Tema: Erindringer om arbejdet på fabrikken (2)

Kilde 7
Johannes M. Larsen: Skallesmækkeren fra Tværgade
Jeg begyndte at arbejde, da jeg var 10 år. Det var på H. Nielsens
Tobaksfabrik i Brogade. Vi fik 1,35 kr. om ugen, og det var kun et
halvdagsjob, fordi vi jo gik i skole om formiddagen.
Vi begyndte i skråkælderen, hvor vi sad og skar skrå over
og bandt dem sammen. Det var frygteligt at arbejde dernede i
kælderen. Der stod to gruekedler, der blev passet af en svend, der
hed Jens. Ingen måtte se, hvad han stod og blandede gammen til en
kogende masse i kedlerne.
Vi stod og lavede bundter, og når vi var færdige, blev de
puttet ned i et kar til den kogende masse eller sovs. Så steg
dampen op i rummet, og det var så slemt, at vi fire-fem knægte,
der stod i kælderen, måtte skiftes til at gå ovenpå for at kaste
op. Bagefter var vi klar til at
fortsætte arbejdet!
Fabrikslægen efterså os jævnligt, men vi var jo friske,
selv om vi var så magre, at det raslede, når vi gik. Ja, og blege
var vi også, når vi altid stod nede i kælderen. Alle de dampe
gjorde det heller ikke spor bedre, men vi klarede os alligevel.
Det var i øvrigt også en slags prøve - kunne vi klare arbejdet i
kælderen, kom vi efter et par år op på selve fabrikken. Det nåede
jeg nu aldrig!
Jeg kom nemlig derfra på en lidt mærkelig måde.
Spindestuen havde været lukket, fordi den skulle kalkes. Da vi kom
tilbage, måtte vi atter arbejde hårdt, og det foregik på akkord,
vi skulle samle dæksblade, som så skulle forarbejdes oppe på
fabrikken. Vi sad i nogle små bure og skulle hver time fremvise
resultatet til tobaksmesteren, der kontrollerede, om vi havde
lavet det
ordentligt.
Vi kaldte ham for ”Skallesmækkeren”. En dag sad jeg og
pjattede med min arbejdskammerat Laurits, og det blev
”Skallesmækkeren” vred over. Han havde nok også advaret os flere
gange, men det tænkte vi jo ikke over. Så tog han os i næsen,
drejede rundt og gav os ”nødder” i panden med sin knyttede næve!
Vi grinte bare, og så hentede han sit spanskrør og gav os en

ordentlig omgang.
Min mor sagde, at jeg nok havde været fræk, men om
aftenen stillede Laurits og hans far. De ville gå op på SocialDemokraten i Kongensgade for at klage, og jeg fik lov at gå med af
min mor. Deroppe blev vi klædt af, og vi var godt ”broderede” over
det hele. Det lavede de
en længere historie om i avisen. Der var i øvrigt mange andre
knægte, som havde fået samme tur af ham før os.
”Skallesmækkeren” boede på hjørnet af Tværgade og
Langegade, og jeg boede i Langegade i et baghus. En dag mødte jeg
”Skallesmækkeren” og hans datter, og kunne se, at hun sagde et
eller andet til ham og pegede på mig.
Dagen efter fik jeg en tilsigelse af politiet. Jeg vidste
ikke, hvad jeg havde lavet, men fik fri fra skolen for at møde på
politistationen. De sagde til mig, at jeg havde generet
tobaksspindermester Larsens datter. Jeg havde da også grinet af
hende og råbt efter hende - hun var sådan en fin pige, der gik på
dyre skoler osv. Jeg kunne da godt huske, at jeg havde råbt efter
hende og havde fortalt de andre kammerater, at dér gik
”Skallesmækkeren”s datter. Det tænkte jeg jo ikke videre over. Nå,
men betjenten spurgte, hvad jeg havde råbt, og jeg svarede, at jeg
bare havde fortalt de andre, at hende ovre på den anden side var
tobaksspindermester Larsens datter. Det troede betjenten ikke på,
og han stak mig sådan en på kassen, at jeg røg over under en bænk.
Så sagde han, at jeg skulle skrubbe af. Da jeg kom tilbage til
skolen, sagde jeg bare, at det hele havde været en fejltagelse.
Jeg ville jo ikke indrømme andet, men jeg kom aldrig til at
arbejde på fabrikken mere!

