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Vinflerdaqo sQ iul pB $alflholm'
Nojsomhed og oplindsomhed er
slddig kendelegnede Jor liret pi
Saltholn, hvor man trods oens
nrzre heliggenhed ved sbrhyen ik-
ke 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 besfueNet megct 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.tlorisk SLtm-
ling hafi lorhindelse med et bdr-
nebarn til den srenske tjenestepi
ge, der omlales nedenfor. Hun
tienlc yt Gammelrerk, i,l.trlhd og

I n\krtrt In tnri fu Cdntrch@t k
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Hans's barndomshjem- Her rdr
ogsi en svensk ljenestekarl, men
madmor salle moralen i hojsede,
ogille ikke hatte kereslerier i ar-
hejdstiden Heldigvis arbeidede
der sd en svensk pige og en srensk
karl pd den nordligere beliggende
Holmegdrd, som de sd i stedel
kunne Iirte med. Om aftenen drog
de lo raske karle sh af sted for at
mode deres kalreste pd nabogair-
den. De to kurle modtes pd halv-
wien og: hsr sikke ud|ek\let er

Jattnger.
K.ereste erhe ekdte for begge par
med brylltrp, hwr ogsh madmor

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

Af Mar I ha.Zi ml i h g Mi k ke I s en,
(.f.1e21).

llin nor:
- inlelligenl oq god ved dgr
Mor var fodt pa Saltholm 1883.
Og da der ikke fandtes nogen sko-
ien pi oen, blev hun undervist af

Den enske tjenestepige Anba.lonsdate4 rlet lente pdGannelverk pd Saltholn i
slutninsen of 1 880'crne os 90 eme. H n giltede sis ned Anden okson, der arbej dede
pa Hol,nesard. Sa,nDrcnrtk de 7 born, os nanse bornebqrn hnraf den ene i fofirel
kontoktede Lokalhistuisk Sanling. Hanlortalte, at den omtahe svensle tjenestepige i
sanlinsens bos "Sahholn" wt hansfarnon AnnaJons.latter er fobsraferct yed
Gotntflelwfi ca. 1894.
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en svensk tjenestepige, da hun
blev 7 ir.
Der var pi Salthoim ligesom pi
Amager svenske tj enestefolk.
Sa lille Otilia laerte bdde a1 lese
og skrive svensk. men da hun var
en meget kvik pige, lrrrte hun sig
hurtigt at lalse og skive dansk
helt perfekt. Jcg har endnu hendes
s!enske A.B.C.
Men ikke nok med det, hun kobte
sig engelske llereboger og l€r1e
sig selv engelsk, men udtalen
kneb det med. Noget tysk kunne
hun ogsi og meget lidt fransk.
Mor laeste mange boger, mest hi-
storiske og ogsi mange rcjsebe-
skrivelser. Dyr clskede hun megel
hojt iser katte. Og hun lene os
alle at vlere gode ved dyrene.
Mor stod meget tidligt op om
morgenen, hun elskede ro og stil-
hed. Og det var der bestent ikl(e,
nar hele llokken arriverede til
morgenmad.
Der var 4-5 koer som skulle mal-
kes om morgcnen - Det ville mor
helst selv. Om sommeren sad hun
ude i det ti, og medens hun mal-
kede sang hun for koeme. Starte-
de altid med "l Osten stiger solen
op". Sa stod koeme aitid stille og
gav merc m€elk.
Mange Ar senere fik man musik i
mange stalde, sA hun var langt

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

forud for alle andre. Hun gav ogse
altid koerne navnc. ja, de havde
del sandelig godt.
Om vinteren, ner de slod pa s|ald
sorgede hull for at der blcv stroct
godt mcd ho i bisene. Som bom
kunne vi lide at kolc for koerne,
de var sA rolige og jeg tror de nod
dct.

Vand og drikke
Fcrskvand findes ikte pi oen, der
er kun brakvand, dct er knap sa
salt som havvand. men kan ikke
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Yippebonde n pd G an n e lye I k

drikkes, eller bruge til madlav-
ning eller vask. Pe ga.den er der
en gammel vippebrsnd; men det
er kun brakvand.
Der bliver trukket vand i spande-
vis op til dlrene. Mest efterer og
vinter. Forar og sommer gir dy-
rene fiit pA oen og kan drikke i
vandtrugene rundt pA sen.
Ner alt bliver udton€t om som-
mercn er der vindmsller som
pumper vandet til drene op i
lange drikketrug.
I gamle dage boede der en vander
pa gen hele sommeren i en lille
h)tte som blev kaldt Vanderhlt-
ten og lA ved den ene vindmslle.
Vanderen skulle si pumpe vand
op, ner der var vindstille.

Nu foregar det med maskinkraft.
Da der kun er brakvand matte
man samle rcgnvand fra tagene i
en stor beholder. Regnvandet var
fantastisk til vask af toj. Man
brugte meget lidt s@be og tojet
blev fin hvidt og blsdt.
I husholdningen brugte vi kun
ferskvand og b6de kaffe og te
blev s@rlig godt, ner det blev
brygg€t pe regnvand.
Om sommeren var det et pro-
blem, s6 kom der myggelarver i
beholderen. Vandet skulle sA sis
gennem et 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 mdtte vi hugge hul
i isen med en skse. Og nar det
havde sneet kraftigt kunne vi ikke
komme til beholderen.
Sa smeltede vi en grydc sne; det
var ikke mcget vand man lik ud al'
cn slor gryde sne, men vi fik da
vores te og kaile om morgenen,
og fik si senere ryddet, sa vi kun-
nc komme til vandbeholdcren.
Bad var dcr ikke noget af, si vi
matte nojes med etagevask. De1
var rart at vaske sig i regnvand,
men lidt svaert at fi seben skyllet
af. Ner herel blev basket i rcgn-
vandet blev det blodt og blankt.

lengring og bran&el
Til opvarmning i stuen brugte vi
altid brande fra stranden, og ogsi
til komfuret.
NAr br€endet var ved at verc brugt
op blev hestene spendt for vog-
nen, og der blev hentet et par l@s
vragtommer ved stranden. Der
blev sa savet og hugget til brug i
bAde kakkelovn og komfur.
Brendeaske var godt til at skure
med, og rense gryder med, hvis
der var noget som var braendt fast.
Ligeledes pimpsten, det fandt vi
1it i strandkanten. Brugle teblade
gemte vi altid. Nar gulvene skulle
fejes dryssede vi med fugtige te-

blade, sd stovede det ikkc, tebla-
dene renscde ogsi samtidig. Gul-
vene blev kun skuret en gang om
ugen; ligeledes kokkenbordet.
Det blev vasket toj en gang om
ugen. Si blev der ogsi gang i den
gamle rulle, si alt blev lint og
glat. Strygningen var en storre op-
gave. Strjgejemet blev varmet i
kakkelovnen eller pi koml'uret. Vi
brugte altid to strygejem, dct ene
blcv vamet mens det andet var i
brug. Sa var det ogsi om at have
godt mcd brende at lyre med, og
helst meget tort.
Ilvcr dag skulle der lyldes petro-
leun pi alle lampeme. Lam-
peglassene blev pudset med cn
"Lampepudser", det vil sige et
stykke lammeskind pi en pind
sommet godt lbst. Vegernc blev
ordnet og lampeme sat pa plads,
sA det var klar til alten.
Dn flagemuslygte brugtc vi uden-
dors, den var helt lukket sd den ik-
ke kunne 96, ud i blesevejr. Det
var nir vi skulle gA over garden til
det gamle lokum. Vi mitte ikke
sigc lokum, det hed "at ge over
garden", Og i stalden
bfev den brugt,
nAr det var
msrkt.
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lhffe
Det kunne ske at kaffen slap op
om vinteren.
Det var de! rad for, vi hentede en
skil bygkorn pA loen, kom den i
en gryde, som var beregnet til at
riste kaffebsnner i, 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 drejede man Pa
svinget i leget indtil komet blev
j@vnt br€endt. BIev si malet i kaf-
fekvaemen. Si var "kaffen" klar.
Hvordan den smagle, kan jeg ikke
huske.

Sna husdtr pA

lkdle pt hrlen
En gris havde vi altid, sd der kun-
rc v@re sul hele vinteren i det sto-
re sulekar.
Men n6r man havde fodrct den i
si lang tid og samtidig kloet 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@kkes ud af sin bds og skreg si
forfeerdeligt. Det er nok dedra ud-
trykket "at hyle som en stukken
gris" er kommet.
Der blev kogt masser af vand til
skoldning og knivene blev slebet
pA slibestenen. Vores nabo pa
Holmegdrd kom og slagtede den.
Blodet blev samlet i en spand un-
der omroring, til blodpolse. Nir
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det kom ind i kokkenet kom der
omgaende byggryn i, og det kun-
ne sta koldt til nEste dag.
Tarmene blev renset til polseme.
Sylte skulle der ogsA laves. Hove-
det blev renset og kogt sammen
med tungen. Sylten blev Iagt i
pres i fbrme og neste dag smeltct
til med fedt og sat et koldt sted.
Sa kom turen til leveren der blev
hakket tre gange og ligeledes lige
sa meget spaek pA samme mede,
tilsat krydderi, kom i forme og
bagt i ovnen.
Massen til blodpolsen blev sd
giolt ferdig, der blev tilsat kryd-
derier, som vi havde stodt i den
gamle stenmorter, samt rosiner
og sme sp€kteminger. Det kom
se i de rensede tarme,
Til det brugte vi polsehomene.
Det var afsavede kohorn i lbr-
skellige storrelser, tannene vat jo
ogsa lbrskellige. Det blev lukket
med nogle spidse trepinde, sa-
kaldte polsepinde. Effer de var
kogt og afkolet kunne de sta koldt
nogle dage. De holdt nu ikke sa
lenge, de smagte alt for godt.
Da der i gamle dage hverken
fandtes koleskab eller liyser, blev
leverpostej og sylte smeltet til
med et lag fedt, sa der ikke kunne
komme luft til og kunne sa holde
sig noget l@ngere.

I spisekammeret var et par flue-
skabe, et skab med fint stal-
tredsnet i sideme og doren, kaldet
fluenet.
Det var meget koldt, der var
stampet lergulv, som gik skrat
nedad. Huset var sikkert opfoft pe
en bakke, og bygget derefter. Det
var i det famle hus, som var ca.
250 Ar gammelt.
Da der kom mange fluer fra stal-
dene satte vi fluefhngere op flere
stcder. Lange klistede strimler,
som flueme sad fast i.
Grisen var imidlerlid parterel, det
var fars arbejde, Det store trekar
var skuret og skoldet. Her kom
grisen i en saltlage og der var sul
til hele vinteren. Det var altid lige
1'or jul man slagtede, se en fl@-
skesteg var taget til side til juleaf-
ten.
Men da familien var stor,8-10
personer, varede det ikke ret len-
ge for alle herlighedeme var
spist, bade sylte, leverpostej og
fedt og si var det igen 3 skiver
rugbrsd med skrabet margarine
og lidt puddersukler.
E1ler nogen tid nir skinkeme var
tilpas saltet blev de roget. Det
foregik i kokkensko^tenen. En
stok blev lagt over, som den blev
bundet fast til. Da der blev foret
med tle som kunne veret lidt
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lirgtigt og derfor gav merc rog,
blev den meget lin. Den blev ne-
sten altid spist som spegeskinke
pi rugbrod.

lpc{eiild ned lotlovl
'l'il vinteren blev der altid kobt I
eller sornmetider 2 kasser sild,
som blev saltet. Dc blev spist som
spegesild med logsovs som mid-
dagsmad ellcr til frokost med log
og rugbrod. Kun skindet blev lliet
af. Det er vist det man kalder bi-
dcsild,
Senere blev det mer€ modeme, si
blev de vandet ud et dogn, udbe-
net og lagt i eddike med lidt suk-
ker og peber, samt masser af ra
log. De var ikke sd sode. som dcm
man kober i dag. Jeg foretraekker
nu dc gode gammcldags. Sild lik
vi ikke i madpakkeme, det var for
Iirgtigt se det var stadig pudder-
sukkermadder. Men det skete tit
jeg fik byttet mig til et stykke med
leverpostej med asier eller med
rullepolse hos min sidekanmerat
Edith i skolcn, for hun fik aldrig
puddersukkermad.

ful
Julen var en dejlig tid. Selvom vi
ik*e likjulegaver, der var der slet
ikl(e rid til, og da derjo heller ik-
ke var nogen forretningcr, passede
det fint sammen.
Men et juletre blev der dog rid
til, det blev pyntet med det gamle
julestads.
Forst fik vi fleskesteg med &rd-
kal. Og vi fik hvidtol til i dagens
anledning. Og siden risengrod,
men dcr var ingen mandel i, det

Juletrdlra Ka'trup.
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var kun naboens dcr var sa flo1le
at kobc mandelgave.
Juleaften blev dcr ikkc vasket op.
Det var jo altid mit arbejde. for
det var altid kun nogcl. man satle
piger til, mente mor.
Mor gik en lille tur i stalden og
gav koemc en ekstra gang foder.
Ner hun kom tilbage. blcv jule-
tr€et tendt, si gik mor og alle
born rundt om treeet.
Far sad lbr bordendcn med sal-
mcbogen og sang for. Mange ju-
lesalmcr blev sungct. dengang
kunne man dem allc uclenad lia
ende til anden.
Si kom vi til gavepakkeme. Dcr
var en lia kirken i Kaslrup. Den
indeholdl omsyct toj, cller hjem-
mestrikket toj 1il bornene. Man
havde i fbrvejen skalllt oplys-
ning om alder og storrclse. De to
andre pakker var fra gode venner
af lamilicrl, en tidligcrc lererindc
og en tidligere scrgent med sin
familie pi "Barakkebattcri".
I pakkcrne var der appelsincr,
dadler, ligner og mcgct andet.
Det var den enes{e gang om arct
vi fik se mcget pe en gang, og det
endte ogsii med at dcr var nogen
der fik mavepine.

AJ Hant Zimling:

Jul
Vi holdt selvl'olgclig hojtider li-
gesom andre menneskcr, isier
glededc vi os t i l  julcn. Der f ik
man som regel lidt ekstra god
mad, lbrdet mestc en flalskesteg
med rodkil til og scngrdd. Jeg
husker et /ir var der ingen fleske-
steg, men man klarcdc det allige-
vel, for dor var mangc vilde kani-
ncr, se lik vi kaninsieg med rod-
kel, sA alle 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
syntes dct var den bedstc julegayc
jeg nogensinde havdc laet.
Vi havdc ogsa juletrie hvert ir.
Det kom med postblden. men e1
er kom dcr intel juletrile pe grund
afstorm, sil postbeden ikke kunne
sejlc. Nu var gode rad d),re, men
tnin iar lardt pa rad. Han gik ud i
en nerliggcnde plantnge og fael-
dcde en enebiErbusk. Dcn blev si
sat pe lbd og pyntet mcd stjeme i
toppcn. Vi blev al lc cnige om, at
dct var dct ll ottestc j ulctrac, vi no-
gensindc har haft.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet aflokalhisto-
risk interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej l0
2770 Kastrup

Ttf.32 46 05 45

www,bibliotek.tar.oby.dk
Klik pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til internettet og
mange slrgtsforskerlinks.

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 -  15.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillin ger

Abent Lord,ag og sondag
13.00- 16.00

Kastrupgirdssamlingen

,,gfl.idt p& gllmaget"
&

,'KASIIBI.UP @[AS"

Atrent l rrsdag trl sondag
14.00-17.00

Onsdag tillige
14.00-20.00


