
Den første ugeløn 
 

 Skoletjenesten, Arbejdermuseet 

Historien du skal læse her, er det vi kalder for en erindring. Det vil sige, at det er en person, der har 

skrevet om sit liv. Erindringen her er skrevet af en mand, der blev født i 1885. 

Uddraget her beskriver hans første ugeløn på fabrikken Carlsberg, hvor han fik arbejde. 

Da jeg var nået de 10 år fik jeg arbejde på Carlsberg. Vi små arbejdsmænd skulle møde fra klokken 

6 morgen til 12 middag med en halv times frokostpause. Altså 5 en halv times ølaftapning. Jeg sad 

foroverbøjet over en tappemaskine, som også har sat sine spor på mig. 

Det var et koldt job vinterdage at håndtere de kolde tønder, som ankom i de tidlige morgentimer, og 

vi små drenge skulle trille de store tønder, som ankom i de tidlige morgentimer, og vi små drenge 

skulle trille de store tønder sammen med de voksne op ad et langt lad. Særligt de strenge frostdage 

hang fingrene fast i jerntøndebåndene. Det morede de voksne, når vi pustede på de valne fingre 

(fingrene bliver stive af kulde). Al den herlighed blev lønnet med 2. kroner om ugen ca. godt 5 øre i 

timen. 

Og al  den tøj  man ødelagde.  Når  klokken var  12 middag og vi  skulle  hjem,  var  mine  bukser 

plaskvåde af øl, som stivnede på vejen hjem. Udturen tog 20 minutter og hjem ligeså. Jeg var stolt 

over  min faste  ugeløn,  men det var  alligevel  en hård omgang.  Op klokken 5 morgen og hente 

gammelt  brød  og  om vinteren  trave  af  sted  i  høje  snedriver  og  have  våde  fødder  inden  man 

begyndte det daglige arbejde, og så få alt det øl sprøjtet fra maskinerne og ud på bukserne.      

Der må have været godt med krummer i en, for sygdom kan jeg ikke huske, at jeg har haft. 
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Drengen beskriver, hvordan de voksne griner, når drengenes fingre bliver valne. Hvorfor 

griner de? 

Drengen i erindringen skriver, at han er stolt af sin faste ugeløn. Hvorfor tror du han er 
stolt? Hvornår er du stolt? 

Han skriver, at tappemaskinen har sat sig sine spor på ham. Hvad mener han med dette?

Fotografiet her viser et ølaftapperi fra København i slutningen af 1800 tallet. Prøv at læg mærke til 

hvor mange af børnene på fotografiet, der er arbejdere. Diskuter hvor gamle I tror, disse børn er. 
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