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Og det var Råby - Niels E. Holm Hent PDF Forlaget skriver: Historien begynder med en vandring gennem
Råby en sommerdag i 1956, hvor vi stifter bekendtskab med datidens indbyggere. Vi hører om livet i smedjen
og om store og små begivenheder i den lille by. Og byens købmandsforretning får også et par ord med på

vejen.

Desuden fortælles om skolegangen i Råby Skole i 1960, om skolens lukning og om hvordan en konfirmation
blev fejret i slutningen af 1960erne. Biografen i Borre er naturligvis også omtalt som et væsentligt indslag i

egnens underholdningstilbud.

Smedens søn, der dog ikke fulgte i sin fars fodspor, uddannede sig som elektriker og fra læretiden i mindre el-
forretninger på Østmøn berettes om stort og småt.

Bogen er naturligvis meget personlig, men tegner et tidsbillede af livet i en landsby i de aktuelle år. Den
beskriver samtidig hvordan centraliseringen og moderniseringen skrider frem. I diverse faktabokse beskrives

også karakteristiske ting fra perioden.
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