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Min mors pladser
Af Ruth Just Rasmussen

I 1979 udgav Nationalmuseets etnologiske 
samling en pjece, der hed “Fra barnepige til 
husjomfru”, der var en opfordring til, at de, 
der havde arbejdet som unge piger i huset, 
fortalte om deres oplevelser.

Det gav anledning til, at min mor fortalte, 
hvordan hun oplevede sin tid som tjeneste
pige i Kolding i 1920erne. Min mor er Ane 
Kathrine Schjøtz-Pedersen, f. Termansen, og 
hun er i dag 97 år.

Min mor boede fra hun var 10 år til sin kon
firmation i 1915 sammen med sin mor hos re
stauratør Terman Sørensen, dengang Låsbyga
de 39, nu Låsbygade 35. Min mormor var alene 
med min mor, Terman Sørensen var mormors 
fætter, hos hvem hun var husbestyrerinde.

Min mor benævner selv sin beretning “mine 
pladser”.

Hos planteskoleejer Olsen
Den første plads, hun havde umiddelbart ef
ter sin konfirmation, var hos planteskoleejer 
Thomas Olsen på Ejlersvej. Planteskoleejer 
Olsen var far til stifteren af Den Geografiske 
Have i Kolding, Aksel Olsen.

Familien Olsen bestod i 1915 af mand, 
kone, to voksne sønner samt en datter. Dertil 
kom, at man havde gartnerelever på kost. Det 
var altså en anselig husholdning. Foruden 
min mor var der en datter (eller svigerdatter), 
som hjalp til med madlavningen.

Min mors arbejde bestod i at gøre rent, 
besørge ærinder, vaske gulve og trapper og 
i øvrigt hjælpe til med alt forefaldende ar
bejde.

Det daglige arbejde begyndte kl. 7 om mor
genen. Ud over morgenmaden skulle der sør
ges for middagsmad og eftermiddagskaffe. Ef
ter kaffen om eftermiddagen var der en pause 
til aftensmaden kl. 18.

Lørdag skulle såvel køkkenbord som køk
kengulv skures. I planteskoleejer Olsens hus 
havde man gas, hvilket var ret moderne på 
den tid.

En gang om måneden havde man storvask, 
her kom en vaskekone og hjalp til. Storvasken 
foregik på den måde, at tøjet blev sat i blød 
dagen før, og tidligt næste morgen, på selve 
vaskedagen blev den første kedel tøj kogt, så 
alt var parat, til vaskekonen kom. Hun skulle 
så sørge for “renkogning” samt skylle tøjet og 
hænge det til tørre.

Min mor fandt, det var flinke og rare men
nesker at arbejde hos, og hun boede hos dem. 
Efterhånden blev de to sønner gift, og de kom 
hjem hver søndag til eftermiddagskaffe og af
tensmad, hvilket gav ekstra megen opvask og 
oprydning. En ting, mor nævner, er, at alle spi
ste ved samme bord.

Denne plads havde min mor, indtil hun 
som 19-årig (altså i 1920) gerne ville prøve no
get andet og måske lettere arbejde.
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Thomas Olesens planteskole. Foto fra  1905.

Hos købmand Schultz på
Castenskjoldsvej

Den næste plads, min mor fik, var hos et ældre 
ægtepar, som boede i en villa på Casten
skjoldsvej nr. 31. Det hørte dengang til Kol
ding Landsogn. Min mor var det, der kaldtes 
“enepige”. Manden i huset havde været to

baksgrosserer, navnet var købmand Anton 
Schultz.

Husstanden bestod kun af ægteparret Ma
thilde og Anton Schultz, som ingen børn 
havde. Huset indeholdt 3 stuer, soveværelse, 
veranda og entre. Dertil kom et anretter
værelse, køkken og spisekammer, alt i stueeta
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gen. På 1. sal var der to gæsteværelser plus 
pigeværelse. Mor beskriver selv sit værelse som 
et dejligt værelse med kakkelovn. I spisestuen 
var der linoleum og i de øvrige stuer tæpper. 
Huset havde ikke støvsuger men en tæppema
skine.

Arbejdet begyndte for min mors vedkom
mende kl. 7 om morgenen. Det første arbejde 
bestod i at fyre op i de store kakkelovne, der
på skulle stuerne gøres i stand. Morgenbordet 
skulle være parat kl. 8.

Mor spiste sammen med hr. og fru Schultz, 
som hun skulle titulere “Herren og Fruen”. 
Morgenmaden bestod af havregrød, rugbrød 
samt ét rundstykke til hver. Maden var i øvrigt 
meget almindelig. Familien var sparsomme
lige og beskedne.

Efter morgenmad gjaldt det rengøring af 
øvrige rum. Også i denne husholdning gjorde 
man “hovedrent”, dog her 2 gange om året. 
Tæpperne blev sendt til rensning hos en sa
delmager i Kolding.

Også her blev der vasket storvask én gang 
om måneden. Den samme procedure gentog 
sig: Man “satte i blød” dagen før. På selve va
skedagen blev der så kogt en kedel tøj tidligt 
om morgenen. Man fyrede med brænde un
der gruekedlen. Igen blev der „renkogt“, skyl
let m.v. Interessant er det, at her kom ingen 
vaskekone. Huset havde ikke vaskemaskine, 
som vi kender det i dag, men en trævugge 
med sæbevand, som blev vugget -  af husets 
herre. Vridemaskinen blev ligeledes betjent af 
„herren i huset“. Efter alt dette blev tøjet 
tørret i haven eller på loftet alt efter, hvordan 
vejret var.

Til huset hørte en ret stor have, som lige

ledes for størsteparten blev ordnet af hr. 
Schultz. Man må nok sige, at den tid taget i 
betragtning, så var det ret usædvanligt, at en 
mand tog så meget del i det huslige arbejde.

Hos familien Schultz levedes livet “efter en 
snor”: Morgenmad kl. 8. Middag kl. 12.30. 
Eftermiddagskaffe kl. 14.30. Aftensmad kl. 
18.30. Senere på aftenen fik man en kop 
cacao.

Min mor beskriver selv dette som en plads, 
hvor hun havde megen frihed. Hun var ofte i 
byen for at bytte bøger for fru Schultz. Ligele
des hentede hun æg hos en familie, der selv 
havde høns. De var billige og blev så “sat i 
vandglas”, den tids form for konservering. På 
den måde havde man billige æg også om vin
teren. Min mor gik også i denne periode til 
dans i Kolding.

Der var ikke megen selskabelighed, kun 
kortspil hver 14. dag med et ældre ægtepar, 
grosserer I. I. Christensen, som boede ved si
den af.

Ægteparret rejste hvert år på ferie i 14 dage. 
Min mor fik så kostpenge til at klare sig for -  
og man overlod hende så i øvrigt hele huset.

Lønnen var 50 kr. pr. måned plus 30 kr. 
ekstra de 2 gange, man gjorde “hovedrent”.

Efter at min mor havde været der i fem år 
oprettede ægteparret Schultz et legat: „Køb
mand A. Schultz og hustrus legat”. Legatet 
kunne søges af værdigt trængende enker eller 
døtre af detailhandlere i Kolding, desuden 
blev der indsat fem personer, som skulle nyde 
godt af det på livstid -  her står min mor øverst 
på listen. Legatet skulle først komme til udbe
taling efter ægteparret Schultz død. Den før
ste udbetaling fandt således sted i 1941.
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Caslenskjoldsvej 31, hvor købmand Schultz boede. Foto: Mogens Bonnichsen, 1998.

Legatportionerne var set med nutidens 
øjne ikke store, nemlig 100 kr. hvert år til jul, 
men dengang dog en kærkommen hjælp.

Min mor blev hos ægteparret Schultz, indtil 
hun i marts 1927 blev gift med min far. Selv 
husker jeg, at disse penge fra legatet betød 
meget, dels havde min mor ikke det store “at 
gøre med”, og dels var det en anerkendelse 
for de år, hun havde været tjenestepige.

Beløbets størrelse varierede i de senere år, 
et år var det f. eks. 300 kr., et andet år 700 kr. 
alt efter, hvor mange, der havde søgt det, og 
alt efter, hvor mange livstidsnydere, der efter
hånden var døde. Basissummen var ikke sær
lig stor, nemlig 8000 kr.

Den 27. april 1996 annoncerede Kolding 
Kommune, at købmand A. Schultz og hustrus 
legat ville blive nedlagt ved éngangsuddeling.
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Ved henvendelse til Kolding Kommune fik 
undertegnede oplyst, at grunden var den, at 
et legat af den størrelse var for dyrt i admini
stration, og at man derfor ville anmode øko
nomiudvalget om nedlæggelse. Helt forståe
ligt, men på min forespørgsel om, hvordan 
det i så fald forholdt sig med min mor, kunne 
man oplyse, at hun, som nu var 95 år (1996) 
sammen med en endnu levende dame på 
“kun 89” år naturligvis ville få besked.

Selv glemte jeg så at sige alt om legat, indtil 
min mor den 5. december 1996 modtog en 
skrivelse fra Kolding Kommune om, at hun 
som livstidsnyder ved legatets nedlæggelse 
herved fik sin del af dette. Brevet var ledsaget 
af en check på kr. 4.915.12.

Mors reaktion var, at hun lidt vemodigt og 
med glæde mindedes de to mennesker, hos 
hvem hun havde haft syv dejlige år. Hertil fø
jede hun, at fru Mathilde Schultz var “et usæd
vanligt fint menneske”.

Selv husker jeg udmærket fru Schultz fra 
talrige besøg hos hende sammen med min 
mor, og man har vel lov at tilføje, at det den
gang ikke var helt almindeligt, at man testa
menterede sin unge pige en livsvarig rente. Ane Kathrine Schjøtz-Pedersen, f  Termansen.
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