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Nyt fra ARKIVET ved arkivleder, Tage Rødby Jensen

”Arkivernes Dag, lørdag” d. 10.nov. kl. 10-16.
Årets TEMA er: ”indvandring omkring år 1900”.
Det er specielt ”polakkernes” historie i Toreby Sogn, der er temaet.
Vi ved, at mange polske indvandrere blev gode borgere i Danmark,
og at mange arbejdede og boede i Toreby Sogn.
Vi har noget af ”historien”, MEN vi vil gerne have deres
efterkommernes fortællinger, - måske har nogle skrevet erindringer?
- Måske har du fotografier? – dokumenter? Eller?
”Arkivernes dag” er en god mulighed for
dig til at give et bidrage til en god lokal
historie!

ALLE er velkomne.
Medlemskab kræves ikke!
Teksten til billedet – (fra internettet) lyder:
”Velkommen her”.

Arkivernes dag – lørdag d. 10.nov. kl. 10 til 16.
Kaffe/te ”brygges” hele dagen – og kage er der også sørget for!
Øl og vand kan købes.
Åmarksvej 5, 1.sal.
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Rigtig mange ARKIVER i landet har åbent hus d. 10.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
se. VI modtager også gerne dine arkivalier fra andre lokalområder.
VI sørger så for at de kommer frem til det rigtige arkiv.

”Kærlighed til alt levende – så det kan ses, mærkes og smages”
(bogtitel). – Pluk og sammenskrivning: Otto Sørensen
Bodil Janik har fundet erindringer om sine ”rødder” i en bog om Niels
Stokholm, som er kendt af mange for TV-dokumentaren: ”Så meget godt i
vente”. MEN hvad har han med Toreby Sogn at gøre?
Jo, som det fremgår i bogen er Niels Stokholms
mor født i Toreby. Niels Stokholm fortæller og
Carsten Graff skriver:
”Min mor er vokset op på Østlolland i en
landsby, som hedder Toreby. I Toreby havde min
far også tidligere fungeret som lærer og havde
haft min mor som elev.
Min far er født i 1879 og min mor i 1896, og
derfor var der altså en aldersforskel på 17 år i
mellem dem. - - Min morfar havde nogle store
evner, når det handlede om at arbejde med
mekanik. Derfor valgte han at gå ind i vindmøllebranchen og var med til at
bygge en lang række af de store hollandske vindmøller – herunder Majbølle
Mølle, - - Min morfars interesser og evner på dette felt betød, at han med tiden blev i
stand til at levere alle de dele, der skulle til for at bygge en mølle, og til sidst
oprettede han Toreby Maskinfabrik, hvor hans to ældste sønner medvirkede i
den daglige drift.
I starten af 1920’erne døde min morfar, og selv om min mor på det tidspunkt
var flyttet hjemmefra og i gang med sit eget liv, valgte hun at tage hjem (til
Toreby) og tage sig af sin egen mor i de sidste år, hun levede.
Da min mormor døde i 1928, stod min mor i en slags tomrum. - - For at hjælpe
hende i gang fortalte hendes brødre, at de havde hørt, at Morten Stokholm, som
tidligere havde været lærer i Toreby, nu var flyttet til Sønderjylland og var
blevet skilt. Måske det derfor kunne være noget for min mor at flytte over til
ham og hjælpe ham lidt i huset og på den måde fungere som hans
husbestyrerinde. For min mor var det en lidt for drastisk beslutning, og hun
Fortsættes på næste side.
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valgte derfor i stedet at komme over i nærheden af min far ved at tage et
husgerningsjob hos en familie i Egernsund.
Fra Egernsund til Ragebøl var der ikke mere end 10 kilometer, og derfor kunne
hun fra sin nye arbejdsplads besøge min far og lære ham lidt bedre at kende.
Inden for et års tid udviklede deres forhold sig og blev mere og mere varmt.
Efter datidens målestok var de jo et modent par – min mor var 34 år gammel og
min far var 51 – da de blev gift på grundlovsdag den 5. juni 1930.”
Carsten Graff fortæller videre om familien Stokholm (lån evt. bogen på
biblioteket). - Her skal blot fortælles, at Niels Stokholm blev født d. 1. oktober
1933, hans storesøster, Birgitte; blev født i juli 1932 og lillesøster, Gudrun, blev
født i foråret 1936.
Erindringer fra Toreby dukker op igen på side 77:
”Efter at jeg var fyldt 13 år, begyndte jeg at tage på
ferie om sommeren hos min mors brødre. Det
foregik ved, at jeg blev sendt alene af sted på cykel,
og fordi turen var meget lang, måtte jeg op og køre,
så snart det blev lyst. - - jeg nåede frem til mine
morbrødre, lige inden solen gik ned.”
At være hos min mors brødre var fantastisk for en
dreng som mig. Her kunne jeg virkelig mærke, at
industrialiseringen var ved at få sit tag i Danmark. På
den fabrik, de ejede, var der fløjtende dampkedler,
larmende maskiner og svende, der mødte klokken
syv om morgenen for at arbejde med spændende mekanik.
Ikke alene forhandlede morbrødrene biler og producerede dele til møller, men
de havde også en mølle, der malede mel, samt et savværk, der producerede
smørdritler. Smørdritler er små tønder at træ, som man dengang benyttede til at
opbevare smør i. - - Hos min mors brødre lærte jeg mange ting. Skulle der for
eksempel repareres en traktor eller et tærskeværk, kunne jeg tage sammen med
en svend, som var ekspert i en bestemt maskine, og se, hvordan han arbejdede.
Flere af disse maskiner var designet og produceret af min morfar, og se,
hvordan de blev skilt ad og repareret eller serviceret, gjorde mig altid ovenud
begejstret.”
En særlig skildring kommer der ud af hans problemer med at være
vegetar i Toreby-hjemmet, – men Tante Marie redder situationen.
Redaktørens efterskrift: Andre erindringer om firmaet ”Brødrene
Clausen” er meget velkomne. Mange tidligere ansatte i firmaet – og
familiens efterkommere - bor stadig i sognet, og de ligger inde med
Fortsættes på næste side.
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erindringer og fotografier, som Arkivet gerne vil se!
Og hvorfor nu det? Mange af sognets beboere i dag ved ikke, at der har ligget en
stor og betydningsfuld virksomhed (fabrik) i Toreby. Den er jo væk –
bygningerne benyttes til andre formål, og den store betydning fabrikken havde
som arbejdsplads for rigtig mange mennesker - i flere generationer – er på vej i
glemmebogen.
Uden ”Brødrene Clausen” ville sognets ”hoved-lands-by” måske havde heddet
Flintinge!

FOREDRAG med billeder: Polakkerne i Danmark o. år 1900.
Tirsdag d. 2. oktober kl.19 i Cafeen ved plejecentret (Åmarksvej 5,
Toreby).– Torsten Elsvor er inde i
sagerne – og en god fortæller.
Han er formand for ”Museum
Polakkasernen” i Tågerup, som bl.a.
viser de boligforhold, ”vi” bød de polske
arbejdere, som hjalp ”os” med det hårde
slid i roemarker, teglværker osv.

Indretningen af polakkasernen ved godset Hardenberg
(Krenkerup) på Lolland i marts 1909.
Det var ikke særlig gode vilkår man bød de polske ”gæstearbejdere”, - men tag
over hovedet skulle de have.
Derfor byggede mange herregårde ”polak-kaserner” til de unge mennesker.
Fuglsang og Priorskov var ingen undtagelse. Fuglsangs ”kaserne” ligger på Koalleen og har i mange år været benyttet til almindelig beboelse – i dag står den
tom – og forfalder.
I 1893 kom de første 400 polske arbejdere til Lolland for at arbejde i
sukkerroemarkerne. Indtil 1929 kom tusindvis af polakker hvert år til Danmark
for at arbejde.
Hovedparten rejste hjem, men ca.3.500 valgte at bosætte sig i Danmark. Arbejdet
i roemarkerne var hårdt, og pigerne, for det var især unge piger, der kom for at
arbejde, blev indkvarteret i såkaldte ”polakkaserner”.
I 1908 blev vedtaget en lov, der bl.a. havde til formål at beskytte de polske
arbejdere ved at sikre dem en standardiseret kontrakt og rimelige
indkvarteringsforhold.

Fortsættes på næste side.
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Tegningen er hentet på museerne@furesoe.dk –
og den kan ses meget tydeligere på udstillingen på ”Arkivernes Dag

Kom og hør meget mere
om de polske ”roe-piger”
(m/k) –Torsten Elsvor
kommer og fortæller
tirsdag d. 2. oktober i
”Cafe kaffekanden” på
Toreby Plejecenter.
ARKIVET vil meget gerne
vide mere om polske
arbejdere, der blev i
Danmark, og som blev en
vigtig del af det samfund,
vi kender i dag. Mange ”polske” navne vidner om lokal tilknytning. Vi vil gerne
have deres (jeres!) historie!

Mange (alle?) polske arbejdere var katolikker, og deres
efterkommere har ofte holdt fast ved deres tro.
Derfor er der stadig mange katolikker i Danmark. Deres biskop er: Czeslaw
Kozon, der er det kirkelige overhoved for Den Katolske Kirke i Danmark (inkl.
Færøerne og Grønland):
Biskop Czeslaw Kozon er født 1951 i
Idestrup på Falster og er opvokset i en
familie med polske rødder.
(født: 17.11.1951 - præsteviet: 06.01.1979 - bispeviet:
07.05.1995) . Han har boet i Grænge og har gået i
Toreby Skole.
Han har desværre ikke mulighed for at deltage i arkivets
arrangementer (hverken 2. okt. eller d.10. nov.), men
måske får vi et nyt medlem?

Hvad jeg dog finder – i mit ”job som redaktør”.
Fuglsang har haft min interesse gennem alle årene, og historien om musiklivet på
herregården er blevet mere og mere interessant for mig. Rolf Neergaard og Bodil
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Neergaard samlede hver sommer en kreds af venner omkring sig, - mange var
musikere. Mange aftener var der koncert – ikke offentlig adgang – og musikerne
spillede kammermusik, og Bodil Neergaard sang, når det passede i programmet.
Det kan man læse mere om i forskellige bøger om Fuglsang, men det er ikke mit
ærinde i dag. Jeg ”gik på” Det Kongelige Biblioteks hjemmeside – bare for at se - . Her fandt jeg en artikel i ”Fund og Forskning” fra 2013 om ”Musiklivet på
Fuglsang 1892 til 1931” skrevet af Inger Sørensen. Den MÅTTE jeg læse.
Den artikel kunne jeg bestille på Det
Kongelige og 2 dage senere kom den via
Hovedbiblioteket i Guldborgsund!
Artiklen bygger på en række
håndskrevne koncert-programmer fra
perioden 1893 til 1958 som er indleveret
af arvingerne efter Fritz Michael
Hartmann. Yderligere er der indleveret
en stor samling breve, der har tilhørt
Bodil Neergaards nevø, Johannes P.
Hartmann.
Her ses et eksempel på et program fra d.
27. august 1900 – udarbejdet af Bodil
Neergaards bror, Oluf Hartmann.
Naturligvis er det fristende at dykke ned i
artiklen, som også beskriver episoder fra livet på Fuglsang – bl.a. om da Carl
Nielsen for vild i skoven ved Fuglsang og kom for sent til koncerten. – Men det
må vente.
Temaet vil sikkert være en del af det foredrag Fritz Bressendorff holder i
”Rytterskolen” d. 27.september (arrangeret af Toreby
Menighedsråd/Torsdagscafè-udvalget).

Sidste præst i Flintinge
Præstegården i Flintinge ser ikke ud af meget i dag, men den ligger der – inde
bag uskønne lader og gamle landbrugsmaskiner – ude på marken i 90-gradersvinget på Flintingevej.
I 1913 (til 1923) hed præsten Severin Widding han var tillige videnskabsmand
med musik som speciale, men det er en helt anden historie.
Lokalhistorie er bl.a. at opsøge erindringer, og her kommer bogen ”Min far var
præst” ind i billedet. Widdings ene datter, Lis Blauenfeldt, har skrevet om sin
barndom i Flintinge og Toreby.
Fortsættes på næste side.
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Familien kom fra Tjele i Jylland i 1913. Herom skriver Lis Blauenfeldt:

Flintinge
Præstegård – ca.
1920.
Foran præstegården
(mod syd) ligger
”Præstepladsen” –
med ”Flintinge og
Omegns Beboerforenings”
legeplads og bordebænke-sæt.
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Arrangementer:
 Tirsdag d. 2. oktober kl.19: Foredrag med billeder – Polakkerne i Danmark
– ved Torsten Elsvor. Han er formand for ”polakkasernen” i Tågerup.
 Lørdag d. 10. nov. kl 10 til 16: ”Arkivernes dag” – bl.a. udstilling om
polakkerne i Toreby Sogn omkring år 1900.

HUSK: arkivet har åbent HVER tirsdag kl. 19 – 21 – og efter aftale.
ARKIVET’s adresse er fortsat: Åmarksvej 5, 1.sal, 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. 10. nov. kl. 10-16:
Udstilling af billeder og dokumenter om

Polakkerne i sognet.
Deres arbejdspladser, deres interesser, deres
deltagelse i lokalsamfundet og i politik.
I Toreby Sognekommune- som jo blev slået sammen med Nykøbing
F. kommune i 1970 – var Adam Bak sognerådsformand
(”borgmester”). Han var 2. generations indvandrer fra Polen! –
Godt gået!
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