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Nyord – alle tiders ø er historien om en lille ø, beliggende i farvandet 
mellem Møn og Sydsjælland. Bogen følger i korte træk øens historie fra urtid 
til nutid. Helt op i det 20. århundrede var søfart, handel og lodseri, kombine-
ret med landbrug og fiskeri, de dominerede erhverv. Det lille, isolerede øsam-
fund var præget af traditionel levevis og håndhævede stolt sine traditioner. 

I mere end 60 år var øens livline til Møn postbåden Røret, der frem til 
1967 befordrede alt til og fra Nyord. Men da Nyord i 1968 blev brofast med 
Møn, ændredes levevilkårene brat: Fra nu af foregik transporten på land, og 
trafik på vandet blev for lystsejlere. 

Store dele af øen blev udlagt som naturreservat og trods de store sam-
fundsmæssige ændringer blev Nyord by bevaret, som den har set ud i århund-
reder. De smukke omgivelser og det lille bysamfund er stadig målet for det 
store antal besøgende, der hvert år i sommerhalvåret besøger øen.

Nyord ligger midt i hjertet af Danmarks første UNESCO biosfæreområde, 
med beskyttet natur og kulturmiljø, uforstyrret af storbyernes lysforurening 
og derfor udpeget til at være en del af Nordens første Dark Sky Park.

Bogen er udgivet at Nyord Lokalhistoriske Forening i samarbejde med 
Museum Sydøstdanmark i anledning af 50-års jubilæet for den vejbro, der 
fra 1968 har forbundet Nyord med Møn og som har forandret øens eksistens-
vilkår markant – og uforudsigeligt.
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Inspireret af 50 året for Nyord broens indvielse 
præsenterer Nyord lokalhistoriske Forening hermed 
bogen “Nyord - alle tiders ø”, der som tema har alle de 
forandringer, øen har gennemgået gennem dens lange 
historie.


Vi har arbejdet på den i et års tid sammen med 
lokalarkivar Susanne Outzen fra Museum 
SydøstDanmark.


Dermed foreligger Nyords kulturhistorie nu i en 
hardcover-udgave på 120 sider med i alt 8 kapitler om 
Nyords udvikling fra oldtiden til i dag, understøttet af 
tegninger, malerier og fotos af både lokale og 
internationale fotografer.


Den første udgave er på dansk med et oplag på 500 
eksemplarer. Indtægterne fra bogens salg bruges til en 
udgivelse af bogen på tysk og senere på engelsk.

Interessen for Nyords kulturhistorie er stor hos de 
besøgende, og vi er sikre på at denne smukke bog 
formidler den levende og vil skabe begejstring blandt 
læserne.


Bogen præsenteres for medlemmerne af Nyord 
lokalhistoriske forening lørdag den 28. juli 2018 
mellem 11-13 i Rør skuret på havnen, hvor bogen 
sælges til medlemspris for kr.120,-.


Med venlig hilsen

William Houman og Per Werge, forfattere af bogen

og bestyrelsen for Nyord lokalhistoriske Forening
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