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GRADIVO ŠT. 7 
 

ZGODBE ŽRTEV OTROŠKEGA DELA 
 
 
EKIPA št. 1 
 
 
1. John Allett je z delom v tekstilni tovarni začel pri 14 letih. Ko je bil star 53 let, je 21. maja 1832 
odgovarjal na vprašanja Michaela Sadlerja in njegovega odbora spodnjega doma britanskega 
parlamenta. 
 
 
Vprašanje:  Povejte, prosim, ali se je število delovnih ur povečalo. 
Odgovor:  Ko sem začel delati v tovarni, sem delal kakšnih 11 ur na dan, sčasoma pa se je to 
podaljšalo na 15, 16, včasih tudi 18 ur. Pri svojih otrocih opažam, da so še kar živahni, proti koncu 
tedna pa so že počasi utrujeni. 
Vprašanje: Ali so več ali manj ves čas pokonci? 
Odgovor:  Ves čas. Počitek ni mogoč. 
Vprašanje:  Ali so bili kdaj nenavadno zaspani? 
Odgovor:  Zelo zaspani. Zvečer mi je moj najmlajši že kdaj rekel: „Oče, koliko je ura?“ Mogoče 
sem odgovoril: „Sedem.“ „Oh! A še dve uri manjkata do devetih?“ Tako hudo mi je. Mislim si, da bi 
raje videl, da umrejo od lakote, kot da jih vidim trošiti se na tak način. Zgodilo se je že, da je malo 
pred domačimi vrati zaklical: „Mati, a je večerja že skuhana?“, potem je pa zaspal, kakor hitro so mi 
ga vzeli s pleč, še preden je povečerjal. 
Vprašanje:  Kdaj je šel fantič prvič v tovarno? 
Odgovor:  Ko je bil star nekje šest, sedem let. 
Vprašanje:  Ali se več nesreč zgodi proti koncu dneva? 
Odgovor:  Za več nesreč na začetku kot pa na koncu dneva vem. Bil sem priča eni. Otrok je 
obdeloval volno, to pomeni, da je volno pripravljal za v stroj. Pa ga je zagrabil jermen, saj še ni bil 
dobro zbujen, in ga je potegnilo v stroj. En ud smo našli na enem mestu, drugega na drugem, 
razkosalo ga je. Njegovo celo telesce je potegnilo noter, čisto ga je zmaličilo.  
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2. Elizabeth Bentley je bila rojena leta 1809 v Leedsu. V tovarni lanu je začela delati pri šestih letih. 
4. junija 1832 je odgovarjala na vprašanja Michaela Sadlerja in njegovega odbora spodnjega doma 
britanskega parlamenta. Pripovedovala je o tem, kako je delo v česalnici resno načelo njeno zdravje: 
„Prahu je bilo toliko, da se mi je usedel na pljuča, delo je bilo pa tako zelo težko. Tako bolehna sem 
postala, da sem vsakič, ko sem potegnila dol košare, čutila, kako sem se vsa pretegnila.“ Povedala je, 
da je zdaj „močno pohabljena“. Dodala je: „Kakšnih 13 sem jih imela, ko se je vse to začelo, od takrat 
gre samo še na slabše.“  
 
 
Vprašanje:  Od kdaj do kdaj je bil vaš delovnik? 
Odgovor:  Ko sem bila še otrok, sem delala od petih zjutraj do devetih zvečer. 
Vprašanje: Kdaj ste imeli čas za obrok hrane? 
Odgovor:  Imeli smo 40 minut opoldne. 
Vprašanje:  Ali ste imeli kaj časa za zajtrk ali da greste pit? 
Odgovor:  Ne, sami smo se morali znajti. 
Vprašanje:  Ste imeli čas, da zajtrk pojeste? 
Odgovor:  Ne. Morali smo ga pustiti ali odnesti domov; če ga nismo odnesli, ga je vzel 
nadzornik, ki ga je vrgel prašičem. 
Vprašanje: Kaj se je zgodilo, če ste malo popustili pri delu ali če ste zamudili? 
Odgovor:  Pretepli so nas z jermenom. 
Vprašanje:  Kakšno delo ste opravljali? 
Odgovor:  Tehtala sem lan v česalnici. 
Vprašanje:  Kako dolgo ste delali tam? 
Odgovor:  Od pol šestih do osmih zvečer. 
Vprašanje:  Kako izgleda česalnica? 
Odgovor:  Vsa prašna je. Zaradi prahu drugih sploh ne vidiš. 
Vprašanje:  Ali je delo v česalnici načelo vaše zdravje? 
Odgovor:  Ja. Prahu je bilo toliko, da se mi je usedel na pljuča, delo je bilo pa tako zelo težko. 
Tako bolehna sem postala, da sem vsakič, ko sem potegnila dol košare, čutila, kako sem se vsa 
pretegnila. 
Vprašanje:  Ali ste zaradi tega dela močno pohabljeni? 
Odgovor:  Ja, sem. 
Vprašanje:  Kdaj se je to začelo? 
Odgovor:  Kakšnih 13 sem jih imela, ko se je vse to začelo, od takrat gre pa samo še na slabše. 
Ko mi je umrla mama, sem morala skrbeti sama zase. 
Vprašanje:  Kje ste zdaj? 
Odgovor:  V ubožnici. 
Vprašanje:  Ali ste povsem nezmožni za delo v tovarni? 
Odgovor:  Ja. 
Vprašanje:  Ali ste bili pripravljeni delati vse, dokler bi lahko, že od ranega otroštva? 
Odgovor:  Ja. 
Vprašanje:  Ali ste vaši ovdoveli materi pomagali, vse dokler ste mogli? 
Odgovor:  Ja. 
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EKIPA št. 2 
 
 
1. John Birley se je rodil leta 1805 v Bethnal Greenu, v Londonu. Oče mu je umrl, ko je bil star dve 
leti. Ko je zbolela mati, so ga skupaj s sestro leta 1810 poslali v ubožnico v Bethnal Greenu. Kasneje je 
Birley pripovedoval: „Imeli smo dobro hrano, dobre postelje, dvakrat ali trikrat tedensko smo lahko 
delali, kar smo želeli. Naučili so nas brati in so bili z nami v vseh ozirih prijazni.“ 
 
„Tistega leta, ko je umrla mama, imel sem šest ali sedem let, je prišel človek, ki je iskal ubožniške 
vajence. Vsi smo morali priti v glavno sobo, kakšnih 40 nas je bilo. Rekel bi, da je pri mizi sedelo 
kakšnih 20 gospodov, s svinčnikom in papirjem pred seboj. Enega za drugim so nas klicali po imenih. 
Vsi smo v vrsti stali pred njimi. Ko so poklicali moje ime, sem stopil na sredino sobe.“ Eden od mož je 
dejal: „John, izgledaš mi postaven fant, bi šel rad na deželo?“ Odgovoril sem: „Bi, gospod.“ 
 
Birleyja so odpeljali v Buxton v Derbyshiru. „V Buxton smo prispeli v soboto ob štirih popoldne. Čakal 
nas je pokrit voz. Zlezli smo noter in se odpeljali do vajeniške zgradbe v Litton Millu, kakšnih šest milj 
ven iz Buxtona. Voz se je ustavil in odkorakali smo do poslopja, kjer smo zagledali gospodarja, ki nas 
je vse po vrsti premeril in nam ukazal, kam naj gremo. Prinesli so nam večerjo. Zelo smo bili lačni, 
ampak nismo mogli jesti. Dali so nam ovsen hlebček, kot je navada v Derbyshiru, ampak ga še nikoli 
prej nismo videli. Kisel je bil, kot da bi jedli sam kis.“ 
 
John Birley je spoznal, da je postal vajenec v bombažni tovarni v Cressbrook Millu. „Naš delavnik je 
bil od petih zjutraj do devetih ali desetih zvečer, ob sobotah do enajstih, pogosto pa do polnoči. Ob 
nedeljah smo morali čistiti stroje. Časa za zajtrk ni bilo, kosilo smo pojedli stoje, za malico pa tudi ni 
bilo časa. V tovarno smo odhajali ob petih in delali do približno osmih ali devetih, ko so nam prinesli 
zajtrk – kašo na vodi z ovsenim hlebčkom in čebulo za začimbo. Za kosilo smo dobili ovsene 
derbyširske hlebčke, razrezane na štiri kose in razporejene v dva kupa. V enem so bili koščki 
premazani z maslom, v drugem preliti z melaso. Ob ovsenih hlebčkih so bile pločevinke z mlekom. 
Popili smo mleko, vzeli hlebčke in šli nazaj na delo, ne da bi se usedli. Potem smo delali do devetih ali 
desetih zvečer, ko se je vodno kolo ustavilo. Nehali smo delati in šli nazaj v vajeniško poslopje, ki je 
bilo kakšnih 300 metrov stran od tovarne. Zgradba je bila velika, kamnita, obdana z dva- do 
trimetrskim zidom z enimi samimi vrati, ki so bila vedno zaklenjena. Prostora je bilo za približno 150 
vajencev.“ 
 
Kot z večino vajencev so tudi z Birleyjem ravnali zelo slabo: „Gospodar, gospod Needham, je imel pet 
sinov: Franka, Charlesa, Samuela, Roberta in Johna. Ti so skupaj z nadzornikom po imenu Swann 
hodili po tovarni s palicami v roki. Frank me je enkrat tako pretepel, da se je sam prestrašil. Mislil je, 
da me je ubil. Udaril me je v senca in me neumorno suval. Enkrat me je podrl na tla in mi grozil s 
palico. Zaščitil sem si glavo z roko, po kateri je udarjal z vso močjo. Imel sem zlomljen komolec. Še 
danes se mi vidijo posledice in ves čas čutim bolečine, ki me bodo spremljale do konca.“ 
 
Birley se je odločil, da ubožnico v Bethnal Greenu obvesti o svoji stiski: „Na vsak način sem hotel 
gospodu v župniji Bethnal Green sporočiti, kako ravnajo z mano, zato sem skupaj z Johnom Oatsem 
napisal pismo in ga oddal na pošti v Tydeswellu. A pismo so odprli in ga dali staremu Needhamu. 
Premlatil naju je s sprehajalno palico, da sva se komaj še plazila. Malo po tem so iz Londona prišli 
trije možje. Ampak preden so nas poslali prednje, so nas umili in očistili in nam naročili, da moramo 
reči, da radi delamo v tovarni in da z nami dobro ravnajo. Needham je skupaj s sinovi ostal v 
prostoru. Spraševali so nas o tem, kako z nami ravnajo, na kar smo odgovorili, kot so nam naročili, 
ker si nismo upali reči nič drugega, saj smo vedeli, kaj se bo zgodilo, če povemo po pravici.“ 
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Poleti 1849 se je z Johnom Birleyjem pogovarjal James Rayner Stephens. Njegova zgodba o tem, kako 
je kot otrok delal v Cressbrook Millu, je bila 19. maja 1849 objavljena v časniku Ashton Chronicle. 
 
 
2. Pričevanje enajstletne deklice: v „začetkih industrije“, str. 43, Preiskava odbora za rudnike (1842): 
„V rudniku delam že tri leta, pomagam očetu. V jamo grem ob dveh zjutraj, ven pa ob enih ali dveh 
popoldne. Spat se odpravim ob šestih zvečer, da lahko naslednji dan delam naprej. Tam, kjer delam, 
je ruda na zelo strmem predelu. Tovor moram potiskati navzgor po štirih progah, da pridem do 
glavnega rova. Moja naloga je napolniti štiri do pet vozičkov: v vsakega gre po dvesto kilogramov. Da 
napolnim pet vozičkov, moram dvajsetkrat iti sem in tja. Ko ne morem več, mi primažejo klofuto. 
Zelo sem vesela, ko je delavnika konec, ker sem čisto zdelana.“ 
 
 
3. Zapisnik po inšpekciji (arhiv departmaja Loire 88 M 21) 
„V steklarni gospoda Irénéeja Laurenta iz Vauchea je 27. julija ob petih popoldne Jean-Marie Januel, 
star osem let, delal v izmeni, ki z delom začne ob štirih in konča ob polnoči ... oteževalna okoliščina 
pa je, da otrok ne obiskuje nobene šole, nima knjižice in ni zaveden v registru delovne sile, kar 
pomeni namerno prikrivanje tega otroka pred našo zaščitniško vlogo“. Prepričani, da pred nami 
skrivajo otroke na nočni izmeni, smo se 9. maja 1891 ob drugi uri zjutraj povzpeli na podstreho, kjer 
delavci spijo. Tam smo našli že imenovanega Granger Josepha, ki se je očitno pravkar skril v posteljo, 
še oblečen, s klobukom na glavi in čevlji na nogah, v roki pa je še držal kavelj, s katerim vleče žice. Ko 
smo ga začeli spraševati, je najprej izjavil, da ne dela, da vedno spi tako oblečen, kasneje pred samim 
g. Perrichonom pa, da je del nočne izmene, ki dela od polnoči do poldneva. Ker nismo želeli vstopiti v 
predel, kjer spijo dekleta, .... smo prenehali preiskavo, čeprav v prepričanju, da se pred nami še čisto 
napravljene v posteljah skrivajo mladoletne deklice.“ 
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EKIPA št. 3 
 
 
William Dodd, Pripoved o življenju in trpljenju Williama Dodda, tovarniškega pohabljenca (1841) 
Pri šestih sem začel razkosavati prejo. Kaj natančno pomeni razkosavati prejo, si bralec ne bo mogel 
predstavljati, če ne pozna predilnega stroja za volno, po imenu billy. Billy je stroj, ki je po obliki 
podoben črki H. Ena stran je statična, druga se premika in jo lahko porineš tesno pod statični del, 
skoraj tako kot predal v mizi. Premični del ali voziček se premika nazaj in naprej s pomočjo šestih 
železnih koles na treh železnih tračnicah, tako nekako kot vagon na tračnicah. V tem vozičku so 
vretena, od 70 do 100 jih je, ki jih vse žene eno kolo, za katerega je zadolžen predilec. Ko predilec 
voziček potisne blizu statičnega dela stroja, dobi za vsako vreteno bolj ali manj dolgo prejo, recimo 
10 ali 12 palcev, ki jo potegne nazaj in sprede v nit. Ko je to narejeno, zavije nit okrog vreten, približa 
voziček kot prej in ponovno dobi nov kosem preje. 
 
Kosme preje prevzame trgalec, ki kakšnih dvajset kosmov naenkrat vzame v levo roko. Drži jih kakšne 
štiri palce od konca navzgor, drugi konec pri tem visi navzdol; kosme prime enega za drugim z desno 
roko in jih trga, konce kosmov polaga enega na drugega v dolžini približno 2 palcev, s plosko dlanjo 
jih podrgne skupaj po platnenem kosu blaga. Biti mora zelo vešč in hiter, da ima predilec vedno 
dovolj preje. Dober trgalec bo s kosmi oskrbel od 30 do 40 vreten. 
 
Število kosmov, ki gredo vsak dan skozi njegove prste, je ogromno; vsak kosem mora trgalec tri- ali 
štirikrat podrgniti po dolžini treh ali štirih palcev. Ker roka neprestano drgne ob hrapav ovoj, to 
zdrgne kožo in prsti zakrvavijo. Pri tem mora trgalec stati z desno nogo naprej in desno stranjo ob 
okviru: ko razkosava, se giblje ob okviru, a ne naprej in nazaj, ampak drsi vzdolž, z desno stranjo ves 
čas naslonjeno na okvir. V tem položaju ostane ves dan, roke, noge in oči se morajo stalno premikati. 
Ne bo težko razumeti, da je glavnina teže telesa na desnem kolenu, ki je skoraj vedno prvi sklep, ki 
popusti. 
 
Pogosto sem delal ob okviru tako dolgo, da sem komaj prišel do doma: ljudje, ki so me na poti 
domov videli, kako podrsavam, so me ustavljali in mi svetovali, naj ne grem več delat v tovarno; a kaj 
ko nisem bil sam svoj gospod. Čez dan sem pogosto štel ure in računal, koliko mi jih še ostaja na 
delu; večere sem preživljal v pripravah na naslednji dan – koleni, gležnja, komolca sem natiral z oljem 
itd., se mukoma spravil v posteljo, kjer sem stokaje zaspal; prosil sem Boga, naj me še pred jutrom 
vzame k sebi. [...] 
 
Noge so se sčasoma zverižile. To pa zato, ker sem stal s stopali približno 14 palcev narazen, kolena in 
stegna tesno skupaj, da so noge tvorile nekakšen lok, ki je držal telo. Da se zaradi večno sklonjenega 
in ukrivljenega položaja nog skvarijo krvne žile, je nujno zlo. Potem je telo slabo prekrvavljeno in s 
tem nastopi še hujše zlo: mozeg se začne sušiti v kosteh. In kosti začnejo trohneti. 
 
Spomladi 1840 sem v desnem zapestju začutil bolečine, ki so bile posledica splošne oslabelosti 
sklepov, zaradi dela v tovarnah. Otekline in bolečine so bile vse hujše in čeprav sem pridobil nasvete 
zdravnikov, to ni služilo ničemur. Ker sem bil dolgo odsoten z dela in vse bolj ubožen, sem moral oditi 
v bolnišnico sv. Tomaža, kjer sta bili oskrba in nega zame plačani. Zelo hitro je vsem, ki so me videli, 
postalo jasno, da mi morajo kaj hitro odrezati roko ali pa bom ob življenje. Kirurgi v bolnišnici so se 
posvetovali in prišli do zaključka, da je amputacija resnično nujna. Operiran sem bil 18. julija. Roko so 
mi odrezali malo pod komolcem. S tem je šlo po zlu še eno upanje, da bom lahko bolje poskrbel zase 
in se izognil ubožnici. 
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William Dodd v pogovoru z Johnom Reedom, nekdaj zaposlenim pri Richardu Arkwrightu, v knjigi 
Ponazoritev tovarniškega sistema (1842) 
John Reed je žalostno iznakažen mladenič, ki živi v Cromfordu. Takole pripoveduje svojo žalostno 
zgodbo: „V bombažni tovarni gospodov Arkwright sem začel delati pri devetih letih. Tedaj sem bil 
močan, zdrav fant, z vsemi zdravimi udi. Na začetku sem zaslužil 2 šilinga na teden, za 72-urni delovni 
teden. V tej tovarni sem delal deset let. Plača se mi je v tem času počasi dvignila na 6 šilingov 30 
centov tedensko, kar je največ, kar sem kdaj zaslužil. Postopoma sem postal pohabljen, vse dokler pri 
devetnajstih nisem več mogel stati pri stroju in sem moral pustiti delo. Vsega skupaj sem imel 
prihranjenih 130 šilingov in za ta denar sem postal ubožen pohabljenec, kot sami vidite. Tisti, ki so 
poželi koristi mojega dela, so me zavrgli brez enega samega penija.“ 
 
Tukaj imamo mladeniča, ki bi po naravi moral postati čvrst možak, pa je v najlepših letih življenja že 
pohabljen in brez vsakih obetov za boljše življenje! Le redko sem srečal tako zelo pohabljenega 
človeka. Še stati ne more, če se z eno roko ne naslanja na palico, z drugo pa na stol; noge ima zvite 
na vse možne načine. Telo ima od čela do kolen zakrivljeno kot črka C. Tudi če bi lahko šel, si ne upa 
od doma, tako ljudje bolščijo vanj! Zdaj se uči, kako narediti prve otroške čevlje, in upa, da se bo s 
tem lahko končno preživljal. 
 
Večkrat sem se odpravil na sprehod po okolici tega lepega in romantičnega kraja; videl sem čudoviti 
grad in druge zgradbe, ki so last družine Arkwright. Nisem si mogel, da ne bi v mislih primerjal 
sedanjega bogastva te družine s skromnimi začetki njihovega prednika leta 1768. Človek bi si mislil, 
da bodo ljudje, ki so si pridobili tolikšno bogastvo in ugled, pokazali vsaj malo usmiljenja do svojih 
ubogih pohabljencev. Če je to le zato, ker jim jih je treba posebej pokazati in ker jih nanje do zdaj ni 
še nihče opozoril, potem upam in verjamem, da bodo kmalu izvedeli za primer Johna Reeda. 
 
 



 

7 

 
EKIPA št. 4 
 
 
1. David Bywater je bil rojen leta 1815 v Leedsu. Pred Michaelom Sadlerjem in njegovim odborom 
spodnjega doma britanskega parlamenta je nastopil 13. aprila 1832. Razložil je, kako dolgo je moral 
delati: „Začeli smo ob enih zjutraj v ponedeljek in potem smo delali do osmih, ko je bil zajtrk; imeli 
smo pol ure odmora; nato smo delali do poldneva, ko smo imeli pol ure, da se odžejamo; potem smo 
se ustavili ob pol polnoči, ko smo se v uri in pol okrepčali do polnoči; nato smo spet delali do zajtrka, 
ko smo imeli pol ure odmora; spet smo delali do poldneva, ko smo imeli eno uro za kosilo: in potem 
smo se spet ustavili v torek popoldne ob petih, ko smo imeli pol ure, da se odžejamo; nadaljevali 
smo do enajste in čez, nato pa smo se ustavili do petih v sredo zjutraj.“ Bywater je trdil, da je to 
privedlo do njegove telesne deformacije: „Ves ukrivljen sem v kolenih“. 
 
 
Vprašanje:  Koliko ste bili stari, ko ste začeli delati na nočni izmeni v kotlarni? 
Odgovor:  Skoraj štirinajst. 
Vprašanje:  Razložite, prosim, našemu odboru, kaj vse ste morali prestati na delu, ko ste morali 
delati dolge ure. 
Odgovor:  Začeli smo ob enih zjutraj v ponedeljek in smo delali do osmih, ko je bil zajtrk; imeli 
smo pol ure; nato smo delali do dvanajstih, ko smo imeli pol ure, da smo se odžejali. Potem smo se 
ustavili ob pol polnoči, da smo se v uri in pol ob polnoči okrepčali; nato smo spet delali do zajtrka, ko 
smo imeli pol ure odmora; nato smo spet delali do dvanajstih za kosilo, ko smo imeli eno uro: in 
potem smo se spet ustavili ob petih v torek popoldne, ko smo imeli pol ure, da se odžejamo; 
nadaljevali smo do enajste in čez, nato pa končali do petih v sredo zjutraj. 
Vprašanje:  Ste potem šli domov? 
Odgovor:  Ne, spali smo v tovarni. 
Vprašanje:  Kako ste spali v tovarni? 
Odgovor:  Slekli smo vsa oblačila razen srajce, poiskali najtoplejši del tovarne in se zavili v 
najbolj suho cunjo, ki smo jo našli. 
Vprašanje:  Ali ste obroke hrane pojedli stoje? 
Odgovor:  Ja, košare smo postavili na škatle. 
Vprašanje:  Ali so bili vaši udi povsem zdravi, ko ste začeli ta dolg in pretiran delavnik? 
Odgovor:  Ja. 
Vprašanje:  Kako je delo vplivalo na vaše ude? 
Odgovor:  Zaradi njega sem ves ukrivljen v kolenih. 
Vprašanje:  Če ne bi hoteli delati tega dolgega delavnika in bi prosili za bolj zmerne ure, ali bi 
obdržali delovno mesto? 
Odgovor:  Moral bi iti domov. Takoj bi me odpustili. 
Vprašanje:  Ali ste bili obveščeni o posledicah, če boste pričali? 
Odgovor:  Nadzornik je mojemu bratu dejal, da če bom šel v London, ne bom dobil nobene 
službe več, moj brat pa tudi ne. Brat mu je rekel, da ne more nič za to; ampak mislim takole: prvič, ko 
bo naredil nekaj, kar ne bo v redu, mu bo obrnil hrbet; ker, če delaš v družini in eden ne dela prav, 
mora oditi cela družina. 
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2. Sarah Carpenter je bila hči pihalca stekla. Ko je bila stara osem let, je oče umrl in družina je morala 
oditi v ubožnico v Bristolu. Kasneje je pripovedoval: „Brata so iz bristolske ubožnice poslali kot 
številne druge otroke – naenkrat so jih veliko strpali na voz in odpeljali. Mama celi dve leti ni vedela, 
kje je. Odpeljali so ga sredi noči, ne da bi mami kdo kaj rekel ali ji povedal, kam so ga odpeljali.“  
 
Nekaj let kasneje je šla za bratom na delo v Cressbrook Mill: „Vsak dan smo dobivali ovsene hlebčke. 
Bili so zbiti in slabega okusa. Zložili so jih v pločevinke in jih polili z vrelim mlekom in vodo. To smo 
dobili za zajtrk in večerjo. Za kosilo so nam dali zmečkan krompir, prelit s prekuhano slanino, tako 
gosto in mastno, da smo komaj jedli, ampak smo bili tako lačni, da bi pojedli čisto vse. Čaja nismo 
videli niti od daleč, masla tudi ne. Enkrat na leto smo dobili sir in črn kruh. Dali so nam samo tri 
obroke na dan, čeprav smo vstajali ob petih zjutraj in delali do devetih zvečer. 
 
Kazni v tovarni so bile neusmiljene: pazniku je bilo ime Thomas Birks, ampak smo ga vsi vedno klicali 
samo Hudič. Bil je izredno hudoben – gospodar ga je še spodbujal, naj grdo ravna z vsemi 
zaposlenimi, še prav posebej pa z otroki. Pogosto sem ga videla, kako je z velikih deklet, sedemnajst, 
osemnajst let starih, potegnil vsa oblačila, jih vrgel čez koleno in jih namlatil pred možmi in fanti. Vsi 
smo se ga bali. Še ust nismo smeli odpreti pred njim. Ko je enkrat grdo padel, smo mu pošteno 
privoščili. Želeli smo si, da bi umrl.“ 
 
Nekaj otrok je poskušalo pobegniti: „Ko nismo bili v tovarni, so nas zmeraj zaklenili, da ne bi kdo 
pobegnil. Enkrat so vrata ostala odprta. Charlotte Smith je dejala, da nas bo vodila, če se ji 
pridružimo. Šla je ven, ampak ji noben od nas ni sledil. Ko je o tem zvedel gospodar, jo je poklical k 
sebi. Pri sebi je imel nožiček za rezljanje in ji je z njim odrezal vse lase, čisto ob glavi. Navadno so 
dekletom lase odrezali, če so jih videli govoriti s fanti. Tako obrita glava je bila strašna kazen. Bale 
smo se je bolj kot česar koli drugega, ker smo dekleta ponosna na lase.“ 
 
S Saro Carpenter se je poleti 1849 pogovarjal James Rayner Stephens. Njena zgodba o tem, kako je 
kot otrok delala v Cressbrook Millu, je bila 23. junija 1849 objavljena v časniku Ashton Chronicle. 
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EKIPA št. 5 
 
 
ODLOMKI IZ KNJIGE – Spomini Roberta Blincoea (1828) 
Poleti 1799 se je začelo govoriti o dogovoru med cerkvenimi upravitelji in delovodji ubožnice St. 
Pancras ter lastnikom velike bombažne tovarne blizu Nottinghama. Otrokom so govorili, da bodo po 
prihodu v tovarno postali gospe in gospodje: da jim bodo stregli pečeno meso in pogačo, da bodo 
lahko jahali gospodarjeve konje, nosili srebrne ure in imeli polne žepe denarja. Avgusta 1799 so 
osem dečkov in deklic, starih sedem let ali so jih za tako stare imeli, razglasili za ubožniške vajence; 
to so ostali do dopolnjenega 21 leta starosti. [...] 
 
Novince so odpeljali v prostorno dvorano z dolgimi, ozkimi mizami in lesenimi klopmi. Rekli so jim, 
naj se posedejo ob mizah – deklice posebej in dečki posebej. Prednje so postavili večerjo, mlečno 
kašo, zelo ubogo na izgled! Kruh je bil deloma ržen, zelo črn in tako mehak, da so ga komaj požirali, 
ker se je lepil na zobe. Kje sta pečenka in pogača, si je rekel. 
 
Prišli so vajenci iz tovarne. Dečki so bili oblečeni le v srajco in hlače. Grobe srajce so bile ob vratu 
čisto odprte, lasje pa kot da so komaj kdaj, če sploh, videli glavnik! Deklice so bile, kot dečki, bose, 
brez čevljev in nogavic. Ko so vstopili, je nekaj starih vajencev novince ošvrknilo s pogledom, večina 
pa jih je šla najprej po večerjo, mlad krompir, ki so ga razdeljevali ob vratcih med jedilnico in kuhinjo. 
 
Na mizah ni bilo prta, kot so bili mali prišleki vajeni v ubožnici, ni bilo krožnikov, nožev, vilic. Vajenci 
so se na znak zapodili proti tem vratcem in ko so končno dobili svoj odmerek, so se posedli na svoja 
mesta ob mizi. Blincoe je zgroženo gledal, kako fantje nastavljajo prednji del srajce – držali so jo z 
obema rokama –, kamor so jim postregli vrel krompir za večerjo. Deklice so za svoj odmerek 
krompirja bolj spodobno pridržale umazane, zapackane predpasnike, polne maščobe in umazanije, 
odkorakale, kakor hitro so mogle, do svojega mesta, kjer so čisto vsi po vrsti z velikim tekom 
pogoltnili svoj obrok in se lačno ozirali po več hrane. Potem so se ti sestradanci pognali proti novim 
prišlekom in do zadnjega požrli drobtinice kruha in kapljice kaše. [...] 
 
Do sobe, ki je bila dodeljena Blincoeu in še nekaj dečkom, sta vodili dve stopnici. Postelje so bile 
nekakšne jasli, zgrajene kot pograd okoli in okoli sobe. Vajenci so spali po dva v vsaki postelji. 
Upravitelj je novince poklical k sebi in jim dodelil posteljno mesto in posteljnega tovariša. Pazil je, da 
novinci ne bi spali skupaj. Deček, s katerim je moral Blincoe deliti posteljo, je urno skočil v posteljo 
in, ne da bi zmolil večerno molitev ali kar koli drugega, zaspal, še preden se je Blincoeu uspelo sleči. 
Ko je zlezel v posteljo, bi se mu od smradu zapackanih in zamaščenih oblačil spečega tovariša skoraj 
obrnil želodec. [...] 
 
Delavnici, kamor so na delo poslali Blincoea, je načeloval človek z imenom Smith. Prva naloga, ki mu 
je bila dodeljena, je bilo pobiranje bombaža, ki je padel na tla. Na prvi pogled ne bi moglo biti nič 
lažjega, zato se je vneto lotil dela, čeprav sta ga vrtenje in hrup strojev kar močno plašila in sta ga 
dušila prah in kosmi bombaža v zraku. Ker ni bil vajen takega smradu, mu je kmalu postalo slabo, in 
ker se je ves čas sklanjal, ga je bolela glava. Zaradi vsega tega se je malo usedel, ampak je hitro 
ugotovil, da je kaj takega v tovarni strogo prepovedano. Delovodja Smith mu je rekel, da mora ostati 
pokonci. Tako je Blincoe tudi ostal, do dvanajstih, šest ur in pol brez odmora.  
 
Potem, ko je Blincoe to delo opravljal nekaj časa, so mu zaupali pomembnejšo nalogo, ob tkalnem 
stroju. Ker je bil za novo nalogo premajhen, so ga postavili na podstavek. A naj se je še tako naprezal, 
koraka s strojem ni mogel držati. Zaman je ubogi deček govoril, da ne more biti hitrejši. Nadzornik ga 
je neusmiljeno pretepal. Kot vsi drugi vajenci je bil tudi Blincoe povsem odvisen od milosti in 
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nemilosti nadzornikov, ki so bili po njegovem mnenju surovi, okrutni, nepismeni grobijani. Blincoe se 
je pritožil upravitelju Barkerju, pa je za odgovor dobil le: „Dobro delaj, pa ne boš več tepen“. 
Nadzornik, ki je bil odgovoren zanj, je imel določene zadolžitve, ki jih je moral narediti. Če otroci niso 
opravili dodeljenih nalog, je za to odgovarjal njihov nadzornik, ki je bil lahko za to tudi odpuščen. 
 
Kovač po imenu William Palfrey, doma iz Littona, je delal pod delavnico, kjer je bil zaposlen Blincoe. 
Kričanje in stokanje dečkov ga je hudo ganilo. Po Blincoevih besedah je z zgornjega v spodnje 
nadstropje pogosto tekla človeška kri. Ker ni mogel več prenašati krikov otrok, je Palfrey večkrat 
butal ob strop tako močno, da so se dvigale deske, in je kričal: „Sram vas bodi! A boste te otroke kar 
pobili?“ Na ta način je človekoljubni kovač brzdal kruto ravnanje brutalnih nadzornikov, vsaj dokler je 
bil v delavnici; a domov se je odpravil ob sedmih in kakor hitro so Woodward, Merrick in Charnock 
vedeli, da ga ni, so se brez milosti spravili nad vajence. [...] 
 
Ko je deklica z imenom Mary Richards pri slabih desetih letih odšla iz ubožnice, je veljala za prav 
čedno dekletce. Delala je ob predilnem stroju, pod katerim je bila, približno en čevelj nad tlemi, 
vodoravna gred, ki je obračala dele gornjega stroja. Nekega večera ji je gred zagrabila predpasnik. V 
hipu je ubogo dekletce potegnilo z neizmerno silo in jo treščilo ob tla. Kričala je, da je paralo srce! 
Blincoe je stekel proti njej, a je lahko samo obupano in brez moči gledal strahotni prizor. Videl je, 
kako je gred vrtinčila deklico – slišal je pokati kosti v njenih rokah, nogah, stegnih, ... bilo je, kot da se 
drobijo do atomov, stroj pa jo je vrtel in vrtel, vlekel je njeno telesce vse bolj k sebi, kri je brizgala po 
predilnem stroju in se razlivala po tleh, njena glava je bila čisto raztreščena – nazadnje je bilo njeno 
telo tako zmaličeno, da se je zagozdilo med gredjo in tlemi, in ker se je gladina vode tako znižala in je 
bilo kolesje v prostem teku, se je glavna gred zaustavila. Ko so jo potegnili ven, so bile zlomljene 
čisto vse kosti in njena glava strahovito zdrobljena. Njeno mrtvo telesce so odnesli proč.  
 
 
 
 


