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Indhold: se bagsiden.
Dette nr. af ORIENTERING er et
særnummer med mange flere sider end
normalt – næsten et ”årsskrift”. Vi håber, at
medlemmer – og andre læsere - vil synes
om de artikler m.m. der er blevet plads til.

Indkaldelse til generalforsamling: (dagsorden på side 2)
Generalforsamling afholdes tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 19
i ”Cafe-Åkanden”, Åmarksvej 4, Toreby

Nyt fra Arkivlederen.
I året 2016 har vi alle arbejdet intens
med arkivalier og er nået rigtigt langt.
Der kommer stadig nye arkivalier ind på
arkivet og efter ”Arkiv.dk” er kommet
får vi rigtig mange henvendelser på mail
både med rettelse og tilføjelse af navne
på billeder og spørgsmål fra folk som
slægtsforsker.
Da vi før sommerferien fik besked om at
vi fik bygget om, og at vi skulle
nedlægge vores lille museum, måtte vi
bruge rigtig mange timer med at fotodokumentere alle effekter, som
efterfølgende skal beskrives og gemmes
digitalt. Alle effekter er pakket ned og
båret ned i et rum, vi har fået i kælderen.
Efter sommerferien har vi brugt tiden på
at tømme rummene på venstre side i
arkivet, så håndværkerne kunne komme
til, det blev der brugt rigtig mange
arbejdstimer på af de frivillige
medarbejdere.

Efter at arbejdet med at etablere køkken
og toilet og ned rivning af væggen
mellem læsesalen og museet ,lukning af
døren til gangen fra læsesalen og
pålægning af linoleum, kom turen til alle
4 rum på højre side. De skulle tømmes,
så vi kunne få lagt linoleum på gulvene,
og i den forbindelse gik vi også i gang
med at male så arkivet nu fremstår lyst
og venligt.
Vi har indkøbt brugte reoler, borde og
stole og er nu i gang med at indrette
rummene på ny og få sat alt på plads.
Det går fremad og nu længes vi også
efter at kunne komme i gang med det, vi
brænder for, nemlig arkivarbejde.
Jeg vil gerne takke vores medlemmer og
brugere for den forståelse, der er udvist i
den periode hvor arkivet har ligget stille,
og at vi af den grund ikke har kunnet
betjene jer, som vi gerne vil.
Tage Rødby Jensen
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Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i

Toreby Sogns Lokalhistoriske forening og Arkiv,
tirsdag d. 14. marts 2017 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 (Susanne Poulsen, Niels Lück, Otto Sørensen). – Alle tre er
villige til genvalg, - men andre forslag er velkomne.
b. Suppleant: Knud W.Hansen
c. Valg af revisor. På valg er Jørgen Skafte.
d. Valg af revisorsuppleant. På valg er Povl Holm.
8. Eventuelt.

Naturligvis !

FØR generalforsamlingen vil Povl Holm fortælle erindringer
fra sin barndom og ungdom. – Fortællingen vil blive ledsaget
af ”lysbilleder”!
Arkivets ”personale” vil præsentere ”museumsgenstande” fra sognet. Arkivet
har gennem årene fået indleveret et stort antal genstande, som knytter sig til
sognet. - Nogle genstande mangler måske en forklaring? – HJÆLP os!

Her er vist et par
”museumsgenstande”, som
vi godt ved, hvad
er.
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Ombygning af arkivet

Tage R. Jensen/Otto Sørensen

Hvor har vi mange ting i ARKIVET, - og alt skulle flyttes – flere gange, - men
det er blevet meget bedre.
Der er sket meget i de gamle alderdomshjem-værelser, som er ARKIV i dag. Her
ses et par billeder fra ombygningen, og en plantegning.

En væg – som er væk!

Køkken og toilet (dør kommer)!
Foto: Tage R. Jensen

Vi har måttet flytte rundt med alle
de mange malerier og fotografier,
som er i ramme.

Foto: Otto Sørensen
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Rapport fra billedværkstedet

af Hanne Sørensen

I billedværkstedet arbejder Bent Steffensen,
Egon Lintner, Bodil Janik, Mogens Hansen
og Hanne Sørensen.
Nu er vi snart på plads igen efter
ombygningen, som har været årsag til, at vi i
meget lang tid ikke har kunnet registrere
billeder. Det går vi så i gang med igen nu,
og der er nok at tage fat på, for der kommer
stadig mange billeder til Arkivet.
Når vi modtager billeder scanner vi dem, og samtidig gør vi notater til billederne,
så vi senere kan lægge dem ind i vores arkivsystem Arkibas.
Vi har valgt i første omgang at få registreret de mange billeder, som har ligget på
arkivet i mange år, og som der ikke altid er så mange notater til. Derfor er vi nødt
til at ”forske”, og det tager tid.
Heldigvis har vi gode ”forskere” på stedet, og når deres viden ikke slår til, kan vi
mange gange hente viden hos nogle af vores gode gæster, der besøger os på
arkivet. Tak for det.
Vi er stadig interesseret i at modtage billeder. Når I kommer med billederne
scanner vi dem, og hvis I ikke ønsker at give billederne til Arkivet, kan I få dem
med hjem igen.
De billeder, der er arkiveret i Arkibas, kan I se via hjemmesiden www.Arkiv.dk,
og når I kommer ind på hjemmesiden, skriver I Toreby arkiv, så kommer vores
billeder frem. (se vejledningen herunder)
Hilsen fra billedværkstedet - -
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Fattighus og Nicolinehjem

af Povl Holm og Otto Sørensen
Povl Holm er en af vores mange gode meddelere og hjælpere. Han fortæller gerne,
og han skriver også gerne, hvad han ved om vores fælles historie, – og det er ikke så
lidt!
Et eksempel på et tema, som Povl har
fordybet sig i og beskrevet til Arkivet er
nedrivningen af ”Fattighuset i Thoreby” (se
ORIENTERING nr. 34). Her kommer
fortsættelsen:
”Maribo amt havde i maj 1930 givet
Thoreby Sogneraad tilladelse til at nedrive
fattighuset mod i stedet for at opføre et hus
for husvilde familier et andet sted.
Allerede inden nedrivningen af fattighuset begyndte, gjorde Thoreby Bylaug krav
på jorden omkring huset, idet det
påberåbte sig, at arealet var
“Gadejord”, d.v.s. fællesareal for
borgerne (matrikel nr. 101). Retten
i Sakskøbing afsagde dog kendelse
om, at den såkaldte gadejord
tilhørte kommunen.”
Povl Holm fortalte i nr. 34, at hans
fars murerfirma brugte 544½
arbejdstime til en samlet sum af kr. 456,55 til nedbrydningen af ”fattighuset” i
august og september 1932.
Murermester Jørgen Holms regnskabsbog, er ført med den største nøjagtighed, og
den indeholder en guldgrube af oplysninger om bygninger og personer i Thoreby
Sogn i 1930’erne.
”Sogneraadet fik også tilladelse til
at overtage Nicoline Olsens legat*
på 14.000 kr. og for disse penge at
opføre et hjem for enker i sognet
under navnet “Nicoline Olsens
Legat” – også kaldet ”Friboligen”.
Den kønne bygning (den dag i dag
– blandt ”ældre” - kaldet ”Nicolinehjemmet”) opførtes herefter i 1933
bag ved gadetræet og beboedes i mange år af enlige kvinder.” – (Huset er nu i
privat eje)
Fortsættes på næste side
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”Omtrent samtidig med opførtes “Kommunehuset” (måtte ikke benævnes
fattighuset) på Ebbe Allé i Flintinge til nødlidende familier.” (Nu i privat eje) Det er
usikkert, hvem der byggede dette hus. Måske vender Povl tilbage med nye
oplysninger.
Højgårdsgade nr. 9 - opførtes - af de afrensede sten fra Fattighuset - til Povls
Farmor. “Huset er fotograferet af den
nuværende ejer, Preben Arildsen, der ligeledes
har hjulpet Povl med fremskaffelse af dataene
om Nicolie Olsens Legat:
Marie Nicoline Nielsen, født den 2. april 1854,
datter af skovfogeden i Flintinge Byskov, død
23. maj 1924, begravet i THoreby den 28. maj
1924, enke efter gårdejer Jørgen Olsen,
Grænge.

Redaktionen beklager og berigtiger:
I ORIENTERING nr. 46 omtaltes sognets faldne i frihedskampen i 1940-45. Det
var korrekt, at vi omtalte Erik Widding, som var søn af præsten i Toreby (191323), som boede i Flintinge Præstegård – og senere i Toreby Præstegård.
Ole Stang var det også værd at omtale, MEN det var ikke korrekt, når vi skrev:
”som må være søn af Lærer Stang, som mange i sognet sikkert husker”.
Povl Holm har forfulgt sagen og kan oplyse, at Ole Stang var søn af sognepræst
Carl Stang i Slemminge/Fjelde. Carl havde to brødre, Magnus og Christian.
Christian var forskolelærer, enelærer, overlærer og organist i Thoreby/Toreby. På
fotoet (i nr. 46) er Ole i premierløjtnant-uniform.
Ole var meget aktiv inden for modstandsbevægelsen, hvor han bar navnet “Jens
Andersen”. Efter Oles død giftede hans enke sig med en af svogrene.
PS. Redaktionen har aldrig påstået, fuldstændig korrekthed i de oplysninger,
vi bringer. Vi forsøger! – men ofte er der læsere, som ved/husker bedre. Dem
er vi glade for!

Jeg har læst i ”Eline Gøyes Jordebog” fra 1552
Otto Sørensen
Originalen kan jeg ikke læse (prøv selv via internettet!), men heldigvis har A. Thiset
”oversat” den i 1892. Den udgave er til at læse.
Der findes mange ”jordebøger” fra ”gamle dage”. Denne er skrevet af Eline Gøye, som
var datter af Hofmester Hr. Mogens Gøye* og Fru Mette Albrechtsdatter – og
halvsøster til Birgitte Gøye (”med det dårlige øje”).
Fortsættes på næste side
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Jordebogen lod Eline nedskrive i 1552. Den kom til at omfatte alle slægtens
godser/hovedgårde (15 i alt) og alle de gårde (fæstegårde), som hørte under disse
hovedgårde. Det er oplyst, hvad hver enkelt gård skal yde i fæsteafgift og i
pligtarbejde, og hvad fæstebonden hedder, men desværre ikke hvilken gård, der er tale
om.
Foruden denne godsoptegnelse indeholder bogen en lang række breve (resumeer) med
tilknytning til godserne. Også her kan findes oplysninger om Toreby Sogn og de
mænd, der boede i sognet fra ca. 1356 til 1552.
Et af de 15 godser var Krenkerup, og derved kommer hun jo tæt på Toreby Sogn.
Et omfattende register (udarbejdet af A.Thiest i 1892) gør det nemmere at komme tæt
på landsbyerne og gårdene i Toreby Sogn.
Det overraskede mig meget, at slægten havde gårde i næsten alle sogne i landet (og i
Skåne, Halland og Blekinge)!
Gårdene på den tid kan deles i 2 kategorier:
Selvejergårde og Fæstegårde (fæste under kongen, under en ”herremand” eller under
kirke/kloster).
Jeg har fundet fæstebønderne - i Toreby sogn (desværre står der ikke noget om, hvilke
gårde, det drejer sig om). Gårdene var ejet af Gøye-slægten i 1552 (nogle fra 1532).
Ved hver gård er der nedskrevet, hvad de skulle yde i landgilde og i arbejdskraft (her
kun vist eksempler):
 Toreby/Torreby: ”en gård/Lauritz Staffennzøn (1 pund byg, 2 grott, 20 skiepper
hauer, slå hø, og meyer korn 2 dage, sker korn og og ryffuer hø i 6 dage”.
 Flintinge: 3 gårde/Jens Anderssøn, Hanns Krogh og Lauritz Anderssøn. De skal
alle 3 betale med korn og arbejde. Den sidstnævnte Lauritz A. skal desuden ”age
leer og wed til teilgårdenn”, - det vender jeg tilbage til.
 Birket/Bierckedit: 4 gårde. Rasmus Annderssøn, Anderss Perssøn, Hanns
Brunn og Hanns Morthenssøn. (*også her er landgilde og hoveri angivet)
 Rykkerup/Røgerup: 2 gårde. Hanns Jennssøn og Jørgenn Hanssøn. (*)
 Nagelsti/Naugillstig: 1 gård. Mattis Krog (*)
 Sundby/Sundby wed Nykiøpinng Ferj: 2 husmænd (?), som skal betale med
penge for ”Landgilde og skovhugst”.
 Grænge: Ingen oplysninger, hvilket betyder, at familien Gøye ikke ejede gårde i
Grænge.
 Sløsserup/Sløzerup: 1 gård/Jenss Knudssøn.
 Geltofte/Gieltoffte: 9 gårde. Foruden betaling i korn, høns og nødder skal de
alle ”age leer oc weed thill teilgården, de fylde oc tømme offuenenn oc huer
aff dem ploger y fem dage” (de skal køre ler og træ til teglgården, de skal
fylde og tømme teglovnen, og pløje i 5 dage).
Fortsættes på næste side.
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Nu er der sikkert læsere, der ikke er helt med på, hvor landsbyen Geltofte ligger eller lå, - for landsbyen blev nemlig fjernet fra jordens overflade da Geltoftegård blev
Hovedgård under Krenkerup og senere fik navnet Rosenlund.
Landsbyen Geltofte/Gieltoffte lå ved Teglskoven tæt på Rosenlund. Området hedder
stadig Geltofte, og er navn på de ejendomme, der blev udstykket fra Rosenlund i
begyndelsen af 1900-tallet. ”Ved Teglskoven” er postadresse for en del familier i dag.
Ingen af gårdene i de omliggende landsbyer, Birket, Sløsserup, Frostrup eller
Rykkerup skal levere ler og brænde, - men det skal alle 9 gårde i Geltofte og kun en af
gårdene i Flintinge.
Det var almindeligt i middelalderen, at brænde lersten i præcist opstablede ”bunker”,
som efter brændingen blev ”splittet ad”. De brugelige sten blev sorteret fra de
fejlbrændte, og så begyndte man forfra; - men det vil man vel ikke kalde en ”teglovn”?
Nu er mine spørgsmål: Hvor lå det teglværk? Og den lergrav? Hvor skulle teglstenene
bruges? – ”Teglgården” (ved ”Hønselægget”) kender vi, - men er den Teglgård fra
1552?
”Eline Gøyes Jordebog” er interessant læsning om ”gamle dage”, og der er mange
oplysninger om Toreby Sogn.
Om slægten Gøye:
 Eskild Gøye og senere hans søn, Mogens Gøye var storgodsejere (bl.a.
Krenkerup) og ledende politikere/embedsmænd under både Christian d.2. og
Frederik d.1. i 1500-tallet.
 De blev lensmænd på Ålholm, og var derfor bl.a. ansvarlige for opkrævning af
skat til kongen. Kongeskat bestod af skat m.m. fra kongens fæstebønder (altså
fra kongens arvegods) og skat fra selvejere, som betalte til rigets pengekasse
(som også var kongens).
At være lensmand var således et ansvarsfuldt job, men det indebar også visse fordele.
Lensmanden kendte hver enkelt selvejerbondes økonomi. Kongen skulle jo have sine
skatter, og hvis bonden ikke kunne betale, kunne han eventuelt låne af lensmanden –
eller få udsættelse?
Selvejerbonden kunne måske ikke indfri lånet, og lensmanden kunne så betale skatten
til kongen og overtage gården, – en selvejer var blevet fæstebonde!
Andre selvejere ”valgte” at blive fæstebonde under et gods (her Krenkerup), bl.a. fordi
lensherren var en vigtig person på landstingene. Selvejere stod ofte meget svagere i
retssager end fæstebønder, som havde en ”herre” til at tale deres sag.
Endelig kunne der i perioder, hvor selvejeren fik økonomiske problemer, være en
økonomisk fordel ved at være fæstebonde, fordi pengeskatten til kongen var større end
skatten (”landgildet”) til godsejeren (som i stedet kunne ombytte penge-skatten til
arbejde på godsets egen jord!).
Fortsættes på næste side.
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Fra de ældste tider (år 800) ser det ud til, at alle landsbyer havde en hovedgård – en
ejer af landsbyen. Denne ejer – også kaldet Ombudsmand, Bryde, Styrelsesmand havde forskellige opgaver for (egns-)kongen, bl.a. i ledingshæren, og som kongens
skatteopkræver.
Indtil 15-1600-tallet havde næsten alle landsbyer derfor en ”hovedgård”/”adelgård”,
som var ejet at en herremand, der ejede (næsten) alle landsbyens gårde. Der var derfor
i Danmark et meget stort antal herremænd (nogle steder kaldet ”væbnere”,
”hærmænd”). De var adelsmænd (frie mænd i kongens tjeneste, når han forlangte det:
ved krig eller ved rejse i deres landsdel).
Når der i den tids skrifter nævnes køb og salg af gårde er der altid tale om
”herremænd” (eller selvejere), fæstebønder kunne ikke købe og sælge. Fra Falster ved
vi, at der mødte 50 riddere/adelsmænd, når kongen kom i 1200-tallet – på besøg eller
for at få de opkrævede skatter.

Tre landsby-historier: Frostrup, Sløsserup og Geltofte

Otto S.

Landsbyers historie kan være spændende at dykke
ned i, synes jeg. Deres oprindelse er usikker og
fortaber sig i jernalderen på den anden side af 800tallet.
Frostrup landsby kan jeg læse om i ”Laaland og
Falster” af I.H.Hansen/F.R.Friis, 1872.: ”Byen
Frostrup – nord for Frejlev blev for mange år siden
nedlagt. Kun skoven og et skovfogedhus beholdt
navnet. - Landsbyen Frostrup forsvandt.
I ”TRAP”, Maribo Amt, kan vi læse:
”Sløsserups hovedgård (adelsgård) - Fjermersolle
- er kendt fra før 1381,
hvor Niels Duus´ efterleverske (enke) arvede halvdelen,
som hun i 1381 overlod til sin brodersøn Ingemar
Grubbe til Tersløse og Vallekilde.
I 1423 pantsatte Poul Jensen og hans hustru - Tyre deres søsterdel til Poul Brand. I 1451 omtales en Peder
Brand af Sløsserup, som formentlig har ejet
hovedgården, der fra 1487 omtales som
”Sløsserupgård”.
Hans børn solgte i 1487 og 1501 deres rettigheder i
Sløsserupgård til hr. Eskild Gøye til Krenkerup, fra
hvem den kom til hr. Mogens Gøye. - I 1552 bor en
hoverigørende bonde på gården.”
Her et foto af nogle museumsgenstande fra gård i Sløsserup. - Læs videre på næste side.
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Små-adelmænd var i perioder nemt bytte for storgodsejere, som ved økonomisk
overmagt kunne ”købe” sig til landsbyer og nedlægge landsbyens hovedgård og
gøre den til fæstegård. Det var, hvad der skete med hovedgården i Sløsserup.
Hovedgården forsvandt, men landsbyen – Sløsserup - består!
Geltofte landsby havde også sin hovedgård: Geltoftegård, som har en lang
historie. I 1200-tallet nævnes en adelsmand i Gielletoftæ, Rikolf, hvis slægt kan
følges til fra 1278 til 1314 (i Roskilde). Han var sikkert lensmand under Odense
Kloster. Geltoftegård kom i 1490 – sammen med 2 gårde i Rykkerup - under Eskild
Gøye, Krenkerup. Alle landsbyens (9?) gårde blev på et tidspunkt nedlagt/flyttet, og
ingen ved (vist), hvor landsbyen lå?
Geltoftegård hørte i 1632 fortsat under Krenkerup, men dette blev ændret under
Palle Rosenkrantz (1622-1642). I sin tid som ejer af Geltoftegård genoprettede han
gården som selvstændig herregård og kaldte gården Rosenlund. - Var det i den
forbindelse, landsbyens fæstegårde blev fjernet?
Landsbyen Geltofte forsvandt, men hovedgården eksisterer den dag i dag
under navnet Rosenlund.

De første ejere af Geltoftegård/Rosenlund:
ca. 1090-1137 (Kong Erik Emune – halvdelen af Geltoftes gårde)
(1145-1158) Biskop Rikulf i Odense
(1158-1445) Skt. Knuds Kloster i Odense
(1445-1465) Jens Madsen Gjøe
(1465-1483) Henrik Jensen Gjøe
(1483) Marine Jensdatter Gjøe
gift Krummedige
(1483-1490) Eggert Eggertsen Krummedige
(1490-1506) Eskild Mogensen Gjøe,
Krenkerup.
(1506-1544) Mogens Gøye
(1544)
Birgitte Gøye, gift Trolle
(1544-1558) Albrecht Gøye
(1558) Anne Rosenkrantz, gift Gøye
(1558-1566) Otte Gøye
(1558) Margrethe Gøye, gift Brahe

Hovedbygningen, som den ses i dag, er opført i 1906-1907.

Jørgen Pyndt har skrevet om sin barndom og ungdom i Grænge:
”LUN LUFT & FEDT LER”
Arkivet har medvirket i bogen med fotografier, men Jørgen havde selv mange
fotografier i ”familiealbummet”.
Vi har fået lov til at bringe et par ”klip” fra den meget velskrevne og meget
oplysende bog.
Læs videre på næste side.
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”Lige over for vores gård var der en indkørsel til skoven, og den mundede ud
i en større plads, hvor der hvert år blev afholdt fugleskydning. En
begivenhed, som vi så frem til med spændt forventning, for der var altid
mange, der blev temmelig berusede., og når det hele var forbi, kunne man
høste en god del lommepenge ved at kravle rundt i græsset og finde de
mønter, som de festglade fugleskytter havde tabt i rumlen.
Det begyndte midt på ugen, da der blev stillet et telt med hvid sejldug op
inde på pladsen under bøgetræerne. Der blev også sat et dansegulv med en
lille scene til orkestret op,
omkranset af kulørte lamper.
Strømmen fik de fra vores
gård. Betalingen var, at far
blev inviteret gratis med til
den store frokost. Måske fik
han også lidt kontanter ved
siden af.
Dagen før fugleskydningen kom et ordentligt skrummel af et transportabelt,
brændefyret køkken ind på pladsen, trukket på plads af en traktor. Her
regerede et par kraftige kogekoner med svulmende overarme og en rap kæft,
for de skulle både kunne slå og svare for sig, når de mere eller mindre fulde
skytter fik trang til at være kærlige.
(- - - - )
Ølteltet var i øvrigt ikke det eneste på pladsen. Der var også et telt med
tombola og salg af slik og is, og så var der et telt, hvor man kunne skyde til
måls med luftgevær. Kunne man skyde kridtet om stilken af en kunstig
blomst væk, så blomsten faldt ned, så kunne man vælge en præmie fra én af
de tre hylder. En af ´de tossede oppe fra Hanemosegård`, som vi kaldte dem
fra den lokale anstalt under Åndsvageforsorgen, købte tre skud med
luftgeværet, men han havde misforstået reglerne, så han plantede pile i
maven på den største bamse på øverste hylde – og insisterede højlydt på at
indkassere sin gevinst. Jeg mener at huske, at han slæbte af med bamsen.”
Fugleskydningen i Grænge Skov fortsatte i mange år efter, men nu er den
tradition ”gået bort”. – Har DU erindringer, som kan supplere Jørgens
erindringer? Så kom med dem!
Bogen kan varmt anbefales – også til folk uden for Grænge – den giver et
fantastisk tidsbillede af livet på landet i 1950érne og 60érne – og at han får et
afsnit om sin tid i TGB med, burde give bogen mange læsere. – Der er tale om
lokalhistorie af bedste skuffe. – Bogen kan købes hos boghandlere og på nettet.
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Erindringer fra Hanemose/Grænge.
Seneste store udstilling i ARKIVET var om teglværkerne i Grænge. Vi har været
så heldige, at vi har modtaget en øjenvidnebeskrivelse af ”Hanemose Teglværks”
”sidste dage” og meget mere fra 60-erne og 70-erne – og det er jo ”gamle dage”
for mange.
Torben Hansen får ”ordet”: Livet i Hanemose – 1963-1975
Jeg er født i 1963 på sygehuset i Nykøbing F. Mine forældre boede til leje i
Hanemose på Lolland. Hanemose er en samling af omkring 15 huse ca. 1 km fra
nærmeste by Grænge.
Vi boede i en bygning, der tilhørte Hanemose Teglværk. Jeg har altid fået fortalt,
at det var et gammelt kornlager, der var blevet lavet om til lejligheder. Der var i
alt fire separate lejligheder. I folkemunde hed huset "Trekroner" - hvorfor ved jeg
ikke rigtig. Det lå nede bag ved selve teglværket i forhold til vejen, Kanalvej.
Ved Kanalvej stod der to gule
søjler og til højre lå en stor hvid
bygning, som vist oprindeligt
var beboet af direktøren for
teglværket.
Så man drejede fra Kanalvej
gennem de to gule søjler med
den hvide direktørbolig på højre
hånd og kørte ca. 100 m ned ad
en grusvej, og her lå så
"Trekroner". Det var en stor gul
bygning med sort, fladt tag med
tagpap, som med mellemrum skulle tjæres. Der var som sagt fire lejligheder:
 I den ene boede jeg sammen med min mor og far (Ebba Gudrun Hansen og
Ole Reinholdt Hansen).
 I den anden boede en mand ved navn Weidekamp og hans kone Grethe.
 I den tredje boede Else og Ejner.
 I den fjerde boede Allerts og Bolette.
 Og i et lille værelse oppe på loftet med kun en seng og et bord boede Henry,
som var murer.
Vores lejlighed bestod af en stor stue, soveværelse, køkken og toilet med en
håndvask. Der var indgang direkte til stuen fra hoveddøren eller fra bagdøren via
en portåbning bagtil, hvorfra der var adgang til tre af lejlighederne. Vi havde et
lille køkken med gasvarmer og gaskomfur - der var et lille skab udenfor med en
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gasflaske. Og så var vi heldige at have et rigtigt toilet. Jeg kan huske, at der blev
gravet en septiktank ned, da jeg var lille. Men der var altså ikke noget, der hed
brusebad. Når jeg skulle have et bad, foregik det med opvarmet vand og i en stor
zinkbalje på gulvet i køkkenet - eller i køkkenvasken, til jeg blev for stor til det.
En af de andre lejligheder - hos Else og Ejner - havde også et rigtigt toilet. Men
de andre havde ikke og var henvist til dasset i gården. Bag ved vores ejendom lå
der en gul bygning med bl.a. et das. Et bræt med hul i og en spand nedenunder.
I samme bygning var der også et vaskerum. Her var der en stor gruekedel, hvor
vandet blevet varmet op ved at fyre med brænde. Og så brugte man ellers et
vaskebræt til at fået tøjet rent med. Det har været hårdt arbejde. Bygningen
indeholdt også forskellige rum til opbevaring, som de forskellige lejere havde
råderet over. Og rundt om og bagved lå folks haver med masser af forskellige
grøntsager og frugttræer og -buske. Og det hele grænsede op til marker på den
ene side og skov på den anden.
Vores lejlighed blev opvarmet med en petroleumskakkelovn midt i stuen. Ude i
porten stod en stor petroleumsbeholder med forbindelse til vores ovn i stuen - så
det var rimeligt smart og avanceret efter forholdene. De øvrige lejligheder havde
alle brændekakkelovn. Så der skulle hver dag hentes brænde og koks at fyre med.
I bygningen bag vores ejendom var der derfor også plads til opbevaring af
brænde og koks.
Men det var ikke så dårligt - der var elektricitet og rindende vand. To af
lejlighederne havde rigtigt toilet og vi havde petroleumskakkelovn. Jeg forestiller
mig, at de voksne måske har kunnet tage et bad ovre i vaskehuset, men jeg husker
ikke noget om det.
Vi havde et sort-hvid fjernsyn med én kanal: Danmarks Radio. Telefon var der
ingen i ejendommen, der havde. Det fik vi først i 1980, flere år efter at vi var
flyttet. Samme år, hvor vi fik farvefjernsyn.
Trekroner lå noget afsides. Der var ca. 1 km til nærmeste by, Grænge. I Grænge
var der alt, hvad man havde brug for: Et ishus lige til venstre på Grænge Skovvej,
når man kom nede fra
Kanalvej. Og lige på hjørnet
lå der en købmandsbutik.
Kørte man til højre i Grænge
var der en bager, en frisør, en
Brugs og togstationen. Lidt
længere fremme lå et mejeri
og forretningen "Tatol" med
damelingeri, sæbe og et
udvalg af andre ting.
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Men det var lidt langt væk, når man
boede nede på Trekroner i Hanemose,
så hver uge kom der biler, hvorfra der
blev solgt forskellige ting. Der kom
en bagerbil med brød og kager. En
ølbil med øl og sodavand. Og i
weekenden kom slagterbilen med
friske slagtervarer.
Jeg kan ikke rigtig erindre, at
teglværket har været i funktion, mens
jeg har levet, men det må det næsten have været de første par år af min levetid.
Min far arbejde på teglværket - vistnok som forvalter/regnskabskyndig til sidst.
Men da jeg var omkring 5 år, tror jeg - altså omkring 1968 - fik han nyt job og
skulle arbejde hos firmaet Aarslew-Jensen i Nykøbing. Det var dem, der ejede
teglværket, så produktionen må være blevet indstillet inden dette tidspunkt.
Der var ingen andre børn at lege med i Hanemose og nærmeste omegn, så jeg var
overladt til mig selv. Men det var nu ikke noget dårligt sted. Der var jo alt. Et
stort skovområde, som man kunne få en hel dag til at gå med at udforske. Der var
kanaler og selvfølgelig også mergelgrave, hvor man havde gravet ler til
teglværket. Jeg blev indprentet, hvor farlige disse mergelgrave var, vandet var
iskoldt og jeg måtte aldrig nogensinde gå ud i vandet. Men ellers fik jeg lov til at
rende rundt og passe mig selv. Der var også det nu tomme teglværk. Forestil dig
at være 5-6 år og have adgang til et stort tomt teglværk! Uendelige muligheder.
Igen blev jeg dog indprentet, at jeg aldrig nogensinde måtte gå ind i ovnene. Jeg
kunne fare vild og aldrig finde ud igen, fik jeg at vide. Så det turde jeg
selvfølgelig ikke. Men ellers sagde min mor ikke noget. Der var måske heller
ikke så meget at gøre eller sige. Men det hele blev udforsket.
På Hanemosevej, i nærheden af hvor vi boede, lå en stor hvid ejendom med
tilhørende gartneri, Hanemosegård. Det var, mens jeg boede i Hanemose, et hjem
for voksne evnesvage. De boede på gården og arbejdede i gartneriet. Der var bl.a.
"Albert", der altid stod ved et skilt foran gården og holdt øje med bilerne, som
kørte forbi. Et overkommeligt job. Albert var kendt for sin store samling af gamle
flinteøkser, som han havde fundet rundt omkring i området.
På et tidspunkt bliver det besluttet, at teglværket skal rives ned. Bl.a. skulle den
store skorsten rives ned, og det var en stor begivenhed. Mange mennesker var
mødt op for at se det. Der blev placeret sprængladninger på skorstenen, og så
blev der ellers lavet en kontrolleret sprængning, der fik den til at vælte. Det var
det vildeste jeg nogensinde havde set på det tidspunkt.
Fortsættes på næste side.
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Og så begyndte man ellers at rive
teglværket ned, over - hvad jeg husker som en længere periode.
Jeg kunne få timer til at gå med at sidde
på afstand og betragte, hvordan
gravemaskiner fik revet ting ned og store
gummigeder læssede murbrokker på
lastbiler. Utroligt fascinerende.
En dag fik jeg også lov at sidde i
førerhuset på en af de store lastbiler og
køre med og læsse murbrokkerne af. Det
var min mor ikke udelt begejstret for, og jeg måtte love ikke at gøre det igen.
Senere afbrændte man det træ, som teglværket også bestod af. Så der var i et par
dage nogle store bål. Det var det mest fantastiske, jeg kunne forestille mig. Jeg
havde altid fået at vide, at tændstikker og ild var totalt forbudt. Glem det! Men nu
var de voksne jo selv ved at brænde det af, så jeg fik flere dage til at gå med at
holde den uddøende ild ved lige og finde mere træ, som kunne brændes af. I flere
dage kom jeg hjem om aftenen fuldstændig sort i hovedet af at have leget med ild
hele dagen. Og jeg havde det aldeles pragtfuldt, selvom min mor ikke var specielt
glad, de mangelfulde badefaciliteter taget i betragtning.
Da jeg startede i skolen gik jeg de første to år i Toreby Lilleskole (tror jeg den
hed). Den ligger der stadig og er i dag børnehave, ser det ud til. Jeg havde ca. 5
km til skole. Om vinteren skulle jeg cykle op til købmanden for enden af
Kanalvej, hvor en skolebus kørte rundt og samlede op. Om sommeren var der
ingen skolebus og så måtte jeg bare cykle de 5 km. Den hurtigste vej var ligeud
ad Kanalvej og gennem skoven.
I 3. klasse fortsatte skolegangen på Toreby Centralskole et par hundrede meter
fra den anden skole, og her gik jeg til midten af 5. klasse, hvor vi flyttede til
storbyen Nykøbing F. Det var i 1975.
Torben Hansen <bikertorben@gmail.com>:

Torebys forskønnelse
Det lille sø-anlæg (TOPsjøvlen) ved indkørslen til
Arkivet er blevet trimmet.
Rygtet siger, at det er Arne
Albrektsen og Co., der har
været i gang med motorsav
m.m.
TAK! TAK! TAK!
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ORIENTERING må vist godt
bringe en annonce?
Desværre kommer dette
biograftilbud lidt for sent.
Se ”oversættelsen”, - hvis det
kniber!
Årstal ukendt.

Edisons levende billeder
ved James Hansen.
Forestilling i
Thoreby Forsamlingshsus Tirsdag den
19 ,
Frejlev do. Onsdag den 20.,
Nysted (Hotellet) Torsdag d.21.,
Ø. Ulslev Forsamlingshus Fredag d 22 ,
Holeby do. Lørdag d. 23.,
Sakskøbing (hotellet) Søndag d.
24. Januar, hver Aften Kl. 8.
Børneforestilling Kl. 4.

”Fugleflugtslinjen” - igen – igen - igen! – 75 år efter!
Andre lokalhistoriske foreninger og arkiver udgiver årsskrifter op til jul. Vi har
hidtil i stedet udsendt flere mindre skrifter: ORIENTERING.
Årsskriftet fra ”Sydlollands Lokalhistoriske Arkiv” 2016 bringer en artikel, som
også har interesse for vores medlemmer: ”For 75. Fugleflugtslinien – første
spadestik” af Hans Chr. Bentsen, Sydlollands Arkiv.
Han skriver bl.a.:
”Efter lovens vedtagelse i december 1940 og januar 1941 blev der foretaget
besigtigelser, fastlæggelse af vej- og jernbaneanlæg med over Lolland, samt
afholdt de første licitationer.”
Herefter benytter Bentsen de lokale avisers beskrivelse af de første spadestik.
Specielt ”Lolland-Falsters Stiftstidende” fra d. 15. september 1941:
Fortsættes på næste side:
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” - - Storstilede festligheder i Flintinge og Sædinge.”
”Trafikministeren brækkede spaden ved første spadestik i Flintinge.
Trøstesløs gråt i gråt, med silende regn det meste af dagen, fandt i går den
højtidelige indvielse af arbejdet på den nye Rødby – Femern rute sted. I
nogen grad druknede højtideligheden omkring de to første spadestik i
regnen. I Flintinge, hvor man havde ventet, at mange Nykøbinggensere ville
have lagt søndagscykelturen til, var regnvejret værst, og der var vist ikke ret
mange Nykøbinggensere. I alt var der omkring et hundrede tilskuere fra
omegnen. - - - ”
”De første spadestik blev imidlertid ikke taget i Flintinge, men på Femern,
hvor de mange indbudte gæster med de tyske rigsministre for henholdsvis
trafik og vejbygning, Dorphmüller og Todt, og den tyske
rigsbefuldmægtigede i Danmark, von Renthe-Fink, samt trafikminister
Gunnar Larsen og generaldirektør P. Knutzen i spidsen, overværede
højtideligheden. - - -”
”Fra Femern fløj gæsterne til Avnø flyveplads ved Næstved, hvorfra de i
fjorten biler kørte direkte til Flintinge. - - De øvrige gæster samledes i
Nykøbing. Fra København kom et særtog med gæsterne udefra, og i en stor
kortege kørte man i privatbiler og rutebiler fra Nykøbing til Flintinge, hvor
flagene vajede fra festpladsen. Her var rejst en stor tribune, der blev fyldt af
gæsterne, og lige overfor var rejst en talerstol. Der var kørt en række
tipvogne frem, og langs tipvognssporet, der lå der hvor banen ville komme til
at gå, stod en række flagstænger. Ved hver af disse stod en jernbanemand
med et flag, som gik til tops, da det første spadestik var taget.”
”Dagens mand. - - - de mange gæster trodsede vejret, som blev taget med
højt humør, og trafikminister Gunnar Larsen var dagens mand. Han gav det
første spadestik en særlig charme, satte humøret en tand i vejret hos de
mange indbudte gæster, idet han skred lidt uden for festlighedernes rammer
ved at brække den spade, hvormed han skulle grave i Flintinge. Der var på
forhånd gået rygter om, at der skulle graves med guldspade, men det var en
overdrivelse. Der blev gravet med en almindelig spade.
Generaldirektør Knutzen havde budt velkommen og anmodet ministeren om
at tage det første spadestik. Den lerede jord var blevet en fast sammenæltet
masse. Man kunne se, at ministeren måtte lægge alle kræfter i for at få
spaden ned, og da han tog fat for at få det første spadestik op, lød der et
mægtigt brag i højttaleren, spadeskaftet brækkede, og gæsterne og tilskuerne
brød ud i latter.
Man havde ikke forudset dette, og der var ingen reservedele, så
trafikministeren gravede videre med stumperne.
Fortsættes på næste side.
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Generaldirektør Knutzen tog det næste spadestik, - - -(for trafikområdet)
Det tredje spadestik tog ingeniør K. Guldhammer, - - -(for entreprenørerne)
Det fjerde spadestik toges af arbejdsmand Chr. Henriksen, der udtrykte
håbet om, at det store arbejde måtte skaffe lykke og fremgang i mange
danske arbejderhjem.”
? - Kan det virkelig passe, at
man benyttede den knækkede
spade ved alle fire spadestik? På billedet kan det ses, at
mange af arbejderne står klar
med spader og skovle. – Den
tyske officer kan i hvert fald
ikke få øje på nogen spader. –
Bemærk folkenes ”arbejdstøj”.
Baneanlægget var et
”beskæftigelsesarbejde”, hvor
arbejdsløse blev tvunget til at arbejde – uanset fagforeningstilknytning. Mange
havde derfor ikke noget arbejdstøj, som var egnet til gravearbejde m.v. – Man
kom i, hvad man havde.
Kan du genkende nogen? – Var du til stede? (Du skal bare være ca. 85 år
gammel + + +)
Sammenskrevet af Otto Sørensen

Fakta om Fugleflugtslinjen fra ”Teknisk Central”
Teknisk Central blev oprettet d. 15. februar 1941 som en midlertidig
statsinstitution beskæftiget med projektering og gennemførelse af nye
statsanlægsopgaver, især med henblik på bekæmpelse af arbejdsløsheden.
Teknisk Centrals vigtigste anlægsarbejder var motorveje, især "Fugleflugtslinjen"
(lov 191 af 17.4.1941 om anlæg af en motorvej fra Rødby Havn til
Storstrømsbroen, herunder bygning af en bro over Guldborgsund). Hertil kom
anlægsarbejder ved statens lufthavne og indvinding af råstoffer i Danmarks
undergrund, herunder kulbrydning på Bornholm.
1940 genfremsatte tyskerne forslaget og ved "Lov om Anlæg af en Motorvej fra
Rødby Havn til Storstrømsbroen, herunder Bygning af en Bro over
Guldborgsund" blev vejdelen af anlægget vedtaget.
Arbejdet på den danske side blev påbegyndt den 14. september 1941 med
Teknisk Central som bygherre og Monberg & Thorsen som hovedentreprenør,
men i 1946 gik arbejdet i stå. Da arbejdet stoppede, var der udført jordarbejde på
10,5 km motorvej fra Rødbyhavn til Majbølle og på 14 km jernbane.
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En ”pålstav” – som måske er fundet i Grænge?
I Nationalmuseets databaser kan findes mange interessante oplysninger:
Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Undersøgelsehistorie
2000 Privat opsamling
Museum Lolland-Falster

Pålstav indleveret som loppeeffekt af ukendt giver i 2012. Pålstaven har ligget
i en skuffe i mange år og formodes at være fundet i Grængeområdet. Det har
ikke været muligt at identificere giver eller opspore flere informationer.
2012 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Museum Lolland-Falster

Pålstav indsendt til danefæsvurdering.

En ”pålstav” - ???
Det er en bronzeøkse, der kan dateres til midten af ældre bronzealder, 1500-1200
f.kr. (periode II), dvs. samtidig med en af vore kendte forfædre, Egtved-pigen.
Øksens nakke er udformet, så den kan kiles ind i et opsplittet vinkelbøjet skaft.
Mellem nakken og det udsvajede blad findes en afsats, der har holdt skaftet på
tværs. Kun i ét
tilfælde, i
egekistegraven
Guldhøj ved
Kolding, har
man fundet en
pålstav med
bevaret skaft.

Dramatik i Toreby i 1970
Lolland-Falsters Folketidende kunne (d. 28.dec.1970) berette om 3 lokale helte,
der ikke ville finde sig i noget, - og som ikke havde tid til at vente på politiet.
En tyv ville forsyne sig med cigaretter fra Toreby Brugs udenfor åbningstid. Det
udviklede sig til slagsmål og jagt over stok og sten. Tyven blev den lille, da de tre
helte - i nattøj - indhentede ham bag kirkegården.
De tre helte var: brugsuddeler Kurt Pedersen, hans søn Jørgen og svigersøn John
Jessen.
Nu kan man se alle aviser fra Lolland-Falsters Folketidende ”på nettet”! –
hvis man abonnerer! - Artiklen her er imidlertid skrevet efter de udklip, som
arkivet har på lager.

HUSK: arkivet har åbent HVER tirsdag kl. 19 – 21
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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 2017 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. 14.marts.
 Benyt girokortet – eller betal via din bank (oplysninger står på girokortet)
 eller indbetal til bank-konto nr. 5359 0243551 – husk at oplyse
”afsender”.
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Bestyrelsen håber, at dette ”store
blad” har artikler, som kan
interessere vore medlemmer, og som
kan kompensere for det manglende
ordinære nummer i efteråret 2016.
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