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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

  Juletræstænding. 
 
   Søndag den 2. december 

 
   Kl. 15:00 

 
 

  UDGAVE 80 - November 2018 
Første søndag i Advent er i år søndag den 2. 
december. Og i Grundejerforeningen glæder vi os 
til den årlige juletradition i Gammelby. 
Vi vil hygge os med julegløgg og æbleskiver hos 
Carina og Brian i værkstedet Gammelbyvej 42 
kl. 15:00, og når vi har fået varmen af 
æbleskiverne og den gode gløgg, spadserer vi hen 
på torvet, hvor vi tænder juletræet og synger et par 
julesange kl. 16:30 
Deltagelsen i æbleskivearrangementet er gratis 
men tilmelding nødvendig. 

 

 
VIGTIGT: 

Tilmelding til Brian senest den  
30/11 på mobil: 53 63 07 99 

Eller vores Facebook gruppe. 

 

INDHOLD: 
 
Forside:    Juletræs- 
 tænding 
  
Side 2-3: Siden sidst 
 Bowling 
 
Side 4-7: Historie 
   
 
Side 8: Bestyrelsen 
 
 
 
 
  
  
 
Redaktør:  
Kenneth D. Petersen 
 
Bidrag yder: 
John Holstein 
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Siden sidst. 
Bowling 

 
Stor tak til opbakningen til årets bowlingtur, som vi i år valgte at holde i 
Bowl’n’Fun i Kolding. 
 
Og det blev en succes må man sige. Der var absolut stor opbakning, med mere 
end 40 tilmeldte. 
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Har du/I en god historie eller lign. som skal deles med andre Gammelby borgere, 
er der altid plads her i nyhedsbrevet. 😊 

 

HUSK! 
 

Også at følge os på Facebook gruppen Gammelby 6600. 
Og vores hjemmeside www.gammelby6600.dk 

 
Desuden kan der lejes borde, stole, telt og grill af grundejerforeningen. 

 
Har du/I brug for hjælp til et større projekt, har vi også Jobbanken. 
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Hurtigruten og det løse.     Af John Holstein 
 
Det hele begynder i Bergen. Denne berømte vestnorske havneby med stolte danske traditioner. Chr 4.´s 
yndlings by. Ludvig Holbergs fødeby. Og med de gamle hanseatiske træhuse på Bryggen, som er på 
Unescos verdensarvliste. Bergen er afgjort et besøg værd. Dog skal man beregne god tid hvis man vil se 
Bergen i solskin, for statistisk regner det 200 dage om året. Statistik eller ej, Bergen er en meget smuk og 
meget hyggelig by, og er du til friskfanget fisk og sømad, er Bergen lige stedet. 
En dag i august gik vi ombord på MS Nordlys, som skulle være vores hjem i den næste uge, og sejle os op 
langs Norges kyst, en sørejse på 2500 sømil med 30 stop undervejs. Vidunderligt smukt! 
 

     
 
Nogle anløbssteder lå vi bare i 20 minutter. Længe nok til at man kunne tage passagerer eller gods af og på. 
Men andre steder lå vi så længe at der var tid til sightseeing og udflugter. 
Det er længe siden jeg var i Trondheim sidst. Det var jo Norges hovedstad engang under navnet Nidaros. I år 
997 blev byen grundlagt af Olav Tryggvason, den gamle navnkundige viking, som vi alle husker fra 
historietimerne. Der er en utrolig atmosfære imellem de gamle træhuse, som Olav Tryggvason på sin høje 
obelisk, står og skuer ud over. Vi må heller ikke glemme at Trondheim gav os Peter Wessel, den berømte 
søhelt der blev adlet som Tordenskjold, efter hans store bedrifter under svenskekrigene i begyndelsen af 
1700-tallet. 
 

    
 
Efter ½ dag i Trondheim fortsatte vi nordover, hvor vi efter et par stop i bl.a. Rørvik og Nesna, passerede 
polarcirklen på vej mod Bodø. 
Her tog vi en tur med gummibåd ud i de kraftige malstrømme der opstår når tidevandet trækker millioner af 
liter vand gennem det smalle stræde mellem Saltfjorden og Skærstadsfjorden 4 gange i døgnet. Når 
strømmen er stærkest kan strømhvirvlerne trække huller i vandet på op til 5 meters dybde. Skræmmende! 
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Gutten der sejlede båden havde naturligvis prøvet det før, men han sejlede båden lige ind midt i hullet og 
stoppede motoren, og så var det ligesom at køre i karrusel. Hele fartøjet blev hvirvlet rundt med voldsom 
kraft. Det var noget der ville noget. 
Undervejs i skærgården så vi mange fuglearter. Bl.a. flere eksemplarer af den store havørn med et vingefang 
på imponerende 2½ meter eller mere. Det var en fantastisk tur. 
Men vi måtte tilbage til skibet hvor turen gik videre nordover, igennem historiske farvande.  
Specielt for de som er interesseret i de voldsomme begivenheder der fandt sted under 2. verdenskrig. Norge 
blev jo okkuperet samtidig med Danmark, og det havde for Hitlers krigsmaskine 2 ganske bestemte formål. 
Tungt vand og jernmalm. Malmen blev allerede dengang fragtet fra Kiruna i Sverige med tog over fjeldene 
til Narvik i Norge. Havnen i Narvik er en sydende heksekedel, hvor der nu bliver udskibet mere end 100.000 
tons jernmalm i døgnet. Helt utroligt. 
Helt så meget var kapaciteten ikke i 1940, men Norge var Hitlers adgangsbillet til Sveriges jernmalm, som 
han havde så hårdt brug for til fremstilling af kampvogne, kanoner og andet tungt krigsmateriel. 
Nogle af de hårdeste kampe under krigen i Norge, stod her i April 1940, og Englændernes hårdnakkede 
indsats for at forhindre jernmalmen i at nå frem til Tyskland, bevirkede at Hitler stationerede 350.000 
soldater i Norge under hele krigen, selvom han havde hårdt brug for dem andre steder i Europa. 
Den dag i dag ligger der mange sunkne krigsskibe på bunden af Ofotfjorden. 
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Ved midnatstid sejlede vi ind i Troldefjorden. Der var vidunderligt smukt, men jeg har kaptajnen mistænkt 
for at skulle bevise at han kunne manøvrere det store skib ganske tæt på stejle fjeldvægge uden at røre. Men 
spændende var det. 
 

    
 
Desværre blev vejret ikke ved med at være lige strålende, så de ture der gik op i fjeldene, var en lille smule 
usigtbare. Det samme gjorde sig gældende da vi passerede Nordkap, så vi fik ikke glæde af nordlyset denne 
gang. 
Efter en uge på vandet, lagde vi til i Kirkenæs, kun 10 km fra den russiske grænse. Her oppe i Samernes land 
er grænserne noget udviskede. Når samerne driver deres flokke af rensdyr, er det ikke så vigtigt om de er på 
Norsk, Svensk, Finsk eller Russisk jord. Men selv om de er Skandinaver, er deres sprog lige så lidt 
forståeligt som finsk. 
Fra Kirkenæs fløj vi til Svalbard. Næsten så langt nordpå man kan komme på denne klode. Kun 1300 km fra 
Nordpolen. Jeg var der om vinteren for et par år siden, men da var der ikke meget at se i mørket. Nu er det 
sommer og midnatssol, og det er jo en helt anden sag. 
Vi var med på en træningstur i Sysselmandens helikopter, hvor vi fandt et egnet skib at blive hoistet ned på. 
 

    
 
Det er vildt spændende. Vi returnerede til helikopteren, og fik en utrolig flot rundtur over fjordene på 
Spitsbergen inden vi fløj tilbage til Longyearbyen. Blandt andet så vi en flok hvidhvaler helt tæt inde under 
land, og det viste sig at Sysselmanden havde fået besøg af det Norske kongepar som lå for anker.     
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Dagen inden vi skulle hjem til Gammelby, tog vi på hvalros safari. Der lå en lille klippeknold en times 
sejlads ude i ishavet, hvor hvalrosserne kunne lide at ligge og komme hinanden ved. Når man ved at disse 
store dyr vejer 2-3 tons stykket, så er det ikke til at forstå at de kan holde ud at ligge næsten ovenpå 
hinanden.  
Vi måtte ikke ankre op tættere på dem end 50 meter, men det vidste hvalrosserne åbenbart ikke. De store dyr 
er lige så nysgerrige som de mindre sæler, så de svømmede hen til båden. Det er en helt unik oplevelse at 
komme så tæt på dyrene i deres naturlige omgivelser. 
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Grundejerforenings bestyrelse 
2017-2018 

 

Formand:  Kenneth Denby Petersen 
  Gammelby Mosevej 2 
  Mobil: 40 82 99 59 
  Mail: kenneth@gammelby6600.dk 
 
Næstformand:  Henrik Ingo Hansen 
  Gammelby Mosevej 7 
  Mobil: 20 12 46 41 
  Mail: henrik@gammelby6600.dk 
 
Kasserer:  Niels Rossen 
  Gammelbyvej 21 
  Mobil: 61 77 05 17 
  Mail: niels@gammelby6600.dk 
 
Sekretær:  John C. Holstein 
  Gammelby Mosevej 16 
  Mobil: 22 40 37 47 
  Mail: john@gammelby6600.dk 
 
Teknisk  Brian Olesen 
koordinator: Gammelbyvej 42 
  Mobil: 53 63 07 99 
  Mail: brian@gammelby6600.dk 
 
Suppleant:  Gitte Kongshammer 
  Gammelbyvej 23 
  Mobil: 60 13 60 19 
  Mail: gitte@gammelby6600.dk 
 
Suppleant:  Morten Snor Sørensen 
  Gammelbyvej 2 
  Mobil: 24 91 55 54 
  Mail: morten@gammelby6600.dk 


