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Nyt fra Forening og Arkiv. 
På generalforsamlingen 

”luftede” bestyrelsen 

ønskerne og planerne 

om at kunne flytte til 

større lokaler – nede 

ved jorden. De planer 

har kommunen nu 

skrinlagt – eller 

”syltet”. 

MEN der er sket 

forbedringer for den 

kommende vinter: vinduerne er blevet tætte og 

malet. En medarbejder fra kommunen har 

arbejdet med forslag til mindre forbedringer i 

de nu benyttede lokaler, bl.a. mulighed for 

”eget” toilet og køkken. - Nu må vi se! 

Ellers er sommeren gået, og arbejdet med 

arkivering skal nu i gang igen. Nyt 

arkiveringsprogram er ”på trapperne”, så 

kursusvirksomheden er sat i stå. 

MEN der er en masse at tage sig til alligevel. 

En masse arkivalier skal ordnes, og en masse 

lokalhistoriske notater og ”bånd-optagelser” 

skal registreres, så de kan findes frem igen. 

Modtagelsen af arkivalier og billeder 

fortsætter naturligvis med uformindsket 

styrke, - så hold dig ikke tilbage, - vi er i 

arkivet 1. og 3. tirsdag kl.19 – 21! 
 

Generalforsamlingen 2014 

Generalforsamlingen samlede som 

sædvanlig mange medlemmer. De fik et 

interessant indlæg fra Povl Holm og 

Egon Lintner om mennesker og biler i 

Toreby Sogn 1930 til 1960 – og et kort 

overblik over automobilens udvikling. 

Der var fundet mange billeder i arkivet af 

borgere med deres biler, og Hanne 

Sørensen havde sammensat det 

”lysbilledshow” som fulgte foredraget. – 

(Arkivet er fortsat interesseret i billeder 

af bl.a. biler/motorcykler og personer fra 

sognet!) 

Selve generalforsamlingen gik fredelig for sig. 

– Henrik Pedersen fremlagde regnskabet, 

som blev godkendt (med en kassebeholdning 

på ca. kr.25.000 og et overskud på kr.7.000). 

Valgene blev genvalg på de fleste pladser, 

MEN Jesper Smith ønskede at nedtrappe sit 

engagement i arkivarbejdet, og han ønskede 

derfor ikke at fortsætte i bestyrelsen, hvor han 

var valgt som formand. Heldigvis kom 

beslutningen ikke bag på bestyrelsen, som 

derfor havde et forslag klar. Forsamlingen 

havde ikke yderligere forslag, og Susanne 

Poulsen blev valgt til bestyrelsen (*se 

præsentation herunder). Susanne har været 

aktiv i arkivarbejdet i længere tid. 
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Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig 

med Susanne som formand. 

Bestyrelsen indstillede, at to medlemmer 

skulle udnævnes til æresmedlemmer, og 

generalforsamlingen fulgte indstillingen 

således at Peter Holtze (tidligere Flintinge, 

nu Nykøbing F.) og Jørgen Skafte (tidligere 

Toreby, nu Nykøbing F.) blev udnævnt til 

æresmedlemmer. 

Begge har bidraget til Lokalhistorisk Forening 

og Arkivs oprettelse, og de har begge bidraget 

med mange oplysninger om ”gamle dage”, – 

og det vil vi gerne have, at de fortsætter med! 

Heldigvis har vi ikke sagt farvel til Jesper 

Smith, - han indvilgede i at fortsætte som 

suppleant til bestyrelsen, og han er fortsat en 

god arbejdskraft i arkivet – dog nu i mindre 

omfang. Derfor kun tak for dit store 

arbejde for arkivet indtil nu! 

For bestyrelsen - Otto Sørensen 

 

 

 

 

 

*Ny i bestyrelsen: 

Jeg hedder Susanne Poulsen og er den nye 

formand, jeg er 52 år og har slægtsforsket i 

mange år, så det er mit speciale.  

Jeg synes, det er rigtig 

spændende at være med på 

arkivet, og jeg suger til 

mig for at lære mere. 

Jeg glæder mig til hver 

gang, jeg skal på arkivet, 

for vi har det rigtig godt 

sammen. 

 

 

Rigsarkivet kommer til os! – Mandag d. 15. sept. Kl. 19. 

Indbydelse til vores medlemmer, samt til Lolland-Falster-arkivernes 

medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer for slægtshistoriske foreninger til 

foredrag med  

Rigsarkivar Asbjørn Hellum 

mandag den 15. september kl. 19.00 

i Toreby Forsamlingsgård, Torebyvej 46, 4891 Toreby L. 

Emnet for foredraget er Rigsarkivets arbejde med vægt på de 

nye tiltag for besøgende - herunder især slægtsforskere - 

således at vi alle som arkivmedarbejdere mv. kan vejlede 

slægtsforskere – og andre - lokalt, inden de aflægger besøg på 

læsesalene på Landsarkivet/Rigsarkivet. 

Arrangementet er gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler for kaffen – 

eller melder sig ind! 

Af hensyn til det praktiske er der sidste frist for tilmelding mandag den 1. 

september til 2365 4985 (Susanne P.) eller til torebyarkiv@mail.dk. 

p.b.v. Susanne Poulsen, formand 
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3 tirsdage med nyt om gammelt – af Grethe Lintner og Otto Sørensen 

Fortællinger om personer, der har levet i tidligere tider, synes jeg altid er spændende eller 

interessante. Jeg genlæste derfor en bog fra det tidligere ”Sognebibliotek” i Thoreby: ”Dem 

fra Lolland – sidste samling” af Georg Wiingaard (1964). 

I bogen er der to beretninger fra Toreby: ”Smedemaren” og ”Gammel-Peter i Tophuset”. 

Læsningen om ”Smedemaren” førte en del med sig, da jeg refererede for den faste flok i 

arkivet. Jamen, nogle kunne da godt huske hende, - eller hendes hus – eller i hvert fald 

smedien, som var det sidste, der forsvandt. 

Næste tirsdag kom en af de faste medarbejdere - Bent Steffensen – med et sammenrullet 

maleri af ”Smedemarens” hus, - malet af Bents far. Se maleriet, som det ser ud gennem Tage 

Rødby Jensens linse, her. Maleriet gav anledning til mere snak om ”Smedemaren”. 

Foto af maleri af hus, som nu er helt 

væk. Toreby Vestergade. 

Så gik en uge igen, og det blev 

tirsdag. En af vores flittige gæster – 

Grethe Lintner – besøgte arkivet. 

Maleriet lå stadig på bordet, og hun 

var naturligvis interesseret i at vide, 

hvilket hus, det var. – ”Smedemarens” 

– fortalte vi. ”Hende kan jeg godt 

huske noget om”, sagde Grethe. – 

”Det må du gerne fortælle os om over 

kaffen, - men bedst er det, hvis du vil 

skrive, hvad du ved”. – Og det gjorde 

Grethe så: 

Eventyr – en tilfældig tirsdag - på arkivet 

Sådan kan det gå. Her kommer man på besøg på Torebys arkiv, - bare for hyggens 

skyld, tror man, og så får man en bog stukket i hånden med beskeden: læs! 

Bogen er Georg Wiingaards: ”Dem fra Lolland, sidste samling - 1964”. ’Hende her 

må du kende,’ siger de til mig. ’Hende her’ er Smedemaren, en gammel dame fra 

Nedentoreby. Jeg skimmer hurtigt historien om hende. Hun døde i 1930 – dengang 

var der ikke engang tænkt på mig. 

Alligevel er der en klokke, der ringer. Jeg ved, at både min mor og min mormor 

kendte Smedemaren. De er begge døde for mange år siden, så jeg kan ikke spørge 

ind til deres historier om Smedemaren. Sådan som jeg husker at have hørt det, var 

Maren lidt af en særling, men godmodig og gæstfri. Hun boede i noget, 

omgivelserne fandt var noget frygteligt svineri, så man var ikke meget for at blive 

budt indenfor, og da slet ikke til noget, der skulle indtages. Min mormor følte sig 

engang nødsaget til at drikke kaffe hos hende. Hun kunne ikke klare det og var nødt 

til at aflevere det igen, da hun var kommet udenfor og ikke længere var inden for 

Marens synsvidde. ’Jeg har bare fået Smedemaren-kaffe,’ sagde hun til de 

forstående omgivelser. 
Fortsættes på side  4. 
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Her på bordet ved siden af mig ligger et maleri af Marens hus. Det er malet af Jens 

Steffensen. Jeg kigger på det, forundret over at det findes – her er min mormor gået 

ind ad døren til Maren – hvor mon hun stod for at komme af med kaffen? Det må jo 

være før 1930. Bunden går ud af historien. 

Smedemaren var en betydningsfuld person i Neden Toreby, idet det var hende, der bandt 

”kronen” til bytræet hvert år i 28 år (1902 – 1929). Midsommergildet blev holdt Sankt Hans 

aften, og træet blev bl.a. pyntet med en ”rejsekrone”, som dem, der i dag benyttes ved 

rejsegilder. 

Nationalmuseets medarbejdere besøgte hende flere gange, og meget af hendes ”bohave” er 

nu på Nationalmuseet. 

NB. ”Gammel-Peter i Tophuset” vender vi måske tilbage til. Måske husker DU ham?? 

Historien holder ikke sommerferie, selvom vi gør! – Henrik Pedersen 
 

Sommeren igennem har der været flere markeringer af nogle af danmarks- og 

verdenshistoriens måske ”største” jubilæer: 

200 års jubilæum – Skoleloven af 1814. Se artikel her i bladet – og kom til Arkivernes 

Dag! 

150 års jubilæum: Slaget ved Dybbøl er nok et af de 

mest kendte slag, når man ser på den danske historie. 

Dette slag fik om noget nationalismen til at blomstre, og 

lagde måske kimen i vores underbevidsthed om, at 

tyskerne er ”nogle værre nogle”. Grunden til det sidste er 

nok især tabet af Nordslesvig i Sønderjylland. Den dag i 

dag kan man stadig se levn fra volde og befæstninger, 

men også lokalt kan vi – med lidt god vilje – se 

konsekvenserne. Tabet af Sønderjylland vækkede den 

danske nationalfølelse, og efter 1. verdenskrig afholdtes 

afstemning om hvor meget af Nordslesvig skulle være 

dansk. – Afstemningen gav Sønderjylland tilbage til 

Danmark og i Toreby står en af de utallige 

genforeningssten. Denne sten har været emne på vores 

hjemmeside hen over sommeren. Stenen står i krydset 

foran den tidligere - Toreby Skole.  

100 års jubilæum 

Første Verdenskrig (Den Store Krig) begyndte i 1914 med drabet på Østrig-Ungarns 

tronfølger i Sarajevo den 28.juni 1914. Selvom Danmark forholdt sig politisk neutral kunne 

det ikke undgås, at man mærkede krigen. Dansk eksport blomstrede, fordi man handlede med 

begge parter i krigen, hhv. den Britiske og den Tyske. Ved krigens afslutning skulle en del 

politiske beslutninger tages – herunder, som ovenfor nævnt, om Nordslesvig. På den måde 

kan man sige, at krigen i 1864 delte Sønderjylland og at 1. Verdenskrig samlede 

Sønderjylland igen. Arkivet kunne godt bruge materiale såsom forfædres beretninger, 

erindringer mv. fra denne periode, da vi p.t. Ikke ligger inde med ret meget materiale om 

denne tid. 
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Skolereform 1814 - og tiden før – i Toreby Sogn. 

Overskriften dækker langt mere end indholdet af denne lille artikel kan leve op til, men 200 

års jubilæet har alligevel givet mig lyst til at kigge lidt i de ”bunker” af oplysninger – bl.a. 

afskrifter af håndskrifter i Landsarkivet, – som bl.a. Jesper Smith har hentet ”hjem” for år 

tilbage. 

Var der skoler før 1814? – Naturligvis var der det. To rytterskoler (Toreby og Flintinge) blev 

bygget i 1720érne, og bygningerne står endnu – naturligvis ombygget osv. 

Foruden ”Rytterskolerne” kan ”Forskolerne” fra omkring 1900 også stadig ses i landskabet: 

Nagelsti, ØsterToreby, Toreby, Grænge (3 skoler), Flintinge og Sløssserup (som ligger Ved 

Teglskoven og normalt kaldes Flintinge Nyskole). 

Antallet af elever kunne være stort. Omkring 1850 var der således omkring 100 elever i 

Toreby og i Grænge skoler. Da eleverne kun gik i skole hver anden dag, må det betyde, at ca. 

50 elever blev undervist i samme lokale? 

Det er naturligvis sparsomt, hvad arkivets medarbejdere har kræfter til at forske i, men 

oplysningerne ligger tilgængeligt i protokoller og andre skrifter (i bl.a. Landsarkivet). 

Arkivet har papir på, at der (foruden ”Rytterskolerne”) var skoler før 1814 i Grænge (omtalt 

fra 1744), Nagelsti (1735 – ”tømmer og ler”). - Også navnene på mange tidligere lærere er 

der mulighed for at finde frem til, men jo længere tilbage, jo mere usikkert. 

Hvad har de så undervist i? – og hvordan? - Vi ved, at religion var det altdominerende fag før 

1814. Udenadslære og salmesang indgik, men også ”Danmarkshistorie” og naturligvis 

læsning, regning og skrivning var fag i skolen. 

Vi ved, at ”den indbyrdes undervisning” var meget fremtrædende : En ældre elev havde en 

flok elever med sig hen til en tavle på væggen. Han pegede, og eleverne ”læste” i kor! Da der 

var mange elever i klasselokalet og altså mange grupper, må der have været en del ”arbejds-

støj”! 

Formålet med undervisningen har naturligvis ændret sig med årene. I 1814 bestemte 

Rigsdagen følgende formålsformulering: 

”Ved børnenes undervisning skal der i almindelighed tages hensyn til at danne dem til gode og 
retskafne mennesker, i overensstemmelse med den evangelisk-Christelige lære; samt bibringe 
dem de kundskaber og færdigheder, der ere dem nødvenlige for at blive nyttige borgere i 
Staten”. 

Det lyder sådan i 2014: 

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, 
der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige 
med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres 
forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og 
virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og 
baggrund for at tage stilling og handle. 

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 
samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, 
ligeværd og demokrati. 

Fortsættes på side 6 
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§ 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen, jf. dog § 20, stk. 3, § 44 og § 45, stk. 
2, 2. pkt. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til 
vederlagsfri undervisning i folkeskolen. 

Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og 
kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i 
henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger undervisningens organisering og 
tilrettelæggelse. 

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål. 

Før 1814 fandtes der sikkert flere poge-skoler i sognet. ”Poge-skoler var en betegnelse for 

private skoler, der underviste børn under ni år. Ifølge Lov om Borger- og Almueskoler fra 

1856 kunne pogeskoler anerkendes for 6-9-årige som et midlertidigt led i et skolevæsen uden 

krav til uddannelse af læreren. Efter oprettelse af forskolelærerindeuddannelsen i 1892 

skelnede man mellem forskoler, der indgik i det ordinære skolesystem på landet, og 

pogeskoler. Muligheden for den ekstraordinære anvendelse af pogeskoler bortfaldt med 

Folkeskoleloven i 1937.” (Gyldendal). 

Efter 1937 fortsatte nogle ”poge-skoler” med undervisning af børn i førskolealderen – 

”børnehavklasse”, ”0 (nul’te)-klasse”, så kunne nogle børn læse ved starten af 1.klasse! 

Har du gået i en poge-skole? – så vil vi gerne høre om det! – Vi ved, at der har fungeret 

en i 30’erne på Gammel Landevej i Toreby. 

Vil du vide mere om skoler i Toreby, så læs jubilæumsskriftet ”Toreby Skole 1956-2006” – 

udgivet i 2006. 

Min legeplads i barndommen – i Ballerup. - Af Ingolf Møller Pedersen 

I dag kan vi købe al slags legetøj m.v.- det kunne vi ikke i dengang 

jeg var barn i 1950’erne. Derfor måtte man finde på noget selv. Jeg 

havde klodser, dominobrikker, små mælkejunger m.m. 

Med klodserne kunne jeg lege TOG. - S-togenes strømforbindelser 

var dominobrikker, når der var to brikker, var der forbindelse til 

ledningerne, - var der kun en, var der ikke kontakt. Når det skulle 

være en DSB-motorvogn var der tre brikker! – Vogne uden brikker var personvogne. 

De små mælkejunger var ”lokomotiver”, dominobrikkerne kunne også bruges som åbne 

godsvogne, - de små klodser var lukkede godsvogne. 

Så var der ”svævebanen”. Her bandt jeg en snor i dørhåndtaget og en snor modsat døren. En 

snor om en klods, - så var min svævebane klar! 

Jeg havde også TEKNO - - det blev samlet med små bolte og skruer til en lang ”kæde”, så 

var det et langt tog, der kunne sno sig imellem møblerne – med katten efter for at fange 

”toget”! 

Så var der udendørs lege. Her kunne vi lege ”sporvogn”. Vi tog en kæp, der kunne nå op til 

tørresnoren, så var man ”vognstyrer”. Den, der ville med, måtte så holde fast i 

”vognstyreren”, - der kunne ofte være en lang række. 

Selv fik jeg engang et kæmpe trælokomotiv med kulvogn i julegave, - så blev der kørt tog i 

haven. Godsvogne blev der også lavet, - nogle bl.a. af Brædder med søm i begge ender, så 

blev der lavet ”runde” båndstykker til at koble dem sammen. 

Man måtte være opfindsom i min barndom! Se bemærkning og 

opfordring på næste side! 
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Ingolfs artikel er ”enestående”, idet vi ikke – i arkivet - har 

andre fortællinger om legetøj og børnelege i ”gamle dage”. 

Måske kan du huske din barndoms lege og legetøj? 

Arkivet vil gerne have mere om dette lokalhistoriske emne, - 

og hvis din barndom var et andet sted end Toreby Sogn, så 

skriv eller fortæl alligevel og find billederne, - der er også et 

lokalarkiv i din barndomsby/-egn. 

 

Arbejdet på ”Fugleflugtslinien” igen – igen! – Otto Sørensen 

I disse år bliver broer ombygget og veje spærret, - ”støjvinduer” bliver tilbudt, - jord og huse 

opkøbt osv.: tunnelen/broen mellem Femern og Lolland påvirker mange – også her i sognet. 

Det er ikke første gang, at der bygges på den ”linje”. Det hele startede i 1941 med stor 

festivitas med deltagelse af prominente tyskere med hagekors-armbind og hele molevitten. – 

Det kan jeg ikke huske, - men nogen kan sikkert? Arkivet vil gerne have flere oplysninger 

(fortællinger/billeder). 

Og så er der jo historien om spaden, der knækkede i Flintinge. Spaden eksisterer stadig, - det 

kan man læse om på ”internettet”, men her er et ”klip”: 

To spader mødes (”klip” fra internettet) 

”Jernbanemuseet har fået en ny genstand: en "æresspade" som den tyske stat 

forærede DBS´s generaldirektøt i 1941 

I sommeren 1940 arbejdede tyske og danske myndigheder på at integrere Danmark i det 

nye tyske Europa, ”Neuropa”. Med hertil hørte skabelsen af en ny hovedtrafikåre mellem 

de to lande: Fugleflugtslinien over Rødby-Femern. 

Ved store arrangementer blev første spadestik taget den 14. september 1941 – om 

formiddagen på tysk side og om eftermiddagen på dansk side. Fra tysk side deltog bl.a. 

Fritz Todt, Generalinspektor für das deutsche Strassenwesen og Reichsminister für 

Bewaffnung und Munition, og Julius Dorpmüller, generaldirektør for Deutsche Reichbahn 

og Rigstransportminister, samt den tyske  gesandt i Danmark Cecil von Renthe-Fink. Fra 

dansk side deltog bl.a. trafikminister Gunnar Larsen og Statsbanernes Generaldirektør P. 

Knutzen.  

Da trafikminister Gunnar Larsen skulle tage det første 

spadestik til jernbaneforbindelsen på dansk side, knækkede 

spaden imidlertid. Spaden har lige siden begivenheden været 

opbevaret på Danmarks Jernbanemuseum. Det samtidige 

rygte om, at spaden skulle være saboteret, har intet på sig. 

Spaden knækkede, fordi årerne ligger forkert i skaftet.  

Det har imidlertid ikke været almindeligt kendt, at der også 

eksisterer en spade fra højtideligheden om formiddagen på 

tysk side. Her anvendte man ganske vist to gravkøer til at 

tage første spadestik. 

Fortsættes på side 8 
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Alligevel skænkede Deutsche Reichsbahn efter begivenheden DSBs generaldirektør P. 

Knutzen en forsølvet æresspade fra Reichsarbeitsdienst med indskriften: ”Herrn 

Generaldirektor Dr. P. Knutzen zur Erinnerung an den ersten Spadenstich  der neuen 

Strassen und Eisenbahnverbindung Deutschland-Dänemark 14. Sept.1941” og med 

underskrifter af de to mest fremtrædende tyske deltagere ministrene Fritz Todt og 

Dorpmüller.  

P. Knutzens søn Ole Knutzen har ved 70-året for begivenheden skænket spaden til 

Danmarks Jernbanemuseum, og begge spader er nu udstillet sammen i montren om 

Fugleflugtsforbindelsen i den permanente historiske udstilling.  

Arbejdet med Fugleflugtslinien blev på grund af udviklingen ikke færdiggjort 

under krigen, og færgeruten åbnedes først i 1963. I de kommende år 

erstattes færgerne med en til tunnel.” 

 

Kalender: arkivet har åbent 1. og 3. tirsdag i måneden 
 

 Mandag d. 15. sept. Kl. 19,00:  Rigsarkivar Asbjørn Hellum,  

i Toreby Forsamlingsgård 

 d. 1 og 3. tirsdag: Arkivet har åbent. 
 

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,  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) 

Henrik Pedersen (kasserer), (2232 1465) mrhenrikpedersen@hotmail.com 

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/ 
 

Månedens billede – på hjemmesiden: 

 

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

