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Møllestangen friskes op 

 

Det er stadig et uløst spørgsmål, hvor den lokalhistoriske udstilling kan flyttes hen, når den skal ud af 

gård nr.3 i Nyord Bygade. Foreløbig kan dele af den måske opsættes som "skiftende udstilling" i 

mindre lokaler som Børges Markhus, Rørets skur på havnen, Hyldevang o.lign., fremgik det af 

generalforsamlingen den 23.marts 2016 i Nyord Lokalhistoriske Forening. 

 

Møllestangen (den gamle lodsudkik-station) på Møllebanken blev sat flot og fuldstændig i stand af 

Krestine Kjærholm og Niels Møller Nielsen forud for Kongehusets indvielse af bygningen som 

Lodsmuseum den 6.september 2013. Men den står meget udsat derude på Møllebanken i al slags 

vejr og er allerede noget afskallet på træværk o.lign. Niels MN bebudede på generalforsamlingen, at 

den vil blive frisket op og repareret, hvor det er nødvendigt, inden Skt.Hans. 

Skt.Hans med båltænding, sang og tale er ligesom afholdelsen af Nyords kapsejlads sidste lørdag i 

august faste arrangementer, som foreningen fortsat vil stå for, sagde formanden William Houman i 

sin beretning, ligesom i øvrigt et vintermøde for medlemmer om et lokalhistorisk emne i Kirkens 

vaskehus. Han beklagede, at antallet af byrundvisninger var faldet til 17 i 2015 fra o.25 de tidligere 

år. 25 rundvisninger er det antal, han selv normalt kan overkomme, selv om han gerne ser at nogen 

vil optræde som hans afløser af og til. Nedgangen skyldes især et fald i arrangementer på kroen, 

hvor en byvandring tidligere indgik i arrangementet. Byvandringerne har William (meget) 

uegennyttigt selv stået for og dermed har han leveret indtægter til foreningen, hvor overskuddet 

senere har gjort nytte til betaling bl.a. af postbåden Rørets hævning i Christianshavns Kanal i 2008 

samt til istandsættelse af Møllestangen m.m. 

 

Fremadskuende forestiller foreningen sig ifølge formanden, at den kan stå for genopstillingen af 

vippebrønden på Brøndpladsen og restaureringen af lokale bygninger eller genstande, f.eks. 

smedien og pumpehuset og barkekedlen på havnen.  

 

På generalforsamlingen genvalgtes de hidtidige bestyrelsesmedlemmer. Derefter fulgte en livlig 

diskussion, ikke mindst af hvad der kan foregå i den kommende sæson. Nyord Lokalhistoriske 

Tidende er desværre noget forsinket bl.a. pga redaktørens mange engagementer, bl.a. i at få 

gennemført en efteruddannelse af skipperne på Nyords historiske postbåd Røret, som for at kunne 

overleve økonomisk er nødt til at blive omregistreret til erhvervsskib med - hvad dertil kræves. 

 

Fra diskussionen kan refereres: 

 

Kan kapsejladsen åbnes for andre end Nyordboerne? spurgte formanden. Flere bemærkede, at der 

altid har været tradition for at sejlere fra andre lokale havne har kunnet deltage – i gamle dage nogle 

gange lige lovlig festligt med slagsmål, så sognefogeden (Evald Johansen) iflg Børge Stolt måtte tage 

affære. Forslaget godkendtes af alle. 

 



Generalforsamlingen den 23.marts 2016 i Nyord Lokalhistoriske Forening. 

Flere beklagede det store besvær med at opstille øens alt for store festtelt til fest ved kapsejladsen. 

Vi må prøve at organisere opstilling af teltet i god tid, men det kræver 4 mands indsats i tre timer 

både dagen før og efter kapsejladsen. 

 

Så var der en drøftelse af muligheden for at sætte dele af den historiske udstilling op som skiftende 

periodevise udstillinger – f.eks. i Rørets skur (om Røret og fiskeri og sejlads i øvrigt) og ved 

udskiftning i markhuset. 

 

Byvandring – kunne der tænkes en afløser til støtte for William? Der var engang 25 byvandringer 

hver sæson, sidste år 17. Hvordan får vi 25 igen (men ikke 40), nedgangen skyldes bl.a. en nedgang i 

antal arrangementer incl. byvandring på kroen. Ønskes: Lav lidt reklame i bekendtskabskredsen og 

f.eks. også i Nyord Lokalhistorisk Tidende. Yrsa vil reklamere for byvandringer på sit gymnastikhold i 

Stege. 

 

Niels MN oplyste, at Møllestangen vil blive malet om, ligesom reparation af defekter. Skal ske inden 

Skt.Hans. 

 

Forslag til foredragsholder: RUC-professor Birger Nielsen, som nu er professor emeritus, og som har 

medvirket i de “beboer-workshops”, der organiseredes omkring processen mhp Nationalpark Møn i 

2004 og “Nyord – hvad nu?” i 2011-13. 

 

Børge Stolt foreslog som tidligere drøftet en filmaften med de gamle film fra Nyord-broens indvielse 

i 1968 og broens 25 års jubilæum i 1993, samt film om indsamling af mågeæg o.a. til vinter. Forslag 

om at bede Kurt Nielsen se om de film kan kopieres til DVD. Runa foreslog tillige, at der arrangeres 

en filmaften, men ikke med længere filmforevisning end en time. 

 

Thomas Kudahl: Hvad sker egtl. med alt det materiale, der leveres til foreningen? William: Gamle 

billeder scannes ind, og dertil opbevares nogle fysiske arkivalier i Vaskehuset, systematiseret af 

Annemette Elbrønd for et par år siden. Men vi mangler en “arkivar” for fremtiden, desuden lokaler 

til at opbevare genstande, da der ikke er plads i Vaskehuset. 

 

Om Båken på Nyord Støvleklints Banke; Bent Hansen mente der var tale om en stage med et kryds, 

krydset skulle holdes over ét med kirkespiret. Der findes imidlertid en skitse fra "Lodsen" o. 1905, 

hvor båken er tegnet ud fra en position, hvor den skulle holdes overens med Møllestangen 

(Lodsudkikken), men desværre er tegningen kun en miniature-skitse, så man kan ikke se, hvordan 

båken præcis så ud.   

 

Derefter konstituterende bestyrelsesmøde: Samme besætning som før. 


