
 

Beretning fra Sejlklubbens Nyord tur fra 16. til 18. august 
 
Sejlklubbens årlige Nyordtur blev en kulturhistorisk og minderig oplevelse i mere end en forstand. 30 
deltagere - enten kørende i bil eller sejlende om bord i de 12 både med Præstøstander, der fandt søvejen til 
Nyords lille hyggelige havn. 
Deltagerne fik en fantastisk rundvisning på Nyord. Den engagerede guide William Houmann fortalte 
levende om Nyords fortid med mange sjove, skæve og hyggelige men også dramatiske anekdoter, hvor 
øens 20 gårdmænd og syv husmænd var forpligtet til at lodse de mange skibe, der skulle passere det 
vanskelige farvand. Ved en kongelig forordning i 1721 blev de forpligtet til at drive lodseriet. Det ophørte 
dog i 1879 med klækkelige erstatninger fra staten til bønderne og et egentlig lodseri blev oprettet. 
Fra lodsudkighuset “Møllestangen” blev der holdt udkig efter skibe, der skulle have lods ombord. Der var 
rift om at komme først, for det var en lukrativ indtægtskilde for bønderne på Nyord. I dag er 
“Møllestangen” Danmarks mindste museum, indviet af dronning Margrethe i 2013. 
 
I Nyords lille kirke, hænger to kirkeskibe hver med deres historie - den ene 
dramatisk efter et skibsforlis med mange druknede sømænd og deres 
efterladte enker og børn. 
Den ottekantede kirke blev bygget i 1846. Ifølge historiske kilder fordi 
Nyord-boerne blev anset for at være ugudelige. Der kom et internationalt 
strøg over kirkebyggeriet fordi arkitekten Otto Glahn siges at have ladet 
sig inspirere af oldtidens byggekunst i Mellemøsten. 
I dag har Nyord 36 fastboende indbyggere og 100 deltidsboende. 
Landbrugsjorden på øen drives af en enkelt bonde. 
Nyord er et hjørne af Danmark, hvor frivillige engagerede mennesker 
holder liv i øens kulturhistorie.   
Men de 30 deltagere fra Præstø Sejlklub holder sejlklubbens kulturhistorie  
levende. Det er ikke til at sætte præcis årstal på, men gennem mere 50 år 
har Præstø Sejlklub haft sin årlige fællestur til Nyord. Med spisning, dans og hygge og god stemning.  
2019 var ingen undtagelse. 
Latteren hen over de fint pyntede borde i Nyords hyggelige forsamlingshus 
vidnede om, at der blev udvekslet sjove minder og fortalt mange skrøner om 
tidligere tiders Nyordture i sejlklubben. 
Turudvalget med Steen, Britta og Majbrit havde ikke kun arrangeret en 
vellykket og oplevelsesrig tur til Nyord, de har også på fornem vis holdt 
sejlklubbens kulturhistorie i hævd. Den er værd at værne om.  
Skrevet af Eva Damsgård 
 
Efter Eva’s interessante beretning om Nyord, har Steen Hansen sendt 
følgende kommentarer.  
En imponerende oplysning var at vi 200m fra havnen fik en lang historie om 
hvor vigtigt det var at komme først for at tjene hyren og derfor viste William os en sti/smutvej op i byen 
som INGEN af os, som ellers er rimelig godt kendt på Nyord aldrig har bemærket. 
 
En anden meget interessant del af foredraget, var byens manglende struktur, som ifølge William skyldes at 
en udvidelse af byen på agerjord, ikke kunne komme på tale idet det ville inddrage agerjord, som der ikke 
var for meget af, da indbyggerantallet var på sit højeste sidt i 1800 tallet, hvorfor at nye familier måtte 
bygge hvor der var plads i byen. Hvilket betød tilbygninger til familie huse eller opførsel i baghaven. 
William begrunder valg af kirke type (oktav) med at der på det grundstykke der var til rådighed ikke var 
plads til et traditionelt kirkeskib.   
En anden arkitektonisk besynderlighed er, at på Nyord var det bredden af huse der var status symbol, ikke 
for at det var praktisk men bare fordi man kunne. 


