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Fladså – Skovmøllegaard N 55°11’19 / Ø 11°50’29’

I det flade terræn vest for Mogenstrup Ås slynger Fladsåen sig gennem land‑
skabet og løber ved Vejlø Bro ud i Karrebæk Fjord.
 I tidligere tider gik Vordingborg/Næstved‑landevejen over Vester Egesborg 
og nordpå gennem landsbyen Fladsaa og herfra over Næstelsø til Næstved.

Fladsaa Bye – lidt historie N 55°11’ 26 / Ø 11°50’35’

Indtil 1847 var der på det sted, hvor gården Fladsaa ligger i dag, en landsby, 
Fladsaa Bye, som bestod af 6 gårde med tilhørende småhuse.
 Efter statsbankerotten i 1813 kunne landsbyens bønder ikke betale herre‑
manden på Grevensvænge, hvad de skyldte, så byen gik i forfald, og det var 
nærmest en spøgelsesby, der i 1847 blev solgt til F. C. O. Gasmann og kort 
derefter blev nedlagt som egentlig landsby. Den nye ejer gennemførte byg‑
geriet af et større samlet gårdanlæg, og de gamle bøndergårde og landsbyhuse 
blev efterhånden revet ned og forsvandt. I dag er kun gadekæret tilbage og 
indgår som en lille dam i gårdens haveanlæg.

Men i efteråret 1658 var Fladsaa Bye og Skovmøllegaard baggrundskulisse 
til et af snaphanernes mange overfald på den svenske besættelsesmagt:
 På vejen mod Næstved opdager og forfølger snaphanerne en flok svenske 
dragoner og indhenter dem ved Fladsåen, hvor det kommer til voldsom 
kamp. Svenskerne lider betydelige tab og forsøger tilsyneladende at flygte, 
men Svend Poulsen og hans folk fortsætter forfølgelsen – formentlig langs 
med Fladsåen – helt ud til Skovmøllegaard, hvor endnu en svensk dragon 
bliver dræbt.

Forår ved Fårebakkerne.

Fra ‘Fårebakkerne’ ved Fladså Banke er 
der en fantastisk udsigt mod syd, ud over 
det flade landskab omkring Fladsåen.
 Ligefrem ses gården Fladså, og i bag-
grunden ses landevejen, der som tidligere 
stadig snor sig syd på mod Vester Eges-
borg.
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Til venstre:
 Fårebakkerne set fra sydvest.
 Det er et spændende og attraktivt ter-
ræn, der anvendes af mange lokale som 
rekreativt område. Man kan cykle, løbe, 
kælke eller blot gå en tur og f.eks. tage 
madkurven med.

Udsnit af kort fra 1806 over området 
ved Fladsaa – nord er opad.
 Fladsaa Bye eksisterer på dette tids-
punkt stadig med sin oprindelige lands-
bystruktur, og man ser landevejen fra 
Vester Egesborg ( fra syd) mod Næstelsø. 
I forgrunden ses Fladsåen, der snor sig 
mod vest.
 Herunder: Et kig fra Fårebakker-
ne mod sydvest ud over landskabet ved 
Fladsåen.
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Svend Poulsen skriver i sin rapport – ordret citeret:
 ‘…der de Rytter i prestø och wordingborig , och i de andre byer hørde at vj saa dominerede RiffereRede de sig till sammen 
och drog til Nestued, Saa fich vj
 Kundschab paa denem, huor vj Rende en stor Mill effter dem før vj Naade dem, Och Kom saa i Kast med denen ved 
fladsaa der schiød vj 21 Rytter ihiell, och en Quartermester, och En Corporall, och paa schoumøllegaard, schiød vj en 
Corporall, och i Egesborg En Quartermester och Nj Rytter, Caputed,…’
 I løbet af fire dages commando‑raid havde Svend Poulsen og hans snaphaner angiveligt ‘kaputtet’ 96 svenske 
soldater.

Skovmøllegaard N 55°11’17 / Ø 11°48’38

Fra meget tidlige optegnelser ved man, at der i middelalderen på dette ret øde sted ved Fladsåen lå en gård, kaldet 
Skovmøllegaard med en tilhørende vandmølle, der, som ved mange andre af middelalderens gårde, har været en 
betydelig del af gårdens drift.

Udsigt fra Fårebakkerne mod vest, ud 
mod Fladsåen.
 Helt til højre i billedet ses det sted 
ved Fladsåen, hvor Skovmøllegaard en-
gang lå, og hvor Svend Poulsen og snap-
hanerne indhentede og dræbte en svensk 
korporal.

Til højre:
 Udsnit af Matrikelkort fra 1806. 
Skovmøllegaard lå, hvor vejen krydser 
Fladsåen (øverst i billedet).
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Gården er omtalt helt tilbage i 1370, hvor den tilhørte Biskoppen i Roskilde, men den har muligvis endnu tidligere 
været beboet af et ‘herskab’. Ved reformationen overgik Skovmøllegaard til kronen.

I Biskoppens regnskab fra 1370 bemærkedes, at indtægten tidligere var sat til 12 mark, men at gården var i aftagende 
og nu stod øde. Gården er dog siden kommet på fode igen, for i Jonges Chorographi over Danmark, udgivet 1777, 
nævnes Skovmøllegaard som “en lille gaard”.
 Og gården lå der ifølge Svend Poulsen stadig under Svenskekrigen.

Skovmøllegaards historie rækker således langt tilbage i tiden. En gammel beretning fortæller, at ‘engang i ældgammel 
tid boede der et herskab på Skovmøllegaard, men herskabet måtte flytte derfra, da sådan noget gruelig djævelskab havde 
sat sig fast i skoven ved gaarden og på mange måder bragte fortræd og ulykke over gaardens folk.
 Siden den tid har gården aldrig været beboet, og det er allerede længe siden, den gamle gaard blev nedrevet, men det 
slemme djævelskab mindes folk endnu’.
 Et lille stykke skov i nærheden kaldes stadig for Djævlekrogen, og en af gårdens marker for Djævlekrogsmarken.

Ifølge overleveringen skulle der i meget gammel tid have stået en kirke eller et kapel ved Skovmøllegaard, og til 
denne kirke hørte den nærved liggende landsby Sipperup.

Hvor Skovmøllegaard og vandmøllen engang lå, ånder alt fred og idyl, og der er i dag slet ingen spor tilbage af hverken gården el-
ler vandmøllen, men netop på dette sted udspilledes i 1658 et blodigt drama – en kamp på liv og død mellem snaphanerne og en 
flok svenske dragoner. Her gik snaphanerne af med sejren.
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Vester Egesborg N 55°09’27 / Ø 11°49’08

På landevejen Næstved – Vordingborg ligger Vester Egesborg med ‘den røde kirke’, som med sin placering højt i 
landskabet i landsbyens nordlige del markerer sig umiskendeligt i omgivelserne. Kirkens ældste dele skriver sig 
tilbage til 1250‑1300, og byen nævnes i de skriftlige kilder første gang i 1370 som ‘Eghespyr’, men udgravninger 
har vist, at byens historie går meget langt tilbage i tiden, idet der i germansk jernalder har været en større anløbs‑ og 
ladeplads ved Dybsø Fjord, med grubehuse, langhuse, værkstedsaktiviteter, ovnanlæg og smedegruber.
 Vester Egesborg tidlige historie skal forstås i sammenhæng med et større net af handelspladser, bl.a. Ribe og 
Hedeby. Men byen har, trods sin tidlige status som en betydelig handelsplads, ikke udviklet sig til købstad eller 
større provinsby, men bevaret sin identitet som landsby.
 Og, som de fleste andre byer på Sydsjælland, blev også Vester Egesborg ramt af den svenske besættelse under 
Karl Gustav‑krigene. Landevejen gik også dengang direkte igennem byen, og Vester Egesborg var på et tidspunkt i 
efteråret 1658 skueplads for en dramatisk træfning mellem svenske soldater og Svend Poulsen og hans snaphaner.
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 Snaphanerne havde netop overstået et angreb på svenske soldater ved Fladsaa og ved Skovmøllegaard, og de 
havde nu begivet sig ad landevejen mod Vordingborg, hvor de ved Vester Egesborg indhentede endnu en flok 
svenske soldater. I sin rapport skriver Svend Poulsen om denne batalje:
 ‘…och paa schoumøllegaard, schiød vj en Corporall, och i Egesborg En Quartermester och Nj Rytter, Caputed, Saa schreff 
wj strax Christopher Lindenow till paa Ny Kiøbing slott om hielp, och Ritmister schrøder paa Møen huor de Suarede, at 
de Jngen folch haffde at miste fra Landet (Sjælland),…’
 Snaphanerne var ikke kendt for diplomatisk konfliktløsning, når det gjaldt forholdet til de svenske dragoner. 
Svenskerne blev helt enkelt og uden særlige omsvøb slået ihjel – ‘caputtet’, som det udtrykkes i rapporten.

Stejlebanken ved Dybsø Fjord N 55°08’39 / Ø 11°48’59

Tæt ved landevejen, få kilometer syd for Vester Egesborg ligger den 19 meter høje Stejlebanke, hvorfra der er en 
betagende udsigt over Dybsø Fjord. Stejlebanken er bedst kendt som det sted, hvor man gør holdt for at strække 
ben og købe sig en is, men den var tidligere herredets henrettelsesplads, også kaldet ‘galgebakken’ – strategisk 
placeret tæt ved vejen til skræk og advarsel for folk, der kom forbi.
 Den sidste henrettelse blev udført i vinteren 1830, hvor en ung kvinde, som tjente på en gård i Vester Egesborg, 
blev halshugget, fordi hun havde kvalt sit nyfødte barn.
 Om henrettelsen af den unge pige fortælles det, at hun først i slæde, mere død end levende af kulde og skræk 
over det forestående, blev kørt rundt i Vester Egesborg til spot og spe, inden turen endte oppe på galgebakken, 
hvor bødlen stod og ventede sammen med tusindvis af egnens folk.
 Kvindens krop blev begravet i højen, men hendes hoved blev sat på en pæl til skræk og advarsel for lokalbefolk‑
ningen og for dem, der færdedes på landevejen. Disse pæle blev kaldt stejlepæle.
 Omkring 1926 foretog man udgravninger på galgebakken og fandt den unge piges skelet, hvor hoved og fød‑
der var afhugget, og hænderne lå sammenbundne ind over brystet. Tidligere tiders justits var, set med vore øjne, 
grusom.

Stejlebanken ved Dybsø Fjord.
 Fra toppen af bakken er der en vidunderlig 
udsigt mod vest ud over fjorden.
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Vordingborg N 55°00’27 / Ø 11°54’41

Gemt bag Oringehalvøen på Sydsjællands kyst ligger en af Danmarks mægtigste middelalderborge – Vordingborg.
 Fra Valdemar den Store grundlagde borgen omkring år 1160 til Valdemar Atterdags død i 1375 stod Vordingborg 
i centrum for Danmarks udenrigspolitik. I løbet af de 200 år udviklede Vordingborg sig fra et lille, befæstet anlæg 
til en mægtig borg med 9 tårne og 12 halvtårne bundet sammen af en næsten 800 m lang fæstningsmur.
 Det største af borgens tårne – Gåsetårnet – har efter sigende sit navn efter en guldgås, som Valdemar Atterdag 
kronede tårnet med. Gåsen var et sindbillede på Hansestæderne, Valdemar Atterdags hovedfjende. Han omtalte 
dem som en flok skræppende, men ufarlige gæs.
 Vordingborg havde sin storhedstid under Valdemarerne. Det var udgangspunkt for Ledingsflåden, og det var 
her, Valdemar Sejr stadfæstede Jyske Lov i 1241.

Borgen – Gåsetårnet
 Vordingborg by er uadskilleligt for-
bundet med den berømte borgruin, som 
engang var Nordens næststørste konge-
borg – i størrelse kun overgået af Ham-
mershus på Bornholm.
 Gåsetårnet, som er byens vartegn, 
står i dag tilbage som den sidste intakte 
og velbevarede del af den kæmpemæssige 
borg.

Gåsetårnet blev i en periode anvendt 
som fængsel, og slottets portner var per-
sonlig ansvarlig for fangerne – hvis no-
gen undslap, kom han selv i fængsel.
 I 1718 lykkedes det faktisk tre fan-
ger at flygte, og portneren Hans Mønbo 
idømtes 3 års strafarbejde på Bremer-
holm.

Modsatte side:
 En sti fører hele vejen omkring den 
800 m lange fæstningsmur.
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Efter Valdemar Atterdag oplever borgen en gradvis tilbagegang. Kongemagten etablerer sig fast i København, og 
Vordingborg fungerer herefter som sæde for skiftende høvedsmænd, der herfra administrerede Vordingborg Len.
 Kongen selv benytter mest Vordingborg til korte, lejlighedsvise besøg – ved inspektion og i forbindelse med 
jagterne på Den kgl. Vildtbane. Men borgen indgår ikke mere i egentlige krigshandlinger, og den udbygges derfor 
aldrig med bastioner, der kunne modstå de nye krigsmaskiner, kanonerne.
 Byens og borgens tilbagegang begyndte allerede i 1435, da Erik af Pommern forlod borgen og rejste til Gotland.
 På trods af at Kong Hans efterfølgende opholdt sig en del på borgen, var det slut med stedet som rigets centrale 
kongebolig, og borgen forfaldt og fattigdommen tog efterhånden så meget til i købstaden, at Frederik II i 1577 helt 
eftergav byen at betale byskat.
 Byens problemer fortsatte i 1600‑tallet, og under Svenskekrigen i 1658 kunne den svenske konge Karl X Gustav 
næsten uhindret indtage slottet og indlede fredsforhandlinger med de danske rigsrådsmænd. Da det ikke lykkedes, 
indtog og besatte den svenske besættelsesmagt slottet, og en hel garnison forskansede sig inden for borgens tykke 
ringmure, som derved udgjorde en næsten uindtagelig fæstning.

Vordingborg fik således sit endelige knæk under Svenskekrigen; da svenskekongen nåede Vordingborg, var gar‑
nisonen trukket til København, så han kunne uden kamp tage borgen i besiddelse. Samtidig blev den svenske 
brandbeskatning og udplyndring effektueret, og befolkningen måtte tåle enhver form for overgreb. Man blev 
mishandlet, spist ud af husene og frastjålet alt af den mindste værdi. Byen var dybt forarmet og uden nogen form 
for beskyttelse, da alle de danske dragoner var flygtet for overmagten.

Den gamle borg blev ikke skånet af svenskerne. Alt blev plyndret og meget træværk blev brændt for at skaffe varme 
til de mange soldater. Da svenskerne endelig drog bort efter 2 års hensynsløs hærgen, lå både borg og by i ruiner. 
Efter Svenskekrigene var borgen så ødelagt, at den blev revet ned.

Borgen oplevede dog en kort opblomstring i 1670’erne, da et fornemt palæ blev opført på borgpladsen. Det blev 
bygget i 1671‑73 til Prins Jørgen, Frederik IIIs søn. Palæets levetid blev dog kort. Prins Jørgen blev i 1683 gift med 
dronning Anna af England, og han nåede sikkert aldrig at bo i palæet i Vordingborg.

I perioden1740‑1774 blev alle kongehusets besiddelser på Sydsjælland solgt, og i 1750 blev det tomme palæ også 
revet ned. Kun en mandskabsfløj står tilbage. Den rummer i dag Danmarks Borgcenter.

Vordingborg er en gammel færgeby med 
en rig historie, men er i dag en moderne 
og driftig købstad og centralt handels-
knudepunkt på Sydsjælland – smukt be-
liggende ved Storstrømmen.

Fra skydeskår i borgmuren er der kig 
mod havet og havnen, hvor flåden un-
der Valdemarerne lå opankret og parat 
til angreb mod Venderne.
 I dag er krigsskibenes ankerplads er-
stattet af en stor lystbådehavn, som lig-
ger i utroligt smukke omgivelser.
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Herover ses et parti af borgens enorme fæstningsmur, som siden Svenskekrigen er gået 
i forfald.

Ruinterrænet ved det gamle Vordingborg Slot indgår i byens grønne områder og an-
vendes i dag til rekreative og folkelige formål og danner tillige de fine historiske ram-
mer om Vordingborg Museum.

Herover ses borgen fra søsiden.
 I billedets venstre side ses Danmarks 
Borgcenter, og midtfor ses resterne af de 
enorme fæstningsmure. Til højre i bille-
det ses lystbådehavnen.

Herunder:
 Gammel tegning af Vordingborg.
 Midt på højborgen rejstes i 1671 – 
73 et fornemt barokpalæ til Prins Jør-
gen, en søn af Frederik III. Palæets leve-
tid blev dog kort, og Prins Jørgen nåede 
så vidt vides aldrig at bo på Vording-
borg. Til venstre på tegningen ses det 
kvadratiske Møllebækstårn – til højre 
ses Gåsetårnet.
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Svend Poulsens største og mest ambitiøse plan var et angreb på Vordingborg Slot.
 Men til denne operation måtte han have hjælp, og han skrev derfor til lensmanden Christoffer Lindenow på 
Nykøbing Slot på Falster og til ritmester Schrøder på Møn og bad om mandskab og hjælp til sit store commando‑
raid. Og det fik han.
 Han har i sin indberetning selv følgende bemærkninger:
 ‘… Saa schreff wj strax Christopher Lindenow till paa Ny Kiøbing slott om hielp, och Ritmister schrøder paa Møen 
huor de Suarede, at de Jngen folch haffde at miste fra Landet (Sjælland), Saa drog ieg selff offuer till Møen till Ritmister 
schrøder, huor hand Loffuede at følge mig offuer thill Sielland, saa droge vj offuer om Natten och Kom till wordingborg om 
Morgenen tilige, och schiøde 27 Rytter ihiell, och en Quartermester Toge vj till fange, som bleff sendt til Nykiøbing slott, Saa 
drog schrøder offuer till Møen, Men ieg bleff paa Landet, Saa bleff der Commenderit Tou Tusind Rytter, och dragoner, vd 
at Lede mig op, huor ieg maatte begiffue mig offuer till Møen, med mit folch, huor ieg maatte dog huerchen faa Quarteer 
till folched eller bliffue der for schrøder,…’

Parti fra borgmuren mod syd.
 Det gamle forvitrede murværk, som 
er opført i både teglsten og kampesten, 
bliver i sit forfald næsten smukkere og 
smukkere år for år.
 Her ses en tidligere portåbning , som 
nu er tilmuret.
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 Operationen lykkedes, og ritmester Schrøder var nu så meget herre over situationen, at han tog sig tid til at sende 
tre erobrede kanoner til Falster sammen med den tilfangetagne svenske kvartermester. Kanoner og kvartermester 
blev sendt med det kaperskib, som havde været lensmand Lindenows bidrag til aktionen.

Lensmanden havde haft en spion inde på slottet, hvor den svenske styrke opholdt sig. Derfor ved vi, at svenskerne 
ikke turde vove sig uden for slottet og forbandede den svenske konge, der havde ført dem derind. De frygtede, at 
de aldrig ville komme levende ud af landet.
 Svend Poulsen havde endnu engang haft succes med sin opgave, som jo bestod i at gøre fjenden mest mulig 
‘afbræk og skade’. Men hans møder med den svenske besættelsesmagt gik sjældent stille af, og et tab på 27 ryttere 
i Vordingborg fik svenskerne op af stolene. Med 2000 svenske ryttere i hælene måtte Svend og snaphanerne flygte 
til Møn.

Byens kirke, Vor Frue Kirke, stammer fra 1388 og ligger ved kirkeengen, hvorfra resterne af en voldgrav strækker 
sig videre hen til slotsruinen.
 Kirken udgør kulissen i et af de mere spektakulære og spændende kapitler i Carit Etlars roman ‘Gøngehøvdingen’, 
idet Svend Gønge lader den svenske kaptajn Manheimer tro, at det er her, der skjules de 50.000 rigsdaler, som 
Svend har påtaget sig at bringe til det belejrede København. Han lokker kaptajn Manheimer med ned i krypten, 
hvor gøngerne har skjult sig bag kisterne og som ‘levende lig’ rejser sig og tager kampen op med de svenske soldater.

I krypten udkæmper Svend alene mod 3‑4 modstandere en brav og dramatisk kårde‑duel, som han naturligvis 
slipper godt fra, og herefter kan han koncentrere sig om den vigtige, men risikable opgave – at bringe de 50.000 
rigsdaler gennem fjendens linier og frem til hovedstaden.
 Denne ‘pengefærd’, som Svend og Ib gennemfører i fællesskab, lykkes naturligvis, men byder undervejs på yderst 
dramatiske hændelser.

Vor Frue Kirke i Vordingborg er smukt beliggende ned mod Kirkeengen.
 Ifølge Carit Etlars roman ‘Gøngehøvdingen’ havde Svend Gønge forberedt en ube-
hagelig overraskelse til kaptajn Manheimer i kirkens krypt.

Herover:
 Svend Gønge og kaptajn Manheimer 
i Vor Frue Kirkes krypt. Poul Steffensen 
skildrer her, hvordan gøngerne har gemt 
sig bag kisterne i krypten og nu dukker 
frem som ‘levende lig’.
 Kaptajn Manheimer havde troet, 
han kunne stjæle de 50.000 rigsdaler, 
han havde hørt skulle være skjult i kryp-
ten, men i stedet havde Svend Gønge lok-
ket ham i en fælde. Der var ingen penge 
i krypten – kun gønger.
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Ugledige – Mern Å N 55°03’57 / Ø 12°01’00

Området langs Mern Å er efter al sandsynlighed et af de steder, Carit Etlar har haft i tankerne som ‘location’, da 
han i romanen ‘Gøngehøvdingen’ skrev den spændende fortælling om Svend Gønges pengetransport med slæde 
til København.
 Historien handler om den farefulde opgave, Svend Gønge havde påtaget sig – nemlig at bringe en skat på 50.000 
rigsdaler, som var indsamlet i kirkerne og i byerne på de sydlige øer, fra et hemmeligt sted i Vordingborg til det 
belejrede København, hvor der var stort behov for penge til bl.a. at forstærke byens forsvar og befæstning.
 Opgaven var iflg. romanen stillet af ingen ringere end hans kongelige majestæt Kong Frederik III og blev i al 
hemmelighed overdraget af borgmester Nansen i Svend Gønges Hule.

Turen, der foregår med slæde, starter i Vordingborg, hvor skatten er skjult i Præstens bihuse, og Svend og Ib 
gemmer nu pengene i det ene af to øl‑ankre, som de har liggende på en slæde, trukket af en hest. Svend er klædt 
i ‘fruentimmerdragt’ og sidder foran på slæden, mens Ib sidder på den bageste øltønde. Fra Vordingborg går det 
over Iselingen Gods og derfra videre ad alfarvejen mod Præstø, og det er Svends plan, at de fra ‘norden for Køge 
By’, vil gå over isen til København.
 Undervejs overnatter de i en ussel hytte, der i Carit Etlars beskrivelse passer næsten præcist til beliggenheden af 
det hus, vi i dag kender som ‘Kulsoens Hus’, som ligger ved Mern Å og tæt ved Ugledige Sø. Han skriver således: 
‘Oven for Høfdingsgaard laa der et lille Hus, halvt indgravet i en Bakke, der omgav det på tre Sider’.
 Mens Svend og Ib befinder sig i huset, ligger Kulsoen naturligvis på husets høloft og lytter til deres planer, og hun 
konspirerer straks med fjenden, og den svenske kaptajn Manheimer er snart efter dem i håb om at erobre skatten.
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Lidt senere skriver Carit Etlar: ‘Svend havde valgt en Vej langs det bugtede Aaløb, der fører fra Søen ved Lekkinde, 
og under hvis høje Brinker de håber at være skjult for Svenskernes Strejfpatrouiller’.
 Men netop her bliver de standset af en flok svenske ryttere, der mistænksomt forlanger at smage på øllet. Svend 
tapper en kande øl af den ‘rigtige’ tønde, og de får lov at fortsætte, uden at svenskerne opdager noget. Men kort 
efter møder de igen en svensk patrulje, som genkender den forklædte Svend Gønge.
 Men Ib og Svend bevarer deres sædvanlig taktiske overblik, og det lykkes dem at frigøre den kostbare øltønde, 
som ruller ned ad åbrinken og forsvinder i en våge i isen. Herefter tages Svend under stor triumf til fange af sven‑
skerne, mens Ib slipper væk. Hvad der herefter sker, kan man læse om i ‘Gøngehøvdingen’.

Til venstre: Åbrink ved Mern Å.
Herunder: Poul Steffensen skildrer i sin 
fine streg , hvordan den kostbare øltønde 
ruller ned ad åbrinken og forsvinder i en 
våge i isen.

Nederst:
Søen ved Ugledige i sommerdragt.
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Nyord – Møn N 55°02’29 / Ø 12°11’40

Nyord er en lille ø nord for Møn, som siden 1968 har været landfast med 
Møn via en dæmning og en lav bro med kun én vejbane. Nyord Enge, der 
udgør øens østlige ca. 700 tønder land, er kendt som et af Danmarks aller‑
bedste fugleområder.
 Øens bebyggelse ligger samlet i Nyord By, der gemmer sig i læ for norden‑
vinden, og den er med sin labyrintiske vejstruktur og ‘selvgroede’ bebyggelse 
aldeles betagende og indbegrebet af landlig idyl og charme. De gamle gårde, 
små fiskerhuse og den lille havn er som en levende del af kulturhistorien.

Under Svenskekrigene var øen i en periode tilflugtssted for Svend Poulsen 
og hans folk, indtil de blev sendt væk af lensmanden Christoffer Lindenow 
og Ritmester Schrøder, der frygtede repressalier fra den svenske overmagt, 
hvis det blev opdaget.
 I sin indberetning skriver Svend Poulsen:
 ‘Saa drog schrøder offuer till Møen, Men ieg bleff paa Landet, Saa bleff der 
Commenderit Tou Tusind Rytter, och dragoner, vd at Lede mig op, huor ieg ma-
atte begiffue mig offuer till Møen, med mit folch, huor ieg maatte dog huerchen 
faa Quarteer till folched eller bliffue der for schrøder, som var Red fore at iche faa 
Quarter for vor schyld, huorfor ieg maatte begiffue mig offuer till Sielland igien,…’

Fra havnen ved Nyord By er der et vid-
underligt kig over ‘Hølen’ mod Sjælland 
i retning mod Balle og Viemose Skov.

Med ‘tou Tusind Rytter och dragoner’ 
efter sig måtte Svend Poulsen og hans 
snaphaner i en periode flygte til Nyord, 
hvor de kunne skjule sig og samtidig ope-
rere ovre på Sjælland, når ‘vandet var 
åbent’, dvs. ikke frosset til.
 Det fortælles, at der på et tidspunkt 
opholdt sig mere end 20 snaphaner i 
Nyord By. De hjalp til med at høste og 
med andre daglige gøremål.
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Og lidt senere skriver han: ‘… haffuer de dragit bort fra mig , huor de sig selff 
Kunde beschytte, vden Nogle faa som bleff hoß mig , och med stor nød kom offuer 
till Niord, en Liden Øe i Jundshoeds Leh n, och men vandet var oben haffuer ieg 
thit verred offuer och giort Caput med saa mange vj offuerkomme,..’
 Snaphanerne har helt enkelt roet over det smalle farvand og kaputtet så 
mange svenskere, de kunne overkomme – og herefter tilbage til Nyord.

Til venstre: Fra byen og havnen er 
der mod syd udsigt over Stege Bugt, 
hvor man kan se både til Stege og til 
Mønbroen, som regnes blandt landets 
smukkeste broer. I dag er Nyord et yn-
det mål for lystsejlere.

Herunder:
 Stege Bugt set mod Mønbroen.
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Nyord By ligger tæt samlet og putter sig 
på den sydvendte skråning med kig ned 
over den lille havn og ud over Stege Bugt. 
Byens labyrintiske og selvgroede struk-
tur og dens mosaik af gamle gårde og 
fiskehuse udgør en charmerende helhed 
og er betagende at besøge.
 Modsatte side: Et kig mod Sjælland – 
Mønbroens profil ses i baggrunden.
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