
 

 

 

 
 
 
Postbåden Røret er ét af de erhvervsfartøjer i Danmark, 
der med sine 66 år i aktiv tjeneste har sejlet længst på 

kuttere har den en unik kulturhistorisk værdi – i særdeles 
for Lolland-Falster-Møn og Nyord, hvor den er bærer af 
områdets skibsbyggertraditioner og en levende 
repræsentant for den lokale kystkultur knyttet til de 
sejlende småruter mellem øerne. 

 

og sejlede siden som postbåd i fast rutefart mellem Nyord 
og købstaden Stege, indtil broen over Ulvshaleløbet 
mellem Møn og Nyord blev klar i 1967, indviet 1968. 

 

I næsten alle de 
efterfølgende 40 år var 
Røret i privateje hos 
den samme 
københavnske 
lægefamilie. 

 

I efteråret 2008 
lykkedes det så for en 

fra Nyord og Møn at 
hente Røret tilbage til Nyord fra Christianshavns Kanal i 
København. Røret var pga et pumpesvigt sunket på sin 
plads i Kanalen. I nært samarbejde med 

renovering og den historiske dokumentation. 
 

Den 25 august 2011, – 3 år efter 
at Røret var sunket i 

tilbage fra restaureringen på 
Rødbyhavns Bådeværft. Nu er 
postbåden Røret vendt tilbage til

for øernes og Sydsjællands 
maritime kulturarv. 

RØRET OVER 
 

på postbåden Røret, når den krydser 

til øen Nyord. 

Rørets Venner, Lokalråd Jungshoved og Nyord 

 

  

  
kl.9.30: Afg./from/ab Nyord – Jungshoved # 
Kl.10.30: Afg./from/ab Jungshoved - Nyord 
Kl.12: Afg./from/ab Nyord-Kalvehave/Camping Møenbroen  
Kl.12.30/45: Afg./from/ab Kalvehave/ Camping Møenbroen -        
Nyord 
Kl.14.15-15: Rundtur ud på Stege Bugt fra Nyord havn  
Kl. 15: Afg./from/ab Nyord- Jungshoved 
Kl.16: Afg./from/ab # Jungshoved - Nyord 
Kl.17: Afg./from/ab Nyord-Kalvehave/ Camping Møenbroen 

Kl.17.30: Afg./from/ab Kalvehave/ Camping Møenbroen -
Nyord 

Tirsdage/ Tuesday /Dienstag:  
Kl.10: Afg./from/ab Nyord - Stege 

Kl.11: Afg./from/ab Stege - Nyord 
Kl.12: Afg./from/ab Nyord – Stege 
Kl.13: Afg./from/ab Stege – Nyord 
Kl.15: Afg./from/ab Nyord – Stege 
Kl.16: Afg./from/ab Stege – Nyord 

Torsdage/Thursday/Donnerstag: 
Kl.10: Afg./from/ab Nyord – Jungshoved # 

Kl.11: Afg./from/ab Jungshoved - Nyord 

Kl.12: Afg./from/ab Nyord – Kalvehave/ Camping Mønbroen 

Kl.12.30/45: Afg./from/ab Kalvehave/ Camping Mønbroen -
Nyord. 

14.15 – 15: Rundtur ud på Stege Bugt fra Nyord 

Kl.15: Afg./from/ab Nyord – Jungshoved 

Kl.16: Afg./from/ab # Jungshoved – Nyord 
Afg./from/ab  Camping Mønbroen

Afg./from/ab  Camping Mønbroen

 

# forbindelse med delebussen Frøen til/fra rundture efter aftale 

 

Billetpris 50 kr enkelttur. Børn ½ pris. Cykler gratis. Max 

12 pass./9 cykler.  

Medlemmer af foreningen Rørets Venner sejler gratis 

tirsdage og torsdage (+diesel 10 kr) 

Årskontingent i Rørets Venner 150 kr, husstande 250 kr. 

Firmamedlemskab 1500 kr. 

Henv: perwerge@nyord.nu   ell. Sms 20875138.  Se også 

https://nyord.nu/foreninger/foreningen-roerets-venner/   

Charter: Postbåden kan lejes ½ eller 1/1 dag hhv. 1200 kr / 

2400 kr  (+ diesel 4 ltr/time). 

Ved stærk vind > 11 m/s aflyses turene.  

Pladsreservation telf. eller Sms 20.87.51.38 

 

mailto:perwerge@nyord.nu
https://nyord.nu/foreninger/foreningen-roerets-venner/


OPLEV NYORD, 
 

OG STEGE 

Postbåden Røret fra Nyord er et af de 3 

Møn. Nyords postbåd forbinder bl.a. 

Panoramarute 422 fra Nyord til Stege. 

Turen fra Nyord til Stege tager til fods ca. 2,5 

badestrand (den røde prik) og nyd en frisk 

dukkert. 

Nyord Enge er en rasteplads af international 

betydning – i hvert fald hvis man er en trækfugl! 

Køer græsser om sommeren på de fredede 

de store flokke af yngle- og trækfugle, der hviler 

ud her under trækket nord- eller sydpå. 

Naturplejen leverer økologisk oksekød af høj 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Nyord er der afmærkede stier (Camøno vandreruten) 

på kryds og tværs over øen, som du ser på kortet 

ovenfor. Fra havnen (8) kan man vandre langs Nyord Enge 

til Nyords Naturcenter Hyldevang (3) med legeplads, 

bålplads og sheltere og videre til fugletårnet (1). 

På tilbagevejen passeres kirkegården (2), hvorfra man kan 

gå igennem markerne op over øen og helt til Vesternæs 

(7) med udsigt til Jungshoved Kirke.Tilbagevejen lægges 

forbi den historiske lodsudkik Møllestangen (5 - 

Danmarks mindste museum) og derfra ind i landsbyens 

krogede gader med besøg i den smukke 8-kantede 

centralkirke. 

Gå ikke glip af et besøg i byen Nyord – her er 

landsbyromantik og charme, der kan smelte 

ethvert hjerte! Gårde, fiskerhuse og lodsudkik 

”Møllestangen” vidner om tidligere tiders hårde 

liv på øen. Besøg den lokalhistoriske udstilling og 

lad dig rive med af historier og skæbner på 

Nyord. Tag en slentretur igennem byen. 

 

Et besøg værd er glaskunstneren Runas (8) fine 

arbejdende værksted med Galleri Nyord (8) 

under samme tag. En ispind eller tobak fås i 

Lillebod (3). Lad slentreturen gå til Lollesgaard (9) 

og nyd et godt måltid i den hyggelige krostue. I 

Noorbohandelen (6) kan du tanke op med 

kvalitetsspirituosa fra hele verden og lokale 

specialiteter i caféen, med Nyord Sennepsmølle 

(6) og Nyord Naturprodukter (5) som nabo. Du 

kan også sprede dit ophold over flere dage og 

checke ind på en af øens overnatningssteder, f.eks 

Nyord B&B (11). 


