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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 person-
ligt eller sende det i posten. 
Materiale til næste nummer af Holmboen skal være redaktionen i hænde senest: 
15. januar 2011.

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: Lasse Juhler Schmidt, Ramsdam 8 . . . . . . . . . . . . tlf. 4017 3968
Næstformand: Kurt Kjærgaard, Møllegade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 7445 3625
Kasserer: Lissi Sadolin, Damgade 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 7449 0561
Sekretær: Gitte Kjærgaard, Ellehave 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 7445 2886
PR og bolig: Per Larsen, Hellesøvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 7445 2138
Teknik og miljø/pedel: Hans Chr. Jessen, Møllegade 62. . . . . . . . . . . . . . . tlf. 2372 8757
Pedel: Jan Philipsen, Bøgestien 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 7449 0492
Revisor: Gerda Lorenzen
1. suppleant: Frede Rasmussen 
2. suppleant: Jessie Dowdall
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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
Lotto ............................. Hanne Kock .........................Møllegade 48 ....................... 7445 2945
Lokalhistorisk ............ Christian Jessen  ................Møllegade 68 ...................... 7445 1165
Holmboen .................. Jonna Neumayr .................Baunbjergvej 11 ................. 2847 4281
Musik ............................ Ib og Anne Marie ..............Nørrehaven 12 .................... 7449 0418
Ungdomsklubben ... Søren Kolmos .....................Damgade 16 ........................ 4141 3323

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.
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Lokalhistorisk Arkiv
Det er fortiden der ligger til grund for vor tid!

Fra en svunden tid
                                           
Lidt	om	Farresdam	og	Stegshoved
Den ældste beretning om Faders Dam og Stegshoved som jeg kender til, er et notat af 
Chr. H.Christensen  fra Augustenhoff, han skrev meget vedrørende lokalhistorie, men 
nævnte kun sjældent hvor fra han havde sine oplysninger, men de følgende linier har 
han sikkert fra en bog af museumsinspektør Raben i Sønderborg, de lyder:

Fra Hardeshøj og Mels førte den gamle landevej, Oksevejen, over Stegsvig og Farres-
dam til Holm, der var store dæmninger over begge havbugter, men den store stormflod 
i 1638 rev dæmningerne bort og siden den tid har den ældste forbindelse mellem de to 
byer været afbrudt.

Der er lidt uenighed om den omtalte stormflod var i 1638 eller i 1691 men i hvert fald 
har der været 2 dæmninger, en der gik over Gabet fra Steg til Stegshoved og en anden 
der gik fra Stegshoved til holmbolandet. Det er muligvis Hertug Hans den yngre (1559-
1622) der har været bygherre for disse arbejder, hans hensigt med disse dæmninger var 
at ”indhegne” et areal hvor der kunne fanges fisk til de hertugelige borde.
    
Kristen Schultz fra Brøndgaard som var meget interesseret i Stegshoved og Farresdam 
mente at oprindelig var Stegshoved en ø og man kunne sejle rundt om den og mente 
at området havde været brugt som vinterkvarter for vikingerne, der til forsvar havde 
etableret en dæmning i Farresdams østside, hans teori var at dæmningen var bygget af 
slaver som var bragt her til fra andre lande. 

På et eller andet tidspunkter der også kommet en dæmning i den vestre side af søen 
og i 1849 blev der af ejeren at Brøndgaard, Hans Thonesen, lavet en ny sluse af tilhug-
gede natursten (den ses endnu) og der er ved hjælp af en vindmølle blevet tørlagt et 
areal hvor der kunne slås græs til hø. Min mor, født 1887, kunne erindre at der i hendes 
barndom havde stået høstakke i Farresdam, men den 31.december 1904 kom der en 
kraftig storm med tilhørende oversvømmelse og det ødelagde dæmningen på østsiden 
så havet igen havde fri passage. 
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En overgang tilhørte Farresdam købmand Korff i Sønderborg som udsatte karper i 
vandet. Det er blevet fortalt at i december måned kom skibe som smed tomme tønder 
i vandet, hvor de blev bjerget af de lokale folk. Vindmøllen var blevet udskiftet med et 
lokomobil som kunne pumpe vandet ud af dammen og når den var næsten tør var det 
jo nemt at fiske karper og lægge dem i de tomme tønder. Der næst kørte bønderne 
dem til Hardeshøj hvor de blev lastet i skibe til Tyskland.

Efter at dæmningen var blevet gennembrudt i 1904 lå dammen sådan hen indtil om-
kring 1938, hvor der var en som begyndte at grave skaller der blev knust til hønsefoder. 
I 1946 købte vildthandler Blunck i Sønderborg området og byggede et sommerhus. 
Der har også været en anden ejer, nemlig en kaptajn Krogh, men hvornår det har været 
vides ikke. I 1952 blev dammen solgt til Kristen Schultz og nogle år senere lavede han 
en ny dæmning som stadigvæk er der.

Farresdam er på ca.17 ha og tilhører Brøndgaard, Stegshoved er på ca. 8 ha, og ejes af 
11 parthavere.

Kilder: Kristen Schultz,
Keld Hansen:  Det tabte land.                                                                                                         

JS
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Cykelklubben
Cykelklubben vil gerne sige tak for i sommer !
Vi har, som jeg før har omtalt, haft mange fine ture hver mandag hele somme-
ren.
Vi har cyklet ca. 265 km. i alt (efter mit regnestykke).
Der har været 3 mandage i sommer, hvor vi har aflyst på grund af regn.
Der er ikke nogen, der er ”platset” eller haft andre uheld undervejs, men gode 
samtaler og hygge med hinanden.

Vi starter op igen sidst i april eller først i maj igen i 2011, og håber at I vil cykle 
med igen næste sommer…

Tak for i år..
Annelise,
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Olfert Rocker
Lørdag den 13. november 2010 k. 20.00

på Hotel Nørherredhus i Nordborg

Black City
Nyt dansk rockband som lige har udgivet deres debutalbum.

Black City er ROCK i sin reneste form uden navlepilleri eller
musikalske tudefjæs. Rock der rykker!

Sgt. Major
Stilen er svedig, uforfalsket, nådesløs og benhård ROCK. 
Koncerten bugner af klassikere i alle aldre for alle aldre.

Bad Reputation
Er du vild med Thin Lizzy så vil du elske lokale Bad Reputation. 

En nostalgisk rejse for Thin Lizzy fans. 

Billy	Cross	og	Aske	Jacoby
Lørdag den 27. november 2010 kl. 20.00

på Hotel Nørherredhus i Nordborg

www.olferts-venner.dk
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Salg . Service . Reparation . Maskinvedligeholdelse . Nybygning

NIS DREYER · Aut. el-installatør
Brønd 7a · Holm · 6430 Nordborg · Tlf. 74 45 02 01
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Møllegade 27, Holm
6430 Nordborg
Tlf.: 74 45 89 00
Mobil: 40 13 77 95

NORDBORG TRÆLAST • Holmgade 39 • 6430 Nordborg
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Fra Holmbodagbogen

Juli	2010
Nedbør: 46,4 mm i Nørrelykke.

 1.  Nigge og Jens Nissen er flyttet fra Ellehave 12 til Kløvermarken 14 i 
  Nordborg.
 1.  Genåbnede Dyvig kro som Dyvig badehotel.
 2.  Døde Svend Nørr, Mejeritoften 1, 78 år gammel.
 3.  Nordals Boldklub holdt afslutning i sognegården.
 3.  Ann Bojsen og Per Schmidt, Møllegade 11, fik en datter.
 4.  Henriette Matthiesen, Damgade 26, fyldte 60 år.
 8.  Den sidste del af fundamentet til den røde bygning på Jollmands gård   
  blev fjernet.
 11.  Sandy og Peter Jørgensen, Møllegade 99, fik en datter.
 13.  Skete en ulykke ved Lønsømadevej 14, hvorved en person døde.
 15.  Gudrun Sundre er flyttet ind i Enghaven 4. Ansat som lærer v. den tyske   
  skole i Lunden.
 20.  Døde Ursula Nielsen, Sommersted. Født Albrecht, Møllegade 35.
 22.  Kis og H.C. Hansen, Enghaven 11, fejrede diamantbryllup.
 25.  Var der første gang cirkusforestilling i Holm m. Cirkus Arena ved 
  sognegården.

August	2010
Nedbør: 98 mm i Nørrelykke.

 5. Tinna Holm og Lasse Schmidt, Ramsdam 8, blev gift.
 6.  Lene og Jessie Dowdall, Møllegade 63, fik en søn.
 7.  Holmcup i sognegården.
 17.  På årsdagen for flystyrtet i 1943, blev der lagt en buket ved mindestenen   
  på Hellesøvej.
 17.  Besøg af Tv Syd i Holm: Dyvig badehotel, Jollmands gård og sognegården.
 20.  Døde Anne Marie Preuss, Havnbjerg, f. Lemmeke Hopsøhøjvej 20.
 30.  Helga og Peter Corydon, Hellesøvej 7, fejrede guldbryllup.
 31.  Kaja Johnsen, Møllegade 2, fyldte 60 år.
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September	2010
Nedbør: 94,4 mm Nørrelykke.

 1.  Andreas Andresen, Møllegade 82, fyldte 80 år.
 4.  Var der høstfest uden det sædvanlige optog af ”fuggevogne” med glade   
  børn. Der blev serveret ”pomle” og saftevand ved sognegården. Om   
  aftenen fest i laden v. Kaja og Chresten Johnsen.
 14.  Var der hovedrengøring i lokalhistorisk arkiv.
 17.  Nanna E. Nielsen, Enghaven 4, fyldte 60 år.
 20.  2 fra Holm lokalhistoriske arkiv til fælles nordalsisk arkivmøde i Egen
 20.  Var der lotto i sognegården.
 23.  Karin Eleonore Sørensen, Dyvigvej 10a, havde 25års jubilæum på Danfoss.
 25.  Hans Nørrelykke, Nørrelykkevej 24, fyldte 80 år.

  I september måned er indskriften på genforeningsstenen der står ved   
  sognegården, blevet ”frisket” op af malerm. Jan Rasmussen, Stevning.

Åbent i lokalhistorisk arkiv
	lørdag	den	30.	oktober

lørdag	den	27.	november	og
lørdag	den	29.	januar	2011

Med Cafè
kl. 14-17
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Nordborg
Telefon 74 45 05 52

     Gode dagligvarer
    hver dag!
 – lige ved hånden
 til den rigtige pris!
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Entreprenør
Aut. kloakmester
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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

Lønsemadevej 7, Holm
6430 Nordborg
Telefon 74 45 00 25

Abildholm 
Frugtplantage

BLOMSTER & PLANTER
Ulbjerggade 23, Nordborg

Telefon: 74 45 14 44
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Lottokalender 2010/2011

15.

november

24.

januar

1.

november

10.

januar

7.

marts

13.

december

21.

februar

29.

november

7.

februar

21.

marts

18.

april

4.

april

NIMMER	NUTTEN	!!!!!
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Møllegade 44-46 • 6430 Nordborg
Telefon: 7445 3127 • www.timco.dk
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Fællesspisning
Joan og Tom Møller, Dyvigvej 8, har overtaget tjansen med at arrangere fælles-

spisning, og har nogle datoer klar:

Tilmedling som sædvanlig søndagen op til datoen.

Tom og Joan
Dyvigvej 8

Tlf.: 7449 1788
Mobil: 2537 1788

7.

december

2.

november

5.

april

1.

marts

1.

februar
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www.skla.dk/holm
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