
 

 
 
 
 
 
ÅRSTAL:ÅRSTAL:ÅRSTAL:ÅRSTAL:    1992 

 

FORFATTER:FORFATTER:FORFATTER:FORFATTER:    Louise Møller-Nielsen 

TITEL:TITEL:TITEL:TITEL:    I skole under krigen. 
 

KORT RESUME:KORT RESUME:KORT RESUME:KORT RESUME:    Forfatteren om sin skolegang på Kolding 
Pigeskole ca. 1933-1942 og Kolding 
Købmandsskole 1942-43. 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I skole under krigen
Af Louise Møller-Nielsen

Jeg gik i den skole, der kaldtes Kolding Pigeskole, og 
som senere er kommet til at hedde Set. Nicolai 
Skole. De første to år gik vi i den gamle, gule skole, 
Forskolen. Fra 3. klasse fik vi en meget dygtig og 
fremsynet lærerinde, frk. Carla Sørensen, som vi 
havde til næsten alle fag. Ud over den almindelige 
undervisning lærte hun os også nyttige og praktiske 
ting som at slå op i en telefonbog, at skrive en 
adresse rigtigt på et brev, og som den første klasse i 
Kolding havde vi en julekalender i vores klasse. Frø
ken Sørensen var opvokset i Sverige og havde bragt 
adventskalenderen, som hun kaldte den, med 
derfra.

Da Danm ark blev besat i april 1940, var jeg lige 
begyndt i 7. klasse. Det varede ikke ret længe, før ty
skerne beslaglagde Pigeskolen. Det betød, at hele 
skolen måtte flytte hen til Drengeskolen, nuværende 
Alykkeskolen, som vi så delte med Drengeskolen. Vi 
gik skiftevis i skole kl. 8-12 i tre dage og kl. 13-17 i tre 
dage. Lørdag var normal skoledag dengang. På 
denne måde kunne vi have de vigtigste fag. Men 
mangelen på undervisningslokaler betød, at det var 
nødvendigt at indskrænke antallet af fag, det gik 
bl.a. ud over naturhistorie og fysik. Til køkkenskole 
lånte vi lokaler på Riis Toft Skole, der dengang var 
meget ny og moderne -  og meget flottere end de 
fleste havde det hjemme. En enkelt sangtime fik vi 
også lov til at få -  med M athias Christensen, der se
nere skrev melodien til »En lærke letted’«.

På et tidspunkt fik vi også tildelt nogle skolehaver 
på hjørnet af Ndr. Ringvej og Vejlevej, hvor der i dag 
ligger store boligblokke, det var bar mark dengang.

Vi fik meget ud af skolehaverne og kunne tage alt 
det, vi dyrkede, med hjem.

Det høre med til skolegang i 30rne, at de store 
skolepiger hjalp til i »Samaritanen«, Børnebespis
ningen, der blev drevet af en privat velgørende for
ening. Formålet var at give ubemidlede et måltid 
varm mad midt på dagen. M enuen var meget enkel, 
det var som regel grød, og så blev der hældt saft og 
vand på. Det kunne også være kærnemælkssuppe, 
øllebrød, almindelig vælling eller skipperkål. Det 
helt store på menuen var frikadeller -  og det blev 
serveret, når en »stor mand« i byen havde fødselsdag

Skolekøkken på  R iis lo ft Skole. For bordenden frk . Sigurrtfeldt Chri
stensen.
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Frk. Sørensens 7. klasse i Drengeskolens gård, marts 1941

eller jubilæum  og derfor gav et særligt beløb til Sa
maritanen. Så blev der serveret 2 stk. frikadeller pr. 
person -  og det var en sport for nogle af ungerne at 
slikke deres tallerken så ren, at det gik at gå hen til 
pigerne, der øste op og få en portion til.

Der blev kun brugt skeer, og det var vel fornuftigt 
nok, så var der ingen, der blev fristet til at bruge en 
gaffel på forkert måde.

Naturligvis måtte vi piger spise med, men der var 
nu ikke mange, der gjorde det, for det kunne knibe 
lidt med hygiejnen. Jeg ved ikke, hvor mange vita
miner, der var opfundet i 30rne, men de var ikke i 
brug på Børnebespisningen. Om søndagen stod me
nuen ofte på grønkåls- eller hvidkålssuppe, men vi 
piger, der var vant til veltillavet mad hjemmefra, 
syntes nok, at de koner, der lavede det, kom noget 
hurtigt fra det, og at maden var direkte uspiselig. 
Grøden og frikadellerne var det bedste, og børnene 
fra de mindrebemidlede hjem fik da varme og noget 
mad. Vi piger syntes, det var helt sjovt at hjælpe til, 
og vi fik også vores små venner blandt børnene. 
M en det værste var opvasken. Det havde aldrig fået 
lov at passere i dag for sundhedsmyndighederne.

Ved årets slutning fik vi alle tak for vores arbejde 
ved et pænt kaffebord i kælderen, hvor vi fik over
rakt bogen »Kolding omkring 1930«, trykt af bog
handler Schæffer.

Efter 7. klasse var der stadig nogle piger, der ikke 
var 14 år, som man skulle være for at blive udskrevet 
af skolen, så vi kom i 8. klasse, der var helt nyt den
gang. Men i marts 1942 samtidig med min konfir
mation kom jeg ud af skolen.

Kolding Købmandsskole
Jeg havde bestemt mig til, at jeg ville prøve at 
komme på Købmandsskolen, så min mor gik med 
mig op på Haderslevvej, hvor skolen denganglå, for 
at tale med forstander Aagaard om sagen. Jeg m ed
bragte min karakterbog fra Pigeskolen og en anbe
faling fra min klasselærer, frøken Sørensen. For
stander Aagaard gav mig lov til at prøve, hvis jeg 
ville bestille noget, for det kunne han garantere, at 
jeg kom til.

Skoleåret begyndte 1. august, og det var en broget 
flok ca. 25 i alderen fra 14 til først i 20rne omtrent 
lige mange piger og drenge, der mødtes ved skolens 
start. Der var en del unge mænd, der havde været i 
lære i kolonial, m anufaktur eller anden forretning, 
og de havde den fordel, at de allerede havde gået i af
tenskole enten på Købmandsskolen eller i den by, de 
kom fra. Der var en del fra Fredericia, der rejste 
frem og tilbage hver dag, og så var der nogle elever, 
der kom direkte fra Kolding Realskole, hvor de 
havde haft en del mere skoleundervisning end til ek
sempeljeg selv. Der var et par stykker, der efter sko
legang på landet havde været på højskole -  og så var 
vi endelig nogle få, der kom lige fra kommunesko
len.

Vi blev delt op i to hold. De, der kunne noget en
gelsk i forvejen, kom på et hold, der skulle have flere
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Argang 1942 /43  på  Kolding Købmandsskole på  vej til besøg på  Kolding Hørfabrik

engelsktimer om ugen. Vi andre fik kun en enkelt 
time om ugen, men skulle så heller ikke til eksamen 
i faget. Til gengæld fik vi lidt mere samfundsøko

nomi og handelslære. To fag var valgfri, det ene var 
tysk, det andet var stenografi, hvor vi havde den se
nere forstander Crüger, som vi syntes, var verdens
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bedste lærer. I alle øvrige fag læste hele klassen sam
men.

På den tid var Købmandsskolen ikke så stor, den 
havde ikke engang egne lærere. Lærere fra andre 
skoler kom og underviste os, og af den grund be
gyndte undervisningen først ved middagstid, som 
regel kl. 11 eller 12. Vi gik så i skole til ved 17-18 ti
den.

De første timer havde forstanderen som regel selv. 
Han havde faget bogholderi, og det var dengang, 
der var noget, der hed dobbelt bogholderi -  store 
hæfter, som vi dårligt nok kunne have liggende på 
bordene og lange opgaver -  og dengang var der ikke 
noget, der hed regnemaskiner. Men det var et inter
essant fag, og jeg fik meget brug for det, da jeg se
nere kom på kontor.

Vi var allesammen indstillet på, at vi skulle have 
noget ud af skoletiden. Vi betalte jo selv for at gå der 
- eller vores forældre gjorde det -  og der var ikke 
mange penge mellem os. De, der ikke kunne bo 
hjemme, skulle også have penge til det, og de, der 
rejste med tog eller bus til skole, måtte også selv 
betale det. M en vi syntes, vi havde dejlige forhold 
på skolen, selv om vi måtte slide i det. I frikvarte
rerne kunne vi gå ud i haven bagved skolen eller

spille et stykke på klaveret i festsalen -  når den ikke 
blev brugt til terminsprøver. Det skal nævnes, at vi 
sang mange fædrelandssange i de år -  også i ti
merne.

Lektierne sled vi med om aftenen -  og som regel 
også i weekenden. Der boede et par udenbys piger 
på KFU K  på Rendebanen, og vi tre brugte ofte en 
lørdag eftermiddag til at gøre en stor opgave klar. 
M in mors gode æbleskiver var et oplivende moment 
i sliddet. Havde vi fået sparet lidt sammen, kunne vi 
også finde på at spadsere ned til Saxildhus og få en 
isanretning til den fyrstelige sum af 1,25 kr.

Vi holdt kun en enkelt fest på skolen, for den slags 
blev jo meget besværliggjort af besættelsen. Til gen
gæld var vi på udflugt på cykel til Løverodde, og vi 
var også ude at se på nogle virksomheder, bl.a. H ør
fabrikken, som jo var meget ny dengang.

Der var eksamen i maj 1943, og efter afslutningen 
i festsalen cyklede vi alle ud til Bramdrupdam kro, 
hvor vi fejrede os selv med et par stykker smørre
brød og havde en hyggelig aften.

Der var ingen vanskeligheder med at få arbejde, 
firmaerne ringede til Købmandsskolen, når de 
havde brug for folk og jeg selv fik en god stilling hos 
Oscar Christensen i Låsbygade.
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