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Holmboen er et kvartalsblad for
Holm Sogneforening af 1. maj
1978.
Foreningen er upolitisk, og har til
formål at styrke og udvikle landsbyfællesskabet, såvel kulturelt
som selskabeligt samt medvirke i
alle sager til styrkelse af sognets
interesse af social og teknisk art
og samtidig være til hjælp for de
folkevalgte råd.
Indlæg i Holmboen
Bladets spalter er åbne for alle
medlemmer. Har du noget på
hjerte, er du velkommen til at
komme med indlæg til Holmboen.
Har du adgang til en computer,
kan du fx maile en wordfil med
dit indlæg, du kan ringe til en af
os, du kan aflevere det personligt
eller sende det i posten.
Materiale til næste nummer af
Holmboen skal være redaktionen i
hænde senest: 15. oktober 2016.
Holmboen udkommer omkring
1. februar, 1. maj, 20. august og
1. november.
Redaktion
Jonna Neumayr
Mobil: 2847 4281
Email: baunbjergvej@gmail.com
Oplag: 300 stk.
Løssalgspris: kr. 30,00
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Bestyrelsen for
Holm Sogneforening
Formand
Kristian Dreyer
Tlf. 2245 2169
E-mail: kedde-d@mil.dk
Næstformand
Jørgen Hornshøj
Tlf. 7449 0023
Email: jhornshoej@bbsyd.dk
Kasserer
Hans Chr. Jessen
Tlf. 2372 8757
Email: trolsgaard@bbsyd.dk
Sekretær
Gitte Kjærgaard
Tlf. 2293 2886
Email: kjaergaard.gitte@gmail.com
PR og bolig
Sanne Larsen
Tlf. 2232 7007
Teknik og miljø/pedel
Hanne Egtved Hansen
Tlf. 3054 2330
Pedel
Jan Philipsen
Tlf. 7449 0492
Revisorer
Gerda Lorenzen
Claus Jessen
1. suppleant
Bente Rasmussen
2. suppleant
Jessie Dowdall

Brugergrupper

Leje

Fællesspisning
Tom Møller
Tlf. 2537 1788
Joan
Tlf. 5299 0971

Udlejning af borde, stole og
service.

HAT
Jørgen Hornshøj
Tlf. 7449 0023
Lokalhistorisk
Henriette Matthiesen
Tlf. 2023 3650

Priser:
Borde: 25 kr./stk.
Stole uden hynder: 5 kr./stk.
Stole med hynder: 6 kr./stk.
Ring på telefon 7445 3324
torsdage fra kl. 18-19.
Priser på annoncer
i Holmboen

Holm Fodboldklub
Søren Kolmos
Tlf. 6126 3423

1/8.................. kr. 350
1/4.................. kr. 500
1/2.................. kr. 900

Strikkeklubben
Tove Bruun
Tlf. 2765 9602

Betaling: 1 gang årligt (januar).

Holm.infoland.dk
Esther Hess Madsen
Tlf. 6175 0619
Lotto
Hanne Egtved Hansen
Tlf. 3054 2330
Har du lyst til at deltage i en eller
flere af disse aktiviteter, kontakt da
venligst en af ovenstående personer.

1/8
1/4

1/2

Er du derimod interesseret i selv at
starte en ny gruppe op, kontakt da
venligst en fra bestyrelsen.
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Se kommende arrangementer på
www.olferts-venner.dk

Transport

Møllegade 27, Holm
6430 Nordborg
Tlf.: 74 45 89 00
Mobil: 40 13 77 95

Salg . Service . Reparation . Maskinvedligeholdelse . Nybygning

NIS DREYER · Aut. el-installatør
Brønd 7a · Holm · 6430 Nordborg · Tlf. 74 45 02 01

BLOMSTER & PLANTER
Ulbjerggade 23, Nordborg
Telefon: 74 45 14 44
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Bestyrelsens

KLUMME
AF KRISTIAN DREYER

Kære Holmboere
Overskriften og denne side er ny i
Holmboen, som I nok ser. Det er bestyrelsens hensigt, gennem denne
lille klumme, at fortælle lidt om,
hvad vi går og laver for tiden. Ligeledes vil den blive brugt til at fortælle, hvad der er sket siden sidste
udgave af Holmboen og hvad der
sker i tiden frem mod næste udgave
af både stor og småt. Samtidig vil vi
også bruge klummen til at bringe
budskaber ud af interesse for dem
der gider læse det – her tænkes på
de ting der rører sig på det kommunale- og regionale plan for byer
og områder som vores. Det kunne
også være at der i ny og næ, ville
komme nogle holdnings-spørgsmål til fremtiden i Holm, som så kan
diskuteres over hækken med naboen eller ved andre lejligheder. Vi
håber selvfølgelig at I vil tage godt
imod denne lille klumme, og skulle
man have kommentarer til indholdet, så er man meget velkommen
til at kontakte en fra bestyrelsen, og

vi tager den eller de kommentarer
med på først kommende bestyrelsesmøde.
Siden sidst har bestyrelsen valgt
at ændre lidt i opstillingen således
at Kristian Dreyer har overtaget
formandsposten i foreningen og
Jørgen Hornshøj har fået hvervet
som næstformand. Jørgen har været formand i et par år efter Lasse
Schmidt og har i den periode stået
i spidsen for et af de største projekter de sidste mange år, renovering
af Sognegården. Det har været en
stor opgave, der er løst på fornemste vis, med sammensætning af de
rigtige ressourcer til at løse så stor
en opgave. Tak for indsatsen som
formand Jørgen!
Et ungt par fra Lønsemadevej, Louise og Jan, har været så gavmilde
at forære Sogneforeningen deres
legeplads. Efter et så flot tilbud
valgte bestyrelsen af sige ja tak.
Nogle stærke folk tog fat og nu lig5
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ger legepladsen på Sognegårdens
parkeringsplads. Der er allerede et
par stykker der har givet udtryk for
at ville hjælpe med opsætning, når
den tid kommer. Og der er lige det
med den tid – hvorfor kommer den
ikke op, nu har vi jo fået den? Vi arbejder på sagen og det er en sag, og
desværre ikke lige nogen nem og
hurtig sag. Da vi er underlagt nogle
bestemmelser, bekendtgørelser og
andre juridiske agter som en del af
den kommunale forvaltning, så er
der nogle procedurer vi skal igennem inden vi kan og må opstille
den. Vi skal undersøge forsikringsforhold og opsynspligt samtidig
med at den skal godkendes af særligt uddannede. Og den skal i øvrigt
helst godkendes opsat det sted den
skal stå, hvor underlaget også skal
have en vis standard. Men alle disse
forhold skal ikke tage glæden fra
den flotte gave, og op kommer den.
Vi tager for alvor fat på sagen igen
her efter sommerferien, hvor administrationen i Sønderborg igen indfinder sig på arbejdspladserne.

men med Dyvig Bådelaug. Formålet
skulle være at spare lidt ressourcer,
det kræver alligevel lidt benarbejde
og forholdene ved Lønsemaj er lidt
problematiske, hvis man skal bruge
et toilet. Samtidig har der tidligere
været ønske om at flytte det lidt
tættere på byen. Men der er ikke
truffet nogen beslutning, og man
er velkommen til at give sit besyv
med.

Bestyrelsen fik en flot juniaften afholdt Sankt Hans ude ved Lønsemaj, læs mere andet steds i bladet.
Men vi nævner den lige her, for i
evalueringen af arrangementet
blev vi enige om at kigge lidt på om
der var mulighed for at slå os sam-

Lige om lidt står den på årets fest
i Holm, Høstfesten, også her forsøger vi at ændre lidt på opsætningen af hele dagen. Forstået på den
måde, at vi ønsker en bredere skare
af hjælpere til at hjælpe til omkring
festen. Nu synliggøre vi opgaverne

Sognegården, Holm Skole eller bare
skolen, kært barn mange navne, bliver brugt flittigt. Så flittigt at bestyrelsen var vært ved et møde for alle
brugergrupper, hvor formålet var at
få koordineret, hvilke tider de forskellige grupper skal bruge skolen
og hvornår de forskellige aktiviteter
går i gang. Vi kan roligt sige at der
er en god trafik på Sognegården og
mødet endte ud til alles tilfredshed.
Der var et par grupper der ikke var
repræsenteret, men dem fanger vi
senere. På mødet kom der også et
par ønsker frem, som bestyrelsen
vil arbejde på at få opfyldt.

her i bladet og så håber vi at rigtig
mange vil tilmelde sig og give en
hånd med. Også i fremtiden vil I se
lignende opslag i forbindelse med
andre arrangementer, på den måde
håber vi at skabe lidt mere balance
i tingene.

at kigge med når skiltet står fremme
ved indkørslen til Holm by. For dem
der har Facebook og tilmeldt sig
gruppen Holm Sogneforening, så vil
dette også være en platform, hvor
informationer gives, og hvor man er
velkommen til at kommentere eller
blot give sin holdning tilkende.

Hvis vi kigger lidt længere frem i efteråret er der allerede mange spæn- Vi vil gerne ønske jer alle en god
dene aktiviteter og arrangementer sensommer, håber vi ses derude.
på kalenderen, noget for enhver
smag kan vi godt love. Nærmere om Bestyrelsen
disse tilgår løbende, vi opfordrer til
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HØSTFEST
Cykelringridning for børn kl. 14 med start fra Sognegården.

Vi cykler en lille tur gennem byen og slutter med ringridning på
Sognegården. Der er lidt godt til mavsen undervejs.
Deltagelse med pyntede cykler
eller andet pyntet "køretøj".

Høstfest for de voksne kl. 19 i laden hos Kaja og Christen.

Spis din medbragte mad og hyg dig sammen med de andre
holmboere og gæster. Der vil være høsttale og underholdning
ved Xzet. Der kan købes drikkevarer til høkerpriser hele aftenen.
Køb af billetter senest torsdag den 1. september mellem
kl. 18-19 i Sognegården.
Pris for medlemmer af Holm Sogneforening: 60 kr.
Ikke medlemmer: 110 kr.
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3. september 2016

Vi har brug for en hjælpende
hånd til årets høstfest, meld dig
til et hold 
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hjælpende hånd

Vi har brug for en
til følgende til årets høstfest

HOLD 1
Onsdag den 31. august kl. 17
Klargøring/rengøring og opsætning af lys i Chrestens lade
HOLD 2
Torsdag den 1. september kl. 17
Opstilling af scene, borde, stole og bar
HOLD 3
Fredag den 2. september kl. 19
Borddækning og pyntning af laden samt opstilling af toiletvogn
HOLD 4
Søndag den 4. september kl. 11
Oprydning
Tilmelding til et af holdene til Hanne på mobil 3054 2330.
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Fællesspisning
i Holm sognegård

Så er der igen fællesspisning,
første gang

tirsdag den 4. oktober
og herefter den første tirsdag i måneden.
Tilmelding skal ske senest en uge før til
Tom på tlf. 2537 1788
eller Joan på tlf. 5299 0971

Mellemvej 21
6430 Nordborg
Telefon: 7449 0379
E-mail: adm@colorsigns.dk
www.colorsigns.dk

Nordborg
Telefon 74 45 05 52

Gode dagligvarer
hver dag!
– lige ved hånden
til den rigtige pris!
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Er der nogen der
ikke har fået købt et
medlemskort til Holm
Sogneforening, kan de
henvende sig til bestyrelsen i kontortiden
torsdage kl. 18-19 på
sognegården.

HUSK

HØSTFEST 2016
3. september

Lotto i Holm sognegård
Så starter sæsonen op igen

mandag den
5. september
Alle velkommen til en omgang lotto
i sognegården.
Der serveres kaffe og kage i pausen.
CHILIAFTEN
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ZUMBA

Zumba er startet op den 11. august
med Louise som instruktør igen.
Hver torsdag kl. 18.30-19.30
i Holm sognegård

ng
spisni
Fælles lm
i Ho
gård
sogne ng
ga
første ber
o
4. okt

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Zumba

12

13

14

Ma

Ti

On

To

Fr

Lø

Sø

Ma

Ti

On

To

Fr

Lø

Sø

August 2016

On

Ti

Ma

Sø

Lø

Fr

To

On

Ti

Ma

Sø

Lø

Fr

To

for Holm Sogneforening
August-Oktober 2016

Aktivitetskalender

14

13

12

11

10

9

8 Zumba

7

6

5 Lotto starter op

Fr

To

On

Ti

Ma

Sø

Lø

Fr

To

On

Ti

Ma

3 HØSTFEST
4

Sø

Lø

2

1 Zumba

September 2016

14 Chiliaften

13 Zumba

12

11

10

9

8

7

6 Zumba

5

4 Fællesspisning

3 Lotto

2

1

Oktober 2016

15

16

17

18 Zumba

19

20

21

22

23

24

25 Zumba

26

27

28

29

30

31

Ma

Ti

On

To

Fr

Lø

Sø

Ma

Ti

On

To

Fr

Lø

Sø

Ma

Ti

On

Fr

To

On

Ti

Ma

Sø

Lø

Fr

To

On

Ti

Ma

Sø

Lø

Fr

To

30

29 Zumba

28

27

26

25

24

23

22 Zumba

21

20

19 Lotto

18

17

16

15 Zumba

Ma

Sø

Lø

Fr

To

On

Ti

Ma

Sø

Lø

Fr

To

On

Ti

Ma

Sø

Lø

31 Lotto

30

29

28

27 Zumba

26

25

24

23

22

21

20 Zumba

19

18

17 Lotto

16

15

Fra Holmbodagbogen

Maj
Nedbør: 27,6 mm
12. Zumba.
19. Zumba.
26. Zumba.
Juni
Nedbør: 70,6 mm
02.
09.
10.
12.
14.
14.
16.
23.
23.
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Zumba.
Zumba.
Hans Philipsen (før Bjørnkærvej 20), fyldte 90 år.
Anna Grethe Gundersen, Møllegade 95, fyldte 50 år.
Gerda Jessen, Møllegade 68, fyldte 75 år.
Annelise Høj, Enghaven 6, fyldte 75 år.
Zumba.
Zumba.
Sankt Hans.

25. Hans Peter Sandvei Thomsen, Brønd 14, døde.
28. Brugergruppemøde.
30. Zumba.
Juli
Nedbør:
09. Jonna og Christian Jepsen, Baunbjerg, fejrede guldbryllup.
21. "Visens skib" til Dyvig.
		 Jenni og Polle er flyttet til Baunbjerg.
		 Inge Sadolin har købt Møllegade 43.

Entreprenør
Aut. kloakmester

Stolbrogade 23, Stolbro, 6430 Nordborg
Telefon: 7445 9988 • Mobil: 2049 5198
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Hjortspringbådens Laug fylder 25 år
Indledning
Hjortspringbådens Laug eller rettere sagt Lindeværftet er én blandt de
enestående ”kulturelle fyrtårne”, der beriger vor landsby sammen med
Jollmands Gård, Sognegården med sine mange aktiviteter, Vineriet samt
Dyvig med sine roklubber og sejlklubber.
Disse ”fyrtårne” undertreger, at kulturen trives vel i ”Udkantsdanmark”,
de bidrager til sammenhold i landsbyen og knytter denne til det øvrige
kulturelle Als.
Hjortspringbådens Laug, der har til huse på Lindeværftet, fyldte 25 år
den 3. juni. Lad os da ved 25 års jubilæet se tilbage på årene, der gik.
Den nære fortid
Vi er tilbage til 1915. Jens Raben, leder af museet i Sønderborg, ham
der stiftede ”Verein der Heimatskunde”, det der siden blev til ”Historisk
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Samfund for Als og Sundeved”, blev indkaldt til krigstjeneste. Heldigvis
for ham (og for os) blev han kasseret for at have tuberkulose. Han blev
indlagt på Sønderborg lazaret, hvor han lå sammen med en Jørgen Christensen, der fortalte ham, at han havde hørt, at der ved tørvegravning i en
mose oppe ved Hjortspring var blevet fundet mange rustne spydspidser,
der var blevet smidt ind i et hegn. Der var også fundet en lang planke, der
var blevet tørret og brændt.
Jens Raben blev forfærdet, og da han blev udskrevet, tog han op til ejeren
af mosen, Nygård hed han, hvor han overtalte ham til at ophøre med
tørvegravningen indtil bedre tider.
Disse fandt sted i 1920 ved genforeningen, hvor Jens Raben skrev til
Nationalmuseet og beskrev fundet. Samme år kom en repræsentant til
Nygård og aftalte, at der kunne finde en udgravning sted.
Denne startede i 1921, hvor man fandt hundredevis af spyd og andre
våben og i 1922 udgravede man det båden. Udgraveren var G. Rosenberg,
en af de mest kvalificerede arkæologer og konservatorer. (Det var også
ham, der i 1937-38 udgravede Ladbyskibet).
I 1937 udgav Rosenberg bogen ”Hjortspringfundet”, hvor han tidsfæstede
fundet til 350 f. Kr. I bogen var vedlagt en tegning af båden, udført af den
norske skibsarkitekt Fr. Johannessen.
Det er denne tegning, der var grundlaget for vor rekonstruktion.
Den fjerne fortid
Den romerske forfatter Cornelius Tacitus skrev i år 98 e. Kr. bogen ”Germania” hvor han fortalte at Germanerne, når de havde slået en fjende,
ofrede dennes våben og udstyr til guderne ved at sænke dem i en hellig
sø. Det var det der skete ved Hjortspring ligesom ved de mange senere
ofringer ved Thorsbjerg i Sydslesvig, i Nydam på Sundeved, i Eidsbøl ved
Haderslev, i Illerup Ådal og i Vimose på Fyn. 
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 Nutiden 1991-2016
I 1991 opfordrede Nordborg kommune sogneforeningerne til at starte
aktiviteter, der kunne føre Nordborg Kommune ”ind på landkortet”.
I Svenstrup besluttede man at fokussere på Hjortspringfundet. Tanken
var at låne den på Nationalmuseet opstillede Hjortspringbåd. Det blev
nu snart opgivet som urealistiskt. Man besluttede så at lave en kopi af
båden. ”Det kunne vel ikke være så svært”. Der blev via Flemming. Rieck
skabt kontakt til Søren Vadstrup, en ansat ved Nationalmusets afdeling
i Brede. Han havde tidligere været tovholder for fremstilling af en kopi
af båden på Vikingemuseet i Roskilde. Denne kopi blev nu en fiasko, 50
cm smallere og med bedrøvelige horn. Vadstrup kom til Svenstrup til et
møde, hvor godt 40 personer deltog.
Vadstrup kunne fortælle om sine erfaringer, hvor vanskeligt det havde
været, ikke mindst af finde det rigtige træ (båden var bygget af lindetræ).
Han understregede, at en bygning af båden kun havde værdi, hvis de
sidste tolkninger af fundet var inkluderet.
Uanset disse advarsler besluttede forsamlingen at bygge en kopi af
Hjortspringbåden. Den 3. juni 1991 stiftedes Hjortspringbådens Laug,
organiseret i en række grupper efter medlemmernes interesser såsom
bådbygning, konstruktion, smedning af værktøj, fremskaffelse af træ,
et værksted, den historiske baggrund, fundets våben og mange andre.
Bestyrelse skulle tage sig af det financielle og økonomien, af organisationen, af PR-virksomhed, af information til medlemmerne og lignende
støtteaktiviteter til de arbejdende grupper.
Forberedelsen 1991-1994
Værkstedsgruppen fandt hurtigt et værksted i Wittes bygning i Holm, der
tidligere havde været, først kyllingefarm og siden maskinsnedkeri, den
bygning, der ligger på Dyvigvej nr. 11. Vi startede med at leje en del af
bygningen og siden købte lauget hele bygningen. Bygningen blev kaldt
Lindeværftet, idet båden var bygget af lindetræ.
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Udstyrsgruppen tog til Nationalmuseet i såvel København som i Brede
og der opmålte de fundets mange dele, våben og træting.
Smedegruppen fik en aftale om at måtte anvende Danebod Højskoles
smedje. Siden byggede vi vor egen på Lindeværftet og vi var så heldige,
at vi fik skænket alt smedeværktøjet, tænger, hamre og ambolter fra
smed Peter Mathiesen i Holm.
Konstruktionsgruppen fik fremskaffet tegninger, dels fra Nationalmuseet
og dels fra Oslos Universitet.
Vi fik et stort beløb til financiering af aktiviteterne fra Fabrikant Mads
Clausens Fond.
Trægruppen havde store problemer med at skaffe de rigtige lindestammer, der skulle være uden sidegrene de første 15- 18 m. I Danmark
fandtes de ikke. Der gik tre år før vi, gennem en kontakt til Prins Richardt
af Berleburg fik en aftale med en polsk nationalpark lidt syd for Gdansk
om at måtte købe fire stammer.
Det var en gunstig forsinkelse, idet vi brugte de tre år til at øve os
i at bearbejde lindetræ med fortidens værktøjer, som smedegruppen løbende forsynede byggegruppen med. Vi fik nogle lokale mindre træstammer fra et medlems gård til dette formål. Vi byggede to
prøvestykker i skala 1:1, ét af de midterste 1,5 m af båden og ét af en
stævn, 4 m langt.
Historiegruppen studerede litteraturen for at danne et billede fortidens
samfund.
I 1994 ankom de fire lindestammer til Holm, de tre blev sænket i vand i
Dyvig, meden vi gik i gang med at tildanne kølplanken på Lindeværftet.
Fortsættes i næste nummer af Holmboen.
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Sankt Hans

den 23. juli 2016
En dejlig lun aften med hygge og
sommerstemning. Endelig en Sankt
Hans med godt vejr. Anders holdt en fin
båltale og snakken gik, medens vi fik en
enkelt grillpølse og en øl/vand. Børnene
bagte snobrød og muntrede sig med det
de kunne finde. Det blev en Sankt Hans,
hvor vi ikke havde lyst til at skynde os
hjem, en aften som viste sig sådan, som
en sommeraften skal være. En dejlig lun
aften.
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Buketter • Bårebuketter • Brudebuketter
Sammenplantninger • Chokolade og vin

Blomsterværkstedet

Storegade 25 • 6430 Nordborg • Telefon: 7449 1212
Medlem af Euro Florist
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CHILIAFTEN
Fredag den 14. oktober 2016 kl. 18.30
holder vi Chiliaften i sognegården
Der vil blive serveret Chili con Carne i en stærk og mindre stærk udgave,
dertil serveres ris og salatbar samt brød, og der kan købes øl, vin og vand.
Max 90 deltagere efter først til mølle princippet.
Pris for spisning: kr. 100,00
Tilmelding senest 1. oktober til Hanne på mobil 3054 2330.
25

Oldenor Mølle
Billedet viser Oldenor Mølle, der
ved hjælp af en snegl-pumpe
trak vandet op fra det lavere
liggende vandspejl i Oldenor Sø,
op gennem dæmningen og ud i
Oldenor Vig.
Ud over den med vind drevne pumpe, var der også indtil omkring 192223, installeret en dampmaskine, der drev en slags suge-pumpe, der
kunne hæve vandet betydeligt højere end vindmøllen.
Den blev senere afløst af en svensk glødehovedmotor med råolie som
brændstof. Det har været noget nemmere end de store stenkul til
dampmaskinen, der først skulle slås i stykker med en stor hammer.
Oldenor var dengang et
interessentselskab, og møllen
og afvandingen blev på den tid
passet af Hans Dall (1856-1952)
og hans kone Ann Jørgensen fra
Oksbøl (1856-1941), og som ses
til højre på billedet i færd med
at vande deres køer i kanalen,
tilløbet til møllen. Til venstre i
billedet ses naboen Hans Nissen
Høi (1843-1933) der står med sin husholderskes søn, Nicolai Henriksen,
ved hånden. Lønnen indebar ikke så mange kontanter på den tid, men
der var fribolig og et græsareal, der kunne føde et par køer, nogle kalve
og et par får. Høns og ikke mindst ænder havde særdeles gode forhold.
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Hans Dall arbejdede også en del på Dyvig Bro, der på den tid endnu
havde ikke så lidt skibsfart.
Ann og Hans Dall rejste fra møllen i 1928, og blev efterfulgt af Grethe og
Jørgen Grau. De var der indtil 1933.Herefter blev hele søen med møllen
udpagtet og noget senere solgt.
Møllen gik i forfald. En kort tid blev den erstattet med en vindrose, men
allerede inden krigen var også den væk.
Den før omtalte dæmning blev gennembrudt i stormfloden 1872.
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