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Annonce fra den 16. juni 1897 for den 
nye forbindelse fra Stege til Klinten. Til/
fra Klinten var måske nok så meget sagt, 
idet passagerer til Hunosøgård blev af-
hentet i Magleby. Vejen til Store Klint 
var endnu ikke klar. 

Kalvehavebanen, der kørte fra Mas-
nedsund til Kalvehave, blev indviet 
den 1. oktober 1897. Posten blev 
herefter befordret med banen til 
Kalvehave. Samtidig med banens 
åbning stiftede mønboerne A/S 
Møns Dampskibsselskab, der sej
lede med passagerer og gods fra 
Kalvehave til Stege i tilslutning til 
togene. Dampskibsselskabet sørge-
de desuden for postbefordringen til 
og fra Møn. 
  
Med dette var forbindelserne med 
omverdenen til og fra Stege efter 
datidens forhold fine. Postkontra-
henter sørgede for at posten kom 
videre til/fra Vest- og Østmøn. 
  
Nogenlunde samtidig hermed op-
stod og lukkede dagvognsruter in-
ternt på Møn, og efterhånden som 
vejenes tilstand blev bedre, sås 
flere ruter.  
 
I et læserbrev fra april 1897 i Møns 
Folkeblad harceleredes over de 
dårlige forbindelser til Møns Klint i 
sommersæsonen. Det fik Lars Peter 
Jensen fra Magleby til at etablere 
en dagvognsrute. Hertil anskaffede 
han en vogn med 10 pladser. Hvor-
når ruten lukkede, står hen i det 
uvisse. Som kuriosum kan nævnes, 
at hans søn Jens Peter blev omtalt 
som "Jens Peter Dagvogn", og at 
hans sønner helt op i 1960'erne 
også havde tilnavnet "Dagvogn". 
 
Samtidig med at denne dagvogn 
blev introduceret, meddelte Jens 
Christensen (som også blev kaldt 

for Klintholmposten), der i forvejen 
drev ruten Mandemarke-Magleby-
Stege, at han udvidede ruten til at 
køre hver dag undtagen søndag. 
Han gik i folkemunde under navnet 
"Jens Post" - og efter at faderen 
(Kristen Jacobsen) var død i 1889 

Annonce fra juni 1897. "Jens Post" udvi-
der ruten! 
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Annoncer fra marts 1913. 

eller blot var til selskabskørsel er 
lidt uklart. Men bilen gjorde knuder 
lige efter leveringen og måtte en 
tur til København for at blive repa-
reret. 
 
Samtidig var der på Vestmøn kræf-
ter i gang for at få postkontrahen-
ten til at anskaffe en bil til ruten 

Askeby-Stege. Og sandelig om ikke 
postkontrahent P. Petersen, Stege i 
efteråret 1912 kunne hjembringe 
endnu et automobil til øen og ind-
sætte det på ruten til Vestmøn.  
 
I 1912 havde de respektive post-
kontrahenter således indsat auto-
mobil på ruterne Stege-Askeby og 

1912 var året hvor P. Jensen, Borre 
Vognmandsforretning, fik denne bil le-
veret. Det var en Clément-Bayard, og 
det forlød, at bilen var brun - andre 
steder blev den omtalt som rød, så 
sandheden ligger nok et sted midt imel-
lem. Bemærk at køleren sidder bag ved 
motoren, som det sås på andre samtidi-
ge franske biler. Billedet er taget ved 
det nuværende Nyborrevej 10 - be-
kvemt liggende over for det daværende 
posthus. (Arkivfoto Michael Jacobsen) 
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instruks om billettering ved indstig-
ning samt at afkrydse mærkerne 
på forsendelserne. De chauffører 
der ikke levede op til instruksen, 
ville blive straffet med en bøde fra 
2 kr. til 25 kr., eventuelt afsked. 
 
Samtidigt blev det besluttet at in-
stallere telefon til garagerne i Man-
demarke og Damme med forbindel-
se til driftslederen, ligesom det 
blev pålagt denne at føre journal 
over driften og rapportere om even-
tuelle uregelmæssigheder.  
 
Måneden efter blev det ydermere 
pålagt driftslederen at være til ste-
de ved bilernes afgang og ankomst 
samt påtale eventuelle uregelmæs-
sigheder. 
  
Et par chauffører havde forsyndet 
sig mod reglerne og blev ikendt 
bøder på 5 og 10 kr., ligesom en 
enkelt blev truet med afsked. 

I slutningen af 1921 voldte bilerne 
så mange problemer, at det blev 
nødvendigt at anskaffe en reserve-
bil, så man i det mindste kunne 
opretholde trafikken under bilernes 
værkstedsophold. Hidtil havde man 
måttet ty til assistance udefra – 
også i form af lejet hestekøretøj, 
en løsning der også blev brugt i 
glat føre, hvor bilerne ikke kunne 
køre. 
  
I juni 1922 blev der ansat en ny 
chauffør, idet man havde måttet 
afskedige en chauffør på grund af 
uregelmæssigheder og gentagne 
væltninger. Det må dog have væ-
ret et attraktivt job, for der var 19 
ansøgninger til den ledige stilling! 
  
Knuste ruder på bilerne må have 
været et specielt problem, idet det 
på et tidspunkt blev besluttet, at 
chaufførerne selv skulle betale 50 
% af udgiften. 

En af de store biler holder på Gåsetor-
vet i Stege. Bemærk den påsatte post-
kasse og godset på taget. (Arkivfoto 
Møns Lokalarkiv) 
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1920/21 

BILAG 2 - REGNSKABER 


