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Baggårdens børnearbejdere
Historieroulette: Piger

Hovedperson Arbejde/job  Handling/plot Sted 

Ellen Tjenestepige hos 
en rig familie.

Din far er arbejdsløs og drikker. 
Din mor tager sig af børnene, men 

en dag bliver hun meget syg.

Din familie flytter 
fra Lolland og ind 

til København. 

Johanne Hjælper din mor 
med at vaske 

trapper og gøre 
rent for andre 

familier. 

Du kan ikke nå at lave dine 
lektier, og derfor har du svært 

ved at følge med i skolen. 
En dag opdager læreren, at du 

ikke kan dit salmevers.

 Nørrebro, 
København. 

Din familie bor i en 
lejlighed ud mod 

baggården.

Emma Arbejder på en 
cigarfabrik.

Du går sammen med veninder 
ned til Ladegårdsåen. Her møder 

du en rig pige. I bliver venner, 
men må skjule venskabet.

Du bor i den 
“sorte firkant” på 

Nørrebro.

Gerda Passer dine 
mindre søskende. 

Du er alene hjemme sammen 
med din mor og søskende. 

Pludselig kommer politiet for at 
anholde naboen.

Din familie bor på 
Ladegården, som 
er en fattiggård i 

København.

Karen Arbejder på en 
tændstikfabrik.

 

Du bor sammen med din mor 
og små søskende. Du passer dem, 

mens din mor er på arbejde. 
En aften kommer hun ikke hjem 

til sædvanlig tid. 

Din familie bor 
på Østerbro.  

Marie Fremstiller 
ildtændere 

hjemme sammen 
med din mor og 

mindre søskende.

Din lærer i skolen sørger for, 
at du kan komme på landet i 
din sommerferie. Her sker 

der noget uventet.

Vesterbro, 
København. 

Din familie bor i 
en lejlighed ud 

til gaden.
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Baggårdens børnearbejdere
Historieroulette: Drenge

Hovedperson Arbejde/job  Handling/plot Sted 

Aksel Mælkedreng. Du står op klokken 4 hver 
morgen for at passe sit arbejde. 

Du falder i søvn i skolen, og 
det opdager læreren.

Nørrebro, 
København. 

Din familie bor i en
baggårdslejlighed. 

Johannes Arbejder på 
tændstikfabrik.

Din far er arbejdsløs og drikker. 
Din mor tager sig af børnene, 

men en dag bliver hun 
meget syg.

Vesterbro, 
København. 

Din familie bor 
i en lejlighed ud 

til gaden. 

Jens Buddreng hos 
en høker. 

Du er alene hjemme. 
Pludselig kommer politiet for 

at anholde naboen.

Din familie flytter 
fra Lolland og ind til 

København.

Christian Arbejder på 
en spritfabrik. 

Du stjæler et stykke brød hos 
bageren, politibetjent opdager 

det og sætter efter dig.

Du bor i den 
“sorte firkant” på 

Nørrebro.

Sofus Arbejder på 
et snedkeri. 

 

Du bor med din mor og 
5 søskende. Din løn er afgørende 
for, at familien kan betale husleje, 

men en dag bliver du fyret.

Din familie bor på 
Ladegården, som 
er en fattiggård i 

København.  

Hans Arbejder på 
en cigarfabrik, 
hvor han løsner 

tobaksblade.  

Du får mulighed 
for at komme på landet i 

sommerferien. Her opdager du 
en anden verden.

Historien skal 
både foregå inde i 

København og 
på landet.




