
En god hjælp til huslejen 
 

 Skoletjenesten, Arbejdermuseet 

Erindringen beskriver H.C. J. Petersens første plads. H.C. J. Petersen blev født i 1882, og i 

erindringen her beskriver han på en gang det barske børnearbejde men også den stolthed, mange 

arbejderbørn følte ved at kunne bidrage til familiens overlevelse. Inden teksten læses højt, bør man 

forklare følgende ord for eleverne: greve, brændsel, langskaftede (damestøvler), formiddagsplads. 

Når han skriver, at det er en formiddagsplads, skyldes det, at arbejderbørnene enten arbejdede 

formiddag eller eftermiddag, da de samtidig skulle passe deres skole.  

Da jeg var 7 år, fik jeg formiddagsplads hos en grev Scheel. Jeg glædede mig til at skulle være med 

til at tjene lidt til hjælp hjemme. Det var en lang vej at gå to gange hver dag, i tyndt tøj og bundløse 

træsko. Jeg var der to vintre og en sommer. Jeg kom kl. 7 om morgenen, så begyndte jeg at

bære  brændsel  op  til  6  værelser  og  badeværelset;  centralvarme  kendtes  ikke  dengang  i 

ejendommene. Badeovnen var en kobberbeholder med vand, og blev opvarmet som en almindelig

kakkelovn, andet havde man ikke dengang. Det var en hård tur at tage nede fra kælderen op til 2. sal

med al det brændsel. Når det var besørget, skulle der pudses fodtøj, som gerne var mellem 10og 15 

par, og dengang var damestøvleme langskaftede som nåede til knæene - og så skulle det skinne.

Så skulle jeg i byen for kokkepigen og derefter fyre op under badeovnen, så der var varmt vand hele 

dagen til bad og køkken. Og så hjem og læse lektier og i skole. Det fik jeg 3 kr. for om måneden, 

men trods det var det en god hjælp til huslejen, og jeg var altid glad om morgenen jeg skulle derind. 

Kokkepigen var så flink mod mig og gav mig varm te og mad, som jo gjorde godt i en sulten mave.

1



Hvorfor skal drengen arbejde, når han kun er 7 år? 

Hvad skal han lave på sit arbejde? 

Arbejder du – hvilken slags arbejde skal du lave og for hvem? 

Tegn det sted i historien du bedst kan lide. Hvorfor kan du bedst lide det? 
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