
AF P. ARNSKOVS ERINDRINGER 

Om min Slægt vides ikke meget. Om min mød
rene Slægt kan jeg kun oplyse, at Husmand Poul 
Frandsen og Hustru Anna Knudsdatter den 29de 
April 1792 fik en Søn døbt i Kirkestillinge Kirke med 
Navnet Niels Poulsen. Samme Poul Frandsen var 
desuden Skræder. Han skal efter Sigende have haft 
to Sønner af samme Navn, og for at skelne dem 
fra hinanden kaldtes den ene "Store Niels Poulsen" 
og den anden "Lille Niels Poulsen", og det er der
for ikke godt at vide, om det er den store eller den 
lille, der blev døbt i 1792. Jeg stammer fra den 
store Niels Poulsen. Han boede paa Løve Toelstang 
i Gierslev Sogn, hvor han havde et Hus paa 7 Tøn
der Land; han var gift to Gange, første Gang med 
Karen Nielsdatter, og der var Børn i begge Ægte
skaber; det var en Datter af sidste Ægteskab, som 
blev min Moder. Hvornaar hun blev gift med min 
Fader Peter Jensen ved jeg ikke, hans Fødested er 
mig heller ikke bekendt. Jeg ved kun, at jeg er 
født i min Bedstefaders Hus den 15. Marts 1853 og 
at min Fader rejste til Amerika; jeg har aldrig senere 
hørt noget fra ham eller om ham. Min Moder rejste 
til København, og om hende ved jeg kun, at hun 
vistnok senere blev gift igen, ialtfald findes der nogie 
Halvsøskende, af hvilke jeg kun har set en lille Pige 
paa omkring 14 Aar; min Moder skal være død 
omkring Aar 1900. 

Imidlertid blev jeg hos mine Bedsteforældre til 
4* 
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jeg var omkring tre Aar. Det eneste jeg kan huske 
fra den Tid er, at jeg havde set, at Sukkeret havde 
sin Plads i et Hængeskab; jeg forsøgte at kravle 
derop, men blev af en aandssvag Moster revet ned 
paa Gulvet, hvorved der fremkom et Saar over det 
ene Øje, og et Ar ses endnu. 

En Søn af Niels Poulsen af første Ægteskab hed 
Poul Nielsen, han var gift og bosiddende i Slagelse 
og havde en mindre Kælderbeværtning paa Gammel
torv i Bager Frølichs Ejendom Matr. Nr. 50. Hans 
Kone hed Maren Kirstine Jensen og var Datter af 
Brolægger Jens Petersen, Slotsgade, som ejede 
Matr. Nr 94. 

Ved et Besøg, som Poul Nielsen og Hustru aflagde 
hos Faderen paa Løve Toelstang, blev de opmærk
somme paa mig og besluttede da med rette Ved
kommendes Tilladelse at tage mig til sig som Pleje
søn. Jeg skal ikke have været nogen særdeles nobel 
Herre. Situationen skal have været den, at jeg fand
tes iført en grøn Vadmelskjole og med en Sut i 
Munden, ikke en Gummisut, nej, en Lærredssut fyldt 
med udblødt Smørrebrød. Jeg kom saaledes i Pleje 
hos min Moders Halvbroder og vil fra nu af benævne 
mine Plejeforældre som Fader og Moder, hvilket de 
ogsaa var for mig saa længe de levede. 

Som før nævnt var det et mindre Værtshus, mine 
Forældre havde. Det var forbundet med betydelige 
Vanskeligheder at opnaa Borgerskab; jeg ved, at min 
Moder i denne Anledning var hos Grevinde Danner, 
men om det var dette, der hjalp, skal jeg dog ikke 
kunne sige; i hvert Fald fik min Fader under 19. 
Sept. 1856 Borgerskab som Værtshusholder i Slagelse 
Købstad. 
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mine Forældres Værtshus kom paa den Tid, de 
boede paa Gammeltorv, en Del holstenske Dragoner, 
som havde Garnison her i Byen. Paa den Tid havde 
vi Koleraen, og jeg mindes, at jeg paa Bjærgbygade 
mødte en Baare, en Slags lukket Kiste, med en 
kolerasyg i, som skulde paa Sygehuset. I tre Aars 

~------·---------------~ 

Fra Nytorv i Slagelse. 
Bag Brønden ses 11 Farvergaarden", som Arnskov i en Aarrække ejede. 

Gammelt Fotografi i Arnskovs Billedsamling. 

Al.deren havde jeg den eneste Sygdom, som jeg endnu 
har haft indtil mit snart 66de Aar, nemlig Gastriskfeber. 

Vistnok 1856 eller 1857 flyttede vi fra Kælderen 
paa Gammeltorv til Farver C. M. Ravns Kælder paa 
Nytorv. Karlene, som hjalp min Fader at flytte, bar 
mig i en Høkurv, men udfor den gamle Postgaard 
svingede de saa stærkt med Kurven, at jeg trillede ud 
af den og ned i den dybe Rendesten, uden at jeg 
dog tog nogen Skade af Uheldet. 
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Kælderen, som vi flyttede ind i, overtog Fader 
efter en Mand, som kaldtes Jens Peter Drikkevare, 
og denne Kælder var i en sørgelig Forfatning. Den 
eneste Dyd den havde, var, at den laa ved Torvet. 
Den forreste Stue paa 2 Fag bestod af tre Rum, 
nemlig Forstue, bag denne Sandhus, og Resten, eet 

Udsigt fra Skt. Mikkels Kirketaarn over Nytorv i Slagelse. 
Hjørnebygningen i Forgrunden er nuvær. Landbobankens Ejendom. 

Gammelt Fotografi i Arnskovs Billedsamling. 

Fag, udgjorde en Slags Kælderstue. Mod Gaden var 
der desuden en Stue paa 2 Fag, men i det ene Fag 
gik Trappen op til Farverbutikken ovenover, og 
under denne Trappe havde mine Forældre deres 
Sengested, medens jeg laa i en Slagbænk under 
Vinduet. Mod Gaarden var der en Spisestue paa 2 
Fag. I alle Rummene var Væggene kun hvidtede, 
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og Køkkenet var der brolagt med Graasten. Først 
efter at Fader omkring 1863 havde lejet hele Kælde
ren, blev efterhaanden det hele sat i god Stand; 
Stuerne blev oliemalede eller tapetserede, ligesom 
Køkkenet fik Murstensgulv. 

Hele Lejligheden benyttedes til Gæsterne; Privat
lejlighed tænkte ingen paa den Gang, allermindst 
under saa smaa Forhold. I disse Stuer færdedes jeg 
imellem Gæsterne. Men da Fader holdt streng Justits, 
saa at ingen fik Lov at drikke sig fulde, mindes jeg 
aldrig at have set noget forargeligt. 

Da jeg var 4 Aar blev jeg sat i Skole hos en 
Frøken von Prangen, Datter af Major og Handels
gartner von Prangen, som boede hos Maler Lund, 
Skovsøgade, Matr. Nr. 285. Hun var en streng 
Lærerinde, men jeg gik kun et Aars Tid i hendes 
Skole, hvorefter jeg blev sat i Borgerskolen. Her 
overværede jeg omtrent straks efter at jeg var sat i 
Skole en Afskedshøjtidelighed for Lærer Hagenstrøm; 
jeg mindes dog ikke, om jeg havde haft ham til 
Lærer i den korte Tid, jeg da havde gaaet i Skolen. 
De øvrige Lærere var Johan Hoffmann, der senere 
blev Overlærer, og Carlsen, som vi mest havde til 
Regning, han var vist en meget duelig Lærer, men 
han havde en Del udenoms Arbejde, især med Assu
rance, og kom vi op til ham og vilde have Besked 
om noget, kunde vi være temmelig sikre paa at faa 
paa Hovedet, fordi vi forstyrrede ham. Endvidere 
havde vi Lærer Wedel, en Efterkommer af Anders 
Sørensen Vedel, han var nok streng, men vi kunde 
godt lide ham. Lærer Kønig var mest Skrivelærer, 
om ham hed det: "Hr. Klat, jeg slog en Kønig". 
Vor Tegnelærer, Maler og Fotograf Just Hansen, 
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kaldet Sjobs, var en meget godmodig Mand, men 
naar Drengene havde haft ham en Del til Bedste, 
blev han hidsig, og det gjorde sjælden Sagen bedre; 
han maatte døje lidt af hvert, i Oldenborretiden var 
det en meget yndet Sport at fylde hans Lommer 
med disse Dyr, man brugte ogsaa at lægge en Klat 
Beg paa Stolen, og naar Hansen saa havde varmet 
den tilstrækkeligt, blev han jo hængende, og det kunde 
ogsaa hænde, at en særlig ondskabsfuld Dreng satte 
et Par Knappenaale i Stolen, hvilket naturligvis vir
kede ganske modsat Beget. I Døren ud mod Korri
doren var der et Kighul med Glasrude - det er 
der vistnok endnu - da Hansen nu engang havde 
et Ærinde udenfor Klassen og Drengene blev urolige 
derinde, listede han tilbage for at kigge ind gennem 
Ruden for muligt at opdage, hvem Urostifterne var; 
han kunde dog ikke se noget, for Ruden var kridtet, 
flere Gange maatte han inden for Døren for at viske 
Kridtet væk, men bestandig mislykkedes det, indtil 
han omsider opdagede, at Ruden var kridtet paa den 
udvendige Side. Nu kan det nok være, at Hansen 
blev rasende, han vilde banke hele Klassen, men ved 
nærmere Overvejelse gik det formodentlig op for 
ham, at det vilde blive for anstrængende for ham, 
og Resultatet blev derfor, at den første paa hver 
Bænk skulde have Pryglene. Men ogsaa dette blev 
han ked af, for de skreg alle, som om de havde en 
Kniv i Halsen. Sagen blev derfor midlertidig stillet i 
Bero, men han lovede at fortsætte, hvis ikke Synderen 
meldte sig. Det gjorde han imidlertid ikke, og saa 
glemte Hansen det hele. Egentlig var det nu Synd, 
at Drengene behandlede ham paa denne Maade, for 
han var vistnok en dygtig Tegnelærer og flink til at 
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undervise Børnene. Han døde i en høj Alder og 
opnaaede at blive Kammerraad og Ridder af Dane
brog. Pastor Richter*) havde vi som Religionslærer, 
han var en flink Lærer og afholdt af Eleverne. Til 
denne faste Stab af Lærere kom der senere flere 
nye, især under Krigen 1864. Af disse husker jeg 
bedst Hr. Smidt, og ham husker jeg, fordi vi hos 
ham hver Morgen maatte synge "Morgenhanen atter 
go!". Som Overlærer tror jeg, at Johs. Hoffmann 
var en udmærket Mand, alle kunde godt lide ham. 
Naar vi om Sommeren ønskede en Eftermiddag fri 
fra Skole, stillede vi op langs Plankeværket, og idet 
vi med Hælene slog paa dette, sang vi: Hoffmann, 
Hoffmann, vi vil ha' Lov, ellers gør vi et morderligt 
Sjov". Og Hoffmann gik næsten altid ind paa at 
give os Eftermiddagslov. 

Vi havde kun 3 Drengeklasser foruden Gymna
stikklassen. Til Gymnastik havde vi i Reglen en 
Vagtmester eller Sergeant til Lærer. Jeg husker 
Schjelling, hvem jeg absolut ikke lmnde lide, da han 
havde behandlet mig meget slet; min Fader klagede 
til Overlæreren over ham, og han fik en Iret1esættelse; 
efter den Tid lod han mig ganske vist i Fred, men 
Antipatien var gensidig. Efter ham havde vi Mejer 
ved Dragonerne, derefter Hagen og til sidst von 
Hem, de to sidste var godt lidte af Eleverne. Vi 
Drenge morede os tit med at hoste: "Hem"; og saa 
raabte vor Lærer: "Hvem kalder paa mig"? 

Krigen 1864 gjorde et dybt Indtryk paa os Drenge. 
Vore Lærere, særlig Overlærer Hoffmann, talte tit til 

*) Jonas Christian Richter var fra 16. December 1862 Sogne
kapellan ved Skt. Mikkels Kirke. 
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os derom og indprentede os Kærlighed til vort 
Fædreland. Jeg tror nok, at vi, der dengang som 
Drenge oplevede Krigen, ser noget anderledes paa 
Fædrelandet og Fædrelandskærligheden end Nutidens 
Drenge. 

Selvfølgelig var vi ude at møde Soldaterne, naar 
de drog i Felten; vi stillede gerne ved Skovsø og 
fulgte dem til Vaarby Bro, og det samme var Til
fældet, da de vendte tilbage, kun i modsat Række
følge. Vi var tilstede, naar de tog Opstilling paa 
Torvet. Jeg mindes, at vi engang var paa Bane
gaarden for at modtage hjemvendende Soldater, og 
at vi fik Kiks og Patroner af dem; jeg saa ved den 
Lejlighed et Par Soldater, som havde pyntet sig 
med Pikkelhuer. Et Par Gange saa jeg ogsaa Fange
transporter paa Banegaarden; det blev sagt, at det 
var Overløbere. Vi saa et Espingolbatteri*) blive 
ført gennem Byen og holde Rast ved Rytterstalden, 
og vi saa Hestgarden, der under Gennemmarschen 
holdt Hvil paa Torvet. Ivrige efter at høre Nyt fra 
Krigen var vi alle, og vi flokkedes om Raadhusets 
Dør, hvor Telegrammerne blev oplaaet. Vi mente 
ligeledes, at vi flere Steder ligefrem kunde høre 
Kanontordenen, naar vi lagde Øret til Jorden, særlig 
troede vi, at dette var Tilfældet ved en lille Park 
Vest for Varehuset**) udfor det nuværende Svine
slagteri. Her laa vi Drenge tit med Øret til Jorden 

*) Et af Danskeren Schumacher i Begyndelsen af 19. Aar
hundrede konstrueret Orgelskyts med flere Løb, der hver 
var ladet med en Række Kugler, som kunde udskydes 
hurtigt efter hverandre. 

**) Varehuset paa Byens første :Jærnbanestation, nu Marga
rinefarikken. 
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og sagde til hverandre: "Hører du?" Troligt nok 
var det kun Fantasien, der løb løbsk for os. 

Naar der var Eksamen i Skolen, stillede vi alle i 
vor bedste Pynt og med 2 eller 4 Skilling paa Lom
men, et Beløb, som blev brugt hos Bassekonerne, 
som den Dag indfandt sig i Skolegaarden. Var Vej
ret godt, drog vi efter endt Eksamen forbi "Tønden"*) 
til Skoven, atter forsynede med 2 eller 4 Skilling; 
ogsaa her havde Bassekonerne indfundet sig, og 
saa blev der soldet. Men Skoven rummede Farer; 
der var Krigstilstand mellem Borgerskolens Drenge 
og "Fedtlatinerne", som vi kaldte Realskolens Drenge. 
Det kunde være farligt at færdes ene, helst skulde 
man drage afsted i Flok. Parterne var gerne be
væbnede med Træsabler eller undertiden med smaa 
Jærnsabler; jeg havde en saadan, som jeg sammen 
med en Smedesøn Karl Rasmussen (nu Købmand i 
Helsingborg) havde lavet i hans Faders Smedie; vi 
syntes den Gang, at den var fin, men da jeg 30 
Aar senere gensaa den, maatte jeg indrømme, at 
den var et forfærdeligt Monstrum, men den havde 
holdt sig godt! Stødte nu saadan et Par bevæbnede 
Drengeflokke sammen i Skoven, kan det nok være, 
at der vankede tørre Tærsk paa begge Sider. Alt 
dette Postyr taaltes en Tid, men da det gik saa 
vidt, at et Par Drenge fra Realskolen havde for
synet sig med Pistoler og afskudt dem, uden at der 
dog voldtes nogen Skade, blev man for Alvor be
tænkelig, og der blev fra Lærernes Side gjort alt 

*) "Tønden" var Navnet paa el Udsigtstaarn paa en Høj ved 
den østlige Ende af Ingemannsvej. Opført af det i 1835 
stiftede Forskønnelsesselskab. 
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for at bekæmpe Fjendskabet mellem Skolerne, og 
det ophørte da ogsaa efterhaanden. 

I min Fritid udenfor Skolen maatte jeg være med 
at skylle Flasker og tappe Øl af samt løbe Ærinder. 
Min Faders Beværtning blev mest søgt af Bønder; 
særlig paa Markedsdage var der god Søgning. For
beredelserne til en Markedsdag maatte begynde et 
Par Dage i Forvejen; der blev til en Sommer
markedsdag i Reglen slagtet 14-16 Lam, og til 
Efteraarsmarkedet 70-80 Gæs. 

Foruden at passe Beværtningen havde min Fad·er 
mange andre Ting for, han var aldrig ledig. Han 
stod gerne op om Morgenen ved 4-5 Tiden og gik 
ud i Værkstedet; en Tid lavede han River og Skovle
skafter, senere lavede han Træstole med· flettede 
Rørsæder. Jeg maatte da hjælpe ham med at slibe 
Træet med Sandpapir og senere være med at flette 
Sæderne. Han drev ogsaa Maltgøreri, han havde 
lejet Plads i Stampes Gaard lige for Fisketorvet, og 
her drev han det lige til han i 1875 byggede selv. 

Hver Sommerferie var jeg gerne en Tur i Korsør 
at besøge min Onkel, der var Fisker, han tog mig 
ofte med ud at fiske, og dette gav mig Lyst til Søen. 
Aaret før jeg blev konfirmeret var jeg saaledes sej
lende med ham til Kerteminde; paa Vejen derop 
anløb vi Sprogø, hvor vi fik Kaffe og besaa Fyret; 
fra Kerteminde foretog vi saa en Køretur til Odense, 
hvor vi opholdt os en Dag. Hjemme i Slagelse var 
der ikke megen Lejlighed til at drive Sejlads, men i 
en Park i Lille Antvorskov fandtes dog en Baad, 
som vi Drenge kunde leje for 4 Skilling i Timen, 
ogsaa dette tror jeg nok var en medvirkende Aar
sag til, at jeg fik saadan en ubetvingelig Lyst til at 
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blive Sømand. Da jeg derfor, efter at have gaaet 
til Præst et helt Aar hos Pastor Richter, den 28de 
April 1867 var blevet konfirmeret i Skt. Mikkels 
Kirke, skulde det være Alvor, jeg skulde ud at prøve 
det frie Liv paa de store Have. Jeg blev udstyret 
med Søtøj og derefter sendt til Korsør; det blev 
sagt mig, ·at min Onkel let kunde skaffe mig Hyre 
herfra. Senere har jeg ganske vist faaet at vide, at 
der slet ikke blev søgt Hyre til mig. Jeg maatte nu 
i den Tid, jeg opholdt mig i Korsør, staa op hver 
Morgen Kl. 2 og tage med ud at røgte Garn og i 
det hele taget gøre Gavn ud over mine Evner. Men 
min Onkel gjorde det ikke for at udnytte mig, det 
var tvært imod blevet paalagt ham af mine For
ældre, for at gøre mig ked af Søen. Hensigten blev 
ogsaa naaet. Da jeg havde været der en Maaneds 
Tid, kom Fader en Tur til Korsør, og nu var jeg 
rede til at tage med ham hjem igen. 

Min Lyst stod derefter til at blive Snedker, men 
det skulde nu ikke blive saaledes, for imidlertid 
havde Farver C. M. Ravn, der ejede Gaarden vi 
boede i, talt med Fader om at sælge den til ham 
og at jeg saa senere kunde overtage Farveriet; det 
fulgte da af sig selv, at saa burde jeg lære det, skønt 
jeg aldrig havde ytret Lyst til at blive Farver. Da 
Farver Ravn ikke vilde holde Lærling, blev der talt 
med Farver Schrøder derom, og han henviste til sin 
Svoger Farver F. D. Utzon i Kolding. Resultatet 
blev, at jeg blev antaget som Farverlærling paa 
Betingelserne: 5 Aar i Lære, Kost, Logis og Vask 

. samt Svendetøjet. 
Den 30. Maj 1867 rejste jeg sammen med Fader 

til Kolding, og da han sammen Aften rejste hjem 
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igen, skal jeg ikke nægte, at jeg følte mig ene og 
forladt. Jeg var Læredreng, og det var den Gang 
noget ganske andet end nu; man skulde være 
alle Mands Dreng, ja Pigernes med; Begrebet: "det 
unge Menneske" eksisterede ikke. Der var ingen, 
som talte til mig ud over de allernødvendigste Ord. 

I Farveriet var en Farversvend, en ældre Nord
mand ved Navn Ole Morten Zolset, en Lærling paa 
17-18 Aar Vilhelm Petersen, Søstersøn af Utzon, 
samt en Karl Jørgen Simonsen Hundevad. Det før
ste Svenden spurgte mig om den første Aften, da 
jeg var kommet i Seng, var om jeg røg Tobak. 
Det kunde jeg i Sandhed benægte, da jeg ikke havde 
Pibe med i Sengen, men i min Kuffert fandtes gan
ske vist baade Pibe og Tobak. Jeg delte Kammer 
med Svenden og Lærlingen, og Seng med den sidst
nævnte. 

Om Morgenen sagde Svenden til mig, at jeg 
aldrig skulde have tænkt paa at blive Farver, for 
om nogle faa Aar vilde det være forbi med Profes
sionen. Hjemmeindustrien vilde høre op, og Fa
brikkerne overtage Fremstillingen af Bøndernes Tøj. 
Uheldigvis fik han Ret; de allerfleste af de saakaldte 
Bønderfarverier er forlængst nedlagte, tilbage er kun 
Lappefarvere og Tøjrensere. 

Farveriet laa ved Aaen Vest for Sønderbro med 
den sydlige Gavl i Vandet. Kammeret vi boede i, 
var ligeledes i Gavlen over Farveriet. 

Til mine selvfølgelige Pligter hørte, at jeg maatte 
børste Svendens og den ældste Lærlings Støvler, i 
Reglen med min egen Sværte, og jeg maatte ikke 
gaa i Seng før Svenden kom hjem, da jeg skulde 
holde Lampen, en Olielampe, medens han rørte 
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Kypen*), samt trække hans Støvler af, hvilket ikke 
var saa rart, naar han var fuld, noget, som indtraf 
temmelig hyppigt. Alle Utzons Folk maatte være 
hjemme inden Kl. 10. Port- og Dørnøgle var et 
ukendt Begreb. Jeg erindrer kun een Gang i min 
Læretid at være kommet hjem efter Kl. Io - i øvrigt 
skulde jeg spørge hver Gang jeg vilde længere bort 
end uden for Porten - og det var ved en Festlig
hed, hvor vi alle blev borte til om Morgenen, men 
da var Utzon ogsaa rasende. 

Nogen bestemt Arbejdstid var ikke fastslaaet. Vi 
begyndte i Reglen Kl. 6 om Morgenen, jeg maatte 
dog- op en halv eller en hel Time forinden for at 
lægge Fyr under Kedlerne og begynde at skylle. 
Vi holdt gerne Fyraften mellem Kl. 7 og 8, men om 
Vinteren blev den ofte mere, saa maatte vi ikke 
sjælden arbejde den halve eller den hele Nat med, 
ja, jeg har været med til at tage 3 Nætter i Træk, 
uden at vi fik ekstra Mad eller Drikke, heller ikke 
fik vi ekstra Betaling herfor, der var ikke noget, som 
hed Overarbejdspenge, og ikke en Gang Paaskøn
nelse kunde vi regne med, jeg kan ikke en eneste 
Gang huske, at Utzon viste, at han havde lagt 
Mærke til, at vi havde arbejdet til sent paa Aftenen 
eller maaske hele Natten. Det betragtedes som noget 
selvfølgeligt. Bestemt fastlagte Spisetider kendtes 
heller ikke, det gjaldt kun om hurtig at faa Maden fra 
Haanden, saa der kunde tages fat igen. Det var os 
alle, ogsaa Svendene, strengt forbudt at modtage 

*) Kype betyder oprindelig Kedel eller Kar, men bruges 
i Farversproget om selve Farvebadet, specielt det blaa 
lndigofarvebad. 
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Besøg i Farveriet eller paa Værelset, saavel i Ar
bejdstiden som i Fritiden. 

Mit Arbejde bestod i de første Aar hovedsagelig 
i at gøre Kedlerne rene, lægge Fyr under dem, bære 
Brændsel ind samt skylle Tøj og Garn. Mit værste 
og mest kedsommelige Arbejde var at trække Skylle
valserne, som stod ude paa Aaen. Dette Arbejde 
varede tit flere Dage i Træk; ude paa Aaen var der 
intet som helst Læ og Vejret toges der ikke Hensyn 
til. Det hørte til Dagens Orden at være vaad, og 
om Sommeren gjorde det jo ikke noget, men om · 
Vinteren var det en anden Sag; Klæderne kunde 
ikke altid naa at blive tørre om Natten, men var 
stivfrosne, naar man næste Dag skulde krybe i dem 
igen. I streng Frost var det næsten umuligt at skylle 
Tøjet i Aaen, det frøs mellem Hænderne paa os, 
saaledes i 1870, da vi i nogle Dage havde op til 24 
Graders Kulde, men der var ingen Vej uden om. 
I de sidste 2 Aar af min Læretid fik jeg Lov at 
deltage i det mere faglige Arbejde ved Pressen, ved 
Kypen og i Kulørfarveriet. 

I den Tid jeg stod paa Skyllebroen, som var 
saaledes indrettet, at den kunde hæves eller sænkes 
efter Vandstanden, havde jeg af og til Lejlighed til 
at tjene et Par Skilling. Naar det var Stormvejr, 
og Folk passerede Sønderbro, røg der ikke saa 
sjælden en Hat i Aaen, og da vi havde et Par 
Baade fortøjede ved Skyllebroen, var jeg i Reglen 
hurtig parat til at fiske Hovedtøjet op. Denne Tje
neste blev i Almindelighed belønnet med en Fir
skilling; en enkelt Gang fik jeg en hel Mark, men 
da var det rigtignok ogsaa en Eddikebryggers høje 
Silkehat, som var kommet ud at sejle. Disse Smaa-
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penge hjalp svært paa Budgettet, for selv om der 
3-4 Gange om Aaret kom en Daler fra Hjemmet 
og selv om Fornødenhederne ikke dengang var saa 
store som nu, saa gik der dog noget til Franskbrød 
og Tobak, særlig til Brød; i Alderen fra 14 til 19 
Aar kan man jo spise altid. Hvad vor Forplejning an
gaar, var den saadan, at selv om vi ikke ligefrem 
sultede, fik vi i hvert Fald ikke for meget, og vi 
følte ofte Trang til at supplere den lidt. Saaledes 
stegte vi mange Kartofler i Asken, ja endog Kaal
stokke stegte vi, de smagte udmærket. En staaende 
Ret paa Fru Utzons Spiseseddel var Tyske Klumper 
og Sød Suppe med Sirup, Eddike og tre Svedsker; 
Maden var i og for sig god nok, men særlig de 
tyske Klumper var ikke velsete, dertil fik vi dem for 
tit. En Dag havde vi derfor bestemt, at nu skulde 
der spises Klumper for Alvor og vi tog fat. Fadet 
var hurtig tømt, og et nyt blev baaret ind. Men 
da det heller ikke varede længe, før dette var læn
set, og vi spejdede efter mere, blev Utzon betænke
lig og erklærede, at nu kunde det være nok, vi 
maatte ikke faa flere Klumper! Og Resultatet af 
denne lille Demonstration var for saa vidt tilfreds
stillende, som vi efter den Tid til Dels blev forskaanet 
for de tyske Klumper. Iøvrigt spiste vi i Alminde
lighed sammen med Familien, kun naar der var 
Fremmede, maatte vi spise sammen med Karlene i 
Borgestuen. 

Det var i Virkeligheden Fru Utzon, der madede, 
ikke alene over Husvæsenet i Almindelighed, men 
ogsaa over Butik og Farveri. Forelagde vi nemlig 
Hr. Utzon vore forskellige Arbejder til Bedømmelse, 
hed det næsten altid: "Har min Kone set det?" og 

5 
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dette havde til Følge, at vi i Reglen altid henvendte 
os direkte til hende. Utzon selv var meget mistroisk 
af sig og sparsommeligt anlagt; uagtet han ikke 
personlig deltog i det daglige Arbejde, afvejede han 
dog altid selv de fleste Farvestoffer og vejede altid 
meget knapt, hvilket havde til Følge, at Tøjet ikke 
fik den rette Farve. Ikke engang Sejlgarn var os 
betroet, og naar vi skulde sy Vadmel sammen, maatte 
vi opgive nøjagtigt, hvor mange Ender vi behøvede 
og gøre Regnskab for, hvor de Ender, vi sidst mod
tog, var blevet af. Han sparede ogsaa paa Smørelse, 
og da jeg engang fik Fingrene mellem et Par Kam
hjul paa Kradsemaskinen, friede denne Omstændighed 
mine Fingre fra at blive knuste, Kamhjulene var 
nemlig saa afslidte, at det ikke engang gjorde ondt, 
da mine Finge passerede imellem dem. 

Overfor Varmkypen var Utzon meget overtroisk, 
vi maatte saaledes aldrig spise i Kypekammeret eller 
Kipkamset, som han sagde; han har formentlig ment, 
at Kypen ikke kunde taale Brødlugten. I øvrigt 
havde han meget tit Uheld med Kypen, hvilket paa
førte ham ikke ubetydelige Tab; Grunden var rime
ligvis den, at det salte Vand undertiden gik op i 
Aaen, og dette Vand kunde Kypen ikke taale. 

Jeg kan godt sige, at i de 5 Aar, jeg var i Lære, 
har Utzon aldrig talt et Ord til mig udover det nød
vendige, men han talte heller ikke til de andre Folk. 
Han var altid alvorlig; den eneste Gang jeg har 
set ham le, var en Gang, han havde faaet at vide, 
at vi havde boret Hul i Loftet over Pigernes Seng 
og om Natten -trukket deres Dyne op under Loftet 
ved Hjælp af en Snor; da Io han saa hans tykke 
Mave hoppede. 
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Foruden Farveriet havde Utzon tillige Landbrug, 
Ørredfiskeri og Udklækningsanstalt. Jeg hjalp af og 
til med Høstarbejdet, men det var dog særlig ved 
Fiskeriet jeg maatte assistere. En halv Fjerdingvej 
oppe i Aaen laa Tenegaarden*) med sine fire Ruser 
og naar disse skulde røgtes en eller to Gange dag
lig, lød Ordren: "Vi skal op til Tingø ", og vi sejlede 
derud i en lille Jolle. 

Denne Jolle var for Resten min eneste Kilde til 
Fornøjelse i min Læretid. Den havde jeg Lov at 
bruge i min Fritid, og jeg maatte godt tage en 
fremmed med, og naar jeg var i Jollen, kunde jeg 
godt sejle en Mil eller mere bort uden særlig Til
ladelse, medens jeg som nævnt ikke havde Lov at 
gaa udenfor Porten uden at spørge om det. Og 
Jollen var let at manøvrere med i Modsætning til 
Prammen. Jeg husker en Gang lige efter at jeg var 
kommet i Lære, at jeg tog Prammen og vilde ro de 
andre af Folkene i Møde, som havde Jollen, men 
det var nær gaaet galt, jeg kunde ikke magte den, 
og da jeg kom ud paa Fjorden, hvor Aaen løber i 
en Rende, gik jeg paa Grund, og da det imidlertid 
var blevet mørkt, maatte jeg anraabe en forbisejlende, 
som hjalp mig ud af Aaløbet igen, da det kneb for 
mig at klare mig selv. 

Ørredfiskeriet medførte meget Nattearbejde. Vi· 
maatte nemlig om Natten sejle gennem Aaen og 
med en Hage undersøge, om der ikke af Uvedkom
mende var sat Garn tværs over Aaen, for saa kunde 
Ørrederne ikke uhindret gaa op til Tenegaarden. Ved 
saadanne Lejligheder blev vi tit overfaldet med 

*) Tene, jysk Tejne, er et gammelt Ord for "Ruse." 

5* 
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Stenkast. Jeg husker en Gang, da jeg en Nat med 
2 Karle som Roere skulde undersøge Aaen, at jeg 
fik fat i et Garn med Hagen, og da jeg halede ind 
paa det, fulgte der en Baad efter med to Mand i. 
Den ene Mand rejste sig med løftet Aare og truede 
med at slaa, hvis jeg ikke gav Slip paa Garnet, 
og da Karlene i Stedet for at ro væk roede ind i 
Sivene, var der ikke andet at gøre end at sætte Garnet 
fast om en Nagle, saaledes at det, da de fremmede 
endelig fik det, var totalt sønderrevet. 

Det skete af og til, at vi fik Højvande, som 
kunde stige saa højt, at det stod lige med Dørtær
skelen i Farveriet; saa kunde vi ikke være paa 
Skyllebroen, for Vandet stod da et Par Alen over 
den; den hang ganske vist i Kæder og kunde skrues 
op eller ned efter Vandstanden, men naar der var 
rigtig Højvande, slog det ikke til. Det kunde ske, at 
vi en Morgen kom ned og uden at tænke paa noget 
traadte ned i Fyrgraven og pludselig mærkede, at vi 
stod i Vand til over Knæene; det var ikke behage
ligt, navnlig ikke en Vintermorgen. En Langfredag 
Morgen Kl. 6 kom Utzon og kaldte, og efter at vi 
havde drukket Kaffe, meddelte han os, at vi skulde 
op til Tingø, der var kommet Ordre fra Banen om 
at brække Hul paa et Gitter, som gik fra Tenegaar
den og op mod Banelinien og som hindrede Vandets 
frie Løb, saaledes at selve Banelegemet var truet af 
Vandmasserne. Gitteret, af Eg med Jærnhammer*), 
var ca. 11/ 2 Alen højt og anbragt for at hindre Ør
reden i ved Højvande at gaa uden om Tenegaarden. 
Det kunde umuligt lade sig gøre at ro op til Stedet 

*) Tværstykke af Jærn. 
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med Baad fra Farveriet, dertil var Strømmen altfor 
rivende; jeg maatte laane en Baad højere oppe ad 
Aaen, saa der kun var nogle faa Hundrede Alen at 
ro, og dog tog det over en Time at komme dette 
Stykke Vej; to Karle havde tidligere forsøgt det, 
men var drevet tilbage. Foran Gitteret var kun en 
Alen Vand, men bag Gitteret, som var overiset, stod 
Vandet saa højt, at det fossede frem over dette. 
Jeg maatte gøre Baaden fast ved Gitteret og, med 
Sav og Økse bryde Hul paa det, alt imedens Vandet 
strømmede ned over Baaden og mig, og endelig ved 
Middagstid var der brækket saa stort et Hul, at Faren 
for Banelinien var afværget. Saa maatte jeg i Vand 
til Bæltestedet for at gøre en anden Baad fast, som 
laa optrukkeJ: i Land, alt imedens Utzon stod. inde 
paa det tørre Land og saa til. Derefter fulgtes vi 
ad hjem, jeg var vaad til Skindet, og en sort Frakke, 
jeg havde paa, var aldeles flaaet. Da vi kom hjem, 
gik jeg ud i Køkkenet og bad om varm Kaffe, men 
de tilbød mig i Stedet min Frokost med reven Oste
skorpe - det kunde jeg dog ikke spise, men gik 
ind i Bageriet ved Siden af og fik mig noget varmt 
Brød og gik derpaa i Seng, og da de hen paa Efter
middagen kaldte til Middagsmad, var jeg ude af 
Stand til at staa op, men der var alligevel ingen, 
der senere spurgte til mig. Til alt Held slap jeg 
dog over den Tur med en let Forkølelse. For al min 
Medvirkning ved Fiskeriet i hele min Læretid fik jeg 
en Ørred paa 5 Pund. 

I Anledning af den fransk-tyske Krig 1870 laa 
der mange Soldater i Kolding. 3 franske Soldater, 
der kom til Kolding efter at være rømt fra tysk 
Fangenskab, fik en overstrømmende· venlig Mod-
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tagelse. Ogsaa vi havde en Del Soldater i Kvarter. 
Jeg mindes en Tildragelse med en Underkorporal, 
som boede hos os. Vi havde en Kasse af halv
cylindrisk Form, nærmest at ligne ved en Vugge, 
den brugtes til at sætte under Valserne, men laa 
ellers fortøjet ved Broen, den kunde jeg godt sejle i, 
og det havde Underkorporalen set og vilde ogsaa 
forsøge det, men det skulde han aldrig have indladt 
sig paa, for Kassen gik straks rundt med ham, og 
det uheldige var, at han skulde stille straks efter og 
derfor maatte møde saa vaad han var. Nogen ung
dommelig Sjov var der altid Lejlighed til, hvor vi 
var saa mange Mennesker, saa Livet henrandt ikke 
i ensformig Kedsomhed. Særlig husker jeg, at Kar
len Jørgen Simonsen Iiundevad tit maatte holde for, 
han var flink og skikkelig og fandt sig i det utro
ligste, naar blot han fik en halv Kop Te; Karlene, 
som spiste i Borgestuen, fik nemlig ellers ikke Te, 
men Nadver. 

Mellem Svenden, Ole Morten Zolset, og den anden 
Lærling, Vilhelm Petersen, var Forholdet ikke godt 
En Aften, da Zolset var kommet fuld hjem og var 
gaaet i Seng, blev han ondskabsfuld og gav sig 
til at skælde Vilhelm ud; det endte med, at de begge 
røg op af Sengene og for løs paa hinanden, Vilhelm 
var iført en meget lang Skjorte, og Zolset en kort 
Uldtrøje, og· da de havde været oppe at slaas et 
Stykke Tid, var Zolset aldeles nøgen, og Vilhelm 
gik da sin Vej og overlod mig til det fulde Menne
skes Selskab. Naa, mig gjorde han nu ikke noget. 
Men saa skulde han forrette et nødvendigt Ærinde, 
og dertil brugte han sin ene lange Støvle; bag efter 
vilde han tømme den ud af Vinduet, hvilket dog ikke 
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var nødvendigt, da der ingen Bund var i Støvlen. 
Saa var hans Pibehoved under Slagsmaalet trillet 
ind under Sengen, og det fulde Menneske stillede 
da sin tændte Lampe ind under den halmfyldte Seng 
for at lede efter det. Det var et Under, at det gik 
godt. 

En anden Gang, da de var oppe at slaas, knuste 
de hele vort Service, Kopper og Tallerkener til 3 
Personer, og nu var gode Raad dyre. De blev nu 
enige om, at jeg, hvem det paahvilede at bære det 
tilbage til Køkkenet igen, skulde falde op ad Trappen 
med det, saaledes at det kunde faa Udseende af,· at 
der forelaa et hændeligt Uheld. Det hele forløb som 
det skulde, jeg faldt op ad Trappen med et for
færdeligt Hyl, medens Skaarene ramlede ned over 
Trinene. Da jeg ikke havde noget at betale med, 
slap de andre med Skrækken. 

Zolset drak jo, og jeg blev tit sendt efter Brænde
vin til ham. Det opdagede Utzon, og han forbød 
mig derfor at hente Brændevin. Naa, saa blev jeg 
sendt efter Rom, og alt gik ved det gamle, Zolset 
var bestandig mer eller mindre fuld i Arbejdstiden. 
Det undrede Utzon, og han spurgte mig, om jeg da 
fremdeles trods hans Forbud hentede Brændevin til 
Svenden, hvilket jeg naturligvis benægtede. Han 
spurgte mig da, om jeg ikke hentede andre Ting til 
ham. Jo, jeg hentede Rom, svarede jeg. Om jeg 
da ikke vidste, at Rom var meget værre end Brænde
vin? Nej, det havde jeg ingen Anelse om, og det 
var ikke blevet forbudt at hente Rom. Nu blev der 
nedlagt Forbud mod at hente Spiritus under nogen 
som helst Form. 

En Aften, da vi spiste i Pressekammeret, havde 
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jeg været saa uheldig at faa et raaddent Æg; jeg 
turde ikke sige noget, da Utzon var til Stede, men 
da han var gaaet, sagde jeg det til Svenden. "Lad 
Vilhelm faa det, ha11 er saa graadig", sagde Svenden. 
Jeg lod det da ligge, og da Vilhelm kom ind og saa 
det, spurgte han, om jeg ikke vilde have det. Da 
jeg sagde nej, tog han det straks og bed en ordentlig 
Mundfuld af det. Det var frygteligt at se ham skære 
Ansigt, og da jeg havde en daarlig Samvittighed, 
løb jeg alt hvad jeg· kunde ud af Farveriet, ud paa 
Broen og fik Baaden los, saa var jeg i Sikkerhed, 
nu kunde Vilhelm spytte Æg ud, true og skælde saa 
meget han vilde. Han var dog i Bunden en god
modig Natur, og da jeg endelig vovede mig i Land, 
kunde han selv le af det hele, det var jo hans egen 
Skyld, han havde selv forlangt Ægget. 

En Dag, da jeg stod paa Broen og skyllede, saa 
jeg en af Byens Matadorer, en ikke velanset Sag
fører, komme kørende ned til Aaen i sin Gig for at 
vande Hesten, men denne holdt sig tilbage og vilde 
ikke gaa ud i Vandet. Sagføreren vendte da Køre
tøjet og forsøgte at rykke baglæns ud, og da Hesten 
fik begyndt, blev den ved at rykke, og da Aaen 
midtstrøms er indtil 5 Alen dyb, forsvandt Sagføreren 
med Gig. og det hele under Vandets Overflade. Jeg 
havde faaet Baaden løst og skulde til at bjærge 
ham, da en Mand sprang til og tog Hesten ved 
Hovedet og halede den i Land, hvorved Sagføreren 
paany kom til Syne i en noget opblødt Tilstand. 
Mange undte ham af Hjærtet denne Dukkert. 

Utzon var en vældig Nimrod og gik ofte paa 
Jagt, men Jagtudbyttet kom dog ikke i Almindelig
hed Folkene til Gode, og jeg mindes heller ikke, at 
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vi nogensinde følte særlig Lyst til at stifte nøjere 
Bekendskab med det Vildt, der i Reglen hang i 
Porten til det kunde krybe ned. En Gang havde vi 
i nogen Tid lagt Mærke til en Hare, som hang og 
var i Færd med at blive levende igen, og vi havde 
talt om, at den vist ikke blev appetitlig at komme i 
Lag med. Saa en Søndag Morgen efter Kaffe kom
mer Utzon og siger: "Peter, vil du gøre den store 
Baad klar, vi skal til Strandhuse". Derud gik det 
strygende for god Vind. Medens Utzon var omkring 
at hilse paa forskellige Folk i Strandhuse, gik jeg 
ved Baaden og ventede, jeg blev mere og mere sul
ten, og først ved 2-Tiden kom Utzon tilbage. Saa 
var det til alt Uheld blevet stille Vejr, vi kunde ikke 
bruge Sejlene, og Baaden var en stor, tungtsejlende 
Kasse. Utzon satte sig ved Roret, og jeg trak og 
sled i "Gransejlene", kun besjælet af den Tanke at 
naa hjem til Middagsmaden. Da vi endelig ved 
4-Tiden sad ved Middagsbordet, hvor forfærdet blev 
jeg saa ikke ved at se for mig Haren, den Hare, 
som jeg Dagen i Forvejen vilde have gaaet langt 
uden om. Nu gled den ned med største Appetit. 

Skønt jeg i Begyndelsen af min Læretid led 
meget af Hjemve, korn jeg dog ikke hjem paa Besøg, 
før der var gaaet 11/ 2 Aar, og derefter var jeg hjemme 
en Gang om Aaret. Ordinært skulde jeg have været 
Svend til lste Maj 1872 og skulde da have haft 
Svendetøjet, men Utzon saa sin Fordel ved at lade 
mig blive Svend allerede til Jul 1871, hvorved han 
sparede Svendetøjet, medens han til Gengæld gav 
mig Svendeløn, 4 Kr. ugentlig, fra Jul til Majdag. 
Det sidste Stykke Arbejde jeg udførte som Lærling, 
var at sprænge Pressen, hvilket dog skyldtes en 
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Tilfældighed, idet nemlig Bundstykket var raadnet 
over. Det var Juleaftensdag. Da jeg saa kom ind 
og skulde sige Farvel - jeg stod i Begreb med at 
rejse en Tur hjem i Julen - ønskede Fru Utzon 
mig tillykke som Svend, idet hun beklagede, at hun 
ikke havde tænkt paa at tilvejebringe et Glas Vin i 
Dagens Anledning; det var hende, der som sædvan
lig førte Ordet, Utzon sagde kun "Øh". Da jeg kom 
tilbage efter Nytaar, spurgte Fruen mig, om jeg vilde 
have min Mad skaaren i Snitter, som den anden 
Svend, eller i Sidestykker, som jeg var vant til, 
hvortil jeg bemærkede, at det var mig aldeles lige
gyldigt. 

Fra Maj 1872 havde jeg faaet Plads hos Farver 
Jørgensen i Ærøskøbing. Jeg skulde have udstedt 
Vandrebog og henvendte mig paa Øvrighedens Kon
tor herom, idet jeg fremlagde mit Lærebrev. Der 
blev tillige forlangt Bevis for, at jeg havde gjort 
Svendestykke. Skønt jeg hævdede, at dette aldrig 
havde været Brug blandt Farvere, kunde jeg ikke 
faa udstedt Bogen som Svend, men som Medhjælper. 
Bogen blev viseret til Slagelse med Bemærkning om, 
at jeg ikke maatte gøre Ophold undervejs. Da jeg 
bemærkede, at det var min Hensigt at gøre Ophold 
alligevel, vilde man vide, hvor mange Penge jeg 
havde, hvilket jeg ikke mente vedkom andre; til
sidst lukkede jeg Pungen op og fremviste ca. 50 
prøjsiske Dalere, hvorefter der ikke var mere at 
indvende. 

* * * 
Jeg standser her med Gengivelsen af Arnskovs 

Erindringer, og skal af det følgende blot meddele 
Hovedtrækkene. Arnskov var en Tur hjemme i 
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Slagelse, og tog derefter til Ærø og bringer en 
Række Træk af Livet der; han oplevede bl. a. Storm
floden 1872 og aflagde desuden Besøg paa Ud
stillingen i København 1872, i Forbindelse med 
hvilken Rejse han tog en Udflugt til Helsingborg. 
Omkring I. Maj 1873 fik han Plads hos en Farver 
i Køge, hvor han dog kun var i 6 Uger, derefter 
kom han til Slagelse og var først hos Farver Baun, 
der havde Forretning i Tobaksfabrikant Langes Ejen
dom, Matr. Nr. 270, indtil han 25/ 7 1873 fik Plads 
hos Farver F. C. Hoffmann, en dygtig Mand i sit 
Fag, men paa mange Maader en ejendommelig Skik
kelse, om hvem Arnskov fortæller adskillige kuriøse 
Træk. 2"/4 1874 blev Arnskov indkaldt til Tjeneste 
som Infanterist paa Sølvgades Kaserne og laa der 
til 27/10 samme Aar, hvorefter han vendte tilbage til 
Farver Hoffmann, og i Sommeren 1875 var han 
indkaldt til Lejrøvelse ved Hald. Efter at hans Fader 
i Aug. 1875 havde købt Ejendommen paa Nytorv 
Matr. Nr. 266, overtog Arnskov fra I. Nov. 1875 
Farveriet i denne, hvilket hidtil havde været drevet 
af Farver C. M. Ravn. Han istandsatte det noget 
forfaldne Inventar og tog med Iver fat paa at op
arbejde Forretningen. Her slutter hans Erindringer. 
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