
En forfærdelig ulykke skete i Holm den 13. mar. 1964 

To drenge dræbt ved jordskred 

To drenge fra Nordals mistede i går livet, da jorden i en hule på. en mark. skred sammen om dem. De dræbte er den 
14-årige Bent Andersen, søn af fabriksarbejder Kaj Andersen, Holmskov,

og den 12-årige Hans Chr. Hansen, søn af arbejder Hans Nic. Hansen, Holm. Den 
11-årige Peter Steg, søn af gård- ejer Jens Steg, Holm, reddede sig ud i sidste 
øjeblik. Ulykken skete på en mark mellem Holm og Dyvig. Her havde de tre dreng 
arbejdet med hulegravning de sidste dage, og de havde fået lavet en hule så stor 
at de kunne sidde i den. Peter Steg har fortalt, at loftet i hulen pludselig slog revner 
og jord væltede ned over dem. Den 11-årige nåede at komme ud, men hans 
gummistøvler hang fast i jordmasserne, og han løb på strømpesokker den næsten 
2 kilometer lange strækning til Holm for at hente hjælp. I redningsaktionen deltog 
adskillige med skovle og spader, men de to drenge var fortængst døde, da man fik 
gravet dem fri. Stor medfølelse samler sig om drengenes familier. Drengene var 

overalt meget afholdt. 

Tove Bruun født Hansen som gik i skole med Bent 

fortæller følgende.  

  Onsdag den 13. Marts 1964  blev en sorgens dag 

Holm. 

Tidlig morgen cyklede vi glade til præst, Bent og jeg var lige gamle. Vi var døbt i 
samme vand, og legede sammen og fulgtes tit ad fra 
Holmskov hvor vi begge boede. Men kun til Kromum, 
det måtte ikke ses at Bent fulgtes med en pige. Vi 
cykler af Vestermølle vejen der ind af. Vi var meget 
glade for vores præst, Sigfred Christensen, den dag 

havde vi om Jesus som forkynder. På hjemvejen cyklede vi af Holmgade og holdt 
ved bager Skov, for at købe rosinbrød. Så gik turen ud af chausse'e til Holm 
skole.Jeg kendte ikke noget til hulebyggeriet, men hørte først om det , da vi kom 
hjem til aftensmad . Det vidste sig at min lillebror også havde været der et par dage 
i forvejen. Mor ringede op til Romsøe, for at høre om der var 2 eller 3 drenge der 
var omkommet. Da hun lagde telefonen sagte ned, og kom grædende ud i 
køkkenet, var vi klar over tragedien. Aftensmaden der stod på køkkenbordets 
voxdug, blev ikke rørt, 

Vi var i chok. 

Næste morgen var der meget stille i skolen. Vi kiggede ned i jorden og sagde 
ingenting. Lærer Jensen holdt en lille andagt, mens vi børn stod rundt om 
flagstangen, og flaget blev hejst på halv. Kan ikke huske hvad vi sang, måske " altid frejdig "Nu vidste vi at det var Bent 
og Hans Christian der var døde. 

Jeg blev meget berørt af den tragedie. Hvis der virkelig var en Gud, hvordan kunne han lade det ske, jeg 
overvejede ikke at blive konfirmeret den 3. maj. Præsten og min mor og far fik mig overtalt. 

Det var en flok alvorsfulde unge mennesker der søndag den 3.maj 1964 sagde ja ved alteret i Nordborg Kirke. 
Vi havde mødt døden alt for tidlig. 

Tove Bruun 



Til Bents minde af pastor Christensen i Nordborg 
Når konfirmanderne står på kirkegulvet den 3. maj vil der mangle en, som så brat blev revet ud af flokken den 13. 
marts, efter at han frisk og glad havde deltaget morgentimen. Vi vil også denne dag tage Bent og hans for- ældre med 
ind i vores fællesskab. Vi vil mindes ham som en flink dreng og en god kammerat, der 
var let at have med at gøre, og vi vil sige tak for det korte følgeskab med ham. I sorgen og savnet vil vi 

holde fast ved, at den, der er givet til Gud, er aldrig alene. 

Bents Klasse 

Billedet er fra 1963 og det er 6. og 
7. klasse. 
1. Holger Christensen Struck 
Ellehave 15 2. Jes Erik Matthiesen 
Damgade 26, 3. Peter Lund 
4. Chresten Hansen Damgade 22 5. 
Kjeld Herman Bonde Nørrelykkevej 
14, 6.Bjarne Gotfredsen 7 Lærer 
Jochumsen og Lærinde Grethe 
Petersen. 
2. . række fra venstre. 
1.Flemmin Christoffersen Dyvigvej 
5. 2. Nora Johnsen. 
Møllegade 2. 3 Inge Marie Høi 

Møllegade 31. ? 4. Kirsten Sarsgaard Damgade 36. 5. Birgit Sarsgaard, Damgade 36. 6. Karin Bente Jensen7. 
Jens Ove Struck, Ellehave 15. 8. Bent Andersen, Hellesøvej 36. Han døde ved en ulykke den 13. mar. 1964. 

3. række fra venstre. 
1. Tove Hansen Hellesøvej 21. 2. Birthe Jepsen, Bjørnkærvej 3. Aase Tønder 4. Conni Petersen Romsø * 5 
Birthe Hansen, Hellesøvej 1 og nr. 6 er Karin Hansen, Damgade.8 

Hans Christians Klasse 

Personer på billedet øverst fra venstre er 

Lærer Jensen, Helge Hellesøe Hellesøvej 
32, Hans Christian Hansen, Damgade 
22Feter Steg Møllegade 99, Lærer Børge 
Kolle Lønsømadevej 12, mandige lærer 
Jochumsen, og lærer Grethe Petersen 

Anden række fra venstre 

Hans Christian Hansen Egestien 4, BiIl 
Mathiesen Agerhøjvej4, Frede Lund 
Oldenorvej 2, Svend Åge Mai Møllegade 52, 
Henry Hansen Hellesøvej 21, Gunnar 
Romsø Møllegade 79, 

Nederste 

Grethe Fetersen, Else Schultz Møllegade 81, Birthe Hansen Egestien 4, Anette Grau Møllegade 11, Irene Kolle 
Lønsømadevej 12, Johanne Hansen Damgade 22. 
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