
  

Tilføjelser til:      
 

Ove Christiansen: 
En historie om Landsled og om familien Christiansen. 2008. 
 
Side 3, 6. afsnit, 2. punktum skal være: 
Den tidsmæssige afgrænsning udgøres i den ene ende af andelsbevægelsens fremkomst samt af den afvik-
ling af Enevældens købstadsprivilegier, som påbegyndtes i 1862, men først var endeligt fuldbyrdet i 1920. 
 
Side 12-13, kommentar vedr. mønske andelsmejeriers oprettelsesår: 
De nævnte årstal er i de anvendte kilder beskrevet med udtrykket ”Oprettet” eller ”Opført”. Hermed menes 
sandsynligvis ibrugtagningsår, som godt kan afvige fra det stiftelsesår, der ses i andre kilder. 
Til listen over mejerier og deres oprettelsesår tilføjes: 1895: Vollerup. 
 
Side 14, tekst til det øverste billede, 4. linie, samt side 15, billedtekst, 1. linie: 
”Karen Marie Jensdatter” skal være ”Karen Margrethe Jensdatter”. 
 
Side 20, tekst til oversigtskortet ”Landsled i 1930’erne: 
”13. Hjertebjerg smedje” skal være ”13. Pollerup smedje” 
 
Side 23, teksten til det nederste billede skal være: 
Huset i Landsled. Personerne i døren er formentlig ”onklerne” fra USA (s. 22), og billedet er i så fald fra 
1948. (Arkivfoto Svend Hansen) 
 
 
Side 26, sidste afsnit 
Afsnittet kan evt. overklæbes med denne tekst: 
 
Den 13. september 1963 stiftede de 
mønske andelsmejerier Møns Mejeri-
sammenslutning. Møns Andelsmejeri 
ønskede ikke at deltage, hvorefter ca. 
20 andelshavere meldte sig ud i 1966 
for at indgå i sammenslutningen. De 
tilbageblevne andelshavere forsøgte at 
videreføre Møns Andelsmejeri, men det 
ville ikke løbe rundt, og på en ekstra-
ordinær generalforsamling den 31. 
august 1967 blev det besluttet at lukke 
mejeriet. Den 28. september 1967 
indstillede Møns ældste andelsmejeri 
sin virksomhed, andelshaverne blev 
fritstillet, og en del indgik i et sydsjæl-
landsk samarbejde. 
 
I 1971 dannede mejerierne på Sjæl-
land, Lolland-Falster og Møn ”Øernes 
Konsummælk Selskab”, og bestyrelsen 
for Møns Mejerisammenslutning under-
skrev Stiftelsesoverenskomsten den 
24. maj 1971. 
 
 
Supplerende kilder til side 26: 
Næstved Tidende, 5. september 1963, s. 18, 20. 
Mælkeritidende, 1971, s.11ff, 660ff. 
”Stiftelsesoverenskomst og vedtægter for Øernes Konsummælk-Selskab”, 
stillet til rådighed af Arla Foods amba v. Lene Møller Manøe. 
 
Side 32, Noter: 
1. Grundlægger af Rødkilde Højskole og forstander 1865-70 og 1905-09.  
Forfatter til: Af Møns Historie. 1905-26. 
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