
Nykøbing 13. maj 2003 

Dengang 14 mand kunne være i en Opel  

Toreby-Grænge Boldklub har 80 års-fødselsdag på fredag og det bliver fejret med reception for alle med 
tilknytning til boldklubben.  

Erik Holm 
 
 
NYKØBING F."...Toreby-Grænge/det er Navnet/paa en klub fra en lille By" 
Det er omkvædet i Toreby-Grænge Boldklubs klubsang. 
Og den vil formentlig blive sunget et utal af gange på fredag, hvor klubben fejrer 80-års fødselsdag i 
klubhuset. 
Men nok så vigtigt bliver det med alle de minder, der skal genopfriskes. 
Dem er der mange af. 
Folketidende havde sat tre gamle TGB’ere stævne blot i en halvleg, og der kunne skrives en hel ny tabloid-
Folketidende, hvis Holger Majborn, 88 år, Preben Buxbom, 76 år og Tage Nagel, 74 år, skulle fortælle blot 
en procentdel af, hvad de har oplevet i den gamle klub. 
Tilsammen har de spillet mere end det dobbelte antal år af TGB’s alder.  
Kom ikke til orde 
Vi satte dem stævne sammen med en af festarrangerørerne og bestyrelsesmedlem Bjarne Madesere.  
Han kom ikke til orde! 
- Da jeg begyndte, var der jo ikke noget, der hed ungdomsfodbold. Men vi fik lov til at låne banen og en bold, 
og så spillede vi ellers, fortæller Holger Majborn. 
- Det var mod Kettinge og Hjælm. For det skulle være mod hold, hvor vi kunne cykle til og fra. Men siden 
blev det til omkring 20 år på førsteholdet hvor vi spillede i noget, vi i dag kan kalde 2. division under krigen. 
Holger Majborn var også med, første gang TGB var med på tipskuponen i slutningen af 1940’erne.  
Desuden var den fremskudte centerhalf med på LFBU’s udvalgte hold sammen med Ejnar Nielsen, også 
kaldet "bornholmeren" samt Thadæus Wreschnach. 
Det største 
Preben Buxbom kan fortælle om sin største oplevelse: 
- Både Mellemrækkeholdet og C-rækken skulle spille om oprykning mod Horslunde. Det foregik i 
Stokkemarke. Begge holdt rykkede op. Dengang blev vi kaldt "den gule fare". 
Farefuldt var det så sandeligen også, da vinderne tog hjem. 
- Først besøgte vi Stokkemarke Kro, Alléenberg i Maribo, Lygtekroen i Sakskøbing for at slutte af i 
Vesterskoven i Nykøbing F. Det blev tidligt, inden vi kom hjem. 
Tage Nagel har - som de øvrige - også været træner, og fra den tid husker han, da der var 14 unge spillere i 
hans Opel varevogn fra 1952. 
- Jeg kan ikke huske, hvor vi spillede henne. Men jeg kan huske, hvordan folk gloede, da den ene spiller 
efter den anden væltede ud ad vognen. 
Tage Nagel har også været med til adskillige oprykninger - og nedrykninger.  
Men det, der står tydeligst printet, var i 1966, hvor TGB var rykket op i Danmarksserien inden den sidste 
kamp mod Maribo. Den blev tabt 5-0. Der var nok taget forskud på glæderne. 
Sådan kunne de tre TGB’ere blive ved.  
De fortæller gerne fodboldhistorierne på fredag... 

 


