Rettelser og korrektioner til ”Lohals i 200 år”
Da den første udgave af Lohals i 200 år udkom medio juli 2010, blev den udsolgt på rekordtid, i
løbet af ca. 3 uger. Da efterspørgslen stadig var stor, satte vi straks gang i en ny udgave.
Vi var så heldige, at mange læsere meldte tilbage til os, når de fandt noget i bogen, der ikke var
korrekt. Vi kunne derfor få rettet de fleste fejl i 2. udgave.
Køberne af 1. udgave kan printe denne liste og lægge den i bogen.
De vigtigste rettelser er følgende:
side 17

Plejehjemmet Stigtebo blev ikke etableret i 2005, men i 2004

side 21

Den lille blomsterpige hedder ikke Nørup, men Lørup

side 62

Agurkefabrikken står omtalt i afsnittet Fødevareproducenter på side 111

side 88

Smed Georg Møller købte ikke Stigtehaven 1 i 1936, men i 1946

side 97

Det er ikke murermester Julius Palsig, der kigger på malerarbejde, men broderen
murermester Valdemar Borre

side 98

Rosa og Astrid Kold står ikke ved brødvognen under 1. Verdenskrig, men under 2.
Verdenskrig

side 121

Ernst Larsen blev ikke 80 år i 1999, men i 1988

side 123

Emil Hansens nevø hed ikke Niels Erik, men Jens Erik

side 147

Laura Gregersens far hed Jens Gregersen

side 151

Birthe og Leif Lund flyttede ikke fra kiosken først 1980erne, men først i 1990erne

side 152

Café Smørstakken lå ikke i Søndergade 6, men i Søndergade 8

side 153

Fotoet er ikke taget af Anne Margrethe Tved, men af Mogens Clausen

side 161

Det er Benny Sjødahl der står med fanen

side 180

Det var en rigtig forening. Omkring 2000 opstod foreningen, Nordlangelands
Amatørteater Forening. De brugte scenen og salen i det nu nedlagte plejehjem,
Søndergade 21.

side 185

I listen over foreninger i 2008 mangler Nordlangelands Amatørteater Forening

side 188

Lohalsvalsen er ikke skrevet i 1949, men i 1929

side 213

Det er ikke Jørgen Jensen, der sidder på nederste række på skolebilledet, men
storebroderen Vagn Jensen

side 220

Billedet med Drengeklubben
Det er ikke Emil og Frode Christensen der flankerer lærer Tobias Christensen, men
Christian og Niels Jørgensen
Det er ikke William Åsø Hansen, men hans søn Svend Åsø Hansen.

side 223

Hvis du vil læse mere: her mangler Lohals Kultur-og Menighedscenter af Dorte
Bennedbæk

side 243

Stigtebo åbnede ikke i 2005 med ti beboere, men i 2004 med 9 beboere i hver afdeling.

side 257

I listen over erhvervsvirksomheder i 2010 mangler Aktiv Service

Så er der en fejl, der ikke nåede at blive rettet:
side 17

Erling Heerwagen er ikke uddannet hos Kähler i Næstved, men hos Syberg Keramik og
Bjørn Wiinblad.

Denne liste vil løbende blive ajourført, så alle forslag til rettelser er velkomne.
Lohals 26. januar 2011

