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Nedenstående er uddrag af en større samlet fremstilling af levevil
kårene for arbejderfamilier i Kolding i årene 1900—1925. Fremstil
lingen er baseret på interviews af folkepensionister, der det meste af 
deres liv har boet i Kolding og ernæret sig som arbejdere. Personer
nes navne er opdigtede.

Uddraget fortæller om det ofte omfattende ekstraarbejde, som sko
lebørn med arbejderforældre var nødt til at tage for at supplere 
familiens meget lave løn. Det fortæller også lidt om, hvordan dette 
ekstraarbejde indvirkede på børnenes mulighed for ikke blot at få 
del i skolegang udover 7. klasse, men for overhovedet at få udbytte 
af de 7 første klasser.

Børnearbejde og 
skolegang

afJørgen Fastrup

Når drengene var 8—9 år gamle 
var deres arbejdskraft så udvik
let, at de kunne tage arbejde og 
tjene lidt af det, som det kostede 
forældrene at give dem en op
vækst i hjemmet. De fik arbejde 
som f. eks. mælkedreng eller by
bud hos en købmand. Men at 
være bybud var mere krævende, 
fordi man der skulle køre med 
en ofte tung trækvogn. Pigerne 
kom lidt senere i byplads, måske 
først når de var konfirmeret. De 
fik de fysisk knapt så krævende 
jobs. I stedet for trækvognen gik 
de ud med en kurv på armen 
med de lettere varer i, eller de 
passede børn. Skolegangen var i 
begyndelsen af dette århundrede 
indrettet sådan, at børnene kun
ne passe et arbejde ved siden af 
skolen: enten gik de i formid
dagsskole eller eftermiddags
skole.

Arne fortæller:
Vi gik hjemmefra kl. 6 om morge
nen og ned til mejeriet. Der hjalp 
vi så med at læsse vognen og sådan 
noget. Så var vi hele formiddagen 
ude med vognen. Når vi kom til
bage fra turen var det med at få 
gang i træskoene og komme hjem og 
få noget at spise. For vi sku’ jo i 
skole kl. halvto. Det var i drenge
skolen, Ålykkeskolen, og vi boede 
oppe ved Volkerts fabrikker, så der 
var et stykke vej. Det foregik i løb. 
Når vi var færdige i skolen kl. halv- 
seks var det i løb ned til mejeriet 
igen, for vi var ude med mælkeman
den fra kl. 6 til halvotte. Jeg fik 
1 kr. om ugen for det og så de drik
kepenge, det gav.

Arbejdstiden i bypladsen var i 
dette tilfælde altså ca. 7 og en 
halv time dagligt. Og hertil skal 
lægges 4 timer i skolen, altså en 
11 og en halv timers arbejdsdag. 
Omkring 1909 blev skoletiden, 
bl. a. af hensyn til børnene, lagt 
om, så de nu gik i heldagsskole.

B læsbjerggade set østfra. 
Ca. 1900.

Man mente, at børnene ville få 
mindre arbejde ved siden af sko
len. Men sådan gik det langtfra 
i alle tilfælde.
Hans fortæller:

Jeg begyndte som bydreng, da jeg 
var 9 år. Jeg fik plads hos en køb
mand i Katrinegade. Jeg var der i 
5 år. Jeg sku’ møde kl. 7 om mor
genen og gå ud til 5 steder og hente 
kontobøger. Så i skole kl. 8. Når jeg 
kom fra skole kl. 12, var jeg ude 
med varer til de 5 steder, inden jeg 
igen skulle i skole kl. halvto. Kl. 
halvfire sluttede skolen, og så sku’ 
jeg være i pladsen igen kl. 4. Kom 
jeg ikke til tiden, stod han der og 
tog imod mig. Så fik jeg en lussing. 
Dem har jeg fået mange af hos ham.

En dag sku’ jeg op på Munken- 
borg. Først til købmandens mor ved 
Gøhlmanns Mølle. Men da jeg kom 
til Bakkevej med den fuldt læssede 
trækvogn, så ku’ jeg sgu ikke mere. 
Jeg måtte køre trækvognen i grøften 
og sad så der og ventede. Så kom 
der en flink mand og hjalp mig op 
ad bakken. Fra købmandens mor 
sku’ jeg til Munkenborg kro med 
resten af varerne. Jeg havde to store 
kurve med varerne stående på træk
vognen. Men turen varede efter køb
mandens mening for lang tid. Han 
stak mig en lussing, da jeg kom til
bage. En anden dag blev jeg sendt 
ud til Brogård i Harte med en fuld 
trækvogn. Der fik jeg min kaffe, og 
det tog osse for lang tid, så han var 
sur, da jeg kom hjem.

Kl. 9 om aftenen var jeg færdig. 
Ugelønnen var 1,50 kr., og den hav
de jeg kun i et par timer, så var den 
afleveret hjemme.

Det bliver således en arbejdstid 
fra 7 morgen til 9 aften, ca. 14 
timer. Heraf de ca. 6 timer hos 
købmanden, mens ca. 2 timer
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går med at sluge maden i mid
dagspausen og eftermiddagspau
sen og iøvrigt transportere sig 
selv frem og tilbage mellem 
hjem, skole og arbejdssted.

Børnene var billig arbejds
kraft. I Hans’ tilfælde var løn
nen ca. 4 øre i timen. En arbejds
mand fik på den tid ca. 6 gange 
så meget i timen.

I august 1909 vedtog byrådet 
enstemmigt et sæt »Vedtægter 
for børns og unge menneskers 
arbejde«. Her citeres et par ud
drag:

§ 1. Anvendelse af børn forbydes 
eller indskrænkes i overensstemmelse 
med de i § 2 indeholdte regler for 
flg. arter af erhvervsvirksomhed:
1) ombæring af varer og anden fast 
tjeneste, som medhjælper ved mæl
ke- og ølvogne, eller som bud hos 
forretningsdrivende, barnets foræl
dre dog undtagne.

§ 2. 1) Børn under 12 år må ikke 
anvendes.
2) Børn over 12 år må indtil de er 
lovligt udskrevne af skolen
a) kun beskæftiges i de pågældende 
virksomheder i 6 timer i døgnet, 
deri indbefattet y2 times hviletid, 
og kun i tiden mellem kl. 6 morgen 
og kl. 8 aften,
b) ikke benyttes til arbejde i den 
tid, hvor de skulle søge skolen eller 
konfirmationsforberedelsen, eller i 
den sidste time før disse tiders be
gyndelse,
c) ikke arbejde i virksomheder på 
folkekirkens søn- og helligdage, dog 
skal dette forbud ikke gælde med 
hensyn til ombæring af brød, kager 
eller aviser, som foregår inden kl. 9 
om formiddagen.

Disse vedtægter svarede nøje til 
vedtægter, som var gældende i 
andre byer. Debatten om dem i 
byrådet var kort og velvillig hos 
alle parter. T il gengæld var vil
jen eller måske muligheden for

at få dem overholdt ikke til ste
de. Hans arbejder hos købman
den omkring tidspunktet, hvor 
reglerne vedtages. Han arbejder 
der som 11 årig efter reglernes 
vedtagelse. Alligevel overtræder 
hans arbejdsgiver reglerne på 
næsten samtlige punkter. Og han 
er ikke et særtilfælde.
Martin fortæller:

Den første byplads havde jeg oppe 
hos en guldsmed og en skomager i 
Adelgade. De var brødre, og så hav
de de en søster, som havde en lege
tøjsbutik. Når jeg var styrtet hjem 
fra skole, vi boede ude i Alpedalen, 
så straks tilbage og ind i bypladsen. 
Jeg var der ved femtiden, og der 
var jo åbent til kl. 10 om aftenen. 
Og søndag formiddag. Først gik vi 
igang med at pudse det fodtøj, som 
skomagersvendene havde forsålet. 
Derefter sku’ man ud med det. Som
me tider helt til Strandhuse med et 
par bagflækker. Så hjem kl. 10 og i

Adelgade 1901. I  baggrunden Akseltorvet. Kathrine gade set fra Skolegade 1901. Til h<j>jre Gymnastikhuset.

Allégade set vestfra. Slotsgade 1901.
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skole næste morgen kl. 8. Osse søn
dag formiddag var jeg der som regel. 
Jeg havde tre butikker at passe, ene 
mand. Vi lavede lidt af hvert. Den 
gamle indehaver havde have. Der 
blev vi jaget ud om sommeren og 
plukke jordbær. Den gamle sad på 
en stol midt i det hele og forlangte, 
at vi sku’ fløjte hele tiden. Vi sku’ 
osse hakke og grave mellem de her 
jordbær.

Efter den plads kom jeg ned i et 
ostehus i Østergade. Der blev jeg 
osse konfirmeret. Han gav mig et 
ur i konfirmationsgave, men det 
tabte jeg, da vi byggede nede ved 
Saxildhus. Oppe fra et højt stillads, 
og jeg så det aldrig mere. Det var 
ellers flot at ha’ her i lommen. I 
ostehuset lukkede de noget tidligere. 
Men alle forretninger havde åbent 
til mindst kl. 8 om aftenen. De sku’ 
ha’ det hele med. Begge steder fik 
jeg 2 kr. om ugen.

Også de fysiske krav til drengene 
kunne være alt for store, herom 
fortæller Axel:

Jeg var bydreng nede i Klostergade. 
Jeg skulle køre de tunge margarine
bøtter rundt til købmændene på 
trækvogn. Trækvognen er det mest 
udemokratiske køretøj, der findes. 
Noget, der rent ud sagt stammer fra 
slavetiden. Men ikke for det: man
den var såmænd flink nok. Men en 
dag snakkede jeg med min far om 
trækvognen: »Du sku’ lige ta’ og 
komme ned og prøve at løfte den, 
når den er læsset.« Han kom så der
ned en dag. Jeg ha’de lige læsset 
vognen, og købmanden stod der 
osse. Min far sagde så, om han måtte 
snakke med mig. »Jeg skal lige køre 
med den her«, sagde jeg. Men min 
far gik hen og løftede på trækvog
nen. »Nej, du ka’ tro, det er løgn,« 
sagde han til købmanden, »min 
dreng ska’ ikke gå og ta’ arbejdet 
fra hestene.«

Andre drenge gemte det for sig 
selv og fandt sig i det. I nogle 
tilfælde var de vant til hårde 
krav hjemmefra og diciplin. 
Hans fortæller:

Jeg har fået mange lussinger, men 
jeg har aldrig fortalt det hjemme 
eller fortalt om, hvordan det gik, 
selv om jeg mange gange var så træt, 
at jeg dårligt nok ku’ stå på benene.

Piger fik jobs inden for bran
cher, som har med traditionelt 
kvindearbejde at gøre: rengø
ring, vask, børnepasning f. eks.

Børneasylet i Markdannersgade.

Fra Asylet.

Gerda fortæller:
Jeg havde plads i Fransk vask og 
Strygning. Det lå oppe i Langelinje. 
Jeg gik ud med kravetøj og sådan 
noget. Jeg bar det i en stor kurv, 
sådan en, som man sku’ bære over 
armen. Med den kurv sku’ jeg som
me tider helt ud forbi den hvide 
bro ud mod Strandhuse med en flip. 
Jeg var en 12-13 år. Det andet vask 
ordnede de selv ude i de store vil
laer. De havde en vaskekone til det. 
Hun fik 2 kr. om dagen for at stå 
og vaske fra 6 morgen til aften. De 
havde store haver derude, og jeg 
kom inde fra stenbroen. Når jeg så 
kom med den her flip i kurven, 
kikkede jeg på de mange frugttræer 
og det, der lå på gangene under 
dem. Jeg afleverede flippen og fik 
selvfølgelig penge til forretningsin
dehaveren. Selv fik jeg en 3-4 æbler, 
men de halve af dem var rådne. Så 
tænkte jeg ved mig selv: det er nu

lige meget, du går ikke herud for 
at få nogen rådne æbler. Jeg smed 
dem og tog nogen friske, der lå på 
jorden. Hun har nok stået inde i 
vinduet og set det, for hun så altid 
så gal ud, når jeg kom.

Jeg tjente 2 kr. om ugen. Den ene 
afleverede jeg derhjemme. Jeg var 
i byplads et par timer hver dag.

Erna fortæller:
Min første byplads ha’de jeg, da jeg 
var 10 år. Det var i Sæbehuset. Jeg 
mødte kl. 4 og var der til kl. 8. Om 
lørdagen til kl. 11 om aftenen. Jeg 
fik min kaffe der, men aftensmaden 
fik jeg, når jeg kom hjem der ved 
8-tiden. Lønnen var 1 kr. Vi var 
nødt til at ha’ de ekstraindtægter. 
Når jeg fik sommerferie, passede jeg 
børn ude på Bella Vista. Der kom 
en datter hjem på sommerferie med 
tre børn. Så sku’ jeg passe dem. Om 
aftenen udenfor ferien tændte jeg 
somme tider lygter. For da vi boede
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på Fvnsvej, havde min far en tjans 
med at tænde 12 lygter på Fynsvej 
og et par andre veje. Men somme 
tider var han forhindret af sit andet 
arbejde, og så måtte jeg gøre det for 
ham. Jeg havde en stige med to ha
ger, som jeg satte op over en tvær
stang på lygten. Så ku’ jeg kravle 
op og ta’ glasset ud og tænde lyg
ten. Men det turde jeg ikke, så jeg 
gik et trin højere op og tog hatten 
på lygten af og tændte den vej ned. 
Jeg gik aldrig ud og tænde lygter 
før i sidste øjeblik, for lærerinderne 
fra skolen gik tur på Fynsvej, og jeg 
ku’ ikke li’, at de sku’ se mig. For 
jeg stak jo hovedet op mellem de to 
midterste trin og bar stigen på skul
deren. Den var tung. Hvis en af læ
rerinderne ikke var kommet hjem 
fra turen, og jeg så hende komme, 
så gik jeg over på den anden side 
af vejen og ventede, til hun var 
kommet forbi. Når jeg tændte de 
lygter, så fløjtede jeg som en dreng, 
som bare pokker. Jeg var en 11-12 år.

Lønnen for arbejdet som bybud 
var for drenge normalt fra 1,50 
kr. til 2 kr. om ugen. For pigerne 
var den fra 1 kr. og op til 2 kr., 
men den løn gives også først op 
mod 1920, da prisindexet er ste
get voldsomt.

Skolegang
Koldings kommunale skolevæ
sen, hvor næsten alle arbejder
børn gik, havde dengang Forsko
len i Blæsbjerggade for både pi
ger og drenge og Drengeskolen 
i Ålykkegade og Pigeskolen i 
Skolegade. Endelig var der Den 
højere Almenskole, hvor man 
kunne tage real- og studenterek
samen. Desuden var der nogle 
private skoler, der tilsammen 
havde godt 18 °/o af Kolding sko
ledistrikts skolepligtige børn. 
Den skolepligtige alder varede 
til man var fyldt 14 år. I de kom
munale skoler var elevtallet i 
1920:

Den kommunale Drengeskole 
577 skolepligtige
Den kommunale Pigeskole 
626 skolepligtige
Den kommunale Forskole 
678 skolepligtige

Lærer Aagaard med en klasse fra Forskolen i Blæsbjerggade. 1908.

Den højere Almenskole
133 skolepligtige 

Desuden gik der i Den højere 
Almenskole ca. 150 ikke-skole- 
pligtige børn. Af disse 150 tog 
enkelte studentereksamen. Den 
højere Almenskole var en beta
lingsskole, hvor der var et be
grænset antal fripladser. Herom 
står der i den årlige beretning: 
»I almindelighed kan der kun 
gives friplads til et begrænset an
tal elever, så kun flinke og vel
begavede 11-12 års børn, som 
med et godt resultat kan bestå 
den anordnede optagelsesprøve 
før sommerferien, kan vente at 
komme i betragtning«. I Den hø
jere Almenskole kom arbejder
børn så at sige ikke. Her gik 
deres arbejdsgiveres sønner og 
døtre, børn af højere embeds- 
mænd og børn af proprietærer 
og gårdmænd fra omegnen.

Drengeskole og pigeskole var i 
begyndelsen af århundredet delt 
i borgerskole og friskole. I fri
skolen betalte man ingenting, i 
borgerskolen betalte man et min
dre beløb.
Grete fortæller:

Jeg kom i skole, da jeg var 6 år. Vi 
var 42 i klassen, og vi skulle sidde 
efter dygtighed. Vi fik jo karakter 
for alting, og dem der ikke ku’ følge 
med, de var bare dumme. Dengang 
var der ikke noget, der hed ord
blindhed og sådan noget. De fik et

slag med en lineal eller blev nappet 
i en kind.

Jeg gik i borgerskolen. Pigeskolen 
var jo delt i en borgerskole og en 
friskole. Der gik en snor tværs gen
nem skolegården, som viste grænsen. 
De her friskolebørn, de gik jo kun 
i halvdagsskole, for de sku’ hen i 
byplads. Og vi stod der og skrålede: 
»Lap på lap og klud på klud, sådan 
ser en frilap ud.« De var jo fri den 
halve dag, og de gik i noget sølle 
tøj. Folk havde ikke råd til noget 
ordentligt tøj. Senere fik jeg friplads 
i Den højere Almenskole.

Arne fortæller:
Dengang gik vi arbejderbørn i fri
skolen, hvor vi var fri for at betale 
til bøger osv. De, der gik i borger
skolen, var nærmest bedrestillede 
håndværkeres, små forretningsdri
vendes og små embedsmænds børn. 
Folk, som var lidt bedre økonomisk 
stillede. De betalte vistnok 1,50 kr. 
pr. måned. Fine folks børn gik i 
realskolen og latinskolen (Den høje
re Almenskole).

Her i skolerne, midt i byen, 
mødtes byens overklasse, middel
klasse og underklasse. Ikke inden 
for den enkelte skole, byens klas
sedeling gentog sig i skolerne, 
men i frikvartererne og på skole
vejen.
Hans fortæller:

Jo, der var stor forskel på børn den
gang. De fine ku’ tillade dem alt. 
hvad vi andre ikke kunne. De ku’ 
tillade dem at ryge både cigaretter 
og cerutter, når de gik på gaden. Og 
de ha’de rideheste og fanden og 
hans pumpestok. Og de troede, når
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de gik på gaden, at det var dem, 
der ejede hele Kolding. Vi andre 
ha’de ingenting.

Og mødet kunne somme tider få 
karakter af sammenstød.

Peter fortæller:
Vi var 600 drenge i drengeskolen. 
Og så var der jo dem i latinskolen 
og realskolen og hvad de nu hed. 
Men dem havde vi ikke noget at 
gøre med. Ikke andet end når vi 
tævede dem, og de tævede os. Vi 
kom ikke sammen med dem. Men 
når vi mødtes på gaden ku’ vi jo 
kende hinanden på tøjet. Dem fra 
Latinskolen boede i Ålykkegade, 
Strandhuse, Jernbanegade, ja, hele 
den indre by. Der boede alle de fine 
dengang. Og på Fynsvej og Casten- 
skjoldsvej og derude.

Vi var 32 i klassen. Jeg var ord
blind, men det gjorde læreren ikke 
noget ved. »Du er bare dum«, sagde 
han. Men det turde dem i klassen 
ikke drille mig med. Jeg var stor og 
kraftig, så jeg klarede mig sgu fint.

Noget tyder på, at klasseskellene 
i skolevæsnet også har markeret 
sig i de forskellige skolers måde 
at behandle eleverne på. Da 
drengeskolen lagde undervisnin
gen om til heldagsskole omkring 
1909 flyttede Peter Sabroe, der 
da var redaktør ved Kolding So
cialdemokrat, sin søn ud af fri
skolen og over i Den højere Al
menskole. Han skriver i avisen 
d. 24/6-1909:

Lærerne er langt bedre og mere kul
tiverede. .. Børnene regnes for mere 
af den enkelte lærer end i friskolen. 
I denne er der ikke få af lærerper
sonalet, som ser på børnene fra oven 
og nedad, og som nærmest betragter 
det som en nådessag, at de under
viser børnene.

Til gengæld bliver børn fra an
dre samfundsklasser behandlet 
dårligt af kammeraterne i Den 
højere Almenskole. Herom skri
ver han:

Men børnene i denne skole føler 
sig højt hævet over børnene fra fri
skolen, og de enkelte børn, som kom
mer fra socialdemokratiske hjem, 
må høre ilde derfor fra en del af 
kammeraterne. .. derved kan skolen 
let blive et sted, hvortil børnene 
kun nødigt søger, fordi der kun ven
ter dem drillerier af kammeraterne.

Børnebespisn ingen 1904. Øverste rakke fra højre: Leerer Tradsborg. Borgmester 
Schjørring. Sagfører Hansen. Knud Hansen (senere borgmester). Toldkontrollør 
Meyer.

Børnebespisning i Kolding. Februar 1930.

I samme sammenhæng udspin
der der sig en debat mellem Sa- 
broe og lærer Zoffmann om halv
dags- og heldagsskolen. Zoff
mann forsvarer overgangen til 
heldagsskolen med, at eftermid
dagsholdet, der havde været i by
plads hele formiddagen, intet fik 
ud af undervisningen. Han skri
ver videre:

Den gamle ordning bidrog til, at 
børnene lettere kunne udnyttes... 
mens den delte skoletid dog noget, 
selv om den selvfølgelig ikke kan 
hindre udnyttelsen — modarbejder 
den og således også på den måde er 
til børnenes gavn. (Kolding Social
demokrat d. 27/6—1909).

Sabroe er også modstander af 
halvdagsskolen, men tror, at hel
dagsskolen kun vil være en for-

bedring, hvis børnene kan spise 
på skolen. Ellers vil de nemlig 
risikere, at de bliver sat i arbejde 
i middagspausen, når de kommer 
hjem for at spise. Og turen hjem 
i pausen vil for mange være ens
betydende med en gå- eller løbe
tur på 30-40 minutter, tit i dår
ligt fodtøj. Under sådanne betin
gelser bliver pausen ikke en 
hvile. Men Sabroe mener tillige, 
at eftermiddagsundervisningen 
må lægges om, hvis heldagssko
len skal være et fremskridt. Man
ge børn er fremmede overfor 
boglige sysler og for trætte, når 
skolegangen begynder efter pau
sen. Skal de have noget ud af 
undervisningen, må den lægges 
an på en kombination af prak
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tisk og teoretisk arbejde. Sabroe 
foreslår, at skolen inddrager 
værkstedsfag, og at der indføres 
skolebespisning.

Både Zoffmann og Sabroe sy
nes at mene, at skylden for ud
nyttelsen af børnene først og 
fremmest ligger hos forældrene. 
Men årsagen til problemet skulle 
nok have været søgt et helt andet 
sted; hvem var det, som udnyt
tede forældrene og derved tvang 
disse til at udnytte børnene? 
Overfor det problem hjalp det 
ikke at forlænge skoledagen, det 
gav blot en endnu længere ar

bejdsdag for børnene. Byrådets 
»Vedtægter for børns og unge 
menneskers arbejde« var derfor 
også en tom gestus. Og for de 12- 
åriges vedkommende fastslog 
vedtægterne endda retten til at 
udnytte børn som går i skole, i 6 
timer dagligt i erhvervslivet med 
fyraften kl. 8 om aftenen. Hvor
dan byrådet har forestillet sig, 
at børnene, når de ved halv- 
nitiden er kommet hjem, har 
spist og vasket sig, skal kunne 
læse lektier i en lille overfyldt 
9tue, hvor nogen måske skal til 
at ligge og sove, står hen i det 
uvisse.

Hans fortæller:
Vi sku’ jo ikke lære så meget den
gang. Vi ha’de kun regning, dansk, 
bibelhistorie, fysik, geografi og skriv
ning. Vi var 9-10 drenge i klassen, 
der ha’de byplads, vi var ca. lige 
dumme allesammen. Der var 30 i 
klassen. Det var næsten ene arbej
derbørn, men nogen af dem var 
bedrestillede. De ha’de ikke byplads. 
Der var sådan en 4-5 stykker, som 
var lidt finere, men dem kom vi ikke 
sammen med. De regnede ikke os.

Da jeg blev konfirmeret, var vi 
6 bydrenge, vi blev næsten aldrig 
hørt. Nogen af dem var jo så trætte 
og søvnige, at inden man så sig 
om, så sov de. Men præsten sagde 
rent ud: »Sov I bare. I arbejder 
hver dag«.
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