
En dejlig barndom selv om vi var fattige 
 

 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 hed Jacob Jensen. Han blev født i 

Odense i 1901, men da Jacob var 6 måneder gammel, flyttede han og hans familie til København. 

Hans far var sømand. 

Uddraget, du skal læse her, beskriver blandt andet den lejlighed familien kom til at bo i. 

Lejligheden bestod af 2 værelser og køkken med "das" i  gården,  hvor der i  øvrigt  var et  stort 

syrentræ, der helt overskyggede dasset, og et lysthus overgroet af vildsvin – og fulde af rotter. Af 

og til fangede vi en rotte i rottefælden, og når den så var druknet, fik jeg den pakket ind i en avis og 

gik over på Østerbrogade, hvor jeg afleverede den til en mand (denne mand var sikkert ansat af 

kommunen), der sad i et lille skur. Han gav mig 10 øre og klippede halen af rotten ned i en lille 

kasse som kontrol. 

Vi boede ganske frit og lyst her nede ved Sortedamssøen; men meget plads var der jo ikke, da vi 

efterhånden blev 5 søskende.  Selv om det hjalp lidt,  at  min far  for det meste  var ude at  sejle. 

Huslejen var heller ikke stå stor; jeg mener, vi betalte 12 kr. pr. måned. 

I stuen mod gården opholdt vi os mest. Den lå mod sydvest og var derfor lysere end stuen ud til 

gaden. Der stod et bord helt op mod vinduet, og omkring det var der nogle stole. Endvidere var der 

en dobbeltseng og to børnesenge og vistnok et skab. 

I stuen mod gaden var der et gulvtæppe, og her stod de pæne møbler: et rundt bord med sofa og 

stole,  en  lænestol,  en  gyngestol,  et  anretterbord,  en  etagere  (en  form  for  hylde  –  møbel  til 
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pynteting), et pillespejl, en kommode og et klædeskab. Der må også have været plads til en feltseng, 

da vi blev mange børn. Vi opholdt os kun i denne stue, når vi havde gæster; der fyredes derfor 

heller ikke i den til dagligt om vinteren. 

Jeg synes vi havde en dejlig barndom, selv om vi var fattige. Jeg mener, at min faders løn var ca. 70 

kr. om måneden; men min mor havde et lyst og poetisk sind, og selv om hun måtte gå ud og hjælpe 

til med rengøring og madlavning, tog hun sig meget af os børn og læste højt om aftenen for os. Hun 

sang meget med os og legede med os. Skovture havde vi jo ikke penge til, men engang fandt moder 

på, at vi skulle lege skovtur og smurte madpakker,  som vi spiste på det grønne gulvtæppe, der 

skulle forestille græsset i skoven …

Jacob skriver, at han havde en dejlig barndom, selv om de var fattige. På hvilken måde var 

hans barndom dejlig? 

Hvad mener du, en dejlig barndom skal indeholde? 

Jacob beskriver  lejligheden  meget  præcist.  Prøv  at  tegne  en  skitse  over  lejligheden  med 

møbler. 
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