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Nyt fra ARKIVET ved arkivleder, Tage Rødby Jensen 

”Arkivernes Dag, lørdag” d. 11.november kl. 10-16. 

Årets TEMA er ”forandringer” 

Vi har valgt at sætte fokus på de forandringer, der er sket på butiks- og 

forretningsområdet i vores sogn – fra omkring 1950 til i dag. 

Det valgte tidsrum gør det muligt for os at få yderligere oplysninger fra sognets 

beboere, som kan huske butikkerne fra deres barndom/ungdom. Vi mangler 

oplysninger om - og fotografier fra - mange af butikkerne. Måske kan DU hjælpe 

os? 

Herunder kan du se ”appetitvækkere” – og - i ARKIVET – kan du se en lille 

udstilling, som viser mere. 

Hvis du endnu ikke har set ARKIVET i renoveret tilstand, kan du evt. 

komme d. 11.november, – vi har en kop kaffe/te og en bid kage klar! 
 

Bager Boesen på Grænge Skovvej 

havde en god forretning med mange 

ansatte og 

brødtur på 

”landet”. 

Forretningen 

er lukket, og 

ombygget til 

nye tider. 

 

 



 

2 

 

Årsmøde og generalforsamling i 

Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) 

af Susanne Poulsen 
 

Lørdag den 7. oktober kørte Tage og jeg til Middelfart til årsmøde og 

generalforsamling i SLA. - Der var velkomst ved formand 

Jørgen Thomsen og efterfølgende introduktionsforedrag:  

Kampen om historien ved Kjeld Hansen, journalist og 

forfatter. Et rigtig godt foredrag, hvor han fortalte om 

Danmarks natur og de mænd, der formede landet. Han 

sluttede med at takke arkiverne for hjælpen med at få 

billeder til hans bog "Folk & Fortællinger fra Det Tabte 

Land - Øerne" og han havde bøger med til alle arkiver. 

Så hørte vi et foredrag om: Hvordan formidles 

kulturmiljøet ved Erland Porsmose fra Østfyns museer. 

Han fortalte bl.a. om at de havde skrevet en ”Pixibog” der 

hedder ”TRO”! Reformationshovedstaden Nyborg”. Det var 

igen et spændende foredrag. 

Efter frokosten var det tid til den ordinære generalforsamling. Da den var slut, var 

der et par timer fri. Her kunne vi bl.a. se om der var noget til Toreby arkiv, da der var 

bytning af arkivalier. 

Så blev det søndag med et foredrag der hed: Fra arkivets hylder til levende 

lokalhistorie ved Eva Schmidt, Odder. Også et spændende foredrag om hvad der er af 

muligheder for at gøre lokalhistorie levende. 

Vores sidste foredrag hed: Hvordan kan arkivet bistå i arbejdet med 

kulturmiljøer? ved Lola Wøhlk Hansen fra Glud museum. Hun fortalte om at bevare 

kulturmiljøer, om at kommunerne skal passe på, når de ændrer i lokalplaner. Det kan 

betyde at kulturmiljøer går til. 

Efter frokost var der udflugt til 

Gyldensteen gods med guidet 

rundvisning i slotsparken, 

efterfølgende kaffe/kage med den unge 

generation på Gyldensteen, der fortalte 

om hvad der blev produceret og lidt 

fremtidsplaner.  Gyldensteen 

producere bl.a. æblemost, alkoholfri 

æblecider, løg og græskar. 

Derefter gik det hjemad. 

 Foto: Tage R. Jensen 
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Arkivernes dag – 11.november 2017 – kl. 10 til 16. 

TEMA: Sognets butikker FØR og NU. 

Kom og se, om du bor i en butik? 
Kaffe/te ”brygges” hele dagen – og kage er der også sørget for! 

Åmarksvej 5, 1.sal. 
Rigtig mange ARKIVER i landet har åbent hus d. 11.november. 

Har du ”din historie” i et andet lokalområde, kan du undersøge, om ”dit arkiv” 

har åbent. Måske har du billeder eller oplysninger, som de ville blive glade for at 

få. VI modtager også gerne dine arkivalier fra andre lokalområder. 

VI sørger så for at de kommer frem til det rigtige arkiv. 
 

Købmænd og andre forretninger i sognet 

Høkerloven (egentlig Lov angående høkerhandel på landet) var en lov der 

trådte i kraft 1. januar 1857. Loven gjorde det tilladt for enhver at drive 

købmandshandel fra et fast udsalgssted på landet. 

De varer, det var tilladt at sælge, var landbrugsvarer, sæbe, kaffe, te, tobak mm. 

Høkerne måtte dog ikke sælge varerne i store mængder, og købstæderne blev 

beskyttet af et "læbælte" på en mil, hvor høkerhandel ikke var tilladt. (Fra 

www.Wikipedia, den frie encyklopædi) 

Vi har kendskab til 2 Høkerforretninger i Toreby 

Sogn: Hanemose og Flintinge. 

Efterfølgende artikel er oprindelige forfattet af HCJ. 

Seneste forfatter er Redaktionen af ”Den store Danske” – og 

derefter lidt ændret af Otto Sørensen 

 

Dansk detailhandels udvikling – Butikker før og nu. 

Indtil midten af 1800-tallet var udøvelse af handelsvirksomhed for de fleste 

varers vedkommende kun tilladt i købstæderne og besørgedes først og 

fremmest af byernes købmænd, der i hver deres købmandsgård ved siden af 

engroshandel havde vareudsalg med et bredt udvalg af levnedsmidler, 

beklædningsartikler, isenkram m.m. Desuden solgte de fleste håndværkere egne 

produkter; det samme gjaldt gartnere og bagere, men der fandtes også enkelte 

mere specialiserede handlende som lærredskræmmere foruden handlende med et 

begrænset vareudvalg, der ofte omtaltes som høkere eller småhandlende. En 

betydelig detailomsætning foregik på ugentlige torvedage og på særlige 

markedsdage i de enkelte købstæder, hyppigt tre-fire gange om året.  

Fortsættes på næste side 

https://da.wikipedia.org/wiki/1._januar
https://da.wikipedia.org/wiki/1857
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Landbrugsvarer&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%A6be
https://da.wikipedia.org/wiki/Kaffe
https://da.wikipedia.org/wiki/Te
https://da.wikipedia.org/wiki/Tobak
https://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6b%C3%A6lte_(privilegium)
http://denstoredanske.dk/User:HCJ
http://denstoredanske.dk/Om_sitet/Redaktionen
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På landet var befolkningen indtil midten af 1800-tallet stort set selvforsynende 

med levnedsmidler, ligesom man fremstillede en del af sit eget tøj. Andre varer 

blev købt i byerne eller hos omvandrende kræmmere. Enkelte steder på landet 

havde man fra gammel tid opnået tilladelse til at holde et årligt marked. Med 

Høkerloven i 1856 blev det tilladt at forhandle høker- og urtekramvarer, dvs. 

hovedsagelig indenlandsk producerede fødevarer, i landdistrikter uden for 

byernes nærmeste opland, og med Næringsloven af 1857 bortfaldt byernes eneret 

på detailhandel. Herefter kunne enhver fuldmyndig person med indfødsret, som 

ikke var under fallitbehandling eller fundet skyldig i en vanærende handling, få 

udstedt borgerskab eller næringsbevis, der gav mulighed for at drive handel i en 

købstad eller i et landdistrikt undtagen inden for en radius af 1
1
/2 mil uden om 

hver købstad. De såkaldte læbælter blev først afskaffet fra 1903 i en række 

købstæder og i 1920 i hele landet. Næringsbeviset kunne udstedes til 

købmandshandel, høkerhandel eller ringe handel; for de to sidstnævnte kategorier 

var læbæltet kun på 1 mil omkring købstæderne. 

Mellem 1857 og 1920 opstod der købmandsforretninger med et relativt bredt 

varesortiment i de fleste landsogne uden for læbælterne, fra 1866 ofte i 

konkurrence med brugsforeninger. Sidstnævnte blev ikke betragtet som 

detailhandel i egentlig forstand og kunne således 

placere sig i læbælterne, der senere som forstæder blev 

attraktive detailhandelsområder. I købstæderne ophørte 

mange af de tidligere købmandshuse med at drive 

detailhandel og koncentrerede i stedet aktiviteterne 

omkring engroshandel. Samtidig opstod der en lang 

række specialforretninger ved siden af høkernes 

dagligvarehandel, fx tobakshandlere, kulhandlere, trikotagehandlere, 

isenkræmmere og boghandlere foruden mere specialiserede 

levnedsmiddelforretninger, der solgte mejerivarer, fisk eller kaffe. Hovedparten 

af disse detailforretninger var små og fungerede ofte som familieforetagender, 

hvor mand og kone var de eneste beskæftigede; i de fleste gader i købstæderne lå 

forretningerne tæt ved siden af hinanden. Især i 1930'erne tjente 

smådetailhandelen som tilflugtserhverv for kriseramte landmænd og arbejdsløse i 

byerhvervene. 

 Ligesom på landet blev der i mange byer oprettet brugsforeninger, som ofte fik 

en betydelig omsætning. I byernes hovedgader fandtes desuden større 

forretninger med et mere luksuspræget varesortiment, og i slutningen af 1800-t. 

grundlagdes de første stormagasiner, fx Illum og Magasin du Nord i både Århus 

og København (og Rødby). En del af omsætningen foregik fortsat på torve- og 

markedsdage.  

Fortsættes på næste side 
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Af andre former for handel kendes enkelte eksempler på postordreforretninger, 

men denne type handel har aldrig vundet større udbredelse i Danmark – 

(undtagelse: Daells Varehus – nu E-handel). Et vist omfang fik handel fra 

hestevogn og senere fra bil*
1
. I byerne gjaldt det især handel med mejerivarer og 

i tyndere befolkede områder handel med fisk, kød og brød. Endelig var en speciel 

detailhandelsform automatsalg af fx tobaksvarer, chokolade m.m.; den opstod i 

begyndelsen af 1900-tallet, ofte kombineret med en detailbutik. Havde nogle af 

butikkerne i Toreby Sogn Automater? 

Den butiksstruktur, der således havde stabiliseret sig omkring 1920, forblev stort 

set uændret frem til 1960'erne, men med et voksende befolkningstal i byerne og 

en stigende velstand øgedes omsætningen pr. forretning, og det gennemsnitlige 

antal af ansatte pr. udsalgssted steg derfor fra 1,8 i 1925 til 3,1 i 1958. De fleste 

forretninger var dog endnu meget små omkring 1960, og den største enkeltgruppe 

af handlende var traditionelle kolonialhandler med diskbetjening, hvor en 

ekspedient afvejede varerne og pakkede dem ind. Kun ganske få butikker havde 

på det tidspunkt indført selvbetjening. 

*
1
 I Toreby Sogn har redaktøren kendskab til salg fra vogn: mælk fra Grænge og 

Toreby Mejerier, brød fra Grænge og Toreby Bagerier, kød ????fisk??andet?? 

Hvem husker? 
 

En STOR fejl i ORIENTERING nr. 48: 

Billedet af den gamle lade på Priorskov lignede slet ikke. Forklaringen er, at 

billedet forestillede en gammel lade på Højbygård ved Holeby/Rødby. – Vores 

vågne medlem – Egon Justesen – så det først. 

Undskyld! – Vi bringer her 2 billeder af den gamle lade på Priorskov – samme 

gavl - men 2 sider af samme ”sag”. 

 

I 2017 ejes Priorskov fortsat af Det Classenske Fideikommis. 

En brand i 1854 huserede hovedbygningen, som derefter blev opført i ny stil. 

Ældst er derfor den store lade/magasinbygning.  

(Delvis klippet fra ”www.danskeherregårde.dk”) 



 

6 

Gårdejer Peder Kaare (og senere hans enke) har samlet 
regnskabsbilag m.m. fra ca. 1940 til 1953. ORIENTERING har bladet i 
bilagene. 

 
A.Nielsen & co. A/S var et 
korn- og foderstoffirma, som 
aftog fra og leverede til 
næsten alle landmænd på 
egnen, 
 - og de kendte deres kunder 
– uden EDB! 
 

 

 

 
 

Mennesker i Toreby (Thoreby) Sogn 

J. Jørgensen var en flittig mand. Mest kendt er han for sin meget roste, 

videnskabeligt og historisk vigtige ”Lollands Ordbog (Thoreby-målet)” 

udgivet i 1943. 

Ordbogen kan også læses i ”Lolland-Falsters HistoriskeÅrbog” for årene 1930, 

1931 og 1932. - Nu nok om ordbogen og over til en biltur til Roskilde. 

Kjeld Snedker havde fået et brev fra en dame i Roskilde. Hun skrev, at hun var i 

besiddelse af nogle ”bøger”, som kunne have arkivets interesse. Kjeld Snedker 

videresendte brevet til Jesper Smith. Om vi ville hente dem? 

Jo, naturligvis, hvis blot det kunne vente til en medarbejder kom ”forbi” 

Roskilde. 

Det passede på et tidspunkt, at vi (Hanne og Otto) skulle besøge vores datter og 

familie, og en aftale blev indgået. Snestormen havde raset, og den lille villavej 

var svært passabel, men det gik. 

Pakken – i brun indpakning med sejlgarn – havde ligget i et anneks til datterens 

hus i Tårbæk, og via datteren var pakken kommet til Roskilde.  

Her står: 

Kunstgødning som sidste Aar 

+ 1000 Kg Superfosfat. 

Fortsættes på næste side 
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Ved udpakningen viste det sig, at der var tale om en række håndskrevne 

”skrifter”/hæfter:  

 ”Bidrag til Sundby-Nykøbing F. Færgevæsens Historie fra de ældste Tider 

til dets Ophør i Aaret 1867, samt Chr.IX’s Bros Tilblivelse” 

 ”Fødte (døbte) i Thoreby By. 1711-1810” 

 ”Folketælling i Thoreby Sogn” – 1787 - 1834 (3 ”bøger”), 

 ”Fødsler” – 1711 - 1810 

 ”Thoreby Gårdes Personhistorie”  (Gård nr. 1 til 41 – 2 ”bøger”. 

 ”Vielser i Thoreby Kirke 1750 – 1891” (5 bøger) 

 ”Døde i Thoreby Sogn” 1793 – 1891” (3 ”bøger”). 

Alt er udarbejdet af J. Jørgensen, cand. mag. – fhv. Adjunkt 

- med aner i Nagelsti. 

Alt er nu arkiveret under nr. 2017/53. – Interesserede kan 

fordybe sig hver tirsdag aften kl. 19 – 21. 

Otto Sørensen 

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/ 

Face book-side: Toreby Arkiv 
 

”Arkivernes Dag, lørdag” d. 11.november kl. 10-16: 

UDSTILLING: Butikker i sognet – før og nu! 

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/
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Kontingent for 2018 er uændret: oplysning til nye medlemmer:  

kr. 150 for ”familie-medlemskab” og firmaer 

kr. 100 for ”enkelt-medlemskab”. 

 Betal kontant ved dit besøg i ARKIVET. 

 Har du ”net-bank” – benyt vores konto nr. 5359 0243551, 

 - husk at oplyse ”afsender”. 

Er du allerede medlem, så husk, vi kommer som sædvanlig rundt med 

”girokort” og et blad i første kvartal af 2018. 

 - er vores bankforbindelse, - men 

alle banker kan naturligvis benyttes ved kontingentbetaling. 
 

”Arkivernes Dag, lørdag” d. 11.november kl. 10-16: 

UDSTILLING: Butikker i sognet – før og nu! 

 

 En ”Brugs” i Flintinge blev 

købmandsforretning (billede) 

og senere beboelse. 

En købmandsforretning i 

Sundby blev også nedlagt og 

ombygget. 


