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Saltholm-udstil l ing

Den | 7 december ebner Lokalhistorisk Samling i samarbejde med
Kastrupgirdsamlingen en udstilling om Saltholm. I den
forbindelse eft erlyser lokalhistorisk Samling fotografi er og
genstande fra oen.

Kastrupgdrdensamlingen udstiller endvidere malerier af Th.
Philipsen med motiver 1ia Saltholm. Kommunen ejer en del af
disse, men hvis der er nogen, der er lykkelige indehavere af
tcgninger eller malerier afTh.Philipsen fra oen vil samlingen
meget geme lane dem til udstil l ingen.

Th. Phil ipsen: Marketenderiet Nyvserk pA Saltholm. 1885



Lidt Satthotm Historie

Stednavnet Soltholm
Stednavnet Saltholm er blevet tolket dels som ', den salte
holm"d.v.s. den ferskfanige hotm og dels "den ved sall.
karakteriserel holm". Men ingen kilder lortellet at man har
indvundet sall pe oen. En anden peger pia. at forledder skulle have
forbindelse for det gamle navn lor Ostersoen nemliS @$ersalt.
Megel peger dog pe- at der er den forsre fonolkaingl der er den
mest sandsynlige, da man altid har manglet ferckvand pa oen.
Stednavnet optreder forste gang i Kong Valdemarsjordebog i
1230.

Saltholm forbinder vi i dag med grassende kvrg, kalkbrud. og
rKKe mrndst med en enestaende natur. Det giorde man ogse
tidligere les blot denne beretning fra 1743.

Saltholm i t Z40

I en af de eldste beskrivelser over Saltholm, skriver Ksbenhavns
amtmand i 1743 folgende om seD:

Oen Saltholm er beliggende osterligfor Oen Amager-_. Er et plal
Lana og nqres r 6rug aJ Amagerne, som om Sommeren derpaa
gresse en slor del Qveg. paa denne Oe bryde, ogroo 

", "to,Syantitet afKalkstene, som Kalkfabriqven i yed Kisbenhavn ved
at belienne sig af

Om Somm.eren er.denne Oefolkerig, thi da holder Ka dabriqvienmangoldige Folk derpaafor at arbeyde ved Kalkstenene, og
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Fra Laurids de Thurahs bog; Arnager og Saltholm, 1756

Amagerne hare ligeledes Folk derpaa, som opholde sig udi deres
Melkehytter, bilke ere fuldkomne Boeliger, oprettede af
Jodsoder(d.e. Greeslsrv) ligesom Husene siges at vere udi Island.
Ellers boer kun dn Mand bestandig derpqq Landet, som henhsrer
under Storemaglebye paa Amager.

Denne Oe bruges kuns til gresgang og derpaa ingen Skov, ey
heller Agerjord; men der fndes paa nogle Steder nogle Busker,
som ser n.esten ucl og lugter ligesaaledes, som det, de hater i
Haugerne og gemenlig kalde Ambra, saa at den der voxe vild.
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Landet er ellers fuldt af Fuglevildl og afden Slags, som opholde
sig ved Slandsiden, saasom Rodben, Strandsksder, Maager, Ryler
og deslige, hvilke legge cler deres Unger ud. Ogsaa nogle Tider

fndes der vilde Gies derpaa Landet. Det ere og ombing Lqndet
en Mengde afSoehunde; men paa Landet er intel andet ildt
undtagen nogle faa Harer.

Fiskerie gfuer det ikJte led bemeldte Oe. Men paa Landet er en
Brond, som har nogenledes f@rsk Kildeva , dog ikke alle
Tider,saasom det befindes, naar Soen er hoy og ktn stoa over det
meste Land paa Oen, da det bltuer brak og syltet, hvilet da oE kan
siges at vere Aarsagen, qt de trende Hollendere, som i gamle
Dage have boet paa denne Oe, samme have fo adt ogJlyttet igjen
til AmageL

Denne Oe er ellers otngivet vidt ud i Stranden paa gandet yand

med snart idel Kampsten, saafndes der ogsaa paa mange Sleder
derved udi Stratulen en sror M@ngde Kalksten, som
Kalkfabriqven, naar Vandet er nedrig, og kunne betinne sig af. Af
disse Kamp-og Borestene skal de fleste Gader og Stenbroer i og
ved Kiobenharn ycere lagte, torder der endnlt tagne. Den storsle
afdisse Kampstene kalder Amagerne Enkesten afAarsag, den
ligger alene og videle ud i Stranden end de andre: men holdes
ellers afdem at vcere udi Cicumference saa stor som et Bondehus
pd 3 fag lang og 3 Fag bred.

Endeligfndes og paa clenne Oe et Slags Utoy som kaldes Fireben,
der opholde sig saavel udiyandet som Gresset. Paa Ryggen ere
de afCotrleur som en snog, men have hvid Bug, hvorpaa er Skiel
som paa en Sild. de storsle afdem er et Syarter lang, Eanske
tynde, deres Hoeed som paa en liden Aal og nlmpen som paa en
Mul Endyidere el andet Slags, som kaldes l'andkalye; ser ud
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ungefer som en Torbist eller Skamflue, hvilke begge ere skadelige
for Creaturerne, thifaar de dem, som let kan hcende sig, enten
ved at @de eller at drikke ucli Livet, creperc de starx.

M afi etenderi pd S alt holm
Kalkverkeme har siden 1700-tallet haft marketenderi De Saltholm.
der lbrsynede de mange kalkverksarbcjdere med proviant. Kost
og logi har muligvis vaeret en dcl afderes lon.

I 1904 blev oen befolket affrestninsgarbejdere, da den danske
regering havde besluttct at opfore to skanser pa Saltholm. Det var
dcn russisk- japanske kig, der havde forarsagct en angst for et
liendtlig angreb pA Danmark. Krigsministeren W.H.O. Madsen
havde udenom regeringen ladet nogle bygninger pA Saltholm
istandsette som opholdsrum for skansemes besetning. Dette
medfgrte at den forste vensteregering i Danmark matte trede
tilbage. Skansen pe Saltholm pi den nordlige ende har siden da
heddet " Madsens Skanse".

Men lbstningsarbejdeme havde Ferdinand Jensen pd Saltholm
forinden sorget for. Ferdinand Jensen var fodt pA Gammel Vae*,
hvor hans far. Ssren Jensen. var marketender som Ferdinand. Her
folger en beskivelse fra Illustreret Tidcnde fra 1904:

Fra Sallholm. Saltholn er lige paa en gqng bleyen beboet. Denne
O, som igjennen Generationer k n har huset en enkelt Familie er
pludselig bleven aktuel og et halvt hundrede Arbejdere har rut
indrettet sig heroyte, for at arbejde paa de Skanser, som
Krigsministeriet har anset for nodvendigefor at kunne afslaae et
fiendtligt lngreb.
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Hvor mange Kobenharnere har egentligllceret paa Saltholm,
uagtet det ligp:er os saa ner?
Lrlst meget /i1a.
Stort mere end en halv Times Sejhds fra KastnlP er der ikke oNer
til denflade O, hvor Maager og andre Softtgle og om Sommeren
Kreanrerfra Amager holder til. Der stoar paa denne Aalstid
l'andpyt ved Vandpyt, men ud paa Foraaret breder Grtessets
sa"ftige lysegronne Teppe sig overclt og henimod September
dukker Champignons frem i hsindvis. Saa beg)tn.lel ogsaa Jagten
paa Harer og ,Ender herotre- Den er bottforpagtet til nogle
kiobenhatns ke Grosserer.

Den eneste Gaard paa Saltholm tilhorer Ferdinand Jensen, tler
kaldes Kongen. Han har efter Sigende aldrigvzret udenfor Oen.
Paa denne Aarstitl gfuer han sig af med at opdrcette unge Lam,
som han scelger ted Paasketid.

Ferdinand og Marchen Jensen foran Gammel Vaerk i1904



Alle Skansearbejderne, der er i Julius og Axels Nielsens Tieneste,
logerer hos Ferdinand Jensen. Der liggerfre i et Kammer, E paa
et LoJi,8 i en Baa\ 2 i en Krog, nogle i Stalden og Resten i
Laden.
De gberl'/: Kr. om Dagen i Pension til Kongen, for hvilket Belob
han efter Sigende skal yde dem en Kost, der i Solidi.tet, St *e og
Kraft otergaar alt, htad en almindelig Kiobenhayner er rant til.
Ilyer Skanse optager en Plads afen lille Tonde Land. De indre
Former erfterdige, idet man har brLgt Oens otte Tomme$
Jordsmon , opskadret i f&antede Gr@stot'v til at danne en indre
lodretstaaende Vceg med. For Enden afdenne Vceg er Voldens
Profil angivet ted Strznger og nedrammede Pele.

Saltholm befastes. Fra Blaeksorutten 190,1
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Mellem l9l0-1912 var der igen frestningsarbejdere pi Saltholm,
denne gang blev Saltholm Batteri opfort. Batt€det skulle forhindre
at lendtlige enheder skulle forsoge landgang, og at operere
omkring oen. Samtidig skulle batt€riet verc med til at forsvare
minefelteme i Drogden samt fungere som artille pejlestation for
Middelgrundsfortet, Flakfortet og Dragorfort.

Igen matte Ferdinand Jensen hans kone, Marchen datteren Ottilia
og svigersonnen Holger Zimling sorge for l7 festningsarbejdere.
Pa Barakkebatteriet var der desuden sergent Wittrup med familie
og en tjenestepige samt 2 konstabler. Pa Holmegarden boede nu
Opsynmand og holmemand P.B.Dirchsens familie og 2
tjenestefolk. Saltholm var nu her i februar l9l I befolket med i alt
38 personer.

Ny bog

I forbindelse med udstillingen hdber vi at udkornme med Hans
Zimlings bamdomserindringer kombineret med historiske
oplysninger om oen skevet afundertegnede.
Hans Zimling er bamebam afFerdinand Jensen og 3.generation
pi Gammel Vrrk.



Hvis du har billeder, oplysninger el1er andet af lo-
kalhistorisk interesse, si henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770 KASTRUP
TLF. 32 46 05 45

AnNnqcslo:
MANDAG 16-20
TIRSDAG 12-16
FREDAG 12-15

Lokalhistorisk Samling har desuden udstil-
linger pi Kastrupgardsamlingen:
Midt pfl Amager og Kastrup Glas
Abent: tirsdag - sondag 14-17

onsdag tillige 19-21
Og pA Plydsen, Amager Strandvej 350, l.sal:
Kastrupfiskerne og havnen, Plydsen, og
Tirnby Kirke-fra vugge til grav
Abent: Lordag og sondag 13-16


