
Floras højeste ønske 
 

 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 kvinde der hed Flora. Hun blev født i 

København i 1903. Floras mor kunne ikke bruge sin højre arm. I uddraget her kan du bl.a. læse om 

Floras højeste ønske. 

Da jeg var 4 år giftede min Mor sig med en Mand, der havde Børn, der var ældre end min Mor. Hun 

tog min Bror og mig med i Ægteskabet bort fra Bedste, hvor vi var trygge. Manden var Skomager, 

sad hjemme og reparerede Fodtøj. Samtidig gik de med Aviser, vi havde 800 Socialdemokrater (en 

avis) i Kvarteret Holmbladsgade og Sidegader. Dengang skulde man hente Bladene på Redaktionen. 

Jeg blev hevet af Sengen kun 4 år gammel og måtte trave til Farimagsgade (vi boede på Venusvej 

Amager).  Aviserne  skulde  hentes  tidligt,  og  vi  kunde  så  tage  den  første  Sporvogn  tilbage  til 

Amager.  Så begyndte Dagens Job, jeg vidste ikke hvor højre og venstre var, men fik Aviserne 

stukket ind under Armen til de forskellige sider. Når der var 4 Sal, var det altid mig. Dengang var 

der Gaslys på nogle Trapper, men det blev slukke[t] Kl 10 om aftenen, så vi gik altid i mørke. Det 

var ikke rart. Mit højeste ønske var at få en lille Lygte med Tællelys til at have på Maven, den 

kostede 50 Øre, men jeg fik den aldrig. 

Hvorfor tror du ikke, Flora fik sit højeste ønske opfyldt? 

Flora skriver, at hun og hendes bror bliver taget bort fra deres Bedste, hvor de var trygge. 

Hvad vil det sige at være tryg? 

Er der forskel på som barn at være tryg dengang og i dag? Hvorfor/hvorfor ikke?  


