
NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

 

 GLÖGG og JULETRÆ  
                                     I GAMMELBY 
 

FØRSTE SØNDAG I ADVENT 
  

 SØNDAG den 3. DECEMBER 
 

   UDGAVE 34 – NOVEMBER 2006  
  

Denne dejlige tradition fører vi videre, og i år mødes vi i 

                        Gammelbygård  

       hos Lene og Niels, Gammelbyvej 25. 
 

Kl. 15.00 er der juleglögg og masser af æbleskiver og 

sodavand og saft til børnene. 

Som sædvanlig koster det kr. 20,- pr. person. 

Børn under 12 år kommer gratis med. 
 

Kl. 17.00 spadserer vi hen på ”Torvet, hvor vi tænder 

juletræet, der læner sig op ad Dans gule lade. 

Her synger vi et par julens sange 

 

For at vi kan vide lidt om traktementet størrelse, beder vi om at I 

tilmelder jer hos Niels Rossen senest den 27. november på  

                                                         Tlf: 75530517 

                                              Bil: 61770517 

 Email:  tamberg-rossen@privat.dk  

 

Vi glæder os til at se så mange af byens indbyggere som muligt. 

                                        

 

INDHOLD: 

 
Forside:    Juletræ 

 

 
Side 2:      Vandboring  

 
 

Side 3:      Humlesamling o.a. 
 
 

Side 4:  København 
og  
Side 5:  
 
 
Side 6: Glen fra 
og 
Side 7: Gammelby 
og  
Side 8:  
  
 
Side 9: Snerydning o.a. 
  

mailto:tamberg-rossen@privat.dk




JULESAMLING I HUMLELAUGET 
 

Denne søde juletid er jo en herlig anledning til at smage på det forskellige julebryg. 

 

Humlesamlingen holdes hos Finn Schmidt, Gammelby Mosevej 14 

Fredag den 1. december kl. 19.30 

Mød op med friske røde kinder. 

 

Finn vil gerne have tilmeldinger på tlf: 30337916 eller fmg@privat.dk senest den 28. november. 

 

 

 

DEPOTET 
 

Grundejerforeningens depot har holdt flyttedag. 

 

Tidligere stod grundejerforeningens borde og stole og andet kram opmagasineret hos Kate og Allan 

i Gammelbyvej nr.  

 

Imidlertid har foreningen nu fået så meget nyt materiel, at pladsen blev for trang. 

 

Fremover vil det være opmagasineret hos formanden, Niels Rossen, Gammelbyvej nr. 21, hvor der 

er etableret et egnet lokale med indgang fra gården. 

 

Alle andre procedurer er der ikke lavet om på. 

Grejet bestilles hos John på 75368666 eller 22403747 eller jc@lite-flite.com  

Og det betales til kassereren, Flemming Bøtker, Gammelbyvej 24, Tlf: 75860507 

Bil: 20376117 Email: botker.gammelby@adslhome.dk 

 

 

 

HUNDEFODER 
     

Hundefoder kan købes på GAMMELBYVEJ 46 
 

Vi sælger et super hundefoder i 15 kg sække.  

Pris kun kr. 200,- pr. sæk         

 

Asta og Niels Bøgedal 

Tlf.: 75368069 eller 40378069 
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TUR TIL KØBENHAVN. 
Lørdag den 30. September 2006. 

 
      Vækkeuret gjorde kl.5.45 sin pligt denne lørdag morgen, men hvorfor så tidligt?  Jo denne dag 

skulle grundejerforeningen i Gammelby på tur til København med afgang kl.7.00, og jeg havde fået 

lov til at komme med via Elsa og Christian. Derfor var der ingen pardon, men bare ud af sengen 

hurtigst muligt og gøre sig klar. 6.45 skulle jeg holde i Ahornparken for at tage Dagny Hansen med. 

( Dagny boede mange år i den gamle mølle i Gammelby ). Vi nåede det heldigvis. Bussen holdt 

parat, og man var i færd med at proviantere. Få minutter senere dampede vi så af sted mod 

København med Karl Knudsen ved rattet. Vi skulle dog først en smut til Vejen for at hente rund-

stykker hos Guldbageren. Vi holdt på parkeringspladsen bag Rema 1000, og da vi kørte derfra, 

kunne vi både se og føle, at vi havde en god chauffør, så vi med sindsro kunne sætte os til rette og 

se frem til en god køretur. 

      

      Snart bredte der sig i bussen en liflig duft af nylavet kaffe med dertil traktement af de afhentede 

rundstykker, og minsandten om der ikke også vankede et par af Dr, Nielsens gode dråber, og senere 

en dåseøl. Jo vi var godt rustede til at indtage København, men før det blev tilfældet, var man så 

large lige før Storebæltsbroen at give de stakkels tobakshungrende lejlighed til at tage et sug, mens 

nogle benyttede lejligheden til at træde af på naturens vegne. 

      

      Så nåede vi København. For at komme ind til Højbro Plads gik køreturen ad Kalvebod Brygge  

forbi det nye Fisketorv og de mange flotte nye huse, som er bygget langs molekanten til Sydhavnen. 

Under H.C.Andersens Boulevard ved Langebro og ind på Christians Brygge med  ”Den Sorte 

Diamant” for endelig at dreje op af Slotholmsgade med bagsiden af Børsen og over Christiansborg 

Slotspark, forbi Thorvaldsens Museum ,over Højbro med udsigt til Gl. Strand med mindesmærket 

for ”Fiskerkonerne fra Skovshoved”.  

      

      Kl. lidt i 11 var vi på Højbro Plads, og det var nu frit for, hvad man ville bruge tiden til indtil 

frokost kl.12 i Nyhavn nr.15. Dem jeg var sammen med valgte at sætte kursen mod Kgs.Nytorv. 

Hvor var det herligt igen at stå her og se over mod det gamle kgl. Teater, Magasin og hotel   

d’ Angleterre og ikke mindst det smukke parkanlæg.. 

       

      Tiden nærmede sig kl.12 hvor Livgarden går gennem byen til Amalienborg Slotsplads, så 

hvorfor ikke smutte derhen og se gardens vagtskifte. Der var desværre ikke flag oppe på 

regentpalæet. Altså var dronning Margrethe ikke hjemme i København og derfor til stor skuffelse 

for os ingen musik – ”Her kommer Jens med fanen”. 

        

      Utroligt så mange mennesker, der havde fundet vej til Nyhavn denne lørdag formiddag, men det 

var også et for årstiden pragtfuldt vejr. Den ene havnerundfartsbåd efter den anden sejlede ned 

gennem kanalen fyldt med passagerer. Det havde vi ikke tid til, for i Nyhavn 15 ventede der os en 

dejlig frokostanretning. 

       

      Efter denne spadserede vi ned til enden af Nyhavn for her at tage en båd over til Holmen med 

anløbsplads ved det nye Operahus. Her ventede vores guide Frank. Vi passerede først operahuset, 

men måtte her nøjes med et kik udefra ind i den store vestibule med de fantastisk store flotte lamper 

for derefter at begive os ud på en 2 ½ times spadseretur på det gamle Holmen.  

      Jeg tror, vi fik set det hele, og dertil en utrolig interessant omvisning, idet vores guide var godt 

kendt med de mange bygninger. Han havde haft sin dont derude i 40 år, heraf de 27 år som 

fællestillidsmand. 



      Det vil føre for vidt til en nærmere omtale af de mange fredede bygninger, som ligger derude, så 

her vil jeg henvise til Internettet. Gå ind på ”Google” og søg efter ”Holmen i København” for her er 

masser af oplysninger. 

 

      Vi fortsatte vores spadseretur fra Holmen direkte over til Christiania, og her blev vi ved 

hovedindgangen mødt med store bannere, som fortalte at Fristaden i disse dage fejrede 35.års 

jubilæum for dens oprettelse. Tænk er der allerede gået så mange år, hvor diskussionen har bølget 

frem og tilbage om dens berettigelse i vores samfund, og de mange slag som er udkæmpet i 

Pusherstreet mellem politiet og beboerne. 

      

       Pusherstreet havde for nærværende ikke den store interesse, nej vi var mere for hurtigst muligt 

at finde et sted, hvor der var udskænkning af kolde drikke, idet vi var mere eller mindre dehydre- 

de efter den lange spadseretur i det lune efterårsvejr. Heldigvis var hjælpen nær, og man kunne 

sammen med en dejlig kold øl hvile sine ben i det fri på bænke ved lange haveborde. 

       

      Efter igen at være kommet til kræfter blev det besluttet at tage en spadseretur gennem den pæne  

del af Christiania. Vores guide på denne tur var Søs’ mor, der i det daglige bor lige overfor 

Fristaden. Vi kom her forbi en børnehave og derefter videre langs en af Christianshavns kanaler. 

For at komme over på den anden bred gik turen over en træbro, hvorfra der var en flot udsigt over 

dette voldområde At vi her stadig var i Christiani, det kunne husene, vi kom forbi stadig tyde på, 

idet de var forsynet med masser af graffiti samt et frygtelig rod omkring disse. 

       

      Efter således at have vandret i knapt en time sluttede turen med, at vi nåede til en ret så 

trafikeret vej, Dyssevejen, hvor vores bus ville komme og tage os op. Efter nogen ventetid dukkede 

den op, og vi kunne påbegynde hjemturen mod Gammelby. Kort tid efter passerede vi Københavns 

ældste haveforening Vennelyst, som blev startet i 1893 og som nu er nu fredet. 

       

For igen at komme til Kalvebod Brygge var vi fra Amager nød til at køre over Langebro og derefter 

et stykke op ad H.C. Andersens Boulevard for efter Glyptoteket at dreje ned ad Tietgensgade med 

Tivoli på højre hånd. Så gik det forbi Politigården før vi igen var på Bryggen med direkte kurs mod 

Jylland, men først skulle der gøres stop ved Dybbølsbro for at hente aftensmaden – pizzaer. De var 

bestilt over i det store shopping center på Fisketorvet, og de blev serveret, mens vi kørte. Jeg har 

aldrig været den store pizzaspiser, men mon ikke det skulle prøves igen, for dem vi fik her, smagte 

vældig godt. 

 

      Jeg vil til slut hermed gerne have lov til at sige Grundejerforeningens bestyrelse tusind tak for, 

at jeg som gæst måtte komme med på denne så fint arrangerede og meget interessante tur, der gik til 

steder, man ikke normalt kommer ved et Københavnerbesøg.   Der skal også lyde en tak til vores 

gode Chauffør, Karl Knudsen, der til stor begejstring for os passagerer nogle gange lykkes at 

overhale forankørende biler med den lidt gamle bus, der efter hvad jeg hørte, kun kunne klare 95 

km. i timen. Dernæst til alle jer i bussen – tak for hyggeligt samvær . 

 

Vejen. Oktober 2006.        Knud Erik Larsen. 



Glen til og fra Gammelby 
 

- fra Des Moines, Iowa, USA til Læborg Sogn, Malt Herred, Ribe Amt på sporet af en dansk pige, 

der for mange år siden tog den modsatte vej 

 

Oplæg og oversættelse: Hermann Lengerke 

 

Det sker ikke hver dag, men det sker: at man kommer hjem og bliver modtaget af en fremmed, en, 

man ikke kender. Så snakker man lidt på udenbys og opdager hurtigt, at en, man ikke kender, ikke 

behøves at være en fremmed. 

 

Glen A. Petersen havde stillet sin lejede Polo på Gammelbyvej og kom gående hen imod os, mens 

vi steg ud af bilen foran vores hus. "Do you speak English?". "A bit." "This is Old Town ...". Jo, vi 

var i Gammelby. Og Glen var i Gammelby, fordi han ledte efter sine forfædre, der i anden halvdel 

af 1800-tallet var taget fra Sjælland hhv. Sydjylland til Ringsted. Fra Sjælland til Ringsted? Jo, 

Ringsted, Iowa, på den anden side af det kæmpestore badekar. 

 

Det tog ikke lang tid, så sad vi - Glen, min kone og jeg - omkring køkkenbordet og snakkede om det 

ene og det andet. Om USA og Danmark, danskere i USA og amerikanere i Danmark. Og ikke 

mindst om alle de oplevelser, Glen havde haft i sin søgen efter sit ophav. Glen takkede nej til både 

øl og kaffe, hvilket godt kunne så lidt tvivl om hans danske afstamning, men fjernede straks tvivlen 

ved at sige ja til et glas godt gammeldags Gammelbyvand fra hanen. 

 

Før Glen skulle videre til Maltbæk og siden til Als, hvor han boede hos en fjern fætter, fik vi 

heldigvis lige udvekslet mailadresser, for ellers var denne lille historie aldrig kommet frem. 

 

Et par måneder senere fik Glen en mail, hvori jeg spurgte, om han var interesseret i at få bragt en 

lille artikel om hans slægtsforskning i Grundejerforeningens organ Gammelby Nyt. Det kunne jo 

være, der var nogle læsere med lang hukommelse, der kunne bidrage med detaljer til familiens 

historie. Det var han meget interesseret i, så meget, at han selv skrev artiklen og sendte en bunke 

billeder (som bits og bytes selvfølgelig). 

 

Her er Glens beretning med mine - og hist og her Glens egne - danske ord (navnet Butenschon, som 

Glen skriver det, er nok oprindelig Butenschøn/Butenschön/Butenschoen): 

 

Glens historie 

Først lidt om mig selv. Jeg bor i nærheden af Des Moines, staten Iowas hovedstad, hvor jeg arbejder 

som teletekniker på Iowa State University. Jeg er gift med Kathy og har tre voksne børn samt to 

børnebørn, begge drenge. Født og opvokset er jeg i en lille by i det nordlige Iowa, i Ringsted, hvor 

der bor 400-500 "good Danes". Ringsted blev grundlagt i slutningen af 1880erne. Postmesteren 

opkaldte stedet efter den by, hans kone var fra, nemlig Ringsted på Sjælland. De fleste danske 

indvandrere kom i første omgang til de større byer i Iowa og flyttede nogle få år senere ud, hvor der 

var landbrugsjord at få. 

 

Jeg har hele tiden været bevidst om at jeg er dansker. I en lille by som Ringsted kender alle 

hinanden, og alle er mere eller mindre i familie med hinanden. Min mor har altid haft styr på, hvem 

der var i familie med hvem. I dag er hun 92 og har stadig en knivskarp hukommelse. Alligevel har 

hun ikke svar på alle vores spørgsmål: Hvor kommer vi fra? Hvorfor forlod de Danmark? Hvorfor 

kom de lige til Ringsted? Var min oldemor tysker, når hun blev født i Holsten? Er jeg 100% dansk-

amerikaner? 

 



For den ene gren af familien var stamtræet på plads. Mormor Madsen havde betalt en slægtsforsker 

en stor bunke penge for at kortlægge hendes mors familie, og det hele foreligger endda på dansk. 

 

Min søster Esther, som altid har været familiens historiker, ved en masse om Madsen-grenen, men 

kun meget lidt om familien Petersen. Denne mangel på viden fik mig i 2002 til at starte min 

informationssøgning. Jeg kontaktede arkivaren i Jægerspris, hvor Petersen-grenen har sin rod. Hun 

gjorde et fremragende stykke arbejde, hvis resultater hun sendte til mig efter bare to måneder. 

 

I 2004 tog min kone og jeg så til Danmark for første gang. På ferie, som vi kaldte det, for vi havde 

ingen intentioner om at besøge fjerne slægtninge. Dog besøgte vi de kirker, som vi mente havde 

relation til familien. Vi så København, Sjælland, Fyn, Jylland og Lolland. Jeg besøgte også 

arkivaren i Jægerspris for at snakke om de løse ender, jeg havde fundet i familiens historie, efter jeg 

var begyndt at researche på nettet. Der viste sig at være fejl i de oplysninger, jeg oprindeligt havde 

givet hende. Hun og hendes hjælpere gik i gang igen og kortlagde familien Petersens stamtræ helt 

tilbage til 1600-tallet. Wow! 

 

Og så kom chocket: Arkivaren, den kære kvinde, og en af hendes hjælpere viste sig at være i familie 

med mig - godt nok langt ude, men alligevel! 

 

Ved hjælp af en diger "Dansk-English Ordbog" har vi lært så mange danske ord, at vi kan forstå og 

oversætte "kirkebøger og folketællinger". 

 

Petersen-slægten kom altså fra Sjælland, Nielsen-slægten fra Jylland. Men hvad med de andre? 

Farmor Petersens familie, Skov og Jørgensen, fandt jeg i "Haderslev Amt". Madsen-slægten var fra 

Lolland. Jeg manglede to oldeforældre: Thomsen og Butenschon. 

 

I januar 2006 planlagde jeg min næste tur til Danmark. Jeg skulle finde de sogne, som Nielsen, 

Skov og Jørgensen stammede fra. Og, hvis det kunne nås, finde noget om Thomsen og Butenschon. 

I 2004 havde jeg lovet en fætter på Als, at vi skulle ses igen inden for 2 år. For at spare penge blev 

det besluttet, at jeg skulle tage afsted alene og at det skulle være før højsæsonen sætter ind. 

 

Min oldefar Knud Thomsen blev gift i New York City, efter at han var stukket af fra prøjsisk 

militær og sammen med oldemor Nielsen var taget til Amerika. Ifølge bryllupspapirerne var han 

født i Molbeck (tysk for Maltbæk), mens der i familiens optegnelser står Bek. 

 

En anden "good Dane" hjalp mig lidt og fandt frem til, at Knud Thomsen var vokset op i Bæk, men 

født i Maltbæk. Det sjove er, at min kone og jeg på vores første Danmarkstur havde overnattet på en 

Bed and Breakfast i Vejen, mindre end 10 km fra Maltbæk. 

 

Ane Marie Butenschøn 

Den 17. maj ankom jeg til København. Selvfølgelig skulle jeg lige se Tivoli, Carlsberg 

bryggerierne, rådhuset samt biblioteket på rådhuset, hvor en kvinde viste mig bogen "Rejsen til 

Amerika". I den er der billeder af skibet, farfar Petersen sejlede til New York med. Og billeder af 

Larsens Plads i nærheden af Amalienborg. Larsens Plads var samlingssted for danskere, der tog til 

"the new world". Her gik jeg i min bedstefars fodspor. Sikke en fornemmelse! 

 

Den 19. maj lejede jeg en bil og kørte til Sønderjylland. Hos min fætter på Als fik jeg for første 

gang rigtig hjemmelavet dansk mad. Ellers havde jeg bare smurt madder i bilen. Jeg besøgte 

Sønderborg Slot og Dybbøl Banke, hvor det gik op for mig, hvilken betydning krigen fra 1864 

havde, også for grænsen mellem Danmark og Tyskland. Oldefar Nielsen blev taget til fange af 

prøjserne efter slaget ved Dybbøl. Og oldefar Thomsen var født i Danmark, men tjente nu som 



soldat for fjenden. Nu forstod jeg, at Skov, Jørgensen og Butenschon forlod Sønderjylland dels af 

økonomiske årsager og dels fordi deres land var blevet besat af tyskerne. 

 

I Åbenrå hjalp et dansk ægtepar mig med at lede efter Margrethe Marie Butenschon, som blev gift 

med min oldefar Peter Madsen den 28. september 1888 i Council Bluffs, Iowa. Ifølge 

bryllupspapirerne var hun 26 år og enke efter en Mr. Hansen. Hendes forældre hed Jørgen og 

Christina Butenschon. Og af hendes dødsannonce fremgår, at hun var født den 3. januar 1862 i 

Gammelby, Sønderjylland, og var kommet til Amerika i 1882. 

 

Det var de oplysninger, jeg havde til at starte med. I Sønderjylland er der flere "Old Towns", hvis 

det nu vitterligt er Gammelby. I Åbenrås kirkebøger checkede vi alle Gammelbyerne fra 1858 til 

1864. Uden resultat. Som vores sidste håb foreslog jeg at kigge på Gammelby ved Vejen, Læborg 

Sogn. 

 

Bingo! Under 3. januar 1860 fandt vi Ane Marie Butenschon, datter af Væver Jürgen og Christine 

Butenschon. Folketællingen fra 1860 viser hele familien: Jürgen 48 år, Christine 49, Claus 15, 

Henrik 9, Jürgen 5, Margrethe Christine 3 og den sidstfødte, mindre end et år gamle Ane Marie. I 

huset bor desuden Johan Nagel, 28 år. I 1862 dør Jürgen 51 år og i 1863 Claus 18 år gammel. 1868 

dør Christine, moderen. 

 

I 1870 har Johan Nagel og hans kone børnene Margrethe Christine på 12 år og Ane Marie på 10 år 

boende hos sig. Det er den sidste oplysning jeg har, indtil jeg finder Ane Marie som Margrethe 

Marie Hansen, som enke og min oldefar Peter Madsens brud, i Council Bluffs, Iowa. Mr. Hansen 

var jernbanearbejder og døde af de kvæstelser, han pådrog sig ved en ulykke, mens han arbejdede 

på en bro. Blev de gift i Danmark eller Iowa? 

 

Ifølge folketællingen fra 1880 blev Margrethe Christine, Ane Maries storesøster, født i Nortorf, 

Rendsburg, Holstein. Sandsynligvis kom hele familien fra Nortorf, som jo blev tysk i 1864, og slog 

sig ned i Gammelby. Jeg må nok søge hjælp til at afdække den del af familiens historie - tyske 

kirkebøger er nemlig ikke tilgængelige på nettet endnu. 

 

Nu hvor jeg har fundet min sidste oldemor, ved jeg med sikkerhed, at jeg er 100% dansk-

amerikaner. Som min mor ville sige: "I was born in America with Danish parts." 

 

Efter brylluppet flyttede Marie Butenschon og Peter Madsen fra byen til landsbyen Ringsted, Iowa, 

i 1890 en Nyby, Iowa. Peter var landmand til sin død i 1910. Marie døde 1915. De havde 5 børn, 

blandt dem Herman Madsen, min bedstefar. Min mor Amelia Madsen Petersen lever stadig i 

Ringsted, i det samme hus, som hun overtog i slutningen af 1940'erne. 

 

Jeg vil sige tak til alle de venlige og vidunderlige mennesker i Danmark, som fik mig til at føle mig 

hjemme og hjalp mig med at finde frem til mine rødder. Som min bedstemor Madsen altid sagde: 

Tak skal du/i ha! 

 

Hilsen fra 

Glen Petersen 

109 Forest St. 

Polk City, Iowa 

50226 

 

glen@iastate.edu (arbejde) 

dadane@mchsi.com (privat) 



SNERYDNING 

 
Vi kommer med sneploven 

 

Ring til Niels Bøgedal på 40378069 
 
 

 
 

Storken har været på besøg i Gammelbyvej nr. 9. 

Grundejerforeningen ønsker tillykke med sønnen 

 

 
 

Mette og Henrik, Gammelby Mosevej 7 

Skal giftes den 2. december 

TILLYKKE - TILLYKKE 
 

 


