
   
 
 
 
Pressemeddelelse 
 
 
Ny bog udkommer 26. oktober 2019: 
 
 
”Møns kommunale Automobilselskab - og tiden før” 
 
Idéen til denne bog opstod for mange år siden i forbindelse med forarbejdet til vores bøger om Møns 
Omnibusser, men er først blevet realiseret nu. 
 
Møns kommunale Automobilselskab eksisterede kun i tre år - fra 1920 til 1923. Selskabet drev et finmasket 
rutenet på Møn med hovedruter på Vest- og Østmøn samt flere sideruter. Det var det første kommunalt ejede 
rutebilselskab i Danmark. 
 
Bogen fortæller selskabets korte historie og beretter om en daglig kamp for at holde driften i gang. Materiellet 
gjorde knuder, og desuden var der problemer med økonomien. Der var efterhånden ingen anden udvej end at 
likvidere selskabet, og få det bedste ud af det, der var tilbage. Aktiverne blev solgt til, hvad der den gang blev 
omtalt som "Audi-selskabet". 
 
I bogen fortælles også lidt om, hvordan trafikken blev afviklet fra omkring år 1900, og op til selskabet begyndte 
driften. I første omgang skete det med hestevogne, og i 1912 kom de første rutebiler til Møn. 
 
Vi vedlægger et eksemplar af bogen, og det er vort håb, at en omtale kan finde vej til bladets spalter. 
 
Bogen præsenteres ved et arrangement hos 
 
Bog & Idé 
Storegade 12 
4780 Stege 
 
lørdag den 26. oktober 2019 kl. 12.30 - 14.00 
 
Alle er velkomne. 
 
Hvis der haves yderligere spørgsmål, er I velkomne til at kontakte forfatterne på ovenstående adresse. Det 
samme gælder, hvis I har behov for billeder m.v.  
 
Pressemeddelelse mv kan hentes på www.j-bog.dk/index.php/diverse/presse 
 
I kan se mere om os på www.j-bog.dk . 
 
Med venlig hilsen 
J-bog 

 
 
 

Ole Gold 
 
 
 
 
Facts om bogen:  
 
Møns kommunale Automobilselskab - og tiden før 
af Jens Birch og Ole Gold 
Format ca. 20 cm X 20 cm, hårdt omslag, 68 sider og over 35 illustrationer og lige så mange gamle 
annoncer 
ISBN 978-87-970772-2-1 
Vejledende udslagspris 175 kr. + evt. porto 
  
Bogen kan købes hos Bog & Idé, Storegade 12, 4780 Stege eller bestilles hos din sædvanlige 
boghandler. Se også www.j-bog.dk 

J-bog 
Vejlebrovej 93, st. lejl. 3  
DK 2635  Ishøj 
 
Tlf. 43 52 72 52 

Mobil 29 68 06 52 

E-mail j-bog@privat.dk 

www.j-bog.dk 

CVR-nr. 26 90 74 62 

 
Oktober 2019  


