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Saltholms 
historie 
INGER KJÆR ]ANSEN 

Indledning 

Der kan fejres flere jubilæer i forbind-
else med Saltholms historie i år. Det 
er 125 år siden Saltholmsejerlauget 
blev stiftet, det er 80 år siden, øen ad-
ministrativt blev lagt under Tårnby 
Kommune, og det er 30 år siden nu af-
døde lokalarkivar Svend Jans lavede 
en udstilling om øens historie. Derfor 
var det oplagt at fejre disse jubilæer 
med dels en udstilling på Kastrup-
gårdsamlingen og dels en bogudgivel-
se. Tårnby Kommunes Lokalhisto-
riske Samling har i et par år haft Hans 
Zimlings erindringer liggende. Det 
var derfor oplagt at viderebringe be-
retningen om hans enkle og fantasi-
fulde barndomsår på Saltholm. 

Da Saltholms rige fugleliv er blevet 
så glimrende beskrevet af andre for-
fattere omtales dette kun sporadisk i 
bogens historiske del. 

Har man en gang besøgt Saltholm, 
taber man sit hjerte til øen. Så tæt på 

storbyen og dog så uberørt af samme. 
Her er ingen elektricitet og intet 
postevand fra hanen, og alligevel er 
øen stadig beboet af to familier hele 
året og endnu flere om sommeren. 
Den eneste forstyrrende faktor er de 
støjende fly henover øen. Man er 
utrolig træt og rød i kinderne efter en 
tur på Saltholm, men fuld af oplevel-
ser. Saltholms fascinerende natur og 
spændende historie gør en tur på øen 
til en uforglemmelig erindring. 

Stednavnet Saltholm 

Stednavnet Saltholm er blevet tolket 
dels som "den salte holm" dvs. den 
ferskvandsfattige holm og dels "den 
ved salt karakteriserede holm". Men 
ingen kilder fortæller, at man har ind-
vundet salt på øen. En kilde peger på, 
at forleddet i navnet skulle have for-
bindelse med det gamle navn for 
Østersøen, nemlig "Østersalt". Meget 
peger dog på, at det er den første for-
tolkning, der er den mest sandsynlige, 
da man altid har manglet ferskvand på 
øen. 

Stednavnet optræder første gang i 
1230 i Kong Valdemars jordebog, 
hvor kongen, Valdemar Sejr, skænke-
de Saltholm til Roskildebispen Niels. 
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Udsnit a f  kort tegnet a f  
kaptajn og chef over 
Dragør Lodseri, An-

dreas Lous, 1775. Kar-
tet viser de to daværen-
de kalkværkers huse og 

de to Amagersognes 
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mælkehuse. 
(Søkortarkivet) 

Retten til Saltholm og øens styrelse 

Saltholm har tidligt haft en tilknyt-
ning til sin nærmeste nabo Amager. 
Fra 1518 findes en oversigt over kro-
nens indtægter fra Amager. Her frem-
går det, at der blev betalt 5½ mark og 2 
skilling af Saltholm, "som pleiger at 
were regnet till Amage". Et par år se-
nere kom hollandske indvandrere til 
Amager. De fik særlige rettigheder 
blandt andet til Saltholm, som de fik 
lov til at bruge, bebygge og beholde. 
Saltholm har sikkert tiltrukket hol-
lænderne, for øen har lignet deres 
hjemland med det flade græslandskab, 
der ofte blev oversvømmet. Hollænd-
erne benyttede øen til græsning og 
mejeribrug. Landgilden blev nu betalt 
i form af smør. Men eneretten til Salt-

holm varede kun til 1547, hvor alle 
beboere på Amager igen fik lov til at 
benytte øen. De danske bønder har 
sikkert protesteret over hollændernes 
privilegier. Samtidig var Christian II, 
der havde indkaldt hollænderne, ble-
vet landsforvist og en ny politik ind-
ført. 

Men skellet mellem de oprindelige 
beboere og hollænderne blev bevaret, 
da de to parter byggede hver deres 
malkehuse på øen, de danske på nord-
østsiden, hollænderne midt på øen. 

I 1670 konfirmerede Christian V 
amagernes græsningsret på øen, men 
tog forbehold med hensyn til ejen-
domsretten. Dette blev senere udnyt-
tet af staten. 

Saltholm lå i skattemæssig henseen-
de indtil 1686 under St. Magleby. Men 



det var Tårnby Ret og Kirke, som 
øens beboere benyttede. Det fremgår 
blandt andet af de bevarede skifter og 
kirkebøger fra sognet fra slutningen af 
1600-tallet. 

Forinden var Saltholm på nippet til 
at blive svensk. Den svenske hær var 
gået i krig mod Danmark i 1657, en 
krig der kom til at vare i 3 år. Der blev 
ganske vist underskrevet en fredstrak-
tat i Roskilde i 1658. Her mistede Dan-
mark blandt andet Skåne, Halland og 
Blekinge. Svenskerne krævede da også 
Saltholm, men det var et af de punkter, 
danskerne ikke kunne gå med til. 

De to sogne på Amager fandt efter-
hånden sammen i et samarbejde om 
indtægterne af Saltholm. De kom dels 
fra kalkværkernes brydningsafgifter 
og dels fra den udlejede græsning på 
øen. For græsningens vedkommende 
resulterede det i 1765 i en fælles ved-
tægt, som fastslog, at indtægterne af 
bøder for overtrædelser af vedtægtens 
bestemmelser skulle deles ligeligt 
mellem sognene. Hvorledes man har 
delt indtægterne fra kalkbrydningen 
og udgiften til den ansatte opsyns-
mand fremgår ikke af nogen kilder fra 
dette tidspunkt, men udgiften til fat-
tigforsorg på øen blev udredet af 
Tårnby sogn. 

I 1813 blev der nedsat et formand-
skab for Amagerland til at administre-
re øens regnskab. Formandskabet be-
stod af de to største lodsejere på Ama-
ger, schouten fra St. Magleby og sog-
nefogden fra Tårnby. Amtets birke-
dommer havde desuden adgang til 
forhandlingerne. 

Dette formandskab blev i 1841 er-
stattet af 3 repræsentanter fra Tårnby 
og 2 fra St. Magleby. 

Saltholmshartkornet 

Saltholm blev i 1686-matriklen op-
gjort til ca. 92 tdr. hartkorn. Hartkorn 
var udtryk for en landejendoms boni-
tet og var dermed et beskatnings-
grundlag. Det blev i 1903 afløst af 
ejendomsskyld. Men Saltholmshart-
kornet har sin helt specielle og indvik-
lede historie. I 1664 var Saltholms-
hartkornet lagt under St. Magleby. 
Det blev siden forhøjet og fordelt 
mellem Amagers to sogne med ca. 2/3 
til Tårnby og 1/3 til St. Magleby. Salt-
holm blev aldrig udstykket eller ud-
skiftet som resten af landet. I 1844-
matriklen blev hartkornet imidlertid 
fordelt på Amagers ejendomme i for-
hold til det antal høveders græsning, 
hver havde fået på Saltholm efter en 
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Side fra protokol over 
fordelingen a f  Salt-

holmshartkornet i 1899 
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11 
græsningsvedtægt fra 1813. Denne 
vedtægt og fordeling er desværre ikke 
bevaret. 

Øen ejes stadig i fællesskab på den 
måde, at nogle af Amagers matrikler 
har ret til græsning af et vist antal krea-
turer i forhold til størrelsen af Salt-
holmshartkornet. Øen har plads til ca. 
1.000 kreaturers græsning. Disse an-
dele fordeles ud på ejerlaugets med-

lemmer i forhold til hartkornets stør-
relse.En ejendom kan godt have flere 
andele, men det er kun ejendomme på 
Amager, der kan tillægges Saltholms-
hartkorn. Det blev understreget ved 
en højesteretsdom i 1911. Løjtegård-
ens ejer havde 3 år tidligere solgt går-
dens Saltholmshartkorn til 2 perso-
ner udenfor øen. Dette salg blev 
kendt ulovligt efter denne højesterets-
dom. 

I 1952 blev det endvidere vedtaget, 
at man skulle have dansk indfødsret 
og have ejendom på Amager for at 
kunne købe de eftertragtede Salt-
holmsandele. I 1960 bestod ejerlauget 
af 231 andelshavere, der rådede over 
ca. 1.251 græsningsandele fordelt efter 
hartkornsberegningen. I dag er der ca. 
191 andelshavere, der råder over 954 
36/96 græsningsandele. 

Øens kommunalretslige stilling 

Utilfredsheden ulmede hos Tårnby 
Sogneråd i midten af 1800-tallet, for 
sognet havde længe været alene om at 
udrede udgifter til skolevæsen og fat-
tighjælp på Saltholm. Øens beboere 
havde ganske vist siden 1803 betalt 
fattigskat til Tårnby Kommune, men 
denne indtægt udlignede kun en me-



get lille del af de samlede udgifter. St. 
Magleby ejede også en del af øen og 
havde kun indtægter heraf. Derfor gik 
Tårnby Sogn i 1857 rettens vej for at 
få en mere retfærdig fordeling af ud-
gifterne. Amager Birks og Over-
rettens dom faldt ud til fordel for 
Tårnby Sogn. Men sagen endte hos 
høj ester et, der i 1861 fældede dom til 
fordel for St. Magleby. En af be-
grundelserne var, at Tårnby havde 
fundet sig i udgifterne så længe uden 
at gøre krav på udligning fra St. Mag-
leby! 

Under retssagen blev der stillet 
mange spørgsmål og hentet mange 
gamle dokumenter frem omkring ejen-
domsretten til Saltholm. Den førte da 
også til, at højesteret i 1862 fastslog ud-
fra ovennævnte brev fra Christian V i 
1670, at det var staten og ikke beboer-
ne på Amager, der ejede Saltholm. 
Amagerne havde kun græsningsret. El-
leve år senere solgte staten Saltholm til 
Amager for 31.000 kroner. 

Administrationen af øen blev i 1874 
overdraget Saltholmejerlauget. Bestyr-
elsen bestod af et repræsentantskab 
med 4 fra Tårnby og 2 fra St. Magleby 
samt en bestyrelse på 11 mand. 

I 1898 blev der født et barn i Sund-
by, hvis mor havde opholdt sig på 

 tbtægter 

$ a l t lJ o l nt t n. 

.le15. 

Saltholm 10 måneder før. Tårnby, 
Sundby og St. Magleby Sogneråd 
kunne ikke blive enige om, hvem der 
havde forsørgelsespligten for dette 
barn, der tilsyneladende var blevet 
undfanget på Saltholm. Dette blev 
startskuddet til en 20 år lang strid 
mellem St. Magleby og Tårnby om 
øens kommunalretslige stilling. Begge 

Den første vedtægt for 
det nystiftede Salt-
holmsejerlaug 
29.12.1879 
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sognekommuner ønskede at få Salt
holm lagt under sig på grund af ejen
domsskatterne fra hartkornsejerne. 
Amtet og Københavns Kommune 
støttede Tårnbys sag, og Dragør støt
tede St. Magleby. Hverken Dragør el
ler København havde nogen større 
skattemæssig gevinst fra Saltholm, 
derfor kunne de hver især støtte den 
kandidat, de følte sig mest knyttet til. 
Tårnby sogn løb af med sejren, men 
St. Magleby og Dragør beholdt deres 
ret til at inddrive ejendomsskatter af 
deres andele af hartkornet på øen. 
Med til historien hører, at der i 1917 
fremkom forslag om, at staten skulle 
købe Saltholm tilbage for 350.000 
kroner, men på grund af økonomiske 
vanskeligheder blev sagen stillet i be
ro. 

Græsningen 

Bønderne på Amager har siden arilds 
tid sendt deres køer på græs på Salt
holm. Det fremgår af et åbent brev fra 
Frederik II til bønderne i Kastrup og 
Maglebylille dateret 1579. De har til
syneladende klaget over, at de blev 
forhindret i at sende køer på græs på 
Saltholm. I brevet får de konfirmeret 
denne ret. 

De to byer havde i modsætning til 
Tårnby kun et smalt stykke fælled til 
græsning, så derfor havde de særligt 
behov for yderligere græsningsmulig
heder. 

Græsset på Saltholm skulle være 
specielt godt, da det gødes af tang, der 
skylles ind ved højvande. Dyrene 
kunne færdes frit uden at ødelægge af
grøder. De få dyrkede områder, væn
gerne, lå på østsiden og var omgivet af 
solide stengærder. 

Samtidig skulle der kun en enkelt 
opsynsmand til, en vander, der sørgede 
for dyrenes vandforsyning samt malke
piger. Hermed fik bønderne på Amager 
mere tid til at dyrke grønsager. 

Indtil 1664 havde man ingen forde
lingsnøgle på, hvor mange dyr hver 
landsby på Amager måtte sende over 
på Saltholm, men derefter blev det 
lagt i mere faste rammer. 

St. Magleby havde ret til 450 høve
der og Tårnby sogn 1.000. Disse tal 
blev løbende reguleret. Et høved var 
enten en hest, et kreatur, 2 kalve, 6 får 
eller 8 lam. Der blev også sendt mange 
gæs over til Saltholm på sommerferie, 
men hvor mange gæs, der gik på et 
høved, er ikke oplyst. 

I 1765 blev de to Amagersogne eni
ge om en vedtægt om græsningen. 



Hvert sogn måtte sende 400 høveder 
på græs, og eventuelt overskydende 
høveder blev lejet ud. Fordelingen på 
de enkelte gårde og indkassering af 
leje og eventuelle bøder blev foretaget 
af henholdsvis fogderne og schouten. 
Men indtægterne blev ligeligt fordelt. 
Det blev forbudt at sende grise der-
over. Grisene måtte dog godt gå ved 
strandkanten, men hvis de kom læn-
gere ind på land, måtte de slås ihjel. 

Inden dyrene blev sendt af sted på 
feriegræs, skulle de mærkes med ejer-
nes bomærker eller et andet entydigt 
mærke. Antallet af hver gårdejers dyr 
med oplysninger om bomærke og 
kendetegn blev indført i specielle 
græsningsprotokoller, der er bevaret 
fra 1868. 

De første dyr, får og lam, blev sendt 
af sted først i maj måned med kreatur-
båden. Det foregik først fra Kastrup, 

Kastrup Havn. 
Får og kreaturer kom-
mer hjem fra ferie på 
Saltholm, ca. 1900 
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Vanderen trækker fris-
keforsyninger a f  vand 
op til tørstende dyr på 

Saltholm. 
Skitse a f  Th. Philipsen, 

ca. 1900 

Den sidste kreatur-
transport fra Saltholm 
til Kastrup Havn fore-
gik i oktober 1999.Der 

skal bygges kongres-
center på den tidligere 

Glasværksgrund ved 
havnen og i skrivende 

stund vides det ikke, 
hvor kreaturbåden 

fremover skal lægge til 
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omtrent hvor Broforeningen ligger i 
dag. På et gammelt kort fra 1656 er 
stedet benævnt "Alte schiffbriicke", 
og desuden kaldes vejen lige overfor 
Broforeningen for Skøjtevej. Det er 
en af de ældste veje i Kastrup. Man 
fragtede netop dyrene over med skøj-
ter, et hollandsk udtryk for en flad-
bundet pram. Båden lagde til ved 
nordsiden af øen. Her anlagde en af 
Kastrup Værks ejere, Martin Peter-
sen, i 1845 Barakkebroen. Hans søn 
forsøgte nogle årtier senere at indkas-
sere anløbsafgifter, men det blev afvist 

med henvisning til, at materialerne var 
hentet på øen, og således ikke var 
bygherrens ejendom. 

Overfart med St. Maglebys kreatu-
rer og gæssene fra Dragør foregik fra 
Dragør havn. Man sejlede til Luse-
broen også kaldt for Lossebroen. 
Denne fordeling stemmer også over-
ens med placeringen af sognenes re-
spektive malkehuse og brønde. 

Fra midten af 1800-tallet blev alle 
dyr med undtagelse af gæssene sejlet 
over fra Kastrup Værks havn. 

Vandforsyningen på Saltholm har 
altid været et problem, for der findes 
kun brakvand. Tidligere har man sik-
kert som i dag opsamlet regnvand og 
kogt det til madlavning og drikkevand 
for beboerne på øen. Dyrene har væn-
net sig til at drikke brakvandet, der 
blev hejst op fra stensatte brønde af 
vanderen. I 1919 klagede Foreningen 
til Dyrenes Beskyttelse over drikke-
vandet, men klagen blev afvist med 
henvisning til dyrenes fine helbreds-
tilstand efter opholdet. Samtidig hav-
de man tidligere foretaget prøvebo-
ringer efter ferskvand helt ned til 500 
fods dybde uden resultat. 

Når dyrene skulle samles og sendes 
tilbage til Amager, foregik det indtil 
midten af vort århundrede på ægte 



cowboyvis på hesteryg. Det var ikke 
lige nemt, for dyrene bliver noget vil-
de efter ca. 5 måneders frit ophold på 
øen. I dag foregår indfangningen med 
hjælp af traktor og motorcykel. 

Der er i dag ingen gårde på Amager, 
der har kreaturer ud over en social in-
stitution på Sydvestpynten og Jægers-
borg Skovdistrikt. Deres kreaturer 
græsser dog på Sydvestamager og det 
inddæmmede område. Derfor er det i 
dag kun kreaturer fra Sjælland og Jyl-
land, enkelte heste fra Amager og en 
hel del gæs fra Dragør, der ferierer på 
Saltholm. Den sidste kreaturtransport 
fra Saltholm til Kastrup Havn fandt 
sted i efteråret 1999 med ca. 800 krea-
turer. Kastrup Havn og Glasværks-
grunden er nu solgt til Skanska, der her 
blandt andet vil bygge kongrescenter. 

Naturen 

Saltholm er dannet på hævet havbund 
efter stenalderen. Øen ligger kun 1 - 2 
meter over daglig vande. Øverst ligger 
et tyndt lag muld og under denne 
kalk. Dette har gjort det næsten umu-
ligt at dyrke jorden. Kun få steder er 
det lykkedes at få mere hårdføre træ-
er som sølvpopler til at vokse. Ama-
gerskoven på den sydlige del af øen 

har en sjov firkantet facon. Den er an-
lagt efter 1900 for at skabe læ for de 
græssende kreaturer. Hillerupskoven, 
opkaldt efter en overretssagfører, blev 
plantet i 1907, men det var kun gyvel, 
der overlevede. 

Øen oversvømmes ofte og som re-
gel om vinteren. Derfor blev der i 
1827 anlagt nogle "harehøje", hvor 
harer og andre dyr kunne søge op i 
nødstilfælde. 

Den uberørte natur rummer mange 
oplevelser, især for fugleinteresserede. 
I en beretning fra 17 40 fremhæves 
øens bestand af fugle, blandt andet 
rødben, strandskader, måger, ryler og 
gæs. De samme fugle findes stadig på 

Gæs på Harehøj. 
Foto: Dirch Jansen, 1982 
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Klyder på Saltholm 
Foto: Dirch ]ansen, 1982 
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Saltholm i store mængder i træk- og 
yngletiden. Der yngler ca. 65 forskel-
lige arter, specielt vadefugle, eller ca. 
20.000 fugle i alt. Ornitolog Svend 
Christoffersen har observeret mere 
end 200 forskellige arter på øen fra 
1950-1980. Øen rummer Danmarks 
største bestand af edderfugle. Al 
færdsel på øen er forbudt i yngletiden 
fra 1.april til 16. juli på størstedelen af 
øen. I træktiden får mere end 70.000 
fugle et hvil på øen, inden turen går 
videre nord - eller sydpå. 

En af øens naboer, lufthavnen, har 
af sikkerhedsmæssige årsager fået lov 
til at bekæmpe en af fuglearterne, 
nemlig sølvmågerne. Deres æg sprøj-
tes en gang om året, så mågerne ligger 
forgæves på rede i hele yngletiden. 

Den rige bestand af andefugle, sva-
ner og harer har gjort øen til et yndet 
jagtområde. Kronen har tidligere haft 

jagtretten på Saltholm. Der blev 
blandt andet skudt svaner. En ansat 
kongelig jæger boede i jægerhuset i 
1700-tallet. På den sydlige ende af øen 
står en stor sten, som blev kaldt for 
høststenen, og ved siden af denne er 
nogle mindre stene. Her siges det, at 
der har været afholdt kongelige jagt-
selskaber. Så sent som i slutningen af 
1800-tallet blev der afholdt kongelig 
jagt på øen. I dag er jagten udlejet til 
et jagtselskab. 

I farvandet syd for Saltholm er der 
en lille bestand af spættede sæler. Det 
sydøstlige farvand er derfor udlagt 
som sælreservat fra 1983, det samme 
år som hele øen blev fredet. 

På øen findes som det eneste sted i 
Danmark udover på Amager blå iris, 
der blomstrer i juni. Den vokser ellers 
kun i Sydøsteuropa. Dette skyldes 
sandsynligvis, at trækfuglene har bragt 
frø med. 

Kalkbrydningen 

Saltholms undergrund har haft stor 
betydning som leverandør af kalksten 
til store og små bygninger fra middel-
alderen og til slutningen af 1800-tal-
let. 

I gavebrevet fra Valdemar Sejr til 



biskop Niels i Roskilde i 1230 omta-
les, at der på Saltholm fandtes "Lijm". 
Lijm er en gammel betegnelse for 
kalk. Saltholms kalken er limsten eller 
blegekridt, der er blevet hærdet af 
nedsivende vand. Under et tyndt lag 
tørv, sand og ler findes et lag kalk-
stensgrus, der blev kaldt for skalle-
sten. Under dette lag kommer de stør-
re kalksten, der kaldes for bundsten. 
Det blev anset for den bedste kalk-
sten. Herunder igen kommer "salt-
holmsmarmor", der er lysegult og 
gråt med mørke årer, og som i poleret 
tilstand ligner marmor. Et eksempel 

på en sådan sten ses i dag på Ka-
strupgård, hvor Kastrup Værks 
grundlægger Jacob Fortling placerede 
en indskriftsplade i portbygningens 
gavltrekant. Her står (oversat fra la-
tin): "Efter kongelige Majestæts aller-
nådigste Taknemmelighed blev ind-
hugget den 11. September 1753 i den-
ne Saltholms Marmorsten". Det Asia-
tiske Pakhus på Christianshavn - op-
ført i 1749 med Jacob Fortling som 
bygherre - er opført i saltholmsmar-
mor. 

Da denne type sten lå dybt, var der 
vanskeligheder med at pumpe vand 

Lusebroen, der blev be-
nyttet a f  Gamle Kalk-
værks skibe. 
Foto: Dirch Jansen, 1982. 
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Kort over kalkværkernes 
kalkudvisning. 

Tegnet a f  opsynsmanden 
Frederik Amundin, 

ca. 1845. 
(AIS Ny Kalkbrænderi) 
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ud fra hullerne, hvor stenen blev 
brudt. Derfor var det begrænset, hvor 
mange af denne type sten, der blev 
hentet fra øen. 

Kalkstenene blev første gang brugt 
som bygningssten i det 11. århundre-
de, hvor først og fremmest mange kir-
ker blev opført. Derudover brændte 
og læskede man kalken og brugte den 
som bindemiddel, mørtel, mellem 
bygningssten til de mange kirkebyg-
gerier. Hundrede år senere, da tegl 
blev opfundet, var kalken især vigtig 
som bindemiddel. Kalkstenene blev 
brændt i underjordiske gruber eller 
runde murede ovne. 

I 1831 blev de første geologiske 
dybdeboringer i Danmark foretaget. 
De skulle give muligheder for at skaf-
fe København mere og bedre drikke-
vand. I den forbindelse blev salt-
holmskalken også undersøgt. Profes-
sor G. Forehammer havde anset salt-
holmskalken for at være ældre end 
skrivekridt, en påstand andre geolo-
ger ikke havde vovet at gå imod. 
Forehammer havde regnet med at 
finde grønsand under saltholmskal-
ken og i denne grønsand godt og rige-
ligt vand. Men under kalkstenen stød-
te man på skrivekridt og ikke noget 
vandførende lag 

Retten til kalkbrydning 

I 1280 fik Københavns borgere ret til 
at bryde kalksten på Saltholm uden at 
skulle betale told eller andre afgifter. 
På det tidspunkt var der kun ganske få 
stenhuse i København, så det har må-
ske været en opfordring til at udskifte 
de mange små lerklinede huse i byen. 
Hundrede år senere var der i følge 
jordebogen over København nogle 
enkelte stenhuse i Vimmelskaftet, 
Studiestræde, Nørregade og Klæde-
boderne. 

Saltholmkalksten blev ifølge lens-
regnskaberne og kancelliets brevbø-
ger brugt gentagne gange til adeligt og 
kongeligt byggeri i 1500-tallet. Kon-
gens bygmester Morten Bussert skul-
le i 1532 _bruge 100 læster eller 2.200 
tdr. kalk. I 1559 fik kongen 3 eller 4 
skibsladninger kalksten til at udbedre 
fæstningen i Varberg. Samme år og 
også i 1572 bestilte hertug Adolph af 
Holsten 100 læster kalk. I 1562 skulle 
Københavns Slot udbedres med 1.000 
læster kalk. Hertug Ulrich af 
Mecklenborg fik i 1564 en ladning 
saltholmkalksten. I 1577 skulle Kron-
borg forsynes med 1 eller 2 ladninger 
kalksten. I visse tilfælde skulle ama-
gerbønderne hjælpe med brydningen. 
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Da de hollandske familier kom til 
Amager i 1521, fik de i deres privile-
giebrev fra Christian II blandt andet 
ret til at bryde kalksten på Saltholm. 
Men den skulle sælges til Københavns 
borgere. I 154 7 fik hollænderne ind-
skrænket deres ret til Saltholm, som 
de nu skulle dele med de andre bebo-
ere på Amager. De skulle nu blandt 
andet betale for græsningen med 200 
læster kalksten. Denne afgift blev i 
1670 erstattet af en landgilde betalt i 
rede penge. 

Det var amagerne, der siden kom til 
at holde styr på de kalkværker, der fik 
privilegium på at bryde kalksten på 
Saltholm. 

Gamle Kalkværk 

Det var dog først efter Københavns 
brand i 1728, at saltholmskalken 
igen fik den store betydning og blev 
landets vigtigste forsyningskilde af 
kalk. Byens borgere fik igen lov til at 
bryde kalksten på Saltholm, og der 
blev samtidig oprettet en del kalk-
værker i København. Hermed fik 
kalkbrydningen sit industrielle gen-
nembrud. 

Det første kalkværk, der fik privile-
gium på at br y de kalksten på Salt-

holm, var « Gamle Kalkværk". Værket 
fik i 1729 overladt en grund ved siden 
af Blåtårn på Slotshoimen, hvor der i 
forvejen var to kalkovne. Mændene 
bag var Felix du Sart og Antoine Bon-
fils, der havde påtaget sig at brænde 
kalk på en "egen besynderlig Maade, 
som her i Landet ikke før haver været 
bruger lig". Det nye har sandsynlig v is 
været brugen af stenkul som brændsel 
i stedet for tørv og træ. Jacob Fortling 
fik 30 år senere forbud mod at bruge 
dette brændsel ved sit kalkbrænderi i 
Kastrup. 

Antoine Bonfils havde tidligere 
været galanterihandler i København, 
så det var en noget særpræget faglig 
baggrund, han kunne byde på. V ær-
ket blev to år senere flyttet ud til 
den såkaldte Bådsmands Skanse 
udenfor Østerport. Det var her N y  
Østre Kalkbrænderie også kom til at 
ligge. 

Kalken var en efterspurgt vare på 
grund af de mange byggerier efter 
Københavns brand. For at undgå sto-
re prisstigninger blev der derfor sat 
maksimumpriser på kalken. 

Kalken blev brudt på Saltholm af 60 
lejede matroser. 



Kastrup Værk 

De mange dybe huller, kalkbrydning-
en skabte, gav problemer for de 
mange græssende kreaturer. Det kom 
i de efterfølgende år til gentagne 
sammenstød mellem amagerbønderne 
og kalkværksejerne på Saltholm. Der 
blev opsat regler for eftersyn forår og 
efterår, hvor hullerne skulle være kas-
tet til med den opgravede jord og 
dækket med grønsvær. Amager-
bønderne fik erstatning og kunne des-
uden anvise de steder kalkværkerne 
måtte bryde kalk. Dette blev nødven-
digt i 1747, da endnu et kalkværk fik 
brydningsret på Saltholm. Det var 
Kgl. hof stenhugger Jacob Fortling, 
der fik dette privilegium. 

Der blev afholdt et eftersyn i 1751, 
hvoraf det fremgår at amagerbønder-
ne havde anvist Fortling det stykke, 
han tidligere havde bedt om i 1749: 
"Den Nordre Ende af Saltholm som 
grænser til Stranden og er den yderste 
Ende af Saltholm til Nord". F ortlings 
kalkbrud blev afgrænset fra Gamle 
Kalkværk ved følgende: En lige linie 
mellem Gamle Kalkværks huses nor-
dre højre stolpe på vestsiden af huset 
og sydkanten af Sundby v esters Bys 
remise. Fortling havde brydningsret-
ten på nordsiden af denne linie. 

Arbejdet ved kalkbruddene foregik 
i sommerhalvåret. Der var beskæftiget 
flere hundrede mand, der boede i ba-
rakker på nordsiden af øen. Desuden 

Kastrup Værk malet a f  
Carl Baagø ca. 1880. 
(Københavns Bymuseum). 
Yderst ude mod vandet 
ses kalkovnen 
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Kastrup Værk set fra 
havnen med de to 

kalkovne ng kalkma-
gasin yderst til højre, 

ca. 1900 
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havde kalkværkerne nogle ansatte på 
øen, der holdt øje med stenhuggerne 
samt de marketenderier, der forsyne-
de mandskabet med mad og drikke. 
En del af mandskabet på øen var sven-
skere, der havde kendskab til sten-
hugning fra hjemlandet. 

Ud fra en retssag anlagt af amager-
bønderne mod Jacob Fortling i 1749 
kan man læse en række fakta omkring 
datidens kalkbrydning på Saltholm. 
Jacob Fortlings stenhuggere brød 
kalksten på ca. ¼ af øens areal. Blandt 
arbejderne var der en del husmænd fra 
Amager. Det var dem, der blev afhørt 

--
- . -  _. .. --
--- -- · .. - - . 
_ .. ; .: --

i retssagen. Der blev gravet huller i en 
dybde fra 2-7 alen, men man blev ved 
med at grave, til der ikke var flere 
sten. På øen havde Fortling flyttet en 
mølle, så den kom til at ligge tættere 
på det andet kalkværks stykke eller 
ca. en fjerdings vej fra den såkaldte 
"Gammelgaard". Møllen har skullet 
pumpe hullerne fri for vand. Stenene, 
der både var til kalkbrænding og til 
bygningsten, kunne f.eks. være i stør-
relsen 1,5 alen høj, 3 alen bred og 6 
alen lang eller firkantede med sider på 
2 alen. Stenene blev sandsynligvis og-
så dengang flækket med jernkiler. 



Den første sommer Fortling brød på 
Saltholm, i 1748, hjemtog han ca. 125 
favne kalksten, der blev fragtet med 8 
fartøjer dels ind til Ostindisk Com-
pagnis Plads, dels til hans egen gård i 
Kastrup samt til Kalkbrænderiet på 
Christianshavn. Han fik først i 1749 
privilegium på at anlægge et kalk-
brænderi i Kastrup, så han nemt kun-
ne få transporteret sine kalksten fra 
Saltholm til sit eget kalkbrænderi her. 
To år senere blev denne virksomhed 
udvidet til også at omfatte et mur- og 
tagstensbrænderi samt fajanceværk. 
Jacob Fortling gjorde sig upopulær i 
Kastrup. Han anlagde blandt andet en 
kalkovn på Kastruppernes bedste 
græsningsstykke - den såkaldte Skan-
se - og ikke der, hvor hans privilegi-
um havde angivet det "paa Sandet i 
Kanten af Vandet". Forcling må siden 
have flyttet kalkovnen fra skansen, 
der lå lige nord for den tange, hvor 
Kastrup Værk blev bygget. 

Kastrup Værk fortsatte under skif-
tende ejere både med kalkbrænderiet 
og kalkbrydning på Saltholm. 

Ny Østre Kalkværk 

I 1777 havde 3 mænd: reg1ments-
kvartermester Oberkamp, professor 

Harsdorff og justitsråd Lassen dan-
net N y  Østre Kalkværk, der fik ret 
til at bryde kalksten på Saltholm. De 
forsøgte at få nedlagt forbud mod 
anlæggelse af flere kalkværker, men 
det blev afslået. Til gengæld blev de 
tre kalkværker Kastrup, Gamle og 
N y  Østre Kalkværk fritaget for di-
verse afgifter på skibe og laste samt 
stempelafgift. 

Det nye kalkværk indgik en 
kontrakt med amagerbønderne - for 
hver favn kalksten, der blev brudt, fik 
de 4 rigsdaler. Denne kontrakt blev 
fornyet i 1833. 

Kalkbrydningen i 1800- og 1900-tallet 

I 1858 fik daværende ejer af Kastrup 
Værk, Martin Petersen, ret til at bryde 
og hente kampesten på Saltholm. Men 
amagerne havde dog fortrinsret til at 
bruge disse sten til stengærder og sok-
kelsten til bygninger og lignende. 
Martin Petersen solgte senere disse 
kampesten til søforterne i 1870'erne. 
Muligvis har han brugt nogle af dem 
til sine arbejderboliger i Alleen ved 
Amager Strandvej, der netop blev 
bygget i 1850' erne. Martin Petersen 
betalte 40 rigsdaler samt 4 rigsdaler i 
græsleje for hver af de heste, der blev 
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Da AIS Ny Kalkbræn-
deri efter en pause igen 
brød kalk på Saltholm i 

benyttet ved transporten af kampeste-
nene. 

Gamle Kalkværk blev nedlagt i 
1880'erne, mens Kastrup Kalkværk i 
1899 indgik i A/S N y  Kalkbrænderi 
sammen med N y  Østre Kalkværk. 

Problemerne med at få pumpet 
vandet væk fra kalkbruddene fortsat-
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1918, var der igen 
svenskere ansat. Her 

har kalkværksarbejder 
Martin Braath kalli-

graferet et po s tko rt til c;:   -  'Nl'l!h 
sin bro r i Ekelof i Sve-
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rige dateret august 

1918 
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te i 1800-tallet. Da blev der brugt en 
"vandsnegl" - en sneglepumpe, der 
blev trukket af otte heste. Den blev 
senere erstattet af dampkedler og 
dampmaskiner, der pumpede vand fra 
"kalkbrækket" op i mellemrender. På 
grund af disse vanskeligheder ophørte 
man omkring 1890 med at bryde 
kalksten på Saltholm. Brydningen 
blev genoptaget i 1918, hvor man for-
bedrede bolværket ved Barakkebroen 
og uddybede sejlrenden til 2,5 meter. 
Men vandtilstrømningen til bruddet 
var for stort. Derfor blev brydningen 
igen indstillet i 1920. I 1934 gjorde 
kalkværket endnu et forsøg på at bry-
de kalksten på Saltholm, sandsynlig-
vis for at bibeholde brydningsretten. 
Man byggede en pumpestation for at 
imødegå problemerne med vand i 
bruddet. Der blev indsat gravemaski-
ner, der gik ned i 6 meter under daglig 
vande. Her stødte man på saltholms-
marmor, som blev brugt til forskellige 
facadebeklædninger, fliser og vin-
duesindfatninger. Men det viste sig, at 
størstedelen del af kalkstenene var for 
bløde til at kunne brændes i værkets 
ringovne. Derfor blev brydningen 
indstillet. Denne gang var det den en-
delige afslutning på flere hundrede års 
industrieventyr på Saltholm. 



Saltholms befæstning 

Skanserne 

I februar 1904 brød den russisk-ja-
panske krig ud. Da England støttede 
Japan og Tyskland støttede Rusland, 
kunne Danmark risikere at komme i 
brændpunktet trods sin neutralitets-
politik. Derfor satte regeringen lettere 
sikkerhedsforanstaltninger i værk, 
blandt andet byggede man nogle 
skanser på Saltholm. Øresund kunne 
blive krigszone, og en landgang på 
Saltholm af fjendtlige tropper kunne 
blive en realitet. 

Krigsminister W. H. 0 .  Madsen 
havde uden om regeringen betalt for 

Barakkegårdens istandsættelse, så den 
kunne tjene som indkvartering for 
skansernes fremtidige bemanding. Det 
medførte, at den første venstreregering 
i Danmark måtte træde tilbage. Den 
senere anlagte skanse blev siden kaldt 
for "Madsens Skanse". 

I 1904 blev Saltholm befolket af ca. 
50 fæstningsarbejdere. En af skansear-
bejderne var Holger Zimling, der har 
fortalt, at skånserne blev bygget dels 
af jord men også af is og sne. Det hav-
de den fordel for entreprenører og ar-
bejdere, at det smeltede om foråret -
og på den måde undgik de at blive ar-
bejdsløse! 

Ifølge Illustreret Tidende fra 1904 
var skanserne indvendigt beklædt 
med firkantede græstørv fra øen. De 

Skanserne bygges i 1904 
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skulle danne en lodretstående væg. 
For enden af væggen var voldens pro-
fil angivet med stænger og nedramme-
de pæle. 

Arbejderne var indkvarteret hos 
Ferdinand Jensen på Gammelværk. 
Pladsen var trang, så nogle af arbej-
derne måtte sove i stalden, laden og på 
loftet. Ifølge bladet var kosten for-
trinlig. 

Holger Zimling fandt sig så godt til 
rette, at han i 1907 blev gift med Fer-
dinand Jens ens datter, Ottilia. 

Batterierne 

En nedsat forsvarskommission kom i 
1908 med forslag om at forbedre for-
svaret af København fra søsiden. Et af 
forslagene var, at Saltholm yderligere 
skulle forsynes med et batteri. Kom-
missionens forslag udmøntede sig i 
forsvarslovene af 1909, der også om-
fattede batteriet på Saltholm. Batteriet 
blev bygget i årene 1910-1912. 

Batteriet bestod af en jordvold om-
givet af en vandgrav, 2 kanoner, der 
var opstillet på et betonelement nord 
og syd for volden, og en kasemat, 
hvor der var ammunitions- og for-
rådsmagasin. Ovenpå kasematten var 
to kikkerter og en projektør. Desuden 

var batteriet forsynet med 8 rekylge-
værer. Kasernebygningen lå vest her-
for, og yderligere en mandskabsbyg-
ning blev opført oppe ved Barakke-
broen. 

Det var igen Ferdinand Jensen, 
hans kone Marchen, datteren Ottilia 
og den tidligere fæstningsarbejder og 
nu husets svigersøn, Holger Zimling, 
der sørgede for indkvartering og be-
spisning af de 17 batteriarbejdere. 

Som det eneste af de nye forsvars-
værker stod Saltholmsbatteriet klar, 
da 1.verdenskrig brød ud i 1914. Året 
efter fik batteriet bevilget en smalspo-
ret jernbane fra Barakkebroen, en ca. 
3,5 km lang strækning. Jernbanen var 
nødvendig, da der ikke var nogen 
egentlig vej. Som bekendt er øen ofte 
ufremkommelig på grund af over-
svømmelse. Det vanskeliggjorde 
transporten af materiel fra broen til 
batteriet. Flere soldater var endvidere 
faret vild, når tågen hang tæt henover 
øen. Anlæggelsen af jernbanen blev 
fortaget af 30 banearbejdere, der var 
indkaldt som soldater andre steder. 

Man anskaffede et brugt kuldrevet 
lokomotiv, ca. 30 vogne og en cykel-
dræsine. Lokomotivet blev dog allere-
de året efter udskiftet med et motor-
drevet lokomotiv. 



Saltholms første jernbane blev høj-
tideligt indviet den 18. juni 1915 af 
selveste forsvarsminister P. Munch. 

Toget af gik efter en fast køreplan. 
Det var ikke kun militæret, der fik 
glæde af toget, men også f.eks. famili-
en Zimling, som boede ganske tæt ved 
sporet. 

Batteriet skulle bemandes med 61 
artillerister, og en af de første, menig J. 
P. H. Hansen, 335/1907-kystartilleri-
et, har nedskrevet, hvordan livet som 

soldat foregik på den flade ø. Vinteren 
var værst med storme, kulde, masser af 
vandpytter og oversvømmelser. Uni-
formen var ikke helt reglementeret: 
olietøj, træskostøvler, strikkede huer 
og vanter, som en gruppe damer fra 
"den lille komite" forsynede de meni-
ge med. Til gengæld var somrene 
pragtfulde. Så stod menuen på vibe-
og mågeæg og stegte ål. Om efteråret 
fangede soldaterne harer med de bare 
næver, for de måtte ikke skyde dem. 

Gammelværk med en 
speciel barakbygning til 
soldaterne til højre bag 
det lille træskur, ca. 1914 
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Fortet har fået sprængt 
huller til vinduer, så 

bygningen kan bruges 
som opholdssted for  

øens jagtbetjent. 
Foto: Axel Svendsen 1973 
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Den engelske ubåd U.E. 13 

Batteriet stod sin prøve en tidlig 
morgen den 19. august 1915. Da hav-
de udkiggeren observeret en tysk 
torpedobåd gå tæt på en strandet 
engelsk ubåd. Men da batteriets be-
sætning ville affyre kanonild, blev de 
forhindret deri af en løjtant. I stedet 
blev marineministeriet varskoet, og 
torpedobåde blev sendt ud til den 
engelske ubåd. 

I løbet af dagen fløj tyske vandfly-
vere lavt henover øen, men da fik sol-
daterne lov til at skyde mod de tyske 
fly, så de hurtigt fortrak. 

Den engelske ubåd U.E. 13 var gå-
et på grund ved Svaneklapperne nat-
ten til den 19. august. En tysk torpe-
dobåd var gået tæt på ubåden dog 
uden at foretage sig noget. Tre danske 
torpedobåde var sendt ud til 

Svaneklapperne med ordre til at for-
svare den engelske ubåd. Men ifølge 
viceadmiral 0 .  Kofoed-Hansens dag-
bogsoptegnelser udførte den danske 
øverstbefalende for de tre torpedobå-
de ikke det forsvar og den modstand, 
der var givet ordre til. Bådene lagde 
sig nord for ubåden, så to tyske tor-
pedobåde uhindret kunne angribe den 
engelske ubåd. Det blev kun til en 
mundtlig protest fra dansk side. Be-
sætningen på ubåden sprang over 
bord, 15 blev reddet op af de danske 
både og 14 druknede. 

Marineministeriet fik dysset sagen 
ned, og den engelske ubådskaptajn 
var så taknemmelig over behandling-
en på de danske torpedobåde bagef-
ter, at der ikke kom noget videre ud 
af sagen. Den engelske besætning 
fortalte, at tyskerne beskød dem, da 
de sprang overbord, men vidner 
mente ikke, at besætningen bar spor 
heraf. 

Den sidst fundne af de druknede 
engelske matroser blev den 27. august 
efter en mindehøjtidelighed ført fra 
Dragør kirkes kapel ned til en af de 
medvirkende danske torpedobåde, 
"Støren", og ført ind til København. 
Herfra blev alle de omkomne sejlet til 
H ull i England. 



Batteriets afvikling 

I 1920 aftalte de militære myndighe-
der og Saltholmsejerlauget, at jernba-
nen og barakbygningerne på norden-
den af øen kunne blive liggende, mod 
at øens beboere kunne benytte mili-
tærets telefonforbindelse til øen. En 
livsvigtig forbindelse til omverdenen 
blev hermed etableret. 

Ifølge en lov fra 1922 om søforsvaret 
blev batteriet på Saltholm bibeholdt, 
men bemandingen på øen var nu kun 
en underofficer, sergent Wittrup. Først 
10 år senere blev det endelig vedtaget 
at nedlægge batteriet på Saltholm. Alt 
af værdi blev fjernet, og selv jernbanen 
måtte lade livet til stor sorg for øens 
skolebørn og jægere. Militærets dage 
på øen var hermed forbi. 

Øens jagtbetjent fik dog i 1970'erne 
glæde af de tilbageblevne bygninger. 
Han fik lov til at bruge dem som bo-
lig, efter at militæret havde sprængt 
huller i betonen til vinduer. Barak-
kegårdens magasinbygning, som for-
svaret også havde benyttet, lå i en lang 
årrække hen som en ruin med tomme 
malerirammer, hvori der dog direkte 
på væggen var malet forskellige moti-
ver. Denne bygning har Hans Zimling 
nu indrettet til museum. 

Saltholms beboere, 
deres gårde og huse 

Indledning 

Saltholm har været beboet siden 
middelalderen, men det er først fra 
slutningen af 1600-tallet, vi kan navn-
give beboerne. Befolkningstallet har 
været størst om sommeren, hvor der 
var kreaturer på græs og dermed be-
hov for malkepiger og opsynsmand. 
Tårnby sogns malkehuse lå på østsi-
den af øen, Hollænderbyens midt på 
øen. Malkepigerne boede primitivt i 
hytter bygget af græstørv, det forhån-
denværende materiale på øen. Træer 
var der ikke mange af, men øen hav-
de den eftertragtede kalksten. Derfor 
var der i midten af 1800-tallet et spe-
cielt stenhuggerhus midt på øen. Des-
uden boede vanderen på øen om som-
meren i et hus ved Hollænder-
brønden. 

Det ser dog ikke ud til, at øens tidli-
ge beboere har haft glæde af kalkstene-
ne. Opsynsmandens bolig, Holmegår-
den, beskrives først nøjere i slutningen 
af 1700-tallet, og da var bygningsmate-
rialerne som på andre bondegårde 
blandingstømmer og lervægge. 
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Saltholm 1748. 
Tegning fra Laurids de 
Thurahs bog om Ama-

ger og Saltholm 
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U <lover opsynsmændene kom 
kalkværkernes fuldmægtige, marke-
tendere og kalkværksarbejdere til på 
øen fra 1729. Fuldmægtige og marke-
tendere boede der tilsyneladende hele 
året, mens kalkarbejderne eller sten-
huggerne som regel kun var der ved 
"brydningstide" fra forår til efterår. 
Flere af disse arbejdere var svenskere, 
som kendte håndværket fra hjemlan-
det. 

Et  gennemgående træk er endvide-

-- - -

re, at holmemanden var fra Tårnby 
sogn, i modsætning til kalkværkernes 
medarbejdere, som kom fra andre ste-
der i landet eller fra Sverige. Men de 
fleste blev øjensynligt så glade for 
øen, at de blev boende. 

Folketællingslisterne bærer tit præg 
af øens isolerede beliggenhed. 
T ællingskommissæren kunne i 1870 
og 1880 ikke komme over på øen på 
grund af isforholdene i Sundet. Disse 
lister er opgjort så godt, kommis-



sionæren kunne ud fra de forhånden-
værende oplysninger. Der er ingen 
folketælling for 1890 fra Saltholm, 
hvad det skyldes er ikke blevet opkla-
ret. 

1600-tallet 

Den første person, vi kan navngive på 
Saltholm ud fra kilderne, er Niels Al-
bertsen, der ifølge matriklen i 1685 
var den eneste beboer på øen på dette 
tidspunkt. Han var gift i hvert fald 2 
gange. Den første kone døde i 1680, 
men inden da havde parret fået 6 
børn. 

Den yngste datter, Marie Niels-
datter, måtte i 1695 begrave sin søn 
Niels. På dette tidspunkt var hun 
"vogter" på Saltholm, dvs. hun passe-
de kreaturerne på øen. 

Et  par måneder efter sin første ko-
nes død i 1680 giftede Niels Albertsen 
sig igen, denne gang med Anne Niels-
datter. De fik 5 piger fra 1682 til 1691. 
Den yngste, Sidse, fik dog aldrig sin 
far at se. Han døde kort tid før, hun 
kom til verden, og det var måske 
skæbnesvangert for hendes senere 
omtumlede tilværelse. 

Gårdene eller husene lå på den øst-
lige side, hvor øen var højest. Den ene 

af gårdene var beboet af familien Al-
bertsen. Gården eller huset bestod af 
13 "væggerum" eller fag. Hvor meget 
det omfattede vides ikke, men ifølge 

Udsnit a f  kort over 
Amager og Saltholm 
fra 1656 tegnet a f  Johs. 
Meijer. 
Her er aftegnet et par 
huse med vænger, mu-
ligvis er et a f  dem et 
mælkehus, et andet 
Holmegården 
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Karantænestationen 
med de 3 pakhuse og 

våninghus.1709. 
(Rigsarkivet) 
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boopgørelsen efter Niels Albertsen i 
1692 var der en stue og et stegers eller 
køkken. Stuen var møbleret med et 
gammelt bord, et skab, to langbænke, 
to bøgestole, en slagbænk, to kister og 
en kakkelovn. I stegerset var der 
blandt andet messing- og kobberked-
ler, en kærne, tre bøtter, siebøtter, dej-
trug, nogle senge og lagner. Sengene 
har sandsynligvis stået i køkkenet, 
fordi man her havde eftervarmen fra 
ildstedet. 

1700-tallet 

Anne Nielsdatter giftede sig efter 
Niels Albertsens død med Trued 
Michelsen, der døde i 1711 og sand-
synligvis bukkede under for pestens 
hærgen. For at klare den store børne-
flok giftede enken sig igen, denne 

 --  
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gang med Svend Andersen Holm. I 
1728 døde Anne Nielsdatter, ca. 80 år 
gammel. 

Men inden da var der foregået 
mange dramatiske begivenheder: krig, 
pest og mord. 

Store Nordiske Krig var rullet ind 
over landet fra 1709 med følger også 
for øens beboere. Som om krigen ikke 
var nok, ramte pesten Danmark næ-
sten samtidig. 

Karantænestation og kirkegård 

Saltholms isolerede placering havde 
gjort øen velegnet som karantænesta-
tion. I 1709 var pesten kommet fare-
truende nær fra Sydeuropa, så der 
blev oprettet karantænestationer på 
småøer rundt om i landet. På Salt-
holm blev der på nordsiden af øen op-
ført 3 pakhuse og et "våningshus". 
Der blev ansat 12 arbejdere, 3 funk-
tionærer, 2 vågekoner og en præst. 
Her skulle personer og varer fra til-
rejsende skibe i karantæne i 40 dage. 
Man forsøgte endvidere at isolere øen 
ved at af skære forbindelsen mellem 
Amager og Saltholm i 1710. Men lige 
meget hjalp det, pesten ramte Dan-
mark og Amager ikke mindst. Her 
døde ca. halvdelen af øens befolkning 



af sygdommen. Hvor mange, der dø-
de på Saltholm, vides ikke, men det 
var nok til, at der blev indrettet en kir-
kegård lige syd for stationen. I 1713 
valgte man at flytte til Christianshavn. 
Men i 1714 udbrød der en ny pestbøl-
ge i Tyskland, så karantænestationen 
kom tilbage til Saltholm. I 1715 blev 
den nedlagt, men bygningerne blev 
stående til 1719. Herefter blev de ned-
taget efter en mislykket auktion for 
amagerbønderne. Kongens bygmester 
fik i stedet ordre til at benytte mate-
rialerne andetsteds. 

Mord og krig 

Under disse kaotiske forhold var der 
kommet endnu en familie til øen, 
nemlig gårdmand Eibert Cornelius-
sen fra Kastrup. Han var flyttet fra 
Kastrup til Saltholm mellem 1702 og 
1709 med sin kone Kirsten Hansdat-
ter. Hun døde i 1709, og Eibert gifte-
de sig kort tid efter med sin svenske 
tjenestepige Margrethe Andersdatter. 
Ægteskabet varede kun et par år, for 
Margrethe døde i januar 1712 sand-
synligvis af pest lige som Eiberts søn, 
Peter på 16 år, der var død 3 uger tid-
ligere. Et halvt år efter giftede Eibert 
sig for 3. gang også denne gang med 

sin tjenestepige, Sidse, der var tidlige-
re nævnte datter af Niels Albertsen. 
De fik 2 børn i de følgende år. Men 
Sidse havde indledt et forhold til Jens 
Årø, der boede hos parret. Jens var 
trods krig og pest - eller måske netop 
på grund af disse usikre tider - sat til 
at sørge for vildt til hoffet, der havde 
jagtretten på øen. De to elskende be-
sluttede sig for at myrde Sidses ægte-
mand. Det skete en tidlig morgen i ja-
nuar 1715. Jens slog Eibert ihjel med 
øksehug i stalden. Parret foregav, at 
dødsårsagen måtte være et spark fra 
en hest. Men i slutningen af marts 
blev Jens Årø fængslet og sat i Bre-
merholm efter at sladderen var gået på 
øen. I april fik Sidse hjælp af en vagt 
på øen til at bestikke Jens' fangevog-
tere på Bremerholm til at frigive ham. 
Parret flygtede derefter til Sverige. 
- - - · ! ' '
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Struensee og hofmand-
en Brandt blev hals-
hugget og sat på hjul 
og stejle i 1772. På den-
ne brutale måde blev 
Jens Arø også henrettet 
i 1723 
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I juli samme år sneg svenske solda-
ter sig i land på Saltholm. Blandt dis-
se var Jens Årø, der udnyttede sit 
kendskab til øen. Han tog blandt an-
det 4 husmænd, der var en del af vagt-
mandskabet på øen, til fange. En af 
disse døde senere i fangenskab i Sveri-
ge. Jens Årø benyttede også lejlig-
heden til at tage noget af bohavet i den 
myrdedes hjem, måske efter ordre fra 
Sidse. 

Men Jens Årø undgik ikke sin 
skæbne. I juli 1719 var han matros 
ombord på et skib, der var på vej fra 
Norge til Sønderborg. Skibet måtte 
på grund af uroligt vejr kaste anker 
ud for Dragør. Her blev han gen-
kendt og smidt i fængsel. Men hans 
endelige dom forelå først 4 år sene-
re, efter man uden held havde for-
søgt at finde Sidse for at få rede på 
hendes delagtighed i mordet på æg-
temanden. En dag i august i 1723 
blev Jens Årø henrettet på datidens 
brutale måde ved først at få hugget 
højre hånd af og dernæst hovedet. 
Til sidst blev hans krop og hoved 
lagt på stejle. Sidse undgik så grum 
en skæbne og endte sine dage på 
Årø, Jens' barndomsø, hvor hun var 
blevet gift igen, men hun døde fattig 
og ensom. 

Holmegården 

Sidses stedfar Svend Andersen Holm 
giftede sig efter Sidses mors død med 
tjenestepigen Pernille Persdatter fra 
Kastrup. Han havde opsyn med både 
kalkbrydning og kreaturer. Han tjen-
te sandsynlig v is også penge under kri-
gen og pesten ved at have marketen-
deri på Holmegården for den forøge-
de befolkning. 

I 1747 kom et nygift par til Salt-
holm, Jens Pedersen fra Magleby lille 
og Sundbypigen Anne Clausdatter, 
sandsynligvis som afløsere for Svend 
Andersen Holm. De boede på Hol-
megården og havde opsyn med ama-
gernes kreaturer. Ifølge en beretning 
fra 17 40 var det på dette tidspunkt 
den eneste familie, der boede på øen 
hele året. Familien blev velsignet med 
6 børn, inden Anne lukkede sine øjne 
39 år gammel i 1765. Jens skulle have 
hjælp til at passe de mange børn, så 
han giftede sig med skoleholder Niels 
Thisteds datter, Maren, fra Kastrup. 
De fik 2 børn sammen, inden Jens dø-
de ved udgangen af 1771. Et års tid se-
nere giftede enken Maren sig med Jan 
Dirchsen fra Tømmerup. De fik 2 
sønner, inden manden døde af tæring 
i 1782. Maren måtte igen finde sig en 



ny ægtemand, men det blev i familien. 
Den udkårne var hendes mands fætter 
Peder Pedersen fra Tømmerup. Ma-
ren døde kun 4 3 år gammel et par år 
senere. Peder fandt sig en ny kone fra 
sin barndoms by Tømmerup, Rajno 
Jensdatter. Med sig i ægteskabet havde 
Peder Pedersen sine 2 stedbørn. På 
dette tidspunkt blev Holmegården 
beskrevet for første gang i en brand-
taksation. 

Gårdens indretning tyder på, at den 
var beregnet på mere end en familie, 
f.eks. til logerende om sommeren.

Holmegården var i 1787 29 fag lang
( ca.30 meter i alt inkl.længer og stue-
huse). Det ene stuehus var indrettet 
med 2 stuer. V æggene var malet med 
limfarver i den ene stue, den anden 
beklædt med måtter, og den sidst-
nævnte også forsynet med en jernbi-
læggerovn. Desuden var der en for-
stue og et køkken med bageovn. I det 
andet stuehus var vaskehus i den nor-
dre ende samt kælder og spisekam-
mer. Derudover bestod gården af ud-
hus, kornlade og en ko- og hestestald 
samt et vandsted. Vinduerne var ind-
lagt i bly. Trods gårdens ensomme be-
liggenhed havde den åbne udkørsel en 
lås. I alt blev gården vurderet til 540 
rigsdaler. 

Poul Størres kirkegård 

Peder Pedersen døde i 1797 kun 50 år 
gammel. Rajno Jensdatter giftede sig 
igen denne gang med Ole Dirchsen 
fra Sundbyerne. 

0 le Dirchsen døde under Eng-
landskrigen i 1806. Det samme gjorde 
Kastrup Værks fuldmægtig Topps ko-
ne, Theresia. Theresia døde den 3. 
september 1807 og "blev begravet på 
SaltHolmen", da engelske krigsskibe 
spærrede Sundet mellem Amager og 
Saltholm, som der står i kirkebogen 
og man således ikke kunne få hende 
begravet på Tårnby kirkegård. Hen-
des gravsten står stadig på Saltholm på 
en lille forhøjning lidt nord for nuvæ-
rende Holmegård. Stedet er blevet 
kaldt for den engelske kirkegård, men 
på et matrikelkort fra 1809 og et andet 
kort nogle årtier senere kaldes pladsen 
for Poul Størres kirkegård. Men hvem 
han var, står desværre hen i det uvisse. 

Rajno Jensdatter er sandsynligvis 
også begravet her. Det har ikke været 
muligt at finde hendes dødsdato i 
Tårnbys kirkebøger. Men initialerne 
på en anden gravsten R J D tyder på, 
at det må være hende, der er død en 
august- eller aprildag i 1807. Mulig v is 
er der også begravet nogle engelske 
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Gravsten over Rajno 
Jensdatter, holmeman-

dens kone der døde i 
1807 eller 1817. 

Stenen står på 
Poul Størres kirkegård 

nordøst for  
Holmegården. 

Foto: Dirch Jansen, 1982 
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matroser her fra et engelsk linieskib 
"Mars", der strandede under en ma-
nøvre på Saltholmsflakket i eftersom-
meren 1807, hvor det blev stukket i 
brand. 

Holmegården i 1800- og 1900-tallet 

Fuldmægtig Topp passede marketen-

deriet på Holmegård efter Ole Dirch-
sens død til ca. 1812. 

Holmemanden ejede selv Hol-
megården indtil 1821 hvor formand-
skabet for Amagerland og Saltholm 
købte den på en auktion på Kastrup 
Kro. Forud var gået 4 auktioner, hvor 
man ikke kunne blive enige om ejen-
domsretten til grunden. Gårdens ejere 
var Ole Dirchsens arvinger. Hvis ikke 
formandskabet købte gården, blev der 
truet med, at den gamle gård skulle 
nedrives. Holmegården blev vurderet 
til 670 rigsdaler, men blev nu solgt til 
formandskabet for 100 rigsdaler. 

I de følgende år blev Holmegården 
beboet af opsynsmanden Frederik 
Amundin, præstesøn fra Sjælland, 
hans kone, 2 døtre samt 2 tjenestefolk. 
Han drev også gæstgiveri, var brand-
foged og kystdistriktskommissær. 
Han døde på Saltholm den 7. marts 
1855 - året før gården brændte. 

Den gamle Holmegård brændte to-
talt ned den 23. juli 1856, tilbage var 
kun noget murværk og gammelt jern. 
Allerede et par måneder senere var en 
ny gård genopbygget nu på vestsiden 
af øen, meget nærmere anløbstedet, 
Barakkebroen. Hovedbygningen var 
opført i grundmur. Gården rummede 
forstue, dagligstue, 2 gæsteværelser, 
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Kort over Saltholm re-
kontrueret a f  Ejvind 
Christensen, 1999, efter 
kort i Erik Bierings: 
Saltholm. Kalkbrud, 
alminding og fugleø. 
1976 
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Holmegården 1911 

Holme-og opsynsmand 
Ejnar Knudsen 

inspicerer på hesteryg, 
ca. 1935 
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en lille skrivestue til holmemanden, et 
pigekammer og et spisekammer. Des-
uden var der en længe til lo, lade, skæ-
relo, stald og foderkammer. 

Holmegårdens næste beboere blev 
opsynsmanden Peter August Nørager, 
hans kone og to tjenestefolk. Peter Au-
gust Nørager var født i København, 



men havde tilknytning til Amager. 
Hans far, vognmand Niels Nørager, 
havde sørget for transport af træer ved 
anlæggelsen af Kongelunden. Niels 
Nørager lod en gård opføre ved Kon-
gelunden, den senere Nøragersminde. 

I 1870 blev Holmegården igen vur-
deret til brandforsikringen på grund 
af forbedringer. Bygningerne blev 
rost for at være gode og "velansvarli-
ge holdt". I stuehuset var der bl.a til-
føjet 2 kamre på loftet. Foruden stue-
huset var der nu 3 længer. Peter Nøra-
ger døde på Saltholm den 24. septem-
ber 1876, 73 år gammel. 

Året efter fik Peter T ønnesen fra 
Kastrup kontrakt som holmemand 
indgået med det 3 år gamle Salt-
holmsejerlaug. Han boede på Holme-
gården med sin familie og 2 tjeneste-
folk indtil 1894. Tønnesen blev kaldt 
for Holmekongen af amagerne. Det 
var festlige dage, når de kom sejlende 
med kreaturerne, der skulle på som-
merferie på øen. Så blev der serveret 
store mængder af mad og drikke på 
Holmegården. I denne periode kom 
også kunstmaleren Th. Philipsen ofte 
på besøg for at male. De græssende 
dyr og det specielle lys, der er på 
"Holmen" inspirerede Philipsen til 
hans berømte dyrebilleder fra øen. 

Han lærte i øvrigt fru Tønnesen at la-
ve italiensk mad. 

Peter T ønnesen måtte ligesom sine 
forgængere også fungere som dyrlæge 
ind imellem. Han havde en bog, hvor 
han noterede gode råd om dyrenes pleje. 

I 1895 flyttede Edvard Bergmann 
ind på Holmegården som opsyns-
mand med kone, 3 børn og en tjene-
stekarl. I Bergmanns som i de andre 
bevarede kontrakter står der, at den 

Medlemmer a f  Salt-
holmsejerlauget i 
Holmegårdens krohave. 
Foto: Erik Thybo, 1987 
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Postbåd/ører John 
Bergmann med passa-

gerer til Saltholm, bl.a. 
forgængeren i jobbet 

Willy Jensen( nr. 2 fra 
venstre med hånden 

ved cigaren). Yderst til 
højre fhv. opsynsmand 

Ejnar Knudsen, 
ca. 1974 
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søndre længe på Holmegården alene 
var til benyttelse for de græssende 
kreaturer, blandt andet når de skulle 
opstaldes, indfanges og hjemsendes. 
Edvard Bergmanns søn Edvard frag-
tede kreaturerne frem og tilbage til 
Saltholm. Dette job varetog John 
Bergmann, søn af sidstnævnte, gen-
nem mange år. Desuden var og er han 

også postbådfører på ruten til Salt-
holm. 

Peter B. Dirchsen, gårdmandssøn 
fra Tårnby blev opsynsmand på Salt-
holm fra 1907-1914. I hans periode 
blev Saltholm Batteri anlagt. 

Ejnar Knudsen var amagergartner, da 
han i 1915 søgte stillingen som opsyns-
mand. Han blev valgt mellem 40 ansø-



gere. Familien Knudsen blev lands-
kendt, da Laura Knudsen i isvinteren 
1928 skulle nedkomme. Da sejlads var 
umulig, måtte et militærfly transportere 
en jordemor til øen, hvor hun hjalp en 
lille pige til verden. I taknemmelighed 
blev hun døbt Stella Fly v ia. 

På kroen blev der blandt andet ser-
veret den legendariske æggekage frem-
stillet af friske råvarer fra øen: måge-
æg. Ejnar Knudsen var i øvrigt god til 
at skabe øget omsætning på kroen. 
Engang satte han det rygte i omløb, at 
engelske pirater havde nedgravet en 
skat på øen. Der røg adskillige kasser 
øl gennem halsen på skattegraverne 
under deres forgæves søgen. 

Ejnar Knudsen blev i 1950 efter-
fulgt af tidligere graver ved St. Magle-
by Kirke, Martin Riber, som sammen 
med sin kone Karen også drev kroen. 
Også de mærkede øens isolerede pla-
cering blandt andet i isvinteren 1956, 
hvor der hver 10. dag blev kastet fø-
devarer ned til beboerne fra en flyve-
maskine. 

Ejnar Knudsens søn, Niels Hjarnø 
Knudsen, blev opsynsmand i 1965 ef-
ter Martin Riber. Han var født på øen, 
men var uddannet som flymekaniker, 
et job han måske kunne fået brug for, 
hvis planerne om en storlufthavn på 

Saltholm var blevet til noget. Kroen 
var lukket fra 1 966 - 1970. 

Fra 1970-1983 boede holmeman-
den ikke på Holmegården. Det var 
Georg Zimling, født og opvokset på 
Gammelværk syd for Holmegården. 
Georg Zimling ønskede ikke at flytte 
fra sit hjem. I stedet kom Sigfred 
Kristensen til som kromand fra 1970-
1972. Efter Kristensen fulgte B. Laur-
sen fra 1972-1978, og den tidligere 
jagtbetjent på øen, Dan Leth fra 1978-
1983, som kromænd. 

Da Georg Zimling ønskede at hol-
de op som holmemand og alene be-
skæftige sig med fåreavl, blev der an-
sat en holmemand, der også drev kro-
en. Det var Keld Lamberth, der i 1983 
bosatte sig på Holmegården med ko-
ne og 4 børn. 

Selv om forholdene også her i nyere 
tid er yderst spartanske på øen, ja så lyk-
kedes det endnu engang at få en ung op-
synsmand på Holmegården i 1989. Det 
var Niels Adamsen. Krodriften blev 
indstillet; det er en ret og ikke en pligt at 
drive kroen. Da der bliver stillet forskel-
lige og besværlige krav til kroens drift 
fra myndighedernes side og da Niels 
Adamsen selv har et stort kreaturhold, 
er der foreløbig ingen mulighed for at 
nyde æggekage på Holmegården. 
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Gamle Kalkværks Ertehus og 
Gammelværk 

Det første kalkværk på øen, Gamle 
Kalkværk, fik anvist det nordøstlige 
hjørne af øen og havde her sine huse. 
Den første beskrivelse af boligen for 
opsynsmand og marketenderi stam-
mer fra en taksation fra 1805. Det er 
sandsynlig v is en nyopført bygning, da 
den ikke tidligere havde været forsik-
ret. Huset kaldtes for «Ertehuset", det 
kan stå for det gamle ord for at drille 
eller måske grønsagen ært. Hoved-
bygningen var 10 fag lang og 4 fag dyb 
og vendte enderne øst - vest. Den var 
grundmuret og havde stråtag. Også 
den bar præg af både at skulle rumme 
bolig for opsynsmand og samtidig væ-
re logi for kalkarbejderne, for der var 
2 indgange, køkkener og spisekamre 
og en dobbelt skorsten. Der var fine 
engelske vinduer og hollandske døre. 

Den nordre bygning var 18 fag lang 
og 3 fag dyb og havde klinede vægge. 
Her var smedje og beboelse med for-
stue, køkken og 2 stuer samt stald. 
Dette kan have været den oprindelige 
bygning, men den kan også være ny-
bygget men blot i en ringere udgave 
end hovedbygningen. 

I 1856 opførte Gamle Kalkværk en 

ny funktionærbolig, det nuværende 
Gammelværk. 

Taksationen fra 1856 fortæller føl-
gende: stuehus af mur og bindings-
værk med tegltag, 5 fag lang og 5 fag 
dyb, indrettet til dagligstue, sovekam-
mer og forstue. Stuerne havde gipsede 
vægge og loft. 

Øst herfor var et skur af tømmer og 
brædder med tegltag, 11 fag eller 20 ¼ 
alen= 12,60 meter lang. 

Gamle Kalkværks marketendere og 
fuldmægtige 

I 1787-folketællingen boede kun mar-
ketenderen fra Kastrup Værk og hol-
memanden fast på Saltholm. Det er 
ikke muligt med sikkerhed at navngi-
ve marketenderen på Gamle Kalk-
værk fra 1801-tællingen, men det kan 
være Niels Kristiansen v. Ostenfeldt, 
der havde boet på øen i nogle år med 
sin kone og 4 børn. 

I 1834 var der blevet ansat en mar-
ketender, hvis familie blev boende på 
øen. Han var først gift med Maria 
Godfredsen, men blev siden viet til 
Marie Kirstine Krause. Hendes far, 
murer og stenhuggermester Johan 
Gottfried Krause var kommet til 
Amager fra Miihlenstadt og havde slå-



et sig ned i Dragør, hvor Marie blev 
født i 1802. Hun var først gift med 
stenhugger Jens Nielsen Kjærby, der 
også arbejdede på Saltholm. Marias 
bror, F. W. Krause, blev siden ejer af 
Gammelværk. Søren og Marie fik 9 
børn. Den ene søn Ferdinand Jens en 
blev marketender efter forældrene. 
Faderen døde i 1857 og Maria fortsat-
te med marketenderiet, indtil hun selv 
døde i 1871. Da Gammelværk ophør-
te med kalkbrydning i 1880'erne, 
overtog Saltholmsejerlauget Gammel-

værk, men familien Jensen blev boen-
de. Ferdinand var blevet gift med 
Marchen Jacobsen fra Kastrup i 1867. 

Ferdinand _blev kaldt for kongen. 
Han havde efter sigende aldrig været 
udenfor øen. Han har sandsynligvis 
levet af fiskeri som han havde gjort 
tidligere og desuden opdrættede han 
lam, som han solgte til påske. Der 
kom igen gang i marketenderiet, da 
der kom militæranlæg til øen fra 1904. 
Alle skansearbejderne logerede som 
tidligere nævnt hos Ferdinand Jensen. 

Gammelværk ca. 1908. 
Yderst til højre Ferdi-
nand Jens en sandsyn-
ligvis som vært for et 
jagtselskab 
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Barakkegården malet 
a f  Sophus Petersen 
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Der lå 4 i et kammer, 8 på et loft, 8 i en 
hestebås, "2 i en krog", nogle i stalden 
og resten i laden. 

De gav 1,50 kr. om dagen i pension, 
og for det fik de "en Kost, der i Soli-
ditet, Styrke og Kraft overgaar alt, 
hvad en almindelig Kiøbenhavner er 
vant til." 

Mellem 1910-1912 var der igen 
fæstningsarbejdere på Saltholm. Igen 
måtte Ferdinand Jensen, hans kone 
Marchen, datteren Ottilia og sviger-
sønnen Holger Zimling sørge for 17 
fæstningsarbejdere. 

Holger og Ottilia fik 9 børn, hvor-
af det ene barn døde som spæd. En af 
sønnerne, Georg, valgte at blive på 
Gammelværk og stiftede her familie. 
Han bor der stadig. 

Kastrup Værks Barakkegård 

Kastrup Værks første hus på Saltholm 
lå på nordvestsiden af øen omtrent 
hvor Barakkegården ligger i dag. Det 
blev på et kort fra 1700-tallet kaldt for 
Folkelins (Fortlings) Brekhuse og se-
nere i 1809 for Brakkehuset. Barak-



kerne og Barakkegården kommer 
sandsynligvis fra ordet " brække" dvs. 
bryde kalksten. Huset eller gården, 
som den også betegnes, beskrives først 
i en taksation fra 1844, og den er des-
værre ikke komplet. Men gården var 
på 12 fag med 2 stuer og et kammer 
samt et hjulmagerværksted. I de føl-
gende år kom der en tilbygning mod 
nord, en længe ligeledes mod nord og 
en mod vest samt en smedje. Stuehus 
og længer var sammenbygget og op-
ført med blandingstømmer og lervæg-
ge med stråtag. Smedjen, der lå for sig 
selv, var grundmuret. I 1881 blev byg-
ningerne forbedret med grundmur og 
tegl på stuehuset, desuden blev der op-
ført et materialehus i flintesten. I alle 
længerne undtagen materialehus og 
smedje var der beboelse til marketen-
derfamilien og kalkarbejderne. I be-
gyndelsen af 1900-tallet var der ind-
kvartering for militæret, og et særskilt 
"militærkøkken" i en af længerne. 

I dag beboes gården af Hans Zim-
ling om sommeren, og som tidligere 
nævnt har han indrettet et museum i 
magasinbygningen. 

Beboerne på Barakkegården 

Fuldmægtige og marketendere blev 

også kaldt for kalkværkernes "betjen-
te". Den første vi kender på Kastrup 
Værks var Jens Hald. Han var fra Skå-
ne og kom til Sundby v ester i 1768 
som 28-årig sadelmagersvend. I 1774 
blev han gift i Tårnby kirke med en 
pige fra København. Hans forlover 
var fuldmægtig på Kastrup Værk, og 
hendes forlover var skoleholderen i 
Kastrup. På dette tidspunkt må han 
have indgået en aftale om at blive 
marketender på Saltholm. Parret blev 
på Saltholm til Jens Hald døde i 1791. 
Hans afløser blev endnu en svensker, 
Peder Mortensen, der var kommet til 
København i 1770' erne, hvor hans 
ældste søn, Martin Petersen, blev født 
i 1788. Martin Petersen var først sten-
skipper og en af Kastrups mægtigste 
mænd. Han tjente så meget ved at le-
vere sten og græstørv fra Saltholm til 
søforterne, at han kunne købe Ka-
strup Værk i 1832, et par år efter hans 
far Peder Mortensen døde på Salt-
holm, 82 år gammel. Martin Petersen 
udvidede værket med 4 kalkovne, for-
bedrede havnen og havde eget bjerg-
ningsselskab. 

Den næste marketender var Jacob 
Agerlin fra Skelgårde, der var smed. 
Det var et håndværk der var brug for 
på øen til de redskaber, der blev frem-
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Stenskipper og Kastrup 
Kalkværks ejer, Martin 
Petersen, bjergede også 
grundstødte skibe med 

denne damper. 
Tegning a f  Carl Baagø, 

1850 
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stillet og benyttet ved kalkbrydning-
en. Desuden var der mange heste på 
øen, der skulle sko es. Nogle af heste-
ne blev brugt til transport af kalkste-
nen, i 1870 havde kalkværkerne over 
100 heste. Derudover var der de 
mange ferierende heste. 

Jacob Agerlin var gift med en sme-
dedatter og havde en årrække sviger-
faderen, svenskeren Andreas Lind-
green, boende på aftægt. Familien 
Agerlin boede på Saltholm i ca. 40 år 
til 1870'erne. Ægteparret fik 6 børn. 

Agerlins afløser var Johan Vilhelm 
Jens en, der var søn af Gammelværks 
marketender, Søren Jensen. Da kalk-
brydningen ophørte i slutningen af 
1800-tallet blev jobbet som marketen-
der foreløbig overflødigt. Men der 
blev travlhed igen i 1904, hvor de mi-
litære anlæg på øen blev bygget. 
Inden Barakkebatteriet blev bygget, 
boede der derfor militærfolk på Ba-
rakkegården, i 1906 sergent Hans 
Carl Ebbesen med kone og barn og 
menig Laurits Peter Andresen. 



Ny Østre Værk 

N y  Østre Værks bygninger lå på øst-
siden af Saltholm mellem Gammel-
værk og Holmegården og blev kaldt 
for Nyhuse. De blev beskrevet i en 
taksation i 1852. Hovedbygningen var 

opført af mur- og bindingsværk og 
havde tegltag. Den var 20 fag lang og 
4 fag dyb, havde forstue, køkken med 
bageovn, borgerstue, spisestue og 
skænkestue, et sovekammer, havestue 
og dagligstue. Den var således indret-

Barakkebroen anlagt 
a f  Martin Petersen. 
Her fotograferet i 1982 
med postbåden a f  
Dirch ]ansen 
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tet dels til marketenderi og dels til 
privatbeboelse. Ved den sydlige ende 
var der en vinkelbygning af mur og 
bindingsværk, også med tegltag: 7 fag 
lang og 4 fag dyb. Her var der folke-
kammer, stald og materialehus. En til-
stødende bygning, også af mur- og 
bindingsværk og med bræddebeklæd-
ning, var 3 fag lang og 4 dyb. Den var 
indrettet til vognskur og materiale-
hus. 

Desuden var der en grundmuret 
smedie med tegltag 10 alen lang og 3,5 
alen dyb. 

I 1876 var der 11 bygninger: 2 stue-
huse, lade og stald, gåse- og hønse-
hus, stald, marketenderi, karlekam-
mer, saltkælder, stald, foderrum og 
smedje. 

Efter A/S N y  Kalkbrænderi, som 
N y  Kalkværk indgik i, ophørte med 
kalkbrydning på øen omkring 1 900, 
blev bygningerne efterhånden nedre-
vet, og materialerne anvendt andre 
steder på øen blandt andet på Gam-
melværk. 

Ny Østre Værks marketendere og 
fuldmægtige 

Det er betegnende for dette værks an-
satte på Saltholm, at de ikke er der så 

længe som de ansatte på de andre vær-
ker. 

Der var ingen funktionærer fra N y  
Østre Kalkværk i 1787-folketælling-
en, selvom værket var startet med 
brydningen 10 år tidligere. Men i 1801 
er det sandsynligvis Johan Hendrich 
Møller på 58 år, der er fuldmægtig. 
Han boede på øen med sin kone og en 
søn på 24 år samt en tjenestepige. 

I 1834 møder vi Hans Nielsen Pe-
tersen på 52 år og hans kone og to 
tjenestefolk. I 1840 er det Jens Peder-
sen, hans kone og gamle mor. Famili-
en blev forøget med en datter, og der 
var blevet ansat 2 tjenestefolk. I 1848 
overtog Niels Ditlev Rabe jobbet 
som marketender. Han havde kone, 3 
børn og 2 tjenestefolk. Der kom en 
ny marketender i 1855, Frank Chris-
tiansen, der havde kone og et barn. 
Barnet havde egen lærerinde, en ung 
pige på 16 år. Desuden var der 2 tje-
nestefolk. 

De blev der kun i et par år, for i 
1858 blev Peter Christiansen ansat. 
Også han havde kone og 3 børn samt 
2 tjenestefolk. 

Peter Larsen var den sidste marke-
tender hos N y  Østre Kalkværk. Han 
kom til omkring 1870 og havde kone 
samt et par tjenestefolk til hjælp. 



Skolen på Saltholm 

Børnene på Saltholm fik først egen 
skole og lærer i 1919 sandsynlig v is i 
sammenhæng med, at øen administra-
tivt blev lagt under Tårnby Kommu-
ne. Tidligere havde øens voksne 
undervist børnene. Ottilia Zimling, 
født i 1883 på Saltholm, har fortalt, at 
hun havde sin lærdom fra en svensk 
tjenestepige, og at det var den bestemt 
ikke blevet ringere af. Tjenestepigen 
havde lærebøger i både engelsk og 
fransk. Foruden sprog lærte hun Otti-

lia at regne og skrive med en meget 
sirlig skrift. 

I 1919 skulle børnene på Saltholm 
så endelig have samme forhold som 
resten af kommunens børn. Skole-
kommissionen vedtog, at der skulle 
ansættes en forskolelærerinde der 
skulle undervise børnene i et klasse-
værelse. Allerede året før havde man 
indstillet at lærer Christian Larsen 
skulle undervise børnene. Om han 
kom til at undervise fremgår ikke af 
kilderne. 

Skolen på Saltholm har 
eksamensdag i 1922. 
I baggrunden fra venstre 
medlemmer a f  skolekom-
missionen: sogneråds/ ar-
mand N.P Nielsen, gård-
ejer Hans Hansen, Mag-
lebylille, sognepræst P. 
Vibæk, og foran dem til 
venstre lærerinden An-
drea Mogensen. Børnene 
er bagest fra venstre Theo-
dor Zimling ( opkaldt efter 
Th.,Philipsen), Marie 
Wittrup, Grethe Zimling 
og bag hende skimtes Ta-
ge Wittrup. Forrest: Inge-
borg Knudsen, Gudrun 
Jensen, Svend Knudsen og 
Johan Zimling. 
Familien Wittrup boede 
på Østergård på østsiden 
a f  Saltholm. Gården, der 
blev bygget i 1919 ned-
brændte i 1943 
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Betingelserne for oprettelsen af 
skolen var dog, at samtlige beboere 
på Saltholm i fællesskab skulle sørge 
for lærerindens bolig og underhold, 
undervisningsmidler, samt lokaler til 
undervisning. Forhandlingerne med 
beboerne skulle føres af selveste sog-
nerådsformand, N.  P. Nielsen. Det 
gik tilsyneladende fint, men hvornår 
præcis undervisningen kom i gang er 
svært at gennemskue. Først i 1923 
forelå der en tilladelse fra undervis-
ningsministeriet til at oprette embe-
det, og den "nuværende" skolebyg-
ning blev godkendt til midlertidig 
brug. Det vil sige, at undervisningen 
var i gang, før tilladelsen officielt var 
givet. Den første skolebygning blev i 
1927 bolig for lærerinden, efter at en 
ny og lidt større skole var blevet byg-
get. Begge skoler var opført af træ, så 
selvom der blev installeret kakkelovn, 
har det nok ikke været det varmeste 
sted på en ø, hvor blæsten har frit 
spil. 

Den første lærerinde, frk. Mogen-
sen, forlod Saltholm til fordel for 
Maglebylille skole i 1927. Hun blev 
afløst af Helga Jacobsen, der blev på 
Saltholm til 1930. Den sidste lære-
rinde, Ellen Helt, blev på skolen, til 
den blev nedlagt i 1936. 

Skolens dagbogsprotokol begynder 
først i 1926. Da var der 8 elever: Inge-
borg, Svend og Niels Knudsen, Johan, 
Poul, Hans og Georg Zimling samt 
Mogens Wittrup. Børnene var i alde-
ren 6-12 år, og de blev som nævnt 
undervist i et og samme lokale. Mar-
tha Zimling har blandt andet fortalt 
følgende om skolegangen i SID- Ka-
strup "Avisen" i 1996: 

"Skolen var meget lille, et par små 
rum og køkken til lærerinden og en 
meget lille skolestue med plads til ca. 
8 elever. Når man startede i 1. klasse 
var der sommetider ikke pladser. Så 
måtte den sidst ankomne elev sidde på 
en stol ved et skab på væggen, som 
havde den rette skrivehøjde. Alle 
klasser blev undervist i samme lokale. 
Det var en stor fordel, for når man 
korn til 7. klasse, havde man fået det 
gennemgået seks gange. Der blev 
undervist i mange fag. Først og frem-
mest de elementære fag, men også 
fletning af peddigrør, linoleumstryk, 
bastfletning samt gymnastik, der fore-
gik i en gammel militærbarak, der 
stammede fra 1. Verdenskrig." 

I 1931 forsøgte Ellen Helt at få sko-
len inddelt i 2 klasser, men det blev af-
vist af skolevæsenet. 

En gang om · året kom skolekorn-



missionen på besøg og overhørte bør-
nene. Om disse besøg fortæller Mar-
tha Zimling: 

"Ved skoleårets slutning var der al-
tid eksamen. Så kom skolekommis-
sionen over fra Kastrup med post-
båden. Vi var iført vores bedste tøj og 
måtte så i skolen enkeltvis bevise, 
hvad vi havde lært i årets løb. 

Det var så samtidig en skovtur for 
kommissionen med frokost på kroen. 
I dagens anledning fik vi alle en soda-
vand, noget man ikke var forvænt 
med dengang." 

Skolekommissionen bedømte hver 
gang undervisningen som tilfredsstil-
lende, og det var den bedste vurdering 
skolerne i Tårnby kunne opnå dengang. 

Skolestue på Holme-
gården i januar 1984. 
Lærer Mogens Friis 
Nielsen med sin elev til 
højre Louise Lamberth. 
Foto: Dirch Jansen. 
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I 1936 var der kun 2 elever, Stella og 
Edith Knudsen, tilbage på skolen, så 
den lukkede. Eleverne måtte i stedet 
sejles til Kastrup for at få undervis-
ning der. 

I løbet af de næste år blev øens børn 
enten undervist af forældrene hjemme 
eller sejlet over til Kastrup. 

I 1983 kom der atter børn i den 
undervisningspligtige alder på øen 
med den nye Holmemand, Keld Lam-
berths, 4 børn. Tårnby kommune be-
sluttede sig for at sende en lærer, Mo-
gens Friis Nielsen fra Nordre-
gårdskolen, til øen for at undervise de 
2 ældste, Louise og Nikolaj, to gange 
om ugen. Men efter et års tid investe-
rede kommunen i en båd, der kunne 
transportere børnene til Kastrup, så 
de kunne få en mere normal skole-
gang og skolekammerater. Her i 1999 
er der kommet en ny Saltholmsborger 
til verden. Tiden vil vise, hvordan 
hendes skolegang bliver i det nye år-
tusinde. 

Saltholm som ferieparadis og flyve-
plads 

Saltholm har gennem det 20. århun-
drede været udflugtsmål for Amagers 
beboere, små som store, mange turist-

er og fugle- eller jagtinteresserede. 
Øen byder "kun" på natur, et par få 
gårde, et par historiske gravstene - og 
nu ikke en kro, hvilket har begrænset 
antallet af besøgende. Samtidig er det 
kun postbåden fra Kastrup, der et par 
gange om ugen kan fragte turister til 
øen, medmindre man da selv har båd. 

I 1940' erne udarbejdede ingeniør-
firmaet Manniche & Hartmann et 
projekt om en Øresundsforbindelse 
fra Amager via Saltholm. Det inspire-
rede afdelingeniør G. R. Christopher-
sen ved Københavns Sporveje og dr. 
phil. C.H. Bornebusch fra Statens 
forstlige Forsøgsvæsen til en plan om 
at gøre Saltholm til et ferie- og rekrea-
tionsted. Det skulle i første omgang 
være for Københavns skolebørn og 
for folk der ikke have råd til "Rejse og 
Badehotel". I følge planen skulle 1.600 
tdr. land - det svarer til 2/3 af Saltholm 
- inddæmmes. Det, forestillede man 
sig, skulle foregå ved at grave ud 3 ste-
der på øen og benytte materialet her-
fra til inddæmningen. Samtidig havde
man så kunstigt skabt 3 søer til op-
samling af regnvand, så man herved
kunne få ferskvand til husholdnings-
brug. Drikkevand regnede man dog
stadig med at få bragt ud til øen. Ud-
over dette skulle der anlægges kunsti-



ge badestrande, plantes løvtræer og 
bygges feriebarakker og sommerhuse. 
I alt regnede man med, at der skulle 
være plads til 60.000 skolebørn. Det 
svarede til alle datidens elever i Kø-
benhavns kommune. Man regnede 
med ligeså mange voksne i løbet af en 
sommer. Den del af øen, der ikke skul-
le benyttes til feriegæster, skulle dog 
udlægges til fuglereservat. Forslags-
stillerne pointerede, at projektet først 
og fremmest havde et socialt sigte. 
Samtidig kunne man bruge arbejdslø-
se ved projektets gennemførelse. 

At købe øen, mente man, var et 
mindre problem. Saltholm ejedes også 
dengang af hartkornsejere på Amager, 
og heriblandt var også Københavns 
Kommune. Prisen var sikkert rimelig, 
fordi øen ikke var meget bevendt til 
landbrugsdrift, og ellers kunne staten 
jo bare ekspropriere. 

Heldig v is blev disse planer aldrig til 
noget, og man kan stadig nyde den uspo-
lerede natur og det rige fugleliv på øen. 

Dette projekt var ikke det mest fa-
retruende, der er dukket op omkring 
Saltholm. Planer om en storlufthavn 
på øen ulmede gennem 1 960' erne og 
slog ud i lys lue, da der i 1973 blev 
vedtaget en lov om storlufthavn på 
Saltholm. Men forskellige miljømæs-

Ferieøen Saltholm 

1000m. �00 O 2 km. 
.................... . . . , _  _ _ _ l . . . .  . . . . . .  - . . . . . 1  

sige målinger og økonomiske bereg-
ninger pegede i stedet hen på en ud-
bygning af Kastrup lufthavn. Derfor 
blev loven ophævet i 1980. 

I de sidste par år har Saltholm fået 
to nye naboer, Peberholm og Øre-
sundsbroen. Det skal blive spænden-
de at se, om det får indvirkning på 
øens uberørte natur. 

Planen for Ferieøen på 
Saltholm fra 1944 

S = nye skove 
2 = festplads 
4 = lejr for børn 
5 = ferie- og weekend-
lejrpladser 
6 og 13 = idrætspladser 
8 = lejrskole 
9 = vindmølle med ud-
sigtstårn 
11 = klubhus 
14 = friluftsskole 
15 = planteskole 
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De 4 Amagerborgmest-
re nedlagde den 14. 8 

1972 "grundstenen" til 
en storlufthavn på Salt-

holm ved en happe-
ning. Men de havde 

problemer med at 
komme i land og 

grundstødte med deres 
skib ved Barakkebro-
en, hvor modstandere 

a f  en lufthavn på Salt-
holm havde blokeret 

broen med lystbåde. På 
øen havde SAS oprettet 

et lokalt køkken. Ka-
strup Lufthavns skulp-

tur "De fire vinde" var 
også rejst med ansigter 
a f  de 4 foregående tra-
fikministre og omdøbt 

til "De fires vinde". 
Der var ikke noget at 
sige til at øens får glo-
ede over al den postyr. 
Foto: Poul Mortensen 
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Zimling-børn, Gam-
melværk, ca. 1925. Ba-
gest fra venstre: Theo-

dor, Grethe, Else, J o -
han og en fætter. For-

an fra venstre: Poul, 
Martha, Georg og 

Hans. I døren står bør-
nenes moder: Ottilia 

Zimling 
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En anderledes 
barndom 
HANS ZIMLING 

Den tidlige barndom 

Jeg vil nu forsøge at fortælle om min 

barndom og ungdom midt i Øre-
sund, nærmere betegnet på øen Salt-
holm. 

Øen er flad som en pandekage. Den 
er ca. 8 km lang og 2,5 km bred. Øen 
består udelukkende af græsarealer, 
dog er der en lille smule opdyrket 
jord på østsiden af øen. Der var fire 
gårde på øen, som hovedsageligt hav-
de dyr og dyrkede lidt jord. Der er 



meget lavvandet hele vejen rundt om 
øen. 

Jeg er opvokset på den sydligste 
gård - "Gammelværk" - som barn 
nummer 6 ud af en søskendeflok på 
9. Så vidt jeg ved, er de fleste af os
kommet til verden på Saltholm. Der
var også mange børn på de andre går-
de.

Da en del af børnene er født om 
efteråret og vinteren, var der somme-
tider besvær med at få jordemoderen 
frem til tiden, for enten skulle hun 
med postbåden eller en lille sejlbåd. 
Det er også sket, at der var så meget is, 
at det ikke var til at sejle. Så var gode 
råd dyre, men så ringer man til mili-
tæret. De var meget velvilligt stemt, så 
de sendte en af deres gamle lærreds-
maskiner, hvor der var plads til to per-
soner, pilot og jordemoder. De nåede 
det. Senere stod piloten fadder til bar-
net. 

Når det så blev forår skulle de 
børn, der var født i vinterens løb dø-
bes. Men det klarede man meget 
nemt, for præsten sagde, at det var for 
besværligt at sejle børnene til fastland-
et, da det ofte var dårligt vejr, så i ste-
det tog han med postbåden til øen og 
døbte børnene. Så en del børn fra 
Saltholm er hjemmedøbt. 

Som småbørn havde vi aldrig be-
svær med at få tiden til at gå. Vi var jo 
nok til at lege sammen. Vi savnede al-
drig legetøj. Det var det utroligs te, der 
drev i land på stranden. Der fandt vi 
mange træklodser, som vi brugte til at 
bygge af, blandt andet fæstninger og 
bondegårde. Vi havde jo ikke tinsol-
dater og andet, men så brugte vi tom-
me patronhylstre fra jagtpatroner. 
Det var nogle fine soldater. 

Vi legede også meget rundt om går-
den, hvor der det meste af året var 
vandhuller med vand i, dog ikke ret 
dybe. Det var en herlig legeplads. Der 
havde vi også nogle gamle pramme 
liggende. Så vi lærte at stage og ro en 
pram længe før skolealderen. Men det 
hele var ikke bare leg. Vi fik hurtigt 
pligter. Der var en del arbejde, vi blev 
sat til at udføre, blandt andet at hugge 
brænde til komfuret og bære brændet 
ind i køkkenet, hente vand ved brønd-
en og hente malkekøerne ude på øen 
to gange om dagen. De skulle hjem og 
malkes. 

Det kunne ske, at der korn storm 
og højvande om efteråret, så hele øen 
blev oversvømmet. Det var vi ikke ke-
de af som børn, for så kunne vi ikke 
komme i skole. Vi syntes, at det var 
herligt at kunne sejle over hele øen i 
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Gammelværk omgivet 
a f  vand, da der var 

oversvømmelse i febru-
ar 1962 
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vores pramme. Vandet gik sommeti-
der så højt, at dyrene stod i vand til 
bugen i staldene. Vandet gik også op 
over de opdyrkede marker, og der 
hvor saltvandet havde været, blev af-
grøden meget ringe året efter. Det gik 
også en del ud over vildtet. Der 
druknede mange harer og sommetider 
også nogle får. Hvis får bliver omring-
et af vand, bliver de stående på samme 
sted, til de drukner. Får svømmer me-
get dårligt. Når pelsen bliver gennem-

blødt falder de om på ryggen og 
drukner. 

Vi blev også sat til at træde hø sam-
men på høloftet. O m  vinteren var der 
ret ofte is på vandet, hvor vi så legede 
med kælke. Vi lavede også glideren-
der. Vi havde alle sammen franske 
træsko. Det var træsko helt af træ 
med spidse næser. De var vældigt go-
de at glide med på blank is. Jeg behø-
ver vel ikke fortælle, at vi næsten altid 
var våde om benene, men det gjorde 



ikke' så meget, for vi havde næsten al-
drig strømper på. I stedet for strøm-
per brugte vi en halmvisk, som man 
snoede sammen og lagde i træskoen. 
De var dejligt varme, og når de blev 
våde, smed vi dem væk og lavede en 
ny. 

Det skete også, at vores far lavede 
en iskarussel til os. Først fandt man et 
sted, hvor isen var blank. Så rammede 
man en pæl igennem isen og ned i 
havbunden. Herefter bankede man et 
stykke rundjern oven i pælen, og tog 
så en lægte, som man borede hul i og 
fastgjorde til jernbolten. I den anden 
ende af lægten blev der så fastgjort en 
kælk. Når man så gik helt inde ved 
pælen og skubbede, fik de der sad på 
kælken en vældig fart på. Det morede 
vi os meget med. 

Vi var også meget med til stranden 
og samle brænde. Der blev kun brugt 
brændsel fra stranden. Det var vi altid 
glade for, for der lå utroligt mange 
interessante ting i strandkanten 
blandt andet også nogle bolde og lege-
tøjs både, som andre børn havde mist-
et. 

Der er nok en hel del mere at for-
tælle. Men det her nævnte er i store 
træk, hvad jeg kan huske fra før sko-
letiden. 

Skolen 

Jeg nærmede mig nu den alder, hvor 
skolen skulle begynde. Men først må 
jeg nok fortælle om terrænet og øen. 
Øen er som tidligere omtalt flad som 
en pandekage. Dog er der masser af 
lavvandede vandhuller, hvor der er 
vand i det meste af året. Skolen lå næ-
sten ved indsejlingen til øen på den 
nordvestlige side af øen. Det var ca. 3 
km fra, hvor vi boede, og der var 
hverken vej eller sti at gå ad, men mas-
ser af vandhuller. Det var dette terræn 
vi skulle gå ad hver dag hele året und-
taget sommerferien. Hvilke mulig-
heder havde vi så for at komme frem? 
Jeg må nok hellere fortælle, at vi ikke 
havde nogen gummistøvler, det var 
med de franske træsko med strømper 
eller halmvisker i, så vi var ret ofte vå-
de om fødderne, når vi kom til skolen. 
Men der var også andre muligheder. 

Vores far var en opfindsom mand, 
så han lavede et par stylter til os hver, 
og hver gang vi kom til et vandhul, 
hoppede vi op på stylterne og gik 
over. Det skete, at en stylte sad fast i 
mudderet. Så blev man våd, men vi 
blev hurtigt hele artister. 

Vi var 5 søskende, der gik i skole på 
samme tid, så det blev ind imellem til 

61 



Eksamen på Saltholm 
ca. 1930. Lærerinden 

Ellen Helt, sogneråds-
medlem Karl Johan 

Olsen, pastor Sønder-
gård Thomsen. Venstre 

række: Niels Knudsen 
og Poul Zimling, piger-

ne Edith Knudsen og 
Martha Zimling og bag 

dem Georg Zimling 
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nogle drabelige styltekampe. Det var 
noget nemmere, når der frøs is på 
vandet, og jorden blev hård. 

Vi havde også en anden mulighed for 
at komme frem og tilbage. Under første 
verdenskrig blev der bygget et fort på 
Saltholm ved siden af, hvor vi boede. 
Det blev nedlagt, da krigen holdt op. 
Men mellem fortet og havnen havde mi-
litæret anlagt et smalt jernbanespor, som 
man lod ligge, da militæret forlod øen. 
Dette jernbanespor fik vi lov til at be-
nytte. Vi havde nogle små tipvogne, som 
man kunne stage med en lang stang eller 

også skubbe dem med håndkraft. Men 
vi fandt hurtigt ud af at sætte mast og sejl 
på, så når vinden var i den rigtige ret-
ning, kunne vi køre til skolen eller hjem 
igen på nogle få minutter. Man fandt ud 
af, at med en rigtig kuling fra vest kunne 
vi køre begge veje. Vi kunne opnå en 
hastighed på omtrent 90 kilometer i ti-
men, så det var den bedste befordring vi 
havde, når vinden passede. Når vi gik i 
skole, var det altid den ældste, der gik 
forrest. Husk på, der var ingen læ, så i 
sne og regn bed det noget i næsen. Når 
den ældste af os gik ud af skolen, rykke-



de den næste automatisk op og gik for-
rest. Når vi kom til skolen, blev noget af 
vores tøj hængt op ved kakkelovnen, da 
det næsten altid var vådt. 

Jeg må hellere først fortælle lidt om 
skolen. Skolen bestod af et mindre 
"sommerhus" - vil jeg nærmest kalde 
det. Der var to værelser og et lille 
køkken. Hvert værelse var på cirka 12 
kvadratmeter. Det ene værelse blev 
brugt til skolestue det andet til bebo-
else for lærerinden. Der var også en 
lille have. Der blev vi undervist. Vi var 

dengang 7 børn i den skolepligtige al-
der, fordelt på 4 klassetrin. 

Senere blev der bygget en ny skole 
for nu var vi 12 børn. Før skolen blev 
oprettet, blev børnene undervist 
hjemme. Skolen blev oprettet i 1921. 

Der var jo ikke megen plads til at 
undervise flere klassetrin. En måtte 
bruge et bogskab til pult, da der ikke 
var plads til flere borde i lokalet. Men 
lærerinden skulle jo klare undervis-
ningen, så hun fordelte opgaverne lidt. 

En blev sat til at skrive genfortæl-

Saltholm skole, 1942. 
Bygningen blev efter 
skolens nedlæggelse 
benyttet til privat 
beboelse 
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ling, en anden til at regne, en tredje til 
at øve sig i at læse. Når vi kom op i de 
større klasser, fik vi også sprogunder-
visning. Det var mest engelsk. Vi havde 
også sløjdundervisning med løvsavsar-
bejde og håndarbejde. Jeg lærte da at 
strikke strømper - sportsstrømper med 
grøn bort - og en af mine brødre lave-
de nogle flotte broderier. 

I frikvartererne var vi altid ude at le-
ge uden hensyn til vejret, og vi spiste 
også vores madpakker ude. Jeg vil ger-
ne fortælle lidt om, hvad vores mad-
pakker bestod af de forskellige årstider. 

Skolemaden og maden derhjemme 

Hvad skolemaden bestod af, kræver 
en længere omtale. Det var alt efter 
årstiden. 

Ved skoleårets begyndelse var der 
ikke så meget at tage fejl af. For det 
meste bestod madpakken af fire skiver 
groft rugbrød med mørkt sukker på 
eller ingenting på, hvis der ingen suk-
ker var. Det kunne ske, at vi fik et 
stykke flæsk eller leverpostej, hvis der 
lige var slagtet en gris. Men det var ik-
ke ret tit, for som der blev sagt, de 
voksne mandfolk skulle have det bed-
ste, for de arbejdede jo hårdt. 

Når vi kom længere hen på efter-

året fik vi også kartofler på rugbrødet, 
sommetider med margarine under og 
lidt salt på. Senere på vinteren fik vi 
også kaninkød og vildandekød, når 
der blev jagtet. Om foråret bestod 
madpakken af noget helt andet. For 
nu var mågerne begyndt at lægge æg, 
så i et par måneder fik vi mågeæg med 
i skole. Madpakken bestod så af fire 
skiver rugbrød - uden smør - og en 
pose kogte mågeæg med skal på. 

Med hensyn til drikkevarer fik vi 
vand fra en "vandjunge", der stod hos 
lærerinden, da godt vand er en mang-
elvare på Saltholm. 

Når skoledagen var forbi, gik vi 
hjem. Det vil sige ikke altid, for som-
metider havde vi fået besked på at gå 
direkte til den opdyrkede mark, der lå 
på østsiden af øen. Det var en tur på 
tre kilometer. Der hjalp vi så til med 
forskellige gøremål, blandt andet når 
det var sommer at høste hø og kom. 
Det skulle rives sammen, læsses på en 
hestevogn og dernæst køres hjem. Når 
vi så havde spist til aften skulle høet 
ind på loftet og trampes sammen, da 
det ikke måtte stå ude om natten, for 
høet måtte ikke blive vådt. Hvis der 
ikke var noget at høste, tog vi kartof-
ler op, og senere kålrabi. Hvis ikke der 
var andet arbejde, samlede vi sten af 



jorden og lagde dem i bunker. Ind-
imellem reparerede vi hegnet om jor-
den, da der gik over 1.000 løsgående 
dyr. Det var meget vigtigt at hegnet 
var i orden, for hvis en flok kreaturer 
kom ind på den opdyrkede mark, 
kunne de ødelægge et helt års afgrøde 
på en nat. Når vi skulle hjem fra mar-
ken, så vi som regel på solhøjden. Hvis 
det var overskyet, så solen var skjult, 
brugte vi at se efter Malmø-færgerne. 
Når de mødtes bestemte steder øst for 
øen, vidste vi næsten nøjagtig, hvad 
klokken var. Vi skulle for det meste 
også tage malkekøerne med hjem. De 
blev malket morgen og aften. 

Vi fik på visse årstider ret ensformig 
kost, men vi har aldrig sultet. Vi starte-
de dagen inden vi skulle i skole med 
morgenmad. Den bestod næsten altid 
af en eller to kopper te uden sukker og 
en skive groft rugbrød, sommetider to 
skiver. Når vi så kom fra skole, fik vi 
igen en kop te med rugbrød, somme-
tider en skive franskbrød. Til aften fik 
vi varm mad, den var til tider ret varie-
ret. Der var forskellige slags supper og 
som regel en kødret. Den kunne bestå 
af kaninsteg med kartofler og brun sovs 
og sommetider grød eller vælling. Vi 
fik ret ofte vildandesteg, når det var 
jagtsæson. Det kommer jeg tilbage til 

senere. Når der var slagtet gris, blev der 
lavet blodpølse og mange andre ting, 
men det fik vi ikke ret meget af, da det 
for det meste var forbeholdt de voksne, 
der arbejdede hårdt. Det skete også, at 
min far skød en svane. Den blev først 
plukket for dun, der blev brugt til dy-
ner. Dernæst blev svanen parteret, og 
kødet fra lårene og brystet blev kørt 
gennem en kødhakkemaskine sammen 
med flæsketerninger. Det blev nogle 
dejlige frikadeller, dernæst blev resten 
af svaneskroget kogt i en gryde med 
surt og sødt, så det blev til kråsesuppe. 

Når vi havde noget fritid tilovers, 
løb vi meget ofte til stranden.Jeg skri-
ver løb, for vi gik næsten aldrig. Ved 
stranden havde vi nogle fladbundede 
pramme liggende, som vi brugte til at 
sejle ud imellem alle de små øer. Hvis 
vi sejlede lidt længere ud, kunne vi 
også bade, så vi lærte hurtigt at svøm-

Holger Zimling med si-
ne to heste på arbejde i 
1938 
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Georg Zimling, John 
Bergmann og Svend 

Knudsen og en ukendt 
har været på kaninjagt 

i 1937 
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me. Sommetider sejlede vi længere ud 
og pilkede torsk. Når vi kom fra sko-
le - eller om søndagen - tog vi nogle 
gange ud for at stange ål. Flere steder 
rundt om øen var havbunden ret blød, 
så der var godt med ål. Så fik vi stegt 
ål, kogt ål, ålesuppe og ål i karry. 

Tam krage 

Jeg kan huske, at mm bror og Jeg 

fandt en krageunge, der var faldet ud 
af reden. Vi tog den med hjem, vi vil-
le forsøge at holde liv i den. De voks-
ne mente, at den døde nok, for den 
var meget lille. Men den døde ikke. Vi 
gravede orm op til den hver dag. Den 
havde en fantastisk appetit, så den 
voksede hurtigt. Samtidig blev den 
meget tam, den sad på skuldrene af os 
og skræppede voldsomt op. Vi døbte 
den Klavs, så når vi kaldte på den kom 



den straks. Da den blev større, sloges 
den meget med hønsene, de var lidt 
hårde ved den. Sommetider var de ved 
at plukke alle fjerene af den, så måtte 
vi redde den. Den kunne nu fly v e, og 
den fløj nogle lange ture, men var al-
tid i hus om natten. Men så om efter-
året, da der var et stort kragetræk, for-
svandt Klavs. Han drog sikkert af sted 
med sine artsfæller. 

Historien om Klavs er ikke helt 
færdig. En efterårsdag to år efter, da 
jeg kørte og pløjede i marken, kom 
han flyvende og satte sig ved siden af 
mig, og han lød sit navn, når jeg kald-
te. Han var der i to dage, men herefter 
så vi ham aldrig mere. 

Når vi løb ude på øen fandt vi altid 
mange fuglereder, sommetider ret 
sjældne fugle. Når der så kom ornito-
loger med postbåden - lørdag og søn-
dag - viste vi dem fuglerederne, så fik 
vi ret ofte en 25 øre eller 10 øre. Når 
vi så havde samlet lidt penge sammen, 
fik vores mor dem til at købe mad for. 

Som større børn legede vi meget på 
isen om vinteren. Vi løb på skøjter og 
stagede på kælke med bådshager. 
Sommetider byggede vi isbåde. En is-
båd er to planker, der boltes sammen, 
så de danner et kors. Så sætter man en 
jernbøjle eller skøjte under hver ende 

og side. Dernæst sættes en mast på 
midten med hovedtove og sejl. Denne 
isbåd kan opnå en stor fart, når 
vinden er kraftig nok. 

Vi lavede også skøjtesejl. Et skøjte-
sejl er et stort stykke lærred sat på en 
ramme, som holdes på ryggen og en 
strop til at holde i. Når man så har 
skøjter på, og der er god vind, kan 
man opnå en stor hastighed. 

Julen 

Vi fejrede selvfølgelig højtider ligesom 
andre mennesker, især glædede vi os til 
julen. Der fik man som regel lidt ek-
stra god mad, for det meste en flæske-
steg med rødkål til og risengrød. Jeg 
husker et år, var der ingen flæskesteg, 
man klarede det alligevel, for der var 
mange vilde kaniner. Så fik vi kanin-
steg med rødkål, så alle blev mætte. 

Vi fik også julegaver, men det var 
ikke ret mange. Det var for det meste 
bløde pakker, dog husker jeg et år, jeg 
tror, jeg var ni år. Der fik jeg en lom-
mekniv. Jeg syntes, det var den bedste 
julegave, jeg nogensinde havde fået. 

Vi havde også juletræ hvert år. Det 
kom med postbåden, men et år kom 
der intet juletræ på grund af storm, så 
postbåden ikke kunne sejle. N u  var 
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gode råd dyre, men min far fandt på 
råd. Han gik ud i en nærliggende 
plantage og fældede en enebærbusk. 
Den blev så sat på fod og pyntet med 
stjerne i toppen. Vi blev alle enige om, 
at det var det flotteste juletræ, vi no-
gensinde havde haft. 

Om vinteren var der også en del ar-
bejde på gården. Om vinteren skulle 
kornet blandt andet tærskes. Jeg hu-
sker, da jeg var lille, blev alt kornet 
tærsket med plejl. En plejl er to kraf-
tige stokke, der er sammenbundet i 
den ene ende. Den står man så og 
svinger i luften, så den ene stok ram-
mer gulvet, hvor kornet er bredt ud. 
Det var ikke særligt effektivt. Det var 
kun de voksne, der kunne klare det. 

Jeg tror, jeg var 7 eller 8 år, da 
tærskningen blev moderniseret. Min 
far købte et hånddrevet tærskeværk. 
Det var indrettet således, at der på 
hver side sad et håndsving og indeni 
en stor tromle med jernpigge på, som 
så slog kernerne af, når der blev drejet 
på håndsvingene. Det var som regel 
vores far, der fyldte i, og så var det os 
drenge, der trak rundt i håndsvingene. 
Det var et meget hårdt arbejde, men vi 
var flere, der skiftedes til at dreje. Men 
jeg indrømmer, at vi var meget trætte, 
når det var fyraften. 

Når kornet var tærsket, skulle det 
renses. Det foregik med en rensema-
skine, der blæste støv og avner fra. 
Den blev også drejet med håndsving, 
men den var ikke så tung som tærske-
værket. 

Senere blev tærskningen endnu me-
re moderniseret. Nu brugte vi heste til 
tærskningen. Men min far købte no-
get man kaldte en hesteomgang. Tær-
skeværket stod inde i loen. Fra tær-
skeværket gik en lang stang ud i gård-
en. Her satte man så hestene for. De 
gik så rundt og rundt i timevis sam-
men med ham, der styrede dem. Det 
var drøjt at gå rundt en hel dag. 

Sygdom og skrammer 

Som børn fik vi børnesygdomme lige-
som alle andre børn. Vi fik også en del 
skrammer. Især fordi vi hele somme-
ren gik barfodet, blandt andet lå der i 
stranden meget drivtømmer med 
rustne søm i. Det lå som regel under 
tangen. Man kunne risikere, at sådan 
et søm kunne gå helt igennem foden. 
Vi gik straks ud i vandet og lod salt-
vandet skylle såret rent. Jeg mindes 
ikke, at vi ret ofte fik infektion i såret. 
Det kunne dog ske, at vi fik en bullen 
finger eller tå. Men det klarede bed-



stemor, hun lavede et sæbeplaster. Et 
sæbeplaster var en klud, hvorpå der 
blev smurt brun sæbe og dernæst lidt 
sukker. Det blev så lagt på det dårlige 
sted, hvor det skulle ligge natten over. 
Men vi var ikke så glade for det, fordi 
man ikke sov ret meget den nat, da 
den - fingeren eller tåen - bankede let. 
Men næste dag var betændelsen væk. 

Tandpleje 

Jeg mindes ikke, at vi børn hjemme 
havde dårlige tænder, men det kommer 
jo nok af kosten. Vi fik meget mælk og 
mange mælkeretter og ret ofte grønsa-

ger, som roer, turnips og kålrabi. Jeg 
havde ingen tandbørste som barn. Det 
tror jeg heller ikke mine søskende hav-
de. Det gjorde måske også noget, at vi 
aldrig fik slik og andre søde sager. Jeg 
kan bemærke, at jeg nu er 76 år og har 
alle mine tænder i behold. 

Indsamling af mågeæg 
og noget om kaninjagt 

Saltholm er jo en fugleø. Blandt andet 
er der i tusindvis af måger. I en del år 
havde min far retten til at samle måge-
æg, som så blev fyldt i kasser og solgt. 
Nogle gik til store bagerier, andre til 

Holger, Martha og 
Georg Zimling har 
samlet mågeæg. 1938 
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Tyskland. Æggene blev samlet tidligt 
på dagen og pakket om eftermidda-
gen. De fleste af æggene var hættemå-
geæg. Nogle år var der fantastisk 
mange æg. Vi fik 1 øre pr. stk., men så 
skulle vi også være med til at pakke 
æggene. Det højeste antal vi har haft 
på en sæson var 81.000 æg. 

En del år var der mange vilde ka-
niner på Saltholm. De var af en eller 
anden grund blevet sat ud under før-
ste verdenskrig. De gjorde stor skade 
på de opdyrkede marker. Hvis man 
kørte og pløjede, kunne man risikere, 
at hestene trådte ned i et dybt kanin-
hul, hvilket var ret risikabelt. Så vi 
måtte godt fange kaniner, hvilket vi 
også gjorde. Vi spiste mange vilde 
kaniner hjemme. De var en virkelig 
god spise. Om efteråret og vinteren 
fangede vi mange kaniner og solgte 
dem. Vi fik 50 øre pr. stk., når de var 
slagtet og lagt i kasser. Vi skød aldrig 
kaniner, for så blev kødet blodunder-
løbent, og så var de ikke så nemme at 
sælge. De blev fanget på den måde, at 
vi slog dem ihjel, når de sad i græsset, 
eller vi gravede dem ud af hullerne. 
Hvis hullerne var for dybe, satte vi 
net for ind- og udgang og hældte 
vand i. Så kom de hurtigt ud og sad i 
nettene. 

Kaninerne er der ikke mere, de dø-
de alle i den strenge vinter 1942. 

Militærflyvning 

Saltholm var et yndet øvelsesområde 
for militæret. De kom meget ofte og 
holdt skydeøvelser rundt om øen. De 
skød faktisk på alt, hvad de så, store 
sten og små øer. De skød også en gang 
på en pramjæger ved en fejltagelse. De 
forklarede senere, at de troede, at det 
var en sælhund. Manden blev ikke 
ramt. 

Militæret fløj også med bevægelige 
mål. Det foregik på den måde, at fly-
vemaskinerne slæbte en lærredspose 
efter sig i en cirka 300 meter stålwire. 
Så skød en anden fly v emaskine til 
måls efter posen med maskingevær. 
Kuglerne endte så i vandet rundt om 
øen. Det skete også, at en kugle ramte 
stålwiren, så denne knækkede og faldt 
ned. Det skete ret ofte, at posen faldt 
ned over land. Når vi fandt sådan en 
pose tog vi den med hjem. Posen var 
lavet af noget meget tyndt lærred, der 
var fantastisk stærkt. 

Vi brugte lærredet til at sy hvide 
busseronner af til jagtbrug og også til 
sejl til tipvogne. Det var det meget 
fint til. Det skete også, at militærfly-



veren landede, så spurgte de os om vi 
havde set, hvor skydeposen var faldet 
ned. Det havde vi selvfølgelig aldrig. 

Når Sundet frøs til, og isen ikke var 
stærk nok til at gå over, fik vi militæ-
ret til at komme med proviant til øen. 
Da de på grund af snedække og 
ujævnheder ikke kunne lande, fløj de 
ned i lav højde og smed provianten ud 
over siden. Det var ikke altid lige 
godt, for når et rugbrød ramte jorden, 
kunne det ske, at det flækkede på 
langs, men vi måtte jo spise det, som 

det var. Eller en sæk mel: sommetider 
blev den kun til en støvsky. 

Konfirmation 

Som tiden gik, skulle vi jo konfirme-
res. Det var jo ikke så let, for så skul-
le man jo gå til præst et stykke tid i 
forvejen. Men så blev der lavet en af-
tale med præsten om, at vi skulle gå til 
præst hver dag hos præsten privat. 
Men så måtte man bo i Kastrup de 
sidste 14 dage før konfirmationen. 

Der er kommet provi-
ant pr. fly i 1940 
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Det var ikke særligt morsomt. Vi måt-
te jo også arbejde, mens vi var i byen. 
Jeg plukkede frugt hos smeden i Ka-
strup, en af de sidste dage før konfir-
mationen, plukkede jeg valnødder, så 
I kan tro mine fingre var brune, og det 
var ikke til at vaske af. 

Påklædningen til konfirmationen 
bestod af et sæt matrostøj. Jeg ved ik-
ke, hvor det kom fra, men det blev til-
passet til alle drengene alt efter stør-
relse. Jeg kan huske, at man lånte et 
par sko til konfirmationen, for jeg 
havde aldrig ejet et par sko. 

Hvad vi læste 

Jeg kan huske, at jeg læste meget som 
dreng. Når der var tid eller om afte-
nen. Når jeg var gået i seng, læste jeg 
ved et tællelys. Det var meget forskel-
lige bøger. Blandt andet H. C. Ander-
sens Eventyr. Det var en meget tyk 
bog, og den var skrevet med gotiske 
bogstaver, men dem fik vi hurtigt lært. 
Jeg læste også en del af Kaptajn F. 
Marryat's skrifter, der for det meste 
handlede om unge søofficerer. Faktisk 
læste vi også mange rejsebeskrivelser. 
De fleste af os var glade for at læse. Vi 
havde jo også bøger med hjem fra 
skolen, som vi skulle øve os på. 

Kalkbrud 

Der kunne lastes ca. 50 tons på 1 år. 
Det gik også godt det første år, men 
det næste år gik det galt. Man lavede 
en dæmning mod vest, for at højvan-
det ikke skulle gå ind i graven. 
Entreprenøren blev gjort opmærk-
som på, at vandet kunne gå ind fra 
nord, selvom der var længere til 
stranden. En mandag morgen, da bå-
den med arbejderne kom fra Ka-
strup, var det eneste man så skorste-
nen af gravkoen. Årsagen var, at en 
storm om natten havde sat vandet 
ind fra nord, hvor der ingen dæm-
ning var. Man gik straks i gang med 
at tømme graven med pumper. Det 
tog en uge, så gravede man videre. Et  
stykke tid efter skete det samme en 
gang til. Man pumpede så graven tom 
igen og tog alt materiellet op og for-
lod øen. Der har så ikke været gravet 
kalk siden. 

Jagt 

Jagten på Saltholm var lejet ud, og de 
mennesker, som havde lejet den, boe-
de hos mine forældre - for det meste 
lørdag og søndag- i hele jagtsæsonen. 
Men far var meget med på jagt og vi 



andre også, når vi blev større. Det 
startede med at få kendskab til våben. 
Vi var ikke mere end 8-9 år, da vibe-
gyndte at rense geværer, når de voks-
ne havde været på jagt. 

Min far sagde, at den bedste måde 
at undgå skydeulykker på, var at lade 
børnene lære at behandle et gevær i en 
tidlig alder. Når de voksne kom hjem 
fra jagt, fik vi lov til at rengøre gevæ-
rerne. Det kunne være et ret stort ar-
bejde. Først så man efter, om patron-
erne var taget ud. Dernæst blev gevæ-
ret skilt ad i flere dele, hver del skulle 
så omhyggeligt renses. Løbet skulle 
også renses med en klud på en stang. 

Når våbnene var renset, skulle de 
smøres ind i tynd geværolie. 

Vi var meget med på jagt som 
drenge. Dog ikke med gevær. Vi fulg-
tes med en voksen, og der lærte vi så, 
hvordan man skulle dække sig, når 
fuglene kom, og hvordan man for det 
meste især om aftenen hørte fuglene, 
inden man så den. Man lærte også ik-
ke at skyde på fugle, der var for langt 
væk, for så blev de kun såret. Det var 
ikke så godt. Vi lærte også som børn 
ikke at pege på noget levende under 
leg med et gevær. Vi var sammen med 
voksne på jagt i flere år, før vi fik lov 
til at gå selvstændigt på jagt. Vi var 

Vandbassiner til dyrene 
renses i 1937 
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Holger Zimling er klar 
til at gå på jagt. 1934 
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meget skrappe til at finde vej selv i 
mørke og tåge, så nogen af dem, som 
kom på jagt, var glade for at have os 
med. Vi kendte hvert et hul og hver en 
sten og hvilke vandrender, der kunne 
være farlige på grund af meget mud-
der. 

Jeg var 12 år, da jeg fik mit første 
jagtgevær. Det var en stiftbøsse - kali-
ber 16 - til sortkrudt. Det var ikke al-
tid lige godt, når man skød med den, 

fordi sortkrudtet udviklede meget 
røg, og hvis der så ingen vind var, va-
rede det noget før man kunne se, om 
man havde ramt vildtet. 

Når vi var alene på jagt, var det me-
get i skydepram, som vi havde liggen-
de ved stranden. En skydepram er en 
fladbundet pram på cirka 3½ meters 
længde og 1 meters bredde. Foran på 
prammen var et fordæk og bagved 
dækket satte man så en skærm, som 
man lå bagved på maven i prammen. 
Der var så et hul i skærmen til at se ud 
af. Når man fik øje på nogle ænder, 
drejede det sig om at lægge sig ned og 
stage forsigtigt hen mod dem. Man 
skulle ligge helt stille og ikke gøre den 
mindste støj, for så fløj ænderne. Når 
man kom tæt nok på, rejste man sig 
op og skød, når de lettede. Vi kunne 
så med prammen stage øen rundt på 
jagt. Det var en tur på 18 kilometer. 
Sommetider sejlede vi to omgange, 
hvis der var mange fugle, men så var 
man også godt træt, når man kom 
hjem om aftenen. 

Når vi gik meget på jagt, brugte vi 
også mange patroner. De var ret dyre 
at købe. Jeg husker, at de kostede cir-
ka 18 øre stykket. Det var mange 
penge den gang. Men så fandt vi ud af, 
at når vi købte de materialer, der skul-



le til: hætter, krudt og hagl og brugte 
de gamle patronhylstre, så kunne vi 
fremstille en patron for syv øre. Man 
skulle passe på, når man gik på jagt og 
altid at sørge for, at patronerne ikke 
blev våde, for så kunne de ikke bru-
ges. Det var jo ikke så godt. 

Jeg kan huske, når vi "fabrikerede" 
patroner. Det foregik næsten altid om 
aftenen, så sad vi inde i stuen rundt 
om spisebordet. For bordenden sad 
min far med os drenge rundt om sig. 
Først skulle de gamle hætter tages ud 
med en syl, dernæst skulle de nye 
hætter sættes i med et apparat bereg-
net til at trykke hætter i med. Dernæst 
skulle der krudt i. Det gjorde den 

næste, så skulle krudtet stampes 
hårdt, det foregik på en filtpude. For 
hvis hætten ramte noget hårdt, kunne 
patronen eksplodere. Den var så kraf-
tig, at den godt kunne rive en hånd af. 
Når krudtet var i, skulle der en filt-
prop i og dernæst hagl. Til sidst skul-
le patronen lukkes. Det foregik på en 
lukkemaskine, som blev sat på kanten 
af bordet. Når patronerne så var luk-
ket, var de klar til brug. 

Isjagt var en anden form for jagt. 
Det var selvfølgelig kun under strenge 
vintre, når der var is på Sundet. Men 
først må jeg fortælle om færdsel og 
sikkerhed. Under færdsel på isen var 
der op til 8 - 10 meter vand under isen 

Kaninjagt med fritter, 
en hvid variant a f  en 
ilder, der benyttes bl.a. 
til rotte- og kaninjagt. 
1930 
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og stærk strøm, så man skulle være 
meget forsigtig, når man gik på isen. 
Det vigtigste af alt var at have en 
bådshage med. En bådshage er en sta-
ge på cirka 3 meter med en bøjle og en 
jernpig i den nederste ende. Denne 
j ernpig slog man så ned i isen for hver 
3. eller 4. skridt. Hvis den så pludselig
gik igennem isen, og der kom vand op 
af hullet, var isen usikker. Hvis vi gik
langt ud, havde vi som regel en båd
med, for det kunne ske, at isen af en
eller anden årsag begyndte at drive, så 
var det jo rart at have båden med, så vi
kunne sejle i land.

Vi var som regel flere sammen, når 
vi gik på isjagt. Vi tog altid tidligt af 
sted om morgenen, da dagen jo er ret 
kort om vinteren. Det var og er en 
uskreven lov, at man skulle være i land 
og have jord under fødderne, inden 
det blev mørkt. 

Når man gik på jagt, var det bedst 
at finde et sted, hvor der var en iskant 
med klart vand udenfor. Det første vi 
gjorde var at bygge et ishus, så tæt ved 
kanten som muligt. Et ishus er nogle 
isflager, man hugger ud med bådsha-
gen og derefter rejser på højkant, så 
man kan gemme sig bagved dem. El-
lers bliver fuglene bange og flyver 
udenom. Det er en selvfølge, at man 

har hvidt tøj på, samt en hvid hætte. 
Er det godt jagtvejr, kan man på sådan 
en dag få en del ænder. 

Det kunne ske, at det var en meget 
streng vinter. Så vi måtte sommetider 
langt væk for at finde åbent vand. 
Når der så var godt med sne, fandt vi 
vores ski frem og smurte dem med 
voks efter temperaturen. Vi løb så på 
ski for at finde åbent vand at jage i. 
Det kunne godt være en tur på 10 til 
12 km op mod Drogden fyr eller 
mod Sverige. Det blev jo ikke så 
mange timer, vi var på isen, for vi 
skulle jo altid have jord under fød-
derne, før det blev mørkt. Det var en 
god træning at løbe langrend samti-
dig med al oppakningen og mange 
gange en del ænder. Når vi kom 
hjem, blev ænderne hængt op uden-
for på et plankeværk, så de blev fros-
ne. Senere skulle de så sælges. 

Over Sundet med ænder 

Når vi havde en del ænder skulle de 
jo sælges. Så gik vi over isen til Ka-
strup. Vi startede tidligt hjemmefra 
med skiene på, og en kælk og vores 
bådshager. Når vi så kom et stykke 
ud på isen, havde vi en isbåd liggende. 
Det var en jolle med tre meder under, 



John Bergmann, Hans og Georg Zimling bærer 
ænder over Øresund 1940 

så den let kunne trækkes på isen. Vi 
var nødt til at have en båd med, for 
man kunne risikere, at en isbryder 
sejlede gennem Sundet. Hvis den 
gjorde det, kunne vi ikke komme 
hjem igen. Men med isbåden kunne vi 
sejle over den rende, isbryderen hav-
de lavet. Når vi så kom til Kastrup, 
kom der en og modtog ænderne. Vi 
har sikkert været et kønt syn, når vi 
kom i land, for vi havde jo ikke været 
barberet og klippet i flere måneder. 
Det gjorde vi ikke om vinteren, for 
det lunede alt sammen. Vi havde vo-
res hvide busseronner og hvide hæt-
ter på. Det var godt snavset. Når vi 
gik i land i Kastrup, havde vi somme-
tider en hale af unger efter os. De 
skulle se, hvad vi var for nogle. Når vi 
så havde afleveret ænderne og købt en 

somt. 

Skiløb 

I de strenge vintre dyrkede vi forskel-
lig former for skiløb. Når der var sne 
nok, løb vi på ski over hele øen også 
rundt til de andre gårde. Det var mest 
langrend, men vi havde også nogle 
bakker, blandt andet det gamle fort. 
Det var en ret høj jordvold. Den var 
godt nok lidt stejl, men vi kastede os 
ud i det. Det kostede en knækket ski 
engang imellem. 

Et  år kom der et mægtigt snefald. 
Der lå kæmpestore snedriver alle veg-
ne, blandt andet lå der en snedrive ved 
kroen. Den gik helt op til skorstenen 
og videre ud over alle frugttræerne. På 
denne kæmpe snedrive lavede vi en 
hopbakke, cirka 8 meter høj og næs-
ten 100 meter lang. Den havde vi glæ-
de af i lang tid. Vi blev også temmelig 
skrappe til at hoppe. 
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Hestetransport over Sundet 

Det er jo sådan, at tørfoder til dyrene 
skal høstes om sommeren. Der var 
kommet en ny forpagter på den stør-
ste gård, Østergård. Han ville have 
hesteopdræt, så han havde anskaffet 
sig 20 heste. De to første år han var 
der, var det meget milde vintre, så dy-
rene gik ude det meste af vinteren. Så 
han mente ikke, at det var nødvendigt 
at høste så meget hø. 

Men den tredje vinter 1940 blev 
meget streng og lang og med masser af 
sne. Så det varede ikke længe, før han 
havde opbrugt alt sit foder, og de an-
dre beboere kunne ikke hjælpe ham. 
De havde knebent med foder til deres 
egne dyr. N u  var gode råd dyre. Der 
var tre muligheder: enten at skyde al-
le hestene eller lade dem sulte ihjel, el-

ler en sidste udvej: forsøge at gå over 
isen til Amager med alle hestene. Det 
blev drøftet meget nøje og isen blev 
undersøgt ude i Sundet. Man mente, 
at det nok kunne lade sig gøre. 

Vi startede en tidlig morgen, næs-
ten inden det blev lyst. For vi vidste 
jo ikke, hvilke besværligheder vi ville 
få undervejs. Det var meget fint vejr, 
solskin og ingen vind og ti graders 
frost. Næsten alle øens beboere var 
med. Det gik også meget fint det hal-
ve af vejen, men da vi kom til Lyse-
kosten - lige ved sejlrenden - havde 
isen slået en revne på cirka en meters 
bredde. Vi søgte nu langt til begge si-
der, om revnen skulle være smallere 
nogle steder, men det var den ikke. Så 
var der to muligheder: enten at gå til-
bage eller lade hestene springe over 
revnen. Det hjalp jo ikke meget at gå 
tilbage til Saltholm, for så døde de jo 
alligevel, så vi valgte den anden løs-
ning at forsøge at lade hestene 
springe over revnen. Vi tog først de 
ældre trækheste en ad gangen. De 
klarede sig fint og kom alle over. 
Dernæst tog vi unghestene, de var 
meget nervøse. Men da de så de ældre 
heste på den anden side, sprang de al-
ligevel over en ad gangen. Til sidst 
var der kun avlshingsten tilbage. Han 



var meget stor og tung. Vi var nervø-
se for, når han sprang, at isen ville gå 
i stykker under bagbenene. Han var 
meget nervøs. Men da han så alle de 
andre på den anden side af renden i 
isen, tog han fart på og sprang. Isen 
gav sig voldsomt, men den holdt. N u  
gik resten let, for der var ikke flere 
render i isen. Vi kom godt i land og 
fik hestene i stald og fodret. Vi gik så 
hjem igen til Saltholm og havde jord 
under fødderne, inden det blev 
mørkt. 

For mange år siden - helt tilbage fra 
min bedstefars og oldefars tid - har 
jeg fået fortalt om dyretransporter 
over Øresund. Det var i strenge vin-
tre, når Sundet var lukket med svær is, 
der kunne bære dyrene, og der ikke 
var isbrydere til at lave render. De 
svenske landmænd havde fundet ud 
af, at de fik mere for deres kreaturer i 
København. Så de trak dyrene over 
isen. Men der var en stor hindring: det 
var svært for køerne at stå på isen. De 
kunne nemt falde og brække benene. 
Så fandt man på råd på den måde, at 
alle bondekonerne strikkede tykke 
uldne sokker til dyrene, og med dem 
på stod de godt på benene, og trans-
porten kunne så foregå uden større 
uheld. 

Grundstødninger 

Vandet rundt om Saltholm er meget 
lavt. Der er mange stenrev og store 
sten, så det skete ret ofte, at lystsejler-
ne sejlede på grund. Vi sejlede så ud 
og tilbød dem vores assistance, selv-
følgelig ikke gratis. Det var sommeti-
der store sejlbåde, så de var jo ikke 
nemme at trække af grunden, men vi 
havde udviklet en teknik. Den gik ud 
på, at føre et stort anker ud i den ret-
ning båden skulle trækkes fri og der-
næst et anker ud til siden og derfra et 
tov op i mastetoppen. Så kunne man 
næsten lægge skibet på siden. Når det 
så lå næsten på siden, kunne det som 
regel trækkes ud mod det anker, der lå 
på lidt dybere vand. Det kunne godt 
tage lang tid, men som regel lykkedes 
det. Andre både var nemme at få fri, 
der sprang vi bare i vandet og skubbe-
de dem fri. 

Indfangning af kreaturer 

Saltholm er en stor flad ø med masser 
af græs, der er i alt 3.300 tønder land. 
Den bruges udelukkende til græsning 
af ungkvæg, heste, får og gæs. Hvert år 
i maj måned hentes dyrene i Kastrup 
Havn. De kommer fra hele Sjælland. 
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Der har sommetider været op til 2.000 
dyr. I mine drengeår var det således, at 
landmændene fulgte med båden over 
sammen med deres dyr. Når dyrene så 
var blevet losset, trak ejeren dem ud til 
brønden for at være sikker på, at de 
kunne få vand. Vi drenge tjente som-
metider lidt penge ved at trække dyre-
ne til brøndene, så kunne landmanden 
i fred og ro sætte sig ind på kroen. Dy-
rene vænnede sig hurtigt til de frie for-
hold og gik og havde det godt til okto-

ber, når de skulle hjem igen. Når dyre-
ne skulle hjem, tog landmændene over 
til Saltholm for at fange deres dyr. Det 
var en besværlig proces, for hvordan 
skulle man kunne finde tre røde kvier, 
når der var op til 2.000, og hvis de en-
delig fandt deres egne, var de svære at 
få fat i. De var jo blevet lidt halvvilde i 
løbet af sommeren. Det blev så lavet 
om til, at det var os unge mennesker på 
Saltholm, der indfangede dyrene. Det 
var betydeligt bedre og hurtigere. Vi 



havde heste at ride på, så vi gjorde det 
på en anden måde. Vi red ud til den an-
den ende af øen og samlede en stor flok 
dyr og drev dem så til kroen og ind i en 
indfangningsfold, hvor vi så sorterede 
dyrene. Næsten alle dyr var mærket 
med en kæde om halsen, hvor der sad 
et skilt med landmandens initialer i. 
Når der så var en last klar, blev de dre-
vet til havnen i en lille fold og herfra 
trukket ned i kreaturbåden. Den kun-
ne laste mellem 25-30 stk. alt efter dy-
renes størrelse. Når vi havde sorteret 
de første laster, red vi ud og drev en ny 
flok til folden til sortering. Det var et 
meget hårdt arbejde. Sommetider måt-
te vi skifte heste til middag. Vi sad ret 
ofte på hesteryg 5-6 timer om dagen. 
Det skete sommetider, at der var dyr, 
der var meget vanskelige at fange. 
Sommetider måtte de rides trætte fra 
hesteryg. Når en kvie var redet træt, 
kunne den være meget farlig. Den 
stangede alt, hvad den så, både heste og 
mennesker. Men som regel fik vi da 
bundet den, så den kom med til båden. 

A f  de dyr, der gik på græs på Salt-
holm, var der en del heste, som kun 
skulle være der i tre måneder. Så skul-
le de hjem igen, for så skulle de bruges 
for selvbinderen, når kornet skulle 
høstes. Vi havde så arbejde med at 

indfange hestene. Det var ikke altid li-
ge let, det kunne ske at hele hesteflok-
ken pludselig gav sig til at galoppere. 
Det var et fantastisk syn, når cirka 200 
heste kom galopperende. Det var lige 
så jorden rystede og det lød som tor-
den. Men vi fik da fanget de heste, vi 
skulle bruge. 

Vi havde også sommetider job med 
at ride unge heste til. Det kunne godt 
være et barsk job. Man blev smidt af 
hesten nogle gange, men til sidst lyk-
kedes det. Dog var der en hest, der var 
svær at ride til. Hver gang man kom 
op på ryggen af den, lagde den sig ned 
og rullede sig. Det tog lang tid, men til 
sidst lykkedes det. 

Sejlskibe 

I mine drengeår kom der mange store 
sejlskibe gennem Øresund. Det var 
meget spændende at se på, især når de 
kom syd fra. Det første, man så af ski-
bet, var masten. Når skibet så kom 
nærmere, kunne man begynde at se de 
øverste sejl. Vi drenge stod så og dis-
kuterede, hvilket slags sejlskib det var. 
Der var jo mange typer, og vi kendte 
sejlføringen på de fleste af dem. De 
fleste havde ingen motor, så hvis der 
var modvind, måtte de krydse gen-

81 



Tegning a f  udsigt over 
Svaneklapperne og 
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nem Sundet. Sommetider kunne der 
godt være 4-5 store fuldriggere på 
samme tid. Det var et meget flot syn, 
for de skulle hele tiden gå over stag 
for ikke at støde på grund på kanten 
af sejlrenden. Det var ikke nemt for 
sejlskibene, når der var is i Sundet, så 
måtte de sommetider ligge stille i lang 
tid, indtil isen drev væk eller smeltede. 

Kroen på Saltholm 

Når man kommer i land på Saltholm, 
er der ikke langt til kroen. Kroen er 
nedlagt i dag, men i gamle dage - før 
krigen - var den meget besøgt. Den-
gang sejlede en passagerbåd fra Hav-
negade flere gange om søndagen. Var 
det fint vejr, sejlede der flere både. 
Der kunne på en dag med fint vejr 
komme mellem tre og firehundrede 
turister, hvoraf en stor del gik ind på 
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kroen, inden de skulle ud for at se på 
øen. Der var ret gode faciliteter på 
kroen. Man kunne få kaffe med brød 
og næsten alle former for spiritus. Der 
var en god keglebane og en skydeba-
ne, og i midten var en platform med 
gulv, så man kunne danse til en hæs 
grammofon. Haven var ret stor, der 
kunne sidde omtrent 200 mennesker 
ved bordene. Som dreng tjente vi 
mange 25-ører ved at rejse kegler for 
gæsterne. Det kunne godt blive en 
pæn skilling, inden de sidste var sejlet 
hjem. 

Motorcykler 

Som unge mennesker købte vi nogle 
gamle motorcykler. Dem havde vi me-
get glæde af i nogle år. Vi havde tre 
motorcykler og selvfølgelig kørte vi 
også væddeløb. Den ene motorcykel 



var en "Harley Davidson". En anden 
en "BSA model 1914". En tredje en 
"Triumph model 1915". Det kunne 
godt give problemer, når det var fug-
tigt i vejret eller regnede, men så klare-
de vi det på den måde, at vi fyldte en 
pose med grus og tog med. Når så 
remmen ikke kunne trække, hældte 
man bare grus på den under kørslen. 
Det virkede godt. Motorcyklerne hav-

de jo nok været noget værd i dag, men 
desværre endte de i en dyb kalkgrav. 

Tysk besættelse 

Den 9. april 1940 var en mærkelig dag. 
På det tidspunkt var jeg hjemme. Det 
var vindstille og klart vejr. Vi vågnede 
ved en meget stærk summende støj. Vi 
stod straks op alle sammen. Klokken 

Postbåden til Saltholm 
sejlede også under be-
sættelsen. Her kontrol-
lerer en betjent post-
bådfører Cornelius Pe-
tersens legitimations-
kort før afgangen fra 
Kastrup Brof orening, 
1942 
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Krater efter nedkastet 
bombe over Saltholm i 
1942. Stående fra ven-
stre Svend Knudsen og 
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Hans Zimling. Den 
sidste persons navn 

kendes ikke 

var da 5 om morgenen. Da vi kom ud 
i gården, så vi over København og 
Amager over hundrede store flyve-
maskiner, der ustandselig kredsede 
rundt. De fleste af dem var de store 
Condor maskiner. Vi åbnede så for 
radioen og hørte, hvad der var ved at 
ske. Tyskerne var ved at besætte hele 
Danmark. Vi kunne jo ikke foretage 
os noget andet end at lytte til radioen, 
som allerede var kontrolleret af ty-
skerne, så vi måtte jo bare vente og se, 
hvad der så skete. 

I den første tid i besættelsen mær-
kede vi ikke de store ændringer, dog 
udfoldede tyskerne en stor aktivitet 
på lufthavnen i Kastrup. De fløj med 
mange Condor-maskiner op mod 
Norge. Disse fly var lastet med bom-
ber, som skulle kastes ud flere steder 
over Norge, fordi nordmændene 

gjorde stor modstand sammen med 
englænderne, der var gået i land i 
Nordnorge. 

Jeg husker en uhyggelig oplevelse, 
jeg kom ud for. Jeg var ude at køre 
med hestevogn sammen med min 
bror. Vi så pludselig en tysk bombe-
flyver komme direkte mod os. Det 
tog vi os ikke så meget af, for de kom 
tit hen over øen, når de skulle lande i 
lufthavnen. Men nu så vi, at den så 
noget mærkelig ud. Den havde kun 
to af de fire motorer i gang, og den 
blev ved at tabe højde. Pludselig så vi 
ligesom en flok fugle under flyet med 
kurs skråt ned mod jorden. Vi blev 
klar over, at det var bomber. Vi 
sprang straks af vognen og lagde os i 
græsset med hovedet godt gemt. 
Samtidig holdt vi fast i hestenes tøm-
me. Men vi var meget heldige, for 
bomberne var ikke sat til at eksplo-
dere. De borede sig langt ned i jord-
en, og nogle af dem kom op igen. Der 
var 13 bomber i alt. 

Dagen efter kom der et tysk minør-
hold til øen. De bad alle øens beboere 
om at lukke vinduerne op, hvorefter 
de samlede bomberne i to bunker. Så 
satte de sprængladninger på og 
sprængte alle bomberne i luften på en 
gang. Det var et ordentligt brag. Der 



blev to meget store huller i jorden. 
D E  er der endnu. 

Et  stykke tid efter vi var blevet be-
sat, kom der tyske soldater til Salt-
holm. De flyttede midlertidigt ind på 
gårdene. Der var cirka 20 mand. Sam-
tidig kom de med en del materiel 
blandt andet en lastbil og en luft-
værnskanon og en lyskaster, så de 
kunne beskyde engelske fly v ere, når 
disse kom på langs af Øresund. 

Senere byggede tyskerne en mand-
skabs barak lige ved siden af kroen, 
hvor de så alle boede. Allerede på det 
tidspunkt havde englænderne udviklet 
en magnetisk mine, som de om natten 
kastede i sejlrenden i Øresund. Den 
var indrettet på den måde, at der var 
mange elektriske kontakter på minen, 
så hver gang et skib sejlede over minen 
udløstes en kontakt. Når den sidste 
kontakt udløstes sprængtes minen. På 

I baggrunden til ven-
stre ses barakken til de 
tyske soldater. Bagest 
på hestevognen sidder 
jagtbetjent Charles 
Hansen med sin hund 
og til højre på bukken 
ses Ludvig Svendsen 
forfatter til bogen: 
Fuglenes ø i Øresund, 
der udkom i 1935. 
Foto: Axel Svendsen, 
1943 
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den måde blev der sprængt mange ski-
be i luften i Øresund og Drogden. 

Senere kom der flere tyske soldater 
til Saltholm. Det var en artilleriaf de-
ling med 4 stk. 75 mm kanoner. De 
blev transporteret over til østsiden af 
øen og sat op med løbene rettet mod 
Sverige. 

De første år skete der ikke noget 
særligt, men så begyndte det illegale 
arbejde at gribe mere om sig, både med 
sabotage og sejlads. På det tidspunkt 
sejlede jeg med kreaturbåden hos 
Bergmann. Der skete nu også flere mi-
nesprængninger ved Drogden og i 
Sundet. Der var også visse episoder 
med tyskere. Jeg husker en tur med 
Bergmanns båd, hvor vi kom fra Ka-
strup. Vi havde to mand med. Da vi 
kom ud til sejlrenden, blev vi stoppet 
af en tysk patruljebåd. De to, vi havde 
med, havde hver en pistol, så nu var 
gode råd dyre. De var ikke meget for at 
smide pistolerne over bord, så de gem-
te pistolerne i storsejlet, der var rullet 
sammen på bommen. Nu kom der 
nogle tyskere ombord for at undersø-
ge, hvor vi skulle hen og hvad vi havde 
med. Der var også en tysk officer med 
ombord. Han skulle dirigere ransag-
ningen af skibet. Han stillede sig op på 
lugen over lasten og lænede sig op mod 

bommen med storsejlet, lige der hvor 
pistolerne var gemt.Jeg skal love for, vi 
havde nerver på, men de fandt ikke no-
get, så vi fik lov til at sejle videre. 

Illegal sejlads 

Jeg havde ikke været med i nogen ille-
gale sejladser. Men så en dag kom de 
andre fra øen og spurgte mig om jeg 
ville tage en tur over, for ellers ville 
der blive af sløret noget. Jeg var klar 
over, at jeg ikke kunne nå tilbage, så 
jeg vidste, at jeg så måtte blive derov-
re. Jeg indvilligede så i at sejle. Vi 
skulle sejle i min båd. Der var ingen 
motor, kun sejl og årer. Båden var 5 
meter lang. Vi gjorde så klar til at sej-
le efter mørkets frembrud. Jeg starte-
de med at binde klude om åregaflerne 
for ikke at lave støj, for vi måtte jo 
nok ro det meste af vejen, da der ing-
en vind var. Til at begynde med holdt 
vi os så tæt under land som muligt for 
ikke at blive set af de tyske patrulje-
både. Sommetider lyste tyskernes lys-
kastere fra bådene og Flakfortet, så 
lagde vi os ned i bunden af båden for 
at være så lidt synlige som muligt. Da 
vi kom ud på mere åbent vand, var der 
kun en ting at gøre. Det var at ro så 
kraftigt som muligt for at komme 



over på den svenske side af sejlrenden. 
Vi mødte flere skibe undervejs. Nogle 
var ganske tæt på os, så vi måtte flere 
gange ned i bunden af båden, men vi 
blev ikke set eller også var det skibe, 
der ikke interesserede sig for os. Vi 
havde nu roet i nogle timer, og det var 
begyndt at blive lyst. Vi kunne nu se, 

at vi var kommet over sejlrenden og 
var nu i svensk farvand, så nu kunne 
vi hvile os lidt. Lidt efter kom der lidt 
vind, så vi kunne sætte sejl og fortsæt-
te ved sejlets hjælp det sidste stykke. 
Jeg kunne se, at vi var et stykke syd 
for Landskrona. Så derfor ændrede vi 
kurs, så vi efter en times sejlads kunne 

Svend Knudsen og 
Georg Zimling fra 
Saltholm i en a f  de bå-
de, der blev benyttet 
til at sejle flygtninge 
over til Sverige under 
besættelsen. 1945 
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Mange, der hjalp til 
med flygtningetrans-

porterne over Øresund 
under besættelsen, måt-

te selv flygte til Sveri-
ge. Her er det Kastrup-

fiskere, der fejrer jul i 
Limhamnfiskernes for-

samlingshus. 1944 

88 

sejle ind i Landskrona havn, hvor vi 
blev godt modtaget af de svenske 
myndigheder. 

I svensk havn 

Vi blev nu afhørt af de svenske myndig-
heder, og da man fik at vide at vi kom 
fra Saltholm, blev der tilkaldt en svensk 
militærmand, der begyndte at udspørge 
os om det tyske militær på Saltholm. Jeg 
fortalte ham så, hvor de tyske kanoner, 
lyskasteren og luftværnskanonen var 

placeret, og da han havde et kort over 
Saltholm, fik han nu det fulde overblik 
over alt tysk militær på Saltholm. Det 
var han meget glad for. 

Derefter blev vi sendt til en lejr. Jeg 
husker ikke hvor. Her var en del dan-
skere. Her var vi i nogle dage, så blev 
vi sendt ud på arbejde forskellige ste-
der. På det tidspunkt var der arbejde 
til alle. Jeg kom på et stort gartneri i 
Kævlinge, hvor jeg blev sat til at sor-
tere blomsterløg. De skulle sorteres i 
fire størrelser, så når man skulle sove 



om aftenen, så man blomsterløg på 
væggene. Det var der ikke meget ved. 
Jeg spiste på et pensionat. Den første 
dag satte jeg mig pænt til bords sam-
men med de andre pensionærer og 
ventede på maden. Jeg blev lidt over-
rasket, da maden kom, for pludselig 
var alt et virvar af arme og maden var 
væk. Jeg fik næsten ingenting, så nu 
kender jeg ordet pensionatsarme. 
Næste gang var jeg lige så hurtig som 
de andre. En dag så jeg i en svensk avis 

under stillinger, at man søgte en skov-
foged til et gods i Halland lige ved 
Halmstad. Jeg tænkte, at det var lige 
noget for mig, så jeg skrev derop og 
fik ret hurtigt svar, at man gerne ville 
tale med mig. Jeg tog så til "Sperling-
holm", som godset hed, og kom til at 
tale med godsforvalteren. Han var 
dansker og han skulle høre lidt om 
mine kvalifikationer. Jeg var så med 
den gamle skovfoged ude i skoven og 
skyde vildt. Han var godt tilfreds med 
mine færdigheder, så det blev til at jeg 
blev ansat med det samme. 

Barakkegården 

Lige så snart jeg var gået på pension i 
1984, gik vi straks i gang med renove-
ringen af Barakkegården. Det var no-
get af en opgave, for den var uhygge-
lig misligholdt og meget forfalden. 
Der skulle tagpap på det meste af ta-
get. Mange vinduer skulle fornyes, 
plus at masser af ruder var smadrede. 
En del gulve og lofter skulle også for-
nyes. Rundt om ejendommen lignede 
det en losseplads med gamle vogne, 
jerndunke, træ og mursten overalt. 
Jeg tror, vi kørte cirka 15 tons affald 

Vippebrønden på Gammelværk, 1938 
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væk. Vi startede i maj måned med at 
gøre et værelse og køkken beboeligt. 
Først gik vi i gang med taget. Der 
kom 18 ruller nyt tagpap på, og selve 
stuehuset, der havde tegltag, fik en del 
nye teglsten, og taget blev efterset for 
knækkede lægter, som så også blev 
fornyet. Vi gik så i gang med renove-
ring af værelserne, et ad gangen. Sam-
tidig gik jeg i gang med de udvendige 
mure. To af længerne var så miserable, 
at alt puds skulle bankes af og herefter 
pudses op igen. Jeg tog mål af alle de 
vinduer, der skulle fornyes, for dem 
ville jeg så lave i mit værksted der-
hjemme. De var sene at lave, for der 
skulle seks ruder i hvert for at holde 
stilen. Alle dørene skulle rengøres for 
gammel maling. Der var mange lag. 
Det gik Lillian i gang med. Det tog et 
par somre, men herefter så det også 
pænt ud. Der var også en del hegn, der 
skulle repareres, så dyrene ikke kunne 
gå ind på grunden. Samtidig med at vi 
arbejdede, var det dejligt at se på fugle-
livet rundt om os. Der er mange fugle-
arter. 

På Saltholm er der ingen fersk-
vand, så det måtte hentes i Kastrup. 
Der var brakvand nok, men af en el-
ler anden årsag var brønden midt i 
gården fyldt med jord og sten. Den 

gik de unge i gang med at rense. Det 
var et større arbejde, for den var ret 
dyb, men det lykkedes at komme i 
bund. Herefter fik jeg en gammel 
vandpost sat op, så nu havde vi brak-
vand nok til husholdning. Senere lag-
de jeg vand ind i køkkenet med en 
fodpumpe under vasken. Jeg fik også 
fat i en 200 liters jernbeholder, som 
blev gravet ned i jorden på østsiden 
af huset. Her satte vi så plasticrør til 
taget, så nu havde vi også godt regn-
vand. Det var især godt til at vaske 
sig i og til tøjvask. Vi havde jo ikke 
noget toilet, men et gammeldags lo-
kum. Jeg gik så og spekulerede på, 
om det ikke kunne lade sig gøre at 
lægge rigtigt toilet ind. De fleste 
mente, at det ikke kunne lade sig gø-
re på grund af grundvandet, der til ti-
der stod ret højt. Jeg talte så med en 
ældre entreprenør, der var vant til at 
lave sådan noget i sommerhusområ-
der. Han lavede en tegning til mig, og 
jeg gik så i gang. Det var lidt af en 
udfordring. Der skulle graves to hul-
ler. Dernæst skulle der forskalling på 
og til sidst, for ikke at komme ned i 
grundvandet, valgte jeg at lave hul-
lerne brede, men ikke så dybe og så 
lægge rør imellem tankene. Det kom 
til at virke over alt forventning, bort-



set fra at vi måtte skylle toilettet ud 
med en spand vand, da vi ikke havde 
trykvand, men det var da betydeligt 
bedre end en lokumsspand. 

Der stod også et udsigtstårn på 
grunden fra militærets tid, da gården 
havde været militærforlægning. Tår-
net var bygget i 1932 og var nu ble-
vet noget mishandlet. Hele det øver-
ste var blæst af. Jeg syntes, det 
skæmmede huset og grunden, så jeg 
gik i gang med at reparere det, så nu 

er det pænt igen. Vi manglede nogle 
møbler til stuerne, haven og gården, 
så om vinteren gik jeg i gang med at 
lave både stuemøbler, senge, borde 
og stole. Det stod jeg og lavede i min 
kælder, så nu havde jeg lige så travlt 
om vinteren som om sommeren, så 
hvert forår havde vi last nok til en 
stor båd. 

Efterhånden som vi fik mere tid 
begyndte jeg at grave og rense jorden 
og fik lagt kartofler og sået forskelli-

Højvande ved 
Barakkegården 
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ge grønsager. De gav vældigt godt, 
for jorden havde hvilet i mange år, så 
vi havde grønsager til hele vinteren. 
Jeg fik også pløjet noget af marken 
op, der er i alt 1,5 tønde land. Der fik 
vi også nogle gode kartofler. Vi fik 
også klippet alt græsset rundt om hu-
set. Så nu så det pænt og ordentligt 
ud. Jeg havde min båd liggende ved 
molen og sommetider for anker. Da 
vi efterhånden havde fået styr på hu-
set, begyndte jeg så småt at bygge en 
mole, hvor båden ville komme til at 
ligge bedre. Da den var færdig allere-
de -næste år, kom min bror og en til 
og hjalp mig, og så gik det stærkt. Vi 
lavede en mole, der var cirka 15 me-
ter lang og 1,5 meter bred. Vi kørte 
mange tons sten. Det blev en god 
bro. Her lå man godt på indersiden, 
selv i dårligt vejr. 

Vi havde nu haft Barakkegården i 
10 år, og glædet os til at komme der-
over hvert forår, for der var altid no-
get nyt, vi kunne lave. Når vi var 
hjemme havde vi jo også huset at hol-
de ved lige. Der havde jeg i årenes løb 
lagt nyt tag på i eternit, og det sidste 
år fik vi nye døre og vinduer over he-
le huset. Haven lagde vi også om til 
græs i det meste, så var den også nem 
at holde. 

Museum på Saltholm 

Det hele begyndte, da jeg en dag i 
sommeren 1997 gik på marken foran 
stuehuset på Barakkegården. Pludse-
lig snublede jeg over et stykke jern, 
der lå i jorden. Jeg bukkede mig ned 
og opdagede, at jernet sad fast læn-
gere nede i jorden. N u  blev jeg nys-
gerrig og hentede en spade. Da jeg 
gravede rundt om jernet og fik det 
op, viste det sig, at det var en gammel 
benzinmotor, måske helt tilbage fra 
1920. 

N u  blev jeg rigtig nysgerrig, og da 
der også lå andre gamle redskaber i 
jorden tænkte jeg, at det kunne være 
morsomt at samle disse gamle red-
skaber som en slags museum. Jeg tal-
te nu med de andre beboere på øen. 
Det viste sig at de havde mange for-
skellige ting på deres marker og i de-
res huse. 

Jeg fik efterhånden samlet en del 
sammen, men så kom problemet. 
Hvor skulle jeg gøre af tingene? 

Ved siden af hvor jeg boede, lå 
resterne af en gammel militærforlæg-
ning. Der var intet tag på og heller 
ingen døre og vinduer, og en del af 
murværket var faldet ned. Inde midt i 
bygningen voksede nogle store, selv-
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såede mirabeltræer. Jeg tænkte at med 
hårdt arbejde og lidt økonomisk 
hjælp, kunne jeg få et museum ud af 
det. Men huset var jo ikke mit. 

Jeg søgte så Saltholms ej erlauget om 
tilladelse til at bruge bygningen plus 
penge til materialer til restaurering. 
Jeg fik tilladelsen og tilsagn om hjælp 
til materialer. 

Jeg gik straks, med hjælp fra gode 
venner og øens beboere, i gang med at 
rydde ruinen. Efter en måneds tid var 
vi så langt, at jeg kunne begynde at 
anbringe nogle af de gamle ting i mu-

seet samt gamle markredskaber på en 
banke udenfor museet. 

Museet blev så åbnet for publikum 
den 1. juni 1998. 

HANS ZIMLING 
er født på Saltholm i 1919. Hans for-
ældre var Holger og Ottilia Zimling, 
Gammelværk, Saltholm. 

Hans Zimlings mu-
seum på Saltholm. 
Foto: Hans Zimling 
1998 
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Kastrup Værk, også 
kaldt for Bryggergår-

den, set fra havnen 
mod marlzetenderiet el-

ler Havnecafeen. Her 
var Madsine og Johan-

nes Larsen værter for 
bl.a. Th. Philipsen. Må-

ske er det Th. Philip-
sen, der sidder til højre 
med hatten. Det ser ud 
til, at vedkommende er 

maler, ca. 1900 
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Th. Philipsen 
på Saltholm 
STINNE Bo SCHMIDT

Th. Philipsens bekendtskab med 
Saltholm 

Det var i forsommeren 1880, at Theo-
dor Philipsen (1840-1920) for første 

gang stiftede bekendtskab med Salt-
holm. Han havde, som så ofte før, væ-
ret på sejlads med sin tvillingebror 
Sophus, der var sømand. Da de skulle 
hjem til København efter at have væ-
ret i Skt. Petersborg, sejlede de forbi 
denne langstrakte, flade ø. På vej igen-
nem Drogden, strædet mellem Ka-
strup og Saltholm, stod Th. Philipsen 
oppe på kommandobroen og kiggede. 
Han så over på Saltholm og sagde til 
styrmanden: "Det  var da en svær 



mængde buske derovre paa den øl" 
"Buske" udbrød styrmanden, "det er 
ikke buske, det er bare kreaturer." Th. 
Philipsen, der var meget optaget af 
dyremaleriet, var således i gang med 
at male køer og heste på Saltholm bare 
få dage efter hjemkomsten. 

Saltholm blev siden hen Th. Philip-
sens foretrukne malested, og han ma-
lede derude i over 40 år. Motiverne 
var begrænsede på Saltholm, men som 
dyremaler blev Th. Philipsen aldrig 

træt af at male dyrene, landskabet og 
gårdene, Barakkebroen, Holmegård, 
N y v ærk, Hollænderbrønden og 
Ferdinand Jensens gård, hvor han bo-
ede, når han opholdt sig på Saltholm. 
Selv om hans motivverden var be-
grænset, var hans billeder ikke ensfor-
mige. De forskellige synsvinkler, det 
vekslende vejr og stemninger og de 
ændrede stilistiske udtryk gjorde, at 
hans Saltholmbilleder blev meget va-
rierede. 

Postkort til Madsine og 
Johs. Larsen fra Th. 
Philipsen, sendt fra Ita-
lien i 1911 med et foto 
a f  Philipsen 
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Th. Philipsen bosatte sig i 1889 i 
Kastrup, så han var i nærheden af sin 
ø. Han fik et værelse på Brygger-
gården, hovedbygningen på Kastrup-
værk, hvor Johannes og Madsine Lar-
sen havde et pensionat, det såkaldte 
marketenderi. Th. Philipsen boede i 
Kastrup indtil et par år før sin død. 
Hans tiltagende blindhed gjorde, at 
han de sidste år måtte flytte til Øster-
bro, hvor han boede hos sin svigerin-
de og niece. Th. Philipsen havde en 
god tid i Kastrup, og ifølge ham selv 
var Saltholm og Kastrup det sted, han 
havde haft sin bedste tid. Th. Philip-
sen blev med tiden meget nær ven 
med Madsine Larsen, og de kor-
responderede flittigt, når han var ude 
at rejse. I disse breve fornemmer man 
særligt hans glæde ved at have slået sig 
ned i Kastrup og hans omsorg for de 
mennesker, der boede her. Kastrup 
var på denne tid en lille landsby, hvor 
alle stort set kendte hinanden, og når 
Th. Philipsen var ude at rejse, holdt 
Fru Larsen ham underrettet om livets 
gang i Kastrup. 

Dyre- og landskabselskeren 

Det, Th. Philipsen elskede ved Kastrup 
og Saltholm, var landlivet og dyrene. 

Th. Philipsen, der ellers kom fra et vel-
havende, højt kultiveret miljø i Pile-
stræde midt København, havde fra 
barnsben haft en særlig interesse for 
dyr og landlivet. Efter endt skolegang 
ville han uddanne sig inden for land-
bruget og fik da en læreplads på sin 
farbroder Moritz Philipsens gård, 
«Højagergård", ved Slangerup. Da han 
var uddannet her, blev han forpagter 
på "Hillerødsholm", hvor han var i et 
par år. I sin fritid tegnede Th. Philipsen 
skitser af dyrene, og det var sandsyn-
ligvis medvirkende til, at han søgte om 
optagelse på Kunstakademiet. 

Her startede Th. Philipsen i 1862 
hos historiemaleren Niels Simonsen 
(1807-1885). Han måtte dog afbryde 
studierne efter et lille årstid, da han 
blev indkaldt til at aftjene sin værne-
pligt i militæret. Han deltog i den 2. 
Slesvigske Krig i 1864, og vendte så 
tilbage til København og genoptog si-
ne studier på Kunstakademiet. 

Allerede tidligt i uddannelsen var 
det dyremaleriet, der optog ham. 
Hvad der kunne have fremmet hans 
interesse for dyremaleriet, var hans 
barndoms illustrerede børnebøger. 
Det var især fabler for børn, der var 
populære i tiden. Det var digte, der 
skulle vække børns følelser for dyre-



ne. I 1844 udkom H. V. Kaalunds 
Fabler for børn med illustrationer af J. 
Th. Lundbye. Bogen blev yndet læs-
ning i Danmark, og siden hen blev J. 
Th. Lundbye også Th. Philipsens sto-
re forbillede. 

De første billeder, Th. Philipsen 

malede, blev til på hans fætters gård i 
Unnerup. Men ellers tog han rundt i 
landet og malede landskabs- og dyre-
studier. Et af hans yndlingssteder var 
Dyrehaven, hvor han begyndte at ma-
le i 1866, da hans familie købte et lille 
landsted ved Skovshoved. Han vendte 

"Skoven" på Saltholm. 
Med vandbassinet. 
Maleri a f  Th. Philipsen 
1913. 
"Ny Carlsberg Glyptotek". 
Amagerskoven på sydøen 
har en sjov firkantet facon, 
men er plantet netop for at 
kunne give dyrene læ på 
alle sider 
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tilbage hertil år efter år og malede 
skoven og dyrene. Selvom han rejste 
meget rundt i landet og malede, havde 
han livet igennem en række yndlings-
steder, som han kom tilbage til. Dyre-
haven og Saltholm var et par af dem, 
men også "Mejlgård" på Djursland 
blev et af de steder, han gentagne 
gange besøgte. I 187 4 købte vennen 
Christian Juel-Brockdorff herregård-
en "Mejlgård" på Djursland, og Th. 
Philpsen var en hyppig gæst på gården 
indtil Juel-Brockdorffs død i 1888. 
Det er især i billederne fra ovennævn-
te steder, at man kan følge udvikling-
en i hans maleri, fra den romantiske 
detaljerigdom til en skitsepræget form 
i impressionistisk stil. 

Men Th. Philipsen malede ikke kun 
i Danmark. Livet igennem var han 
ustandselig på farten. Han var på den-
ne tid den kunstner i Danmark, der 
foretog flest rejser. Mange år sejlede 
han med sin tvillingebroder Sophus, 
der var sømand, rundt omkring i Eu-
ropa. Ligeledes foretog han også selv 
adskillige rejser, der var af længere va-
righed. På rejserne så han mange ud-
stillinger og blev bekendt med mange 
forskellige kunstnere og kunstret-
ninger. Det fik stor betydning for Th. 
Philipsen og det stilistiske udtryk i 

hans maleri. Den inspiration han fik i 
udlandet, satte på længere sigt sit 
præg på hans maleri. 

Th. Philipsens tidlige maleri 

Th. Philipsens maleri udviklede sig 
gradvist gennem årene, men det var 
vanskelige tider for de unge danske 
kunstnere i anden halvdel af 1800-tal-
let. Th. Philipsen udfoldede sig som 
kunstner i en br y dningstid, hvor man 
på den ene side stadig higede efter guld-
aldermalernes romantiske naturskil-
dringer, og på den anden side nysger-
rigt fulgte de nye tendenser i Frankrig. 
Her havde man en helt ny positivistisk, 
objektiv og ikke-religiøs verdensan-
skuelse. Man skildrede nu naturen, 
samfundets fænomener og mennesker 
med en realisme uden nogen idealise-
ring eller forskønnelse. Ligeledes ud-
vikledes der i Frankrig en ny stil, im-
pressionismen, der også havde en ob-
jektiv tilgang til verden og motivet. For 
impressionisterne var det vigtigt at skil-
dre det umiddelbare indtryk og øjeblik. 
Som middel til dette dyrkede man en 
ny teknik, hvor farver blev sat på i små 
løse hastige penselstrøg i en skitseagtig 
form, der skulle indfange det flygtige 
motiv, lyset og atmosfæren. 



Konflikten i dansk kunst på dette 
tidspunkt kan spores i Th. Philipsens 
værker. Hans tidlige malerier ligger 
klart i forlængelse af romantikkens føl-
elsesladede billedunivers, og inspira-
tionen fra J. Th. Lundbye er åbenlys.
Th. Philipsen fulgte den tradition og 
stilretning, der var fremherskende på 
akademiet ved blandt andet Wilhelm 
Marstrand (1810-1873), Jørgen Roed 
(1808-1888) og P. C. Skovgaard (1817-
1875 ). Ligeledes var kunsthistorikeren 
og kunstkritikeren N.  L. Høyen tals-
mand for den nationalromantiske 
kunst i Danmark på denne tid. 

Selvom Th. Philipsens kunst bevæ-
gede sig inden for den senromantiske 
tendens, var der noget ved hans male-
ri, der brød med denne tradition. N o k  
var der i hans maleri den umådelige 
detaljerigdom, der kendetegnede den 
senromantiske skole, men i motiverne 
var Th. Philipsen anderledes og mere 
realistisk. I maleriet " E t  par kalve", 
1868-1870 (Den Hirschsprungske Sam-
ling) ser vi en kalv, der lige har lagt en 
klat. Denne realistiske tilgang til mo-
tivet ville romantiske malere have 
udeladt. Det viser Th. Philipsens rea-
listiske skildring af dyrenes liv, og for-
klaringen herpå kunne være hans bag-
grund som landmand. Tillige kunne 

det afspejle hans barndomshjems ånd. 
Barndomshjemmet var præget af en 
rationalistisk tænkemåde, der havde 
rod i oplysningstidens dyrkelse af den 
sunde fornuft, hvor man tog af stand 
fra romantikkens sværmeri. Det kan 
således også forklare, at hans motiv-
verden meget hurtigt blev præget af 
en realisme, hvorimod han i sin stil 
måtte følge de traditioner og normer, 
der nu var fremherskende. 

Th. Philipsens maleri - både motiv 
og stil - ændrede sig med årene mod 
en større realisme og impressionisme, 
men det var en langstrakt proces. Det 
var svært for ham at slippe de gamle 
traditioner. Problemet var måske og-
så, at han ikke havde nogen åndsfæller 
på dette tidspunkt. Der var kun få 
kunstnere, der tog af stand fra natio-
nalromantikkens idealiseringer. Det 
var blandt andet Th. Philipsens gode 
ven Hans Smidth (1839-1917), L. A. 
Ring (1854-1933) og H. A. Brænde-
kilde (1857-1942). Ligeledes blev der i 
1883, i opposition til Kunstakademi-
et, oprettet Kunstnernes Studieskoler. 
Lidt senere kom Skagensmalerne og 
Fynboerne, der i Danmark regnedes 
for at være realismens og impressio-
nismens foregangsmænd, men de var 
lige en generation yngre. 
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Som så mange andre kunstnere tog 
Th. Philipsen til Paris. Året var 1874, 
og han var i Paris i halvandet år. Her 
blev han begejstret for realismens 
mestre, bondelivsmaleren Jean-F ran-
cois Millet (1814-1875) og landskabs-
maleren Jean-Baptiste Corot (1796-
1875). Muligvis blev han også bekendt 
med impressionisterne, som holdt de-
res første udstilling i 1874, det år Th. 
Philipsen kom til Paris. I Paris fik Th. 
Philipsen, som mange andre skandi-
naviske kunstnere, undervisning på 
Leon Bonnats (1833-1922) skole. Her 

lærte han, meget i stil med impressio-
nismen, at indfange motivets karak-
tergivende hovedtræk fremfor at dvæ-
le ved detaljen. På trods af, at Th. Phi-
lipsen opdagede nye kunstretninger 
og lærte nye teknikker, blev de ikke 
straks taget i anvendelse. 

Impressionismen i 
Th. Philipsens maleri 

Hvad Th. Philipsen havde lært sig af 
nye tilgange til maleriet i Paris mod-
nedes gradvist, for hans maleri udvik-

Nyværk på Saltholm 
hen ad aften. 
Maleri a f  Th. Philipsen 
1885. 
(Kastrup gårdsamlingen) 
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lede sig nogle år senere betydeligt. I 
1882 tog han endnu engang på en af 
sine længere rejser. Først var han i Pa-
ris, hvor han så impressionisternes 7. 
udstilling med bl. a. Claude Monet 
(1840-1926), Auguste Renoir (1841-
1919) og Paul Gauguin (1848-1903). 
Herefter tog Th. Philipsen til Grana-
da i Spanien. Her mødte han den bel-
giske maler Remy Cogghe. Han var 
en kunstner, der uden at tilhøre kun-
stretningen, anvendte den impressio-
nistiske teknik. Også Th. Philipsen 
tilegnede sig teknikken og gav den sin 
egen udformning. Teknik, lys og farve 
smeltede sammen til en stemningsbe-
fordrende helhed. Det var især i hans 
malerier fra Tunis, som var næste sted 
på turen, at dette lykkedes, men også 
i Italien, hvor turen senere gik til, ser 
vi denne intense søgen efter lys og at-
mosfære. 

I 1885 gjorde Th. Philipsen et be-
kendtskab, som blev yderst vigtigt for 
hans videre udvikling mod impres-
sionismen. Det var bekendtskabet 
med Paul Gauguin, som var dansk gift 
og midlertidig opholdt sig i Køben-
havn. Paul Gauguin kritiserede Th. 
Philipsens billeder for at være for 
tunge og massive. Han lærte Th. Phi-
lipsen at bruge lange og små pensler, 

korte og faste strøg for at skabe stem-
ningen af vibrerende lys. Af Paul 
Gauguin lærte Th. Philipsen også at 
give sine billeder en større farvemæt-
tethed. I forsøg på at indfange lyset 
blandede Th. Philipsen ofte hvidt i si-
ne farver, hvilket gjorde hans billeder 
meget blege i farveholdningen. Paul 
Gauguin opfordrede Th. Philipsen til 
at bruge en kraftigere farvevalør, og, 
som de franske impressionister mes-
trede det, at skabe lyset ved hjælp af 
farven selv. 

Mødet med Paul Gauguin var 
igangsættende for Th. Philipsens im-
pressionisme. Det var lige efter Paul 
Gauguins besøg, at han langt om 
længe nåede frem til en afklaret im-
pressionistisk stil, som han prøvede at 
fastholde resten af sit liv. I 1889 invi-
teredes han med til udstillingen "Nor-
diske og franske impressionister", 
som afholdtes i Kunstforeningen. Her 
viste man en række franske impressio-
nister og værker af nordiske kunstne-
re, der turde vedkende sig denne radi-
kale kunstretning. Anmeldelserne var 
blandede, men Th. Philipsen fik en 
god modtagelse. Th. Philipsen var ik-
ke helt tilfreds, for han syntes, hans 
billeder var meget anderledes end de 
franske. Her skal man tænke på, hvor 



forskellige Th. Philipsens motiver er 
fra de franske kunstneres. Th. Philip-
sen maler den danske natur og skild-
rer den hele året. De franske kunstne-
re, som ofte var bosat i Provence, skil-
drede naturligvis deres natur og det 
liv de havde i Sydfrankrig. Det vil helt 
naturligt give forskellige billeder, 
selvom man benytter den samme 
teknik. 

Th. Philipsens Saltholm-billeder 

Impressionismen skinner særligt 
igennem i hans Saltholm-billeder. Et 
af de første billeder han lavede efter 
bekendtskabet med Paul Gauguin 
var billedet "Nyværk på Saltholm, 
hen ad aften", 1885. (Kastrupgård-
samlingen). Her ser vi marken med 
køer, gæs og høns foran Nyværk. I 
forgrunden er en pige i gang med 
dagens sidste malkning. Hun sidder 
i blå kjole og forklæde på sin malke-
stol og malker den sortbrogede ko. 
Ved siden af hende står en - sikkert 
fyldt - malkespand, hvori katten 
nysgerrigt kigger. Rundt om malke-
pigen og koen ser vi de andre køer, 
nogle ligger andre står, og imellem 
dem går høns og gæs. I baggrunden 
ligger gården Nyværk, badet i aften-

solen. Hele billedet er præget af en 
flot lys- og farvestemning, som får 
os til at fornemme luften og duften 
af sensommeraften. Billedet vidner 
om Th. Philipsens forståelse af de 
impressionistiske principper. Han 
bruger de små lette penselstrøg, som 
er medvirkende til at skabe en stem-
ning og atmosfære i billedet. Også i 
farveholdningen er han mere kraft-
fuld. De dominerende farver i bille-
det er den brændte orange og den 
lysblå farve. De to farver er komple-
mentærfarver, og at sætte dem op 
mod hinanden gør, at de forstærker 
hinanden og lyser op. I det lidt 
tidligere billede, "Marketenderiet Ny-
værk. Aften. En ko malkes", 1885, 
(Hirschsprungske Samling), ser vi 
samme motiv fra en anden vinkel. 
Heri er der en helt anden og mere 
bleg farveholdning. Th. Philipsen 
bruger endnu ikke kontrasterne til at 
skabe lys, men blander i stedet hvidt 
i farven for at skabe lys. 

Senere hen bliver han helt klar i sit 
udtryk og lysintensitet, hvilket i sær-
deleshed ses i hans modlysbilleder, 
som han laver omkring 1890. Blandt 
disse tælles det meget stemningsfulde 
billede "Med solen i øjnene. Salt-
holm", 1892, (Statens Museum for 
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Kunst). Her får vi et vue udover den 
lange flade ø. Ude i horisonten kan vi 
ane noget bevoksning og bebyggelse, 
og til venstre på horisontlinjen kan vi 
skimte Hollænderbrønden og køer-
nes drikkekar. I forgrunden ser vi tre 
køer, der bevæger sig ind i billedet 
mod brønden. Hele scenen er badet i 
modlys. Vi fornemmer solens stråler, 
der spreder sig fra billedets øverste 
kant og omfavner hele motivet. Solen 
trænger igennem, og danner en sol-
plamage på marken, hvori kørernes 

skygger udfoldes. I billedet ses ligele-
des, hvor fortræffeligt Th. Philipsen 
behersker de små lette penselstrøg. 
De enkelte motiver i billedet er mo-
delleret op af penselstrøg og små far-
veflader, hvilket giver indtrykket af et 
øjebliks billede. 

Et af de sidste billeder som Th. Phi-
lipsen malede ude på Saltholm, var 
"Parti fra Saltholm", ca. 1910, (Kast-
rupgårdsamlingen). Da han malede 
dette billede, var hans syn ved at blive 
meget dårligt. Det viser sig særligt i 



lyssætningen og selve "tegningen". 
Der er ikke nogen bestemt lyskilde. 
Himlen, der udgør halvdelen af male-
riet, har en nærmest monokrom blå 
farve, og det geometrisk tegnede hus, 
der er placeret helt ude i venstre side, 
er også meget forenklet. Fra huset går 
horisontlinjen, der adskiller himlen 
fra marken. På marken ser vi et vand-
hul, hvor omkring seks køer og to gæs 
er placeret. Der er ikke nogle konkre-
te skygger, kun nogle spejlinger af kø-

erne i vandet. Køerne og gæsene er 
også malet ensfarvede - lige bortset 
fra koen yderst til højre. Marken er 
det eneste sted, hvori vi ser nogle ind-
byrdes farvespil. Men billedet er 
interessant, og virker, i sin enkelthed 
og farveflader, helt modernistisk. 

Th. Philipsens skulpturelle arbejder 

Selvom det var indenfor maleriet, at 
Th. Philipsen især udfoldede sig, lave-

To køer. 
Skulptur i keramik a f  
Th. Philipsen. 
( Kastrup gårdsamlingen) 
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de han også skulpturarbejder. Her 
blev en del af motiverne ligeledes hen-
tet på Saltholm. På trods af at skulp-
turerne var en bibeskæftigelse i hans 
kunstneriske virke, var det dog med 
voksgruppen "To Køer", 1865, (Den 
Hirschsprungske Samling), at han i 
1865 debuterede på Charlottenborgs 
Forårsudstilling. 

Siden hen var det hovedsageligt i ke-
ramik, at han udførte sine skulpturer. 
Interessen for keramikken blev oprig-
tigt vakt i 1885, da han, på Niels Skov-
gaards (1858-1938) opfordring, be-
gyndte at arbejde i Johan Wallmanns 
pottemagerværksted på Utterslev 
Mark. Her arbejdede Th. Philipsen 
s mmen med Thorvald Bindesbøll 
(1846-1908), Niels Skovgaard, Joakim 
Skovgaard (1856-1933), Susette Skov-
gaard ( 1863-193 7) og Elise Konstantin 
Hansen (1856-1946). I dette værksted 
opstod et frugtbart kunstnerfælles-
skab, som fik stor betydning for dansk 
keramisk tradition og kunsthåndværk. 
Man ville, med inspiration fra Arts & 
Crafts-bevægelsen i England, skabe et 
æstetisk alternativ til masseproduktio-
nens standardiserede produkter. Man 
ville drage skønhed ind i dagliglivet for 
alle mennesker. 

I starten var det primært dekora-

tion af allerede udformede fade, men 
senere hen, da de blev mere fortrolige 
med håndværket, begyndte de selv at 
udføre små statuetter og figurer. 
Kunstnerne i Utterslev arbejdede me-
get forskelligt, og deres værker fik 
mange forskellige udtryk. For en del 
af dem var inspirationen fra græsk og 
japansk kunst stor, og andre, som 
Thorvald Bindesbøll, fik en mere ab-
strakt og ornamenteret form. Th. Phi-
lipsen arbejdede, som i sine malerier, 
med en naturalistisk tilgang til moti-
vet. Også i hans keramik er hovedmo-
tiverne dyrene på marken. Det kan 
blandt andet ses i fadene "Fad med 
liggende køer", u.å. og "Fad med tre 
kalve", u.å., (Kastrupgårdsamlingen), 
hvorpå han har lavet enkle konturteg-
ninger af dyrene med en blå streg. Th. 
Philipsen benytter her graffito-
teknikken, som var en ny teknik, 
kunstnerne i U tterslev benyttede. 
Teknikken består i, at man antyder fi-
gurer og ornamentering ved at ridse i 
leret med en pren, hvorefter lerover-
fladen dækkes med et tyndt lag begit-
teler ( tynd lermasse ), så motivet kom-
mer til at fremstå som relief. I sine se-
nere keramikskulpturer modellerede 
han motivet op og glaserede det med 
virkelighedsnære farver. Resultatet 



blev livagtige skulpturer, som To hes-
te, u.å. og To køer, u.å., Kastrup-
gårdsamlingen. 

Kulminationen og afslutningen på 
Utterslev-kunstnernes samarbejde var 
deltagelsen i "Den store Nordiske 
Udstilling" i 1888. Tiden var ikke mo-
den til de keramiske arbejder, og des-
uden kunne de ikke, trods idealistiske 
intentioner, tilfredsstille forbrugernes 
krav til pris og kvalitet. 

På trods af at arbejdet i Utterslev 
ophørte, fortsatte Th. Philipsen med 
jævnligt at lave keramiske skulpturer. 
Ligeledes begyndte han i Rom om-
kring århundredeskiftet at lave små 
skulpturer i bronze. 

Th. Philipsens kunstneriske pro-
duktion var stor. Værkerne han lave-
de på Saltholm, var af omfattende be-
tydning, men også arbejder han lave-
de rundt omkring i Danmark og på 
sine utallige udenlandsophold, var 
væsentlige. Hans værker afspejler 
den tid, hvori han malede, nemlig 
den diffuse tid i dansk kunsthistorie, 
hvor man stod over for bruddet med 
den idylliserede romantik til fordel 
for en mere realistisk og objektiv 
kunst. Th. Philipsen udviklede sig 
gradvis mod impressionismen, og 
han er blevet kaldt den første egent-

lige impressionist i Danmark. Han 
var den kunstner herhjemme, der 
forstod de nye tendenser og brugte 
det impressionistiske lys- og farve-
syn i sit maleri. Fra en følelsesfuld 
romantik over en registrerende rea-
lisme endte Th. Philipsen med en 
nordisk impressionisme, der har et 
stærkt personligt udtryk. 
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