennom 60 år, s. 60. og Bjørnson, 100 år for bedre arbeidsmiljø, s. 40. 
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bare snudd rundt. Jeg mener derimot at dette har stor betydning. At 14 år er det som først 

nevnes som aldersgrense, gir et eget inntrykk. Det sier noe om hva som skal regnes som 

standard. Det understreker at 14 år er tenkt som presedens eller norm. I bearbeidelsen av 

loven har heller ikke mindretallet gitt noe uttrykk for at 14 årsgrense er for høyt. Mindretallet 

var opptatt av å gå frem med forsiktighet, men ikke at man skulle stoppe. 

Det er tydelig at det var barnets hensyn som sto i sentrum. Selv i tilleggsloven fra 

1894, hvor man ønsket at barna skulle kunne jobbe mer, var det fremdeles barnas hensyn som 

sto først. Som vi så, hadde ikke arbeidsgiverne noe behov for barna i arbeidet. De betalte 

barna like godt som de voksne, og det var rikelig med ledig arbeidskraft. Bergan nevner at det 

kom folk fra andre steder, til og med fra Sverige, for å søke arbeid ved bergverket i Røros.199 

At barna derfor fikk jobbe må sees på som en gest fra arbeidsgiver til arbeiderne. Alle 

argumentene for å tillate barna å arbeide med «haandvaskningsarbeidet» tok utgangspunkt i at 

barna ikke ville bli underholdt godt nok hvis de ikke arbeidet. Det var alltid et spørsmål om 

hva barna var best tjent med. 
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Kapittel 7 - 1900-1910: Revisjon og innstramninger 

av barnearbeidet. 

Da de nye folkeskolelovene og fabrikktilsynsloven ble vedtatt, strømmet det raskt inn 

endringsforslag til Stortinget. Etter hvert som man fikk erfaring med lovenes praktiske 

gjennomførelse, oppsto det ønsker om å gjøre endringer. Dette så vi allerede i forrige kapittel, 

hvor begrensningen på barnearbeid ved bergverkene ble lempet på. Det tok likevel tid før 

noen endringer ble vedtatt. Begrunnelsen var at man ønsket å la de nye lovene fungere en 

stund først, slik at man kunne få mer erfaring med dem. Det var også en stadig strøm av nye 

forslag som man måtte ta hensyn til. Et forslag om endringer i fabrikktilsynslovene ble tatt 

opp i stortingssesjonen 1901/02, men det varte til 1909 før endringene ble vedtatt. 

Endringsforslag til folkeskolelovene ble tatt opp i 1902/03, men først vedtatt i 1908. I disse 

lovene var ikke barnearbeid like viktig som det hadde vært tidligere, men det ble likevel tatt 

opp i både folkeskolelovene og fabrikktilsynslovene. I gjennomgangen her vil jeg igjen kun 

forholde meg til folkeskoleloven for landet, siden det var i behandlingen av denne de store 

debattene ble ført. På grunn av den ulike organiseringen av land- og byskolene var det iblant 

noen utfyllende kommentarer i byskolelovene, men som regel refererte de kun til tilsvarende 

paragrafer i landsskoleloven. 

7.1 Revisjon av folkeskolelovene 

Under den generelle diskusjonen rundt endringene i folkeskolelovene, ble det snakket i lengre 

tid om hvordan man kunne forbedre skolens kvalitet mest mulig. Dette gjaldt spesielt 

spørsmålet om hvordan man skulle heve landsskolen opp til byskolens nivå. Avstanden var 

stor mellom kvaliteten og resultatene i de to skolene. Dette skyldtes i all hovedsak at byskolen 

hadde langt flere uker med undervisning enn landsskolen. Samtidig kan man også se på hvor 

mye ressurser som gikk med til hvert barn. I byskolene ble det brukt gjennomsnittlig 56 kr i 

året pr barn på undervisning. I landsskolen var dette tallet på 20 kr. Det ble antatt at løsningen 

ville være å øke den obligatoriske undervisningstiden i landsskolene.200 Som vi har sett i 

tidligere kapitler, var det ofte sammen med spørsmålet om undervisningstid at barnearbeid ble 

tatt opp. Det er derfor verdt å merke seg at det denne gangen ikke ble brakt opp i den 

generelle debatten i det hele tatt. Forholdene ble kun nevnt kort i Kirkedepartementets 

proposisjon til endringer i byskolelovene i 1906. Kirkedepartementet refererte da til hvordan 

spørsmålet om barnearbeid kom unødvendig langt frem i diskusjonen da loven ble vedtatt i 
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1889. Kirkedepartementet siktet spesielt til bestemmelsen om at undervisningstiden kunne 

settes ned til 18 timer i tredje avdeling. Denne bestemmelsen var ikke blitt benyttet av noen 

byer. Departementet så derfor på spørsmålet om hensynet til barnearbeid som irrelevant.201 

Det er tydelig at de holdningene til barnearbeid som hadde gjort seg gjeldende ved 

behandlingen av folkeskolelovene i 1889, nå hadde sementert seg. Skolen hadde prioritet 

foran barnearbeid. Spørsmålet om barnearbeid ble derfor ikke diskutert mye i revisjonen av 

lovene. Det var bare § 16 i landsskoleloven, og tilsvarende § 18 i byskoleloven om 

arbeidsgiverens ansvar, at barnearbeid ble diskutert. Bestemmelsen om at arbeidsgiver og 

barna som skulle tilpasse seg skolen, bygger igjen opp under at skolen hadde den absolutte 

forrang.  

7.1.1 Forarbeide til revisjon av folkeskolelovene 

Basert på endringsforslagene man hadde mottatt, skrev Kirkedepartementet proposisjoner til 

både folkeskolen på landet og i byene i 1906. Som nevnt over, var det bare § 16 som var 

relevant for barnearbeid. I den gjeldende § 16 fra 1889 om fabrikkeier eller annen 

arbeidsgivers ansvar, ble det gjort klart at det var deres eget ansvar å sørge for at de var 

informert om barnets undervisningstid. Videre var det straffbart å hindre barnet i å gå på 

skolen eller å forberede seg til skolen. Denne formuleringen hadde ført til to problemer, som 

igjen førte til at Bergen skolestyre sendte inn et endringsforslag. Det første man hadde merket 

seg, var at det var svært vanskelig å bevise at arbeidsgiver hadde hindret et barn i å gå på 

skolen. Slik paragrafen var formulert måtte man ha håndfaste bevis for å straffe slike 

hendelser. Det andre problemet man hadde opplevd, var at barn som var ansatt som 

budbringere og løpegutter/jenter ble holdt i tjeneste helt opptil undervisningen startet. Selv om 

arbeidsgiver ikke hindret barna i å gå på undervisningen, kom de likevel for sent og/eller de 

var utslitte da de endelig kom frem. For å ta hensyn til dette, gikk endringsforslaget ut på at 

arbeidsgiver ikke skulle bli straffet for å hindre et barn i å møte til undervisningen, men å 

beskjeftige det i undervisningstiden eller én time før undervisningen startet. Som tidligere 

måtte barnet også få den tiden det trengte til å forberede seg til undervisningen. 

Kirkedepartementet var derimot ikke enige med Bergen skolestyre. De så ingen grunn til å gå 

inn for disse endringene. De mente det allerede var godt nok grunnlag i den eksisterende 

paragrafen for å straffe arbeidsgivere som beskjeftiget barn i undervisningstiden. Det var 

heller ingen deler av paragrafen som indikerte at det måtte bevises at arbeidsgiver hadde 
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hindret barnet å gå på undervisningen. Dette skulle ikke være nødvendig. Siden Bergen 

skolestyre bare hadde to eksempler hvor dette hadde vært et problem, ble det heller ikke sett 

på som utbredt.202  

Departementets holdning slår meg som vanskelig å forklare. De virket avvisende til 

problemene de ble presentert for. Intensjonen bak barnearbeidslovene var å forhindre at barn 

ble utnyttet som arbeidskraft, og å sørge for at barna ikke ble hindret i å utvikle seg. Det har 

dermed ingen ting å si hvorvidt det var lovens hensikt å bevise at arbeidsgiver hindret barn i å 

gå på skolen. Hvis loven kunne bli tolket eller misbrukt i denne retningen, var det et problem. 

Selv om det bare ble gitt to eksempler hvor dette hadde skjedd, utelukker ikke det andre 

urapporterte hendelser. Videre holder det ikke å påstå at paragrafen ikke var ment å tolkes på 

denne måten, og la det ende med det. Det er lite trolig at alle arbeidsgiverne som skulle 

forholde seg til paragrafen hadde mulighet eller vilje til å sette seg inn i dens intensjoner. Jeg 

tror ikke de leste debatten og resonnementene i forkant av paragrafen. De leste nok kun 

paragrafen. Paragrafen måtte derfor være spesifikk og presis nok til at hensikten og 

intensjonen kom frem i selve paragrafen. Siden det her er vist at paragrafen ikke ble fulgt etter 

intensjonene, burde den endres slik at intensjonene blir fulgt. 

Kirkekomiteen delte ikke Kirkedepartementets syn på saken. De påpekte at det var en 

betydelig mengde barn som var i tjeneste, spesielt på landet. For fattige familier kunne det 

være fristende å sørge for at barna jobbet så lenge som overhode mulig. Skolen kunne da bli 

nedprioritert. Kirkekomiteen gikk derfor inn for Bergen skolestyres forslag. De ville likevel 

gjøre begrensningen i tiden før undervisningen mer fleksibel. På landet ville det ofte ikke 

holde med én time for å komme seg på skolen. De foreslo derfor at det skulle være forbudt å 

ha et barn i arbeid i undervisningstiden, eller så nær undervisningstiden at barnet ikke ville 

rekke frem i god tid.203 Saken ble ikke behandlet i stortingssesjonen 1906/1907, siden man 

allerede visste at det ville komme nye lovendringer året etter. Flere organisasjoner hadde 

sendt inn forespørsel om videre endringer i lovene, og disse måtte også behandles.204 

Endringene i folkeskolelovene ble derfor ikke behandlet før i 1908.  

                                                           
202 Kirkedepartementet, "Ot. prp. nr. 20. Angaaende udfærdigelse af en lov indeholdende forandringer i lov om 

folkeskolen paa landet af 26de juni 1889.," (1906/1907), s. 20-22. 
203 Kirkekomiteen, "Indst. O. VIII A. Indstilling fra kirkekomiteen angaaende udfærdigelse af en lov 

indeholdende forandringer i lov om folkeskolen paa landet af 26de juni 1889.," (1906/1907), s. 3-4. 
204 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1906/1907," (1906/1907), s. 884-887. 
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7.1.2 Folkeskolelovene behandles på Stortinget i 1908 

Da saken ble tatt opp på Stortinget i 1908 ble forslaget til § 16 i landsskoleloven gjentatt fra 

året før, og paragrafen ble vedtatt enstemmig i Odelstinget.205 I byskolelovene ble det derimot 

gjort noen endringer før saken ble tatt opp i Stortinget. Kirkekomiteen skrev en 

kontinuasjonsinnstilling i 1908, og her foreslo de at § 18, som tilsvarte § 16 i landsskoleloven, 

skulle være følgende: Det skulle være forbudt å beskjeftige barn de to siste timene før 

undervisningen, én time etter undervisningen, før klokken åtte om morgenen eller etter 

klokken åtte om kvelden. Skolestyret skulle også få mulighet til å gi unntak fra disse reglene 

der de mente det var mulig.206 

Reglene ble innført for å ta hensyn til hvordan skole og arbeid var lagt opp i byene. 

Forskjellen var kort at der hvor barna på landet kunne konsentrere seg om arbeid den ene 

dagen og skole den andre dagen, så kombinerte bybarna skole og arbeid hver dag. Bybarna 

anstrengte seg derfor mye mer for å rekke begge deler. Kortere avstander mellom arbeidsplass 

og skole gjorde også at bybarna og arbeidsgivere kunne presse grensene for når barna måtte 

gå fra arbeidet for å rekke skolen i «god tid». Det var derfor bekymring for at bybarna ikke 

fikk den forberedelses- og hviletiden de trengte før skolen.207 Undersøkelser i Bergen viste 

også at det var flere blant de eldste elevene som arbeidet sent om kvelden og utover natten.208 

Lars Olsen Sæbø, som var stortingsrepresentant i Odelstinget fra Bergen, beskrev situasjonen 

slik for noen gutter i 11-12 årsalderen han kjente: «De kommer hjem som regel med pusten i 

halsen, som man siger, og griber et stykke mad og løber paa skolen; der er ikke tale om at 

foreberede sig.»209  

Da saken ble tatt opp i Odelstinget ble det raskt foreslått et alternativ til 

kirkekomiteens innstilling, fordi den ble sett på som for komplisert. Innstillingen tok også lite 

hensyn til de varierende forholdene rundt om i landet. For eksempel kunne en pålagt hviletid 

på én time etter undervisningen, resultere i at et barn måtte vandre rundt på torget. Han hadde 

ikke lov til å gå til arbeidsplassen, og det var ingen grunn til å dra hjem ettersom han bare 

måtte snu i det han kom frem. Stortingsrepresentant Andreas Hansson kom derfor med et 

motforslag. Han foreslo at barn ikke kunne bruke mer enn syv timer til sammen på skole og 

arbeid. Som vi så i kapittel 5 skulle skoletiden i byskolene være 18-24 timer i uken i tredje 

                                                           
205 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1908," s. 269-270. 
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avdeling. Det ble 3-4 timer om dagen på skolen. Det vil si at med Hansson sitt forslag ville et 

bybarn kunne arbeide 3-4 timer om dagen avhengig av skoletiden. På landsbygda, hvor skolen 

kunne samles på enkelte dager, ville den maksimale arbeidstiden fortsatt bli fem timer om 

dagen. Med en slik begrensning så han for seg at hensikten med paragrafen, som var å 

beskytte barna fra misbruk, var ivaretatt ved at arbeidstiden regulerte seg selv. Hviletiden var 

ikke fullt så viktig siden arbeidstiden ble betydelig kortere med denne begrensningen. Det ble 

også lettere å tilpasse seg lokale forhold.210 

Det fantes også representanter som fremdeles ønsket å ta hensyn til barna og 

familienes økonomiske situasjon. De hadde ikke behøvd en strengere lov i deres hjemtrakter, 

og så ikke grunnen til å innføre en. Stortingsrepresentant Johan A. S. Hoff foreslo derfor at 

paragrafen skulle få samme utforming som landsskolens.211 Som svar til dette henvendte 

representant Johan L. Mowinckel seg til Hoff og de som støttet ham. Han beskyldte disse for 

å ikke ha satt seg nødvendig inn i hvordan situasjonen var andre steder i landet. Selv om man 

ikke hadde noe problem med loven der man kom fra, utelukket ikke det at man kunne ha 

problemer med den andre steder. Mowinckel viste til Bergen, hvor statistikken viste at barn 

kunne jobbe opptil 12-14 timer om dagen. Mente man at lover som tillot dette var tilstrekkelig 

strenge? Mowinckel trakk også frem hva skoleloven faktisk kom til å begrense. Ifølge 

Mowinckel var det mange som trodde en slik paragraf ble vurdert fordi man ville begrense 

fabrikkarbeid og arbeid ved store verksteder. Det var derimot ikke disse arbeidsplassene som 

var problemet. I slike bedrifter var arbeidet godt nok regulert, og barna slapp fri i rimelig tid. I 

fabrikkene og andre bedrifter som falt under fabrikktilsynslovene, var det også aldersgrenser. 

Det var ikke dette arbeidet Mowinckel hevdet denne innstramningen ville gripe tak i. 

«Nei, det er det arbeide, de har i smaaforretningerne, som er det værste, der, hvor de 

holder paa til langt paa nat, hvor de benyttes til ærender i det uendelige og bruges til at 

bære tunge pakker rundt omkring i hele byen i al slags veir, vaade, elendige og sultne. 

Det er det arbeide, som er værst, og det er det, denne nye bestemmelse vil sætte en 

stopper for.»212 

Mowinckel kunne ikke forstå hvordan andre stortingsrepresentanter kunne hevde at slikt 

arbeid ville føre til at barna ville finne større glede i praktisk arbeid. Slikt arbeid ville ikke 

gjøre uttrykket «… som god krok skal blive, maa tidlig krøkes…» sant, slik for eksempel 
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stortingsrepresentant Odd S. Klingenberg påsto.213 Mowinckel ville heller ikke gå inn for 

Hanssons forslag. Han mente det i utgangspunktet var et godt forslag, men det la ingen 

begrensninger på om barn kunne arbeide om kvelden. Det garanterte heller ikke barna 

hviletiden Mowinckel mente var ytterst nødvendig å gi dem etter skolen. Mowinckel ville 

derfor gå inn for kirkekomiteens innstilling. Han kom likevel med et forslag om at hviletiden 

etter skolen også skulle utvides til to timer.214 

Etter hvert som debatten gikk fremover, 

leverte Hansson et revidert forslag. Hans nye 

forslag var at barn kunne bruke opptil syv timer 

om dagen på skole og arbeid, men ikke før åtte 

om morgenen eller etter åtte om kvelden.215 

Mowinckel ble også kritisert for hans 

redegjørelse av barnearbeid. Dette hørtes ut som 

et lokalt problem, som han ble anbefalt å jobbe 

for å endre på lokalt nivå.216 Som representant 

Bjørnaali kommenterte, var det stor enighet blant 

de fleste forslagene om nødvendigheten av å 

begrense barnas arbeidstid.217 Uenighetene lå i 

hvordan og hvor mye man skulle begrense 

arbeidstiden. På den andre siden sto Hoff og 

hans støttespillere, som mente at barnearbeid 

ikke burde begrenses videre.  

Etter at alle forslagene var lagt frem, 

fortsatte debatten mellom disse to frontene. Det 

ble til slutt Hoff og hans støttespillere som gikk 

av med en betydelig seier. Det ble stemt over 

både kirkekomiteens innstilling og Hanssons 

forslag før Hoffs forslag. I avstemningen om 

kirkekomiteen, ble det 36 stemmer for og 50 

mot. Til Hanssons forslag ble det 32 for og 54 imot. Til Hoffs forslag ble det 78 stemmer for 
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215 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1908," s. 390. 
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og 8 imot. Dette tallet må likevel ikke tas ut av sammenhengen. Det ble ikke stemt alternativt, 

men for hvert forslag individuelt. Den store støtten Hoffs forslag fikk i siste avstemning 

skyldes derfor at de som ønsket en enda strengere paragraf så seg nødt til å gå med på Hoffs 

forslag når alternativet var at det ikke ble noen strengere begrensning enn den som allerede 

sto i folkeskolelovene fra 1889. 

Det kan virke som de to gruppene hadde et meget forskjellig syn på barnearbeid, men 

det er nok ikke riktig. Det er verdt å huske at i behandlingen av skolelovene tok man for seg 

barnearbeid som ikke kan beskrives som industrielt. Det vil si arbeid som ikke ble tatt under 

fabrikktilsynsloven. Det var generelt langt færre bekymringer knyttet til dette arbeidet. 

Uttalelsene til noen av representantene understreker dette videre: 

«… jeg er heller ikke en principiel modstander af, at børnene arbeider; jeg er enig i, at 

børnene har godt af at deltage i livets praktiske arbeide ligesaavel for by som land. 

Men det er det, jeg vil, at det skal have en grænse;…»218 

«Naar man taler om, at børn har saa godt af beskjæftigelse og arbeide, saa kan jeg nok 

være enig i det; men alt med maade»219 

Debatten handlet i hovedsak om hvorvidt dette barnearbeidet var for slitsomt. Som det ble 

påpekt ovenfor Mowinckel, kunne lokale forhold spille inn på synet på barnearbeid. At det 

store flertallet stemte mot både kirkekomiteens og Hanssons forslag, forteller oss bare at 

stortingsrepresentantene ikke så på arbeidet utenfor industrien som så skadelig, og at så lenge 

det ikke gikk ut over skolen var det ikke verdt å bekymre seg over. 

7.2 Revisjon av fabrikktilsynsloven 

Arbeidet med en revisjon av fabrikktilsynsloven startet allerede i 1896. Fabrikkinspektørene 

fikk ansvaret for å komme med et endringsforslag. Det ble deretter sendt rundt til ulike 

foreninger og departementer som kunne uttale seg om saken. Gjennom hele 

forberedelsestiden kom en stadig strøm av uttalelser og endringsforslag. Saken ble etter hvert 

svært omfattende, og det ble vanskelig å komme i gang med arbeidet. Det varte derfor helt til 

1909 før saken ble tatt opp til behandling i Odelstinget og sanksjonert senere samme år. I 

løpet av perioden fra 1896 – 1909 kom det flere innstillinger fra både regjeringen og 

sosialkomiteen. Selv om innstillingene og uttalelsene forandret seg noe ettersom tiden gikk, 

inneholdt de i hovedsak de samme elementene. For å forenkle redegjørelsen blir kun de 

viktigste punktene fra disse årene trukket frem her.  

                                                           
218 Vraa, Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1908," s. 380. 
219 Mowinckel, Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1908," s. 381. 
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7.2.1 Første forsøk på revisjon av fabrikktilsynsloven i 1896 -1902 

I det første forslaget fra fabrikkinspektørene i 1896, skrevet av de daværende inspektørene 

Anton Berthelsen og Conrad Olsen, ble det foreslått at barnearbeid som gikk under 

fabrikktilsynsloven skulle avskaffes. Inspektørene sa at de betraktet § 17 i fabrikktilsynsloven, 

som tillot barn i 12-14 års alder å arbeide, som en «overgangsbestemmelse». De mente i 1896 

at det var på tide å ta skrittet videre og få en full avskaffelse.220 Etter at Berthelsen gikk bort 

året etter, ba derimot den nye inspektøren Elias S. Lund om å utsette saken. Det var flere 

punkter i det første forslaget han var uenig i, blant annet spørsmålet om barnearbeid. 

Fabrikkinspektørene kom derfor med et nytt forslag i 1898. I dette forslaget var det 

hovedsakelig Lund som la frem sine tanker. Han var uenig i at § 17 var en 

overgangsbestemmelse, og mente at barnearbeid ikke var nedbrytende så lenge det var riktig 

regulert. Lund viser til en diskusjon i De Tekniske Foreninger, hvor det var enighet om at man 

ikke ønsket avskaffelse av barnearbeid. I alle tidligere behandlinger av loven gikk man heller 

ikke inn for en avskaffelse. Lund viste også til at det ikke var etterspurt noen endring i 

årsberetningene fra de mange lokale fabrikktilsynene. Lund foreslo derfor at første del av § 17 

skulle stå uforandret. Han ønsket kun å gjøre små endringer i del to, som omhandlet unge 

menneskers arbeide.221 Da Indredepartementet skrev sin proposisjon i 1901 fulgte de Lunds 

forslag, og lot bestemmelsene om barnearbeid stå.222
  

Etter indredepartementets proposisjon i 1901 kom sosialkomiteen, nå under navnet 

komiteen for sociale spørsmaal, med sin innstilling i 1902. I innstillingen var sosialkomiteen 

delt i to. Mindretallet ønsket å la paragrafen stå slik departementet hadde foreslått den, mens 

flertallet ville gjøre mindre endringer. I motivene bak paragrafene uttalte de at skolens hensyn 

måtte trekkes frem. Flertallet så for seg at skolens obligatoriske undervisningstid kom til å øke 

i fremtiden, og var derfor skeptiske til barnas arbeid. De uttalte at de helst skulle forby alle 

barn å arbeide, men av praktiske årsaker lot de være. De så likevel med større bekymring på 

arbeid i usunne forhold. De foreslo derfor at barn kun skulle tillates å arbeide i frisk luft. I 

sine motiver gikk ikke sosialkomiteen inn på de praktiske årsakene, men det var sannsynligvis 

snakk om de samme argumentene som har gått igjen gjennom alle årene saken hadde vært 

diskutert. Flertallet ville også gå inn for en utvidet definisjon av hva et barn var. For å ta bedre 

                                                           
220 Indredepartementet, "Ot. prp. nr. 26. Angaaende udfærdigelse af en lov om tilsyn med arbeide i fabriker m. 

v.," (1900-1901), s. 50-51. 
221 Indredepartementet, "Prp. til lov om tilsyn med arbeide i fabriker 1900-1901," s. 62-63. 
222 Indredepartementet, "Prp. til lov om tilsyn med arbeide i fabriker 1900-1901," s. 13-14. 
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hensyn til skolen og dens undervisningstid, ville de definere barn som alle under 14 år eller de 

som fortsatt var undervisningspliktige.223 

 
Venstre: Første del av Indredepartementets forslag til § 17 i 1901. Høyre: Sosialkomiteens forslag til § 17 i 1902. 

Kilde: se fotnote.224 

7.2.2 Andre forsøk på revisjon av fabrikktilsynsloven 1904 -1909 

Saken ble ikke tatt opp på Stortinget i 1901/1902. Begrunnelsen var blant annet at man ønsket 

nærmere undersøkelser av hvor stort omfang den nye loven ville få, hvor store utgifter dette 

ville medføre og om man måtte utvide personalet i tilsynsordningen som skulle kontrollere 

fabrikkene. Man ønsket også at flere arbeidsgiver- og arbeiderforeninger skulle kunne uttale 

seg om loven. Etter dette ville det også være naturlig å komme med en ny proposisjon fra 

departementet basert på tilbakemeldingene. Behandlingen ble derfor utsatt på ubestemt tid. En 

ny proposisjon kom likevel allerede i stortingsåret 1904/1905, denne gangen fra Handels- og 

Industridepartementet. I mellomtiden hadde man samlet inn og behandlet de nødvendige 

opplysningene. Det var også kommet inn mange forslag til endringer fra ulike foreninger. I 

disse forslagene var det to punkter som var spesielt interessante når det kom til barnearbeid.225 

Det første var hvordan man forholdt seg til selve barnearbeidet. På landsmøtet til 

Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, en samling av 35 mindre forbund med til sammen 

                                                           
223 Komiteen for sociale Spørgsmaal, "Indst. O. V. Indstilling fra Komiteen for sociale Spørgsmaal angaaende 

den kongelige proposition til lov om tilsyn med arbeide i fabriker m. v.," (1901/1902), s. 13-15, 18-19 og 39. 
224 Venstre: Indredepartementet, "Prp. til lov om tilsyn med arbeide i fabriker 1900-1901," s. 40.  

  Høyre: Komiteen for sociale Spørgsmaal, "Instilling til lov om tilsyn med arbeide i fabriker 1901/1902," s. 39. 
225 Handels- og industridepartementet, "Ot. prp. nr. 43. Angaaende udfærdigelse af lov om tilsyn med arbeide i 

fabriker m. v.," (1904-1905), s. 1. 
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rundt 3500 medlemmer, ble det vedtatt at barnearbeid burde forbys. Denne innstillingen ble 

støttet av et betydelig antall andre arbeiderforeninger. De viktigste var Norsk 

Arbeidsmandsforbund, med sine 100 avdelinger, og «Arbeidernes faglige landsorganisasjon i 

Norge og styret for Det Norske Arbeiderparti» (LO), som representerte 310 foreninger med til 

sammen ca. 13 000 medlemmer.226 Den andre viktige saken som ble tatt opp, var hvorvidt 

fabrikktilsynslovens omfang burde utvides. Argumentet var at fabrikktilsynsloven i hovedsak 

var til for å ta vare på arbeidernes helse og sikkerhet. Dette ansvaret burde derfor ikke bli 

begrenset til kun industrielt arbeid, forstått som arbeid hvor man benyttet mer enn bare 

menneskelig kraft. Det ble gitt mange forslag til områder loven burde utvides til. Den 

viktigste fra barnearbeidets synspunkt, var om håndverksbedrifter av en viss størrelse skulle 

inkluderes.227 

Departementet var kritisk til å utvide fabrikktilsynslovens omfang i § 1. Det første de 

pekte på, var at mange av arbeidsplassene det var foreslått å bringe under loven, ikke ville dra 

noen nytte av den. Fabrikktilsynsloven brakte med seg visse regler om helse, hygiene og 

sikkerhet. Helse og hygiene var allerede sikret gjennom sunnhetskommisjonen, men mange 

arbeidsplasser var farlige i seg selv. Ekstra sikkerhetstiltak ville ikke hjelpe mye på 

ulykkesfaren. Departementet kom ikke med eksempler på slike arbeidsplasser, men ut ifra 

hvilke områder som ble foreslått av de ulike foreningene, er det nærliggende å anta at de 

tenkte på arbeid som steinhogging, fjell- og jordskjæring og i steinbrudd. Videre var 

departementet bekymret for hvordan loven ville påvirke håndverksbedriftene. Man hadde 

tidligere sett at de som ble berørt av loven heller forsøkte å unngå den. Dette kunne føre til at 

håndverkerne organiserte seg i mindre bedrifter hvor loven ikke hadde autoritet. Et annet 

mulig resultat kunne bli at håndverkerne ikke tok lærlinger.228 Departementet mente også at 

begrensningene på barnearbeid ville bli for strenge for håndverksbedriftene. Et felles 

kjennetegn for håndverkene var at de krevde mange små operasjoner eller handlinger, hvorav 

mange av dem kunne være svært lette. Dette var oppgaver barn med stor iver ofte hjalp sin far 

med. Håndverksarbeidet kunne oppta barna noen timer om dagen, og kunne lett kombineres 

med andre fritidsaktiviteter. Det gav også barna en interesse for håndverket og forberedelse til 

å gå i lære senere. Var det nødvendig og ønskelig å sette ned forbud mot slike 

håndsrekninger? Og hvordan skulle man holde kontroll med slikt arbeid som ble utført i 

                                                           
226 Handels- og industridepartementet, "Prp. til lov om tilsyn med arbeide i fabriker 1904-1905," s. 5-7. 
227 Handels- og industridepartementet, "Prp. til lov om tilsyn med arbeide i fabriker 1904-1905," s. 5-7. 
228 Handels- og industridepartementet, "Prp. til lov om tilsyn med arbeide i fabriker 1904-1905," s. 32-35. 
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hjemmet, for ikke å snakke om på gårder rundt om i landet?229 I stedet for å bringe store 

arbeidsgrupper inn under loven og dermed gjøre mer skade enn nytte på enkelte 

arbeidsplasser, foreslo departementet at man skulle ha mulighet til å pålegge hele eller deler 

av loven på arbeidsplasser og grupper der forholdene krevde det.230 

Når det gjaldt § 17 om barnearbeid og aldersgrensene, lente departementet seg på 

fabrikkinspektørenes kommentarer til sosialkomiteens innstilling. Fabrikkinspektørene hadde 

kommentert at hvis barn bare kunne arbeide ute i fri luft, ville det i praksis føre til at 

barnearbeid ble forbudt i Norge. Klimaet i Norge tilsier nærmest at loven burde vært motsatt. 

Barn burde jobbe inne hele året foruten sommermånedene, for å beskytte dem mot vær og 

vind. Departementet ønsket derfor å beholde loven så uforandret som mulig. De la likevel inn 

bestemmelsen om at et individ ble regnet som barn så lenge man var skolepliktig, selv om 

man var over 14 år. Til forsvar for sitt syn trakk departementet frem de uttalelser man hadde 

mottatt fra arbeidere som satte barnearbeid i et positivt lys. Disse uttalelsene redegjorde for 

hvordan barnearbeid ikke var skadelig, og hvordan arbeiderne selv hadde utført arbeidet i sin 

barndom.231 Departementet trakk også i tvil uttalelsene til arbeiderforeningene som ønsket å 

begrense barnearbeid: 

«Naar de arbeiderforeninger, som paa departementets opfordring har afgivet udtalelse 

om forandringer i den gjældende lov, har givet sin tilslutning til forslaget om forbud 

mod barnearbeide, kan dette forklares deraf, at disse, som for en stor del er 

organiserede fagforeninger, ønsker forbudet udfærdiget ikke blot af humanitære 

hensyn, men ogsaa fordi det er et led i lønskampen.»232 

Denne kommentaren fra departementet er interessant. Den står som den siste setningen i 

behandlingen av § 17, og var det eneste tilfellet hvor departementet kommenterte dem som 

ønsket et forbud mot barnearbeid i fabrikktilsynsloven. Inntil da hadde de kun kommentert 

argumenter for å beholde barnearbeidet slik det var. Dette skaper et inntrykk av at de var 

motvillige til å gi plass til argumentene for å avskaffe barnearbeid. Kommentaren er kort, uten 

videre utdypelser. Måten departementet ordla seg på her, får det til å se ut som om 

arbeiderforeningene seilte under falskt flagg. Det må likevel understrekes at det departementet 

sier her er helt legitimt. Som vi så i kapittel 5, argumenterte arbeiderrepresentantene i 

arbeiderkommisjonen av 1885 for en aldersgrense på 14 år. I deres argumentasjon pekte de på 

                                                           
229 Handels- og industridepartementet, "Prp. til lov om tilsyn med arbeide i fabriker 1904-1905," s. 29. 
230 Handels- og industridepartementet, "Prp. til lov om tilsyn med arbeide i fabriker 1904-1905," s. 36-37. 
231 Handels- og industridepartementet, "Prp. til lov om tilsyn med arbeide i fabriker 1904-1905," s. 44-46. 
232 Handels- og industridepartementet, "Prp. til lov om tilsyn med arbeide i fabriker 1904-1905," s. 46. 
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at barnearbeid presset foreldrenes lønninger nedover.233 Som vi så over, hadde departementet 

også mottatt uttalelser fra arbeidere som ikke ønsket at barnearbeidet skulle innskrenkes. 

Tilleggsloven til fabrikktilsynsloven som vi behandlet i forrige kapittel, er også et eksempel 

på dette. Dette hensynet til arbeiderne var heller ikke noe nytt. Som vi har sett gjennom hele 

oppgaven, er det stadig hensynet til barna og/eller foreldrene som har vært argumentene for å 

beholde barnearbeid. Den største feilen departementet gjorde i denne uttalelsen, er at de skilte 

det humanitære hensynet og lønnskampen fra hverandre. For hva var grunnen til at man 

kjempet for høyere lønninger? Man ønsket høyere lønninger for å forsørge familien sin bedre. 

Arbeiderrepresentantene i arbeiderkommisjonen av 1885 uttrykte ønsket allerede da, om at 

foreldrene eller faren alene skulle kunne forsørge hele familien. I motsetning til hva 

departementet hintet til her, sto ikke lønnskampen utenfor det humanitære hensynet. Motstand 

mot barnearbeid var et ledd i lønnskampen, på samme måte som at lønnskampen var et ledd i 

å motarbeide barnearbeid. Med bedre lønninger trengte ikke barna å bidra til familiens 

underhold. Når barna ikke var en del av arbeidsmarkedet fordi de måtte hjelpe til med 

familiens underhold ville de voksne arbeidernes lønninger stige. Departementet hevdet at 

arbeiderforeningene ville bruke motstanden mot barnearbeid som et middel for å nå målet om 

bedre lønninger, men de så ikke at bedre lønninger igjen førte til mindre barnearbeid. 

Barnearbeid og voksne arbeideres lønning dannet en negativ spiral som forsterket hverandre. 

Ved å gjøre motstand mot barnearbeid, håpet man at man kunne forbedre sine egne lønninger 

og dermed forsørge barna godt nok til at de ikke trengte å arbeide. Sitatet fra departementet 

insinuerer at det humanitære hensynet og lønnskampen var separert. Dette stemmer ikke. De 

var begge sterkt knyttet til hverandre. 

Grunnet flere utsettelser kom ingen ny innstilling fra sosialkomiteen før i 1908. I 

denne innstillingen gikk et flertall inn for en kraftig begrensning i barnearbeidet. Flertallet så 

med bekymring på hvor mye tid det ville ta med både skole og arbeid kombinert. Arbeidet 

kom ikke bare i veien for skolen slik den var på den tiden, men det begrenset samtidig en 

videre utvidelse av skolen. Det var et ønske om å innføre en toårig middelskole som bygget 

videre på folkeskolen. Dette ville kreve et større fokus på de siste årene i folkeskolen. Sjette 

og syvende klasse/år på skolen, som allerede ble sett på som de viktigste årene på skolen, ville 

dermed bli enda viktigere. På samme tid var dette perioden hvor flest barn jobbet. Flertallet i 

sosialkomiteen foreslo derfor at barn ikke kunne arbeide på skoledager. På de dager man ikke 

gikk på skolen, skulle man kunne arbeide innenfor lovens retningslinjer. Flertallet var noe 

                                                           
233 Arbeiderkommisjonen 1885, "Forslag til Lov om Tilsyn med Arbeide i Fabriker," s. 27-29. 
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uenig om hvor lenge et barn kunne jobbe på disse dagene. Forslagene varierte fra 3,5 til 6 

timer. Forslaget som ble gitt i innstillingen endte på fem timer om dagen. Andreas Hansson, 

som var en del av flertallet, kom også med et alternativ. Her foreslo han at barn kunne arbeide 

opptil fem timer om dagen også på skoledagene, men den kombinerte skole- og arbeidstid 

kunne ikke overstige syv timer. Mindretallet i sosialkomiteen ville gå for forslaget i 

departementets proposisjon, hvor det fremdeles var tillatt for barn i alderen 12-14 å arbeide 

mot legeerklæring. Ifølge mindretallet ville flertallets begrensninger i praksis stenge bybarna 

ute fra alt arbeid som falt under loven, siden disse barna gikk på skole hver dag. Videre 

argumenterte de at fabrikkarbeid ofte var lettere og med kortere arbeidsdager enn det arbeidet 

som falt utenfor loven. Å arbeide som løpegutt kunne for eksempel være langt tyngre og mer 

skadelig enn fabrikkarbeid. Ved å stenge av for fabrikkarbeid, fryktet de at barna ville flokke 

til slikt arbeid utenfor loven. Mindretallet lente seg derfor på argumentene som Sparre foreslo 

da han var en del av arbeiderkommisjonen i 1885-87. Som vi så tidligere, argumenterte Sparre 

for at de positive sidene ved barnearbeidet veide opp for de negative.234 

7.2.3 Behandlingen av den nye fabrikktilsynsloven 1909 

7.2.3.1 § 1 om utvidelse av lovens virkeområde. 

Da departementet skrev sin proposisjon til den nye fabrikktilsynsloven, spilte barnearbeidet 

en viss rolle i departementets motstand mot å utvide lovens virkeområde i § 1. Spørsmålet i 

behandlingen av denne paragrafen var hovedsakelig om håndverksarbeid burde komme inn 

under loven. Da paragrafen ble behandlet i Odelstinget ble barnearbeid likevel ikke tatt opp 

som argumentasjon. Det er uansett interessant å se på resultatet. For som departementet 

påpekte, ville barnearbeid innenfor bransjen bli påvirket hvis håndverk ble tatt opp i loven. 

Ved voteringen ble det stort flertall for å ta opp håndverksarbeid i loven. Dette var likevel 

ikke noen rask bestemmelse. Bekymringene rundt håndverket var at de strenge reglene ville 

kvele yrket.235 Forslaget ble lettere å godta da det ble endret, slik at håndverkerne måtte ha 

minst fem ansatte i arbeid utenfor sitt eget hjem før arbeidsplassen kom under 

fabrikktilsynsloven. Sosialkomiteen fikk likevel noe kritikk for å ha veket så mye fra sitt 

originale forslag i 1902 hvor det ikke var noe unntak. Det ble hevdet at det i praksis ikke 

hadde noen betydning at håndverket ble tatt opp i loven, ettersom unntakene var så 

                                                           
234 Socialkomiteen, "Indst. O. XIV. Indstilling fra socialkomiteen angaaende den kongelige proposition til lov 

om tilsyn med arbeide i fabriker m. v.," (1908), s. 11-12. 
235 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1909," s. 385-387. 
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romslige.236 Det var likevel bare ni stemmer som stemte mot forslaget.237 Det ble også vedtatt 

et ytterligere unntak for håndverket, som tillot håndverkere å bruke motorer med opptil én 

hestekraft uten å komme inn under loven.238 For barnearbeid kan vi nok regne med at 

inkluderingen av håndverket hadde lite å si. Det ble allerede argumentert for at håndverket i 

seg selv ikke ville bli påvirket i stor grad, og da inkluderer dette barnearbeid også.  

7.2.3.1 Paragraf 21 om Børns arbeide 

Under behandlingene var den tidligere § 17 nå blitt til § 21. Under selve debatten var det tre 

forslag som gjorde seg gjeldende. Dette var varianter av forslagene som ble diskutert i 

sosialkomiteen som vi så over. Alle var enige om det første leddet i paragrafen. Her ble barn 

definert som personer under 14 år, og de som ikke hadde fullført folkeskolen. For de andre ble 

det votert over følgende forslag: Det første var forslaget til flertallet i sosialkomiteen, hvor 

barn ikke kunne arbeide på skoledager, men opptil fem timer andre dager. 

 
Kilde i fotnote239 

Det andre var mindretallets forslag hvor barna kunne arbeide opptil 6 timer om dagen på alle 

dager. Hvis paragrafen fikk denne formen understreket Klingenberg, representanten som stilte 

forslaget, at paragrafen ville arbeide sammen med § 16 og 18 i folkeskolelovene. Som vi så 

tidligere bestemte disse paragrafene at barns arbeid ikke skulle gå ut over undervisningen, 

forberedelse til undervisningen eller føre til at barna ikke var utvilte når de kom til 

undervisningen. 

                                                           
236 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1909," s. 393. 
237 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1909," s. 404. 
238 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1909," s. 394-395 og 404. 
239 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1909," s. 420. 
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Kilde i fotnote240 

Det tredje forslaget var Hansson sitt forslag hvor han foreslo at barn kunne arbeide opptil 5 

timer om dagen, men den kombinerte skole og arbeidstiden skulle ikke være over 7 timer. 

Dette var det samme forslaget Hansson hadde kommet med i revisjonen av folkeskolelovene i 

1908. Som i 1908 ville dette føre til at bybarn kunne arbeide rundt 3-4 timers dager avhengig 

av skoletiden, og landsbybarn 5 timer om dagen. 

 
Kilde i fotnote241 

Det var i tillegg også de som talte for at barnearbeid skulle forbys helt. Olav A. Eftestøl var en 

av dem. Han trakk frem fabrikkinspektørenes uttalelser fra 1896 hvor fabrikkinspektørene 

hadde beskrevet begrensningen av barnearbeid som en overgangsbestemmelse. Eftestøl var 

også konfronterende ovenfor de av representantene i salen som var foreldre. Ønsket de at 

barna deres skulle gå på arbeid opptil 5 timer etter de hadde vært på skolen? Videre kom 

Eftestøl med en bekymring. I 1906 var det kun 529 barn som falt under fabrikktilsynsloven. I 

1907 var det 663. Dette var en betydelig vekst på bare ett år. 663 var likevel ikke mye og det 

var ikke behov å ta hensyn til disse i lovene. Eftestøl var likevel bekymret for at barnearbeid 

kom til å stige. Spurte man arbeidsgivere nå ville de også innrømme at barnearbeid var 

ubetydelig. Men det kunne bli viktigere i fremtiden. Man måtte derfor gjøre noe umiddelbart. 

Eftestøl understreket også at barnas bidrag til familien var så liten at barna tapte langt mer på 

å arbeide enn på å forberede seg til skolen. På tross av Eftestøls motstand mot barnearbeid, 

                                                           
240 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1909," s. 417. 
241 Stortingstidene, "Forhandlinger i Odelstinget 1909," s. 418. 
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gikk han likevel ikke inn for noe totalforbud. Han valgte å støtte forslaget om at barn ikke 

kunne arbeide på skoledager.242 

Etter dette fulgte en betydelig debatt. Det var store uenigheter om hvorvidt barnearbeid 

var ønsket av industrien eller bare av arbeiderne selv og hvor skadelig arbeidet egentlig var. 

Det ble også hevdet at begrensningene i fabrikktilsynslovene var for vanskelig å håndheve og 

at de ikke virket etter sin hensikt.243 Det ble også krasse kommentarer om hvordan den enkelte 

representant overdrev i sin fremstilling av saken. Klingenberg gikk sterkt ut mot flere 

representanter. Han omtalte deres ønske om strengere regler som prinsipprytteri når man 

allerede hadde strenge nok lover i folkeskolelovene. Han fikk svar av Eftestøl at leger, lærere, 

arbeidere og en internasjonal bevegelse ikke kun drev med prinsipprytteri, når de i så lang tid 

hadde arbeidet for strengere lover rundt barnearbeid og arbeidervern generelt.244 Av Thore E. 

Myrvang fikk Klingenberg kritikk for å hevde at arbeiderne måtte få frihet til å sende barna på 

arbeid hvis de ønsket det. Myrvang på sin side mente dette var en gal oppfatning av 

situasjonen. I datidens konkurransepregede samfunn var det ikke et ønske om å sende barna i 

arbeid som lå bak, men et behov. Foreldre var tvunget av fattigdommen til å gjøre det. De var 

ikke frie, men slaver av fattigdommen. Det burde være lovens oppgave å endre på dette, og 

det gjorde den ikke ved å tillate at disse forholdene fortsatte.245 

Representantene Johan M. Halvorsen og Anders J. Buen kom også med en del 

argumenter jeg mener det er verdt å merke seg. Ifølge Buen var det to måter å se på 

spørsmålet om barnearbeid. Den første var et økonomisk spørsmål, og det andre et 

oppdragelsesspørsmål. Oppdragelsesspørsmålet hadde det gjennom lang tid blitt argumentert 

godt for. Både ved denne og tidligere behandlinger av loven ble det argumentert for alt det 

positive barnearbeid brakte med seg. I denne omgang argumenterte for eksempel Ludvig L. 

Kragtorp for arbeidets oppdragende, utdannende og disiplinerende effekter, og representant 

Peder O. Pedersen presenterte problemet med lediggangens farer. 246 Som vi har sett tidligere i 

oppgaven, ble dette synet ofte presentert med styrke. Dette til tross for at barnearbeidets 

utbredelse flere ganger ble omtalt som å være av liten betydning. Halvorsen spurte da om 

disse mennene, som talte så sterkt for barnearbeid, sendte sine egne barn i arbeid for å få 

utbytte av disse positive sidene. Det gjorde de ikke. Familier som ikke slet med fattigdom, 
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sendte ikke barna sine i arbeid for å unngå lediggangens farer eller skaffe dem bedre disiplin 

og oppdragelse. Dette hadde de tydeligvis ikke behov for. Dette fikk spesielt Buen til å sette 

spørsmålstegn ved hele oppdragelsesspørsmålet. Hadde ikke barna hatt annet å drive med, 

ville det vært en annen sak. Buen argumenterte videre at det var mye barna kunne hjelpe til 

med i hjemmet. Det var ikke mangel på tidsfordriv som gjorde at barna arbeidet. Barn 

arbeidet fordi familiens fattigdom krevde det.247 

Da det til slutt skulle stemmes, ble det først stemt over flertallet i sosialkomiteens 

forslag, som forbød arbeid på skoledager. Dette ble ikke bifalt, med 51 mot 38 stemmer. Etter 

dette ble det stemt alternativt mellom Klingenberg og Hanssons forslag, hvor Hanssons 

forslag vant med 70 mot 19 stemmer. Avstemningen om sosialkomiteens forslag viser at 51 

representanter mente barna burde kunne arbeide hver dag. De var likevel ikke enige om barna 

skulle tillates å arbeide mest mulig. Som vi ser i avstemningen mellom Klingenbergs og 

Hanssons forslag, var det kun 19 som sto for førstnevnte. Hanssons forslag fikk støtte av de 

som tapte den første voteringen, og resultatet ble et stort flertall som dermed er noe 

misvisende. Det er likevel viktig å huske at Hanssons forslag begrenset barnearbeidet relativt 

kraftig, spesielt i byene. Omfanget ble derfor strekt innskrenket, selv om det fremdeles ble tatt 

noe hensyn til arbeidet. Da saken senere ble tatt opp i Lagtinget ble diskusjonen i stor grad 

gjentatt med det samme resultatet.  

7.3 Sammendrag 

I løpet av starten på 1900-tallet ble det utført revisjoner av både folkeskolelovene og 

fabrikktilsynsloven. I folkeskolelovene så vi nok en gang at skolens forrang for arbeidet ble 

understreket. Kirkedepartementet omtalte videre barnearbeidet som irrelevant fordi det var 

såpass lite utbredt. Det eneste man diskuterte, var hvordan man skulle sørge for at barna som 

kom på skolen var opplagte for skoledagen, og at arbeidet ikke slet dem ut på forhånd. Selv 

om det var det minst restriktive forslaget som ble vedtatt, ble det slått fast at det var 

arbeidsgivers ansvar å sørge for at barna kom utvilt til skolen. Dette sto i motsetning til 

bestemmelsen fra 1889, hvor arbeidsgiver kun hadde ansvar for at barna ikke arbeidet i 

undervisningstiden. Da revisjonen av folkeskolelovene ble vedtatt i 1908, ble det dermed med 

stort flertall vedtatt at skolen hadde et visst krav på barnas tid også utenfor 

undervisningstiden. 

I revisjonen av fabrikktilsynsloven ble det først foreslått å forby barnearbeid. Det var 

fabrikkinspektørene som sto for dette forslaget. Med ny fabrikkinspektør falt det derimot bort. 
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Det ble derfor ikke noe spørsmål om aldersgrensen den gangen. Spørsmålet ble heller hvor 

mye ett barn skulle ha mulighet til å arbeide. Departementet ønsket fortsatt å ta hensyn til 

barnearbeid, men i Odelstinget ble det langt større debatt. Det ble trukket frem at arbeidet 

kunne være skadelig for barna, og Halvorsen og Buen trakk selve oppdragelsesargumentet i 

tvil. Som vi så over, var det bare 19 stemmer for å beholde forholdene som de var, hvor 

barnearbeid kun ble regulert av skoletiden og aldersgrensen. Det ble derimot 70 stemmer for å 

begrense arbeidstiden, selv om det ble tillatt å arbeide på samme dag som det var 

undervisning. Med Halvorsen og Buens argumenter mot barnearbeidets oppdragende 

elementer, kan det virke som store deler av representantene hadde fått et mindre positivt syn 

på barnearbeid. I det hele ser det ut til at barnearbeid kun ble tolerert fordi det var en 

nødvendighet. 
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Kapittel 8 - 1910 – 1915: En revisjon uten fremgang 

Fabrikktilsynsloven ble tatt opp til revisjon allerede i 1914. Denne revisjonen førte likevel 

ikke til store endringer. Dette skyldes blant annet splittelsen i Venstre, som gjorde det 

vanskelig for partiet å stå samlet om noe lovforslag. En annen faktor var hvordan forarbeidet 

til lovforslaget var utarbeidet. Arbeidet var i stor grad utført av Johan Castberg alene, noe han 

fikk mye kritikk for. Vi skal se nærmere på dette snart. En tredje faktor var at Stortinget fikk 

dårlig tid til å behandle lovforslaget, siden det var blitt sent på året. Selv om loven ikke fikk 

stor praktisk betydning, er behandlingen av den likevel relevant for denne oppgaven. Debatten 

i Lagtinget ble relativt lik debatten i Odelstinget, hvor man benyttet de samme argumentene. 

Siden resultatet ikke ble annerledes, gjentar jeg derfor ikke debatten fra Lagtinget her. 

8.1 Castbergs Proposisjon 

Da fabrikktilsynsloven skulle revideres i 1914 ble proposisjonen i hovedsak skrevet og 

utarbeidet av Johan Castberg. Castberg var representant for arbeiderdemokratene og en del av 

Gunnar Knudsens regjering i 1913-1914. Han var også leder for Sosialdepartementet i denne 

perioden. Arbeidernes rettigheter var en sak Castberg hadde jobbet lenge for. Han anså seg 

selv derfor som meget kyndig og godt orientert på området. Da en ny proposisjon skulle 

skrives, valgte han derfor å gjøre jobben selv, med kun mindre bidrag fra andre hold. 

Istedenfor å sette ned en komité som vanlig, belaget Castberg seg heller på forarbeider til de 

tidligere proposisjonene. Han mente saken allerede var gjennomdiskutert, slik at ytterligere 

undersøkelser var unødvendig. Kjernesaken i revisjonen var innføringen av 

normalarbeidsdagen. Andre deler av loven ble naturlig nok også behandlet på nytt, men de 

havnet i bakgrunnen av dette store spørsmålet. Dette var også tilfellet for barnearbeid. Likevel 

utgjorde Castbergs forslag til § 39 om barnearbeid en ny utvikling innenfor spørsmålet. 

Castberg foreslo i § 39 å forby at personer under 14 år kunne arbeide på arbeidsplasser 

som falt under fabrikktilsynsloven. For å komme frem til dette, hadde han viet god tid til å gå 

igjennom barnearbeidets utbredelse. Tallene han arbeidet med, var basert på observasjoner 

gjort av fabrikkinspektørene. Disse tallene var ikke samlet inn systematisk, og var ikke 

komplette. Sammen med kommentarer fra de to mannlige og den kvinnelige 

fabrikkinspektøren248, mente Castberg likevel at han kunne få et ganske godt bilde av hvordan 

situasjonen var på starten av 1910-tallet. Situasjonen var at barnearbeid i all hovedsak 
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utgjorde en ubetydelig del av arbeidskraften i de yrker som gikk inn under 

fabrikktilsynsloven. Ett unntak var hermetikkfabrikkene, som basert på sesongen hadde et 

stort behov for tilskudd av arbeidskraft. Jeg vil raskt minne leseren om at populære jobber 

som løpegutter og sendebud ikke gikk under denne loven. Fabrikkinspektørene uttrykte 

likevel bekymring over forholdene. De opplevde stadig at lempningene og forbudene som ble 

lagt på barnearbeid enten ikke var effektive, ble ignorert, eller at foreldre og arbeidsgivere 

ikke var klar over dem. Som vi så i kapittel 6, var disse lempningene og forbudene essensielle 

for å tillate det begrensede barnearbeidet man tillot i 1892. Arbeidsplasser som 

tobakksfabrikker, fyrstikkfabrikker og glassverk skulle bli forbudt for barn som en følge av 

disse forbudene. Av disse var det bare i fyrstikkfabrikkene barna hadde fått forbud mot å 

arbeide. Noen videre begrensning var aldri blitt vedtatt. De stedlige tilsynene som også kunne 

begrense arbeidet på slike arbeidsplasser, var også svært varierende i bedømmelsen av om 

arbeidet var skadelig eller ikke.249 I løpet av årene 1910-1913 kom også fabrikkinspektørene 

med uttalelser om hvordan arbeidsgivere ignorerte lovens begrensninger på barnas arbeidstid. 

Andre steder var ikke foreldre eller arbeidsgivere klar over bestemmelsene om arbeidstid og 

legeerklæring. De nye bestemmelsene var heller ikke enkle å kontrollere. Det ble også 

rapportert om manglende forståelse fra foreldrenes side, da de fikk beskjed om at barna deres 

ikke kunne arbeide i den grad de gjorde. Frem til 1914, da Castberg skrev sin proposisjon, 

kom fabrikkinspektørene med flere forslag for å forbedre situasjonen. Det vanligste de 

foreslo, var å forby alle under 14 år å arbeide på arbeidsplasser som gikk under 

fabrikktilsynsloven. Det ble også foreslått at barna ikke lengre kunne få tillatelse fra det 

stedlige tilsynet, men ble nødt til få dette fra departementet.250 

Som nevnt gikk Castberg inn for å forby arbeid for alle under 14 år i 

fabrikktilsynsloven. Han mente at nesten alt barnearbeid som gikk under loven, ville bli 

regnet som skadelig. Om det ikke var direkte skadelige arbeidsoppgaver, mente han uansett at 

de repetitive arbeidsoppgavene og bevegelsene var skadelige. På de arbeidsplasser hvor dette 

ikke var tilfelle, regnet han likevel med at de sanitære og moralske forholdene ville være 

skadelige for barna. Castberg ville heller ikke gjøre noen unntak for håndverkere. Selv om det 

kunne være bedre forhold hos en håndverker, påpekte Castberg at arbeidsforholdene også 

kunne være å foretrekke i en fabrikk som hadde tatt gode forholdsregler med ventilasjon og 
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andre sanitære tiltak. Castberg skrev at departementet fant barnearbeid uforenlig med de 

kravene samfunnet stilte til barnas helse og skolegang. Det måtte likevel gis unntak til 

hermetikkindustrien, som var svært avhengig av barnearbeid på grunn av sesongsvingninger. 

Til dette arbeidet ble det likevel lagt inn strenge begrensninger. Barna kunne ikke ha mer enn 

syv timer kombinert skole- og arbeidstid. Hvis de ikke gikk på skole, kunne de ikke arbeide 

over fem timer om dagen. Hvis de arbeidet over tre timer i strekk, skulle de ha en halv times 

pause. Der barna tidligere kunne starte så tidlig som seks om morgenen, ble tillatt arbeidstid 

nå satt til mellom åtte om morgenen og ni på kvelden. 251
  

Som vi ser, er det lite nytt i Castbergs forslag. Det er snakk om en repetisjon av gamle 

argumenter. Det mest påfallende er Castbergs ensidige fokus på at barnearbeid skulle forbys. 

Det blir ikke gitt rom til argumenter for barnearbeid. Dette er et uttrykk for Castbergs 

arbeidsmetode med forberedelsene av denne loven. Han skrev den stort sett alene, og ga liten 

plass til andres meninger.252 De nedskrevne tankene om forbud mot barnearbeid , kan derfor 

kun regnes som gjeldende for Castberg selv og hans tilhengere. Utenfor denne kretsen var 

synet på barnearbeid fortsatt mer nyansert, noe vi skal se på nå.   

8.2 Revisjonen av fabrikktilsynsloven i 1914 

Castbergs fremgangsmåte ble ikke heldig for det målet han ønsket å oppnå. Det var mange 

som var uenige i hans konklusjoner og han fikk mye kritikk for arbeidsmetoden fra sine 

motstandere. Venstre var heller ikke samlet i synet på revisjonen av fabrikktilsynsloven, så 

Castberg og hans støttespillere endte opp i mindretall. Etter at Castberg hadde lagt frem sin 

proposisjon, kom han i uenighet med Knudsen om tollpolitikken. Denne uenigheten førte til at 

Castberg forlot regjeringen. Da benyttet hans gjenværende motstandere i Venstre muligheten 

til å gå bort fra hans proposisjon. De følte seg ikke lengre bundet til den. Venstre var likevel 

bundet av sitt løfte om en normalarbeidsdag fra valgprogrammet sitt, så loven måtte bli 

behandlet til en viss grad. Resultatet ble at sosialkomiteen kun behandlet kapittel III av 

proposisjonen da de skrev sin innstilling til Stortinget. Resten ble utsatt for å bli tatt opp til 

realitetsbehandling.253 

Behandlingen av loven i Odelstinget ble skarp. Representantene kom med stadige 

anklagelser og vonde ord mot hverandre, og flere av dem fikk påtale fra presidenten på grunn 

av sin uttrykksmåte. Stortingsrepresentantene var i hovedsak delt i tre. På den ene siden sto 

                                                           
251 Departementet for Sociale Saker, "Prp. til lov om arbeiderbeskyttelse i industrielle virksomheter 1914," s. 

172-175. 
252 Bull, Arbeidervern gjennom 60 år, s. 145. 
253 Bull, Arbeidervern gjennom 60 år, s. 141-142 og 148-149. 



108 

 

Castberg og hans tilhengere. På den andre sto hans motstandere innad i Venstre. Disse ble 

ledet an av formannen i sosialkomiteen, Rudolf Peersen, som hadde gått inn for å behandle 

den innskrenkede loven. Den tredje gruppen var Høyre, anført av Christian Michelet. Høyre 

ønsket naturlig nok å utforme sin egen revisjon til fabrikktilsynsloven. Deres ønske var derfor 

at loven ikke skulle bli behandlet i den daværende stortingssesjonen. De angrep derfor begge 

gruppene fra Venstre. De spilte også opp under og understreket at de to var uenige.254 

Castberg startet med å anklage sosialkomiteen for å ha somlet med behandlingen. 

Resultatet var at man ikke hadde tid til å gjøre en tilfredsstillende behandling av loven. Han 

kalte innstillingen deres et lemlestet forslag gjort av ukyndige hender. Videre anklaget han 

komiteens flertall for å bidra til ropet om hvordan saken var dårlig forberedt. Dette gjorde de 

kun for å dekke over sitt eget slurv med innstillingen, mente Castberg. For å understreke dette 

slurvet, kom han med flere eksempler der detaljer måtte endres for at loven skulle bli brukbar. 

Peersen svarte at Castberg selv var skyld i at behandlingen ble gjort slik. Det var han som 

hadde valgt å forberede saken slik han gjorde. Castberg var da ikke sen om å svare at da han 

tidligere hadde fått en ubrukelig proposisjon, hadde han sørget for å gi et bedre alternativ 

istedenfor å skyve saken fra seg. Michelet spilte på sin side de to andre opp mot hverandre. 

Castberg kalte Peersens innstilling for «jaskeri», mens Peersen kalte Castbergs proposisjon 

for et «makkverk». De hadde kanskje rett begge to, mente Michelet.255 

Det endelige resultatet av lovendringen ble som sagt minimal. Det var kun de sidene 

ved loven som hadde med voksne arbeideres arbeidstid som ble realitetsbehandlet. De øvrige 

delene ble satt til side slik at de kunne realitetsbehandles senere. Loven ble til tross for dette 

ikke tatt opp til ny behandling før i 1936.256 Selv om revisjonen av loven utrettet lite, kan vi se 

en tydelig endringsholdning til loven i sin helhet. En av disse endringene påvirket til en viss 

grad også barnearbeid. Den vil derfor nevnes kort her.  

Frem til siste halvdel av 1800-tallet hadde myndighetene holdt seg utenfor 

arbeidsvilkårene mellom arbeider og arbeidsgiver. Dette var basert på prinsippet om at en 

avtale mellom arbeider og arbeidsgiver var en personlig avtale mellom to frie parter. Da 

arbeidervernssaken begynte å få medvind i samfunnet, med for eksempel fabrikktilsynsloven 

som vi behandler deler av i denne oppgaven, endret denne oppfattelsen seg. Dette var spesielt 

tilfelle i Venstre. Frem til revisjonen i 1914 hadde Høyre derimot holdt igjen, og argumentert 

for det gamle prinsippet. Arbeiderne skulle ikke miste sin frihet til å jobbe så mye de selv 
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ønsket. Denne friheten kunne til en viss grad også overføres til barna. Hvis arbeidere ønsket at 

barna skulle jobbe, skulle dette respekteres. Disse argumentene var i all hovedsak forsvunnet i 

1914, selv fra Høyre sin side. Det var ikke lenger snakk om at det var fri vilje som gjorde at 

arbeidere jobbet veldig mye. Det var den økonomiske situasjonen som tvang dem, og i en slik 

situasjon satt arbeidsgiveren med makten i forholdet mellom arbeider og arbeidsgiver.257 

8.2 Behandlingen i Odelstinget 

Da saken ble tatt opp i Stortinget, var det den gjeldende utformingen av paragrafen som ble 

stilt som hovedforslag. Det tok likevel ikke lang tid før representanten Ludvig Enge foreslo at 

man skulle forby barnearbeid.258 Selv om ikke Castbergs forslag ble tatt opp i sin helhet, kom 

likevel kjernen i det han ønsket frem. På grunn av dårlig tid fikk representantene svært 

innskrenket taletid. Paragrafen ble derfor ikke diskutert i noe særlig omfang. For å forstå 

representantenes uttalelser må vi derfor se debatten i lys av de tidligere debattene ved tidligere 

lovendringer. For de som ønsket et forbud mot barnearbeid, var det skolens hensyn som sto 

sentralt. Representant Olaf Andreas Eftestøl påpekte at under den gjeldende lovgivningen, 

som hovedforslaget foreslo å beholde, ville barn ha en kombinert skole- og arbeidstid på syv 

timer pluss to til tre timer med leksearbeid. Et barn som arbeidet ved siden av skolen, ville 

dermed arbeide ni til ti timer om dagen. Ikke bare var dette skadelig for et barn, Eftestøl 

hevdet at dette også var med på å understreke forskjellene mellom folkeskolen og 

middelskolen. Det var ingen som kunne tenke seg at barn fra middelskolen skulle arbeide. 

Eftestøl mente derfor at et barn sto ved et veiskille når det ble 12 år. Det begynte enten på 

middelskolen, eller det forble på folkeskolen hvor det kunne begynne å arbeide. Dette mente 

han at satte sitt merke på folkeskolen. Han var også bekymret for statistikken, som viste at det 

stadig var flere barn som arbeidet. På den tiden var det oppe i rundt 1000 barn. Eftestøl ville 

derfor i folkeskolens navn anbefale at man forbød barnearbeid. Johan Gjøstein redegjorde for 

hvordan man også på hermetikkfabrikkene måtte forby barnearbeid. Problemet lå i at barna i 

hovedsak ikke arbeidet for fabrikkene, men at mødrene tok med seg barna på arbeid. Som et 

resultat kunne barna derfor ofte være langt under 12 år. Barna var der også langt lengre enn 

fabrikktilsynsloven ville tillate. På grunn av dette hadde fabrikker fått bøter, som hadde ført til 

at de store hermetikkfabrikkene hadde innført forbud mot barnearbeid. De hadde kapasitet til 

å klare seg uten. De mindre fabrikkene hadde ikke denne muligheten. Dessverre var de gode 

arbeidsforholdene også lokalisert i de store fabrikkene. På mindre og gamle fabrikker var det 
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ikke sanitære forhold som tilsa at barn kunne arbeide der. Gjøstein uttalte også med kraft at 

om samfunnet skulle få noe ut av skolen, så måtte barnearbeid forbys. Videre understreket 

han at saken kom til å bli kjempet for helt til forbudet kom.259 

Guttorm M. Lid kom med et mindre forslag, som innebar å utvide tidsperioden med 

hviletid før skolen på to timer. Dette var basert på samme grunnlag som da denne ble innført 

første gang, nemlig at barna skulle være tilstrekkelig uthvilte når de kom til skolen. Lid mente 

likevel at den ene timen som var lovfestet ikke var tilstrekkelig. Lid knyttet dette forslaget 

opp mot den gjeldende paragrafen. Dette ble godtatt av sosialkomiteen, og de tilpasset sin 

paragraf til forslaget.260 Like etter gjentok Bastian T. L. Eidem dette forslaget om to timer 

hvile før skoletid, og knyttet det opp til Castbergs proposisjon. Videre ville Eidem gi sin støtte 

til det Eftestøl og Gjøstein hadde tatt opp rundt hensynet til skolen. For å kunne gjennomføre 

den gamle ambisjonen om å gjøre folkeskolen til en god nok skole for alle, kunne man ikke 

godta at barna ble silt ut til fabrikkarbeid. Eidem ville også forsikre de andre om at han forsto 

at foreldre nok gjerne ville sende barna i arbeid for å hjelpe til med underholdet. Han ville 

likevel understreke at barna hadde krav om en skikkelig utdannelse som ville gi dem en plass 

i samfunnet. Dette kravet til samfunnet var langt større enn det kravet foreldrene noen gang 

måtte ha til barnas hjelp når det gjaldt familiens underhold. Underholdet av familien måtte da 

løses på en annen måte.261 

Tollef A. Gjedrem, som også hadde vært del av sosialkomiteen som sto for 

innstillingen, ville understreke at det var arbeidernes hensyn som gjorde at man ikke ville 

forby barnearbeid. Arbeidsgiverne ved hermetikkfabrikkene hadde uttrykt at de ikke hadde 

noe ønske om eller behov for å ha barn i arbeid hos seg. Det var som en tjeneste til foreldre 

som stadig spurte om man kunne ansette barn.262 Jonas Hestnes så heller ikke noe problem i å 

beholde loven slik den var, om man bare la til Lids forslag om å utvide hviletiden til to timer. 

Hans hovedargument var at når man hadde så gode lempninger på barnearbeid, så måtte barn 

som ikke hadde noe å gjøre få lov til å arbeide. Gjøstein ville ovenfor Gjedrem påpeke at 

arbeiderne ved hermetikkfabrikken i Stavanger hadde vedtatt at de ønsket barnearbeid 

avskaffet. Det var derfor meningsløst å påstå at man kun hadde barnearbeid for arbeidernes og 

barnas skyld.263 
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Da det kom til avstemningen, sto det derfor tre forslag. Enges forslag var et 

totalforbud mot barnearbeid. Ingen personer under 14 år kunne arbeide på arbeidsplasser som 

falt under fabrikktilsynsloven. Hvis dette forslaget falt, skulle man stemme alternativt over 

Castbergs endrede proposisjon med to timer fri før skolestart, og sosialkomiteens endrede 

innstilling med to timer før skolestart.  

  
Etter Enges forslag ble det stemt om følgende forslag. Den eneste endringen som ble gjort, var at barna 

skulle ha fri to timer før skolestart. Venstre: Castberg sitt forslag. Høyre: Sosialkomiteens forslag. Kilde 

i fotnote.264 

I avstemningen fikk Enges forslag om forbud mot barnearbeid 20 av 71 stemmer, og ble 

derfor ikke bifalt. I den alternative avstemningen vant sosialkomiteens innstilling med 36 mot 

35 stemmer.265  

8.3 Kommentarer og oppsummering 

Enges forslag om et totalforbud ble stemt ned med 51 mot 20 stemmer. Det mer interessante 

resultatet er likevel den alternative voteringen mellom Castbergs proposisjon og 

sosialkomiteens innstilling. Frem til denne avstemningen hadde voteringen hver gang blitt 

vunnet av de som ønsket å gå forsiktig frem. Denne gangen var det likevel bare én stemme 

                                                           
264 Venstre (Castberg): Departementet for Sociale Saker, "Prp. til lov om arbeiderbeskyttelse i industrielle 
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som skilte de to alternativene. Dette var på tross av de litt unormale omstendighetene. Det var 

blitt lite tid, mye bitterhet innad i Venstre og mange problemer med forberedelsene til 

revisjonen generelt. I de avsluttende kommentarene av debatten nevnte statsråd Friis Petersen 

at det var planer om å legge frem en ny lov om barns «erhvervsmæssige» arbeide ved neste 

Storting. Oppgavene og materialet var da allerede samlet inn.266 Denne loven ble det aldri noe 

av. Som med mange av de andre bestemmelsene i loven vi har behandlet her, skulle 

barnearbeid behandles igjen om kort tid, men det varte til 1936 før det kom nye endringer.267 

Dette var man ikke klar over ved voteringen. Det kan tenkes at resultatet ville vært annerledes 

om omstendighetene hadde vært nærmere normalen, og det ikke bare var en innskrenket 

innstilling som ble behandlet. Hadde det vært tid til en skikkelig gjennomgang av en full lov, 

ville det ikke vært nødvendig med en egen lov om barnearbeid som skulle behandles senere. 

Noen representanter kan ha stemt for å beholde forholdene slik de var inntil man skulle 

behandle loven skikkelig. Videre kan partilojalitet ha ført til at representanter fra Venstre 

stemte med partiets offisielle standpunkt, som var sosialkomiteens innstilling. Dette er likevel 

kun spekulasjoner. Vi kan likevel si med sikkerhet at det var flere ved denne avstemningen 

som ville begrense barnearbeid, enn det var i 1909. Som nevnt var det lite fra debatten i 

Stortinget som fikk noen betydning for forholdene i landet, siden alt skulle realitetsbehandles. 

Ut ifra debatten kan vi likevel si at tendensen vi har sett i hele oppgaven, hvor det har gått mot 

stadig strengere regler rundt barnearbeid, fortsatte også ut over 1910-tallet. 
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Kapittel 9 - Konklusjon 

I løpet av årene fra 1871-1915 har vi sett at lovgivningen rundt barnearbeid har gått gjennom 

en stor utvikling. I 1871 ønsket skolekommisjonen å tilpasse skolen til barnearbeidet. I 1915 

tapte forslaget om å forby barnearbeid på arbeidsplasser som falt under fabrikktilsynsloven 

med én stemmes overvekt. Basert på dette er det trygt å si at myndighetenes syn på 

barnearbeid forandret seg. Spørsmålet er da hvordan det forandret seg? I hvilken retning gikk 

forandringene? Og hvor store var de?  

For komme med en konklusjon på denne oppgaven blir jeg nødt til å gå tilbake til 

kapittel 2, der jeg gikk gjennom ulike teorier om barndom. Da valgte jeg å legge vekt på 

Pollock sin kritikk av tidligere teorier rundt synet på barndom. Dette gjorde jeg fordi de 

funnene jeg har gjort i arbeidet med denne oppgaven samsvarer med hennes teorier. Som vi så 

brukte Pollock dagbøker til å undersøke hvordan foreldre tenkte om barna sine. Der fikk hun 

innblikk i hvordan foreldrene så på barna sine, hvordan de behandlet dem og hvordan de 

oppdro dem. Hun fant at det skjedde noen forandringer i hvordan barneoppdragelse ble 

praktisert, men disse forandringene var små og de var bare overflatiske. Det grunnleggende 

synet på barndommen forandret seg ikke. Faktorer som tid, sted, kultur og samfunn førte kun 

til små endringer. Pollock oppfordret heller forskere til å spørre seg selv hvorfor 

barneoppdragelsen forandret seg så lite gjennom årene, i stedet for  å finne påståtte 

forandringer i synet på barn.268 Denne oppfordringen om å spørre hvorfor mener jeg er like 

viktig i min oppgave. Som vi har sett i kapittel 2 går de fleste teorier rundt barndom ut på at 

det skjedde en forandring fra det dårlige til det bedre. Hvis dette stemte, ville jeg forventet at 

de delene av myndighetene som støttet barnearbeid, gjorde det fordi det var akseptabelt å 

utnytte barn som arbeidskraft. Dette er derimot ikke tilfelle. Da skolekommisjonen i 1871 

foreslo at skolen skulle tilpasses arbeidet var det fordi de mente det ville hjelpe fattige 

familier å klare seg bedre. Videre oppfordret skolekommisjonen regjeringen til å undersøke 

om barnearbeid burde reguleres fordi det var mange bekymringsfulle tilfeller. Gjennom hele 

arbeidet med oppgaven har jeg ikke funnet noen indikasjon på at man ignorerte misbruk av 

barns arbeidskraft. Det har heller vært myndighetenes intensjon å bli kvitt misbruket, slik at 

man bare satt igjen med det som ikke kunne regnes som misbruk. Basert på Pollock sin 

oppfordring om å spørre hvorfor, blir det derfor ikke nok å svare på hvordan synet på 

barnearbeid forandret seg. Vi må også forstå hvorfor synet på barnearbeid forandret seg. 
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Svaret på hovedproblemstillingen i denne oppgaven blir derfor todelt. Først vil jeg svare på 

hovedproblemstillingen: Hvordan så myndighetene i Norge på barnearbeid i perioden 1871 – 

1915, i lys av dragkampen mellom behovet for barnearbeid og skole? Deretter vil jeg ta for 

meg underproblemstillingen Hvorfor forandret synet på barnearbeid seg?  

9.1 Hvordan så myndighetene i Norge på barnearbeidet i perioden 

1871-1915?  

I denne oppgaven har vi tatt for oss lover og forarbeid til lover som regulerer barnearbeid. 

Gjennom arbeidet med disse kildene har vi sett konkrete endringer i synet på barnearbeid. Vi 

har sett hvordan skolekommisjonen i 1871 ønsket å tilrettelegge skolen slik at barna skulle få 

mer tid til å arbeide. Videre har vi sett hvordan man fant ut at det var nødvendig å dele 

barnearbeidet i to deler, hvor man prøvde å regulere de to delene hver for seg. Det industrielle 

arbeidet, som kunne være skadelig, skulle reguleres gjennom en egen lov. Dette falt etter 

hvert under fabrikktilsynsloven. Her ble det satt aldersgrenser, arbeidstid og etter hvert forbud 

mot enkelte arbeidsplasser. Den andre delen av barnearbeidet var den som ikke var industriell. 

Den skulle reguleres gjennom et økt fokus på skolen. Dette ble ikke gjort gjennom å sette ned 

tillatte arbeidstider, men ved bestemmelser om at det ikke var tillatt å arbeide i skoletiden. 

Skolen ville dermed naturlig begrense hvor mye tid barna hadde til å arbeide. Her ble det 

heller ikke satt aldersgrenser. 

Etter hvert som vi kommer lengre utover i perioden, ble det synlig at skolen fikk en 

stadig sterkere posisjon ovenfor barnearbeid. Dette ble tydeligst vist med folkeskolelovene i 

1889. Her fikk skolen den absolutte forrang for barnearbeid. Dette ble også vist i diskusjonene 

rundt § 17 i folkeskolelovene, som konstaterte at det var arbeidsgivers ansvar å skaffe 

bekreftelse på barnets undervisningstid. Videre ville arbeidsgiveren bli bøtelagt hvis han 

hadde et barn i arbeid mens det egentlig skulle vært på skolen. Ingen sa det tydeligere enn 

Bonnevie: 

«[I ansettelse av et barn må arbeidsgiver undersøke], hvilke Dele af Barnets Tid han 

har Adgang til at disponere over; for han har ikke Adgang til at disponere over noget 

af den Tid, Skolen behøver.» 269 

I lovendringene etter 1889 ble denne forrangen ytterligere forsterket, og endringer siktet på å 

sørge for at skolen fikk den tid av barna de hadde krav på. Som vi så i kapittel 5.4.2 og 6.1.4, 
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ble denne paragrafen også gjentatt i fabrikktilsynsloven. Skolen fikk derfor forrang for alt 

barnearbeid i landet. 

I fabrikktilsynsloven og reguleringen av det industrielle arbeidet, tok forandringene 

lengre tid. Grunnen er nok at det var snakk om større forandringer og strengere reguleringer 

enn i skolelovene. Det ble dermed også en lengre kamp for å få gjennomslag for 

begrensningene i Stortinget. Fordi motstanden mot sterke reguleringer var stor, skjedde 

forandringene derfor gradvis. Da Mohn la frem sitt ferdige lovforslag i 1879, foreslo han at 

barnearbeidet skulle ha en aldersgrense på 12 år. Da indredepartementet skulle skrive en 

proposisjon basert på hans forslag i 1883, satte de derimot aldersgrensen til 10 år. Som vi har 

sett, ble det ikke noe av denne loven. I neste omgang foreslo arbeiderkommisjonen av 1885 

igjen at den laveste aldersgrensen skulle være 12 år. Det var også et mindretall, som utgjorde 

arbeiderrepresentantene, som ønsket at aldersgrensen skulle settes til 14 år. Da 

fabrikktilsynsloven til slutt ble behandlet på Stortinget i 1892 var forslagene blitt enda 

strengere. Flertallet i næringskomiteen nr. 2 foreslo en aldersgrense på 14 år uten unntak, 

mens mindretallet ønsket 14 år med mulighet for å søke dispensasjon for å arbeide i alderen 

12-14 år. Det var mindretallets forslag som ble vedtatt på Stortinget. Da fabrikktilsynsloven 

ble revidert i 1909 var det tre forslag til regulering av barnearbeidet. Sosialkomiteens forslag 

var det strengeste. Deres forslag var å forby barnearbeid på skoledagene. Hansson sitt forslag 

var at barn ikke kunne bruke mer enn syv timer på skole og arbeid per dag. Arbeidstiden 

kunne heller ikke overstige fem timer. Klingenbergs forslag var at barna kunne arbeide opptil 

seks timer hver dag. Av disse forslagene var det Hansson sitt forslag som vant. I 1915 var det 

også tre forslag. Enges forslag om et totalforbud mot barnearbeid ble nedstemt med stor 

margin. Etter dette ble det votert alternativt over Castbergs forslag, som forbød barnearbeid 

med unntak for hermetikkfabrikker, og sosialkomiteen som ønsket å beholde loven slik den 

var. Her vant sosialkomiteens forslag med kun én stemmes overvekt.  

I forholdet mellom skolen og arbeidet var det skolen som vant frem til slutt. Allerede i 

1889 fikk skolen den absolutte forrang ovenfor alt barnearbeid. Bestemmelsene om at et barn 

ikke kunne arbeide i skoletiden sto i både folkeskolelovene og fabrikktilsynsloven. Den sterke 

vekten på skolen og dens forrang er en parallell vi kan trekke til Bengt Sandins undersøkelser 

i Sverige. Som vi så i kapittel 1, argumenterte Sandin for at skolen var et middel for å holde 

barna unna skadelige omgivelser, arbeiderklassehjemmene og et liv på gata. 270 Videre skulle 
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barnearbeidslovgivning bidra til å få barna til å gå på skolen. Sandin beskrev 

barnearbeidslovgivning som et uttrykk for maktrelasjoner. Myndighetene ville påvirke hva 

arbeiderklassebarna lærte og hvordan de levde.271 Som jeg viste til i kapittel 3 har jeg ikke 

funnet noen slike grunner i den norske lovgivningen. Dokka trakk faktisk frem hvor lite 

samtidens mennesker la vekt på å begrunne det store fokuset på skolen. 272 Selv er jeg enig 

med Schrumpf i at man fokuserte på skolen fordi skolen var ett ledd i nasjonsbyggingen som 

pågikk på 1800-tallet.273 Sandins tanke om at skolen var et middel for å kontrollere 

befolkningen stemte derfor ikke i Norge. Dette utelukker likevel ikke hans tanke om at 

barnearbeidslovgivning var et ledd i å fremme skolens funksjon i samfunnet, som i Norge var 

å samle folket. Dette ser ut til å stemme også i Norge, ihvertfall delvis. Vi har sett hvordan 

skolen ble gitt stadig større prioritet foran barnearbeidet. Samtidig var det en god del motstand 

mot å begrense barnearbeidet i fabrikktilsynslovene. Her var det som regel de konservative og 

de som ville gå forsiktig frem, som vant på Stortinget. Den nedre aldersgrensen gikk dermed 

sakte oppover. Mohn kommenterte også i sitt forslag at man ville være lite tjent med å 

avskaffe barnearbeidet i Norge, fordi skolesystemet var såpass dårlig. 274 Det er tydelig at 

hensynet til skolen var viktig, men som vi skal se nedenfor ble det tatt hensyn til flere faktorer 

i spørsmålet om barnearbeid. 

9.2 Hvorfor forandret synet på barnearbeid seg? 

Som nevnt i begynnelsen av kapittelet, har jeg ikke funnet noen indikasjon på at 

myndighetene ignorerte misbruk av barns arbeidskraft. Likevel har vi gjennom denne 

oppgaven sett at myndighetene har forsvart barnearbeidet, og prøvd å holde mulighetene for 

barnearbeid åpne. Dette gjorde de ikke fordi utnyttelse av barnearbeid var akseptert, men fordi 

aspekter av barnearbeidet kunne være positive eller nødvendige. Det er viktig å huske at 

Stortinget og Regjeringen ikke opererte i lukkede rom. Det var flere sider ved samfunnet de 

måtte ta hensyn til, blant annet økonomien i landet, industrien og fattigdommen. Ofte kunne 

barnearbeidet bli sett på som en løsning på problemer innenfor disse områdene. Hvis vi går 

tilbake til kapittel 3 og ser på oversikten over argumentene for og mot barnearbeid, finner vi 

følgende argumenter for barnearbeidet: Barnearbeidet hjalp fattige familier med økonomien. 

Det var oppdragende, utdannende, disiplinerende og ansvarsbyggende for barna. Barna fikk 

hjelp til bygge en identitet og et bedre selvbilde. Det holdt dem også unna lediggang. Til slutt 
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ble det også hevdet at industrien var avhengig av barnearbeidet for å konkurrere med utlandet. 

Av disse argumentene er det bare hensynet til industrien som ikke gagner barnet selv. 

Barnearbeidet kunne bidra til en fattig families underhold. Det var bekymringer for at hvis 

disse barna ikke kunne arbeide, ville de bli underernærte og syke. Denne bekymringen var til 

og med utgangspunktet for at spørsmålet om barnearbeid ble tatt opp på Stortinget for første 

gang. Videre mente man at barna kunne lære mye av å arbeide. I arbeidet ble det stilt krav om 

ansvar og disiplin. Samtidig kunne de lære mye om et yrke de kanskje skulle arbeide med i 

fremtiden. Ved å bidra til familiens økonomi kunne barna også få et bedre selvbilde. De 

kunne føle seg som en viktig bidragsyter til familien og få sterkere bånd til denne gjennom sitt 

bidrag. Den personen som representerte dette synet sterkest var Ole Jacob Sparre i 

arbeiderkommisjonen av 1885. Han argumenterte også for at hensynet til industrien ikke 

skulle være noen faktor i en slik sak. Det var kun barnets hensyn som var viktig. Hans 

uttalelser ble også brukt av Indredepartementet i deres proposisjon til en revisjon av 

fabrikktilsynsloven i 1890 og i 1891. I 1908 skrev sosialkomiteen en innstilling til en ny 

revisjon av fabrikktilsynsloven. Her argumenterte mindretallet på samme måte som Sparre 

hadde gjort. Barnearbeidet hadde mange positive aspekter knyttet til seg. Dette måtte til og 

med stortingsrepresentant Mowinckel, som var for en kraftig regulering av barnearbeidet, 

innrømme: 

«Naar man taler om, at børn har saa godt af beskjæftigelse og arbeide, saa kan jeg nok 

være enig i det; men alt med maade»275 

Vi kan også se på en lignende uttalelse fra stortingsrepresentant Vraa: 

«… jeg er heller ikke en principiel modstander af, at børnene arbeider; jeg er enig i, at 

børnene har godt af at deltage i livets praktiske arbeide ligesaavel for by som land. 

Men det er det, jeg vil, at det skal have en grænse;…» 276 

Mowinckel og Vraa var ikke imot alle former for barnearbeid, men de mente at det måtte ha 

reguleringer og begrensninger. For det var også negative sider knyttet til barnearbeidet. Og 

det forekom misbruk av barns arbeidskraft. Skolekommisjonen av 1871 viste for eksempel til 

følgende eksempel da de oppfordret regjeringen til å vurdere en lov: 
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«Skolegutter, som have været paa Nattearbeide, komme paa Skolen Kl. 8 Morgenen 

efter 1 ½ Times Søvn; men de maa som oftest gives fri Kl. 12 middag, for at de kunne 

faa sovet du inden Kl. 6 Eftermiddag (da Nattearbeidet paany begynder).» 277 

Mowinckel har også et eksempel på misbruk av barnearbeid: 

«Nei, det er det arbeide, de har i smaaforretningerne, som er det værste, der, hvor de 

holder paa til langt paa nat, hvor de benyttes til ærender i det uendelige og bruges til at 

bære tunge pakker rundt omkring i hele byen i al slags veir, vaade, elendige og sultne. 

Det er det arbeide, som er værst, og det er det, denne nye bestemmelse vil sætte en 

stopper for.»278 

Går vi tilbake til argumentene mot barnearbeid fra kapittel 3 finner vi følgende: Arbeidet 

kunne påføre barna skader. Det var med på å presse de voksnes lønninger nedover, som igjen 

gjorde flere foreldre avhengige av å sende barna på arbeidet. Man var redde for at barna ville 

bli griske, eiersyke og egenrådige. De voksne arbeiderne kunne også påvirke barna negativt 

med dårlig ordbruk og holdninger. Til slutt kom også hensynet til skolen som vi så på over. 

I kapittel 3 nevnte jeg at argumentene for og mot kun i liten grad endret seg. 

Forskjellen lå i hvor stor vekt man la på hvert argument. Denne endringen kom etter hvert 

som man fikk flere kunnskaper om situasjonen. Med tiden ble stadig flere i samfunnet opplyst 

om problemene knyttet til barnearbeid, og dermed ble ønsket om endringer større. 

Problemene knyttet til barnearbeidet ble etter hvert sett på som alvorlige nok til at de 

overskygget de positive sidene, eller man så for seg hvordan man kunne løse problemene uten 

barnearbeid. Det ble for eksempel påpekt hvordan barnearbeidet presset lønningene nedover, 

og at uten barnearbeidet kunne foreldrene forsørge barna selv. Man ble etter hvert også mer 

klar over hvordan arbeidsplassen kunne være helsefarlig, og dette førte til stor bekymring for 

barna. Mindretallet i arbeiderkommisjonen i 1885 la spesielt vekt på disse faktorene. 279 Som 

vi så i kapittel 4 påpekte også Kristiania Lærerforening i 1880 hvordan skolen hadde en 

oppdragende funksjon. 280 Utvidet skoletid ville også minke barnas lediggang.  

Som vi så i kapittel 1 argumenterer Schrumpf i Barndomshistorie for at: «Skulefolk, 

politikarar og lovgivarar oppfatta fabrikkbarnet som eit utnytta, unaturleg og skittent barn som 

stod i kontrast til det reine, sterke og sunne barnet.»281 Etter arbeidet med denne oppgaven 
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syntes jeg Schrumpfs konklusjon mangler noen nyanser. Det var definitivt 

stortingsrepresentanter som mente at arbeiderbarn kunne bli beskrevet på denne måten. Disse 

var naturlig nok imot barnearbeid. Men det var også mange stortingsrepresentanter som 

ønsket at barna skulle ha mulighet til å arbeide. Schrumpfs konklusjon er dermed ikke 

dekkende for alle representantene. 

Pollock skriver følgende om foreldrenes og myndighetenes forhold til barnearbeid:  

«… mothers and fathers have always had the concept of childhood, whereas those in 

power had to learn not so much what a child is, but that its helplessness could be 

exploited by society and it therefore required state protection. Parents have always 

tried to do what is best for their children, within the context of their culture»282  

Stortingsrepresentantene og regjeringsmedlemmene var som regel også foreldre. De hadde 

derfor full forståelse for hva barn hadde behov for. De ville også forsøke å gjøre det de mente 

var best for barna sine. Det er derfor logisk at de også ønsket å gjøre dette for barn generelt. 

Det er likevel ikke til å komme fra at stortingsrepresentantene og deres barn stort sett ikke 

befant seg i en situasjon hvor barnearbeid var en relevant problemstilling. Problemene rundt 

barnearbeidet var derfor noe de måtte gjøres oppmerksomme på. Etter hvert som de ble 

bevisstgjort ser vi også en vilje til å handle. Dette kommer tydelig frem når vi gransker 

argumentene som ble brukt for og mot barnearbeidet. Det mest gjennomgående ved dem, er at 

bak hvert enkelt lå det som regel et ønske om å bedre situasjonen for barnet. Etter hvert som 

man fikk mer kunnskap om hva som kunne være skadelig for et barn, tilpasset man 

argumentene deretter. Barnearbeid ble lenge sett på som løsningen på problemer som 

lediggang, familienes økonomi, oppdragelse med mer. Da det ble tydelig at skolen var et 

bedre alternativ, tippet også vekten i argumentene i skolens favør. Dermed ble det også 

strengere reguleringer. Myndighetenes stadig strengere begrensning av barnearbeidet ble 

dermed en naturlig utvikling, etter hvert som man fikk mer kunnskap og erfaring. Dette er i 

tråd med Schrumpf sin teori som vi så på i kapittel 1, om at skolen ikke var barnas redning fra 

barnearbeidet, men en naturlig prosess.283 Det eneste jeg vil legge til her er at flere av 

skolefolkene, politikerne og lovgiverne nok var mer positive til barnearbeidet enn Schrumpf 

sikter til. 

I det store og det hele kan vi se en endring i synet på barnearbeid. Barnearbeidet ble 

strengere regulert, og i dragkampen mellom skolen og barnearbeidet var det skolen som vant 

                                                           
282 Pollock, Forgotten children : parent-child relations from 1500 to 1900, s. 64. 
283 Schrumpf, Barndomshistorie, s. 55. 
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frem. Skolen kunne gi barnet utdannelse, oppdragelse, disiplin og ansvarsfølelse uten å bringe 

med seg negative sider som helsefare, dårligere moral og egenrådighet. Det underliggende 

synet på barndom endret seg likevel ikke. Enten en stortingsrepresentant var for eller mot 

barnearbeid, ser det ut til at målet hele tiden var å sørge for barnets beste, ut i fra den 

konteksten man sto i og den kunnskapen man hadde. Hvorfor forandret da synet på 

barnearbeid seg? Tidligere i oppgaven trakk vi slutningen om at barnearbeidslovgivning 

skulle bidra til å fremme skolens funksjon. Likevel er ikke dette hele sannheten. Sandin 

kritiserte de svenske forskerne som forklarte barnearbeidslovgivningen ut fra et humanistisk 

synspunkt. I Norge ser det derimot ut til at humanistiske tanker hadde en god del å si for 

barnearbeidslovgivningen. Med økt kunnskap om og erfaring med barnearbeid og mulige 

skadevirkninger, sammen med hensynet til skolen og dens funksjon, kan dette forklare 

hvorfor synet på barnearbeid endret seg i løpet av denne tidsperioden. 

  



 

121 
 

Litteraturliste 

 

Ariès, Philippe. Centuries of Childhood: A Social History of Family Life (original tittel: 

L'enfant et la vie familiale sous l'ancien regime). Civilisations d'hier et d'aujourd'hui. 

Paris1960. 

Bjørnson, Øyvind. 100 år for bedre arbeidsmiljø : 1893-1993 : arbeidstilsynet 100 år. Oslo: 

Tiden, 1993. 

Bull, Edvard. Arbeiderklassen blir til : (1850-1900). redigert av Edvard Bull, Arne Kokkvoll, 

Jakob Sverdrup og Lill-Ann Jensen. Vol. 1, Oslo: Tiden, 1985. 

Bull, Edvard. Arbeidervern gjennom 60 år. Oslo: I kommisjon hos Tiden, 1953. 

Dokka, Hans-Jørgen. Fra allmueskole til folkeskole : studier i den norske folkeskoles historie i 

det 19. hundreåret. Oslo: Universitetsforlaget, 1967. 

Erhvervmæssig arbeide blandt skolebarn i Kristiania. Kommunens statistiske kontor, 1912. 

Gliddi, Ole Gregert. "Då allmugen såg skulen som nyttig: Ei undersøking av skulefråværet i 

indre bygder av Vest-Agder mellom 1850 og 1890." Universitetet i Oslo, 2015. 

Kayser Nielsen, Niels. Bonde, stat og hjem : nordisk demokrati og nationalisme - fra 

pietismen til 2. verdenskrig. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2009. 

Kjeldstadli, Knut. Fortida er ikke hva den en gang var : en innføring i historiefaget. 2. utg. 

ed. Oslo: Universitetsforlaget, 1999. 

Mechling, Jay. "Advice to Historians on Advice to Mothers." Journal of Social History 9, no. 

1 (1975): 44-63. 

Mohn, Jacob Neumann. "Angaaende Børns og Unge Menneskers Anvendelse til Arbeide 

udenfor Hjemmet." i Oth. Prp. No. 15, (1883). 1879. 

Myhre, Jan Eivind. Historie : en introduksjon til grunnlagsproblemer. Oslo: Pax, 2014. 

Pollock, Linda A. Forgotten children : parent-child relations from 1500 to 1900. Cambridge 

paperback library. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 

Qvortrup, Jens. Børn halv pris : nordisk barndom i samfundsperspektiv. Esbjerg: Sydjysk 

Universitetsforl., 1994. 

Sandin, Bengt. Hemmet, gatan, fabriken eller skolan : folkundervisning och barnuppfostran i 

svenska städer 1600-1850. Arkiv avhandlingsserie, 0347-4909 ; 22. Lund: Arkiv, 

1986. 

Sandin, Bengt. " "In the Large Factory Town" Child Labour Legislation, Child Labour and 

School Compulsion." i Industrious children : work and childhood in the Nordic 



122 

 

countries 1850-1990, redigert av Ning de Coninck-Smith, Bengt Sandin og Ellen 

Schrumpf. Odense: Odense University Press, 1997. 

Schrumpf, Ellen. Barndomshistorie. Utsyn & innsikt. Oslo: Samlaget, 2007. 

Schrumpf, Ellen. "Barndomshistorie : perspektiver og problemer." Barn, no. Årg. 26, nr. 2 

(2008): 13-30. 

Schrumpf, Ellen. Barnearbeid - plikt eller privilegium? : barnearbeid og oppvekst i to norske 

industrisamfunn i perioden 1850-1910. Kristiansand: Høyskoleforl., 1997. 

Schrumpf, Ellen. "From full-time to part-time: Working Children in Norway from the 

nineteenth to the twentieth century." i Industrious children : work and childhood in the 

Nordic countries 1850-1990, redigert av Ning de Coninck-Smith, Bengt Sandin og 

Ellen Schrumpf. Odense: Odense University Press, 1997. 

Shorter, Edward. The making of the modern family. London: Collins, 1976. 

Solberg, Anne. Barns arbeidsliv : en undersøkelse av 800 10-12 åringers arbeidsoppgaver i 

hjem og nabolag. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 1987. 

Solberg, Anne. "Negotiating childhood : empirical investigations and textual representations 

of children's work and everyday life." Nordplan, 1994. 

 

Kilder 

Trykte kilder 

Stortingsforhandlinger 

Kan finnes i Stortingets digitale arkiv på https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Stortingsforhandlinger/ (26.10.2016) 

Arbeiderkommisjonen 1885. "Forslag til Lov om Tilsyn med Arbeide i Fabriker m.v. og Lov 

om Arbeidstidens Begrænsing i forskjellige Virksomheder, der ikke omfattes av 

foranførte Lovforslag med Motiver." 1888. 

Christiania Lærerforening. "Forestilling angående Lov om Folkeundervisning i 

Kjøbstæderne." i Angaaende Udfærdigelse af en Lov om Almueskolevæsenet i 

Kjøbstæderne., 1880. 

Departementet for Sociale Saker, Handel, Industri og Fiskeri. "Ot. prp. nr. 35 om utfærdigelse 

av Lov om arbeiderbeskyttelse i industrielle virksomheter.", 1914. 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/


 

123 
 

Det Medicinske Selskab. "Diskussion i det medisiske Selskab angaaende Forslag til Lov om 

Tilsyn med Arbeide i Fabriker." i Dokument Nr. 46. (1891), edited by 

Næringskomiteen Nr. 2, 1890. 

Handels- og industridepartementet. "Ot. prp. nr. 43. Angaaende udfærdigelse af lov om tilsyn 

med arbeide i fabriker m. v.", 1904-1905. 

Indredepartementet. "Ot. prp. nr. 26. Angaaende udfærdigelse af en lov om tilsyn med arbeide 

i fabriker m. v.", 1900-1901. 

Indredepartementet. "Oth. Prp. No. 8 Om Udfærdigelse af Lov om Tilsyn med Arbeide i 

Fabriker m.V.", 1890. 

Indredepartementet. "Oth. Prp. No. 15 Angaaende Udfærdigelse af Lov om Børns Anvendelse 

til Fabrikarbeide m.v.", 1883. 

Indredepartementet. "Oth. Prp. No. 24 Ang. Udfærdigelse af en Lov om Tilsyn med Arbeide i 

Fabriker m. v.", 1891. 

Indredepartementet. "Oth. Prp. No. 26 Ang. Udfærdigelse av en Lov om Tilsyn med Arbeide i 

Fabriker m.v.", 1892. 

Indredepartementet. "Oth. Prp. No. 27 Om Udfærdigelse af en Lov, Indeholdende Tillæg til 

Lov af 27de Juni 1892 om Tilsyn med Arbeide i Fabriker m. v.", 1894. 

Kirke- og undervisningsvæsenet. "Oth. Prp. No. 9. Ang. Forslag til Lov om 

Almueskolevæsenet i kjøbstæderne." 1879. 

Kirkedepartementet. "Ot. prp. nr. 19. Angaaende udfærdigelse af en lov indeholdende 

forandringer i lov om folkeskolen i kjøbstæderne af 26de juni 1889.", 1906/1907. 

Kirkedepartementet. "Ot. prp. nr. 20. Angaaende udfærdigelse af en lov indeholdende 

forandringer i lov om folkeskolen paa landet af 26de juni 1889.", 1906/1907. 

Kirkekomiteen. "Indst. O. II A. Indstilling fra Kirkekomiteen angaaende den Kongelige 

Proposition til Lov om Folkeskolen paa Landet.", 1889. 

Kirkekomiteen. "Indst. O. II. Indstilling fra Kirkekomiteen angaaende den kongelige 

Proposition til Lov om Almueskolevæsenet i Kjøbstæderne." 1879. 

Kirkekomiteen. "Indst. O. II. Indstilling fra Kirkekomiteen angaaende den Kongelige 

Proposition til Lov om Almueskolevæsenet i Kjøbstæderne.", 1880. 

Kirkekomiteen. "Indst. O. VI. Kontinuationsindstilling til indst. O. VIII B for 1906/1907 fra 

kirkekomiteen." 1908. 

Kirkekomiteen. "Indst. O. VIII A. Indstilling fra kirkekomiteen angaaende udfærdigelse af en 

lov indeholdende forandringer i lov om folkeskolen paa landet af 26de juni 1889.", 

1906/1907. 



124 

 

Komiteen for sociale Spørgsmaal. "Indst. O. No. 93. Indstilling fra Komiteen for sociale 

Spørgsmaal angaaende kongelig Proposition til Lov, Indeholdende Tillæg til Lov af 

27de Juni 1892 om Tilsyn med Arbeide i Fabriker m. v.", 1894. 

Komiteen for sociale Spørgsmaal. "Indst. O. V. Indstilling fra Komiteen for sociale 

Spørgsmaal angaaende den kongelige proposition til lov om tilsyn med arbeide i 

fabriker m. v.", 1901/1902. 

"Lov om tilsyn med arbeide i fabriker m. v.", 1909. 

Næringskomiteen Nr. 2. "Indst. O. IX. Indstilling fra nærinkgskomiteen nr. 2 angaaende 

udfærigelse af en lov om tilsyn med arbeide i fabriker m.v. samt ang forslag til lov om 

arbeidstidens begrænsing i forskjellige virksomheder, der ikke omfattes av førstnevnte 

lov.", 1891. 

Næringskomiteen Nr. 2. "Indst. O. VI. Indstilling fra næringskomiteen nr. 2 angaaende 

udfærdigelse af en lov om tilsyn med arbeide i fabriker m. v.", 1892. 

Odelsthinget og Lagthingets Indstillinger og Beslutninger. "To og tredivte ordentlige 

Storthings Indstillinger og Beslutninger 1883. B. Odelsthingets og Lagthingets 

Indstillinger og Beslutninger.", 1883. 

Skolekommisjonen 1871. "Udkast til lov om det lavere undervisningsvæsen i kjøbstæderner 

med begrunnelse." Christiania: P. T. Mallings Boghandel, 1873. 

Skolekommisjonen 1885. "Udkast til Lov om Folkeskolen." 1887. 

Socialkomiteen. "Indst. O. XIV. Indstilling fra socialkomiteen angaaende den kongelige 

proposition til lov om tilsyn med arbeide i fabriker m. v.", 1908. 

Stortingstidene. "Forhandlinger i Lagthinget 1892." 1892. 

Stortingstidene. "Forhandlinger i Lagthinget 1894." 1894. 

Stortingstidene. "Forhandlinger i Odelsthinget 1879." 1879. 

Stortingstidene. "Forhandlinger i Odelsthinget 1889." 1889. 

Stortingstidene. "Forhandlinger i Odelstinget 1880." 1880. 

Stortingstidene. "Forhandlinger i Odelstinget 1892." 1892. 

Stortingstidene. "Forhandlinger i Odelstinget 1894." 1894. 

Stortingstidene. "Forhandlinger i Odelstinget 1906/1907." 1906/1907. 

Stortingstidene. "Forhandlinger i Odelstinget 1908." 1908. 

Stortingstidene. "Forhandlinger i Odelstinget 1909." 1909. 

Stortingstidene. "Forhandlinger i Odelstinget 1915." 1915. 

 



 

125 
 

Utrykte kilder 

Kirke- og undervisningsvæsenet. "Innstilling av 11/6 1880 om folkeskolelov for 

kjøbstedærne.", 1880. – Ligger i Riksarkivet i arkivmappen Skolekommisjonen 1875, 

Folkeskolevesenet under Skolekontoret, Kirke- og undervisningsdepartementet. 

 

Internett 

Berg, Ole F. "Kongen i statsråd." https://snl.no/Kongen_i_statsr%C3%A5d. 

Statistisk Sentralbyrå. "Konsumprisindeksen, september 2016." http://www.ssb.no/priser-og-

prisindekser/statistikker/kpi/maaned. 

Stortinget. "Saksgangen før 1.10.2009." https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-

demokratiet/Storting-og-regjering/Saksgangen/. 

 

 


