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Nyord�� Młn N 55°02�29 / Ø 12°11�40

Nyord er en lille ł nord for Młn, som siden 1968 har været landfast med 
Młn via en dæmning og en lav bro med kun Øn vejbane. Nyord Enge, der 
udgłr łens łstlige ca. 700 tłnder 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 �skerhuse og den lille havn er som en levende del af kulturhistorien.

Under Svenskekrigene var łen i en periode til�ugtssted for Svend Poulsen 
og hans folk, indtil de blev sendt væk af lensmanden Christo�er Lindenow 
og Ritmester Schrłder, der frygtede repressalier fra den svenske overmagt, 
hvis det blev opdaget.
 I sin indberetning skriver Svend Poulsen:
 �Saa drog schrłder o�uer till Młen, Men ieg ble� paa Landet, Saa ble� der 
Commenderit Tou Tusind Ry�er, och dragoner, vd at Lede mig op, huor ieg ma-
a�e begi�ue mig o�uer till Młen, med mit folch, huor ieg maa�e dog huerchen 
faa Quarteer till folched eller bli�ue der for schrłder, som var Red fore at iche faa 
Quarter for vor schyld, huorfor ieg maa�e begi�ue mig o�uer till Sielland igien,��

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

Med �tou Tusind Ry�er och dragoner� 
e�er sig må�e Svend Poulsen og hans 
snaphaner i en periode �ygte til Nyord, 
hvor de kunne skjule sig og samtidig ope-
rere ovre på Sjælland, når �vandet var 
åbent�, dvs. ikke �osset til.
 Det fortælles, at der på et tidspunkt 
opholdt sig mere end 20 snaphaner i 
Nyord By. De hjalp til med at hłste og 
med andre daglige głremål.
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Og lidt senere skriver han: �� ha�uer de dragit bort �a mig , huor de sig sel� 
Kunde beschy�e, vden Nogle faa som ble� hoß mig , och med stor nłd kom o�uer 
till Niord, en Liden Øe i Jundshoeds Leh n, och men vandet var oben ha�uer ieg 
thit verred o�uer och giort Caput med saa mange vj o�uerkomme,..�
 Snaphanerne har helt enkelt roet over det smalle farvand og kapu�et så 
mange svenskere, de kunne overkomme�� og here�er 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 
Młnbroen, som regnes blandt landets 
smukkeste broer. I dag er Nyord et yn-
det mål for lystsejlere.

Herunder:
 Stege Bugt set mod Młnbroen.
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