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Landsleds storhedstid 
 
I løbet af 1930’erne kan man sige, at 
Landsled er ”kulmineret”.  
 
Det var begyndt med Landsled Mølle, 
som nu også havde korn- og foder-
stofhandel. Desuden havde man nu 
proprietærgård, bageri med brødud-
salg, brugsforening, jordemoder, 
barber, cementstøberi, andelsmejeri, 
saftstation, gartneri, maskinforret-
ning samt maskinværksted og i en 
periode også bilforretning. Desuden 
havde både maskinforretningen og 
brugsen en benzintank. 
 
Den 28. september 1937 fejrede 
Landsled Brugsforening sit 60-års 
jubilæum i Hjertebjerg Forsamlings-
hus. Dagen efter berettede Møns 
Dagblad om, hvorledes man havde 
markeret ”..Foreningens 60-Aarige 
Bestaaen.”…: ”Efter at Formanden, 
Karetm. Hildebrand, havde budt vel-
kommen, bragte Kredsrepræsentan-
ten for 18. Kreds, Gdr. P. Bille, Polle-
rup, en Hilsen fra Fællesforeningen 
og gav en lille Oversigt over Forenin-
gens Historie og omtalte særligt de 
første Aar af dens Levetid, da den 
havde til Huse paa den anden Side af 
Landevejen hos Væver L. Christian-
sen.” (Note 14). 
 
Olga og C.F. Christiansen fik ni børn, 
hvoraf de otte blev gift og selv fik 
børn. 20 børnebørn blev det til. Den 
”nærmeste” familie var således en 
flok på 39 personer, og hjemmet i 
Landsled hos ”bedstemor” og 
”bedstefar” var i mange år samlings-
punkt for hele familien Christiansen. 
Mange familiefester blev holdt i 
Landsled. For børnebørnene blev det 
desuden et ”andet barndomshjem”. 
 
Familien Christiansen fik også en lille 
del i andelsbageriets historie, idet 
C.F. Christiansens svigersøn, Sigvald 
Kubel, gift med datteren Vita, på et 

Landsled kulminerer 

Landsled i 1930’erne 
 
1. Landsled Mølle 
2. Landsledgård 
3. Landsled Maskinforretning (tidligere væveri og brugsforening) 
4. Landsled Andelsbageri 
5. Landsled Brugsforening 
6. Distriktsjordemoder (og barbersalon) 
7. Saftstation 
8. Gartneri (”Enghaven”) 
9. Cementstøberi 
10. Boliger for saftstationen samt roeindkørsel 
11. Møns Andelsmejeri fra 1937 
12. SEAS transformatorstation 
13. Hjertebjerg smedje 
14. ”Skipper Niels”’s hus 
15. Landsled grusgrav 
16. Det gamle Møns Andelsmejeri 

Andelsbageri, brugsforening og 
”jordemoderhus”. Transformatorstationen 
ses i baggrunden, lidt til venstre over 
midten af billedet. Mellem transformator-
stationen og ”jordemoderhuset” ses den 
gang- og cykelsti, som beboerne i Polle-
rup, i baggrunden, brugte, når de skulle 
til Landsled. Stien er senere sløjfet, og 
transformatorstationen er også fjernet. 
(Arkivfoto Thorleif Rasmussen) 
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I mange år derefter blev huset kaldt 
for ”Jordemoderhuset”, og på et tids-
punkt blev det beboet af C.F. Christi-
ansens søn og svigerdatter, Knud og 
Valborg, og deres børn, Knud (også 
kaldet ”Lille-Knud”) og Grete. Senere 
blev huset beboet af C.F. Christian-
sens mestersvend, Poul Pedersen og 
dennes hustru, Else. 
 
Saftstationens skæbne 
 
Saftstationen var blevet nedlagt i 
1937; der var ikke længere behov 
for at have en saftstation liggende så 
tæt ved Stege. Vejene var blevet 
bedre og lastbilerne havde holdt de-
res indtog. I en periode var der uld-
spinderi i bygningen, indtil den 
brændte ned i 1947. Kort efter bran-
den blev der dog lagt tag på en del 
af bygningen, som derefter fungere-
de som kommunalt brændselslager. 
Men derudover lå stationen i mange 
år hen som ruin og var en dejlig le-
geplads for børn. 

Møllens endeligt 
 
1948 blev også det efterår, hvor 
Landsled Mølle, som hele historien 
begyndte med, blæste ned i en 
storm. 
 
En hollandsk mølle (som Landsled 
Mølle) kunne enten være en sejl-
dugsmølle eller en flapmølle. På en 
sejldugsmølle var møllevingerne for-
synet med sejl, og svikningen (dvs. 
reguleringen af vingernes hastighed) 
skete manuelt ved at ændre sejlfø-
ringen. På en flapmølle var vingerne 
monteret med ”flaps”, en slags ja-
lousier, og svikningen bestod i, at 
jalousierne selv åbnede eller lukkede 
sig afhængigt af vindstyrken. 
 
På ældre typer af en hollandsk mølle 
skete krøjningen (dvs. at man holder 
møllevingerne op mod vinden)
manuelt. På nyere typer skete det 
automatisk ved hjælp af en vindroset 
bag på møllehatten. 

Pollerup Saftstation efter branden i 1947. Til venstre i forgrunden ses en af roerenderne; se også billedet på side 11.
(Arkivfoto Svend Hansen) 




