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Møg-Martins datter Hj\u00f8rdis Varmer Hent PDF Da den 13-årige Katrine kommer til København for at
tjene, gør hun store øjne. For alting er større og smukkere, end hun kunne forestille sig – men der er også en
skyggeside, for arbejdsvilkårene er ringe, lønnen næsten ikke-eksistereende, og arbejdsgiverne brutale. Men
da hun møder Marie Christensen og gennem hende fagforeningen Københavns Tjenestepigeforening, sker der
noget. Oprørt over de slavelignende forhold, som tjenestefolk i Danmark lever under, kaster Katrine sig ind i

kampen for bedre forhold for sin stand. Men et personligt svigt sender hende ud på dybt vand. I "Møg-
Martins datter" flettes virkelighed og fantasi sammen i en fortælling om livet som tjenestepige i begyndelsen
af 1900-tallet. Marie Christensen og forfatteren Christian Christensen er begge virkelige personer, mens

Katrine, Møg-Martin og alle de andre, er fiktive. Hjørdis Varmer (f. 1936) er en dansk forfatter og
foredragsholder, som debuterede i 1971 med børnebogen "Per og Torben pjækker den". Hun har skrevet over
100 romaner, novellesamlinger og biografier med særligt fokus på historiske børnebøger. Hjørdis Varmer
vandt Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987, Martin Andersen Nexø Legatet i 1997 og Lise

Louise Laura Volst Pris i 2000.
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