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Nyt fra ARKIVET ved arkivleder, Tage Rødby Jensen
Det er med stor glæde vi møder op på arkivet hver tirsdag for at arbejde i vores
ny-renoverede lokaler. Dejlig lyst og venligt, duften af maling og ingen støv fra
gamle udslidte gulvtæpper.
Der er byttet rundt på hvem der bruger de forskellige rum: når man kommer ind
er det første man ser, er at vi har udvidet med et lille stykke af gangen samt et
meget lille depotrum på venstre side af gangen.
Rum 1 på højre side er blevet til KONTOR med 2 arbejdspladser (formand og
arkivleder) og et lille bord til modtagelse af gæster.
Rum 2 indeholder 2 arbejdspladser, hvor der bliver skrevet indkomst-journaler og
arkivfonde.
Rum 3: FOTO-billed-værksted med 5 arbejdspladser, 2 bearbejder indkomne
billeder, 2 scanner og registrerer billeder og 1 registrerer.
Rum 4: 2 arbejdspladser avisudklip, historie skrivning og bladudgivelse.
Rum 1 på venstre side: arkiv med opbevaring af fotos og arkivfonde og et
jernskab til det mest ”værdifulde”.
Rum 2: vores højt elskede køkken - og bagved
finder du det lille toilet.
Rum 3: stor læsesal med borde og mange reoler.
Her nydes kaffen - også sammen med vores
gæster.
På gangen er der udstillingsmuligheder, og der er
blevet plads til bord og stole hvor gæster kan sidde og kikke på arkivalier/billeder
– eller fortælle deres historie.
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Gunnar Holm (Helsingør) har sendt os et indlæg - – tak for det!
”Inspireret af Torben Hansens indlæg i ”orientering nr. 47” vil
jeg med dette give en yderligere erindring fra ”Trekroner” i
Hanemose.
Lidt om mig selv: mine forældre var Nanna og Gunnar Holm. Førstnævnte
hjemmesygeplejerske i Toreby og sidstnævnte murermester og viceborgmester i
daværende Nykøbing storkommune.
Jeg flyttede fra Toreby 19 år gammel for at studere medicin og har siden 1976
været læge i og bosat i Helsingør.
De første par år mens jeg studerede i København var jeg hjemme de fleste
weekender. En søndag bad min far mig om at køre til Hanemose og give besked
til omtalte Henry, som boede i et værelse i Trekroner. Nok en besked om at han
skulle møde på en anden byggeplads end tidligere aftalt.
Henry hed Kristiansen til efternavn og var ifølge min far den dygtigste murer, der
havde haft sin gang på jorden. Desværre var Henry kvartalsdranker - og når en
drikkeperiode indtraf - fuldstændig upålidelig - og når den var slut - altid klar
med bod og bedring-og aldrig mere - lige indtil næste gang.
Jeg fandt ikke Henry hjemme, men faldt i snak med en af de andre beboere, og
det kunne jo for så vidt godt have været Torben Hansens far, og mens vi stod og
snakkede faldt lyset på en speciel måde på den fløj som i min erindring var på
huset modsat indkørslen til gårdspladsen.
I det lys aftegnede der sig højt oppe på væggen et kors som på længste led vel var
1½-2 meter. Jeg udtrykte min forbavselse og manden jeg snakkede med fortalte,
at væggen der var bagvæggen i en nu nedrevet bygning, hvori de polske og
katolske teglværksarbejdere havde haft indrettet en lille kirke og andagstsrum og
korset - der ved et bestemt lysindfald aftegnede sig i malingen - var det sted hvor
kirkerummets krucifiks havde hængt.
Manden jeg talte med mærkede jo min interesse og fortalte videre løst om hvad
han vidste om livet dengang. Det jeg specielt husker er at han fortalte at ejeren af
Hanemose teglværk havde indrettet et marketenderi for teglværksarbejderne,
hvor de kunne købe mad og drikke, og for at de ikke skulle fristes til at bruge
penge uden for området havde han udstedt sin egen valuta som arbejderne fik
deres løn udbetalt i og valutaen var gangbar mønt i
marketenderiet, og kunne selvsagt ikke bruges uden for
Hanemose.”
Red.: Har du erindringer om ”Hanemose-valutaen”?
– så lad høre!
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Firmaet ”Brdr. Clausen” var gennem mange år en virksomhed, der
satte sit store præg på Toreby og omegn. – Arkivet har en del materiale,
beskrivelser og fotografier m.v. MEN vi kunne godt ønske os mere!
Virksomheden startes af Møllebygger Niels Clausen og hans hustru Martine.
To af deres sønner (Carl og Marius) dannede firmaet ”Brødrene Clausen”.
Møllen i Majbølle er tegnet og bygget af Niels Clausen i 1896.
Her bringes 1. del af Carl Clausens erindringer – skrevet kort tid før hans død.

Carl Clausens små erindringer.
(Carl Clausen f. 3. juni 1886 – d. 3. august 1963)
”Ved min 77-aarige Fødselsdag (1963) ønsker jeg at fremføre nogle af de Tanker
som i min frivillige Ensomhed i Aftenen den 2. Juni ruller frem i mine
Erindringer.”
”Da jeg for 77 år siden fødtes, et år efter at mine kære forældre havde startet i det
gamle hus, hvor der ikke før havde været drevet forretning, var det sikkert en
glæde at blive Far og Mor, men jeg forstår også, at jeg kom med en masse
besværligheder, navnlig for min kære Mor, som allerede fra starten måtte deltage
i arbejdet i det nystartede værksted, først som murerhåndlanger, da Far murede
smedeessen, og senere som smededreng, alt foruden arbejdet i køkken og stuer,
men alt gik med godt humør, og alt det nye voksede hurtigt frem, - og når jeg
efter de mange år har haft den lykke at se resultatet af Fars og Mors anstrengelser
kronedes med held, så forstår jeg nu den store indsats.
Da jeg selv i stedet for at være til lutter besvær kunne være lidt til nytte, oplevede
jeg en meget større lykke, end jeg dengang forstod. Min kærlige Mor gjorde alt
for mig og senere også for mine søskende, på
en måde som skabte den dybeste respekt. Far,
der var meget optaget af alt det nye, tog sig af
det sværeste, når han efter Mors anmodning
klarede den altid velfortjente koporlige
opdragelse.
Virksomheden voksede hurtigt og blandt alt
det i værkstederne blev der også anskaffet
hest og cha-ra-bank (se billede) med plads til
hele familien, og jeg mindes i dag køreturen i
Hamborgskoven i denne årstid.
Tiden gik hurtigt og fra barndommen havde jeg og min kære Top-Marie sluttet et
venskab, som holdt til min kære Maries død.”
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A/S Brødrene Clausen - 50 års jubilæum
Hele personalet er her
stillet op i indkørslen til
fabrikken i 1935.
Arkivet har navne på de
fleste.

Oplysninger fundet på Majbølle Mølles hjemmeside:
”Oprindelig var Majbølle Mølle en stubmølle og fungerede som sådan fra 1612
til 1896. Men med udviklingen fulgte også ønsket om en mere effektiv og
tidssvarende mølle, og resultatet blev den nuværende Hollændermølle. Møllen
var i funktion indtil 1982, hvor den blev overdraget til Majbølle Møllelaug og
med sognepræst Lars Graff Nielsen i spidsen blev møllen restaureret og derefter
genindviet i 1989 af Prins Henrik”.
Et besøg værd. Deltag i vores søndagstur d. 25.juni (se bagsiden!).

Herregården Priorskov – et besøg værd. (se bagsiden)
Herregården Priorskovs oprindelse er
ukendt, men gården har sandsynligvis
haft fælles ejere med Fuglsang fra 1300tallet.
Priorskovs tidligste ejere tilhørte alle
tidens store adelsslægter. I 1661 blev
Priorskov og Fuglsang imidlertid købt af
Frederik III's (1609-1670) dronning
Sophie Amalie, der ønskede at udvide sine besiddelser. Ved hendes død i 1685
overgik Priorskov og Fuglsang til Kronen.
I en lang årrække blev gårdene bortforpagtet, indtil kongen i 1718 udlagde
Fuglsang og Priorskov til ryttergods, dvs. krongods der skulle bruges til at
forsørge hærens rytterregimenter. Allerede i 1725 blev det lollandske ryttergods
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ophævet, hvorefter Fuglsang og Priorskov året efter blev solgt på auktion til
Christian Carl von Gabel.
I 1726 fik Gabel birkeret til Fuglsang og Priorskov, hvilket vil sige, at godserne
blev selvstændige retskredse, hvor godsejeren kunne udnævne og aflønne
dommerne. Allerede samme år solgte Gabel imidlertid Fuglsang og Priorskov
videre til Abraham Lehn.
Efter Lehns død (1759) overtog hans svigersøn Christopher Georg Wallmoden
godserne. I 1819 blev Priorskov og Fuglsang solgt til Peter Johansen Neergaard,
hvis slægt ejede gårdene indtil 1947. Enken efter den sidste godsejer fra denne
familie var Ellen Bodil Neergaard, som var stærkt engageret i velgørenhed. I
1947 skænkede hun Fuglsang og Priorskov samt avlsgårdene Flintingegård
(nedrevet o. 1980?) og Nagelsti Skovgård til Det Classenske Fideikommis.
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.
(Klippet fra ”danskeherregårde.dk”)

Et besøg værd. Deltag i vores tur til Priorskov (se bagsiden!).

Om hundrede år er alting IKKE glemt!
- En familietragedie i 1916.
Jørgen Skafte (æresmedlem i foreningen) har været med alle årene, - også som
”meddeler”. En af hans første (skriftlige) beretninger til Arkivet omhandler en
”Familietragedie i Toreby Sogn”. Beretningen har Jørgen fået fra sin Far og
Faster – suppleret af Valborg Hansen, Toreby:
”Familien Aage og Anna Schiellerup, der boede i det såkaldte vejmandshus på
Nystedvej nær ved Toreby Mejeri, blev hård ramt ved en frygtelig
arbejdsulykke, der gik ud over familiefaderen. Han arbejdede på Jernstøberiet
Fabrikken Guldborg i Nykøbing F. Efter hvad jeg har fået fortalt, skete der det
frygtelige, at Aage Schiellerup – under en støbning fik flydende jern i sin
træsko med det resultat til følge, at der gik koldbrand og blodforgiftning i
benet, og han døde 8 dage efter på Nykøbing Sygehus. Tilbage sad hans enke
med 6 mindreårige børn. - - Der gik ikke et halvt år, så døde også Anna
Schiellerup. - - Seks børn uden forældre det var uhyggeligt, men der var et sammenhold i den
gamle kommune. Børnene skulle blive i nærheden af hinanden, og de blev
Fortsættes på næste side.
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privat adopteret af forskellige mennesker, hovedsagligt på gårde, nogle af dem
har vel nok også tjent til opholdet.”
Arkivet er i besiddelse af (kopi af) dødsannoncen og præstens tale ved
begravelsen af Anna.
Jørgens Far fortalte også, hvilke familier, der tog sig af børnene, og han havde
kontakt til nogle af børnene. Jørgen har givet disse oplysninger videre til arkivet,
- men vi har valgt at slutte her. Særligt interesserede (slægt og slægtsforskere)
kan blot henvende sig.
Jørgen Skafte afleverede denne beretningen til ARKIVET i 1991.

Keilsø – en ubeboet ø i Guldborgsund.
Bodil de Neergaard har kort fortalt, at der blev
arrangeret udflugter til øen, Keilsø ”hvor et lille
hus var blevet indviet, og hvortil man havde
medbragt musikinstrumenterne.” (1892)
Måske kunne ideen genoptages af Fuglsang
Musikforening?

Værd at vide – i denne konfirmationstid:
Den 12. marts 1783 udstedte Christian 7. en forordning, der skulle
indskrænke bondestandens forbrug af nydelsesmidler, luksusmadvarer og
finere importerede stoffer til beklædning.
Vi Christian den Syvende, af Guds Naade, Konge til Danmark og
Norge, etc. Giøre alle vitterlig: At, da Vi ere komne i Erfaring om,
hvorledes Overdaadighed i Bondestanden paa nogen Tiid haver tiltaget,
saavel i Vort Rige Danmark som Norge, deels i Mad og Drikke deels i
Klædedragt, saa at Bønderne ikke lade sig nøie med de Ting, som Landet
frembringer, men skal paa sine Steder være yppige med Viin og Caffe og
Klæder af fremmede Tøier at bruge, hvormed denne Stand forarmes og
Pengene til Fremmede udgaaer af Landet;
Og Vi, til at forekomme (forhindre) Overdaadighed overalt i Vore Riger og
Lande, have ladet udgaae Vores allernaadigste Forordning af 20de
Januarii (), saa have Vi og til at forebygge slig skadelig Ødselhed i
Bondestanden hermed allernaadigst villet byde og befale:
1. Til Bonde-Bryllupper, hvorunder tillige skal forstaaes () maae ey være
meere end 32 Personer af begge Kiøn, unge og gamle, Brud og Brudgom,
deres Forældre, Slægt og Venner med indbegrebne (medregnede); Der

Et besøg værd. Deltag i vores søndagstur d. 25.juni (se bagsiden!).
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maae ey gives meere i det høyeste end 4re Retter Mad, og maae aldeles
ey hverken Viin eller Caffe der forbruges (udeladt flere bestemmelser!).
2. Ingen Bonde-Bryllup maae holdes meere end een Dag, dog tillade Vi,
at 16 af Bryllups-Giesterne maae 2den Dagen komme tilsammen om
Aftenen Klokken 6 og dandse til Midnat, dog uden at maae sættes til
Bords (og meget mere om bondebryllupper).
3. Ingen af Bondestanden paa Landet ung eller gammel, gift eller ugift,
maae bære andre Klæder end af hjemmegjort Tøi, som Vadmel
(hjemmevævet uldtøj), Værken (hjemmevævet tøj af hør og uld) og
andet deslige; Qvindfolkene maae aldeles ey bære Silketrøyer eller
Skiørter, eller Silke-Tørklæder, dog maae de bære en Silkehue, og Trøye
og Skiørt af Kram-Tøi (købt tøj).

---Redaktionen er ikke bekendt med, at denne forordning er blevet ophævet??
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”.
 Betal kontant ved dit besøg i ARKIVET.
 Har du ”net-bank” – benyt vores konto nr. 5359 0243551,
- husk at oplyse ”afsender”.
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Invitation: To udflugter
Majbølle Mølle søndag d. 25. juni kl.15.
Vil du køre med, er der 2 muligheder:
Kl. 14,30 fra mødested 1 - Toreby Plejecenter, Åmarksvej 5, Toreby
Kl.14,30 fra mødested 2 - Sundskolen/Sundby Børnehus
Hvis du kører selv:
kl. 15: mødested - 3: ved Møllen i Majbølle (her mødes
”selvkørere” incl. cyklister).
Har du brug for at blive samlet op et andet sted, så ring til
ARKIVET tirsdag mellem kl. 19 og 21.
Program: Møllen vises frem, og der serveres
søndagskaffe/-te med brød.
Undervejs får du en gennemgang af møllens historie
(den er bygget af møllebygger Niels Clausen, Toreby).
Pris: kr. 30,00 som betales ved Møllen.
Tilmelding senest d. 20. juni kl 21 til ARKIVET 5413 2800
Eller til torebyarkiv@mail.dk
.

Priorskov tirsdag d.29. august kl.18,30.
Vil du køre med, er der 2 muligheder:
Kl. 18 fra - Toreby Plejecenter, Åmarksvej 5, Toreby.
Hvis du kører selv:
Kl. 18,30 ved Priorskov (her mødes ”selvkørere” incl.
cyklister).
Har du brug for at blive samlet op et andet sted, så ring til
ARKIVET tirsdag mellem kl. 19 og 21 – så finder vi ud af det.
Program:
Rundt om Priorskov og kig indenfor i ”Casa Living”
Undervejs får du en gennemgang af herregårdens
historie.
Bestyrelsen medbringer kaffe/te og kage, som vi håber, at alle kan nyde i parken.
Pris kr. 20,00 som betales ved Priorskov.
Tilmelding senest d. 22.aug. kl. 21 til ARKIVET - 5413 2800
Eller til bestyrelsen – eller via mail til torebyarkiv@mail.dk

NB: Kan du have passagerer med i din bil? Majbølle eller
Priorskov)? – Så ring lige og aftal med ARKIVET.
HUSK: arkivet har åbent HVER tirsdag kl. 19 – 21
– men har lukket tirsdag d. 29. aug. På grund af medlemsudflugt.
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