
Valborgs første plads 

 Skoletjenesten, Arbejdermuseet 

Historien, du skal læse, 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 Valborg. 

Erindringen handler om dengang Valborg skulle have sin første "plads". Tidligere sagde man, at 

man skulle ud og "søge plads", når man skulle finde sig et arbejde. 

Valborg blev født i København i 1903. Hun boede på Vesterbro med resten af sin familie, som 

bestod af en far, en mor og seks søskende. Valborgs far var postbud. 

Da jeg var 8 år, fik jeg også min første plads. Alle i skolen havde plads, så ville jeg da også. 

Dengang henvendte folk sig bare til skolen, når de manglede en bydreng eller en lille pige til hjælp 

Jeg skulle være der fra kl. 8 til 12 for 4 kr. om måneden, og derefter var jeg i skole fra 1-6. Men den 

første plads varede kun én dag, for jeg blev sat til at hugge brænde i kælderen, og det havde jeg 

aldrig  prøvet  før,  så  selvfølgelig  huggede  jeg  mig  i  fingeren.  Men  så  fik  jeg  plads  hos  en 

skolefrøken – også fra 8-12 for 4 kr. om måneden. Der skulle jeg også vaske gulve (der var 3 

værelser og kammer), bone parketgulvet i spisestuen, banke tæpper (der stod en ølkasse i gården, 

som jeg stod op på for at nå stangen), hente koks op fra en modbydelig mørk kælder, samt vaske op, 

inden jeg løb kl. 12 for at nå hjem efter min skoletaske. Da jeg blev 12 år og skulle op i 7. klasse,  

måtte jeg skifte plads, for der var kun syvende klasse om formiddagen.

 Jeg fik så plads hos hofbager Vald. Olsen på Vesterbrogade 69, og det gjorde min broder også. Vi 

skulle møde kl. 6 om morgenen, vi havde begge to en rem om livet med en lygte foran, for den gang 

var der jo ikke lys hverken på gade eller trapper. Vi fik hver en kurv fuld. Han havde Vesterbrogade 

– jeg Frederiksberg alle. Derefter hjem og i skole fra kl. 8 til 1, og så af sted til bageren igen, hvor 

jeg var fra 1:30 til 6. Min bror havde plads om eftermiddagen hos en urtekræmmer, hvor han måtte 

slæbe tunge ølkasser. Så hjem og spise middagsmad, ned og lege en times tid, så op og læse lektier, 
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inden jeg skulle i seng. For det arbejde fik jeg 8 kr. om måneden – 3 kr. for morgenpladsen og 5 kr. 

for eftermiddagen …”

Hvor får Valborg først plads, og hvad sker der på denne plads? 

Hvilke arbejdsopgaver har Valborg? Hvad synes du om de opgaver? 

Du skal prøve at ramme Valborgs barndom ind i et ur. 

I uret herunder skal du dele timerne ind i kasser. Fra 12 til 1 er en kasse. Fra 1 til 2 er anden 

kasse etc. 

Farv herefter de timer, hvor Valborg arbejder grønne. 

Farv de timer, hvor Valborg er i skole røde. 

Find derefter på forslag til, hvad Valborg har brugt de andre timer til og farv de kasser med 

farver du selv vælger. 
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