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Alle medlemmer ønskes rigtig godt nytår og tak for jeres fremmøde, bidrag 

og hjælp i 2014. 

I september havde vi foredrag af Rigsarkivar Asbjørn Hellum i Toreby 

Forsamlingsgård. Asbjørn fortalte meget levende om Rigsarkivet. Der var desværre 

ikke så mange fremmødte, som vi havde håbet på - vi var ca.35 personer. 

Jeg var til min første generalforsamling i SLA (Sammenslutningen af LokalArkiver) i 

Middelfart i Oktober. Det var meget spændende og lærerigt. Jeg mødte mange andre 

ligesindede. Jeg tager gerne af sted igen, hvis det bliver muligt. 

Egon Lintner er tilbage efter et dramatisk uheld på en studierejse til Tjekkiet. I hans 

sted supplerede Jesper Smith i bestyrelsen. 

Henrik Pedersen er blevet forhindret i at deltage i arkiv arbejdet, og Otto Sørensen 

har derfor overtaget kasserer-posten. 

Vi har stadig ikke noget nyt fra kommunen ang. 

ombygning af arkivet, kommunen arbejder ikke så 

hurtigt.  

Foreningen har benyttet årsskiftet til at skifte bank - fra 

"Spar Lolland"/"Jyske Bank" til "Arbejdernes 

Landsbank". Det betyder at kontingentbetaling via bank 

nu skal ske til Arbejdernes Landsbank - og at der skal 

benyttes nyt kontonummer ved betaling via netbank: 5359-0243551. 

Til slut kan jeg fortælle at vi har brugt 1.743 arbejdstimer på arkivarbejde i 2014. 

 - vores nye bankforbindelse. 
 

 

2014 – året, der er gået 
af Susanne Poulsen, formand 
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Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i  

Toreby Sogns Lokalhistoriske forening og Arkiv, 
tirsdag d. 17. marts kl. 19,00 

i Lokalcentrets cafeteria – ”Åkanden” - Åmarksvej 5, Toreby. 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer/dirigent 

2. Beretning fra Lokalhistorisk Forening  

v/Susanne Poulsen 

3. Beretning fra Arkivet v/Tage R. Jensen 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/Otto Sørensen 

5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 

før generalforsamlingen. 

6. Arbejdsplan, budget og fastsættelse af kontingent. 

7. Valg: 

a. Bestyrelsen (Ingolf Møllere Pedersen og Egon Lintner). - Begge er 

villige til genvalg. 

b. Suppleant (mangler) 

c. Valg af revisor. På valg er Villy Rasmussen. 

8. Eventuelt. 

Hvis nogen vil have regnskabet tilsendt, bedes henvendelse 

rettet til bestyrelsen. 

KAFFE med kage er en selvfølge!      
Bestyrelsen 

 

Før generalforsamlingen: Muddi Saunte fortæller om 

familien Friderichsen/Frederiksen i Forpagterboligen på Fuglsang  
 

2014 – i ARKIVET             af Tage Rødby Jensen, Arkivleder 

Året 2014 har været et travlt år, vi har lavet en grundig oprydning og rokeret lidt rundt, 

da der altid er travlt med arkivarbejde og stadig kommer mange besøgende og 

henvendelser på mail og telefon. 

Jeg har afsluttet Arkivleder-uddannelsen og har været på diverse andre kurser, men 

dermed er det ikke slut. Arkiverne er gået over til Arkibas 5, som er et web-baseret 

system, det betyder, at det ikke ligger som program på vores egne computere. Det 

giver udfordringer, men er nemmere at arkivere i. 

Desværre betyder det, at nye registreringer ikke kan ses ”på nettet”, før systemet er 

endelig indkørt. 
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Hjemmesiden og vores Facebook-side har mange besøgende, og det giver 

henvendelser mange steder fra. 

Arkivernes dag var godt besøgt, og vi fik flere indleveringer af arkivalier. Det er vi 

meget taknemlige for, men vi tager gerne mod mere – f.eks. skolebilleder eller en god 

historie/fortællinger. 

Arkivernes dag d. 8.november 2014 

 – Skole i ”gamle dage”. 

Arkivets medarbejdere havde fundet en masse frem fra gemmerne”: – 

der var mange skole- og klassebilleder, der var oplysninger om de 

første skoler og lærere i landsbyerne, og der var fremlagt nedskrevne 

erindringer og meget mere. En lille ”museums-udstilling” med skoleeffekter blev der 

også plads til. 

Mange af de gamle skolebygninger kan stadig ses i landskabet (de to ældste er fra 1721 

– men naturligvis ombygget). Mange ”nyere” skoler blev bygget omkring år 1900. De 

blev afløst af Centralskolen i Toreby (fra 1956). Den blev i 2011 ”afløst” af 

SUNDskolen, som nu er sognets eneste skole, - hvor lang historie får den mon? 

Arkivet har enkelte skole-erindringer, men ønsker sig mange flere! – Skriv om DIN 

skoletid (også selvom den er ”ny”). Hvis du ikke vil have, at det, du skriver, skal 

læses/offentliggøres, kan du få lagt en klausul på, at dine erindringer først må ”bruges” 

om f.eks. 25 år, - så er der ingen, der læser dem før i år 2040! 
 

Bladet ORIENTERING nr. 42? og 43? 

Det opmærksomme medlem har sikkert opdaget, at dette ”ordinære” nummer af 

ORIENTERING er nummer 44, og at det sidst modtagne nr. er nr. 41! – Hvor er nr. 42 

og 43? – I anledning af ”Arkivernes dag” i november 2014 udgav arkivet 2 små 

særnumre: ”Skolejubilæet 1814-2014” (nr. 42) og ”Skoleerindringer” (nr.43). – Disse 

særnumre var tænkt som ”udstillings-forlængere” i forbindelse med Arkivets meget 

store (og velbesøgte!) udstilling om skoler og undervisning gennem alle årene (med 

hovedvægt på Toreby Sogn). 

Begge blade kan fortsat hentes i arkivet, ligesom (det meste af) udstillingen stadig kan ses. 

”Gammel-Peter” i Topphuset
1
 - af Otto Sørensen 

Dette blad skriver gerne kort om liv og levninger i Toreby Sogn, - 

måske ikke altid korrekt, men altid med den hensigt at provokere 

læserne til reaktioner - altså mere rigtige og mere fyldige 

beretninger. Således også med denne ”mundsmag” på beretningen 

om ”Gammel-Peter”, som levede fra 1859 til 1949 – heraf de 

sidste 35 år i Toreby Sogn. 

 

Her mangler vi et 

foto af ”Gammel-

Peter!? 

Fortsættes på side 4 
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Den hele beretning står at læse i bogen ”Dem fra Lolland – sidste samling” af Georg 

Wiingaard (1964), og den er værd at læse, også på grund af Wiingaards skønne, 

sproglige særpræg. 

Men lad mig give et kort resume af beretningen: 

Hans Peder Pedersen blev født i Beldringe på Sjælland. Han var godt på vej til at blive 

skolelærer fra Blaagaards Seminarium, da hans livsbane tog en uventet kurs: hans unge 

forlovede døde, og han meldte han sig til militæret. 

Efter 6 år i Danmark meldte han sig til tjeneste på De vestindiske Øer (på Sct.Croix) 

som bereden gendarm. Efter 9 år her valgte han at blive sømand på de store have. Et 

dramatisk forlis i Den engelske Kanal blev slutningen på hans sømandskarriere, og han 

vendte hjem til sin mor på Sjælland efter 18 år. 

Han giftede sig i 1902 og ”de boede en tid i Teglskovhuset ved Rosenlund” (?). - - 

”Først i tyverne fik Peter plads på en maskinfabrik i Thoreby
2
, og dér havde han 

gennem enogtyve år, til han fyldte 85, sin arbejdsplads ved maskinsav og høvl. Så 

takkede han af, hvo længe lever vorder gammel tilsidst.” 

Han holdt sig til Tophuset, hvor han fik lov til at bo, passede sig selv og sin stue med 

renlighed og sørgede også selv for sin daglige kost til det sidste. - - -Gammel-Peter var 

levende nok, fulgte med i dagens gang og hændelser, snakkede politik og tog sig gerne 

en disput om hængion(?) med pastor Frederiksen. - - Han var tilpas, når han sad med 

andre, hjemme i sin stue i Tophuset eller i maskinfabrikkens frokostrum med en enkelt 

bajer på bordet - - -”. 

Jamen, så har han jo gået rundt i Thoreby i 

M/K´s minde! – Vi forsøger at finde 

vidneudsagn om Gammel-Peter. Måske kan 

DU bidrage? 
1 
Uden at tage stilling til den lokale diskussion, 

benytter Wiingaard her navnet ”Tophuset” og 

ikke det måske mere korrekte: ”Topphuset”! 
2 
”Maskinfabrikken” var naturligvis ”Brødrene 

Clausen” - ved siden af kirken i Toreby. 

En berømt – ukendt – videnskabsmand i Toreby: J.P.Kryger 

På billedet her ses Bodil Neergaards 

sekretær, Else Nielsen (gift Kryger i 1941) 

sammen med sin berømte mand, i haven 

bag ”Rytterskolen”, hvor de boede. 

Om J.P.Kryger kan man finde en god 

beskrivelse ”på nettet” – her er nogle 

”klip”: (se næste side) 

Fra 1899 til 1939 var han lærer ved 

”Frederikssundsvejens Skole” senere 
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ved ”Bispebjerg Skole”. I en alder af 45 læste han til studentereksamen og i 

1920 filosofikum. 

Lærergerningen var hans beskedne erhverv, men hans interesse var fra 

barndommen naturen, og den helligede han sit liv. - - K. var en naturbegavelse 

(!) med en usædvanlig iagttagelsesevne; talrige er de dyr, han så før nogen 

anden; bl.a. var han den første der fandt fugleedderkoppen i Danmark, og den 

der først så strepsiptererbes (viftevingernes) hanner, der kun lever 1-2 timer. 

Hans systematiske speciale blev de årevingede og derimellem især de 1-1½ mm 

lange snyltehvepse Chalcidier og mymarider. - - Han udgav - - ”Biologiske 

iagttagelser over 200 Arter af danske Billelarver” (1941). - - Sine fund lod han 

den udnytte, der evnede det, og det indsamlede materiale, ikke mindst af 

billelarver, gav han efterhånden til Zoologisk museum i København, British 

Museum (London), og U.S.National Museum i Washington 

(USA). - - og der er meget mere at fortælle om J.P.Kryger! 

-o-o-o-o-o-o-o-o 

J.P.Kryger dør i Toreby i 1951, - så der må være mange her, der 

husker ham! – Har DU en erindring om Kryger? – Så skriv det 

til os i Arkivet – eller kom og fortæl! 
Otto S. 

 

En avisnotits fra Lolland-Falsters Venstreblade – 5. april 1961: 
 

”Nagelsti Brohuse”* får vekselstrøm: 
Nagelsti Brohuse har også været det område inden for El-forsyningen, hvor 

belastningen har været størst, så det er forståeligt, at beboerne glæder sig.  

Næste etape af dette store arbejde bliver Øster Toreby, hvor vekselstrømmen 

installeres i løbet af det næste halve år. 

Dette ”klip” er fundet af udklipsmedarbejder ved ARKIVET: 

Ingolf Møller Pedersen, og det er da tankevækkende, at 

vekselstrøm ikke er ældre i Nagelsti Elværks leveringsområde. – 

Hvem skriver/fortæller den gode historie om overgangen fra 

jævn- til vekselstrøm? 

*”Nagelsti Brohuse” er i dag den ”blinde, yderste” del af Sundtoften 

ned mod Guldborgvej. Gaden blev tidligere kaldt ”Rabalder-Stræde” 

på grund af larmen fra de tog, der oprindelig kørte langs gaden og 

hen til ”endestationen” ved broen over Guldborgsund. Herfra måtte 

de togrejsende - i de ældste tider - enten gå eller køre i hestevogn til 

stationen i Nykøbing F.  

Jernbanebroen blev først bygget i 1875 (mest i træ!) – og allerede fornyet i 1894 (jern!). Den 

holdt til 1963, hvor der endelig blev ro i ”Rabalderstræde”! - Nu bliver den gamle 

brodæmning brugt af sejlere i ”Ø.Toreby Sejlklub”. 
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Vi har mange interessante 

dokumenter og andre skrifter i vores 

arkiv, - men Det Kongelige 

Bibliotek har flere! (www.kg.dk) 

Familien Wallmoden ejede Fuglsang 

Hovedgård fra 1759 til 1819, og var således 

ejer af næsten alle (fæste)-gårde i Toreby, 

Nagelsti og Sløsserup. 

Catharine Margarete Lehn giftede sig i 1759 

med Christoffer Georg Wallmoden. - Hun 

døde d.5.november 1788. - Det Kgl.Bibl. 

har bevaret hendes ”begravelses-digt”. 

Her gengives – så godt som det er 

redaktøren muligt – forside og de 2 første og 

de 2 sidste strofer. 

Kniber det med at læse det? – kan det også 

skyldes, at bogstaverne ikke er de 

sædvanligt anvendte! 

Familien Wallmodens kister stod i mange 

år i Toreby Kirkes ”tårn-krybt”, men blev 

på et tidspunkt flyttet til kirkegården i 

forbindelse med en af kirkens ”nyere” 

ombygninger. 
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Et fodbold-udklip fra ”gamle dage”  ”Ny Dag” - 21. sept. 1959: 

 

Roebaner i Toreby Sogn 

 – af Ingolf Møller Pedersen – det anbefales at have 

et ”telefonbogskort” ved hånden! 

I tidligere tid var jernbanetrafik et enormt 

fremskridt. Dette fremskridt førte også til anlæg 

af smalsporede roebaner på Lolland – og en 

enkelt på Falster. 

I Toreby Sogn var der både spor og læssepladser. Roebanen bragte roer til Saxkjøbing 

Sukkerfabrik og ”affald” retur til landmændene. Den kom via Krenkerup til Hydesby 

og ind i Toreby Sognekommune. 

Der var sidespor til Rykkerup læsseplads, hvor der først kom asfalt i de sidste år 

(midten af 1960érne). Pladsen lå ved Enghaven, hvor der også var omløbsspor. Her 

står endnu en ”skelpæl” (af sten) med bogstaverne DDS – De Danske Sukkerfabrikker. 

Banen fortsatte til Rosenlundvej. Her delte banen sig med et privat sidespor til 

Flintinge Langgård via Tømmerholtvej til højre side af krydset Vestermark-

Tømmerholtvej-Byskovvej. Hvor den krydsede vejen var der læsseplads og 

omløbsspor. 

Banen fortsatte langs Rosenlundvej frem til Rosenlund. 

Nu er det her jo ikke et TGB-

blad (de har deres eget rigtig 

gode blad ”Klatten”), men 

det var for fristende for 

”redaktøren” at bringe dette 

udklip, som rosende omtaler 

både Toreby - og Rødby! 

TGB har – gennem tiderne – 

haft mere hæderfulde 

perioder, som nok kunne 

genopfriskes, - så undskyld! 

Otto S. 
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Hvor selve læssepladsen i Geltofte var, ved jeg ikke (?). Ved Rosenlund kan man 

endnu se sporene, som ligger tværs over indkørslen til gården. 

Ved Rosenlund var der læssespor, inden banen fortsatte over en grøft, hvor broen 

stadig kan ses ved Rykkerupvej. Banen fortsatte frem til Kristinelundsgård (uden for 

sognet) og videre til Bregningevej/Brunsvej, hvor den endte ved en læsseplads. 

Har du billeder, tegninger eller fortællinger af/om roebanen i Toreby sogn? – så er 

arkivet meget interesseret. 

Interesserede kan gå videre på hjemmesiden: www.ibk.dk/Roebanebog-vendt.pdf. - 

Her kan læses en meget udførlig beretning om roebanerne på Lolland (og Møn, 

Sjælland), skrevet af driftsbestyrer på Maribo Sukkerfabrik, civilingeniør Victor  

Kolbye og sukkerfabriksforvalter og leder af de Midt-, Syd- ogØst-Lollandske 

roebaner, Erik Clausen. Måske kan bogen også ses i Maribo eller Sakskøbing 

Lokalarkiv? – Vignetten, som pryder starten af artiklen, er lånt fra hjemmesiden. 

 

Kalender: arkivet har åbent 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 19 – 21. 
 

 

 Hjemmesiden er altid åben: http://www.torebyarkiv.dk/ 

 Tirsdag d.17. marts kl.19: Generalforsamling i Cafeteriet, ”Åkanden”, 

Åmarksvej, Toreby. 
 

Bestyrelse m.m.: 
Susanne Poulsen (formand), Sakskøbingvej 13, 4891-Toreby, (2365 4985)  

 spp@privat.dk 

Ingolf Møller Pedersen, Grænge Skovvej 14, 4891-Toreby, (2088 6352) 

Egon Lintner,  Flintingevej 7, 4891-Toreby, (5486 9438) 

Niels Lück, Laur.Larsens Gade 10, 4800-Nykøbing F , (2085 1428) 

Otto Sørensen (kasserer), Møllevej 14, 4891-Toreby, (5486 9466) 

 otto.soerensen1@skolekom.dk. 

Jesper Smith, (suppleant) Kettingevej 5, 4892-Kettinge (2961 7930) 

 js@fuglsangkunstmuseum.dk 

Tage Rødby Jensen (Arkivleder), Lindevænget 20, 2.th., 4800-Nykøbing F 

 tagerodby@live.dk (5174 6216) 

Arkivet: 5413 2800 - og torebyarkiv@mail.dk 
HUSK: hvis du har en mail-adresse, så vil vi da gerne have den! Ring den ind – eller bedre 

– send en mail til torebyarkiv@mail.dk. 

Arkivets hjemmeside: http://www.torebyarkiv.dk/ 
 

HUSK: Generalforsamling d. 17. marts. 

Her vil Muddi Saunte fortælle familieerindringer fra Fuglsang 

Forpagterbolig. – Fra tiden før familien Ahrnung overtog bedriften, 

og helt tilbage til Viggo Neergaards overtagelse af Fuglsang i 1866. 

http://www.ibk.dk/Roebanebog-vendt.pdf
http://www.krak.dk/query?what=map_adr&mop=aq&geo_area=Nybrogade%2011%20%204800%20Nyk%F8bing%20F
mailto:otto.soerensen1@skolekom.dk
mailto:tagerodby@live.dk
mailto:torebyarkiv@mail.dk
mailto:torebyarkiv@mail.dk

