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Beretning fra Forening og 

Arkiv . 
2015 var igen et aktivt år i Arkiv og 

Forening. 

Arkivet har modtaget mange nye 

dokumenter og billeder/fotografier. Ofte 

er der fulgt gode oplysninger og 

fortællinger med. Der har været mange 

besøg – også flere anmeldte besøg 

udenfor almindelig åbningstid. 

Aktiviteten på ”nettet” er fortsat stigende, 

og hjemmesiden besøges meget ofte. 

Spørgsmål fra nær og fjern indløber på 

vores e-mail, og det kræver mere og mere 

tid at finde svar og billeder, men 

spændende er også dette arbejde. 

”Personalet” i arkivet arbejder fantastisk, 

på trods af de meget pressede lokale-

forhold, og vores trofaste ”meddelere” 

holder os til ilden med ”nyheder om 

gamle dage” i Thoreby Sogn: historisk 

hygge omkring kaffebordet! 

Lokalhistorisk Forening (som jo er en del 

af Arkivet – eller omvendt!) har arbejdet 

intens i flere perioder med 2 udstillinger: 

Teglværkerne i Grænge og Fuglsang og 

Bodil Neergaard (i samarbejde med en 

række andre kulturinstitutioner: ”I Bodil 

Neergaards fodspor”). Vi finder frem, 

noget af det, vi har, og de besøgende 

kommer ofte med nyt. 

Udstillingen ”Teglværkerne i Grænge” 

blev set af rigtig mange på ”Arkivernes 

dag”, og den kan stadig ses i arkivets 

lokaler. 

Vores lille blad bringer små artikler, 

efterlysninger m.v. og forsøger at være 

appetitvækker til den lokale fortid. 

Samarbejdet med de andre lokalarkiver 

fungerer godt i SLA (Sammenslutningen 

af LokalArkiver i Danmark) og LASA 

(LokalArkiver i Syd-Øst-Danmark, - 

tidligere: LokalArkiver i Storstrøms 

Amt). 

Foreningen sluttede 2015 med et 

overskud på kr.3.384,32. Revisorerne har 

godkendt, at bilag m.m. passer med det, 

der er ført ind i regnskabet, og at 

kapitalen er til stede. Det betyder, at 

Foreningen har kr. 28.402 stående i 
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Arb.Landsbank og kr. 1.046,50 i 

pengekassen. 

Vi forsøger at passe på pengene, men må 

dog hvert år konstatere, at der er behov 

for nyindkøb – bl.a. af computere (vi har 

købt 3 i 2015). En stor post på regnskabet 

er vores telefon og internet, men det er jo 

nødvendigheder i den tid, vi levet i. 

Kapitalen er ”lagt til side” til evt. 

nyindkøb af inventar: borde, hylder og 

skabe i forbindelse med den forventede 

nyindretning af ARKIVET, som 

kommunen har varslet. Vores store ønske 

om at få mere plads og at komme ”ned 

ved jorden” ser ikke ud til at blive til 

virkelighed, kommunen vil hellere 

investere i ombygning af de gamle 

værelser på Alderdomshjemmet, men 

foreløbig er der heller ingen afgørelse i 

den sag. Så vi henter fortsat kaffevandet 

på Centrets toilet, og det er også der 

opvaskevandet kommer fra! 

Kommunen fattes penge, men håbet er 

lysegrønt. 

Susanne Poulsen, formand, 

Tage Rødby Jensen, arkivleder, 

Otto Sørensen, kasserer. 

 
 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i 

Toreby Sogns Lokalhistoriske forening og Arkiv, 
tirsdag d. 15. marts 2016 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 

Hvis nogen vil have regnskabet tilsendt, bedes henvendelse rettet til bestyrelsen. 

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 Møller Pedersen og Egon Lintner). - Begge er villige 

til genvalg, - men andre forslag er velkomne. 

b. Suppleant:  

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

d. Valg af revisorsuppleant. 

8. Eventuelt. 

 
 

FØR generalforsamlingen vil Jørgen Skafte fortælle og vise 

billeder: ”Mit liv”. 

Naturligvis ! 
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”Beretning” fra billedværkstedet  af Hanne Sørensen 

I billedværkstedet arbejder Bent Steffensen, Egon Lintner, Bodil Janik, Mogens 

Hansen og Hanne Sørensen – ofte assisteret af Jørgen Skafte og Povl Holm.  

Vores arbejde består i at finde ud af, hvad og hvem 

der er på de forskellige fotos, som vi har fået 

indleveret. Når det er sket, bliver billederne arkiveret i 

vores arkivprogram, Arkibas 5.  
 

I øjeblikket har vi arkiveret 1220 fotos. De kan ses på www.arkiv.dk.  

Hvordan gør du på din computer? Se herunder: 

 

Vi arbejder hårdt på at få registreret alt det, der kommer ind, men det er svært at 

følge med. Dog skal det ikke afholde nogen fra at indlevere fotos til arkivet.  

Hvis du har fotos, som du mener, vi kan være interesseret i, så kom på arkivet og 

vis os dem. Du behøver ikke at aflevere dem, for vi kan blot scanne dine fotos. Vi 

er meget interesseret i også at vide om personer, huse, gårde, navne mv. 

Vi skriver det hele ned for senere at skrive det ind i arkivprogrammet. Det er ikke 

kun gamle fotos, der interesserer os, men fotos der fortæller om Toreby Sogn i 

almindelighed. 

NB. ”Billedredaktør” på ”Orientering”: Hanne Sørensen 
 

Materiale, vi ikke kan bruge! – og dog! – af Otto Sørensen 

Vi får indleveret meget, og vi er glade for det meste, og somme tider viser det 

sig, at vi burde være glade for det hele! 

Vi fik indleveret 2 ”årsberetninger*” fra Nykøbing Katedralskole (1946 og 

1950). Dem var der vist ingen grund til at sætte op på hylden? 

Fortsættes på næste side 

http://www.arkiv.dk/
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Nu har jeg jo vanskeligt ved at lade være med at blade i enhver bog, - og det 

gjorde jeg så. 

Med det samme var interessen vakt. En artikel (1946) om ”Besættelsestidens 

Faldne blandt Skolen Elever”. Kaj Munk var først omtalt, og han boede jo i 

perioder i Toreby og Sundby/Øster Toreby, - altså lokalhistorie. 

Herefter omtales Roar Ploug (?) og Erik Hagens (?), og begge bør mindes for 

deres indsats under besættelsen 1940-45. 

Så omtales Erik Widding 

(til venstre), søn af præsten i 

Toreby (1913-23), som 

boede i  

Flintinge Præstegård. 

Sidst omtales Ole Stang, 

som må være søn af Lærer 

Stang, som mange i sognet 

sikkert husker. 

De to ”portrætter” af Erik 

Widding og Ole Stang er 

skrevet af Dagmar Stang(?). 

Begge er værd at mindes for deres indsats under besættelsen! 

At hæfterne også opregner alle elever på Katedralskolen i 1945-46 og i 1949-50 

viser sig også at være interessant. 

Her finder vi navne, vi kender: Johs. Melchior Jensen, Ernst Kristensen, Henri 

Stok, Torben Stang, Poul Chr. Hansen og mange flere fra sognet. Vi vil ikke her 

referere karaktergennemsnit, - - - men ”eleverne” kan selv henvende sig, hvis de 

har glemt deres karakter! 

De beskedne skrifter viste sig at indeholde oplysninger om personer med 

tilknytning til lokalhistorien, og de indgår nu i Arkivets bogsamling. 

*”Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Nykøbing 

Katedralskole i Maj og Juni 1946” - og tilsvarende for 1950. 
 

Johannes Andersen har gjort sin ”borgerpligt” 

Arkivet har ofte efterlyst oplysninger om sognets beboere, og det er glædeligt, at 

Johannes Andersen har fortalt sin ”livshistorie” – og givet arkivet et eksemplar af 

bogen. - Tak for den! 

Johannes Andersen er kendt af rigtig mange, dels som forstander på 

”Sønderskovhjemmet”, dels som venstre-politiker i sogneråd – og senere – byråd. 

Men hans virksomhed begrænser sig ikke til de to områder, og han er fortsat 

aktiv.  
Fortsættes på næste side 
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Bogen har billeder af Johannes Andersen i mange ”offentlige situationer”, men 

også ”private” familiebilleder. Bogen, som ikke kommer til offentligt salg, 

fortæller om et aktivt, engageret menneske, - og Birthe Pedersen har ”ført 

pennen”. 

Endnu en gård er ”jævnet med jorden” - Skrevet (!) af Otto Sørensen 

Strukturændringerne kræver det. De gamle gårde – og de gamle gård-bygninger 

må vige for udviklingen i landbruget, - de ligger ”i vejen”. 

Da gårdene i 1800-tallet blev flyttet fra landsbyerne ud på markerne, var det et 

stort fremskridt for landbrugsdriften. Man tog stolperne på nakken og byggede 

gården op igen på den nye plads, - og der har egestolperne så båret bygningerne i 

200 år – mange steder. ”Råmosegård” (”Raamosegaard”) var en sådan gård – 

indtil efteråret 2015. Den var blevet overflødig på alle måder. 

Naturligvis er der blevet bygget om, bygget 

til og ændret gennem årene, men det var dog 

stadig den ”gamle” gård. Som billederne 

(måske) viser, var ombygninger hårdt 

tiltrængt i 1956. 

Tidligere beboere har 

fortalt lidt af gårdens 

historie til arkivet, og de 

har afleveret billeder. Vi 

har fundet lidt yderligere 

oplysninger i ARKIVET. 

Vi får af og til besøg i arkivet af mennesker, der 

søger deres rødder på gårde i sognet. Ofte kan vi 

hjælpe dem, og de kan tage turen til deres 

barndomshjem eller til deres bedsteforældres 

hjem – og fotografere! 

Mange gårde står stadig i landskabet (i 

landsbyen eller ude på ”marken”), men hvor 

længe? 

Arkivet har oplysninger om tidligere ejere:  

1760 Gårdejer Jens Knudsen 

1763 Gårdejer Christen Poulsen  Fortsættes på næste side 
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1784 Gårdejer Hans Nielsen 

1807 Gårdejer Ole Clausen 

1844 Gårdejer Peder Olsen 

1886 Gårdejer Johan Pedersen 

1930 Gårdejer Oluf Pedersen 

Ca. 1960 Vognmand Johannes Rasmussen. 

Vi er meget interesseret i at 

modtage flere oplysninger og 

billeder af gårde (og selvfølgelig 

også af huse, forretninger, 

værksteder m.v.!). 

”Tiden” er hård ved bygninger på 

”landet”, - og det er i orden: Vi er 

ikke noget frilands-museum, - 

men billeder og fortællinger bør 

bevares for eftertiden! 

 

 

 

 

 

 

”Fugleflugtslinjen” kører på 4-5000 år gamle spor. - - - - - OS 
 

Hvor ”Fugleflugtslinien” krydser markerne mellem Øster Toreby og Flintinge har 

der været aktivitet også for 4-5000 år siden. National-museet gemmer fund fra 

udgravningen i 1942. Måske kan der findes mere fra oldtiden, når banen nu skal 

udbygges til 2 spor? – oven på 4-5000 år gamle spor fra fortiden. 

Sådan beskrives fundet i ”Fund og fortidsminder” (kulturarv.dk): 

Anlæg og datering  

Brønd, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.) 

Undersøgelsehistorie  

1942  Museal udgravning 

 Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid 

 Brønd af udhulet træstamme med stenlægning om. I stenlægningen fandtes 
en skiveskraber, blok og flintafslag. Desuden flint fra boplads langs 
mosekanten. Træstammen var omgivet af sten og stenpakning. En del 
dyreknogler fandtes i bunden af brønden. 

”Råmosegård” ca. 1990 

”Råmosegård” ca. 1990 

Bladets utrættelige tegner har været 

forbi ”Råmosegård” i 2015. - Alle 

detaljer er vist kommet med. 

OS: Det er den tidsangivelse, 

Nationalmuseet anvender, - men 

fundet er sandsynligvis 4-5000 år 

gammelt. 
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Korrektion – eller?  - -  - - - - - -af Otto Sørensen 
 

I ORIENTERING nr.45 side 4 er et foto, hvor den ene person 

angives at være ” - - sygeplejerske Kirsten (senere gift med 

gårdejer Christen Knude, Nedenbyen)”.  

En aktiv læser reagerer og fortæller, at fru Knude hed Christine 

(og ikke Kirsten), og at hun stammede fra Dannemare. 

Opslag i kirkebogen fra Dannemare bekræfter, at Laurine 

Christine Hovmand blev gift med Christen Hansen Knude (fra 

”Knudegården”, Toreby) d.29.juni 1929. 

Christine og Christen får 2 børn: Birthe og Hans, som driver slægtsgården indtil 

deres død (henholdsvis 2006 og 2014). ”Knudegården” (Hiltvejen, Toreby) har 

været drevet af samme familie i næsten 250 år. Hans Knude var den sidste i 

slægten. 

Søren Holstener oplyser, at Christine ophører som sygeplejerske (betalt af Bodil 

Neergaard), da hun blev gift. Herefter ansættes en offentlig 

”hjemmesygeplejerske”. Søren husker en frøken Mortensen (Grænge Mølleby) 

og Nanna Holm (Åmarksvej). 

Tak til Søren Holstener – den aktive læser! 
 

Fundet på ”nettet”: http://www.landsbyhistorier.dk/by/sundby.php 

Minder fra Sundby - Fortalt af: Anne-Lise Qvist Nielsen 

 

Jeg flyttede med mine forældre til Sundby i 1953, Sundby Alle 39, i øvrigt et 

gammelt husmandssted som har hørt til Fuglsang. Jeg har ikke gået på den Røde 

skole, men kan huske, at det var der, man kom for at få sukker imod 

børnelammelse, og når der skulle stemmes til valg. 

Ellers skete der jo meget i Sundby dengang. Bl.a. Peter med hestene, og bager 

Wetterberg. Vi kom også rigtig meget nede i Ellekrattet, som var samlingssted 

for de unge dengang. 

Der var også Sct.Hans bål tilbage i 1950'erne, hvor FDF spejderne var nede og 

spille. De kom marcherende fra Nyk. F. så det var noget hele Sundby var samlet 

omkring. 

Man kunne også gå i Søndagsskole, som foregik i det gule hus lige over for den 

Røde skole, på Sundby Alle. Ham der havde det hed "Gartner Kristensen", så det 

var hver søndag formiddag. 

Dengang var der også både Slagter, Bager og 2 købmænd, men ingen af delene er 

mere. Købmanden var Buxbom, og Sundbyhus på Toftevej. 

Fortsættes på næste side. 
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Peter med hestene, som boede nede ved Hamborgskoven lige ud til Gulborgsund, 

hvor vi kom meget, han hentede gammelt brød fra Jappes Mølle til hestene. Så 

når han kørte forbi hvor vi boede, hoppede vi op i hestevognen, og fik lov til at 

køre med ned til ham, og så på gå-ben den anden vej. Han havde belgierheste, 

som han tog på dyrskue med, og vandt mange præmier, desværre brændte han 

inde sammen med alle sine præmier, og meget anden historie. Ja, man kan blive 

ved, - - blot et lille bidrag. 

Indsendt af: Anne-Lise Qvist Nielsen, Dato: 21. juli, 2011 
 

HUSK: arkivet har åbent HVER tirsdag kl. 19 – 21 
 

 

ARKIVET’s adresse er fortsat: Åmarksvej 5, 4891-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,  Klosterstræde 9, 4800-Nykøbing F , (2085 1428) 

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

  otto.soerensen1@skolekom.dk. 

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

  js@fuglsangkunstmuseum.dk 

Knud Wilster Hansen (suppleant), Gl.Landevej 19, 4891-Toreby (5486 9615) 

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 gerne have den! Ring den ind – eller bedre – 

send en mail til torebyarkiv@mail.dk. 

Arkivets hjemmeside: torebyarkiv.dk/ 
 

Kontingent for 2016 er uændret: 

kr. 150 for ”familie-medlemskab” og firmaer 

kr. 100 for ”enkelt-medlemskab”. 

 Beløbet kan betales kontant til den ”omdeler”, der kommer med bladet. 

 Du kan betale kontant ved generalforsamlingen d. 15. februar. 

 Benyt girokortet – eller betal via din bank (oplysninger står på girokortet) 

  eller indbetal til bank-konto nr. 53590243551 – husk at oplyse ”afsender”. 

 - er vores bankforbindelse, - men alle 

banker kan naturligvis benyttes ved kontingentbetaling. 

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:js@fuglsangkunstmuseum.dk
mailto:tagerodby@live.dk
mailto:torebyarkiv@mail.dk
mailto:torebyarkiv@mail.dk
http://www.torebyarkiv.dk/

