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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
Email: shla@live.dk
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
Så er efteråret over os og snart nærmer vi os jul. Måneder er gået siden
den sidste udgave af vores blad.
Måneder, hvor temperaturen har
vist sig fra den gode side. Temperaturen har også været høj i bestyrelsen, ingen har lagt på den lade
side. Vi har netop afsluttet processen omkring Høstfesten og evalueret dagen som helhed. I den sidste” Holmboen” opfordrede vi til at
frivillige kunne melde sig som hjælper til en af de dage, hvor vi sætter
op og piller ned. Arbejdskraft vi på
sigt, er nødt til at få, hvis så store arrangementer skal have en fremtid.
Heldigvis var der 4 der meldte deres ankomst fordelt på dagene, primært fredag, hvor laden skulle pyntes. Det er en god start og vi takker
for indsatsen – ligesom vi takker
dem der stiller materiel og udstyr
til rådighed, for at festen får de rigtige rammer. Med 100 deltagere til
årets fest, ligger vi i underkanten
af, hvad vi kan, og vil forvente. Det

skal vi gøre bedre næste år, så tag
din nabo med. Ligeså kigger vi på
arrangementet får børnene, kun 11
mødte op i år. Der ligger allerede en
idé til et nyt tiltag og sidder du med
et forslag til, hvordan børnenes dag
kunne se ud, så sig endelig til. Det
kan også være vi bare skal være lidt
bedre til at hjælpe hinanden med
at komme af sted. Dagen fortjener
i hvert fald lidt mere opmærksomhed fra byens børn og voksne end
det den fik i år. Økonomisk blev det
til et lille underskud, hvilket vi lever med og som udgangspunkt er
dagen heller ikke en dag der nødvendigvis behøver at give et stort
overskud. Heldigvis hyggede dem
der var med, både børn og voksne,
læs mere inde i bladet.
Chiliaftenen, som var planlagt til
den 14. oktober, valgte vi at aflyse,
da der kun var 10 tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb. Vi må konkludere at chili ikke er en Holmbos
livret.
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Sidste år forsøgte vi med en gentagelse af de forrige års juletræsfest,
desværre var der kun 6 tilmeldte
børn, så den blev aflyst. Vi giver ikke
op og prøver i år igen – se længere
fremme i bladet. Opfordringen er
klar, meld til og få en hyggelig eftermiddag sammen med andre – og
er der noget du kan hjælpe med, så
meld dig under fanerne.
De sidste faser af den indendørs
renovering er nu i gang på Sognegården. Det gamle omklædningsrum ligner nu snart et moderne og
indbydende lokale, som kan glæde
de mange brugere af Sognegården.
Samtidig er bestyrelsen i gang med
endnu et stort vedligeholdelsesprojekt – mange af Sognegårdens
ydermure er hårdt medtaget og
flere steder kræver det, at furerne i
murværket bliver skiftet. Et projekt
som kommunen og håndværkere
skal ind over, inden vi kan komme i
gang. Det er et arbejde der kommer
til at køre over flere faser grundet
omfanget.
Ligeledes har vi fået skader på de
gamle lyskasser på den østlige side
også her er håndværkere sat for at
finde en løsning, så ingen kommer
til skade.
Vi investerer samtidigt i forbedring
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af forholdene indendørs for ældre
med gangbesvær og kørestolsbrugere, således at de nemmere kan
komme ned i salen uden risiko for
fald og ulykker.
Allerede nu begynder vi også at
kigge ind i 2017 – særligt Hellig
Tre Konger har fokus. Det er første
gang, efter vi besluttede at afholde
arrangementet en lørdag. Det forventer vi os selvfølgelig også meget
af – vi tror og håber at rigtig mange
vil finde udklædningen frem og
gå rundt til byens huse og vise sig
frem. En af grundene til flytningen
er, at den lille skare af deltagere
som stadig holdt fast, næsten ikke
kunne nå rundt til alle dem der sidder og venter på et billigt grin, og
derfor håber vi selvfølgelig på en
stor tilslutning. Tag din ven eller
nabo med og få nogle hyggelige timer sammen.
Bestyrelsen ønsker hermed alle læsere, sponsorere og brugergrupper
samt Jeres familier en glædelig jul
og et lykkebringende nytår. Vi ser
frem til samarbejdet i 2017 og håber på en god tilslutning til foreningens arrangementer og aktiviteter.
Bestyrelsen
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Lørdag den 7. januar 2017
Maskefald kl. 00.00
Der kan købes øl/vand og hotdogs som altid
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Høstfesten 2016

Cykelringridning for børn om eftermiddagen.
Forberedelser i laden hos Chresten og Kaja.

Høstfesten et socialt arrangement der strækker sig over 5 dage.
Igen i år holdt vi høstfesten i Johnsens maskinhus. Vi er meget glade for
at vi har kunnet bruge disse faciliteter igennem en del år. Det betyder
også det er nemt at planlægge, hvordan festen skal stables på benene.
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Klargøringen er også en fornøjelig måde at mødes med hinanden på.
Vi starter om onsdagen, hvor maskinhuset bliver gjort klar til at flytte al
grejet ind i. I de efterfølgende dage bliver der sat lyskæder op, borde og
stole bliver transporteret fra sognegården, scenen bliver sat op og bardisk
og toiletvogne bliver gjort klar. En af de hyggeligste dage er
fredag, hvor alt det tunge grej er på plads, og det hele bliver gjort
hyggeligt med borddækning og pyntning med blomster og lys.
Dem der deltager, har nogle skønne timer, og vi vil gerne have at alle
ved hvor fine timer vi har når vi forbereder, og husk alle der kommer og
deltager, er en gevinst for foretagendet.
Selve festen om lørdagen startede med cykelringridning for børnene
ved sognegården. Festen fortsatte om aftenen i maskinhuset. Det blev
igen en hyggelig fest hvor formand Christian Dreyer bød velkommen og
takkede Kaja og Chresten Johnsen for, at de igen ville være værter for
sogneforeningens høstfest. Herefter overgav han styringen til Allan, som
var udnævnt til konferencier. Vi sang ”Marken er mejet” og Xzet spillede
til. Herefter holdt Chresten Jessen årets høsttale. Så blev der tid til at spise
og skåle. Lidt senere førte HAT sig frem på scenen med årets høstfestrevy.
Da aftenens indslag var overstået, nedlagde Allan sit hverv og vi overgik
til almindelig gemytlighed, som blandt andet betød, at de frivillige i baren
fik travlt. Ud på de små timer ebbede festen langsomt ud, og lyset blev
slukket og baren lukket.
Sent søndag formiddag samledes vi igen ved maskinhuset, hvor vi fik
ryddet op og kørt alle materialerne i depot. Vi sluttede af med grillpølser
og en håndbajer.
Mange er med til at gøre denne fest mulig, så bestyrelsen retter en tak
til alle dem som har givet et nap med, men håber også at de har haft det
sjovt undervejs. Vi takker for lån af lyskæder, varmekanoner, traktorer,
vogne, blomster, lys, søm og skruer og alle de andre ting der skal til for at
det hele fungerer.
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Underholdning ved Xzet.

Das Bar-Team.

Oprydning søndag med pølser, og
en håndbajer.
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Fællesspisning
i Holm sognegård

1. november
6. december
10. januar
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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ZUMBA

Er midlertidigt
indstillet
p.g.a. skadet
instruktør.

Fællesspisning
i Holm sognegård
1. november
6. december
10. januar

Lotto i Holm sognegård
mandage
14. november
28. november
12. december
9. januar
23. januar
Alle er velkommen til en omgang lotto
i sognegården.
Der serveres kaffe og kage i pausen.
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20. novem

mber

GENERALFORSAMLING
den 21. februar 2017

!
HUSK nger
tre ko
ar
Hellig en 7. janu
gd
lørda 2017
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November-December 2016 – Januar 2017
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Fra Holmbodagbogen

August
Nedbør : 48,4 mm (normal: 83 mm)
01.
06.
15.
30.
		
		

Malene Løkke er flyttet fra Stjørnsholm, Dyvigvej 12A til Ellehave 8.
Holm Cup.
Tim Thøgersen er flyttet ind i Dyvigvej 12A.
American Cup-sejlads uden for Dyvig, med Dyvig Bro som havn.
Prins Henrik var her som tilskuer på Kongeskibet Dannebrog og deltog i 		
spisning på Badehotellet.

September
Nedbør: 43,3 mm
01.
03.
05.
10.
10.
13.
19.
27.
30.
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Zumba opstart.
Høstfest med ca. 100 deltagere.
Lotto.
Sofie Witte Jollmann og Michael Steffensen, Nørreløkkevej 2, holdt bryllup.
Katrine og Niels Andresen, Møllegade 73, havde guldbryllup.
Strikkeklub-start med 14 deltagere.
Lotto.
Strikkeklub med 6 deltagere.
Claus Kolmos, Damgade 14A, havde 25 års jubilæum på Danfoss.

Sognegården
Toiletbygningen er blev færdig og blev taget i brug til Holm Cup. Den indvendige renovering er lavet af frivillige fra fodboldklubben, og nu kan vi igen være
den bekendt. Nu er toiletterne igen et aktiv, som kan bruges i forbindelse med
aktiviteter i og omkring sognegården.
Renoveringen af omklædningsrummet er kommet et stort skridt videre. Loftet er
blevet spartlet og slebet flere gange, og til sidst er der blevet grundet. Skabene
har været ude, de er blevet tømt for gamle sager, som ingen kan huske, hvad
de skulle bruges til. Skabene har været demonteret og vasket af, så er de blevet
forstærket og monteret igen, efter at Kurt har malet bag dem. Der mangler at
komme glasvæv på loftet, og så skal der fodlister op og det hele males. Det kan
være at det er sket når bladet kommer på gaden. Lyskasserne ved kældervinduerne er beskadigede, og vi arbejder på en løsning hvor et par af dem bliver
blændet af, ligesom kældervinduet ud mod gården blev det sidste år. Det har
vist sig at være en god løsning, som har fjernet det vand der næsten altid stod i
kælderen.
Der er hele tiden noget at kæmpe med, og en af sensommerens store kampe var
en museplage der pludselig dukkede op. Gerda fik sat musefælder op og 10 mus
blev fanget. Skabe og skuffer blev tømt, alt blev gjort rent. Det er nu så længe
siden vi har set spor efter mus, at vi tror på, at problemet er løst for enne gang.
Vinterens lotto er godt i gang med stor søgning, og for at undgå at for mange
snubler over kanterne ved indgangspartierne så har Denge malet dem hvide.

17

Hjortspringbådens Laug fylder 25 år
2. del:
Bådbygningen 1994-1999
Det fører for vidt at beskrive
bygningen af båden, her må I
besøge Lindeværftet, se filmen,
der beskriver såvel bygning
som afprøvningen af bådens
sejlegenskaber. Her kan man
se båden og høre fremviserne beskrive detaillerne i konstruktionen.
Selv bygningen af båden tog fem år, fra 1994 til 1999 og der blev anvendt 10.000 arbejdstimer. (Tilia betyder lind på latin.)
Der arbejdedes hver tirsdag og torsdag aften året rundt, koldt var det
om vinteren, så varmen kunne kun fås ved hårdt slid. Første mandag i
hver måned mødtes hele lauget på Alsingergården, hvor de forskellige
grupper aflagde beretning. Alle medlemmer havde fået en medlemsmappe, hvor rapporter fra de forskellige grupper blev indsat.
Den 5. juni rullede vi båden ned til Dyvig på en vogn, skænket af Pehama. Her mødte vi 4000 mennesker, der ville bivåne søsætning, dåb og
første sejlads. . Båden blev søsat under blæsning af 8 lurer. Dernæst blev
båden af en pige, der illuderede gudinden Nerthus, døbt Tilia Alsie (Tilia
betyder lind på latin)og vi sejlede vore første officielle ture. På en af disse
var om bord flere museumsinspektører og professorer fra Vikingeskibsmuseet, Nationalmuseet og Københavns Universitet.
Afprøvning og dokumentation 1999-2003
Sammen med nogle folk fra Vikingeskibsmuseet foretog vi nogle prøvesejladser i år 1999, hvor vi fik styr på padlingen og på styreårens placering. Vi erkendte også, at ballast ikke var nødvendig. I året 2000 blev
der foretaget sejladser med et trænet hold af padlere, som financieret af
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Vikingeskibsmuseet, kom fra et dragebådsmandskab i Nordsjælland. Der
opnåedes kortvarigt en fart på 8.2 knob (15.2 km/h). Over en strækning
på 1000m opnåedes en gennemsnits fart på 7,4 knob (13,7 km/h). Der
blev også sejlet en kort tur ud i Als Fjord i kuling (vindhastighed på
16m/s) og med 1 m høje bølger, hvor Tilia bjergede sig godt.
I år 2002 kom dragebådsmandskabet igen herned og der blev foretaget
to lange ture, én nordpå rundt om Barsø til Genner bugt og én sydpå til
Søndeborg. Begge ture var på 25 sømil (46 km) og hver blev gennemført
på 5 timer, altså med en gennemsnitsfart på 5 knob (9,3 kg/h).
Disse sidste prøvesejladser sandsynliggjorde, at både som Tilia i Bronzealderen og i Keltisk Jernalder kunne sejle fra Nordjylland over Læsø til
Sverige. Ser vi på de titusindvis af helleristninger af både med Tilias profil,
helleristninger fra Trondhjem i nord til Bornholm i syd, kan man nok
hævde, at denne flåde af ”Hjortspringbåde” var grundlaget for Skandinaviens fælles kultur gennem en overførsel af traditioner, religion og sprog.
Fra første dag i laugets historie blev der skrevet dagbøger og rapporter,
der blev taget fotos og optaget video.
Alle disse informationer er blevet offentliggjort i to bøger, skrevet og
udgivet af Lauget: ”Tanker om Hjortspringfundet og Als i Keltisk Jernalder” 1999 og ”Hvad Haanden former er Aandens Spor”, 2003. Ligeledes
blev i 2004 udgivet en bog på Engelsk med titlen ”Hjortspring” ,udgivet
af Vikingeskibshallen, hvor vi skrev kapitel 3. Bøgerne kan erhverves på
Lindeværftet.
2003- 2016
I det vi kan kalde driftsfasen indrettede vi bygningen, som vi havde købt,
med en smedje i den nordlige ende, en bådhal midt i og et foredragsrum
som også udgjorde laugets mødelokale i den sydlige ende.
Der kommer en stadig strøm af gæster i vore åbningstider, som er med til
at financiere driften.
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Medlemsskaren udgør stadig 120 medlemmer, omend disse bliver et år
ældre hvert år (se senere).
I 2005 udlejede vi båden til museet på Gottrup Slot, medens Nydambåden var udlånt til Nationalmuseet. I den forbindelse sejlede vi på Slien
og på Kielerkanalen. Vi var også en tur på Gudenåen som gæst på Silkeborg Museum i anledning af Toldelundmandens 50 års genfødselOgså et udlån til Museet i Frankfurt am Main blev gennemført.
Ellers sejler vi hvert år en medlemstur i Dyvigområdet og på Nordborg sø
i forbindelse med den årlige ”Historisk dag” ved Nordborg Slot.
Fremtiden
Vi ønsker naturligvis at Tilia, Hjortspringbåden, den ældst fundne plankbyggede båd i Norden, fortsat skal være en del af Holms mange interessante ”fyrtårne”, der smykker vor landby. Det kræver imidlertid, at der
kommer en stadig strøm af nye aktive medlemmer, der vil deltage i et
interessant og givende fritidsliv. Jeg opfordrer derfor, at flere Holmboer
kigger forbi og får lyst til at deltage i kammeratskabet i Hjortspringbådens Laug.
Kig forbi en tirsdag aften og se, hvor du ville have lyst til at deltage, i
vævning, i fletning, i læderarbejde, i fremstilling af den nye båd .vi er
i gang med at bygge, i smedning, i fotoarbejde og selvfølgelig også i
sejlads med Tilia.
Vor hjemmeside er hjortspring.dk
Vi ses
Knud Vagn Valbjørn, juli 2016
Hjortspringbådens Laug
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Entreprenør
Aut. kloakmester

Stolbrogade 23, Stolbro, 6430 Nordborg
Telefon: 7445 9988 • Mobil: 2049 5198
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Juletræsfest

søndag den 20. november 2016 kl. 14
Der er kaffe/te, saft og æbleskiver samt en godtepose til børnene.
Meld jer til på FACEBOOK eller til
Sanne på mobil: 2232 7007, email: shla@live.dk
senest den 15. november (af hensyn til indkøb).
Tag pynt med til juletræet som børnene kan pynte med!
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En ny HAT sæson er i støbeskeen
Nogle af HATerne er ved at finde ud af, hvilket stykke vi vil lade løbe hen
over scenen denne vinter.
Når ”Holmboen” er på gaden, er vi nok så langt at stykket er valgt og vi er
ved at samle de mennesker der skal løfte forestillingen denne sæson.
Vi starter billetsalget torsdag den 8. december. Der kan man komme
i kontorets åbningstid fra kl. 18-19 og købe billetter. Vi har ladet
billetterne stige lidt, så de koster 60 kr. for aftenforestillingerne og 35 kr.
for generalprøven.
Der vil først blive reklameret for stykket uden for Holm i begyndelsen af
det nye år. Herefter vil der komme omtale på hjemmesiden, og der vil
komme pressemeddelelser i løbet af januar og februar. Hvis det går som
det plejer, så vil stykket blive opført to gange: 3. marts kl. 15 og kl. 20 og
én gang den 4. marts, kl. 19.30.
Vi har solgt stykket ubeset til to foreninger; disse forestillinger vil blive
afviklet i den efterfølgende uge. Erfaringerne fra de foregående år viser,
at forestillingerne bliver udsolgt i løbet af januar. Så vil man være sikker
på en billet til ens foretrukne forestilling, så køb i god tid.
Omtale af selve stykket kommer i det næste nummer af ”Holmboen”.
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Dutzine Ottelfine Nissen
11. januar 1890 – 21. august 1900
I Ruglykke boede fru Maren Nissen samen med sine børn.
Hun havde den samme sommer mistet sin mand ved
en ulykke i en ajlebeholder i Holm. To af børnene, den
13-årige Peter og den næsten 11- årige søster, Dutzine,
døbt således, fordi hun var det tolvte barn, var om formiddagen gået ud på en stubmark for at samle aks til hjælp
for familiens underhold.
Hen ved kl. 11 blev Peter og Dosse, som hun kaldtes til daglig, enige om
at samle på en anden mark. Peter gik hjem for at tømme sækken, og
imens skulle Dutzine følge den gamle landevej mellem Holm og Nordborg hen til den anden mark. Da Peter kom ud til den angivne mark, var
Dutzine forsvundet. Han ledte flere steder, men fandt hende ikke, og ved
middagstid gik han hjem til sin moder.
Nu begyndte en eftersøgning af den lille pige, og da hendes forsvinden
hurtig rygtedes, var der snart mange med i eftersøgningen. Pludselig
fandt man Dutzines træsko og hendes samlepose i daværende gårdejer Bladts mark (nu Peter Bondes mark) lige bag hegnet ved den gamle
landevej ned mod Vestermølle, men af Dutzine var der intet spor.
To daglejere fra Holm, Hans Johansen og Otto Petersen, var om eftermiddagen med hver sin opbinderpige i færd med at begynde høsten på en
bygmark, dengang tilhørende gdr. Sandvei (nu Christen Jessen). Marken
lå på den anden side af landevejen. Ved et krat lagde Hans Johansen
mærke til at græsset var trampet ned. Han så nøjere efter, og der mødte
ham snart et frygteligt syn.
I en udtørret mergelgrav lå Dutzine myrdet. Liget var fuldstændig skamferet. Med en kniv var lemmerne skilt fra kroppen. Da de havde sundet
sig lidt, løb Hans Johansen ud til Holm Mejeri, hvor der var en telefon.
Herfra blev der slået alarm.
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Dr. Juul fra Nordborg kom og foretog ligsynet. Liget af den lille pige
skulle blive liggende på stedet indtil amtslægen havde set det, og begge
daglejere skulle stå vagt ved liget om natten. Om aftenen kom dr. Juul
sammen med nogle voksne ud til krattet. Dr. Juul sagde da til Hans
Johansen og Otto Petersen: ” I vil da vel ikke stå ubevæbnet her i nat?”
Det var de også betænkelige ved, og Hans Frederiksen fra Holm, lige
hjemkommet fra militærtjeneste, løb hjem efter et jagtgevær og nogle
patroner, som han overlod de to daglejere. Først dagen efter om aftenen
mellem kl. fem og seks ankom amtslægen.
Det ilde tilredte lig blev nu lagt i et lagen og kørt ud i porten på Holm
Mejeri, hvor det blev obduceret af amtslægen og dr. Burmeister fra Nordborg. Daværende trælasthandler Jens Kolmos fra Nordborg har fortalt, at
da ugerningen rygtedes i byen, blev alle børn kaldt hjem. De måtte ikke
gå udenfor og blev lagt tidligt i seng om aftenen.
Opklaringen af sagen blev overtaget af dr. Hahn, der i den tid var amtsdommer og residerede på slottet i Nordborg.
I et par uger havde en farende svend ved navn Teschnau været på
Nordals. På morddagen skulle han møde kl. 8. om morgenen i en ny
arbejds-plads hos snedker Hans Voigt på Løjtertoft. Han havde en fire,
fem svende ansat. En nabo, sadelmager Voigt, stod morddagen om eftermiddagen udenfor sin forretning og talte med en landmand, som sad
på sin vogn. Henad kl. 2 kom omtalte Teschnau og gik ind til snedkeren.
Sadelmager Voigt bemærkede da, at manden havde nogle mærkeligt
snavsede hænder. Det fortalte han senere til snedker hans Voigt, der
spurgte sine svende, om de havde lagt mærke til, om Teschnau havde
virket nervøs.
To svende havde bemærket, at da han havde fået anvist, hvor han skulle
arbejde, var han gået hen til jerntruget for at vaske sine hænder! I den
korte tid, Teschnau havde været i Nordborg, havde han haft flere pladser,
bl. a. hos snedker Keding i Holmgade, manden var døv, og han var brutal
i hele sin væremåde, så folk turde ikke sige noget om ham. Han kom i et
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stadigt forhør, men klarede frisag, og man lod ham gå.
Opmærksomheden henledtes nu på en anden farende svend, en landarbejder ved navn Frederick Deppe, som arbejdede på Stensgård ved
Mjels. Deppe gik på morddagen om formiddagen fra Stensgård ud til
kommuneforstander Thomas Nørrelykke på Mjelsmark for at melde
sig fra. Derefter gik han til Nordborg, hvor han skal have været inde i
en butik for at købe en kniv. Deppe sov en nat i et lille ubeboet hus på
Mjelsmark, men tidligt morgen gik han til Oksbøl, for at tage med toget.
Togfører Rovold fattede mistanke, fik ham ind i postvognen og slog slåen
for.
Derefter tog Rovold banetelefonen og fik gendarmen i Guderup underrettet. Her blev Deppe arresteret og ført til Nordborg.
Nu ville Dr. Hahn have Deppe dømt for mordet. Han gik personligt turen
fra Stensgård til Mjelsmark for at kontrollere. Men alle var enige om, at
han gik turen alt for hurtig. Mens Deppe havde en langsom slæbende
gang, havde Dr. Hahn en let og hurtig gang. Endvidere har gdr. Jes
Bladt fortalt, at da Deppe ved en påvisning gik gennem Holmgade med
hænderne bundet på ryggen for at blive beskuet, faldt det desværre ikke
ud til Deppes fordel.
Mathias Mathiesen, Tangsholm, var morddagen om formiddagen gående
til Holm med en ko, og han mødte kl. ca. 11. 30 en vandrende svend,
som han ikke mente var Deppe. I sin videre efterforskning lod Dr. Hahn
en stor mergelgrav på Bladts mark ved Nordborg tømme for vand for at
finde den kniv, Deppe skulle have købt hos købmand Otsen. Han mente
morderen efter ugerningen havde kastet den i mergelgraven, men man
fandt aldrig nogen kniv.
Da Dutzines lig var ført til Nordborg kirke, blev Deppe ført hen til kisten,
og enkefru Nissen sagde da til ham:” Deppe, hvorfor har du gjort dette
ved min datter?” - Deppe svarede: ” Jeg har ikke gjort det – Jeg har ikke
gjort det!”
Fortsættes i næste nummer af Holmboen.
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