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Problemstilling 
 
 
 

   Nyord har i de sidste ca. 100 år oparbejdet en status som lodsernes ø. På den ene 
side er denne status ret naturlig, fordi der i næsten 150 år blev drevet et intensivt 
lodseri fra øen, men på den anden side er denne status også fremkommet, fordi der 
indenfor forskningen og litteraturen om øen i årenes løb har været dvælet ved dette 
erhverv. Litteraturen om landbruget på Nyord er derimod begrænset, formodentlig 
fordi landbruget i Danmark i mange år var det dominerende hovederhverv, som af 
forskningen nok blev anset som et kedeligt og kendt erhverv.  
 
   Nærværende undersøgelse sigter på at øge fokus på den nyordske landbrugshistorie 
i årene op til lodseriets afslutning i anden halvdel af 1800-årene, og samtidig se på 
den udvikling det nyordske landbrug gav sig i kast med i samme år og som fortsætter 
den dag i dag bl.a. indenfor landbrugets teknologiske udvikling.  
 
   I samme åndedrag er det rapportens mål at beskrive og analysere de markhuse som 
de nyordske landmænd byggede til opbevaring af landbrugets maskiner og 
arbejdsredskaber. Der vil derfor her i rapporten blive set på markhusenes 
beliggenhed, deres form og funktion, samt undersøge i hvilken periode husene er 
bygget. Endelig er det vigtigt at få sammenkædet de vilkår det nyordske landbrug 
tidligere var bundet af, for på den måde at se på i hvilken sammenhæng markhusene 
blev bygget. 
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Forskningsoversigt 
 

 
 
   Forskningen omkring Nyord kan man groft opdele i tre grupper. 
Den første og generelt tidligste litteratur består især af de studier der i deres 
udgangspunkt beskriver og opregner historiske fakta og begivenheder på Nyord, som 
fx Trap, Danmarks optegnelser og Achton Friis´ beskrivelser af beboerne på Nyord 
og levevis. Derudover hører Nationalmuseets store landsdækkende 
bondegårdsundersøgelse med i denne gruppe studier.  
 
   Den anden gruppe litteratur beskæftiger sig hovedsagelig med det tidligere lodseri 
på Nyord – og øsamfundets afhængighed af søen.  
Generelt er denne forskning skrevet i slutningen af 1960erne og starten af 1970erne, 
hvor interessen for Nyord var på sit højeste, pga. en mægtig diskussion om opførelse 
af en radiomast på Nyord enge samt en bro til Nyord. Diskussionerne foregik på 
såvel på politisk og erhvervsmæssigt plan som i de landsdækkende medier. Pludselig 
blev den lille ø centrum for en almindelig debat i samfundet om nedgangstider for 
små ø- og landbosamfund rundt omkring i landet. Diskussionerne gik bl.a. på 
hvorvidt gamle ø- og landbosamfund burde bevares og hermed risikere at stivne og 
uddø som samfund, eller om disse samfund burde følge med den almindelige 
samfundsudvikling.  
 
   Med disse diskussioner og den enorme mediedækning fandt bl.a. 
etnologistuderende til Nyord for at undersøge øsamfundets kulturhistorie. Målet var 
at undersøge og dokumentere den gamle landbokultur inden den helt forsvandt fra 
Nyord. Denne forskning har karakter af grundforskning, som især analyserer 
sammenhængen ml. landbruget og lodseriet på Nyord.  
   Af denne forskning kan bl.a. nævnes: Klavs Espen Gruno, En historisk-etnologisk 
undersøgelse af næringslivet på øen Nyord 1769-1969, med særligt henblik på 
landbrug og det i forbindelse dermed drevne fiskeri fra 1969 samt Erik 
Christoffersens undersøgelse af næringslivet på øen Nyord 1769-1969 med særligt 
henblik på fiskeriet også fra 1969. I nyere tid har denne forskning ligget til grund for 
Søren Byskovs artikel om Nyord som et rigt øsamfund i Sjæk´len i 2000. Artiklen er 
stort set genudgivet i Byskovs større undersøgelse af forandringen i danske 
kystkulturer fra 20071. 
 
   Den tredje og sidste gruppe undersøgelser er af nyere karakter. Det er især 
rapporter og undersøgelser, der har til hensigt at kaste lys på de bevaringsværdier 
Nyord besidder. Fokuset i disse undersøgelser ligger især på landskabelige og på 

                                                 
1 Søren Byskov, Nyords rigdomme – et øsamfund i historien, Sjæk´len, 2000, s.85-107 og Søren Byskov, Dansk 
kystkultur under forandring, Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag, 2007 
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bebyggelsesmæssige niveauer. Set i forhold til nærværende rapport er de nyere 
undersøgelser ikke udpræget relevante, da denne forskning ikke giver ny viden om 
landbrugets forhold på Nyord. I stedet påviser de nyeste undersøgelser, hvor vigtigt 
det er at bevare kulturmiljøet på Nyord. Men stedvist pointerer disse undersøgelser 
også vigtigheden af at bevare de tilbageværende markhuse udenfor Nyord by. 
Disse undersøgelser omfatter bl.a. kulturmiljøanalyser først i forbindelse med 
Pilotprojekt Nationalpark Møn, Storstrøms Amts udgivelse af bogen 24 
kulturmiljøer, Møn Kommunes og Kulturarvsstyrelsens Kulturarvsatlas for Møn 
Kommune og endelig Foreningen Nyord og Skov- og Naturstyrelsens Rapport 
Hyldevang.  
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Kildepræsentation 
 

 
 
   Kilderne til at belyse landbrugets forhold og særligt spørgsmålet om baggrunden 
for opførelsen af markhusene på Nyord er fåtallige. De kilder der er benyttet i 
nærværende undersøgelse omfatter bl.a.: Fotos, kartografisk materiale, erindringer 
og interviews.  
 
Fotos 
 
   De fotos der foreligger vedr. landbruget og markhusene på Nyord stammer 
hovedsageligt fra luftfotografier og en håndfuld privatoptagelser især fra 1950erne. 
Endelig foreligger en del nyere optagelser bl.a. fra Møns Museums og Storstrøms 
Amts opmåling af markhusene på Nyord i 1998, Empiregårdens tekniske 
undersøgelse af markhusene i 2007 og fotografen Jens Bladts fotos af Nyord. Her I 
blandt et foto af et markhus: http://www.flickr.com/photos/bladt/303023172/  
 
Kartografisk materiale 
 
   Kortmaterialet fra Nyord i perioden ca. 1850-1950 viser som beskrevet i 
Empiregårdens rapport Teknisk undersøgelse af markhuse på Nyord fra 2007, at 
kortmaterialet ikke er retvisende omkring Nyords markhuse.  
En henvendelse til Kort- og Matrikelstyrelsen har efterfølgende vist, at 
målebordsblade over Nyord er opmålt i 1888 og senere trykt genoptrykt med 
rettelser fra 1906 og igen i 1931. Da genudgivelser af det kartografiske materiale 
gennem årene er baseret på 1888-kortet, er det først på kort fra 1940erne og igen kort 
fra 1960erne og -70erne at markhusene er indtegnet.  
 
Arkivalier 
 
   De skriftlige arkivalier der ligger til grund for undersøgelsen er af højst forskellig 
karakter. Først og fremmest er arkivalier fra den tidligere Nyord Kommune 
gennemgået2. Arkivalierne fra Nyord Kommune som har relevans for undersøgelsen 
omfatter: 
 

- En protokol vedr. tilsyn med maskiner i årene 1889-1913/14 
- En arbejdsbog for vurderingsmyndigheder ved udregning af 

ejendomsvurderingen i 1923 og 1926. 
- Diverse dokumenter vedr. ansøgninger og udbetalinger af landbrugskriselån til 

landmænd i 1930erne 

                                                 
2 Dog kun de arkivalier fra Nyord Kommune, der er beliggende på Lokalarkivet på Møn, placeret på Museerne.dk, 
Empiregården. De resterende arkivalier fra Nyord Kommune er at finde på Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster 
og øer. Det har desværre ikke været muligt at gennemgå arkivalierne fra landsarkivet i nærværende rapport. 
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   For de to første nævnte arkivaliegrupper viser disse, hvem der har haft 
landbrugsmaskiner, hvilke type maskiner der har været tale om, og endelig om der 
har været bygget særlige bygninger til maskinerne rundt omkring på gårdene. 
 
   Der har endvidere været brugt diverse arkivalier, der beskriver nogle af de øvrige 
landbrugsvirksomheder på Nyord. Først og fremmest er arkivalierne fra Nyord 
Andelsmejeri gennemgået samt en kassebog fra Nyord Ægsalgskreds (fra årene 
1908-1914).  
   Men også et husholdningsregnskab og en købmandsbog fra gård nr. 4 er 
gennemgået. Alle disse dokumenter giver os en større viden om landbrugslivet og 
landbrugsproduktionen på Nyord i moderne tid. 
 
   I øvrigt er erindringer fra sognefoged Evald Johansen og Peter Stolt gennemgået 
samt Inger Lolles scrapbog.  
 
   Skifteprotokoller og brandtaksationer har det pga. opgavens tidsmæssige omfang 
desværre ikke været muligt at gennemgå. Disse dokumenter vil evt. kunne komme 
en datering af markhusene nærmere. 
 
Interviews 
 
   Der er i nærværende undersøgelse foretaget interviews af Esther Larsen som er 
født og opvokset på Nyord, og som er tidligere gårdmandskone på Nyord og Ellen 
og William Houman – Ellen gårdmandsbarn af den tidligere sognefoged Evald 
Johansen og William, et tidligere feriebarn – som hver sommer siden sin fødsel er 
kommet fast på Nyord.  
   Desværre har ingen af interviewene kunnet kaste lys over markhusenes 
opførelsestidspunkt. Men interviewene har dog været meget givtige, og har givet 
museet nye informationer om bl.a. markhusenes form og funktion, men har også 
givet nye informationer omkring landbolivet på Nyord op igennem 1900-tallet. 
 
   Kildekritisk har interviewarbejdet dog vist en tendens til at det, der er blevet fortalt 
ind i mellem har været en mundtlig gengivelse af de tidligere skrevne undersøgelser. 
Samtidig har informanternes interesse til dels også ligget ved lodseriet, mens 
oplysninger om landbruget i højere grad ikke har bidt sig nær så godt fast i 
hukommelsen.  
 
   Pga. opgavens tidsmæssige begrænsning har det desværre ikke været muligt at 
interviewe flere beboere på Nyord - kaldet nordboere - omkring arbejdet og livet i 
landbruget i nærværende undersøgelse.  
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Semiotik  
 
 
 

   Markhus er en sammenskrivning af ordet mark og ordet hus. Ordet markhus er 
umiddelbart opstået ret lokalt på Nyord og betegner de små huse eller store skure, alt 
efter temperament, som en del af gårdene på Nyord har opført i deres udmark. 
Markhusene på Nyord blev brugt som opbevaring af landbrugsmaskiner og 
redskaber. 

  Med ordet mark forstås et jordstykke der ejes af en person eller at antal personer, 
som anvender jordstykket til dyrkning eller til græsning. Mens der ved ordet hus 
forstås en bygning med vægge og tag, som bruges til beboelse af mennesker eller 
dyr3. Men ordet hus kan også benyttes i forbindelse med en bygning, der bruges til 
opbevaring. På landet bruges ordet hus også i forbindelse med bygninger ved en gård 
fx udhus, stuehus, vaskehus, brændehus, sprøjtehus og maskinhus. 

   En noget tidligere brug af ordet markhus beskrives af Annette Hoff i en lille 
artikel, der slet og ret hedder Markhus4. Ordet markhus beskrives her som en tohjulet 
kærre med tag, som blev brugt af fårehyrder i 1700-tallet. Hyrden kunne køre 
kærren/markhuset ud i engen til fårene og søge ly i markhuset, hvis der blev brug for 
det.  
 
   Denne betydning af ordet er der ikke tale om for de nyordske markhuses 
vedkommende. Det skal dog pointeres, at nordboerne samtidig med opbevarelsen af 
maskiner og redskaber i modsætning til mange andre landbrugere havde muligheden 
for også at søge ly mod blæst og regn i markhusene5. 
 
   Andre på Nyord bruger ikke ordet markhus om skurene i udmarken. I stedet bruges 
ordet skur eller maskinhus.  
   Definitionen af ordet skur er ifølge Ordbog over det danske sprog: Et tag der 
hviler på stolper, hvor nogle eller alle sider har en beklædning/vægge af brædder, 
blikplader eller andre lettere materialer. Skurets konstruktion betegnes som en lettere 
konstruktion.  
   Et skur benyttes ifølge definitionen til opbevaring af ting, der skal beskyttes for 
vind og vejr. Opbevaringen foregår i skuret pga. ting som enten tidligere har haft 
deres plads udendørs skal beskyttes eller fordi, at tingene har svært ved at placeres i 

                                                 
3 Ordbog over det danske sprog på nettet 1700-1950 http://ordnet.dk/ods/opslag?opslag=hus&submit=S%F8g: ”En 
privat Bygning kaldes Gaard, naar den har Port; Hus, naar en Dør tjener som eneste Adgang.” 
4 Annette Hoff, Markhus, Skalk, Nr. 4, 2005, s. 17. 
5 Interview med Esther Larsen, d. 25/4-2008 – henvisning til veninde fra Hårbølleegnen, der udtalte en lille misundelse 
over at nordboernes mulighed for at gå i læ ude i marken. Interview med Ellen Houman, d.15/5-2008, der fortæller, at 
man ind i mellem søgte ly for vinden ved markhuset. 
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et hus. Der kan fx være tale om transportmidler, brænde eller som midlertidigt 
opholdssted6. 
Definitionen er ganske rammende for hvordan beboerne på Nyord – nordboerne - 
gjorde brug af husene. De nordboere der benytter ordet skur, sammenkæder 
endvidere forholdet mellem ejermand og skur, når de skal beskrive et bestemt skur. 
Således fx sognefogdens skur eller Børges skur7. 

   Endelig er ordet maskinhus brugt i forbindelse med Nyords markhuse. Et 
maskinhus er et hus, hvor der opbevares maskiner, der ikke er i brug. Det tyder dog 
ikke på, at ordet har vundet større udbredelse på Nyord8. 

   Senere hen, indenfor de sidste 10-15 år, er et andet ord kommet på banen. Nemlig 
ordet hølade. En mindre undersøgelse af markhusene på Nyord blev foretaget af 
Storstrøms Amt og Møns Museum i 1998. Målet var dengang at søge midler via 
fonde til en restaurering af ét af Nyords markhuse. Ordvalget hølade er betegnende 
for, at udefrakommende har besigtiget husene uden at undersøge den bagvedliggende 
historie bag husenes brug. Definitionen hølade beskriver åbenlyst, at det enten er en 
lande hvor høet opbevares eller et bestemt sted i laden, hvor høet opbevares. Som 
tidligere beskrevet har de nyordske markhuse dog ikke været brugt til at opbevare 
hø, men til opbevaring af maskiner og redskaber. Fotos og flere kilder viser dog, at 
høet på Nyord kunne stå tæt op af markhusene i enorme høhæs9.  

   I dag bruges ordene markhus, skur eller maskinhus i flæng, alt efter hvem der 
taler. Både i offentligheden/medierne10 men også når man taler med nordboerne. 
Ordlyden hus signalerer en bygning der har et større omfang og en større værdi, 
mens skur signalerer en bygning, der hurtigt er tømret sammen, og som ikke har så 
stor værdi. 

   Tendensen går dog på, at de som ønsker at bevare husene bruger ordet markhus. 
Ordet markhus lyder ret specielt og tillægger samtidig husene en særlig og unik 
betydning i den nyordske landbrugshistorie. På den anden side benytter de 
mennesker der mener, at husene burde rives ned ordet skur ofte sammenkædet med 
ordet ruin. Således signaleres, at husene hverken har funktionsmæssig eller 
kulturhistorisk værdi, men blot er til gene og et grimt syn for øjet. 

   I nærværende undersøgelse benyttes ordet markhus, da det er et af de ord flere af 
de lokale nordboere bruger i forbindelse med husene. Samtidig ønsker museet at 
husene så vidt muligt bevares og dokumenteres. 

 

                                                 
6 http://ordnet.dk/ods/opslag?id=545184  
7 Interview med Esther Larsen, d. 25/4-2008. 
8 Interview med Esther Larsen, d. 25/4-2008. 
9 Interviews med Esther Larsen d. 25/4-2008 og Ellen Houman, d.15/5-2008. 
10 Læserbreve i Ugebladet for Møn, d. 21/4-2008, Sjællandske d. 28/3-2008 og Hyllevangrapporten: 
http://www.nyord.info/fn/dokumenter/070706_Rapport_Hyldevang.pdf s. 20-21.  
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Landbruget på Nyord i årene 1870-2008 
 
 

Den historiske baggrund 
 

   Nyord er en ø, hvor beboerne helt tilbage fra middelalderen har ernæret sig ved 
landbrug, fiskeri og lodseri. Landbruget blev indtil udskiftningen i begyndelsen af 
1800tallet drevet som 3-vangsbrug, dvs. med tre marker hvor afgrøden var i rotation: 
Der blev dyrket rug, byg, hvede, ærter og havre. De tre hovedmarker var inddelt i 
mange strimler sådan, at både den gode og dårlige jord blev fordelt på hver gård. 
Engene blev brugt til fælles græsning af kvæg og får. 
Jorden på Nyord blev ejet af gårdmænd. Der var tyve gårde på øen.  
 
   Udskiftningen på Nyord foregik i årene mellem 1809 og 183911. Af Nyords areal på 
ca. 510 ha er kun ca. 120 ha opdyrket jord, resten af øens areal består af saltenge. Ved 
udskiftningen fik de tyve gårde hver et markstykke på ca. 5½ ha. Husmændene fik ikke 
tildelt særskilte jordlodder ved udskiftningen. Pga. øens størrelse og Nyord bys 
beliggenhed var det ikke muligt at foretage en hel stjerneudskiftning og nordboerne 
ønskede ikke at udflytte deres gårde. Ca. halvdelen af gårdene fik derfor jorder i 
forlængelse af deres gårde, inde ved byen, mens den resterende halvdel af gårdene fik 
deres marklodder placeret længere væk, på øens nordlige side. 
   Husdyrenes græsning på engene havde altid været fælles – og var det indtil 1856. 
Herefter blev engene også udskiftet, således, at hver gård fik et engareal på ca. 20 ha.  
 
   Ved siden af landbruget havde nordboerne helt tilbage fra middelalderen haft en 
større eller mindre supplerende indkomst fra lodseri. Fra 1721 fik nordboerne efter en 
længerevarende disput ved lov ret og pligt til at drive lodseri i farvandet omkring 
Nyord. Landbruget fik nu alvorlig konkurrence fra lodsvæsenet. Der var nemlig flere 
penge at tjene ved lodseriet end ved den almindelige dyrkning af jorden12. Men 
landbruget kunne ikke helt opgives, da samfundet generelt op i 1700- og 1800-tallet 
hovedsageligt bestod af selvforsyningsøkonomier. Landbruget på Nyord blev dog ikke 
altid passet og dyrket med den største interesse fra alle gårdmænd. Ligesom på Læsø 
måtte konerne på gårdene sammen med piger og karle stå for meget af 
landbrugsarbejdet, mens gårdmændene lodsede eller ernærede sig på havet på anden 
vis13. Nogle så på landbrugsarbejdet med ringe interesse eller ligefrem ligegyldighed14. 

                                                 
11 Der syntes at være uenighed om det præcise årstal for udskiftningen på Nyord, Aage Kamp angiver i artiklen Nyord, i 
Geografisk Orientering, 1979, nr. 4, s. 115-118 årstallet 1809. Mens Klavs Espen Gruno, s. 18 diskuterer 
problemstillingen og når frem til en mere uklar konklusion: 1810erne. Endelig sætter Holger Rasmussen årstallet til 
1839 i sin artikel Lodser og landmænd på øen Nyord i Nationalmuseets Arbejdsmark, 1993, s. 60. 
12 Se bl.a. Klavs Espen Grunos og Erik Christoffersens undersøgelser.  
13 Holger Rasmussen, Lodser og landmænd på øen Nyord, Nationalmuseets Arbejdsmark 1993, s. 52 og Erik 
Christoffersen, En historisk-etnologisk undersøgelse af næringslivet på øen Nyord 1769-1969 med særligt henblik på 
fiskeriet, 1969, s. 34. 
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Landbruget på Nyord i slutningen af 1800-tallet 
 
   I 1879 blev lodsretten og -pligten ophævet og den nyordske økonomi oplevede 
dermed en omvæltning. Øboerne måtte tilpasse sig markedskræfterne for at overleve 
med de nye erhvervsbetingelser; ifølge kilderne og litteraturen ser omvæltningen i 
erhvervsstrukturen dog ikke ud til at have voldt de store problemer. Det kunne 
nærmere se ud som om, at nordboerne trods alt så afskaffelsen af lodseriet som en 
mulighed for at binde an med anden indtjening.  
   På trods af at antallet af lodssøgende skibe og antallet af lodser faldt drastisk i 
årene 1880erne til 1910erne15, så det ud til at de nye erhvervsforhold passede godt til 
øen. For i årene 1872-1901 kan der påvises en befolkningstilvækst på Nyord. 
Samtidig ser det ud til, at Nyords befolkning har spredt deres erhvervssøgning på 
flere erhverv end tidligere. Især fiskeriet som erhverv kan fremvise en kraftig 
stigning i årene fra 1890 til 1901, men også antallet af matroser, skippere og 
landmænd stiger i disse år. Desuden forsvinder antallet af husmænd helt i samme 
årrække16.  
   I løbet af 1910erne og 1920erne begynder fraflytningen fra øen. Først og fremmest 
pga. at småskibsfarten mødte konkurrence fra jernbanerne og senere i 1930erne i 
forbindelse med konkurrencen fra lastbilstrafikken. Endvidere har det nok også 
været mere naturligt for de nordboere, der ønskede fx at satse på søens erhverv, at 
flytte til større byer, hvor der var større havne. Endelig var der efterhånden ikke brug 
for samme antal karle og piger, da gårdmændene nu selv fuldtids kunne fokusere på 
landbruget.  
 
   De nordboere der forsøgte sig med et erhverv på søen, ernærede sig fx ved fiskeri, 
skipper- og rederivirksomhed. Flere nordboere var redere og skippere på eget skib, 
og flere ernærede sig som matroser; fx fik en Niels Peter Frederik Olaf Johansen 
matroshyre som 27-årig på et krydsfartøj fra Køge i månederne fra marts til juni 
189217.  
 
   Andre intensiverede i stedet landbrugsdriften – en udvikling, der allerede var sat i 
gang i 1860erne. Erik Christoffersen viser i sin undersøgelse af næringslivet på øen 
Nyord 1769-1969, hvorledes stigningen i indtjeningen på landbruget bidrog til, at 
nordboerne allerede fra 1860erne betragtede lodseriet som en biindtægt og 

                                                                                                                                                                  
14 O.D. Lütken, Præstøe Amt, s.47. Også langt senere i 1941 virkede nordboernes interesse for landbruget lavere end 
den gjorde for Evald Lolle, en ung tilflyttende landmand. Søren Byskov, Dansk kystkultur under forandring, Fiskeri- og 
Søfartsmuseets Forlag, 2007, s. 39.  
15 Erik Christoffersen, En historisk-etnologisk undersøgelse af næringslivet på øen Nyord 1769-1969 med særligt 
henblik på fiskeriet, 1969, s. 37 og 38. Diagram s. 37 og tabel s. 38. Også Achton Friis beskriver nedgangen i antallet af 
lodser s. 443. 
16 J.P. Trap, Danmark, Præstø Amt, bd. IV, I, femte udgave, s. 371 og Klavs Espen Gruno, En historisk-etnologisk 
undersøgelse af næringslivet på øen Nyord 1769-1969, med særligt henblik på landbrug og det i forbindelse dermed 
drevne fiskeri, 1969, s. 34. 
17 Empiregården: M 15463 – T 628. Tillægsbog til Søfartsbog for Niels Peter Frederik Olaf Johansen. 
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landbruget som hovederhvervet18. Samtidig oplevede det danske landbrug en vækst 
og innovation i 1880erne, der var med til at gøre jordbruget til et varigt erhverv for 
nordboerne. Det må dog understreges at de forskellige erhverv supplerede hinanden, 
således, at fx en landmand havde flere biindtægter fra fx fiskeri, jagt, skipper- og 
redervirksomhed. 
 
   Væksten i landbruget var bl.a. styret af en øget efterspørgsel på animalske 
produkter i Storbritannien og Tyskland, hvilket satte det danske landbrug i gang med 
en omlægning af landbrugsproduktionen. Hvor produktionen tidligere havde været 
domineret af planteavl, gik landmændene nu over til animalsk landbrug. På Nyord 
begyndte stigningen i gårdenes antal af husdyr allerede i forbindelse med 
udskiftningen af engene i 1856. Med væksten og innovationen i landbruget kan det 
dog undre, at den mølle med tilhørende bageri, der blev opført på Nyord omkring 
1860 blev nedlagt, solgt og nedtaget i 1880erne19. Men nedlæggelsen af møllen 
stemmer på den anden side godt overens med, at det animalske landbrug også fik 
overtaget på Nyord.   
 
   Samtidig blev den øgede indtjening i landbruget brugt til at investere i nye 
produktionsanlæg rundt omkring på gårdene i Danmark. For at intensivere 
produktionen måtte der ny teknologi og mekanik til. Landmændene investerede 
enormt i nye landbrugsmaskiner som mejemaskiner, selvbindere, radrensere, 
såmaskiner, roe- og kartoffeloptagere og oliekageknusere. Mange af disse moderne 
maskiner blev også indkøbt og sejlet til Nyord – dog først i begrænset omfang: 
Ifølge Protokol for Tilsyn med maskiner i Nyord Kommune 1889-1913/1420 havde 
først sytten gårde maskineri til deres landbrugsvirksomhed i 1889. Og i 1901 og 
1903 hopper de sidste to gårdejere også på maskinbølgen.  
   Tærskningen som tidligere i 1880erne foregik med plejl blev omkring 
århundredeskiftet erstattet med tærskeværker opsat på hver gård – med tilhørende 
omgang21. Hestene trak, men børnene måtte ikke drive den af ved at sidde på 
bommen – de skulle drive hesten rundt i hesteomgangen.  
 
   De maskiner der var at finde på de Nyordske gårde i årene 1889-1913/14 var: 
Hesteomgang, kværn, tærske- og hakkelsesmaskiner. Alle gårde på Nyord havde 
samme type maskiner. Den moderne teknologiske udvikling ser dermed ud til at 
følge langsomt med – set i forhold til resten af Danmark, hvor både aflæggere, 
selvbindere og damptærskemaskiner var udbredt i anden halvdel af 1800tallet. Dog 

                                                 
18 Erik Christoffersen, En historisk-etnologisk undersøgelse af næringslivet på øen Nyord 1769-1969 med særligt 
henblik på fiskeriet, 1969, s. 35. Dog var lodseriet et privilegium nordboerne ønskede at beholde. 
19 Klavs Espen Gruno, En historisk-etnologisk undersøgelse af næringslivet på øen Nyord 1769-1969, med særligt 
henblik på landbrug og det i forbindelse dermed drevne fiskeri, 1969, s. 33 
20 Empiregården: M 274-87 – A39 – J.nr. 365-01 - T 628, Protokol for Tilsyn med Maskiner i Nyord Kommune, 1890-
1914. De første registreringer ser dog ud til at være fra 1889 og ikke 1890. 
21 Regnskabsbog fra Gaard No. 4 af Nyord: Juni 1905, d. 5/6 – ”Udgift: Betalt Nørretrander Rest paa Tærskemaskinen”. 
Regnskabsbogen er venligst udlånt af Ellen og William Houman. 
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var graden af maskinbenyttelsen markant højere i landbrug med over 15 ha jord22, et 
jordareal der var langt højere end de ca. 5 ha nordboerne havde til hver gård. 
 
   Den øgede animalske produktion må have passet godt til nordboerne og deres store 
engarealer. Engene gav føde til husdyrene både sommer og vinter. På engene blev 
der blev slået hø/græs, men husdyrene blev også sendt på græs i engene. Dog var der 
ikke foder nok til hele året. I kilderne findes flere eksempler på, at nordboerne 
indkøbte ekstra foderstoffer. Bl.a. i 1830erne og i årene omkring 1900tallet måtte 
nordboerne fx til Møn for at købe ekstra hø, halm, raps- og solsikkekager som foder 
til husdyrene23. Samtidig blev imidlertid husdyr fra Møn og Sjælland om sommeren 
sejlet på græs på Nyord – mod betaling. 
   Engene var derfor uundværlige for egen husdyravl, men de var samtidig en god 
indtægt. Der var derfor ingen incitament til at dræne, tørlægge og opdyrke engene på 
Nyord, sådan som man gjorde rundt omkring i landet i samme periode.  
 

Andelsbevægelsens indtog på Nyord 
 
   Med væksten i dansk landbrug fulgte og en ny bevægelse – nemlig 
andelsbevægelsen. Den gik i 1880erne sin sejrsgang overalt i Danmark og ikke 
mindst andelsmejerierne fik godt fodfæste. På Nyord gik det dog noget 
langsommere. I 1890 blev der kortvarigt åbnet et privat mejeri på Nyord, og først i 
1898 oprettede nordboerne eget andelsmejeri og ansatte en mejerist.  
 

”Vi undertegnede Ejere (eller Brugere) af Malkekøer ere blevne enige om at 
stifte et Andelsmejeri paa Nyord, hvortil en hver Andelshaver ved Navns 
Underskrift forpligtiger sig til at levere af den nymalkede Mælk, der produceres 
af vore Malkekøer i den Aarrække, Andelshaverne hæfte for Mejeriets Gæld dog 
med Undtagelse af, hvad der bruges i vore Husholdninger til Kreaturstandens 
Opdræt og i Sygdomstilfælde, naar Mejeriet er lukket”24. 
 

   Mejeriet blev opført udenfor byen, tæt på engene, sådan at transportforholdene for 
mælken blev forbedret. Mælken skulle i 1898 om sommeren være malket i tiden ml. 
kl. 6-8 om morgenen og igen ml. kl. 16-18 om aftenen. Om vinteren var tiderne kl. 
7.30 og 9.30 om morgenen og om aftenen ml. kl. 16-1825. Mejeriet betalte 
andelshaverne 16 øre pr. kande sødmælk, og andelshaverne fik så skummetmælken 
retur til opfedning af kalve. Ikke-andelshavere måtte købe sig til skummetmælken – 
som blev prissat til 4 øre pr. kande. 

                                                 
22 Red. Claus Bjørn, Det danske landbrugs historie 1810-1914, bd. III, 1988, s. 272. 
23 O.D. Lütken, Præstøe Amt, 1839, s. 47 og Regnskabsbog fra Gaard No. 4 af Nyord – årene 1902-1906. 
24 Empiregården: M 147-86 – A 659 – T 628 Nyord. Love for Nyord Andelsmejeri, d. 4/11-1898. 
25 Ellen og William Houman: Mælken fra aftenmalkningen blev holdt kold i vandkar på gårdene indtil den kunne 
afleveres næste morgen sammen med mælken fra morgenmalkningen. 
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   Således blev den lokale mælk forarbejdet, og der blev produceret mælkeprodukter 
til både til øens befolkning, men også til salg for udenøsboende fx i Stege26.    
Åbningen af mejeriet viste, at Nyord fulgte med den moderne landbrugsudvikling og 
dens effektivitet. Med mejeriet blev der afgivet arbejdsfunktioner fra landbrugets 
husholdninger, men samtidig frigivet arbejdsressourcer til landbruget. Således 
forblev øen med at være selvforsynende med landbrugsprodukter.  
   Senere i årene 1918-20 opførte Den danske Mælkekondenserings Fabrik i Nakskov 
(1906-07) en filial i Lendemarke. Herefter åbnede der sig en ny mulighed for at øge 
indtægterne på landbrugsproduktionen. 
   Indleveringen af mælk til kondensering foregik fra Møn og øer. Fra Nyord blev der 
også indsejlet mælk til fabrikken i Lendemarke. Dette var en god 
indtjeningsmulighed - ved siden af det mælk man kørte til Nyord mejeri27. 

 

Årene 1900-1968 
 
   Først efter 1910erne blev fravalget af søen mere og mere udtalt. Færre ernærede 
sig ved søen – og langsomt flyttede flere fra Nyord.  
   Den del af nordboerne, der ernærede sig ved landbrug, var konstant set i forhold til 
antallet af gårde med jord.  
   Indtægten på landbrugene blev forsøgt øget med introduktionen af nye afgrøder på 
markerne – heriblandt blev sukkerroer fra ca. 1904 en væsentlig afgrøde28. Der blev 
desuden også dyrket rug, hvede, blandsæd, byg, havre, ærter, vikker, kløver og 
foderroer29. Endelig blev der forsøgt med dyrkning af kartofler på engene.  
   Mht. antallet af husdyr havde hver gård ret til at holde 10 styk kvæg, 7 får, 6 gæs 
og en gase. Endvidere havde hver gård svin, høns og ænder. Esther Larsen fortæller 
at omfanget af husdyr på hendes og Svends gård i 1950erne og 1960erne omfattede: 
9-10 malkekøer med tilhørende kalve, 2 søer med pattegrise, 120 høns, 2 ænder og 
10 gæs med ællinger. Hønsene blev sejlet med Røret30 og efterfølgende transporteret 
til hønseslagteriet i Ringsted. Kvæg og grise blev sejlet via Stege til Masnedsund 
Andelsslagteri. 
 
I 1902-04 skete der en ændring i gårdstrukturen på Nyord. En energisk landmand 
satsede hårdt på landbruget, da han blev gift til en nabogård, og herefter kunne 
ernære sig med jordbesiddelser fra to gårde. Efter samlingen af gårdene udflyttede 
han samtidig gården ved at bygge en helt ny gård, nemlig Hyllevanggaard, som fik 
en beliggenhed ude på marken. På den måde forkortede han afstanden til marken, 

                                                 
26 Kirsten Lütchen-Lehn, Nyord – lodsernes ø, 2005, s. 47 og Empiregården: M12018 – T 628 Nyord, referat fra 
bestyrelsesmøde d. 30/3-1899 
27 Kirsten Lütchen-Lehn, Nyord – lodsernes ø, 2005, s. 48 
28 Ibid., s. 52 
29 Regnskabsbog fra Gaard no. 4 af Nyord og Interview med Esther Larsen, d. 25/4-2008 
30 Røret var postbåden, der dagligt sejlede mellem Stege og Nyord indtil Nyordbroens opførelse. 
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sparede kostbar tid på transport til og fra gården og markerne, og endelig blev 
produktionsforholdene forbedrede via opførelse af moderne landbrugsbygninger.  
Herefter var der nitten gårde på øen. 
 
   Al varetransport til og fra øen var betinget af gode transportforhold. Med 
udbygningen af Nyord havn i årene 1880erne og -90erne forbedredes 
transportforholdene væsentligt. Alle landbrugsvarer som korn, mælk, smør og æg 
blev sejlet til Stege med båden Røret. Også levende dyr som kreaturer, grise og høns 
blev sejlet af sted fra Nyord. Fra Stege blev fx grise sejlet eller kørt til slagteriet i 
Masnedsund og høns blev fragtet til hønseslagteriet i Ringsted. De dyr der var for 
store og besværlige at transportere med Røret blev gennet i vandet og måtte svømme 
til Stege.  

Nyord Ægsalgskreds  
 

Alle husstande på Nyord havde fjerkræhold. Fra omkring 1908 indgik salg af æg 
som en fast indkomst for de nyordske husstande. Ægsalget foregik på den måde, at 
hver husstand havde en konto hos købmanden. Kontoen bestod af en bog, hvor 
opregningen af æggene blev registreret. Til at begynde med var det kun et par 
husholdninger, der leverede æg, men med årene kom flere husstande til. Det var 
købmanden der stod for optællingen af pakningen af æggene. Æggene blev pakket i 
særlige trækasser, som kunne stables. Kasserne blev sejlet med postbåden til Stege, 
hvor æggene blev ompakket til salg i byerne. 
Husmødrene på Nyord så frem til afregningen af æggene én gang om måneden. Men 
hvis æggene var for gamle, blev afregningen følgende mindre. I nogle år blev 
æggene vasket inden de blev afleveret hos købmanden, senere skulle man slibe 
æggene med en slags sandpapir.  
 

Nye landbrugsmaskiner 
 
   På trods af at gårdene og engene blev udskiftet i løbet af 1800-tallet holdt gårdene 
på flere måder stadig arbejdsfællesskabet i hævd. I fællesskab investerede 
gårdmændene i begyndelsen af 1900-tallet i nyt maskineri. Det første skridt havde 
været andelsmejeriet. Men nu kom den moderne teknologi rigtig til Nyord! En 
radrenser blev fx indkøbt af fire gårde i fællesskab, og der blev gravet brønde rundt 
omkring på gårdene31. En anden stor investering var da gårdene i 1916 i fællesskab 
indkøbte et damptærskeværk. Der var tale om en Munktellmotor på hjul sammen 
med et transportabelt Holbæk tærskeværk.32 Her var tid at spare i landbruget – den 
langsommelige omgang som blev trukket af hestene blev erstattet af maskinkraft.   

                                                 
31 Regnskabsbog fra Gaard no. 4 af Nyord. Marts 1904: Købt brøndsten, cement og brøndgravere til gravning af brønd 
og i Maj 1905 blev indkøbt en fjerdepart af en radrenser. Regnskabsbogen er venligst udlånt af Ellen og William 
Houman. 
32 Sognefoged Evald Johansen – optegnelser om livet på Nyord. Venligst udlånt af Ellen og William Houman. 
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   Damptærskeværket blev opbevaret i et skur, som lignede markhusene i form og 
funktion. Skuret lå på arealet/marken overfor det, der nu kaldes Børges markhus, 
dvs. på marken syd for Ulvshalevej.  
   Damptærskeværket gik på tur mellem gårdene. Resten af året stod 
damptærskeværket pænt renset og olieret i dets skur. Skuret var bygget med en 
åbning i den ene side. 
   Øens børn måtte under ingen omstændigheder lege i skuret ved maskinen. 
Maskineriet var jo også en stor investering for gårdmændene, og der måtte ikke gå 
noget i stykker, især ikke hvis der var små pilfingre.33 
 
   Ser man på kildemateriale vedr. ejendomsvurderinger for Nyord Kommune i 
1920erne, får man et indtryk af øen som maskinelt noget bagud. Kun én gård, nemlig 
H. P. Espersen (matrikel nr. 7 m.fl.) betaler i 1920erne ejendomsskat for en 
maskinbygning. H. P. Espersen betaler ejendomsskat for: Maskinlo, stuehus, stald og 
lade34. De resterende gårde og huse på Nyord er ikke optegnet med maskinbygninger 
selvom registreringen ser grundig ud, fx er brændeskure og svinehuse også 
medregnet. Umiddelbart kunne man tænke sig, at denne maskinlo kunne være 
damptærskeværkets maskinhus, da både tidsbestemmelsen og placeringen af skuret 
kunne stemme godt overens med den mundtlige beretning fra Esther Larsen. Dog er 
der den nuanceforskel, at marken lige syd for Børges er matrikel nr. 6 og ikke 
matrikel nr. 7. Videre er maskinloen beskrevet som opført i bindingsværk. Således 
ser denne teori ikke ud til at stemme. 
   Ca. 10 år efter indkøbet af damptærskeværket begyndte enkelte gårdmænd at 
forlade det fælles damptærskeselskab, fordi de opkøbte petroleumsmotorer fra Møn. 
De mønske landmænd var begyndt at gå over til elektricitet og elektromotorer i 
landbruget. I 1940erne blev petroleumsmotorerne generelt regnet for gammeldags35. 
Men for Nyord, der ikke blev tilsluttet strømnettet før 1948, var 
petroleumsmotorerne et vældigt fremskridt. I januar 1936 var der derfor ikke 
incitament til at forsætte damptærskeselskabet. Det blev ophævet. Efterfølgende 
købte gårdene – to og to – petroleumstærskeværker med selvbindende presse, og 
endnu senere erhvervede hver gård eget tærskeværk med tilhørende motor.  
 
   Mere maskineri kom til øen. Efter 2. verdenskrig kom der hurtigt gang i den 
økonomiske vækst grundet i et stærkt behov for genopbygning efter krigen. 
Genopbygningen var i vid udstrækning finansieret af den amerikanske Marshall-
hjælp. Med væksten fulgte også maskinernes og især traktorernes udbredelse inden 
for det danske landbrug. Traktorernes og sprøjtningens indtog på Nyord varslede 
landbrugets modernisering og effektivisering på øen i 1950erne – senere i 1960erne 
kom malkemaskinerne til øen.  

                                                 
33 Interview med Esther Larsen, d. 25/4-2008 
34 Empiregården: M 274-87 – A 39 – LHA 365-01 – T 628 Nyord. Ejendomsvurding, 1923 og 1926. Arbejdsbog for 
vurderingsmyndigheder, (5. og 6. alm. Vurdering til ejendomsskyld og grundskyld). Løbe-Nr. 13: Ejer: Gdr. H. P. 
Espersen. 
35 Esben Hedegaard og Anders Myrtue, Landbrugets bygninger 1850-1940, Odense Bys Museer, Miljø- og 

Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 1996, s. 116. 
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   Den første traktor på Nyord blev erhvervet af Albert Sørensen i 1952. Albert 
Sørensen var som en moderne landmand godt fremme i skoene mht. mekaniseringen 
af sin bedrift.  
   Albert Sørensens traktor havde metalhjul – og kørte således ikke på gummidæk. 
Det var et skue da traktoren kom op på land. Den var indsejlet til Nyord med båden 
Røret ligesom alt andet gods. Alle Nyords indbyggere ville se den nye maskine. Ja, 
det lignede et helt begravelsesfølge, der fulgte traktoren hjem til gården36. 
Kort efter at Albert Sørensen havde hjemtaget sin traktor, erhvervede gårdejer Evald 
Johansen en traktor. Langsomt fulgte Nyords resterende gårde med i motoriseringen 
af landbruget. Men det tog dog 10-20 år før traktorerne fuldstændig havde overtaget 
trækkraften i det nyordske landbrug37. 
 

1930erne og landbrugskrisen på Nyord 
 
   Overalt i Danmark var landbruget det erhverv der blev ramt hårdest af Wall Street-
krakket i 1929. Frustrerede landmænd samlede sig om protestbevægelsen 
Landbrugernes Sammenslutning, LS, der på kort tid fik enorm tilslutning blandt 
landbrugsbefolkningen med deres krav om støtteordninger til landbruget. Store dele 
af landbrugsvælgerne begyndte at vende det gamle landbrugsparti Venstre ryggen, 
og støttede stadig i højere grad Staunings og de konservatives politiske samarbejde 
om støtteordninger til landbruget. Støtteordningerne omfattede bl.a. lån og tilskud til 
landbrugsproduktionen. Der blev fx indført sukkerroeordninger, smør- og 
svineordninger.  
 
   Også på Nyord fik landmændene krisen at mærke, flere landmænd modtog både i 
1931 og 1932 landbrugskriselån fra staten, heriblandt V. Houmann, men også Carl 
Nymann, Jan P. Johansen og Edgar Johansen Stolt38.  
   I 1935 sker der samtidig det, at en andelshaver, gårdejer V. Houmann, ønskede at 
udtræde af mejeriet, en problemstilling man ikke tidligere i andelsvirksomhedens 
historie havde været specielt opmærksom på.  
   At en landmand ønsker at trække sig og sine penge ud midt i den største krise i 
Danmark har formodentligt været svært, og der blev ikke set med milde øje på 
udtrædelsen. Striden om V. Houmanns udtræden af andelsvirksomheden fortsatte 
gennem hele i 1935. 
   Med krisen kradsende har de øvrige andelshavere i mejeriet således med nye love 
for mejeriet ønsket at sikre, at de tilbageværende andelshavere forblev under krisen – 
og holdt last og brast med hinanden.  

                                                 
36 Interview med Ellen og William Houman, d. 15/5 – 2008. 
37 Interview med Esther Larsen, d. 25/4-2008. Svend og Esther købte traktor i 1965. 
38 Empiregården: M 147-86 – A 659 – T 628 Nyord. Skema vedrørende Laan til Ejere og Brugere af 
Landbrugsejendomme i Henhold til Lov om ekstraordinære Foranstaltninger i anledning af Landbrugskrisen af 19. Okt. 
1931 §1-10 og Fortegnelse over de i Henhold til Lov om ekstraordinære Foranstaltninger i anledning af 
Landbrugskrisen for Oktober Kvartal 1931 ydede Laanebeløb. 
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   Herefter blev det fastsat, at ingen andelshavere i en femårig periode måtte udtræde 
som andelshaver eller ophøre med at levere mælk til mejeriet.39  
   Om V. Houmann trak sig ud af andelsmejeriet pga. den økonomiske krise er 
kildematerialet ikke stærkt nok til at påvise, men tesen kan meget vel accepteres, 
som en god forklaring på V. Houmanns udtræden.  

 

Årene 1968-2008 
 
   Da Nyordbroen endelig åbnede i 1968 var længselen efter modernisering af 
landbruget og håbet til fremtiden stærk. I årene mellem ca. 1910 og 1960erne havde 
fraflytningstendensen fra Nyord ikke kunne vendes, håbet lå dermed i broen. 
Landmændenes argumenter for opførelsen af broen havde bl.a. været: ”En 
udbygning af erhvervsmulighederne og dermed bedre en indtjening, en standsning af 
affolkningen samt et fastere sammenhold mellem landmænd på øen40.”  
 
   Med broen kom de første mejetærskere til Nyord. Langt de fleste gårdejere gjorde 
brug af maskinstationer på Møn, og kun ganske få havde egen mejetærsker41. 
Gårdene havde simpelthen ikke jord nok til at investeringen i en mejetærsker kunne 
forrente sig. Effektiviteten i landbruget blev dermed mere synlig. Desuden begyndte 
de store mejeriers lastbiler med kølevogne at hente mælken på Nyord. 
   Men samtidig så landmændene også i øjnene, at rentabiliteten i landbruget på 
Nyord var begrænset, da jordarealerne var på samme størrelse som tidligere og 
gårdenes jordtilliggende kun besværligt kunne udvides. Transporttiden var stadig 
hindringsfaktor i et moderne landbrug på trods af traktorerne. Fx kunne man om 
sommeren ikke malke køerne med malkemaskinerne, der var installerede på gårdene, 
fordi køerne gik på græs på bl.a. engene. Derfor måtte køerne stadig i 1960erne 
malkes på gammeldags manér ude i engene. 
 
   Udviklingen med opkøb og koncentration af øens jorder på færre hænder startede 
under og efter 2. verdenskrig. Fx opkøbte landmanden Evald Lolle fra 1940erne i alt 
fire gårde. I 1968 var der ti landbrug tilbage på Nyord, og i 1979 var der syv og 
endelig i 1990erne var der kun en fuldtidslandmand og to fritidslandmænd tilbage på 
øen42. I dag er der ingen bosiddende landmænd tilbage på Nyord. 
 
   Med broen kom også fredningen af gårde, eng- og kystarealer på Nyord i starten af 
1970erne43. I årene hvor debatten om opførelsen af en radiomast og en bro til Nyord 

                                                 
39 Empiregården: M 147-86 – A 659 – T 628 Nyord. Tilføjelse til Love for Nyord Andelsmejeri (udkast).  
40 Klavs Espen Gruno, En historisk-etnologisk undersøgelse af næringslivet på øen Nyord 1769-1969, med særligt 
henblik på landbrug og det i forbindelse dermed drevne fiskeri, 1969, s. 44. 
41 Interview med Esther Larsen, d. 25/4-2008. 
42 Søren Byskov, Dansk kystkultur under forandring, Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag, 2007, s. 40. 
43 Aage H. Kampp, Nyord, Geografisk Orientering nr. 4, 1979, s. 118. 
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rasede i 1960ernes medier, havde offentligheden samtidig fået øje på hvilken idyllisk 
perle det nyordske kulturmiljø var, samt fået øje på øens bevaringsværdier.  
   Således kom de nyordske landmænds håb om, at broen ville tilføre øen bedre og 
flere indtjeningsmuligheder ikke til at holde stik. Med fredningerne syntes det 
sværere at etablere sig og udvide produktionen for de traditionelle erhverv. 
Nedgangen i antallet af Nyords beboere og mismodet omkring erhvervssituationen 
florerede.  
 
   Men den generelle vækst i samfundet i slutningen af 1990erne og ind i det 21. 
århundrede gjorde, at modet til at etablere fx turist- og mindre lokale 
produktionserhverv i de sidste år har fået tag i Nyord.  
   I dag er langt de fleste landbrugsjorder bortforpagtede til landmænd, der er bosat 
på Møn. Dette gælder også for de statsligt ejede jorder. 
På trods af at landbruget i dag overlever i begrænset form, er modet til at tænke nyt 
nu stærkt stigende på Nyord. I 2008 er der afsat midler i landdistriktspuljer til at 
producere lokale fødevarer og alternative afgrøder på Nyord, herunder et projekt om 
dyrkning og produktion af nyordsk sennep44.   
 
   Da turisterne utvivlsomt stadig vil fortsætte med at strømme til Nyord, kan man 
forestille sig, at turisterhverv kombineret med produktion af lokale varer– og 
fødevarer går en lys fremtid i møde. Landbrugets produktion og en evt. udvidelse af 
denne produktion kan pga. fredningerne stort set kun udvikle sig indenfor 
planteavlen, nærmere bestemt i valget af afgrøder. Således har det rekreative 
samfund efterhånden afløst landbrugssamfundet på Nyord. 
 

                                                 
44 Sydsjællands Tidende, Uge 20, onsdag d. 14/5-2008 
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Markhusene på Nyord 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Markhus nr. 3   Markhus nr. 8              Markhus nr. 7 eller 9 

 
 
   Et luftfoto af Nyord ca. 197045 viser, at antallet af markhuse på Nyord i 1970 har 
ligget på otte. I dag er der kun tre markhuse tilbage, om end det ene er temmelig 
forfaldent. Sammenstykker man kildematerialet ser det ud til, at der i alt har ligget ni 
markhuse i udmarken nord for Ulvshale- og Hølenvej, et hus på en mark syd for 
Ulvshalevej og ca. tre lignende huse inde i selve Nyord by. 
 
   Det unikke ved markhusene på Nyord er først og fremmest, at denne hus/skurtype 
som formodentlig har været almindelig i kystområderne omkring Lolland, Falster og 
Møn før i tiden, stadig er at finde og er godt bevaret på Nyord. I dagens Danmark er 
Nyords markhuse formentlig nogle af de eneste af den type skure, der stadig 
eksisterer og stadig kan fortælle historien om tidligere tiders byggeskik i de danske 
kystegne, og ikke mindst kan de fortælle om landbrugets historie og trange kår på en 
mindre dansk ø.  
 
   Mange mennesker i dag påpeger, hvor grimme og forfaldne markhusene ligger 
nu46, for de fleste mennesker synes ikke om synet af forfald – fx ved gamle 
metalplader der ruster. I mange menneskers bevidsthed er gamle metalplader ikke 
kønne nok til at være bevaringsværdige. Markhusene er simpelthen ikke romantiske 
nok!47  
   Men trods debatten om metalpladernes udseende, har pladerne været med til at 
værne om markhusene således, at konstruktionen på de to tilbageværende markhuse 
stadig er holdbare, mens konstruktionen på markhuset bygget af træ er sunket 
sammen. Endvidere har metalpladerne på ét af Nyords markhuse har været med til at 
bevare resterne af husets tidligere stråvægge.  
 

                                                 
45 Ejes af Ellen og William Houman. 
46 Læserbreve i Ugebladet for Møn, d. 21/4-2008 og Sjællandske d. 28/3-2008 
47 Her kunne følges en længere debat om, hvorfor et skur beklædt med rør/strå er mere bevaringsværdigt end et skur 
beklædt med metalplader. Debatten blev i 2000 taget op af Miljø- og Energiministeriet med Bygningskulturens Dag 
2000, hvor temaet var: Skuret.  
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Markhusenes placering 
 
   Markhusene på Nyord er alle rektangulære huse beliggende i udmarken. 
Markhusene hørte til de gårde, der ikke havde marker beliggende i forlængelse af 
deres gårde inde i selve Nyord by. Markhusene ligger/lå klods op og ned af vejen, 
der adskilte byens marker – nemlig på nordlige side af Ulvshalevej og Hølenvej.  
 
 

 
Kort over Nyord med markhusnumre indtegnet. Tegning fra Vibeke Fischer Thomsens udgivelse: Øen 
Nyord, Fonden for Bygnings- og Landskabskultur, København, 1968. Markhusene ses aftegnet som 
små sorte prikker på markstykkerne nord for Ulvshale- og Hølenvej. 
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Placeringen af markhusene lige ved vejen har haft to formål: 1) For det første skulle 
placeringen af et maskinhus ligge således, at der ikke gik for meget jord fra til at 
opdyrke. 2) For det andet var der transporttiden at tage hensyn til. Hvis markhusene 
fx blev placeret længere nede i marken skulle man bruge ekstra tid til at gå derned 
for at hente maskinerne. 
   Meget rationelt blev husene derfor bygget lige ved vejen. 
 
   Der var dog flere undtagelser: På matrikel nr. 12a lå der et hus stort set midt på 
marken, tættere på vandet end på vejen. Huset blev ikke i nær så høj grad brugt som 
opbevaring af landbrugsmaskiner og landbrugsredskaber, men blev bygget som 
skydehus og var tilhørssted for Nyords jægere. Her blev der afholdt øvelser i 
skydning og afholdt skydekonkurrencer48. At netop dette hus ikke lå ude ved vejen 
som de øvrige huse vidner om, at man har været klar over, at marken ikke var helt så 
god som de øvrige markstykker. Der var nemlig et mose- og vådområde på marken 
tæt ved kysten. Således var det naturligt, at arealet blev udnyttet bedst til både jagt 
og skydning og mere besværligt til opdyrkning. 
   Den type skure, der kaldes markhuse, var ikke udelukkende beliggende i 
udmarkerne på Nyord. Der er bevis for at mindst én af byens gårde havde opført et 
lignende markhus i 1936. Desuden viste interviewene i forbindelse med nærværende 
undersøgelse, at der tidligere både har været et markhus beliggende ved det 
nuværende forsamlingshus, samt at én af de nu fredede gårde havde et lignende 
markhus. 
   Endelig blev der som tidligere nævnt i 1916 opført et markhus til det fælles 
damptærskeværk på en mark lige syd for Ulvshalevej. Disse fire markhuse er nu 
forsvundne. 
 

Form og materialevalg 
 
   Generelt kan det siges, at markhusene har haft forskellige særpræg. Arealstørrelsen 
på husene har ligget på ml. ca. 45-80 kvadratmeter og har været bygget af og 
vedligeholdt med de materialer gårdejerne havde naturligt ved hånden49. Alle 
gårdejere havde nemlig jordlodder i engene – ned til vandet hvor rørene vokser.  
   Oprindeligt har de fleste af markhusene formodentligt været bygget stort set 
komplet af rør/strå, dog enkelte formodentlig med bræddepartier i gavlene. Dvs. der 
er tale om huse med stråtag og stråvægge. Strået på markhusenes vægge har været 
bundet og sømmet op udenpå stråene med to til tre brædder på tværs af væggene.  
 
   Eksistensen af stråvæggene kan stadig ses inden i markhus nr. 3. Endvidere er der i 
tidens løb benyttet rafter, bjælker, tjærepap og metalprofiler af forskellig art til at 
bygge og vedligeholde markhusene. Både i 1950erne og i dag er metalprofiler et 

                                                 
48 Interview med Esther Larsen, d. 25/4-2008. 
49 Museerne.dk, Empiregården, Teknisk undersøgelse af markhuse på Nyord, 2007, s. 3. 
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yndet materiale indenfor landbruget, et materiale der er brugt både som vægge og tag 
på markhusene. I dag er der tale om både pandeplader og bølgetagplader både af ny  
og gammel art. Disse metalprofiler kan ses benyttet på markhusene: Nr. 1 og hus nr. 
3. 
   Fotos viser, at brugen af pandeplader som bygningsmateriale må være introduceret 
på markhusene før 1954. Ellen Houman fortæller, at hendes families markhus – hus 
nr. 1 – så længe hun kan huske, har været beklædt af metalplader. 
 

 
Ståvægge i markhus nr. 3: Fotonr.: Markhus 2S 5 – Empiregården, Teknisk undersøgelse af 
markhuse på Nyord, 2007. 

 
 
   Endelig har der været brugt træprofiler i form af opsømmede bræddevægge på 
raftekonstruktionen. Denne type konstruktion kan påvises på markhus nr. 8. Børge 
Stolt har fortalt, hvordan brædderne til beklædning af hus nr. 8 stammer fra et 
glarmesterfirma, der brugte brædderne som beskyttelse af glaspartier. Brædderne fik 
Børges far50.  

                                                 
50 Museerne.dk, Empiregården, Teknisk undersøgelse af markhuse på Nyord, 2007, s. 3. 
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Markhusenes funktion 
 
   Alle kilder viser, at markhusenes funktion bestod i at opbevare større maskineri og 
landbrugsredskaber, som blev brugt i marken.  
   For det første var der for de fleste gårdes vedkommende ikke plads til at udbygge 
gårdarealet inde i byen, da mange allerede var udbygget til bristepunktet.  
   For det andet var der for gårde med udmarker et godt stykke vej at transportere 
redskaber som plove, harver, selvbindere, tromler og såmaskiner. Den praktiske 
løsning blev at opføre et hus i udmarken, hvor disse redskaber og maskiner fik deres 
plads. Der var tale om opbevaring af bl.a. harver, plove, såmaskiner og grønthøstere.   
   At der skulle være plads til store maskiner og redskaber ses bl.a. ved, at der i alle 
markhusene (inkl. fundamentet af hus nr. 9) er store portåbninger, der fylder hele 
gavle. Dette forhold viser, at der skulle være plads til, at store maskiner og redskaber 
kunne komme ud og ind.  
 
   Endvidere blev markhusene samtidig brugt til opbevaring af udtjente og 
utidssvarende landbrugsredskaber og landbrugsmaskiner, som en sidste holdeplads 
før skrotpladsen. Når skrothandleren kom, hentede han skrottet ude ved 
markhusene51. 
   Som en sidegevinst kunne markhusene også bruges til at give læ for landbrugerne 
på dage med blæst og regn52. 
 
   De fleste af husene har i dag ophørt deres oprindelige funktion. I dag er der kun tre 
markhuse af de otte markhuse tilbage:  

- Hus nr. 1 er ophørt som markhus ca. 2006, hvorefter Nyord Jagtforening nu 
benytter huset ifølge aftale med Skov- og Naturstyrelsen (som ejer jorden og 
markhuset). 

- Hus nr. 3 ophørte sin oprindelige funktion som maskinhus i ca. 1980. Husets 
nuværende funktion består som opbevaring af gamle landbrugmaskiner og -
redskaber – en sidste station før skrotpladsen.  

- Markhus nr. 8 er ifølge Børge Stolt formodentlig (gen)opført i 1940erne og 
huset ophørte med sin oprindelige funktion ca. 1986-87. Skov- og 
Naturstyrelsen og Foreningen Nyord har intentioner om at genopbygge huset.  

- Hus nr. 9/fundament: Den tekniske undersøgelse kunne ikke fastslå, hvornår 
hus nr. 9 har ophørt sin funktion. Der er i dag kun betonfundamentet tilbage, 
der vidner om huset beliggenhed. 

                                                 
51 Interview med Ellen Houman, d.15/5-2008 
52 Interview med Esther Larsen d. 25/4-2008 
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Datering af markhusene 
 
   Det tidligste foto der påviser eksistensen af markhusene er et foto, der viser et 
udsnit af et markhus, med to kvinder der stikker hovederne ud af kighul. Fotoet er fra 
1930erne. Desuden viser et luftfoto af en gård i Nyord by, som blev luftfotograferet i 
1939. Fotoet viser eksistensen af endnu et markhus – markhus nr. 11. Blot er der 
ikke tale om et af Nyord bys markhuse, da huset ligger lige op af gården inde i 
landsbyen, hvor gården lå i forlængelse af markjorden.  
 
 

Luftfoto 1939, Sylvest Jensens arkiv på Det Kgl. Bibliotek, nr. L596-3. Det stråbeklædte markhuset ses til 
venstre i billedet. 
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   Fotoet fra 1939 viser tydeligt et fint markhus med præcis samme form og 
materialevalg som de øvrige markhuse. Ifølge Esther Larsen, hvis svigerforældre 
byggede huset, er det fra 1936.  
I øvrigt foreligger der en efterretning, der lyder på, at markhusene er bygget før 
191353. 
   I Sylvest Jensens arkiv på Det Kgl. Bibliotek findes desværre ingen oversigtsfotos 
af hele øen Nyord fra før 1952. Sylvest Jensen var den første luftfotograf i Danmark, 
og de fotos der foreligger i luffotoarkivet, viser eksistensen af udmarkernes 
markhuse på fotos fra 1949, 1952 og 1956.  
   De fotos, Empiregården har i deres arkiv, kan dateres til ca. 1950.  
   Således kan markhusenes opførelse ud fra fotoundersøgelsen sættes til begyndende 
i 1930erne og formodentlig før. 
   Ved at sammenholde fotoundersøgelsens resultater op mod et kartografisk 
materiale burde man komme en datering nærmere.  
   Empiregårdens tekniske undersøgelse fra 2007 viste, at fire omrids af markhusene 
er indtegnet på landkort over Nyord 1:25.000 anno 2007 (Kort og Matrikelstyrelsen 
– www.kms.dk) . Endvidere viste en kartografisk undersøgelse af målebordblade af 
Nyord 1842-1899 og 1900-1960, at markhuserne ikke er indtegnet på disse kort. 
Hvis der udelukkende sluttes efter disse målebordsblade ser det ud til, at husene er 
opført efter 1960.  
 
   Flere forskellige kort fra lokalarkivet på Møn er undersøgt for at påvise eksistensen 
af markhusene. De kort der er undersøgt er opmålt i årene 1888, 1890, 1910, 1941 og 
1946 (sidst nævnte er dog et matrikelkort der udelukkende viser matriklerne uden 
bygninger). Men kun et eneste kort har haft markhusene indtegnet.  
Med et atlasblad fra lokalarkivet fra 1941 (med enkelte rettelser påtegnet i 1963) i 
1:4000054 af Møn, øer og Sydsjælland kan vi komme en smule nærmere på et 
opførelsestidspunkt. Dette kort viser omrids af fem markhuse ved nord for Ulvshale-
/Hølenvej og et syd for. Stort set samme kort fra 1941, trykt i 1962 i 
størrelsesforholdet 1:40 000 viser et omrids af fem/seks markhuse på Nyord55.  
Ved at sammenligne fotoundersøgelsen med målebordsbladene og med de to kort fra 
1941 kan en forsigtig konklusion drages. Således ser det ud til, at fem/seks af 
markhusene er opført før 1941.  
 
   Sammenligner man kortet fra 2007 med kortet fra 1941(/1963) viser det, at 
markhus nr. 1, hus nr. 8, fundamentet af hus nr. 9 og hus nr. 10 kan påvises på begge 
kort. Den kartografiske undersøgelse indikerer hermed, at hus nr. 3 er opført efter 
1941, mens hus nr. 1, 8, 9 og 10 dermed er opført før 1941.  
 

                                                 
53 Ellen og William Houman har talt med Ragnhild Stolt, der fortæller at da hendes fader overtog deres gård i 1913, lå 
der et markhus på jorden. 
54 Museerne.dk, Empiregården: Kortet er ophængt i frivilligrummet. 
55 Empiregården: M 1995065 – A 126. 
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Analyse og sammenlignende undersøgelse 
 
   Nærværende undersøgelse har søgt efter eksempler på lignende skure og huse fra 
andre steder i landet for at evt. kunne drage sammenligninger ml. Nyords markhuse 
og andre skure i det danske land. Resultatet er nedslående.  
   Kun påvisning af eksistensen af ét lignende hus er det blevet til. Achton Friis og 
Johannes Larsen sejlede på deres rejse rundt til de danske øer i årene 1921-24 også 
til Nyord. Markhusene eller andre skure blev så vidt det vides ikke beskrevet, tegnet 
eller fotograferet på deres ekspedition. Men et lignende hus fra Tærø blev beskrevet, 
fotograferet og udgivet i værket:  
 

”Men lad mig glemme […] de elendige polakhuse for de småhjem, som 
ligger nær havnen og af hvilke i det mindste ét med et morsomt, helt til 
jordsmonnet stråtækt udhus dog rummede nogen ejendommelig skønhed56.” 

 
   Da markhusene på Nyord hverken er beskrevet eller afbilledet af Achton Friis og 
Johannes Larsen er det nærliggende at tolke, at Nyords markhuse ikke har været 
opført i begyndelsen af 1920erne eller modsat, at der har været andet og mere 
interessante ting at beskrive på Nyord (end der var på Tærø!).  
 
Mht. konstruktionen af markhusene er det nærliggende at tolke, at en lignende 
konstruktion og materialevalg har været et naturligt valg for mange danske 
øsamfund, da rør og strå var en lettilgængelig ressource. Dvs. at opførelsen af 
bygninger af markhustypen formodentlig har været ret almindelig – i hvert fald i 
kystegnene omkring Sydsjælland, Lolland, Falster, Møn og øer. Huset på Tærø ser 
ikke helt nyt ud på fotografiet, men alderen er desværre ubestemmelig. Men der kan 
naturligvis ikke drages konklusioner mellem alderen på Tærøs og Nyords markhuse. 
 
   At hverken Nationalmuseets bondegårdsundersøgelser i 1940erne, kartografer, 
Achton Friis og Johannes Larsen har registreret markhusene på Nyord, kunne tyde 
på at markhusene i deres samtid har været ret almindelige, uinteressante og, at de 
ikke var værd at beskæftige sig med. Et foto der ligger til grund for denne 
undersøgelse viser, at mindst et af Nyords markhuse har eksisteret i hvert fald fra 
1920erne og formodentlig også før. Det er derfor tydeligt at hverken det officielle 
Danmark eller kunstnerverdenen har været specielt interesseret i landbrugets skure. 
Man kan sige, at Nyords markhuse tidligere var en del af den usynlige verden – som 
Henrik Dahl betegner den verden af ikke-steder, som er så kedelige og ligegyldige, 
at de hverken er værd at besøge eller ”skildre i kunsten eller tale henført om i 
rejsebreve”57.  
 
   Mærkeligt nok for markhusenes vedkommende er interessen for deres eksistens 
vakt til live indenfor de sidste 15-20 år, hvor både lokal- og amatørkunstnere som 

                                                 
56 Achton Friis, De danske øer, bd. II, 1981, [1926], s. 429 og fototavle nr. 82.  
57 Henrik Dahl, Den usynlige verden, Gyldendal, 2008, s. 296. 
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Bent Rune, Michael Stolt og fotografen Jens Bladt har afbilledet markhusene. Men 
interessen for markhusene voksede også med Storstrøms Amts og Møns Museums 
undersøgelse af markhusene i 1998. Det paradoksale i markhusenes tilfælde er, at da 
husene havde deres storhedstid i midten af 1900tallet var interessen for husene lav. 
Men da husenes forfald blev markant synlig i 1990erne voksede interessen for 
husene følgende. 
 
   Skal man prøve at foretage en datering af opførelsen af markhusene, er det 
naturligt først at se på det tidligste fotografi der foreligger til denne undersøgelse. 
Fotoet forestiller et markhus fra ca. 1930erne. Det pågældende markhus ud til at 
være i god stand. Både stråene og trækonstruktionen ser ganske fine ud. Umiddelbart 
er der ikke tegn på, at det pågældende markhus har været ældet af tidens tand og ser 
overhovedet ikke ud til at være i forfald.  
 
   Hvis man skal tolke markhusenes eksistens ind i den overordnede nyordske 
landbrugshistorie vil det være naturligt at sætte dateringen af markhusene til årene 
mellem 1880erne og 1920erne. 
   Først og fremmest fordi det er i disse år at landbruget erhverver større maskiner: I 
1889 og et par år efter har eller erhverver gårdene på Nyord som tidligere nævnt 
kværn, tærske- og hakkelsesmaskiner. Men i årene indtil 1913/14 er der ifølge 
maskintilsynet ikke vidnesbyrd om, at gårdene selv har erhvervet flere nye maskiner 
som kunne kræve opførelse af særskilte maskinhuse. Men da gårdene i 1916 i 
fællesskab indkøbte et damptærskeværk blev der til denne maskine bygget et specielt 
markhus. Dette markhus blev opført på matrikel nr. 6, syd for Ulvshalevej. 
 
   Det faktum, at Ragnhild Stolt bemærkede, at der var markhus på gården, som 
hendes forældre erhvervede sig i 1913, fortæller noget om, at familien kan have 
syntes, at dette var et særligt træk ved gården – det var noget der skulle fremhæves. 
Måske har dette markhus endda været temmelig nyt siden, at det skulle fremhæves. 
Men om dette markhus har været det første, eller om det allerede var bygget før 
1910erne, er meget usikkert.  
 
   Et er dog sikkert – da Esther Larsens svigerforældre byggede deres markhus inde 
ved gården i Nyord by i 1936 – falder det naturligt at trække en forbindelse mellem 
ophøret af damptærskeselskabet og opførelsen af markhuset. Noget plads inde på 
gården gik til ved at få motorkraft, således kan man forestille sig, at de redskaber og 
maskiner der nu ikke kunne være inde på gården, kunne opbevares i markhuset.  
Dette markhus ligner på en prik markhuset, der er fotograferet i 1930erne – således 
har det været den type skure, der har været almindelige at bygge på Nyord i starten 
af 1900-tallet. 
 
   På den anden side er der heller ikke indikationer på, at de nyordske gårde havde 
særlige huse/skure til deres maskiner og redskaber, hvis man ser på 
ejendomsvurderingerne fra 1923 og 1926. Her er nemlig kun én gård opført med 
maskinhus (matrikel nr. 7). Spørgsmålet er således om markhusene simpelt hen i 
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deres samtid har været så ligegyldige, at de ikke er medregnet til 
ejendomsvurderingerne, ikke er indtegnet på kort og ikke er beskrevet af kunstnere 
og andre tilrejsende. Mærkeligt nok er damptærskeselskabets maskinhus fra 1916 
heller ikke registreret i ejendomsvurderingerne.  
 
   Generelt må det siges, at der i det nyordske samfund virkelig sker noget i årene 
omkring år 1900. Først og fremmest betyder ophævelsen af lodspligten i 1879, at 
landbruget på Nyord i de efterfølgende år må optimere driften for at stå sig i 
konkurrencen på landbrugsprodukter.  
   Med ophævelsen af lodspligten var betingelserne i orden for at sikre viden og 
midler til landbruget på øen. På trods af at nordboerne ikke ønskede afskaffelsen af 
lodseriet, betød ophævelsen, at befolkningen fik frit slag til enten at vælge sig et 
erhverv på søen, et erhverv i landbruget eller søge helt andre erhverv uden for øen. 
Således sikrede ophævelsen af lodspligten, at arbejdskraften på Nyord kunne samles 
mere effektivt og optimalt på et sted. 
 
   Landbrugets økonomiske overskud i slutningen af 1800tallet skaber også på Nyord 
nye muligheder for at investere i øens fremtidsmuligheder. Derfor kan der påvises en 
stor udviklingsaktivitet på Nyord i årene fra 1880erne og op i 1900tallet:  
Først og fremmest udvider nordboerne for egne midler havnen i 1880erne og 90erne, 
og efterfølgende stifter gårdmændene eget andelsmejeri i 1898. 
Samtidig sker der langsomt en individualisering indenfor landbruget. Brugen af 
Nyord bys fællesbrønd begynder langsomt at ophøre, da gravningen af egne brønde 
ved gårdene også begynder i årene omkring år 190058. Sammen med investeringerne 
i nye og bedre landbrugsredskaber samt i større husdyrhold kan man forestille sig, at 
opførelsen af markhusene sagtens kunne være foregået på samme tid.  
   Effektiviseringen af de gamle landbrugsbrugsmetoder var påtvungne: For de gårde 
der havde marker på øens nordlige side, har den funktionelle arbejdstid været 
begrænset af transporttiden mellem gården inde i byen og markerne langt udenfor. 
At opføre markhuse i markerne har været utroligt rationelt, da landbrugsmaskinerne 
og redskaberne ikke skulle slæbes frem og tilbage hver dag.  
 
   Empiregårdens tekniske undersøgelse af markhusene på Nyord i 2007 viste 
indikationer på, at markhusene på Nyord formodentlig ikke havde været opført ved 
udskiftningen som nogle teorier gik på. Konklusionen i 2007 viste derimod, at 
markhusene tværtimod så ud til at være et stykke moderne landbrugshistorie, hvor 
tilpasningen til det moderne landbrug fra slutningen af 1800-tallet krævede større 
redskaber og flere maskiner. De trange pladsforhold på byens gamle gårde og den 
lange transportvej til udmarker og enge betød sandsynligvis, at markhuset som type 
opstod på Nyord i første del af 1900-tallet. 
 
   Skal vi efter nærværende undersøgelse inddrage resultaterne fra Empiregårdens 
undersøgelse i 2007, stemmer konklusionerne godt overens med denne 

                                                 
58 Hyllevanggården har indlagt vand ved husets opførelse i 1902-04. Samtidig viser RegnskabsBog fra Gaarden no. 4 af 
Nyord at gården i marts 1904 betalte for gravning af egen brønd. 
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undersøgelses resultater. Dog har nærværende undersøgelse vist, at markhusene er 
tidligere end den tekniske undersøgelses resultater, dvs. at vi nu med sikker viden 
kan datere markhusene til årene før 2. verdenskrig. Formodentlig er flere af 
markhusene også bygget før 1. verdenskrig. I henhold til ovennævnte kildemateriale 
vil en datering af markhusene til årene 1910-20erne være et godt bud. 
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Konklusion 
 
 
 
   Der er stadig en del ubesvarede spørgsmål tilbage omkring markhusene og deres 
eksistens. Fx har denne undersøgelse ikke kunne give en endelig datering, men har 
kun kunnet give et bud på markhusenes opførelsestidspunkt. Undersøgelsen foreslår 
derfor en datering til tiden omkring 1900-1920erne. Opførelsen af markhusene på 
Nyord kan ses som et resultat af den moderniseringsbølge, der ramte Nyord i årene 
omkring år 1900, med faktorer som: 
 
1) Forbedrede ind- og udsejlingsmuligheder, som nordboerne fik med udvidelsen af 

havnen i slutningen af 1800-tallet. 
2) En daglig post- og varebåd ml. Nyord og Stege omkring år 1900. 
3) Opførelsen af Nyord Andelsmejeri 1898. 
4) Gravningen af brønde ved hver gård fra ca. 1900. 
5) Dyrkningen af nye afgrøder som foder- og sukkerroer omkring år 1900.  
6) Teknologiske vindinger - som damptærskeselskabet af 1916. 
 
   Dog viser eksistensen af markhusene, at nordboerne på trods af 
landsbrugsproduktionens begrænsede ressourcer søgte at følge med de 
landbrugsteknologiske fremskridt og den moderniseringsudvikling, der herskede i 
det danske landbrug i denne periode. Nordboerne havde jo relativt besværlige 
arbejdsgange, der især grundede i: 
 
1) Lange og besværlige transportafstande ml. marker, enge og den enkelte gård 
2) Transportafstanden til afsætningsmarkederne i fx Stege, Vordingborg m.v. 
3) De minimale fysiske rammer for gårdene som produktionsenheder 
 
   Trods dette havde nordboerne modet og evnen til at tilpasse sig de givne 
produktionsforhold fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag. Udviklingen er dog 
foregået noget langsommere end i resten af landet. Dog må det siges, at skellene ml. 
Nyord og det øvrige land begynder at vise sig i tiden omkring 1930erne og 1940erne. 
Med indførelsen af bl.a. elektromaskiner i landbruget i 1930erne må det nyordske 
landbrug stå og se på, mens fx de mønske landbrug intensiverer produktionen med 
brug af nye teknologier. Men på trods af at disse skel tydeliggøres fra 1930erne og 
frem, søger landbruget på Nyord konstant at optimere produktionen efter de givne 
forhold øsamfundet lever under.   
 
   Det faktum, at den fysiske plads omkring gårdene i Nyord by var begrænset af en 
manglende udflytning af gårdene, betød at en øget pladsmangel til udbygning af 
produktionsbygningerne blev mere og mere synlig. Således blev opførelsen af de 
såkaldte markhuse en realitet. Markhusene blev opført bogstavelig talt ude i marken, 
tæt på selve produktionsstedet. Husenes funktion var at opbevare landbrugsmaskiner 
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og -redskaber, som var for store og tunge at transportere frem og tilbage mellem 
gårdene og markerne/engene.  
   Nyords markhuse henleder dermed opmærksomheden på øens udskiftningsform og 
de noget besværlige betingelser for landbruget, som denne form gav. Nordboerne har 
i forbindelse med deres landbrugsproduktion fulgt med udviklingen så godt som de 
nu kunne, men forholdene har igennem de sidste mere end 100 år ikke været lette.    
Med Nyordbroens indvielse levede nordboerne kortvarigt på håbet om, at 
udviklingen og fremskridtet ville komme til Nyord. Udviklingen kom godt nok – 
men i form af fredninger og for landbruget med begrænsende byplanvedtægter. 
Landbruget på Nyord i dag har indordnet sig under fredningerne og lever i håbet om 
at nye afgrøder vil blive en indbringende forretning i form af en produktion af lokale 
fødevarer. 
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