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Nojsomhed og oplindsomhed er
slddig kendelegnedeJor liret pi
Saltholn, hvor man trods oens
nrzre heliggenhedved sbrhyen ikke har "moderne" fuciliteter sonl
el og vand.
Men hvordun har del sit rlPrel at
vere barn pit oen? Det har de lo
soskende Mdlthd og Huns Zim
ling besfueNetmegct le|ende. l/i
bringer her de 1lsnit i Marthas

Mikkelsen Zinlings erirulrfuger,
der handler om rinlet ens slsler
t)g tl/ets llojde|1unkt..lulen, som
Hans Zimlpg ligeledes forteller

Vi har her pit Lokalhi.tloriskSLtmling hafi lorhindelse med et bdrnebarn til den srensketjenestepi
ge, der omlales nedenfor. Hun
tienlcyt Gammelrerk, i,l.trlhd og
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Hans's barndomshjem- Her rdr
ogsi en svensk ljenestekarl, men
madmor salle moralen i hojsede,
ogille ikke hatte kereslerier i arhejdstiden Heldigvis arbeidede
der sd en svenskpige og en srensk
karl pd den nordligere beliggende
Holmegdrd, som de sd i stedel
kunneIirte med. Om aftenen drog
de lo raske karle sh af sted for at
mode deres kalreste pd nabogairden. De to kurle modtes pd halvwien og: hsr sikke ud|ek\let er
Jattnger.
K.ereste erhe ekdtefor beggepar
med brylltrp, hwr ogsh madmor

deltog. Siden har Jbmilien Zimling
brewekslet med deres tidligere
tjenestepige og hendes eftetkom-

Af Mar Iha.Zi ml i hg Mi kkeIsen,

(.f.1e21).

llinnor:
- inlelligenl
oqgodveddgr
Mor var fodt pa Saltholm1883.
Og da der ikke fandtesnogenskoien pi oen,blev hun undervistaf

Den ensketjenestepigeAnba.lonsdate4 rlet lente pdGannelverk pd Saltholn i
slutninsenof 1880'crne os 90 eme. H n giltede sis ned Anden okson, der arbejdede
pa Hol,nesard.Sa,nDrcnrtkde 7 born, os nanse bornebqrnhnraf denenei fofirel
kontoktedeLokalhistuisk Sanling. Hanlortalte, at denomtahesvensletjenestepigei
sanlinsens bos "Sahholn" wt hansfarnon AnnaJons.lattererfobsraferct yed
Gotntflelwfi

ca. 1894.
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en svensk tjenestepige,da hun
blev 7 ir.
Der var pi Salthoimligesompi
Amagersvenske
tj enestefolk.
Sa lille Otilia laertebddea1lese
og skrivesvensk.menda hun var
en megetkvik pige,lrrrte hun sig
hurtigt at lalse og skive dansk
heltperfekt.Jcghar endnuhendes
s!enskeA.B.C.
Men ikke nok meddet,hun kobte
sig engelskellerebogerog l€r1e
sig selv engelsk, men udtalen
kneb det med.Noget tysk kunne
hunogsi og megetlidt fransk.
Mor laestemangeboger,mesthistoriskeog ogsi mangercjsebeskrivelser.Dyr clskedehun megel
hojt iser katte. Og hun lene os
alle at vleregodeveddyrene.
Mor stod meget tidligt op om
morgenen,
hun elskedero og stilhed.Og det var der bestentikl(e,
nar hele llokken arriveredetil
morgenmad.
Der var 4-5 koer som skullemalkesom morgcnen- Det ville mor
helstselv.Om sommeren
sadhun
udei det ti, og medenshun malkedesanghun for koeme.Startede altid med "l Ostenstigersolen
op". Sa stodkoemeaitid stille og
gavmercm€elk.
MangeAr senerefik manmusik i
mange stalde,sA hun var langt

Sosken.le-Ia wnstre: Po l, Hans,
Ceors og Martha ag Elte Zn ling

forudfor alle andre.Hun gavogse
altid koernenavnc.ja, de havde
del sandeliggodt.
Om vinteren,ner de slodpa s|ald
sorgedehull for at der blcv stroct
godt mcd ho i bisene.Som bom
kunnevi lide at kolc for koerne,
de var sAroligeogjeg tror de nod
dct.

Vand
ogdrikke
Fcrskvandfindesikte pi oen,der
er kun brakvand,dct er knap sa
salt som havvand.men kan ikke

fuwtot dzt,a. ll Dero.'de',2002

Yippebonde n pd Gan n elye I k

drikkes, eller bruge til madlavning eller vask. Pe ga.dener der
en gammel vippebrsnd; men det
er kun brakvand.
Der bliver trukket vand i spandevis op til dlrene. Mest efterer og
vinter. Forar og sommergir dyrene fiit pA oen og kan drikke i
vandtrugenerundt pAsen.
Ner alt bliver udton€t om sommercn er der vindmsller som
pumper vandet til drene op i
langedrikketrug.
I gamledageboededer en vander
pa gen hele sommereni en lille
h)tte som blev kaldt Vanderhltten og lA ved den ene vindmslle.
Vanderenskulle si pumpe vand
op, ner der var vindstille.

Nu foregardet medmaskinkraft.
Da der kun er brakvand matte
man samlercgnvandfra tagenei
en stor beholder.Regnvandetvar
fantastisk til vask af toj. Man
brugte meget lidt s@beog tojet
blev fin hvidt og blsdt.
I husholdningenbrugte vi kun
ferskvand og b6de kaffe og te
blev s@rliggodt, ner det blev
brygg€tpe regnvand.
Om sommerenvar det et problem, s6 kom der myggelarveri
beholderen.Vandet skulle sA sis
gennemet klede af gaze inden
man drak det eller brugle det til
madlavning.
Om vinteren kunne der komme
problemer,ner vafldel fros til is i
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beholderen.
Si mdttevi huggehul
i isen med en skse. Og nar det
havdesneetkraftigtkunnevi ikke
kommetil beholderen.
Sa smeltedevi en grydc sne; det
var ikke mcgetvandmanlik ud al'
cn slor grydesne,men vi fik da
vores te og kaile om morgenen,
og fik si senereryddet,savi kunnc kommetil vandbeholdcren.
Bad var dcr ikke nogetaf, si vi
matte nojes med etagevask.De1
var rart at vaskesig i regnvand,
men lidt svaertat fi sebenskyllet
af. Ner herel blev basketi rcgnvandetblev det blodtog blankt.

ogbran&el
lengring
Til opvarmningi stuenbrugtevi
altid brandefra stranden,
og ogsi
til komfuret.
NArbr€endet
var ved at verc brugt
op blev hestenespendt for vognen,og der blev hentetet par l@s
vragtommerved stranden.Der
blev sa savetog huggettil brug i
bAdekakkelovnog komfur.
Brendeaskevar godt til at skure
med, og rensegryder med, hvis
der var nogetsom var braendtfast.
Ligeledespimpsten,det fandt vi
1it i strandkanten.
Brugle teblade
gemtevi altid.Nar gulveneskulle
fejesdryssedevi med fugtigete-

blade,sd stovededet ikkc, tebladenerenscdeogsi samtidig.Gulveneblev kun skureten gangom
ugen;ligeledeskokkenbordet.
Det blev vaskettoj en gang om
ugen.Si blev der ogsi gangi den
gamle rulle, si alt blev lint og
glat.Strygningen
var en storreopgave. Strjgejemetblev varmet i
kakkelovnen
ellerpi koml'uret.Vi
brugtealtid to strygejem,dct ene
blcv vamet mensdet andetvar i
brug.Sa var det ogsi om at have
godt mcd brendeat lyre med,og
helstmegettort.
Ilvcr dag skulleder lyldes petroleun pi alle lampeme. Lampeglassene
blev pudset med cn
det vil sige et
"Lampepudser",
stykke lammeskindpi en pind
sommetgodt lbst. Vegernc blev
ordnetog lampemesat pa plads,
sAdetvar klartil alten.
Dn flagemuslygtebrugtcvi udendors,denvarhelt lukketsddenikke kunne96,ud i blesevejr.Det
var nir vi skullegAovergardentil
det gamlelokum. Vi mitte ikke
sigc lokum, det hed "at ge over
garden",Og i stalden
bfevdenbrugt,
nArdetvar
msrkt.
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Det kunne ske at kaffen slap op
om vinteren.
Det var de! rad for, vi hentedeen
skil bygkornpA loen, kom den i
en gryde, som var beregnettil at
riste kaffebsnneri, har man ingen
kaffebsnner kan bygkorn bruges
som e$tatning. Det var en gryde
med vinger i og et sving i Hget.
Den blev sat pa komfulet, der
blev i,ret godt, se drejedeman Pa
svingeti leget indtil komet blev
j@vntbr€endt.
BIev si maleti kaffekvaemen.
Si var "kaffen"klar.
Hvordanden smagle,kanjeg ikke
huske.

En gris havdevi altid, sd der kunrc v@resul helevintereni det store sulekar.
Men n6r man havde fodrct den i
si lang tid og samtidigkloet den i
nakken med en pind, sA den slog
kolle pi lplen af bare fryd, var
det trist ner den skulle slagtes.Jeg
gemte mig altid, n6r den skulle
tr@kkesud af sin bdsog skregsi
forfeerdeligt.Det er nok dedra udtrykket "at hyle som en stukken
gris" er kommet.
Der blev kogt masseraf vand til
skoldningog kniveneblev slebet
pA slibestenen.Vores nabo pa
Holmegdrdkom og slagtededen.
Blodet blev samleti en spandunder omroring,til blodpolse.Nir

Sna husdtrpA
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det kom ind i kokkenetkom der
omgaende
byggryni, og det kunne stakoldt til nEstedag.
Tarmeneblev rensettil polseme.
SylteskullederogsAlaves.Hovedet blev rensetog kogt sammen
med tungen.Sylten blev Iagt i
presi fbrmeog nestedagsmeltct
til medfedtog satet koldt sted.
Sa kom turentil leverender blev
hakkettre gangeog ligeledeslige
sa megetspaekpA sammemede,
tilsat krydderi,kom i forme og
bagt i ovnen.
Massen til blodpolsenblev sd
giolt ferdig, der blev tilsatkrydderier,som vi havdestodt i den
gamle stenmorter,samt rosiner
og sme sp€kteminger.Det kom
sei de rensede
tarme,
Til det brugte vi polsehomene.
Det var afsavedekohorn i lbrskelligestorrelser,
tannenevat jo
ogsalbrskellige.Det blev lukket
med nogle spidsetrepinde, sakaldte polsepinde.Effer de var
kogtog afkoletkunnede stakoldt
nogle dage.De holdt nu ikke sa
lenge,de smagtealt for godt.
Da der i gamle dage hverken
fandteskoleskabeller liyser,blev
leverpostejog sylte smeltet til
medet lag fedt,sader ikke kunne
kommeluft til og kunnesaholde
sig nogetl@ngere.

I spisekammeret
var et par flueskabe, et skab med fint staltredsneti sidemeog doren,kaldet
fluenet.
Det var meget koldt, der var
stampetlergulv, som gik skrat
nedad.Husetvar sikkertopfoftpe
en bakke,og byggetderefter.Det
var i det famle hus, som var ca.
250Argammelt.
Da der kom mangefluer fra staldenesattevi fluefhngereop flere
stcder.Lange klistede strimler,
somfluemesadfasti.
Grisenvar imidlerlidparterel,det
var fars arbejde,Det storetrekar
var skuretog skoldet.Her kom
griseni en saltlageog der var sul
til helevinteren.Det var altid lige
1'orjul man slagtede,se en fl@skesteg
var tagettil sidetil juleaften.
Men da familienvar stor,8-10
personer,
varededet ikke ret lenge for alle herlighedemevar
spist, bade sylte, leverpostejog
fedt og si var det igen 3 skiver
rugbrsd med skrabetmargarine
og lidt puddersukler.
E1lernogentid nir skinkemevar
tilpas saltet blev de roget. Det
foregik i kokkensko^tenen.En
stokblev lagtover,somdenblev
bundetfast til. Da der blev foret
med tle som kunne veret lidt
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lirgtigt og derfor gav merc rog,
blev denmegetlin. Den blev nesten altid spist som spegeskinke
pi rugbrod.

lpc{eiild
nedlotlovl

'l'il

vinterenblev der altid kobt I
eller sornmetider2 kasser sild,
somblev saltet.Dc blev spistsom
spegesildmed logsovssom middagsmadellcr til frokostmed log
og rugbrod.Kun skindetblev lliet
af. Det er vist det man kalderbidcsild,
Senereblev det mer€modeme,si
blev de vandetud et dogn,udbenet og lagt i eddikemed lidt sukker og peber,samt masseraf ra
log. De var ikke sdsode.somdcm
man kober i dag.Jegforetraekker
nu dc godegammcldags.
Sild lik
vi ikke i madpakkeme,
det var for
Iirgtigt se det var stadigpuddersukkermadder.
Men det sketetit
jeg fik byttetmig til et stykkemed
leverpostejmed asier eller med
rullepolsehos min sidekanmerat
Edithi skolcn,for hunfik aldrig
puddersukkermad.

Juletrdlra Ka'trup.

ful
Julenvar en dejlig tid. Selvomvi
ik*e likjulegaver,der var der slet
ikl(erid til, og da derjo hellerikke var nogenforretningcr,passede
detfint sammen.
Men et juletre blev der dog rid
til, det blev pyntetmeddet gamle
julestads.
Forst fik vi fleskestegmed &rdkal. Og vi fik hvidtol til i dagens
anledning.Og siden risengrod,
men dcr var ingen mandeli, det
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var kun naboensdcr var sa flo1le
at kobcmandelgave.
Juleaftenblev dcr ikkc vasketop.
Det var jo altid mit arbejde.for
det var altid kun nogcl.man satle
pigertil, mentemor.
Mor gik en lille tur i staldenog
gav koemcen ekstragangfoder.
Ner hun kom tilbage.blcv juletr€et tendt, si gik mor og alle
bornrundtom treeet.
Far sad lbr bordendcnmed salmcbogenog sangfor. Mangejulesalmcr blev sungct. dengang
kunneman dem allc uclenadlia
endetil anden.
Si kom vi til gavepakkeme.
Dcr
var en lia kirken i Kaslrup.Den
indeholdlomsycttoj, cller hjemmestrikkettoj 1il bornene.Man
havde i fbrvejen skalllt oplysning om alderog storrclse.De to
andrepakkervar fra godevenner
af lamilicrl,en tidligcrclererindc
og en tidligerescrgentmed sin
familiepi "Barakkebattcri".
I pakkcrnevar der appelsincr,
dadler, ligner og mcgct andet.
Det var den enes{egangom arct
vi fik semcgetpe en gang,og det
endteogsiimed at dcr var nogen
derfik mavepine.

AJ Hant Zimling:

Jul
Vi holdt selvl'olgclig hojtider ligesom andre menneskcr, isier
glededc vi os til julcn. Der fik
man som regel lidt ekstra god
mad, lbrdet mestc en flalskesteg
med rodkil til og scngrdd.Jeg
huskeret /ir var der ingen fleskesteg,men man klarcdc det alligevel, for dor var mangc vilde kanincr, se lik vi kaninsiegmed rodkel, sAalle blev mrettc.
Vi fik ogsirjulegaver.men dct var
ikke ret mange. Det var for det
meste blode pakker, dog husker
jeg et Ar, jeg tror, jcg var ni ir.
I)er fik jcg en lommckniv. Jeg
syntesdct var den bedstcjulegayc
jeg nogensindehavdc laet.
Vi havdc ogsa juletrie hvert ir.
Det kom med postblden. men e1
er kom dcr intel juletrilepe grund
afstorm, sil postbedenikke kunne
sejlc. Nu var gode rad d),re,men
tnin iar lardt pa rad. Han gik ud i
en nerliggcnde plantnge og faeldcde en enebiErbusk.Dcn blev si
sat pe lbd og pyntet mcd stjeme i
toppcn.Vi blev allc cnigeom, at
dct var dct ll ottestcj ulctrac,vi nogensindchar haft.
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Hvis du harbilleder,oplysningereller andetaflokalhistorisk interesse,
si henvend
dig til:
LokalhistoriskSamling
Kamillevej l0
2770Kastrup
Ttf.32 46 05 45
www,bibliotek.tar.oby.dk
Klik pi LokalhistoriskSamling
Vi har publikumsmaskine
medadgangtil internettetog
mangeslrgtsforskerlinks.
Abningstider:
16.00- 20.00
Mandag
Tirsdag
12.00- 16.00
1 2 . 0 0- 1 5 . 0 0
Fredag

Kastrupgirdssamlingen
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og
skiftendeudstillinger

Atrentl rrsdag
trl sondag
14.00-17.00
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14.00-20.00

AbentLord,agog sondag
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