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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. august 2013.
Holmboen udkommer omkring 1. februar, 1. maj, 20. august og 1. november.
Oplag:
300 stk.
Løssalgspris:
kr. 30,00
Redaktion:
Jonna Neumayr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tlf. 2847 4281
E-mail: baunbjergvej@gmail.com

Bestyrelsen
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
PR og bolig:
Teknik og miljø/pedel:
Pedel:
Revisor:
1. suppleant:
2. suppleant:
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Lasse Holm Juhler, Ramsdam 8 . . . . . . . .  tlf. 2072 1819
E-mail: lasse.schmidt@danfoss.com
Kurt Kjær  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tlf. 4114 1625
Hans Chr. Jessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tlf. 2372 8757
E-mail: trolsgaard@bbsyd.dk
Gitte Kjærgaard, Ellehave 10 . . . . . . . . . . .  tlf. 2293 2886
E-mail: kjaergaard.gitte@gmail.com
Sanne Larsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tlf. 2232 7007
Steen Jørgensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tlf. 2612 0334
Jan Philipsen, Bøgestien 1 . . . . . . . . . . . . .  tlf. 7449 0492
Gerda Lorenzen
Bente Rasmussen
Jessie Dowdall

Brugergrupper i Holm Sogneforening
Under Holm Sogneforening er der for tiden følgende brugergrupper:
Aktivitet
Kontaktperson
Adresse
Telefon
Fællesspisning............. Joan & Tom Møller........... Dyvigvej 8.....................7449 1788
HAT.................................. Jørgen Hornshøj............... Egestien 3......................7449 0023
Lokalhistorisk............... Henriette Matthiesen..... Damgade 26.................2023 3650
Holmboen..................... Jonna Neumayr................. Baunbjergvej 11..........2847 4281
Musik............................... Ib og Anne Marie............. Nørrehaven 12.............7449 0418
Ungdomsklubben...... Søren Kolmos.................... Damgade 16.................6126 3423
Holm Fodboldklub..... Søren Kolmos.................... Damgade 16.................6126 3423
Har du lyst til at deltage i en eller flere af disse aktiviteter, kontakt da venligst en
af ovenstående personer.
Er du derimod interesseret i selv at starte en ny gruppe op, kontakt da venligst en
fra bestyrelsen.

Forskelligt
LEJE af borde, stole, service.

Ring på telefon 7445 3324 – torsdage fra kl. 18-19

Priser på annoncer i Holmboen:
1/8................ kr. 350
1/4................ kr. 500
1/2................ kr. 900

1/8
1/4

Betaling: 1 gang årligt (januar).
1/2
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Entreprenør
Aut. kloakmester

Stolbrogade 23, Stolbro, 6430 Nordborg
Telefon: 7445 9988 • Mobil: 2049 5198
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Klinik for Fodterapi
Pia Pallumblad
Statsaut. fodterapeut

Se kommende arrangementer på
www.olferts-venner.dk

Nordborgvej 81
Bygning D11
6430 Nordborg
Mobil: 2171 7192

Transport

Møllegade 27, Holm
6430 Nordborg
Tlf.: 74 45 89 00
Mobil: 40 13 77 95
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Referat af generalforsamlingen den 20. februar 2013
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Beretninger fra diverse brugergrupper
4. Regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg på valg er Gitte Kjærgaard
		
Morten Andersen
		
Per Schmidt
		
(Thomas Jakobsen rækker sig fra sin post)
Der bydes velkommen af formand Lasse Schmidt, til i alt 27 personer inkl. bestyrelsen.
Jørgen Hornshøj vælges som ordstyrer.
Bestyrelsen har spurgt om vi kan behandle indkomne forslag efter valget til
bestyrelsen, da vi ikke ved om vi med sikkerhed kan stille nok op til valget for at
udfylde alle pladserne i bestyrelsen. Dette er enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsens beretning ved formand Lasse Schmidt.
Vores gamle skole er efterhånden ved at trænge til en kraftig renovering. Derfor
blev der ved generalforsamlingen i 2012 stillet et forslag om at nedsætte en
arbejdsgruppe der havde til opgave at lave en renoveringsplan til bestyrelsen
der efterfølgende ville tage stilling til en prioritering af en sådanne plan.
Denne plan er efterhånden ved at være udarbejdet og er blevet forelagt bestyrelsen. Dog er der endnu små justeringer som grupperne arbejder videre med
før de kan begynde at søge fonde om økonomisk støtte. Er man interesseret i
at få en nærmere detaljeret forklaring på hvad renoveringen og ombygningen
omfatter, er man velkommen til at kontakte én fra bestyrelsen.
I det forgangene år blev vi kontaktet af Holm Fodbold Klub (HFK) som meget gerne ville være en del af Holm Sogneforening. Dette har vi i bestyrelsen
drøftet og vi kunne godt se en fordel i at få dette praktiseret. Vi har afholdt et
par møder med HFK´s formand og kasserer for at få en forståelse af hinandens
foreninger. Meningen var at HFK pr. 1. januar 2013 skulle være indgået i Holm
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Sogneforening som en brugergruppe på lige fod med vores andre brugergrupper. Desværre har vi endnu ingen afklaring fået fra HFK om de stadig ønsker at
være en del af Sogneforeningen.
På grund af manglende initiativ har vi ikke kunne få en lottogruppe i gang i år.
Skulle der sidde én eller nogle stykker der meget gerne vil starte lottogruppen
op igen, er i meget velkommende til at kontakte én fra bestyrelsen, så vi atter
kan få noget mere liv i huset igen.
I foråret 2012 købte Holm Sogneforening et nyt lyd anlæg til salen. Dette har
været til stor glæde og gavn for HAT (Holm Amatør Teater). Vi håber at vi også
kommer til at bruge anlægget til mange andre arrangementer som både nye
som gamle.
Først på sommeren lykkedes det at få installeret badebroen ved Odderkær
strand. Broen blev en realitet da Holm Sogneforenings LUP gruppe fik ansøgt
om tilladelser og hentet tilbud hjem. Broen blev indviet med grillpølser, øl og
vand og naturligvis en tur i vandet fra broen.
Ved en arbejdsdag i efteråret, fik vi monteret vores baldakiner over vores to
indgangsdøre. Dette har vist været en fordel for vores rygere der nu kan stå en
smule i tørvejr. Samme dag fik vi også installeret nye udendørslamper på hele
bygningen, så nu skulle det igen være muligt at ramme dørhullet.
Også takket være vores LUP gruppe er det også lykkes os at få en gangsti ned
mod Dyvig som videre følger vandkanten ud til ”Fars dam”.
Ellers har vi haft god opbakning til vore arrangementer i 2012. Ved høstfesten
havde vi for første gang fået økonomisk støtte fra 2 sponsorer. Måske det vi
skulle overveje at søge nogle flere sponsorater til sådanne arrangementer.
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for samarbejdet i 2012 og ligeledes
takke alle der på én eller anden måde har været med til at gøre en indsats for
Holm Sogneforening – ingen nænt, ingen glemt. Tak!
Beretninger fra brugergrupperne:
Lokalhistorisk: Der holdes stadig møde en gang i måneden. De har åbent hver
den sidste lørdag i måneden i vintermånederne, de har ikke været til så mange
arrangementer i år. Der er mange af de besøgende fra Jollmansgaard, der slår
et smut op forbi skolen, så de vil fra lokalhistorisk opfordre til at vi sørger for, at
der altid er pænt og ryddet på skolen også.
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HAT: Forestillingen fra 2012 ”Et skær af et sommerhus mareridt” var et af de
morsomste stykker, vi har sat op, og vi spillede igen for fulde huse til vores åbne
forestillinger. Tirsdag havde vi solgt en forestilling til Hjem og Kultur og søndag
var det Tangshaves tur. Til alle forestillingerne havde vi stor glæde af det nye
lydanlæg med trådløse mikrofoner. Det har virkelig givet afviklingen af forestillingen et løft. Skuespillerne er ved at vænne sig til dem, selv om der har været
enkelte tilfælde, hvor nogen har glemt at slukke for mikrofonen, når man gik af
scenen, og tænde for den når man kom på scenen. Heldigvis kan lydmanden
træde i kraft der.
Det hele er foregået med den sædvanlige hyggelige og muntre stemning, som
vi gerne vil have som vores kendetegn, selvfølgelig blev der også en lille skilling
til sogneforeningens kasse, da vi var færdige.
Dele af HAT-holdet gav et par revy numre til Brandværnsfesten, og deltog også
traditionen tro, med nogle hjemmelavede sketchs til høstfesten. Desuden er et
par runde fødselsdage blevet gjort lidt usikre med vores indfald.
I år opfører vi ”Jagten på det grå guld” som sædvanlig den 1. weekend i marts,
både fredag og lørdag. Hjem og Kultur og Tangshave har også købt forestillinger i år, som spilles den efterfølgende onsdag og søndag.
Kigger vi ud i fremtiden har HAT to udfordringer, den første er hele tiden at
finde nye teaterstykker, der passer til os og vores publikum, den anden er løbende, at få nye medlemmer til vores trup. De sidste to år er der ikke kommet nye
medlemmer i truppen.
Slutteligt vil vi gerne takke alle der har givet en hjælpende hånd, med at sy kostumer, sætte scene op, sælge billetter, stå i baren, lave mad, bage kage, og de
mange andre ting, som er dele af de fundament forestillingerne står på, og sidst
men ikke mindst tak til vores trofaste publikum.
Kærlig hilsen HAT
LUP: De er godt i gang med opstartsfasen af renoveringsprojektet på skolen,
der bliver regnet på det, og der skulle gerne blive til nye vinduer, nye toiletter
og gangen ved arkivet. Desuden bliver der forhandlet med kommunen om at
de betaler resten af vinduerne til skolen.
Der mangler stadig at komme 50.000,- fra LAG, men det hele er ved at blive gennemgået af revisorerne, men om et par måneder er de nok klar til udbetaling.
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Er der nogen der har spørgsmål eller kommentarer til beretningerne? Kommentar til beretningerne, der kommer til at mangle frivillig arbejdskraft når
projekterne på skolen skal i gang, så har man lyst til at melde sig til at give en
hjælpende hånd, kan man melde sig til LUP gruppen.
Beretningerne er enstemmigt vedtaget.
Regnskab:
1
223.344,- kr.
2
27.249,- kr. de nye lamper udenfor er med heri.
3
11.142,- kr. med udgifter på 2.171,- kr.
4
30.000,- kr.
5
småting
6
7
8
9
driftstilskud og diverse fonde
10
11
i år et fint overskud på 9.765,- kr.
12
13
14
15
ingen musik i år.
Der har i 2012 været et under skud fra primo til ultimo 2012 på 108.785,- kr.
Der er i 2012 givet tilskud på i alt 104.600,- og investeret i alt 223.344,- kr.
Der bliver spurgt ind til hvor vidt vi kommer rundt og stemmer dørklokker for at
få medlemskontingentet ind. men det gemmer vi til eventuelt.
Regnskabet er enstemmigt vedtaget.
Fastsættelse af kontingent:
Fra bestyrelsens er det ikke planlagt en kontingentændring, og det er vedtaget.
Behandling af indkomne forslag:
Der er ingen indkomne forslag ud over det forslag bestyrelsen har stillet med at
sammensætningen af bestyrelsen skal ændres til 5 medlemmer.
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Pause kl. 20.10. – 20.40.
Valg til bestyrelsen:
På valg er Gitte Kjærgaard der ønsker genvalg
Per Schmidt ønsker ikke genvalg
Morten Andersen ønsker ikke genvalg
Thomas Jakobsen er ikke på valg, men ønsker at trække sig.
Sanne Larsen, Steen Jørgensen er blevet foreslået. Anders Jessen og Bjarne
Eliasen er blevet spurgt men ønsker ikke at stille op. Ib Jensen og Annemarie
Jensen, Allan Sarsgaard ønsker ikke at stille op til valg. Kurt Kjærgaard stiller op
til valg i stedet for Thomas.
1 suppleant i stedet for Frede Rasmussen er Bente Rasmussen blevet valgt
2 suppleant er Jessie Dowdall, der ønsker genvalg.
De to Revisorer ønsker genvalg, så Gerda Lorenzen og Claus Jessen er valgt.
Eventuelt: Der bliver spurgt til om der ikke bliver gjort opmærksom på at vi
kommer rundt med medlemskort, men det er med i Holmboen hvert år, at nu er
det ved at være tiden, hvor vi kommer rundt og ringer på.
Bjarne Eliasen efterspørger en gæstebog til alle husets gæster, så de kan skrive i
hvornår og til hvilke arrangementer de har været her til.
Det er også vigtigt for LUP at vide hvor mange der egentlig bruger skolens faciliteter, når der skal søges fonde.
Lasse Schmidt kunne godt tænke sig at de der er til stede i aften tænker over
eller kommer med ideer til hvordan vi kan opkræve vores kontingenter på en
god måde.
Vi kunne efterspørge nogle frivillige til at hjælpe med at sælge medlemskort, så
kan det være vi fanger flere.
Christine Holst spørger medlemskort så de også kan sælge dem, til de folk der
kommer og vil købe medlemskort.
Bente Rasmussen vil gerne have lidt mere orientering fra bestyrelsen om, hvordan udlejningen skal finde de ting der skal udlejes, og hvilke ting der skal lejes
ud. Da de er blevet flyttet, er de ikke alle blevet orienteret.
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Gerda Lorenzen vil gerne have at vi for eftertiden kun lejer service ud til max 60
personer, da der ikke er nok service ellers.
Igen bliver der opfordret fra bestyrelsens side af, at rygepolitikken overholdes,
da skolen lokaler skal være røgfrie, da vi ellers mister vores tilskud fra kommunen.
Ib Jensen spørger til planen vedr. renovering af skolen, om de udendørs toiletter ikke skal renoveres, også selv om fodboldklubben ikke skal med ind under
sogneforeningen. Spørgsmålet lyder på, om de ikke skal sættes i stand, så de
der kommer til skolen, kan komme på toilet selv om skolen ikke er åbent. Skal
de renoveres, så er der diverse lovkrav der skal overholdes, og hvis ikke, skal de
så ikke rives ned.
Hvem skal holde toiletterne? er det fodboldklubben, eller er det sognegården?
Thomas Jakobsen har fået tilbud hjem til bestyrelsen, på et nyt nøglesystem, så
alle brugergrupper skal forberede sig på at de snart skal skiftes nøgler ud.
Ib Jensen spørger om vi ikke skal have sat stakittet i stand, da det er ved at være
rimelig forfalden.
Det er kærkomment med en hjælpende hånd, hvis der er nogen der vil lave det
uden om bestyrelsen, så skal de bare sige til.
Lasse Schmidt siger tak til Jørgen Hornshøj for hvervet som ordstyrer, og takker alle for fremmødet, og generalforsamlingen er lukket ned, og gået over til
almindelig snik snak kl. 21.15.						
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Nordborg
Telefon 74 45 05 52

Gode dagligvarer
hver dag!
– lige ved hånden
til den rigtige pris!

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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Sankt Hans

23. juni 2013
ved Lønsømade.
Båltænding kl. 20
Der kan købes pølser, vand og øl til rimelige priser.
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Fra Holmbodagbogen

Januar
Nedbør 68, 8 mm målt i Nørrelykke
1. David Dowdall, Mejeritoften 5, fyldte 60 år.
11. Walter Rimer, Th. Brorsensvej 44, før Hellesøvej 3, fyldte 90 år.
31. Verner Poulsen, Enghaven 6, fyldte 70 år.
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Februar
Nedbør 19, 2 mm målt i Nørrelykke.
1.
10.
20.
27.

Elna og Erik Andresen er flyttet til Hellesøvej 33.
Genforeningsfest med Christian Dreyer. Der var 70 besøgende.
Generalforsamling i Sogneforeningen. Der var 13 fremmødte.
Generalforsamling i Vandværket. Der var 13 fremmødte.

Marts
Nedbør 8, 9 mm. sne målt i Nørrelykke.
6.
13.
18.
21.
26.
30.

Møde med Hjem og Kultur med 80 deltagere.
Hanne Hansen, Nørrehaven 3, fyldte 60 år.
Bent Jollmann, Gammeldam 87, før Nørrelykkevej 12, fylldte 60 år.
Lilli Andresen, Oldenorvej 5, fyldte 70 år.
Hans Christian Hansen, Møllegade 35, fyldte 60 år.
Åbent hus i arkivet.
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Stiføring
Stiføringen gennem gårdene ved Damgade i Holm, som den endnu huskes
efter 1920 af L.L. Høi.
I gamle dage gik man til fods, der var ingen cykler, langt mindre motoriserede
befordringsmidler.
Det var derfor naturligt, at man gik den korteste vej fra gård til gård på en tiltrådt sti. På kortet er indtegnet en sådan sti igennem 5 gårde på Damgade.
Den var almindeligt benyttet til langt op i 1920`erne. Børnene gik ofte den
vej til skole, den var mere tør end vejen, hvor der var landbrugskørsel og ofte
meget smattet.
Den kan endnu enkelte steder ses, og fra nr. 24 til nr. 36 er der en ”steet” (stende) i form af en trappe. Stien over marken til Agerhøjvej er først blevet nedlagt
officielt omk. 1970. Den blev meget brugt af gårdene på Damgade, der havde
marker på Eskebjerg og de cyklede ud til arbejdet i roerne, eller i høst.
Ellen Andresen * Bertelsen 1900 har fortalt, at mod vest gik stien videre gennem gården Damgade 39 til hendes hjem Møllegade 73. derefter forsatte den i
syd skellet til Møllegade 79. til næste gård Møllegade 81. derfra gik den så over
marken til ”e synnevej”, der nu er nedlagt. Ved denne vejs slutning udgik så et
offentlig stisystem helt ud til Brønd (Kilden) og videre igen til Lønsømai.
Der fortælles, at man inde fra slottet har hentet vand ved kilden ad denne sti
og så videre over Ulbjerg til Nordborg. Hvis det passer, har det nok været til
specielt brug.
På stien fra byen til Brønd er der endnu synlig en stende ”Steet” af ret store sten.
I folkemunde kaldes dette sted for (”e dømands sten , eller slo ijel sten”). Der
ligger nok en eller anden begivenhed bag, som nu er glemt.
Kilden i Brønd
Som enhver indfødt Holbo ved, er der en kilde i Brønd, men tilflytterne har
sikkert ikke kendskab til den. August F. Schmidt skriver i sin bog ”Fra Als”. Fra
Als kendes kun en enkelt kilde, den lå ved Tinghøj nær byen Holm, (Nordborg
landsogn) ude på det nordlige Als. Dens vand mentes at være i besiddelse af
helbredende kraft. Til denne, gennem mange tider kendte helligkilde, kom syge
mennesker i større skarer. Ved at drikke af det hellige vand og vaske de syge
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lemmer i det, fandt enhver helbredelse, mente man. Disse folk blev boende i
nærheden af helligkilden, og snart var stedet blevet en blomstrende landsby,
som fik navnet Holm.
Slutningen af sagnet er uden historisk himmel, det er et forsøg på at forklare
grundlæggelsen af Holm, men på den angivne måde blev en landsby ikke anlagt. Hertil kommer at de syge kildegæster efter udnyttelsen af helligvandet er
blevet hjulpet hjem til deres respektive bopæle.
Det er muligt, at helligkilden er den samme som i Schrøders topografi. Heri
nævnes nemlig, at på Holm Mark ligger 2 bakker ved navn Tinghøj, hvor der
før har været tingsted. I nærheden udspringer i en dybde af ca. 2 fod en stærk
fremsprudlende kilde. Dens vand damper i den stærkeste vinter, fryser ikke,
og is stykker, som kastes deri, opløses hurtigt. I dybtliggende, stærkt boblende
væld er det ofte således, at vandet kræver en meget streng frost, for at komme
til at fryse. Dette har man set, og man har så haft let ved at tillægge kilden særlige egenskaber.
August F. Schmidts mor er født 23. mar. 1860 og er i slægten Voigt på Løjtertoft.
Grethe Poulsen født Sandvei, der er fra Brønd 11 fortæller, at da hun var barn,
hentede de vand ved kilden, når de skulle koge sæbe, fordi vandet var meget
blødt.
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Badebroens 2. sæson
indledes
Af Bjarne Eliasen
I løbet af det, der skulle have været det spirende forår, har der været afholdt et
par møder, hvor badebroens fremtid er blevet drøftet. Det lyder meget formelt,
men faktisk er beslutningen, at gruppen omkring badebroen og dens op- og
nedtagning fortsætter på den samme uformelle måde uden fastlagt struktur.
Vi har dog lovet hinanden, at badebroen kommer op og bliver taget ned samt
vedligeholdt. Sogneforeningen er velvillig indstillet og vil yde både moralsk og
økonomisk støtte inden for rimelige grænser.
I år kommer broen op sidst i april måned. Vejret spiller en stor rolle, så derfor
er der afsat 3 datoer: 24., 25., og 27. april. De skal ikke kun bruges til direkte at
sætte broen i vandet. Da broen blev taget op, viste det sig, at nogle møtrikker
sad så godt fast, at de ikke kunne løsnes og derfor gik til, ligesom bropillerne
ikke er kommet igennem vinteren helt uden skader. Det skal der tages hånd om.
Sidste år var broen en stor succes. Det bliver den også i år, for nu er der rigtig
mange, der ved, at den findes. Dertil kommer, at broen forhåbentlig bliver mere
børnevenlig i løbet af i år. Den eksisterende stige er for enden af broen og her er
vandet for dybt for børn. Derfor er der planer om at få en stige længere inde, så
børn har nemmere ved at komme op på broen fra vandet.
Skulle man have tid og lyst til at deltage i arbejdet, kan man blot henvende
sig til Erik Saarsgaard, Ib Jensen eller andre, man kender fra gruppen. Jo flere
der er til at slæbe, desto nemmere er det for den enkelte. Og man får sådan en
god samvittighed af at gøre noget nyttigt for andre. Når dette læses, er broen
forhåbentlig allerede sat op, men den skal også ned igen til vinter, så man skal
ikke holde sig tilbage af den grund.
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I Sydbank er det vores mål at lytte
til dine behov, så vi bedre kan forstå
og handle efter dine ønsker. Så kom
ind og fortæl os om dine drømme
og planer, så hjælper vi dig med at
gøre dem til virkelighed.
Velkommen i Sydbank!
Tlf. 70 10 78 79
info@sydbank.dk · sydbank.dk
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Høstfest 2013

lørdag den 31. august kl. 19
Er der nogle der har en idé og lyst til
at arrangere høstfest for børnene om
eftermiddagen? Henvendelse til
Gitte Kjærgaard, mobil 2293 2886.
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Flystyrt i Holm for 70 år siden
Natten mellem den 17. og 18. august 1943 styrtede en engelsk bombemaskine
ned på Odderkær i Holm. Besætningen på 7 mand blev dræbt.
Ved Krumom blev der den 17. august 1993 indviet en mindesten over disse 7
engelske fyvere, der alle var ganske unge mænd.
Den 17. august i år vil der kl.15 blive afholdt en mindehøjtidelighed ved stenen.
Maskinen, en Lancaster III JA 851, blev skudt ned af Oberleutnant Hans Meissner
og obegefreiter Hafner i en Messerschmitt Bf 110, da den efter gennemført togt
var på vej tilbage til England.
En angrebsstyrke på 597 4-motorede bombere var den nat sat ind mod
Peenemünde, udviklingscentret for de tyske V1- og V2 raketvåben. For at narre
det tyske luftforsvar, var der sendt 20 Mosquito-jagere på et skinangreb ind
over Berlin. Her nedkastede de et stort antal lysbomber, der i første omgang
fik tyskerne til at tro at Berlin var bombemålet. I alt 203 tyske natjagere afsøgte
forgæves himlen over Berlin ,medens de mange engelske bombere uhindret
kunne flyve mod deres mål.
Bluff’et blev først opdaget, da den første bølge af bombemaskiner havde kastet
deres ødelæggende last, og natjagerne, der så de kraftige lysglimt, rasede straks
mod nord. De nåede da også at nedskyde i alt 40 bombemaskiner, og at beskadige 32 svært.
Beskadigelserne på raketstationen viste sig senere ikke at være så store. Hverken afprøvningsanlægget eller de uerstattelige arbejdstegninger var gået tabt.
Imidlertid blev bombenatten årsag til det andet selvmord i Luftwaffes øverste
ledelse, idet chefen for luftwaffes generalstab, generaloberst Hans Jeschonnek,
tog sit eget liv næste morgen. Jeschonnek havde i lang tid været prügelknabe
for Luftwaffes øverste chef, Reichsmarshall Hermann Göring, og han har ikke
kunnet udholde tanken om de svære bebrejdelser som nu igen med sikkerhed
ville blive øst ud over ham. To år tidligere havde luftvåbnets tekniske chef, Ernst
Udet, også begået selvmord. Inden han skød sig, havde han med rødt på sin
sengs hovedgærde skrevet: Reichsmarscall (Göering) hvorfor har du forladt
mig? Men det er jo en anden historie.
26

De anvendte fakta om flyveangrebet er fra bogen: The Luftwaffe War Diaries, af
krigshistorikeren Cajus Bekker.
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Antik-urmager

Reparation af antikke ure samt andre stor-ure

Ole Bjørn Pedersen

Faguddannet urmager
Rypevej 62 1tv, Langesø
6430 nordborg

Tlf.: 7445 6434/2023 6434
Reparationer udføres med garanti!
Få et gratis prisoverslag, inden du
beslutter dig for en reparation.
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Tryk: Grafisk Arbejde, Guderup

