Erindringsglimt fra 25 år med lokalhistorie
Kære medlemmer
Corona-restriktionerne gør det desværre fortsat umuligt at kunne gennemføre
arrangementer i Dragør Lokalhistoriske Forening. Den planlagte generalforsamling
den 9. marts 2021 må derfor udskydes indtil videre.
Det samme gælder markeringen af foreningens 25 års jubilæum, som på festlig vis
var planlagt til den 17. november sidste år.
Men vi har da heldigvis masser af gode arrangementer og oplevelser at kunne se
tilbage på.
I dette erindringsglimt vil vi sætte fokus på Saltholm.
Amager er Danmarks tættest befolkede ø med ca. 210.000 indbyggere på 97
kvadratkilometer. Og lige mod øst blot 5 km fra Amagers kyst ligger Danmarks
tyndest befolkede ø Saltholm, med blot to indbyggere på 16 kvadratkilometer.
Dragør Lokalhistoriske Forening har tre gange arrangeret ture til Saltholm for
foreningens medlemmer i henholdsvis årene 2000, 2001 og 2008. Endvidere har
foreningen udgivet et hæfte i 1999 med titlen ”Livet på Saltholm – samtale med en
indfødt”, hvor Hans Zimling fortalte om øen og om hans elskede museum.
I 2003 blev lillesøsteren Martha Zimlings erindringer udgivet af foreningen med
titlen ”Min barndom på Saltholm””, fortalt til foreningens daværende formand Kurt
Mathisen.
Til sommer forbereder kommunen et større arrangement i forbindelse med 500 året
for Hollændernes ankomst med forventet royal deltagelse med omdrejningspunkter
ikke mindst omkring Store Magleby Kirke, Amagermuseet og de lokale
fastelavnstraditioner med tøndeslagning til hest.
Hollænderne fik i 1521 foræret hele Amager og Saltholm af kongen Christian den
Anden, og mens Amager efterfølgende har udviklet sig til ukendelighed, så ligger
Saltholm stort set, som øen så ud for 500 år siden, da hollænderne ankom. Det er da
ganske bemærkelsesværdigt.
Et besøg på Saltholm er vanskeligt at arrangere, da foreningen selv må stå for
sejladsen, men hvis det kan lade sig gøre, vil vi prøve at gennemføre en sommertur,

når corona-restriktionerne giver mulighed herfor, og de praktiske forhold omkring
sejlads har fundet en løsning.
Formanden har stor viden om Saltholm efter mere end 40 år som medlem af
bestyrelsen i Saltholmsejerlauget, og han kan give en uddybende fortælling om øens
historie og enestående natur.
Siden sidste besøg på Saltholm er der etableret en velkomst-pavillon ved havnen,
med en fin oversigt og fortælling om Saltholms historie og natur. Endvidere er der
åbnet et fugletårn, som giver en enestående udsigt over Saltholm – ”Øresunds
grønne prærie”.
Med venlig hilsen
Claus Ehlers
Fotos:
Saltholm er en stor ø, ca. 8 km lang og 3 km bred. En tur øen rundt langs vandkanten
er ca. 25 km.
Saltholm Museum som det tog sig ud i Hans Zimlings tid.
Saltholms enestående natur fremstår i al sin herlighed fra fugletårnet ved
Barakkegården. Fra fugletårnet er afstanden til Øresundsbroens pyloner ca. 12
kilometer. Fra Saltholms sydkyst til den kunstige ø Peberholm er der ca. en kilometer.

