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s.7, linie 3: Ulvshale. Halvøen er opbygget af enorme mængder af sand og grus, kommentar: også
af kugleflint.
s.l0, linie 5: Danmark er et af de mest intenst opdyrkede land= intensivt opdyrkede lande
s.l6, linie 3, grøntkorn=grønkorn
S.19, linie 5. samt billedtekst: Skillingebæks Bugt= Stillingebæks Bugt.
s.2o, linie 6, samt billedtekst: Målerhøj= Målerøj
s.25, linie 6: Mandemarke-skatten er ikke fra Busene Have, den er fundet i nærheden, ved
Brøndehøje Skanse.
s.25, linie 23: Timmebjerg i St.Klinteskov, hedder: Timmesøbjerg.
s.29, linie 6-7: som ikke var interesseret i at investere sit pant skal vel være: at investere i_ sit pant.
s.35, linie 2: De Søndre Sogne (Sønder Skov)= Gods nr.3, Sønderskov.
s.35, linie 33: Frede Bojsen omtaler i sin Møns-historie, bind IX, at man begyndte at plante
fyrreskov i Ulfshale i 1840'erne. Konsul Gustav Hage – ikke Frede Bojsen, var formand for skovstyrelsen på det tidspunkt.
s.38, linie 7: I 1870'erne begyndte udvandringen til Amerika= I l860'erne…..
s.38, linie 35-36: Stege Skibsværft blev grundlagt i af skibsbygmester A.Petersen først i l850'erne.
Han rejste til Korsør 1866, og en bygmester Lund kom hertil fra Korsør. I maj I867 kom
N.H.Lemvigh til, men om han nåede at bygge skibe her, er uklart. Værftet havde en stilstand i 1868,
ifølge Møens Avis 13.juni 1868.
s.4l, linie 2: Peblingerenden=Peblingerende.
s.43, linie 32: Skofabrikken hed "Angulus".
s.44, linie 17: Baess Værftet, i Steges industriområde.
s.60, linie 6: Sdr.Kirkestræde= Store Kirkestræde.
s.62, linie 14: Langgade/Sønder Kirkestræde= Torvestræde, (tidl. lille Torvestr.)
s. 66, linie 2, Præstegården til Stege kirke i 1898=1891.
s.68, korttekst linie 4: Kelsen Biscuit= Kelsen Bisca.
s.69, linie 3: I midten af l800-tallet var her 4-5 gårde: Lendemarke havde dengang 6 gårde.
side 69, linie 6: Thorvangs Alle skal være Thorsvangs Allé.
side 73, linie 13: den store gule Kammerråds_gård= Kammerrådgård.
side 85, billedtekst: mod Sukkerfabrikkens saftstation= kornsiloerne. Saftstationen blev revet ned
ved vejudvidelsen.
Side 91, linie 7:, der ser ud til at være udnyttet= har været udnyttet til grusgravning.
side 91, linie lo: Nær krydset med Fanefjordvej er der udsigt Det skal være: Fanefjord Kirkevej.

Side 91, sidste afsnit: En tidligere smedje bag….= udgår (smedjen var først i nr. 42, hvor ringene til
tøjring af hestene stadig er bevaret, senere nr. 48, nu autoværksted).
side 97, linie 24: rødtjærede havneskure= rødmalede
side 97, linie 34: Bag den vældige Målerhøj - skal være Målerøj.
side 98, linie 15-16: et hus, der engang synes at have været købmandshandel= Bidsinge Brugsforening.
side 99, linie 17: Især den første gård, Torshøj, - skal være Thorshøj. Den store gård bagved: store
gadekær i Tostrup, Tostrupgård.
side 108, linie l0: sukkersilo= kornsilo
side 111, linie l0-12: et lukket dansested= "Is & Jazz" i svinget, hvor Rødled Bageri lå. Men det
gamle samlingssted var nu forsamlingshuset på det modsatte hjørne - nu en grøn plads.
side 113, linie 9: Skillingebæks Bugt= Stillingebæks Bugt.
side 113, linie l0: Skåningsbro= Skåningebro.
side 118, billedtekst: Søndergade med brøndpumpen=vippebrønden .
side 119, linie 11: Vejen er opkaldt efter Marie Grubbe, der boede på stedet. Det gjorde hun ikke,
hun boede på Falstersiden.
Side 120, linje 4: sognehus=servicebygning.
side 121, korttekst: Dahlbers kort=Dahlbergs kort.
side 122, linie 1: men i 1659 får det en ny placering var på den sydøstlige side af Storetorv= - var
slettes. Den nye placering ved siden af apoteket fik rådstuen dog først efter branden i 1740 (i
nuværende Storegade 46).
side 123, illustrationstekst: Kammergården - Kammerrådgården.
side 126, linie 2: store villaer på Rådhusvej=Rådhusgade.
side 128, linie 5 står: Møn_Banks Hus fra 1947 på torvet= Møns Banks bygning blev bygget 19495o og blev indviet 4.maj 1950.
side 13l» billedtekst: Møllebrøndsstæde= Møllebrøndstræde.
side 132, linie 2: Møns Banks bygning fra 1946=1950.
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