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Håndskriftet 1901-1979

Redaktionelle 
bemærkninger 
Carl Vilhelm Adam Sigismund 
Hansen 
(11. februar 1847 på Tybrind – 23. november 
1927 i Nysted) var læge praktiserende læge i 
Nysted fra 1875 og  stiftsfysikus (kredslæge). 
Han blev dr. med. i 1892 for sin afhandling 
"Bidrag til Oplysning om Influenza med hensyn til
dens Forhold til Dengue-feber".

Han var desuden medlem af Nysted Byråd i 
mange år og tog ivrigt del i samfundslivet. Han 
skrev om de lokale sager, der optog ham, bl.a. 
en bog om Nysteds historie i anledning af byens 
500-års købstadsjubilæum i 1909 og en beretning
”Om Spiritusforbruget i Nysted og Omegn”. 
Desuden skrev han artikler i aviser, tidsskrifter 
og i Lolland-Falsters historiske Samfunds 
Årbøger, bl.a. om malariaens hærgen på Lolland 
og Falster i 1800-tallet.

Som tak for sit engagement i lokale forhold blev 
han udnævnt til æresborger i Nysted og Ridder 
af Dannebrog. 

Nysteds Beskrivelse 
Den originale bog, som ses til venstre, er 
fremstillet specielt til dette brug. Den er ca. 29 
cm høj, 24 cm bred og 4,5 cm tyk. Den består af
ca. 507 sider, hvoraf de første 325 er optaget af 
C.A. Hansens oplysninger om fortidens Nysted og
en omfattende opdatering om byens status 
omkring 1901.

Derefter kommer ca. 70 tomme sider, der måske 
var beregnet til eventuelle ny oplysninger om 
gamle dage. 

Årbogen 
Resten af bogen er fyldt med håndskrevne beretninger om livets gang i Nysted frem til 18/2 1980, hvor 
den daværende kronikør Ellen Yde meddeler, at ”optegnelserne fortsætter maskinskrevne”.

Foreløbig har krøniken været opdateret på mere eller mindre omfattende vis frem til 2006, hvor den 
seneste kronikør John Voigt opgav at føre projektet videre.

C.A. Hansen selv fra 1902
Johs. Grønbech Jørgensen fra 1927
Sigrid Mogensen fra 1970
Ellen Yde fra 1976

Åge Poder fra 1990
Kaj Nilsson fra 1996
Søs Lerche-Thomsen fra 1997
Jørn Just fra 1997

John Voigt fra 2003
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Som man kan se af forordet og af den i bogens start indklæbede tekst, vist herunder, havde C.A. Hansen et
ønske om at projektet ville overleve i samvittighedsfulde borgeres hænder og give senere generationer et 
indblik i, hvordan livet formede sig i ”gamle dage”. Og det ønske fik han opfyldt i over 100 år.

”Naar  jeg  ikke  mere  kan  skrive  i  denne Bog,  vil  jeg  anbefale,  at  det  overdrages  et  af
Byraadets  Medlemmer,  som  dertil  maatte  være  skikket,  eller  ogsaa  en  Mand  udenfor
Byraadet at føre Dagbogen videre. Da det for Bogens Skyld er heldigst, at den til Stadighed
forbliver liggende i Arkivet, vil jeg tilraade, at vedkommende nedskriver sine Optegnelser i et
løst Hefte og efter hvert Aars Udgang indfører eller lader dem indføre i Bogen med tydelig,
ikke alt for stor Skrift. Det vil være af stor Betydning for denne Bogs Værd, at vedkommende
med  Interesse  og  Omhu  varetager  sit  Hverv.  Herpaa  vil  jeg  bede  Byraadet  at  have  sin
Opmærksomhed henvendt.

Krønikens skæbne gennem 100 år
De seneste årgange af Krøniken kunne i kraft af moderne teknikker udsendes i trykte udgaver, men 
ligeledes på grund af internet m.m. mindskedes også nødvendigheden af og opbakningen til registrering af 
årets gang i Nysted. Desuden aftog Nysteds vigtighed i folks bevidsthed efter kommunesammenlægnin-
gerne i 1970 og 2007 og efterhånden som butikkerne lukkede og området blev tømt for funktioner. Tilbage 
står en by, der er mindre end de fleste andre samfund, og som kun tilbyder historien og et godt sted at bo.

Digitalisering 
Imidlertid var det foreliggende materiale allerede omkring 2000 blevet digitaliseret af John Voigt, og gjort
tilgængeligt gennem en indsats fra Nysted Kommune. Den udgave bliver hermed gennemset og tilrettet og 
vil forhåbentlig være tilgængelig i lang tid fremover, og den vil måske inspirere til genoptagelse af 
projektet i samme eller ændret form.

Dette dokument indeholder Krønikens årgange fra 1980 og frem. C.A. Hansens status fra 1901 og Årbogens 
afsnit om årene frem til slutningen af 1979 kan ses i 2 andre dokumenter.

John Voigt og Erik Damskier
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1980
7. jan. Dags dato starter den alternative skole (også kaldet erhvervsklassen) i kommunens lokaler på 

Rosenvang. Der lægges foreløbig ud med 5 elever, som skal være i 14 -17 års alderen. 
Eleverne er unge mennesker, der er blevet trætte af almindelig skolegang, men som menes, 
at kunne motiveres gennem praktisk arbejde. De kommer fra folkeskolens 8. og 9. klasser. 
Den 27-årige lærer Bent Klarmark, der er blevet leder af skolen, fortæller, at man indleder 
med rent praktisk arbejde, hvilket vil sige istandsættelse af lokalerne, og først senere læg-
ger man et egentligt skema. Skoletiden bliver længere end folkeskolens - nemlig 40 timer 
om ugen. Der startes kl. 8 og sluttes kl. 16. 

Som praktisk lærer er ansat den 34-årige tømrer Erik Christiansen. 

31. jan. Teknisk forvaltning i Nysted, der siden kommunesammenlægningen i 1970 har haft 
administrationslokaler på Wichmandsgården, flytter i dag til det nye rådhus. Dermed er hele 
kommunens forvaltning for første gang i storkommunens historie samlet under eet tag. 
Vejafdelingen forbliver dog på Wichmandsgården endnu nogen tid, idet det er tanken, at den 
skal flyttes til kommunens erhvervede arealer ved A. Nielsen & Co. 

1. feb. Dags dato fejrer Nysted Avis's bogtrykkeri sit 75-års jubilæum. Avisen blev etableret i 1905 
som et aktieselskab og hed dengang: "Nysted og omegns adresseavis". Fra 1933 var Johs. 
Gundorff teknisk leder, hvilket han fortsatte med, da avisen i 1941 blev solgt til 
Leo Dane. I 1949 solgte Dane til bogtrykker Knud Pedersen, som i 1959 standsede udgivelsen 
af avisen, men fortsatte med sit bogtrykkeri. Derfor etablerede Johs. Gundorff: "Annonce-
bladet for Nysted og omegn”.

1/2-1970 overtog nuværende redaktør og bogtrykker Ib Rasmussen avisen. Trykkeriet lå 
tidligere i Adelgade 13, men i december 1972 købte Ib Rasmussen en ejendom i Fiskergade, 
hvor Carlsberg havde haft øldepot, og her indrettedes trykkeri. Virksomheden er siden blevet 
udvidet, og dækker i dag knap 400 kvadratmeter. I de senere år er der blevet investeret 
meget i moderne maskiner, og virksomheden påtager sig nu trykkeopgaver af enhver art. 
Avisen udgør således kun ca. 20 % af årsomsætningen. 

I anledning af jubilæet har Ib Rasmussen fremstillet en jubilæumsbog på grundlag af lokalhi-
storiske arkiver i Nysted og Rødby. Bogen er et genoptryk af dele af et værk, der udkom i 
1918, om handelslivet i danske købstæder. De lokale arkiver har givet bidrag til tiden efter 
1918. Bogen bliver kun trykt i 700 eksemplarer. 

Spritruten
Feb. Fra 1/6-1980 er det meningen, at der skal startes en såkaldt "spritrute" mellem Nysted og 

Burgstaaken på Fehmarn med daglige ture for endags-turister. Sejlturen vil vare 2½-3 timer. 
Forhandlingerne forud er ført mellem Nysted kommune og det Nordtyske rederi See Touristik, 
som får eneret på sejladsen. Et skib på 800 brutto-registertons med plads til ca. 500 passa-
gerer skal sættes ind. 

Skibet skal have fast plads i Nysted havn og overnatte her ved den øst-vestgående mole. Efter
aftalen skal mindst halvdelen af skibets servicepersonale være danske (køkken, kiosk, 
rengøring). Skibet skal betale pladsleje for at ligge i havnen og må i påkommende tilfælde 
selv sørge for isbrydning. Rederiet skal ligeledes opstille containere til affaldet fra det 53 
meter lange fartøj. 

18. feb. I dag åbner tandlæge Odd Romundstad den praksis i Adelgade, som han for kort tid siden 
købte af tandlæge P. Kock, der måtte holde op af helbredsmæssige grunde. Klinikken er 
blevet moderniseret inden åbningen.
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29. feb. Nysted har nu igen fået en skotøjsforretning, hvilket har manglet siden OWI lukkede i 
efteråret 1979. 3 medlemmer af handelsstandsforeningen: Greta Kristiansen, John Jørgensen 
og Bent Bille har lavet et anpartsselskab og åbnet forretningen "De Sko" i Adelgade 21. 
Forretningen bestyres af den 25-årige Susanne Holtse, der er uddannet i branchen hos 
skotøjshandler Eriksen, Nykøbing F. 

Forretningen tager også imod fodtøj til forsåling og anden reparation, hvilket er et gode, da 
der ikke findes skomagere mere på Nysted-egnen. 

Apoteket
29. feb. I september 1979 blev det af Indenrigsministeriet besluttet, at apoteket i Nysted skulle 

fortsætte som selvstændigt apotek og ikke som filialapotek under Sakskøbing, som der en 
overgang var tale om. 

Bevillingen blev derfor opslået, og ansøgningsfristens udløb sat til 20/9-1979. Apoteket var 
siden Aage Becks afgang blevet bestyret af apotekerfonden ved forskellige bestyrere (Inger 
Mark Andersen og Aase Galster). Senere forlød det, at Indenrigsministeriet havde fået 
betænkeligheder ved den afgørelse, det havde truffet i september 1979, fordi der kun var 1 
ansøger til stillingen, hvilket man mente pegede på, at et apotek i Nysted ikke virkede 
attraktivt. Aage Beck modtog da også i sin tid ekstraordinært tilskud ifølge særlige 
bestemmelser for mindre apoteker. Sagen er imidlertid nu ifølge Folketidende kommenteret 
af 4. sundhedskontor i Indenrigsministeriet. Kontoret bekræfter, at Nysted Apotek bevarer sin 
status som selvstændigt apotek. 

Nysted kommune har lovet apotekerfonden at stille egnede lokaler til rådighed for den nye 
apoteker, hvis det ønskes, idet Marina, hvor apoteket i dag har til huse, vil koste store beløb 
at istandsætte, bortset fra, at der også kræves en stor købesum af Aage Beck. Af den grund 
istandsætter kommunen nu en af sine nyerhvervelser - det tidligere møntvaskeri i Adelgade, 
der i fjor blev beskadiget ved en brand. 

Angående apoteket se også: side 484, 485, 486, 494, 498 i den gamle protokol. 

20. feb. Hilmar Jørgensen, der driver kiosken i Jernbanegade, vil nu bygge minimarked ved hotellets 
parkeringsplads. Byggeriet er beregnet til at være 300 kvadratmeter stort. Grunden, der er 
1300 kvadratmeter stor, er erhvervet hos advokat Steen Møller. Bygningen skal opføres i 
mursten og med tegltag og skal være klar til åbning omkring 1. september 1980. 
Byggeriet kommer til at koste 1,7 millioner, heraf koster bygningen 700.000 kr. Det nye 
marked er tilsluttet butikskæden "Hoki". 

25. marts Rådhuspladsen skal nu gøres miljøvenlig. På et stykke af Adelgade foran rådhuset skal der 
lægges ca. 900 kvadratmeter fliser og chaussesten, og arbejdet skal fuldføres her i foråret. 
Samtidig er det meningen, at det hele skal anlægges således, at trafikkens hastighed dæmpes
på stedet, ved at der laves forhøjninger i terrænet. 

Anlægsgartner Per Hansen skal lave arbejdet for 154.000 kr. plus moms. Anlægget kommer til 
at omfatte nogle få parkeringspladser mest af hensyn til lægen.

29. marts Pastor C. J. Hansen-Jacobsen tager sin afsked fra 1/8-1980. Pastor Hansen-Jacobsen var først 
uddannet inden for murerfaget, men læste derefter teologi. Blev i 1953 hjælpepræst ved 
Islev kirke, København. Kom i 1958 til Askø som både præst og lærer. Har siden 1963 været 
sognepræst i Nysted. 

1. april I Frejlev er der kommet en ny virksomhed, kaldet P. P. -belysning. Virksomheden, der er et 
anpartsselskab, har en omfattende produktion i gang med en eksport, der udgør ca. 90 % af 
hele produktionen. Firmaet har overtaget bygningen fra det tidligere firma Bito, Frejlev. 
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Lederen, fabrikant Preben Petersen, der er elektroingeniør, fremstiller et meget specielt 
apparat, som han kalder en afisoleringsstang. Apparatet skal bruges af medarbejdere ved 
telefonselskaber og radioteknikere, der beskæftiger sig med antennekabler. Fremstillingen 
sker på basis af et dansk patent, og det er amtets erhvervscenter, der har virket som 
igangsætter for Preben Petersen. Preben Petersen oplyser, at apparatet indtil nu har været en
salgssucces. 

10. april På forsøgsbasis (9 mdr.) opretter Nysted kommune fra 1. maj en informations-butik. Butikken 
får til huse i kommunens lille hus på hjørnet af Adelgade og Jernbanegade. I butikken vil 
borgerne kunne få hjælp, vejledning etc. i kommunale anliggender, specielt med hensyn til 
den sociale forvaltning. Kontoret skal bemandes med en arbejdsledig person med kendskab til
det kommunale og med kontoruddannelse. 

10. april Nu bliver der lempelser for opførelse af vindmøller i Nysted kommune. Der bliver 3 zoner med
hver sin bestemmelse: 

1. Nysted købstad, Ø. Ulslev og Kettinge. Her bliver ret strenge krav. Kun evt. kollektive 
møller. 

2. Kommunens mindre landsbyer. 
3. Åbne landområder. 

11. april Nysted bibliotek flytter nu fra Adelgade til Wichmandsgården, som er blevet ledig, da teknisk 
forvaltning flyttede ind i det nye rådhus. Bygningen i Adelgade skal sælges. Der er langt bedre
forhold og plads til biblioteket i de nye lokaler. Biblioteket skal forblive der, til den nye skole 
er helt udbygget, hvorefter det skal flyttes ind i den nuværende Nysted skole bag rådhuset. 
Dette. skønnes at blive 1985/1986. 

23. april Den sociale informationsbutik åbner 1/5-1980. Den skal holde åbent hver dag fra kl. 9 -13 og 
tirsdage og torsdage yderligere fra kl. 15 -18. Det er desuden tanken, at der somme tider skal
være speciel faglig bistand. Arbejdsformidlingen vil stille en medarbejder til rådighed nogle 
timer ugentlig, og advokatfirmaet Steen Møller og Gert Fogtdal vil møde hver anden tirsdag 
kl. 16-18, hvor det vil give juridisk vejledning (se også 10/4-1980). 

23. april Der er nu ansat ny organist ved Nysted kirke (og Vantore kirke). Per Jørgensen, 41 år, skal 
tiltræde 1/6-1980. Per Jørgensen kommer fra Gilleleje. 

23. april Fra 1/8-1980 nedlægges købmand Storms forretning som købmandshandel, hvis kommunen 
sanktionerer, at huset ombygges til privat beboelse. Købmandsgården blev op-rettet i 1856 af 
købmand Rossing, og der forhandledes købmandsvarer og grovvarer. Virk-somheden var i 
familien Rossings eje i 99 år, hvor Erik Storm i 1955 overtog den efter købmand Georg Rossings
død. Bygningen er nu købt af et lærerægtepar Varming, der har i sinde at bevare mest muligt 
af de gamle særprægede bygninger. 

29. maj Andelsbankens Nysted-afdeling flytter nu til Jernbanegade 4, efter at have drevet bank i 
Adelgade siden 1938. I starten - i sagfører Bøgelund Thomsens daværende privatbolig i 
Adelgade 22. Bøgelund Thomsen ledede banken samtidig med, at han passede sin 
advokatvirksomhed. Senere flyttede banken ind i Adelgade 24, men benyttede kun en mindre 
del af stueetagen. I resten var der først manufakturforretning og senere fra 1942 til 1962 - 
apotek. Dernæst overtog banken hele stueetagen. I den tid Andelsbanken har været 
repræsenteret i Nysted, har der kun været 3 ledere foruden Bøgelund Thomsen: N. Vesterg. 
Olsen fra 1938-1947 og E. O. Henriksen fra 1947-1976 da den nuværende leder Jakob 
Saugaard overtog stillingen 

11. juli Nysted apotek flytter til A. Nielsens tidligere bygning, som kommunen vil bygge om til 
formålet. Ombygningen vil koste omkring 400.000 kr. Bygningen skal udlejes til den nye 
apoteker. 

14. juli I dag startede Nysteds nye rute til Burgstaaken. Rederiet har bygget en ny båd til formålet, da
sejlrenden ind til Nysted ikke er ret dyb. Båden hedder Dania. Det er meningen, at båden skal
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sejle tur hver dag året rundt og dobbeltture med musik og dans et par aftener om ugen. 
På båden kan man købe de varer, som man normalt kan købe på de såkaldte spritruter og 
efter samme regler. Mange mennesker var forsamlede på kajen ved bådens første afgang. 
Byrådet var for få dage siden på introduktionstur med båden i tyske farvande. 

12. juli Byggeriet af den nye toilet- og redskabsbygning på Nysted kirkegård er nu i fuld gang. I den 
ene ende af bygningen - ud mod Vantorevej - skal der være kirkekontor. Dette skal flyttes fra 
dets nuværende placering i et parcelhus på Vantorevej 16, hvorefter dette parcelhus skal 
sælges. Prisen for bygningen på kirkegården er udregnet til 275.000 kr.

26. juli Nysted Bogtrykkeri ApS i Adelgade, der efterhånden beskæftiger 13 medarbejdere, lægger nu 
sidste hånd på en udvidelse til et beløb af 1,5 millioner. Investeringen omfatter nyt byggeri 
samt ny trykkerimaskine m.m. Trykkeriet er i de seneste år, gået meget ind i trykkeri af 
bøger, men påtager sig dog stadig almindelige trykkeriopgaver. Firmaet overtog for et år siden
et Københavnsk bogtrykkeri, hvilket nu har ført til denne udvidelse.

Den nye maskine er meget avanceret og derfor dyr (650.000 kr.). En ny maskinsaks er styret af
en datamat, og resultatet er derfor meget nøjagtigt. Den nye maskine vejer 6 tons og kræver 
Falcks hjælp til opstilling. 

Med den nye udvidelse råder trykkeriet nu over godt 400 kvadratmeter. 

26. juli Nysted Turistforening indvier i dag de nye lokaler i bygningen syd for rådhuset. Der er ofret 
400.000 kr. på sagen. 150.000 kr. for det gamle hus, der blev købt af kommunen, og 250.000 
kr. til restaurering. Bygningen er blevet køn og falder godt ind i Nysteds gamle miljø. Huset er
malet i mørk okkergul farve. Døre og vinduer er lavet i gammel stil. 

I anledning af indvielsen bliver der solgt en mappe med 7-8 originale tegninger af tegneren 
Claus Gress, Fejø. Motiverne på disse tegninger er kendte bygninger og vuer i Nysted, og 
mappen skal kun koste 25 kr. Arkitektarbejdet ved ombygningen har været forestået af Hans 
Rasmussen, der tidligere har været bygningskonstruktør hos Nysted kommune. 

Skolen på Ndr. Kongemarksvej
11. aug. I dag blev 1. sektion af Nysteds nye kommuneskole indviet. Skolen ligger på Ndr. Kongemarks-

vej og skal foreløbig rumme ca. 90 elever. Arkitekt Peter Karstensen har lavet et utraditionelt 
miljø. Klasselokalerne er betydeligt større end "normalklasser" ved kommunens andre skoler. 
Børnehaveklassen er således 108 kvadratmeter. Denne klasse er udvidet med en afsats kaldet 
"hemsen", hvor der skal laves hygge med små sofaer. Der er 4 klasseværelser foruden 
børnehaveklassen. Desuden flere gruppe rum og fællesrum. Murene er lavet i rå mursten, og 
trælameller pynter lofterne. 

På den gamle skole mod Adelgade stod der over døren: Visdom og Kundskab er borgersam-
fundets grundpiller. Der blev ved indvielsen ytret håb om, at dette motto også måtte gælde 
for den nye skole. 

Sept. Boligforeningen "Lolland" s store byggeri med 28 boliger på Syrenvænget i Nysted har nu 
været udbudt i licitation. Byggeriet kan gennemføres for godt 10 millioner. Byggeriet er 
beregnet til ældre og handicappede, så disse med nogen hjælp kan blive længst muligt i 
deres eget hjem. Nysted kommune går ind i byggeriet med indskud og regaranti. Byggeriet 
forventes klart til indflytning i efteråret 1981. 

Sept. Allerede i marts 1980 blev der udnævnt en ny apoteker i Nysted til at efterfølge apoteker 
Aage Beck, men endnu i september 1980 har byens borgere ikke set manden. Efter dags-
pressen har afdelingsleder på slagteriernes forskningsinstitut i Roskilde, cand. pharm. Jens 
Lauge Bolund Jensen, fået bevillingen. 
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Apotekerfonden har drevet Nysted apotek ved bestyrer siden Aage Becks afgang. Ifølge 
dagspressen vil sundhedsstyrelsen ikke tillade, at apoteket fortsætter i villa Marina, hvor det 
har til huse i dag. Villa Marina ejes af forhenværende apoteker Aage Beck. Byrådet har derfor 
besluttet at ombygge det tidligere kontor til A. Nielsen i Adelgade, så det vil kunne anvendes 
til nyt apotek. (Se også 11/7-1980). 

10. sept. Postmester Poder er pr. 10/9-1980 blevet udnævnt til Ridder af Dannebrog. 

23. sept. Bygningen på kirkegården, som skal rumme redskabsrum, toiletter og kirkekontor, er nu 
færdig og skal om kort tid tages i brug. (Se også 12/7-1980). 

24. sept. Firmaet Scan-Space skal som flere gange tidligere først i 1981 til Vesttyskland (Stuttgart og 
Fulda) for at bygge henholdsvis sportshal og svømmehal. Firmaet regner med arbejde til 3 til 
4 mand hvert sted.

Nye præster
26. sept. I dag flyttede den nye præst til Nysted. Niels Verner Andreas Mailand Kejlå ankom sammen 

med frue og søn. Pastor Kejlå kommer fra Glamsbjerg på Fyn, hvor familien har boet. Kejlå er
endnu ikke løst fra sin nuværende stilling som ingeniør hos Dan-Bau, der er filial af J.M.E. - 
Byg. Han skal fortsætte sit arbejde i Tyskland, indtil han ordineres og indsættes i sit embede. 
Pastor Kejlå har taget den 3-årige præsteuddannelse. 

Okt. Også i Ø. og V. Ulslev skal man have ny præst. Pastor Tage Krichau er også ingeniør og har 
også den 3-årige uddannelse. Pastor Krichau ordineres den 5. oktober og indsættes den 12. 
oktober. Pastor Kejlå i Nysted ordineres samme dag den 5. oktober, men indsættes først den 
19. oktober. Ordinationen foregår i Maribo Domkirke vad biskop Græsholt, hvorimod 
indsættelserne foretages i præsternes respektive kirker ved provst Roland fra Radsted. 

19. okt. I dag indsattes pastor Kejlå i Nysted og Vantore kirker. Indsættelsen foregik i Nysted kl. 10. 
Kirken var næsten fyldt i hovedskibet. Indsættelsen foretoges af provst Roland. I processionen
deltog foruden provsten og pastor Kejlå også pastoratets tidligere præst pastor emeritus 
Hansen-Jacobsen, pastor emeritus Johs. Boysen samt pastor Bjørn Ohl fra Kettinge, der har 
passet embedet i Nysted under vakancen. (Se også 26/9-80.)

15. nov. Fhv. apoteker Aage Beck, Bagsværd, har solgt villa Marina til murer Bent Johumsen efter 
forlydende for 450.000 kr. Villa Marina huser i dag Nysted apotek, men dette skal i 1981 
flyttes til en anden ejendom i nordligste ende af Adelgade. (Se også 11/7-1980 og september 
1980). 

Villa Marina blev opført i 1880'erne af greven på Aalholm som sommerbolig for grevens datter 
og svigersøn, den norskfødte digter Andreas Munch. A. Munch er bror til maleren Edvard 
Munch. Senere blev Marina benyttet som trykkeri, indtil apoteker Beck købte den og 
indrettede apotek i den. 

Huset råder over ca. 400 kvadratmeter boligareal i de 2 etager, og der hører også en lille have
til. Den nye ejer vil efter forlydende indrette ejerlejligheder i ejendommen. Disse lejligheder
vil i så fald få en pragtfuld udsigt over mod Aalholm slot og ud over Nysted Nor. 

[Red: Det var A. Munch selv der 1878 lod Villa Marina opføre, 3 år efter Gregers Raben døde. 
Edvard Munch var søn af en fætter til Andreas Munch]

1. dec. I dag tiltræder Nysteds nye apoteker J. Bolund Jensen. Det sker foreløbig i Villa Marina, men 
senere flytter apoteket til Adelgade 13. 

Apoteket i Nysted er oprettet i 1826, da der blev givet kongeligt privilegium til et apotek. 
Åbningen fandt sted i Adelgade 78. I 1834 flyttede apoteket til Adelgade 28 og i 1942 til 
Adelgade 24. I 1962 flyttedes det til Villa Marina, hvorfra det nu skal flytte til Adelgade 13. 
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(Se også 11/7-1980 og september 1980 og 15/11-1980). 
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1981
Jan. Nysted byråd har besluttet at nedlægge Informationsbutikken efter den vedtagne prøvetid. 

Der foreligger ingen oplysning om, hvad årsagen er. (Se også 10/4-1980). 

17. jan. Det ligger nu fast, at apoteket flytter fra Marina til Adelgade 11 -d. 1. februar 1981. Kunderne
kommer ikke til at mærke flytningen, idet den sker i week-enden lørdag den 31/1 og søndag 
den 1/2. 

22. jan. Den nye bureauchef for Nysted Turistbureau - Erik Herfelt, hans hustru Aase Herfelt og 
datteren Lise er nu flyttet til Nysted og skal bo i Adelgade 65 i lejligheden, der ligger i 
forbindelse med Turistbureauet. Erik Herfelt kommer fra Farum og har i en lang årrække 
beklædt forskellige stillinger indenfor erhvervslivet – bl.a. reklame - og marketingsopgaver. 
Sådanne opgaver vil han også påtage sig free lance i sin fritid fra turistarbejdet. 

24. jan. Ifølge Folketidende åbner konduktør Ernst Jørgensen, C. A. Hansensvej, et nyt V. V. S.- firma i
Nysted. Ernst Jørgensen er 34 år. Han har tidligere været ansat hos Klemmensen og Nielsen, 
Toreby. Ernst Jørgensen har ansat 4 medhjælpere og håber på såvel store byggearbejder som 
dryppende vandhaner. 

24. jan. I efteråret behandlede Nysted Byråd regionplanen for området og havde en del indvendinger. 
Bl.a. var man utilfreds med, at der ikke måtte opføres feriebyer og feriehoteller indenfor 
kommunens grænser. Man fandt det absurd, idet kommunen for længe siden er erklæret for 
grønt område uden industrielle muligheder. Amtets motivering er den alm. økonomiske 
stramning og mener, at Nysted har nok i "Den gamle Gård" i Stubberup. Nysted afviser dette, 
fordi dette center i Stubberup året rundt er besat af tyske turister. Man mener, der bør være 
muligheder for andre turister også. 

24. jan. Villa Marina, som nu ikke mere skal være apotek, er en historisk bygning for Nysted. Den blev 
opført i 1878 af grev Gregers Raben til Aalholm. Han opførte den til sin adoptivdatter - Amalie
Raben og hendes mand, den norske digter Andreas Munch, som var broder til den berømte 
maler Edvard Munch. Amalie Raben og hendes mand anvendte Marina til sommerbolig. Munch 
har skrevet et digt om huset: 

Villa Marina, yndig bolig, 
smilende venligt til skov og sø, 
favn du din gamle digter fortroligt, 
lær ham at tilgive, lær ham at dø. 

A. Munch døde i 1884 i København og hans hustru bosatte sig derefter i Marina. Huset er 
tegnet af arkitekt Dahlerup, som også tegnede Det kongelige Teater. 

[Red: se 15. nov. 1980]

2. feb. Apotekerbevilling i Nysted stammer helt fra 1827, da kongen første gang gav bevilling til et 
apotek, der dengang lå i Adelgade 78. I 1834 flyttede apoteket til Adelgade 28. I 1942 til 
Adelgade 24, og den 23. juni 1962 til villa Maribo - Adelgade 56 - og nu den 31/1-1981 til 
Adelgade 11.

12. feb. Det gamle kornmagasin i Nysteds nordlige bydel, som er fredet i klasse B, har netop modtaget
et tilskud på 100.000 kr. til reparation af taget. Tilskud er kommet fra Fredningsstyrelsen. 
Kommunen skyder selv 47.000 kr. til. Man omgås med tanker om at henlægge kulturaktiviteter
til den gamle bygning. Evt. et museum eller et lokalhistorisk arkiv, men der er ikke truffet 
nogen bestemmelse om dette. 
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Bygningsregistrant
1. marts Fra dags dato flytter en arkitekt fra Fredningsstyrelsen midlertidigt til Nysted for at registrere

bevaringsværdige bygninger. 270 huse i bymidten og ved havnen skal registreres, og 
materialet skal bagefter samles i et bogværk. Samtlige ejendomme skal fotograferes, og 
en del af dem tillige måles op, således at også grundridsene bliver registreret. Fredningssty-
relsen vil betale selve registreringsarbejdet, og det sker ved at betale ovennævnte arkitekt. 
Nysted kommune skal dernæst betale det værk, der kommer ud af registreringen, den så-
kaldte registrant. Det forventes, at det bliver et ret omfattende værk. Bogen vil til sin tid 
kunne købes af befolkningen. Bevaringsforeningen har lovet at stille sit arkivmateriale til 
rådighed for arkitekten. 

Bevaringsforeningen har dags dato 70 enkeltpersoner som medlemmer, mens 10 organisationer
og virksomheder også har tilsluttet sig. Siden 1974 har bevaringsforeningen været meget 
aktiv, hvilket bl.a. har ført til indførelsen af den såkaldte bevaringsvedtægt, som blev 
enstemmigt vedtaget, da den blev behandlet i Nysted Byråd. 

Scan Space
7. marts Eksportvirksomheden Scan Space i Nysted, der standsede betalingerne for ca. 3 måneder 

siden, er nu reddet, ifølge Folketidende. 

Virksomheden, der fremstiller tagkonstruktioner efter et specielt rumgittersystem, er købt af 
et stort svensk firma med internationalt omfang. Scan Space får derefter et samlet økonomisk
grundlag på 1,7 mill. kr., hvoraf ½ mill. udgør aktiekapitalen. Den daglige ledelse er lagt i 
hænderne på de hidtidige ledere af virksomheden, ingeniørerne Flemming Kristiansen og Tage
Wenzel Jensen med ansvar for henholdsvis markedsføring og produktion - i samarbejde med 
en svensk styringsgruppe. Det svenske firma, som nu ejer Scan Space, er "Markbyrån AB", 
Sveriges førende organisation indenfor salg af fritidshuse. 

Dette selskabs hovedaktionær er direktør Jan Rosengren, som også driver en auto-leasing 
firma og et finansieringsselskab til formidling af huskredit. Selskaberne har hovedkontor i 
Gøteborg og afdelinger i Stockholm, Spanien, Grækenland, England og nu også snart i 
København. Det svenske firma blev startet i 1967 og er nu ledende i Sverige indenfor salg af 
fritidshuse. I Sverige har virksomheden formidlet og bygget ca. 100.000 enheder siden 1967, 
men desuden er der i middelhavsområdet opført 3-400 rækkehuse pr. år. 

Nu kan Scan Space give sig i kast med nye ordrer fra ind- og udland. Ved betalingsstands-
ningen havde Scan Space en ordrebeholdning på ca. 3,5 mill. kr. I mellemtiden er ca. ½ mill. 
af disse gået tabt. I dag er der ordrer på ca. 1,5 mill. Virksomheden har 15 mand ansat 
(angående Scan Space se også 24/9-1980). 

11. marts Bogtrykker Ib Rasmussen har skabt firmaet "Danish Book printing Co". Selskabet er et anparts-
selskab med Ib Rasmussen som eneste anpartshaver. Virksomheden drives i nær tilknytning til 
Nysted Avis'es bogtrykkeri, der også drives af Ib Rasmussen, men "Danish Book Pr." er et selv-
stændigt produktionsselskab med kontorer også i Nykøbing F. og København. Virksomheden, 
der råder over en mindre og en stor trykkeri-maskine, har netop bestilt en maskine af 
mellemstørrelse til at dække et behov på det felt. Det er en brugt Heidelberg til ca. 150.000 
kr. Virksomheden har 15 -16 medarbejdere. Man er i øjeblikket ved at effektuere store ordrer,
som er videregivet fra et københavnsk trykkeri, herunder udsendelse af flere tusinde eksem-
plarer bøger for "Disney Bogklub" samt trykning af nogle sjællandske lokalte telefonbøger. 

Ib Rasmussen oplyser, at ca. 90 % af firmaets trykopgaver er placeret i København, og at det 
årlige forbrug af papir repræsenterer en udgift på 2 mill. kr. Virksomheden i Nysted har netop
accepteret en ordre fra Norge på trykning af 16 store romaner, der skal udgives i et antal 
eksemplarer, der varierer fra 10.000 - 40.000. Man er i stand til pr. dag at trykke en roman i 
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120.000 eksemplarer. Firmaet har også nylig fået tilbud fra flere arabiske stater om tykning af
et større antal bøger af religiøst indhold. Tilbuddet skal forhandles om få dage. 

Danish Book Printing Co. er i øvrigt ikke medlem af Dansk arbejdsgiverforening, så der kan 
ikke blive typografkonflikt i denne virksomhed af den grund. 

25. marts Gartner Per Hansen har solgt sin forretning til Anne Marie Jensen, der i mange år har været 
medhjælper i forretningen. Per Hansen ønsker for eftertiden kun at beskæftige sig med 
anlægsgartneriet. Han flytter sit grej og mandskab til Simon Hansens hal, som han købte for 
nogle år siden. Handelen gælder fra 1/4-1981. 

10. april Nysted er som eneste danske kommune udpeget som studieobjekt for europæisk energi-
forskning. Det er sket, fordi Nysted har en energiplan, der betegnes som noget enestående i 
Danmark. Derfor indgår Nysted i et fælleseuropæisk projekt på lige fod med svenske, vest-
tyske, svejtsiske og andre landes tilsvarende projekter. I den anledning besøger nordmanden 
Tormod Lunde Nysted. Han er knyttet til et svensk energi forskningscenter, og han skal se 
nærmere på Nysteds planlægning. Han skal tale med enkeltpersoner og institutioner, der har 
tilknytning til projektet. Han skal undersøge, hvordan de lokale initiativer er opstået. Man vil 
prøve at gøre resultaterne i de enkelte lande sammenlignelige. 

29. april Se 14/6-1980 angående ruten. Ifølge Ny Dag af denne dato betaler den danske besætning ikke
en krone i skat til Danmark, hverken til stat eller kommune, idet den behandles, som var den 
ansat i udlandet. Beskatningen tilfalder de tyske myndigheder, fordi skibet er indregistreret 
under tysk flag. Hvis det havde været indregistreret under dansk flag, var besætningen blevet
skattepligtige i henhold til reglerne om sømandsskat. 
Den danske stat har derimod en del udgifter til personale i pas- og toldkontrollen. 

Juni Nysted Efterskole (det tidligere børnehjem MAO) står nu for en millionudvidelse. Skolen har 
fået et lån på 700.000 kr. fra Egmont H. Petersens fond og vil nu foretage den længe plan-
lagte udvidelse med en ny fløj, der skal rumme elevværelser, nyt køkken og ny spisesal. 
Amtsrådet har tidligere ydet et lån på 400.000 kr., men det var ikke nok, og man turde ikke 
gå ud på det almindelige lånemarked, idet man var bange for ikke at kunne klare det på 
driftsbudgettet. Lånet fra Egmont Petersen er rente- og afdragsfrit i 10 år, og til den tid er 
nybyggeriet formentlig så nedskrevet, at der bliver plads til ydelserne. 

En forbedring af køkkenregionerne har længe været påkrævet. I forbindelse med køkkenet 
indrettes ny spisesal eller kantine. Den ny fløj skal opføres vest for den nuværende skole. Der
vil blive fin udsigt over Nysted Nor. De nye elevværelser skal beboes af 2 elever i hvert 
værelse. Skolen er for tiden beregnet til ca. 50 elever, med udvidelsen øges kapaciteten. 
Byggeriet vil koste 1,3 mill. kr. og er tegnet af en af skolens lærere: arkitekt Bruno Schmidt 
Sørensen. 

Der er sket en gevaldig udvidelse i skolens aktiviteter i de seneste par år. Ved Klostergården 
er der lavet træværksted og mekanisk værksted, hvor skolens egne biler og maskiner repa-
reres af eleverne. I fjor blev eleverne opdelt i "firmaer", der arbejder som private firmaer 
med nøjagtigt bogholderi og investeringer, der helst skal forrente sig. 

Eleverne lærer på den måde både dansk, samfundsfag og matematik. P.t. er et elevhold ved 
at støbe grund ved Klostergården til den bådehal, som man har erhvervet fra Egon Bredgård. 
Den skal fungere som støbehal ved de 2 andre værksteder på Klostergården. Giro 413 i 
radioen har også i disse dage givet 17.000 kr. til hjælp til et nyt vaskeri, der vil koste 70.000 
kr. 

16. juni Lene Svendsen, der i 5 år har været kordegn og kirkesanger samt kirkekasserer i Nysted, har 
pr. 1/8-1981 opsagt sin stilling, idet hun fra den dato er ansat som kordegn ved Slotskirken i 
Hillerød. Stillingen er et avancement, idet det bliver en heldagsstilling med tjenestemands-
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status. 

26. juni Aalholm har nu fået en ny attraktion, nemlig en biograf. Baron J. O. Raben-Levetzau har 
dermed fået realiseret en gammel drøm. Biografen er lavet med stole og andre ting fra den 
nedlagte Kino-biograf i Nykøbing F. Biografen har været dyr at stille på benene, men hvor dyr,
ønsker baronen ikke at røbe. 

Det er hensigten, at biografen skal køre fra 3 -5 forestillinger daglig med racerfilm og film om
bilens historie. Daglig leder af biografen bliver den tidligere direktør for samme biograf i 
Nykøbing, Tage Ravn. 

Alfred Landt
1. juli En farverig personlighed - fisker Alfred Landt er død kun få dage før han kunne været blevet 

90 år. Alfred Landt har boet de sidste mange år i det såkaldte "Røgehus" ved havnen. Han var 
en bemærkelsesværdig person, en ener. Han var ugift hele sit liv og levede i det hele taget 
efter ledetråden: frihed og uafhængighed, ingen skulle fortælle ham, hvorledes han skulle 
leve sit liv. De sidste måneder af hans liv måtte han tilbringe dels på sygehus og senere 
plejehjemmet Solgården, Herritslev. Alfred Landt var kendt af alle i Nysted, og han kendte 
også dem. Han var ud af gammel fiskerslægt i Nysted, og han var selv fisker med liv og sjæl. 
Han vidste nøjagtig, hvornår rejerne kom, hvornår ålen var bedst, og trods benbrud røgtede 
han selv garn indtil et par år før han døde. 

I sine unge dage fangede Alfred Landt sæler på Rødsand sammen med broderen Niels Landt, 
men senere var det altså almindeligt fiskeri, der optog ham. Alfred Landt elskede naturen i og
omkring Nysted Nor. Han elskede også at tale med damer, selvom han altså aldrig giftede sig. 
For dem, der kendte ham godt, var Alfred Landt en blanding af det primitive og det meget 
taktfulde, altid parat til en snak, hvis man havde tid, for der skulle god tid til at tale med 
ham. Alle damer, han talte med var i hans titulering "smukke børn", også selvom de var noget 
op i årene. 

Undertegnede havde engang besøg af ham i anledning af en oplysning, han ønskede. Da jeg 
havde en plade kager i ovnen, sagde jeg til ham: Sæt Dem et øjeblik, Landt, jeg finder en 
bajer til Dem. De behøver ikke, at tage træskoene af. Jamen frue, man har vel pli, svarede 
Landt mig og tog træskoene af og placerede dem uden for døren. 

Alfred Landt kunne godt blive grov og vred, men aldrig overfor dem, der behandlede ham 
høfligt. Nysted har bestemt mistet en stor personlighed. 

16. juli Bådebygger Egon Bredgaard, Nysted, er blevet erklæret konkurs. Man ved endnu ikke, hvor 
stor gælden er. Den 27/11-1980 standsede han betalingerne på grund af en gæld på ca. 1 mill.
kr. 

22. juli En af Nysteds håndværksvirksomheder har skiftet ejer, idet V. V. S.- mester Robert Hansen har
solgt sin virksomhed til sin søn Steen Hansen. Robert Hansen er kun 60 år, men trækker sig 
tilbage for at give sønnen, som er 34 år, en chance, mens han er ung. Virksomheden er Ny-
steds ældste. Robert Hansen overtog den i 1945 fra et gammelt familieforetagende brødrene 
Danielsens blikkenslagervirksomhed. Der har indtil nu været blikkenslagervirksomhed i samme
ejendom - Adelgade 14 -i ca. 120 år. 

28. aug. (se også 7/3-1981). Eksportvirksomheden Scan Space i Nysted er kommet i en alvorlig 
klemme. Til trods for at firmaet ligger inde med ordrer for i alt 14 mill. kr., er der indgivet 
konkursanmeldelse mod firmaet fra Sparekassen SDS. 

Firmaet har p.t. lukket og hjemsendt sine 14 medarbejdere. Virksomheden lå også stille i 
slutningen af 1980 ca. 3 måneder, men Jan Rosengrens køb, der dengang skulle redde firma- 
et, blev annulleret, fordi den svenske rigsbank modsatte sig transaktionen. Siden kom en 
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københavnsk forretningsmand ind i billedet (Stig Granholm Mortensen) og blev direktør, og 
firmaet blev rekonstrueret. Men et forsøg på at skaffe firmaet bedre økonomisk baggrund, 
lykkedes ikke. Der udfoldes stadig stor aktivitet for at redde situationen. 

26. sept. 5. december 1981 har Falck-afdelingen i Nysted eksisteret i 50 år. Jubilæet fejres allerede nu 
den 3/10-1981, da den dato alligevel skal markeres på grund af korpsets 75 års jubilæum. 
Falck i Nysted har i dag 21 ansatte: 10 faste, en falckoline, 9 brandmænd og 1 rengørings-
assistent. 

5. december 1931 blev den første kontrakt mellem Nysted købstad og Falcks redningskorps 
underskrevet. Kommunen skulle årligt forud betale 15 Øre pr. indbygger. Stationen lå dengang
i urmager Krølls gård, og man rådede blot over 1 sprøjte samt to mand og en reserve. 
Få år senere flyttede stationen til Chr. Truelsens ejendom i Adelgade 51. Der lå stationen 1/6-
1960, da den blev overtaget af den nuværende leder Laurits Brockdorff, der kom fra Skærbæk
i Sønderjylland. Samtidig flyttede stationen til Skansevej. 

I dag har stationen 9 køretøjer, en kabineladvogn, en vejpatruljevogn, en bjærgningsvogn, en 
ambulance, en automobilsprøjte, en tankvogn og 3 personvogne. 

26. sept. Forhenværende kommuneingeniør Th. Christiansen døde torsdag den 24/9-1981 efter kort tids
sygdom - 72 år gammel. Th. Christiansen var uddannet som maskinmester og havde ekstra 
uddannelse indenfor de tekniske grene som vand, gas og elektricitet. I sine unge år sejlede 
han på verdenshavene, men i 1936 gik han i land og blev ansat ved Frederiksværks tekniske 
forvaltning. I 1941 blev han ansat ved Nysted kommune som driftsbestyrer på de kommunale 
værker og leder af teknisk forvaltning. Disse gøremål udviklede sig efterhånden til 
at blive et kommuneingeniør-job, ikke mindst efter kommunesammenlægningen i 1970. 

Th. Christiansen var en usædvanlig pligtopfyldende mand. Han var i aktivitet fra tidlig morgen
til aften, ikke blot i sin kontorstol, men lige så ofte ude "i marken" ved det praktiske. Hans 
samarbejdsevne var stor, både når det gjaldt myndigheder og befolkning. Han var derfor et 
meget fremkommeligt og vellidt menneske og dertil et meget beskedent menneske, når det 
drejede sig om hans person. I begyndelsen af 1977 trak han sig tilbage efter 36 år i Nysted 
kommunes tjeneste, men til sin død påtog han sig stadig af og til mindre opgaver for kommu-
nen, navnlig efter at hans hustru døde i 1978. 

10. okt. Torsdag den 8/10 afgik advokat Steen Møller, Nysted, ved døden. Steen Møller havde i en 
længere periode lidt af et ondartet halsonde, men døden kom nu alligevel overraskende efter
kun få dages indlæggelse på Centralsygehuset i Nykøbing F. 

Steen Møller kom til Nysted i 1940 fra Kolding. Han købte daværende sagfører Poulsens 
praksis og oparbejdede hurtigt denne til en stor og kendt praksis. Han fik ret hurtigt møderet 
for landsretten og blev derved landsretssagfører. Han havde også adgang til at procedere i 
Højesteret. I mange år fungerede han som en dygtig og for klienterne velrenommeret 
forsvarer. 

I en årrække var Steen Møller formand for sine kolleger på Lolland-Falster og i 9 år var han 
næstformand i advokatnævnet. Steen Møller var også Ridder af Dannebrog. Lokalsamfundet 
optog ham meget. I en periode var han medlem af Nysted byråd, og senere har han i flere 
sager været advokat for Nysted kommune, medens det modsatte også har været tilfældet. 
I 1969 optog Steen Møller advokat Gert Fogtdal i sit firma, som siden har fået endnu en jurist,
fuldmægtig Søren Pedersson, til hjælp. 

Ifølge Folketidende følgende oplysninger: 
• Landmandssøn fra Nordfalster. 
• Embedseksamen i 1937. 
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• 3 år fuldmægtig i Svendborg og Kolding. 
• 1940 til Nysted. 
• 1945 landsretssagfører.
• 1953 møderet for Højesteret. 
• 1950-58 bestyrelsen for advokaternes 4. kreds - de 2 sidste år 9 som formand. 
• 1962-65 i erhvervsrådet. 
• I 8 år medlem af advokatnævnet. 1973 
• Ridder af Dannebrog. 

Mere privat: 1948 tog initiativet til oprettelse af L. Y. M.- kreds i Nysted. Ved sin død medlem 
af lokalrådet i Den Danske Bank. 
Fritidssysler: Bridge og ornitologi. Begge dele var han ekspert i. Han blev betragtet som 
en af landets fineste fuglekendere, hvilket førte ham på studieture til udlandet sammen med 
andre eksperter. 

Advokat Gert Fogtdal overtager virksomheden alene efter Steen Møller's død. 

[Red: LYM = Lægmandsbevægelsen for Ydre Mission]

30. okt. Nu produceres der igen champignon i Nysted, efter at virksomheden har ligget stille i 
adskillige år, efter at forrige ejer måtte give op. De 5 Østlollandske kommuner, som omfatter 
Nysted, Sakskøbing, Maribo, Holeby og Rødby, overtog virksomheden i april i år med henblik 
på at etablere et beskæftigelsesprojekt med ansættelse af arbejdsledige i de 5 kommuner. 
Der er for tiden ansat ca. 15, men man mener, det kan fordobles, når produktionen når op på 
sit højeste om nogle få måneder. 

Produkterne afsættes udelukkende til konserves, som også går til eksport. Der kalkuleres i det
første år med en indtægt på 1,2 mill. kr., men det overgåes desværre af udgifterne. 
Projektledere bliver Flemming og Annie Spenner, som er eksperter på området. 

30. okt. Bent Bille-Hansen bliver Nysteds kommende borgmester. Han er valgt af partiet Venstre. 
Venstre og Konservative, Radikale, Kommunelisten og Fremskridtspartiet - i alt 11 mandater - 
vil stemme på Bent Bille-Hansen. Socialdemokraterne kommer dermed i opposition efter at 
have haft borgmester i 2 perioder.

15. dec. Nysted kommune har pr. 14/12-1981 solgt havnebygningen til rederiet Dania for kontant 
500.000 kr. Hvis rederiet standser sine ture fra Nysted snart, kan kommunen købe bygningen 
tilbage for 250.000 kr. Hvis ruten nedlægges indenfor de kommende 10 år, vil tilbagekøbs-
prisen blive nedsat med 25.000 kr. pr. år. Dania Line overtager bygningen fra 1/1- 1982 og den
skal rumme lokaler til paskontrol, toldkontrol, billetkontor og toiletter. 

Nysted kommune vil bruge provenuet til opførelse af en ny havnebygning i træ - nord for 
bådeværftet. Bygningen skal være på 160 kvadratmeter og skal rumme cafeteria, toiletter og 
bruserum til sejlerne samt kontor til havnemesteren. Bygningen skal stå færdig til 1/6-1982. 
Kioskejer Helmer Frederiksen flytter over i den nye bygning. 

22. dec. Der er udsendt et stort værk fra veterinærmedicinsk museum. Værket omhand-
ler danske dyrlægeinstrumenter gennem 200 år, og mange af disse instrumenter er opfundet 
ud fra landdyrlægernes praktiske erfaring. 

Forholdene i stalden var ofte snævre, og et sygt, tungt dyr kunne være vanskeligt at operere 
under så trange forhold. Dyrlæge Vilhelm Kollat Hansen havde i mange år praksis i Kettinge. 
(Praksis blev i 1957 overtaget af hans søn). Den gamle var mester for en gribeklo, der blev 
fæstnet i en loftsbjælke. Forneden var der fastgjort et hejseapparat med et seletøj, der 
kunne føres om maven på den syge hest eller ko. 

I værket findes også en tegning af en landdyrlæge i praksis. Modellen til denne tegning er 
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dyrlæge Jens Hansen (1848 -1921) far til ovennævnte dyrlæge Vilhelm Hansen. Jens Hansen 
havde praksis i Østergade i Nysted (1874 -1911) og passede sin praksis i den tegnede gig.

Dyrlæge Jens Hansen
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1982
26. jan. Man vil prøve at lave nye jobs i Nysted i anledning af den store arbejdsløshed. Der er afsat 

3,6 mill. kr. til projekter og beskæftigelsesforanstaltninger. Ungdomsarbejdsløsheden indtager
en væsentlig rolle i de bestræbelser, der gøres for at sætte projekter i sving. Ifølge lovbe-
faling er der sat 56,- kr. af pr. indbygger = 333.920,- kr. til ekstraordinære foranstaltninger. 
Pengene er beregnet til samarbejdet mellem de midt- og Østlollandske kommuner omkring 
ungdomsgarantiordningen, og resten af de 3,6 mill. kr. er sat af kommunen. Af disse penge 
refunderer staten 1,6 mill. kr. Også arbejdsmarkedsnævnet refunderer noget - ca. 300.000 
kr. , så kommunens egen udgift bliver på 1,9 mill. kr. 

Man vil forsøge fortsættelse af igangværende arbejder f.eks. arbejdet på champignonfabrik-
ken, hvor 17 personer er beskæftiget for tiden, heraf 12 under 25 år. Andre er beskæftigede 
på kommunale institutioner, f.eks. Nysted elværk, plejehjemmene, skoleadministrationen, 
børnehaveklasserne etc. 

Man vil nu fra det nynedsatte beskæftigelsesudvalg prøve at iværksætte flere foranstaltninger
f.eks. en "bygningsgruppe" i lighed med sidste år. Denne gruppe består af 5-6 mand, både 
langtids- og almindeligt ledige, og den skal beskæftige sig med renoveringer af kommunale 
bygninger og anlæg, f.eks. pakhuset i Adelgade. Lønningerne betales over projektmidlerne, 
medens materialerne dækkes af kommunen. Man vil også forsøge med en "grøn gruppe”, der 
skal være tilknyttet Nysted kommunes grønne projekt. som er udarbejdet af landskabsarki-
tekt Peter Thorsen, København. Projektet omfatter beplantninger, sti-anlæg etc. 

Beskæftigelsesudvalget vil også prøve på at igangsætte en sygevagtsordning for børn. Ord-
ningen skal gælde opsyn med mindre børn, der er syge, og hvis forældre skal på arbejde. 
Ordningen bliver gratis for forældrene, men de skal selv sørge for transporten af sygevagten. 
Ordningen tænkes iværksat ca. 1. marts. De nyansatte skal gennemgå et 14-dages kursus. 
Ordningen skal foreløbig prøves i en 9 måneders forsøgsperiode, og der regnes med en udgift 
på ca. 150.000 kr., som skal dækkes af midlerne for ledighedsbekæmpelse. 

1. jan. (se også juni 1981) Dags dato startes første etape i et millionbyggeri i Nysted. Det er Nysted 
Efterskole (tidligere Maribo amts optagelseshjem), der påbegynder en tiltrængt udvidelse. 1. 
etape omfatter en fløj med elevværelser, køkken og kantine. Byggeriet er takseret til 1.1 
mill. kr., som er sikret ved lån og tilskud fra henholdsvis amtet og Egmont H. Petersens Fond. 
Man håber, at byggeriet kan blive færdigt til sommer. 

4. feb. Dania Line og Nysted kommune har forhandlet om mulighederne for, at Dania Line får lov til 
at sætte endnu en båd i gang fra juni til september. Nysted kommune stiller den betingelse, 
at Dania Line så også laver en rute, der går den modsatte vej, så der også bliver landsat 
tyskere i Nysted. Dania Lines tanke med den nye båd er, at de to både skal afgå fra Nysted 
med en times mellemrum 10.30 og 11.30 og hjemkomst 16.30 og 17.30. Man ønsker samtidig 
også, dobbeltafgang onsdag og lørdag aften. 

Ved et senere møde om sagen viste det sig, at rederiet var parat til en rute den modsatte vej,
men ikke på en måde, der kan tilfredsstille Nysted. De tilbyder en båd med ophold her i 1½ 
time i 8 uger, medens Nysted ønsker ophold i 2½ time i 12 uger. Ruten befordrede i 1981 
mellem 100.000 og 110.000 danskere Nysted - Burgstaaken retur. 

8. feb. Bogtrykker Ib Rasmussen, Nysted, indgav i fredags begæring om betalingsstandsning for 
Nysted Avis Bogtrykkeri samt 3 andre firmaer, som er knyttet til virksomheden i Nysted. Sam-
tidig understreger han dog, at der er rimelige chancer for, at virksomheden i Nysted kan red-
des, så annoncebladet Nysted Avis fortsat kan udkomme en gang om ugen. Der er 3 måneder 
til at klare situationen. 
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Baggrunden for vanskelighederne er store tab, som bogtrykkeriet har lidt i den senere tid på 
grund af, at andre virksomheder, som var skyldnere, er gået konkurs. I løbet af de senere år 
har Ib Rasmussen tabt 2,4 mill. kr. fordi andre firmaer er gået ned. De 3 andre firmaer, som Ib
Rasmussen også har indgivet begæring om betalingsstandsning for, er: Danish Book Printing 
Co. (trykning af skolebøger til afrikanske lande), Den Danske Etats Reklame i København samt 
forlaget "Tryk på" i København. Det sidste er et foretagende, som Ib Rasmussen for knapt et år
siden var tvunget til at overtage, for at undgå et tab i udestående fordringer på 800.000 kr. 
Dette firma regner man ikke med at kunne redde. 

Den halve snes medarbejdere på virksomheden i Nysted har fået deres opsigelse, men arbej-
der foreløbig videre med de foreliggende opgaver, herunder fremstillingen af Nysted Avis.

24. feb. A/S Stubberup Maskinfabrik, Klostervej, Nysted, der har været under konkursbehandling i et 
år, er nu solgt til Industriens Hypotekfond for 772.000 kr. Salget skete ved en tvangsauktion. 
Statskassen har derved sat 100.000 kr. over styr. 

Andre panthavere var kreditforeningen Danmark og sparekassen S.D.S. Den samlede tinglyste 
gæld i konkursboet var ca. 2,5 mill. kr. Det er ikke fondens hensigt at drive virksomheden 
videre, men man vil sælge den så hurtigt som muligt til nyetablering af en anden produktion. 

25. feb. Ifølge Folketidende har Lolland-Falsters lokalhistoriske samfund fremsat ideen om, at Nysted 
kommune bør udgive et lokalhistorisk billedværk i 1984, når Nysted markerer sit 575 års 
købstadsjubilæum. Tanken er foreløbig blevet godt modtaget i undervisnings- og 
kulturudvalget. Løselige beregninger siger, det kan laves for 10.000 kr. 
Tanken er nu overgivet til jubilæumsudvalget, som skal tilrettelægge hele 
jubilæumsarrangementet, til videre foranstaltning. 

25. feb. Nysted Efterskole holder i morgen den 26/2 -1982 om formiddagen et spændende møde med 
inspirationer til projekter til bekæmpelse af arbejdsløsheden. Der skal foranstaltes et debat-
møde med den engelske socialfilosof Alec Dickson, der i sit hjemland har oprettet en utradi-
tionelt arbejdende organisation for frivillig samfundstjeneste. I mødet deltager også Mr. 
Dicksons undervisningschef Richard O'Connell. 

Der er kun inviteret få personer til mødet. Fra amtet: amtsborgmester Trolborg, viceborg-
mester Anker Jørgensen samt et par embedsmænd fra amtet. Fra Nysted: borgmester Bent 
Bille Hansen, socialudvalgsformand Børge Wilcken-Petersen og socialinspektør Erik Larsen. 

Dicksons organisation hedder: Community Service Volunteers, og den har i dag ca. 100 
lønnede og ca. 4500 frivillige medarbejdere. Aktiviteterne er: frivillig samfundstjeneste 
beregnet for skolebørn, sociale tabere og kriminelle. Fremstilling af undervisningsmateriale 
med relevant samfundsindhold, fremstilling af socialinformation samt tilrettelæggelse af 
projekter til bekæmpelse af arbejdsløshed. 

27. feb. Amtet vil gå ind for, at der gives yderligere 4 års dispensation for campingpladsens placering 
ved Skansen. Afgørelsen ligger imidlertid ved amtsfredningsnævnets sydlige kreds, hvis 
formand er dommer K.W. Kofoed. En forudsætning for amtets velvilje er, at kommunen straks 
fortsætter tilberedning af ny plads og afsætter midler til det på anlægsbudgettet. Der vil ikke
blive givet flere chancer fra amtet. 

Formand for naturfredningskomt. Ebbe Thiesen kunne tilslutte sig dispensationen. Situationen
er herefter, at fredningsnævnet i løbet af kort tid vil afsige en kendelse. Hvis den bliver 
positiv, må Nysted gå i gang med at ordne den nye campingplads. Turistforeningen vil godt 
hjælpe med udgifterne.

22. april Nysted Turistforening har foretaget et nyt initiativ. Foreningen vil prøve at etablere et område
ved Skansen til et antal campinghytter. Foreningen har sendt en ansøgning til kommunens 
tekniske udvalg om tilladelse til at benytte den såkaldte Detzy-plads overfor rekreations-
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hjemmet på Skansevej (det tidligere pigehjem) til opførelse af en halv snes campinghytter til 
udlejning. 

Hytterne er tænkt ganske små og skal opføres i træ. Der skal kun være en stue med fire 
køjepladser samt et rum til lidt køkken med kogeplader. Turistforeningen bekoster det hele - 
ca. 10.000 kr. pr. hytte. Desuden skal laves en fælles toiletvogn, der skal tilsluttes kloaknet-
tet. 

Man regner ikke med, at andre myndigheder, som f.eks. fredningsmyndighederne, skal invol-
veres. Detzy-pladsen er nemlig i kommunens regi og i følge tidligere planlægning et område 
udlagt til hotelbyggeri. Da dette ikke er sandsynligt, kan man lige så godt udnytte arealet til 
campinghytter. 

1. maj (se også 24/2 -1982.) Nysted kommune har købt den konkursramte Stubberup Maskinfabrik, 
Klostervej 1, Nysted. Bygningen og arealet derom skal bruges til kommunal vejmandsplads. 
Nysted kommune har købt bygningen af Industriens Hypotek, som overtog den for 772.000 kr. 
ved en tvangsauktion i februar 1982. Nysted har givet 810.000 kr. med 150.000 kr. i udbeta-
ling. (Ejndmsvurd. er 1,8 mill.) 

Resten af beløbet skal betales ved overtagelsen af lånene. Kommunen har erhvervet inden-
rigsministeriets tilladelse til købet. De 150.000 kr. i udbetaling bliver ikke noget problem for 
kommunen, idet man i flere år har afsat betydelige beløb til indretning af en ny vejmands-
plads. 

15. maj I april måned trak fhv. overlærer J. E. Grønbeck-Jørgensen sig tilbage som formand for LYM 
efter at have været formand siden starten engang i 40-erne. Gr. J. er nu 92 år. Det ser 
imidlertid ud til at være vanskeligt at finde en afløser, idet hverken generalforsamlingen i 
april eller mødet i maj gav en løsning af problemet. Kredsen holder nu ferie til september, og 
man vil så prøve at finde en ny formand i mellemtiden. Alle synes, at kredsen er for talrig og 
aktiv til at opløses. Man skal samtidig prøve at finde et nyt mødested, idet møderne siden 
starten har fundet sted hos Gr. J. 

[Red: LYM = Lægmandsbevægelsen for Ydre Mission]

Røgehuset
18. maj "Røgehuset" ved havnen er af fisker N. P. Landt skænket til kommunen. Huset er på 76 

kvadratmeter og er vurderet til en kontantværdi på 8.500 kr. Der er ingen prioriteter. 

Kommunen skænkede i 1855 fire fiskere en grund til opførelse af et redskabshus. De fire 
fiskere var: Hans Andersen, Chr. Petersen, den tyskfødte Paetschou og den tyskfødte Heinrich 
Landt, som var N. P. Landts bedstefar; Huset nedbrændte 15-20 år efter opførelsen, men blev
straks genopført. I årenes løb overtog familien Landt alle parterne i huset, og sådan har det 
været i en lang årrække. 

N. P. Landt fortæller om sin bedstefar, at han var født i Holsten, som søn af en skomager. Han 
blev uvenner med sin far om nationale spørgsmål og flygtede en nat hjemmefra. Han gik til 
Rostock, hvor han sneg sig om bord på et skib, som skulle til Gedser med lertøj, der var ind-
pakket i halmballer, og derimellem rejste han med som "blind passager”. Fra Gedser spad-
serede han til Nykøbing, blev herfra fragtet over til Lolland og gik så til Nysted, og her blev 
han resten af sit liv. 

3. sept. I løbet af 1982 er der etableret ikke mindre end 4 nye forretninger i Nysted. 
1) Tinghuset, som handler med antikviteter, 2) Partex, som handler med tøj og 
parfumeartikler, 3) E. M. Børnetøj, som har etableret sig i den tidligere skoforretning OWI, og 
nu som nr. 4) Havnerøgeriet, som er etableret af familien Dvinge, og meningen er, at det skal 
være åbent alle ugens dage i turistsæsonen. 
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Samtidig med de lyse sider kan tilføjes, Nysted Hotel nu lukker igen. Den nuværende ejer 
Birger Eriksen drejer nøglen om, og hotellet går sandsynligvis på tvangsauktion. 
De sidste 15-20 år har hotellet skiftet ejer et utal af gange. 

15. okt. (Se også 1/5 1982.) Nu har Nysted Byråd behandlet og godkendt en oversigt over, hvorledes 
vejmandspladsen skal indrettes. Det hele (købet iberegnet) er beregnet til en million kroner. I
den tidligere produktionshal skal indrettes værksted, maskinplads, mandskabsrum, kontorer 
og depoter, omklædning, garderobe, bad, toiletter m.v. Kommunen betalte 150.000 kr. 
kontant, men desuden har kommunen overtaget lån i ejendommen på knapt 659.000 kr., 
hvortil kommer ca. 20.000 kr. i omkostninger ved købet, i alt ca. 830.000 kr. for bygninger og 
tilhørende areal. Dertil kommer så indretningen af bygningen til det nye formål. Dette er 
anslået til ca. 335.000 kr. 

Aarestrups hus
4. nov. Ejendommen Adelgade 80 i Nysted, som kaldes "Aarestrups hus" bliver nu fredet. Nysted 

kommune har netop modtaget meddelelse herom fra fredningsstyrelsen. 

Aarestrups hus, der tilhørte digteren Emil Aarestrup, mens han var læge i Nysted, er et meget
ejendommeligt hus, hvilket bedst ses inde fra gården. Huset har næsten formeret sig ved 
"Knopskydning", med mærkelige tilbygninger af forskellig form. Man fortæller, at Aarestrup 
byggede en ny "knop", hver gang hans familie blev forøget. Seks af hans børn blev født i 
Nysted, mens han var embedslæge her. Familien boede i Adelgade 80 i alt i 11 år, inden den i 
1838 flyttede til Sakskøbing og senere til Odense. 

Ejendommen tilhørte indtil for kort tid siden frisørmester Svend Nielsen, som arvede den fra 
sin mor ved hendes død. Svend N. solgte ejendommen videre til museumsinspektør Aage 
Andersen, Ribe. Denne har fået kommunens tilladelse til at nedrive et baghus, som ikke er et 
af Aarestrups Byggerier.  Det er Aage Andersens hensigt at flytte hertil, når han bliver 
pensionist. Han agter da at oprette en mindestue for Emil Aarestrup. 

8. nov. Nysted Turistforening har fået en ny og spændende ide. En række lokale og udenbys kunst-
håndværkere og bildende kunstnere har modtaget indbydelse til at medvirke til planen om at 
gøre Nysted til et kunsthåndværkscenter, hvor de skal arbejde i værksteder, der skal være 
åbne for publikum. 

Tanken er, at disse værksteder i første omgang kun skal arbejde om sommeren, så byens 
turister kan se produktionsprocessen og spørge og evt. købe. Så mange typer kunsthåndværk 
som muligt ønskes gerne repræsenteret. 

Projektet bakkes op af Nysted kommune, Aalholm og andre i form af penge og arbejdsindsats. 
Man sigter efter at etablere værksteder og atelierer i offentlige og private lokaler for som-
meren 1983, men hensigten er, at det gerne skulle udvikle sig, så Nysted bliver stedet, hvortil
folk fra ind- og udland kommer for at se, lære og købe og helst hele året. Der skulle også 
gerne åbnes muligheder for undervisning inden for feltet, ligesom man regner med forskellige 
udstillinger. 

Man tænker på kunsthåndværk som keramik, glaspusteri, trædrejeri, smykkefremstilling, 
vævning, stoftryk, billedtæpper og lysestøberi. I det forberedende arbejde har kunsthånd-
værkeren Anne Vilsbøll, Hellerup, hjulpet turistforeningen. Man tænker sig at ville skaffe 
kunsthåndværkerne billige boliger - ca. ½ pris - mod at de til gengæld skal betale 10 % af 
deres salgsindtægt til turistforeningen. Man håber endvidere på, at projektet skal udvikle sig 
så meget, at der vil opstå nye arbejdspladser til forskellig administration af og hjælp for 
projektet. 
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Man har fra turistforeningen adskillige kommunale ejendomme i tankerne til brug for værk-
stederne. F.eks. huse i A. Nielsen-området, det gamle vandtårn, 1. sal i de gamles hjem og 
Landts røgehus (se 18/5 -1982). 

10. nov. Allerede i april 1980 begyndte planerne om beplantning af Gammel Torv at tage form. Nu skal
den sættes i gang, og projektet bliver mere omfattende, end man først havde regnet med. 
Man regner med at ville plante ca. 33-34 træer, hvoraf turistforeningen har bevilget de 20. 
Træerne er småbladet lind, som ganske vist kan blive høje, men som tåler beskæring.

Samtidig med plantningen af træerne sker der en trafikal omlægning af torvets parkerings-
område. De 2 vestlige tilkørsler sløjfes, idet her lægges fortov, og ny tilkørsel etableres så i 
torvets nordvestlige side. Teknisk udvalg agter i løbet af foråret 1983 at indkalde beboerne på
torvets syd-side for at høre deres mening om en evt. beplantning på børnelegepladsen. 
Beslutning tages først, når beboerne er hørt. 

10. nov. Nu udkommer Nysted-registranten under titlen "Huse i Nysted”. Værket er et resultat af 
samarbejde mellem Nysted kommune og miljøministeriet, idet sidstnævnte betaler alt undta-
gen den teknisk fremstilling. Denne tekniske fremstilling er heller ikke billig - ca. 237.000 kr. 
Registranten trykkes i 2000 eksemplarer, hvoraf de ca. 700 skal uddeles gratis til de borgere, 
hvis ejendomme er omtalt i bogen. Også miljøministeriet skal have nogle. Resten sættes i 
kommission i Anne-Maries boghandel, hvor de kan købes. Bogens forfatter er Peter Bering, 
medens Knud Petersens bogtrykkeri har trykt den. 

13. dec. Billedhuggeren Erik Bischoff, Nysted, har modtaget et legat fra Statens Kunstfond. Han er 
glad for den anerkendelse, der ligger deri. Han agter at bruge pengene til marmor. Har flere 
arbejder i tankerne og satser på at få nye ting færdige til udstilling på Charlottenborg til 
foråret. 

Campingplads og hotel
17. dec. (se også 22/4 -1982) Indtil for nylig har der været rygter fremme om, at der skulle ske store 

ting på Skansen. Nu løftes sløret for hemmeligheden. Ny campingplads skal ikke placeres på 
Skansegårdens jorder som hidtil bestemt (se også 27/2 -1982), men på den såkaldte Detzy-
plads, som ligger overfor det tidligere pigehjem. På Skansegårdens jorder, der ejes af kom-
munen, rejses så et familiehotel af private bygherrer. Den nuværende gamle campingplads 
bevares som teltplads, og den gamle Skansepavillon får et nyt driftsgrundlag. 

Skansepavillonens hidtidige forpagter Birger Th. Hansen har mest brugt lokalerne til disko-
teksaftener, men nu er kontrakten ophørt med virkning fra 1. januar 1983. Da der ikke mere 
må være andet end telte på den gamle campingplads, ønsker man nu at indrette Detzyplad-
sen, så biler og caravans også får en chance. Der skulle være plads til 90 enheder på denne 
plads. For at Detzypladsen kan fungere, skal der bygges et nyt sanitetshus. Campingkontor 
bliver indrettet i Skansepavillonen, der dog også skal drives som restaurant og cafe som 
udflugtsmål om sommeren, men man ønsker ikke mere diskoteksarrangementer. 

Familiehotellet, der skal opføres på Skansegårdens jord, er et gammelt projekt, som egentlig 
var beregnet til at blive placeret på Detzypladsen. Det private konsortium, der står bag 
opførelsen, er endnu ikke offentliggjort, men tegninger og andre planer er udfærdiget. Byg-
geriet må af hensyn til området ikke overstige l½ etage. I øjeblikket er teknisk forvaltning 
ved at udarbejde en samlet lokalplan for området med nævnte faciliteter som hovedpunkter. 
Denne plan ventes klar til byrådet i marts 1983. Derefter bliver den fremlagt et par måneder 
til offentligt gennemsyn og med normal ankefrist. 

21. dec. Nysted skole har af den 96-årige Magda Andersen, Strandvej 22 C, København Ø, modtaget en 
smuk gave. Gaven består af et fotoalbum med billeder af afgangsklasser på Nysted skole fra 
perioden 1930 -1953. I den periode var Magda Andersens mand skoleinspektør ved Nysted 
skole Chr. Andersen. 
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Billederne i albummet er private optagelser med navne tilføjet på eleverne, i nogen tilfælde 
endda forandret ved pigernes senere giftermål og desuden i mange tilfælde tilføjet drengenes
senere beskæftigelse. 

Dec. Nysted Bådelaug har nu taget et initiativ, som skal effektivisere undsætningsaktioner ved 
grundstødninger og andre vanskelige situationer for søfarende i det vanskelige farvand ved 
Nysted. Bådelauget har fået en basisstation for en VHF-radio - populært sagt en skibsradio. 
Sidste vinter gennemførte bådelauget i Nysted i samarbejde med sejlklubben et kursus i 
betjening af et sådant anlæg, således at deltagerne lærte kaldesignaler og sikkerhedsmel-
dingernes koder samt andet, som hører med til den rigtige betjening af et sådant VHF-anlæg.
 
Post- og Telegrafvæsenet har givet tilladelse til installering af anlægget, som er sat op i 
laugets hus på havnen. Radioen er åben hele tiden mens der er folk i bådelaugets hus, og det 
er der de fleste timer i døgnet. Investeringen har været på ca.: 6.000 kr.
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1983
12. jan. Nysted kommunes tekniske udvalg har indkaldt husejere og beboere på Gl. Torv til et 

orienteringsmøde angående fremtidig træbeplantning på den resterende del af torvet. (Se 
også 10/11-1982). 

22. jan. Planen om at skabe et kunst- og kunsthåndværkercenter i Nysted tager stille og roligt form. 
Turistforeningen har via turistchef Erik Herfelt for længst udsendt indbydelser til en række 
kunstnere med opfordring til at deltage i etablering af et center med værksteder rundt om i 
byen med salg af værkstedernes produktion. Lokaler til værksteder tilbyder Turistforeningen 
gratis, og boliger til kunstnere som kommer ude fra tilbydes til halv pris. Centret skal fungere
i juni, juli og august 1983. 

Kommunen har bevilget 40.000 kr. til projektet, og turistforeningen skyder 60.000 kr. ind. 10 
% af omsætningen i værkstederne skal afleveres til turistforeningen. Man har allerede regi-
streret interesse fra adskillige kunstnere indenfor forskellige kunstretninger, der foreligger 
dog på nuværende tids punkt ingen faste tilsagn. Hensigten med hele planen er at styrke 
turismen. (Se også 8/11-1982). 

4. marts Nysted Handelsstandsforening har i et møde givet udtryk for 100 % opbakning til ovennævnte 
center på betingelse af, at kunstnerne kun sælger egne produkter. 

5. marts Et nyt agenturselskab i Nysted kommune er nu optaget i aktieselskabsregisteret. Selskabets 
navn er Rysa Trading Lolland Aps, og dets formål er, som det udtrykkes i Statstidende, at drive
handel. Selskabet handler med træ, råtræ og opskåret træ, og driver både eksport og import.
Stifterne af selskabet er: Inge Marie Elisabeth Hansen, Sakskøbingvej 45 og Belek ApS, der har
John Raben-Levetzau, Aalholm, som direktør og ejer. Belek ApS har eksisteret siden 1976, et 
leasing-selskab, der ejer halvdelen af aktiekapitalen i en skovmaskineforretning og fabrik 
”Skovmas”, som ligger i Langå i Jylland, ligesom selskabet ejer et skoventreprenørfirma ved 
Hamborg. 

Rysa Trading Lolland ApS har en bestyrelse på 4, I.M.E. Hansen + Paul Helge Hansen samt John
Raben-Levetzau og skovrider Erik Stope, Aalholm. Virksomheden opkøber træ i forskellige 
danske skovdistrikter og sælger til såvel danske som udenlandske savværker. Navnet Rysa er 
afledt af Ryde Savværk, som Paul Helge Hansen tidligere har drevet, men solgte for to år 
siden. 

17. marts (Se også 7/3-1981 og 28/8-1981) Det regnes for sikkert, at Scan Space får en ordre på 7 mil-
lioner kr. på levering af tagkonstruktioner til Saudi Arabien. Der er skrevet betinget accept på 
denne kæmpeordre, der vil give virksomheden et godt opsving. Betingelsen er, at de saudi-
arabiske bygherrer kan godkende projekterne, men denne godkendelse ventes at foreligge i 
løbet af et par dage, oplyser ingeniør Kaj Thomsen, Scan Space. 

Der er tale om projekter, som virksomheden har arbejdet på et års tid. I den saudiarabiske by 
Riyadh skal opføres to store sportshaller og to internationale skoler, og det er til disse byg-
gerier, Scan Space skal levere tagkonstruktioner, de særlige rumgitter-konstruktioner, som 
ingeniør Kaj Thomsen har opfundet og har patent på. Når ordren er i hus, vil det betyde 
ansættelse af flere folk på Scan Space. Man skal yderligere levere tagkonstruktion til en 
idrætshal i Thorshavn, ligesom man har leverancer til I og H-skolen i Nykøbing F. 

Kalkværket nedlægges
19. marts Det står nu fast, at kommunen pr. 1. januar 1984 overtager arealer med mere efter Nysted 

Kalk - og Kridtværk, idet denne virksomhed nedlægges med dette års udgang. Virksomheden 
har været produktionsafdeling for Dansk Asfalt A/S. Virksomheden skal jævne arealet og 
rydde de gamle skure af vejen. Men den gamle kalkværksbro er ikke med i disse betingelser. 
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Broen er slet vedligeholdt og livsfarlig at færdes ved, der er derfor opsat et skilt med advar-
sel. Kommunen har endnu ikke taget stilling til, hvad kalkværksbroen skal eller kan anvendes 
til, men man frygter, at fredningsmyndighederne ikke vil give tilladelse til opførelse af ny bro,
hvis man river den gamle ned. 

Byrådet har i det hele taget ingen planer om, hvad man vil med kalkværksarealet + den 150 
kvm. kontor - og mandskabsbygning, som også skal blive stående på området. 

22. marts (Se også 17/3-1983) Eksportvirksomheden Scan Space A/S har nu sin kæmpeordre fra Saudi 
Arabien i hus. Det vil sige, at virksomheden i øjeblikket ligger inde med ordrer til lo millioner 
kr. 

15. april Poxy-print på Egevænget i Nysted vokser støt og roligt. Den har nu 19 medarbejdere, som 
laver printplader til elektronikindustrien. En printplade er en lille glasfiberplade, som for-
skellige elektroniske dele kan loddes fast på. Et mønster af en tynd kobberbelægning ovenpå 
pladen laver forbindelser mellem de elektroniske komponenter. Mønstrene er efterhånden 
blevet så indviklede, at de tegnes af en EDB-maskine. 

Direktør Finn Hermansen fortæller, at Poxy-print har specialiseret sig i hurtig levering af små 
oplag af printplader. Udviklingen indenfor elektronikindustrien har gjort, at man i dag regner i
hundrededele af millimeter i afstanden mellem kobberforbindelserne på printpladen. Firmaet
er i øjeblikket i gang med en produktion af små print til blodtryksmålere til et norsk firma. En
del af printet skal belægges med ægte guld. Poxy-print startede for knap 1o år siden i 
Adelgade i det gamle hotel Stad Nysted på ca. 100 kvm. Det blev for trangt, og for ca. 3½ år 
siden flyttede man ud i det nye kommunale industrihus på 450 kvm. Huset ligger i Egevænget.

15. april Foreningen til gamle skibes bevarelse har vist stor interesse for hjuldamperen "FÜRST 
SCHWARZBURG" af Nysted. Fartøjet ejes af baron J. 0. Raben-Levetzau, Aalholm. Skibet har i 
flere år været oplagt i Nysted Nor ved Aalholmparken. 

Båden blev bygget i 1886 på et værft i Stettin for firmaet Schmeil und Friedrich i Hamburg og 
fik navnet: Schmeil & Friedrich III. Fartøjet solgtes i 1907 til et tysk-østrigsk dampskibsselskab
i Dresden og navngaves "DØDVI”* I 1927 blev det overtaget af et andet selskab i Dresden og fik
navnet ”Schwarzburg". Rederiet blev nationaliseret (Østtyskland) efter anden verdenskrig og 
administreredes fra Magdeburg. Fartøjet blev doksat i Svendborg i 1965 og derefter slæbt til 
Lolland. I begyndelsen af 1972 blev fartøjet registreret i det danske skibsregister med navnet 
"FÜRST SCHWARZBURG”, - hjemmehørende i Nysted. Skibet er i dag i dårlig forfatning, idet 
ukendte har ribbet det for alt, der ikke er nagelfast. 

*[Red: dette navn er formentlig ukorrekt]

2. maj Den gamle ærværdige skansepavillon har nu sunget sit sidste vers i den funktion, den egentlig
havde. Pavillonens drift er fra og med i sommer overladt til turistforeningen. Formanden for 
turistforeningen Bjørn Ohl, Kettinge, oplyser, at foreningen har tegnet forpagtningskontrakt 
med fru Lise Pommer, Musse. Det bliver imidlertid den 22-årige datter Britta Pommer, der skal
stå for den daglige ledelse. Britta Pommer er uddannet som slagter i Slagtermarkedet, 
Nysted. Kontrakten er foreløbig tegnet for et år. Pavillonen åbner til pinse og i mellemtiden 
skal den gøres klar til sin nye funktion, nemlig som cafeteria og iskiosk. Der vil blive tilbudt 
nogle få varme retter. Foreninger kan fortsat leje pavillonen og arrangere fester.

11. maj Nysted Hotel har nu igen fået ny ejer. Anpartsselskabet YNF 1663, Kløvervænget 4, Nakskov, 
har ved tvangsauktion købt hotellet for 324.000 kr. Hotellet har indenfor en kort årrække 
skiftet ejer utallige gange. For få år siden blev hotellet handlet til 650.000 kr., da det blev 
overtaget af Birger Eriksen og Birger Th. Hansen. Revisor Henning Johansen, Hvidovre, har 
repræsenteret anpartsselskabet ved købet. Endnu ved man ikke, hvem der tegner selskabet, 
ligesom man ikke ved, når der genåbnes. Der forestår et omfattende reparationsarbejde 
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navnlig på facaden. 

22. juni Det er nu besluttet, at De Gamles Hjem i Nysted lukkes den 1/9-1983. Der er 5 beboere 
tilbage, som så flyttes til et af kommunens øvrige hjem. Beboerne får selv lov til at bestem-
me, hvilket af de tre andre hjem, de ønsker at blive flyttet over på, men det ser ud til, at 
Solgården i Herritslev bliver det foretrukne. Personalet på De Gamles Hjem - i alt 7-8 
personer - er sagt op. Problemet bliver så, hvad der skal ske med den gamle bygning i Nysted.

22. juni Nu er kunsthåndværkercentret i Nysted oppe at stå. Det er lykkedes turistforeningen at 
realisere sin plan med så stor tilslutning, så det kan sættes i gang. Centret er fordelt på flere 
bygninger i Nysted: Det fredede pakhus, Lindals butik, kommunens lille ejendom på hjørnet af
Adelgade og Jernbanegade, Ulla Frellsens hus, Nymetal og antikvitetsforretningen Tinghuset 
på Rådhustorvet. (Se også 8/11-1982 og 22/1-1983).

Bøgelund Thomsen
30. juli Mandag den 25/7-1983 døde tidligere borgmester i Nysted købstadkommune fhv. sagfører 

Sigvald Bøgelund Thomsen efter længere tids svagelighed. Einer Sigvald Bøgelund Thomsen 
blev født 24/9-1897 i København som søn af en inspektionsbetjent. Han blev cand. jur. i 1925.
Dernæst havde han stillinger som fuldmægtig i København, Nykøbing F. og Stubbekøbing. Han 
kom til Nysted den 2/5-1927 og nedsatte sig som sagfører. Han oparbejdede et solidt klientel, 
fordi han selv var solid og ubestikkelig. Fra 1936 -1942 var han i bestyrelsen for 4. 
sagførerkreds som næstformand. 

Bøgelund Thomsen var en meget flittig mand. Lampen i hans kontor og lejlighed i Adelgade 
brændte ofte til langt ud på natten, når han arbejdede med en sag. Fra retssalen huskes han 
som en blændende forsvarer med - om nødvendigt - skarpe og somme tider samfundskritiske 
indlæg. I 1968 nedlagde han sin sagførervirksomhed. 

Også som kommunalpolitiker satte han sig spor. Når ældre i Nysted i dag siger: den gamle 
borgmester, kan der kun være tale om netop ham, skønt der har været 3 borgmestre siden. 
Han kom ind i kommunalpolitik i 1937 i en vanskelig periode for Nysted købstad - rent 
økonomisk. Bøgelund Thomsen var konservativ. Han var i rådet til 1946, hvorefter han var ude
i en periode. I 1950 vendte han tilbage, og fra 1958 til 1970 var han borgmester. Han var en 
dygtig borgmester med et køligt overblik over sagerne og stor økonomisk sans. Han turde tage
en beslutning og stå ved den, selvom den vakte kritik, blot han selv syntes, den var rigtig. 
I byrådssalen var han absolut ikke "tiradernes" mand. Sagen blev kort og klart fremlagt, og 
lange ævlede debatter var ikke noget for ham. Hvis et byrådsmedlem forsøgte sig med tomme
floskler, blev vedkommende skarpt og ofte vittigt sat på plads og ført tilbage til sagen. Sådan 
noget forsøgte man ikke mere end den ene gang. 

De, der kendte Bøgelund Thomsen privat, kendte ham også fra en anden side: Den fuldendte 
hyggelige vært med stor sans for humor og menneskevarme. Bøgelund Thomsen var enlig og 
måske også lidt ensom, men vist ikke mere end han selv ønskede det. Han var, hvad man vil 
kalde en enspænder. 

I 1973 flyttede han til Odense for at være i nærheden af sine nærmeste slægtninge - et par 
kusiner. De første åringer kom han ofte på besøg i Nysted, og han fejrede da også sin 80-års 
fødselsdag her i byen på "Den Gamle Gård”. De seneste år svigtede helbredet mere og mere, 
og vi så ham ikke så ofte, og nu er han borte - en af Nysteds betydelige borgere. 

6. aug. Det fælleskommunale beskæftigelsesprojekt Nysted Champignon skal fra 1. januar 1984 
overgå til at blive en selvejende institution med en bestyrelse bestående af de 5 øst - og 
midtlollandske kommuner og med økonomisk basis i jobskabelsesmidlerne til private virksom-
heder. Denne ændring var ventet og er i princippet godkendt af det fælleskommunale 
beskæftigelsesudvalg og amtsrådets styringsgruppe. 
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Efter ophør af ungdomsgarantiordningen 1. april i år sikredes Nysted Champignons fortsatte 
drift for resten af 1983 via de offentlige jobskabelsesmidler. Nu søges byrådenes godkendelse 
af, at en selvejende institution etableres, og af at den værditilvækst, der er skabt i projektet
i garantiperioden og er finansieret af beskæftigelsesmidler, overdrages den selvejende 
institution. Endelig skal hvert byråd behandle forslaget til vedtægter for institutionen samt 
vælge hver en repræsentant til bestyrelsen, som skal bestå af 7 personer. Et medlem udpeges
af institutionens medarbejdere og desuden udpeger Erhvervscentret for Lolland-Falster og 
Møn et medlem. Bestyrelsen udpeger selv sin formand. Indtægterne forventes fra salg af 
varer og tjenesteydelser. Man påregner at kunne sælge for 4 millioner i 1984. Nysted 
Champignon har i dag værdier for ca. 1,5 millioner i form af maskiner og andet materiel. 

6. aug. Havnekajen i Nysted, hvor Dania Line lægger til, er i en sådan stand, at en reparation er 
påkrævet. Dykkerundersøgelser i foråret har afsløret, at en stor del af kajens fundament er 
ved at skride ud. Fra kommunens side mener man, at miseren skyldes Dania Line, idet skruen 
ved ud - og indsejling mudrer bunden totalt op. Der er for tiden forhandlinger imellem 
kommunen og rederiets repræsentanter om, hvem der skal betale gildet, men intet er 
afgjort. Nu er man enige om at få udarbejdet et projekt og et overslag og så tale sammen 
igen. 

Hvis det er økonomisk muligt, vil man samtidig tænke på en mindre udvidelse af molehove-
det. Foreløbig søger Teknisk Forvaltning byrådet om frigivelse af 120.000 kr. til ovennævnte 
projektering af istandsættelse og evt. udvidelse. 

Pakhuslejligheder
19. aug. Nysted kommune har solgt A. Nielsen og Co's magasin ved parkeringspladsen bag Nysted Hotel.

Magasinet er solgt til el-installatør Preben Jensen, Herritslev, der allerede har overtaget den 
gamle bygning. Det er Preben Jensens hensigt at indrette lejligheder i ejendommen.  Kommu-
nen har fået 50.000 kr. kontant for bygningen. Med dette salg har Nysted kommune løst et 
problem, som ellers var ved at gå i hårdknude.
 
Bygningen har været udbudt til salg længe, men kommunen har indtil nu kun modtaget tilbud,
der var uacceptable. Kommunen har stillet som betingelse for handelen, at bygningen bevares
i den gamle stil med bindingsværk, og denne betingelse vil blive efterkommet. Den nye ejer 
vil indrette 24 lejligheder, 2- og 3-værelses, i magasinet. 

30. sept. Scan Space A/S, der producerer tagkonstruktioner af metal efter et patenteret rumgitter-
system er for tiden inde i en god udvikling. Virksomheden er i gang med at effektuere ordrer 
både i indland og udland for ca. 17 millioner kroner. Foruden tidligere nævnte ordrer (se også 
17/3-83 og 22/3-83) er der nu en ordre på ca. 4 millioner kroner i forbindelse med renove-
ringen af Det Kongelige Teater i København og en ordre fra EDB-giganten Chr. Rovsing på 
levering af tagkonstruktion til en større testhal, som opføres i Ballerup. Desuden håber man 
på en ordre fra Norge i tilknytning til et skolebyggeri ved Stavanger. Scan Space beskæftiger 
for tiden 12 mand i produktionsafdelingen. 

Kettingehallen
26. okt. Den 1. december 1983 er det 10 år siden, at Kettingehallen toges i brug. Den selvejende 

institution: Sportscentret i Nysted kommune forbereder i den anledning en stor fødselsdags-
fest i hallen. For ti år siden, da hallen blev til, var ingen i tvivl om, at der var behov for en 
hal i kommunen. Initiativtagerne blev Preben Høgdal og Ib Jørgensen begge fra Nysted samt 
Hans Rasmussen (dengang i byrådet) og Ib Henriksen begge fra Kettinge. 

De dannede institutionen, men dermed var det ikke gjort, for også i den østlige del af kom-
munen blev der dannet en tilsvarende institution. Spørgsmålet blev så, hvor skulle hallen 
ligge? Der var stærke diskussioner om det ved borgermøder og i byrådet. De, der tilsluttede 
sig den vestlige institution, ville have hallen ved Brydebjerg, mens de øvrige holdt på Nysted-
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Kettinge området, uden der blev angivet et bestemt sted. I byrådet mundede det hele ud i en
afstemning, hvor 8 personer undlod at stemme, da det lå fast, at hallen ikke kom til 
Brydebjerg. Facit blev så 5 for Kettinge og 4 for Nysted. Så blev hallen bygget i Kettinge for 
1,6 millioner kr. Der blev bygget solidt, hvilket har betydet, at man ikke har haft problemer 
med bygningen, som tilfældet har været mange andre steder. Hallen bliver i dag benyttet 
fuldt ud, og i vinterhalvåret er det umuligt at presse flere hold ind. Så behovet for endnu en 
hal begynder at melde sig. 

Indenfor de seneste år er hallen udvidet med skydebane, som ejes af Frejlev Ungdoms- og 
Skytteforening. Der er også lavet klublokaler, der lejes af Kettinge Boldklub. Arealet er belagt
med boldbaner, og kommunen har overladt driften af det Kampmann-Boysenske svømmebad 
til den selvejende institution. 

Preben Høgdal var sportscentrets første formand, men han trak sig tilbage efter vel overstået 
byggeri og det hele var begyndt at køre. Ib Jørgensen har været kasserer siden starten (nu 
udenfor bestyrelsen), men Hans Rasmussen og Ib Henriksen er fortsat i ledelsen. Sportscentret
modtager hvert år et livsvigtigt tilskud fra kommunen. 

3. nov. Et kommunalt halmfyr til 2,3 millioner kroner kan forsyne 3 foretagender i Klostervejområdet 
i Nysted med varme, siger et rådgivende ingeniørfirma i Grenå. Det drejer sig om: den 
kommunale materialegård, Scan Space samt Nysted Champignon. Overslaget kan let udvides 
til omliggende service- og beboelsesområder. 

Champignonfabrikken tegner sig for 85 % af forbruget (ca. 280 tons olie årligt). I teknisk 
udvalg regner man med, at halm kan købes for 40 Øre pr. kg. Halm svarer i varmeværdi til ca.
1 kg olie. Der er intet afgjort i sagen. 

4. nov. Forhandling mellem Nysted kommune og rederiet Førde/Dania om fordeling af udgifterne ved 
istandsættelse af molen i Nysted havn resulterer i, at rederiet betaler 75% og kommunen 25%.
Udvidelsen af molehovedet er droppet, da det blev for dyrt, så nu drejer det sig udelukkende 
om istandsættelse. 

Antaget blev tilbud fra: Melchior og Voltelen A/S fra Hellerup på 1.094.340 kr. (incl. moms). 
Aftalen blev underskrevet fra begge sider. (Se også 6/8-1983). 

9. nov. Den 16. november 1983 er Sparekassen SDS 100 år gammel her i Nysted. Da den blev åbnet i 
1883 hed den Spare- og Lånekassen for Falsters Landbostand, og afdelingen her i Nysted blev, 
som det dengang kaldtes et agentur derfra. Den første bestyrer blev By- og Herredsfuldmæg-
tig Schwensen. 

Han var efter den tids forhold en rig mand, den 10. største skatteyder med en årsindtægt på 
4.000 kr. (Højeste skatteyder var en sagfører eller prokurator, som det hed, med en skatte-
pligtig indtægt på 11.000 kr.). Skatteprocenten var 5, og byens skatteyderes samlede ind-
komst det år var 332.000 kr. Schwensen blev afløst som sparekassebestyrer af sagfører Hov-
mand, der boede i Adelgade 52 (hvor senere borgmester Bøgelund Thomsen boede). I 30-erne 
kom N. P. Fogtdal-Petersen til. Han var bestyrer til 1970, da han afløstes af den nuværende 
bestyrer Hans Christensen. Sidstnævnte har været ansat i Nysted sparekasse siden 1963. 

10. nov. Det særlige bygningsnævn har indstillet, at Bønnelyches pakhus fredes. Dette er byrådet 
meget betænkelige ved, på grund af de økonomiske konsekvenser det kan få. Borgmester 
Bille-Hansen udtalte, at det var ret så alvorlig en sag at få en bygning fredet både for private 
og for det offentlige. Det kan indebære voldsomme økonomiske belastninger, og der sker også
altid begrænsninger af ejerens ejendomsret. Endnu er intet afgjort, og byrådet aner på 
nuværende tidspunkt ikke, hvad de skal anvende bygningen til i påkommende tilfælde. 
Foreløbig tales der om at lægge nyt tag på den ene side af den lange bygning, man mener det
vil koste i nærheden af 120.000 kr., men om det bliver til noget er endnu uvist. 
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Fredninger
23. nov. Fredningsstyrelsen har nu besluttet, at følgende bygninger i Nysted indstilles til fredning: 

• Forhuset af Gl. Torv 9 - opført i 1874. 
• Strandvejen 20 (Landts rygehus) - genopført i 1871 efter en brand. 
• Forhuset af Østergade 13 - opført i 1876 af H. L. Bønnelyche. 
• Forhus og baghus af Østergade 9 - opført i 1877 - 1878 til Nysted borgerforening. 
• Pakhuset af Adelgade 40 - opført i slutningen af 1700-tallet som kornmagasin. 

Ombygget i 1928. 
• Forhus og baghus af Adelgade 23 - opført i 1870 af Chr. Bønnelyche. 
• Fiskergade 12 - opført i midten af 1700-tallet.

10. dec. Nu skal der være debat i byrådet om alle de ejendomme kommunen ejer rundt om i kom-
munen. Efter kommunesammenlægningen ejes der ca. 50 ejendomme rundt om. 

For nogles vedkommende ligger anvendelsen fast, men der er uvished om mange andre. 
Teknisk Forvaltning har nu udarbejdet en fuldstændig liste over ejendommene med tekniske 
data, salgsvurderinger, vedligeholdelsesbehov, forbrug af el og varme, nuværende anvendelse 
og alternative anvendelsesmuligheder. Disse ting skal drøftes 14/12-1983. 

10. dec. Nysted Champignongartneri er nu klar til overgang fra fælleskommunalt beskæftigelsespro-
jekt til selvejende institution. Det skal foregå 1/1-1984. Den ny institutions ledelse har løst 
det administrative problem, og linjerne for drift og produktion er lagt. Administrationen skal 
ledes fra revisionsfirmaet Ellehammer Hansen, Nykøbing F., og man har løfte om en kasse-
kredit fra et lollandsk pengeinstitut. 

Gartneriet skal ledes af den nuværende driftsleder Flemming Spenner og hans kone, desuden 
3 damer, som skal være holdledere ved plukningen. Derudover skal der være et vist antal 
plukkere mere løst ansat. I kommende tid skal der gennemføres en ombygning med henblik på
indretning af kontor for den administrative leder. EDB- udstyr er indkøbt. 

Der er foretaget desinficering af vækstrummene, og klimaanlæg er kontrolleret og justeret af
Jysk Teknologisk Institut. (Se også 6/8-83). 

12. dec. (se også 22/4-1982) Nysted kommune - støttet af Turistforeningen - har nu travlt med at ind-
rette ny campingplads på det såkaldte Detzy-område. Man håber, at i hvert fald en del af 
pladsen kan tages i brug allerede i den kommende sæson. Den nuværende og meget populære
campingplads ved stranden neden for Skanseanlægget får sin sidste sæson i 1984. 

I september frigav byrådet ca. 99.000 kr. af bevillingen til formålet til forberedende arbejde, 
men hvis pladsen skal kunne tages i brug allerede til sommer, slår disse penge ikke til. Der 
skal f.eks. laves hegning ind mod sommerhusvejen, der skal drænes og laves andet jordarbej-
de, der skal nedgraves el-kabler, og så skal der selvfølgelig være penge til eksperter såsom 
landinspektør etc. Derfor søges der i næste byrådsmøde om en tillægsbevilling på 208.000 kr. 
mod at rådighedsbeløbet i senere regnskabsår nedsættes nogenlunde tilsvarende. 

15. dec. (se også 22/6-1983) Nysted Byråd vedtog i aftes at søge De gamles Hjem på Skansevej solgt til
Nysted Efterskole, der er interesseret i at købe bygningen til lærerboliger. Det blev under-
streget af Byrådet, at Efterskolen i tilfælde af køb ikke må anvende ejendommen til andet 
end lærerboliger. 

Det har i den senere tid været diskuteret meget - også i befolkningen - hvad der skulle være 
det gamle plejehjems skæbne. En lokal initiativgruppe, med økonomisk opbakning fra Ensom-
me Gamles Værns boligfond (EGV), har ønsket at indrette ældreboliger på grunden og i den 
eksisterende bygning med etablering af en selvejende institution. EGV har været villig til at 
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lægge 400.000 kr. på bordet pr. bolig. Kommunen ville således ikke blive direkte involveret. 
Andre forhandlinger er ført med ovennævnte Efterskole. Den har tilbudt at købe ejendom og 
grund for ½ million. Det er så hensigten, at ejendommen skal ombygges og indrettes til 4 til 5
lærerfamilier, som p.t. ikke har bopæl i Nysted kommune. Erling Andreasen og Leo Thorsen 
(begge socialdemokrater) forsvarede initiativgruppens synspunkter og påpegede, at 700 
underskrifter fra byens befolkning kunne man ikke sådan uden videre negligere. 

Palle Lærke Hansen (V), Jens Petersen (B), Bent Pedersen (C) og Bent Bille-Hansen (V) – 
borgmester - forsvarede alle salg til efterskolen. Man stemte om spørgsmålet. 5 af rådets 6 
socialdemokrater stemte imod salg til efterskolen. (Henning Rasmussen (S) stemte ikke. De 
øvrige 11 medlemmer af rådet stemte for salg til efterskolen. 

21. dec. Den 24/12 1983 fylder forhenværende dyrlæge Ejnar Henry Jensen, Østergade 13, 75 år. 
For 7 til 8 år siden tvang pludselig opstået sygdom ham til at opgive sin praksis, og siden har 
han måttet kæmpe med denne sygdom, som gør ham dårligt gående og derfor ikke så adræt 
som tidligere. 

E.H.J. har i de ca. 40 år han var dyrlæge i Nysted haft kontakt med en masse mennesker - 
både tjenstligt og selskabeligt, og han er en meget estimeret og afholdt mand. I mange år var
han formand for Forsvarsbrødrene, efter at han havde siddet i bestyrelsen først. Han blev 
valgt til formand allerede i 1943, og han har således røgtet dette hverv i mange år, inden han 
gik af. Under hans ledelse voksede afdelingen til et meget stort medlemstal. Han tog hvervet 
meget højtideligt. Hvert år på Valdemarsdagen sørgede han således for, at der blev holdt en 
højtidelighed på krigergravene fra 1864 på Nysted kirkegård, en skik som stadig følges op af 
hans efterfølger. E.H.J. var også med til at starte en lokal afdeling af Rotary, ligesom han i sin
ungdom gjorde sig gældende ved etablering af en spejdertrop i byen. Også indenfor sit fag 
har han gjort sig gældende. Fra 1942 og mange år frem var han bestyrelsesmedlem i Lolland-
Falsters dyrlægeforening og i mange år var han formand for samme forening. (1944-49 og 
1955-62). For Forsvarsbrødrene var han også en tid både kredsformand og landsbestyrelses-
medlem. 

E.H.J. tog dyrlægeeksamen i 1932, og efter at have virket som vikar og assistent et par år fik 
han sin egen praksis her i Nysted i 1934. Han er født i Horreby på Falster, men har boet i 
Nysted så mange år, at han betragtes som indfødt, og det er en stor ære her i Nysted. 
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1984
6. jan. Rutebilselskabet Børge Petersen og søn i Nysted udvider nu deres store garageanlæg på 

Wichmandsvej. Tilladelse fra kommunen er givet. Busselskabet er det største privat drevne på 
Lolland-Falster. Børge Petersen oplyser, at der skal udvides med en tilbygning, som giver plads 
til 4 busser. Tilbygningen bliver på ca. 300 kvm. Den eksisterende garage blev opført i 1972 og 
har kneben plads til 8 busser. Arbejdet skal udføres af Troels Jørgensen, Kettinge. Børge 
Petersen har p.t. ingen tanker om at anskaffe flere busser. Han etablerede sig i Nysted for 18 
år siden med varetagelse af ruten Nykøbing - Nysted - Rødby. Siden er firmaet vokset stille og 
støt. For 12 år siden blev virksomheden ramt af en storbrand som ødelagde busser og det 
daværende garageanlæg, som var en nedlagt remise fra SNN-banen. Firmaet blev med flid fra 
hele familien genrejst. I dag varetager firmaet de lokale STS-ruter, men driver også 
virksomheden som turistfart. Firmaet beskæftiger i dag 12 personer. 

31. jan. (se også 10/12-1983) Bestyrelsen for den nydannede selvejende institution, Nysted Champig-
non, synes at være usikker på sin egen sammensætning. Den konstituerede formand, Ole Bech 
Pedersen, Rødbyhavn, der er indvalgt som repræsentant for erhvervslivet, kan ikke uden 
videre bøje sig for tilsynsrådets krav om hvorledes bestyrelsen bør være sammensat.

Champignongartneriet fungerede indtil slutningen af 1983 som et kommunalt beskæftigelses-
projekt for de 5 øst- og midtlollandske kommuner med økonomisk bistand fra ungdomsgaran-
tiordningen. Fra 1/1-1984 køres foretagendet som selvejende med støtte fra jobskabelses-
midlerne. 

I god tid før overgangen nedsattes en bestyrelse på 7 personer, deriblandt et byrådsmedlem 
fra hver af de 5 kommuner. Dette kunne Tilsynsrådet ikke godkende, idet man påpeger, at 
byrådsrepræsentanterne ikke må udgøre et flertal i bestyrelsen. Man er nu i de 5 byråd gået 
med til at udvide bestyrelsen fra 7 til 11 personer, således at kommunalbestyrelserne mister 
flertallet. 

Den nye bestyrelse kommer så til at omfatte - 5 byrådsrepræsentanter, 2 fra arbejdsmarke-
dets parter, 2 fra erhvervscentret for Lolland-Falster og Møn og 2 fra gartneriets arbejdere. 
Det er denne sammensætning, Ole Bech-Pedersen har protesteret imod. Man arbejder nu 
videre med sagen, der er nemlig også det aspekt, at man ønsker at skaffe privat kapital til 
foretagendet, og i så fald vil den eller de indskydende sikkert også ønske at være 
repræsenteret i bestyrelsen. 

24. feb. Den kønne gamle bygning "The Cottage" i Nysted er nu solgt til køkkenchef Per Winther, Stub-
berup, som vil satse på helårsrestaurant på stedet. Den nye ejer overtager bygningen den 1/4-
1984 efter restauratørparret Else og Holger Haahr, der har drevet restauranten i 12 år, men nu 
af helbredsmæssige grunde har besluttet at sige stop. 

Per Winther har gennem 15 år arbejdet som køkkenchef i det københavnske område, f.eks. 7 
år på Ganløse kro. Desuden har han været ansat på Hotel Atlantic i Hamburg. Han og hans 
kone - Gurli Winther - flyttede til Stubberup i september 1983 og har siden været på jagt efter
en restaurant. 

9. marts (se også 15/12-1983) Ifølge Folketidende er der stadig uklarhed i byrådet om, hvad man skal 
gøre ved de 2 tilbud som man har, på køb af de Gamles Hjem, Skansevej. Sagen skal behand-
les i førstkommende byrådsmøde den 14/3-1984, og et flertal i økonomiudvalget vil indstille, 
at man afslår begge de indkomne tilbud og lader bygningen rive ned og dernæst lader arealet 
ligge som byggegrund. 

9. marts (se også 15/4-1983) Virksomheden Poxy Print ApS., der har til huse i den kommunale industri-
bygning i Egevænget og som fremstiller trykte kredsløb til elektronikindustrien, er i stadig 
vækst. Den er nu oppe på en årlig omsætningsvækst på 35 %. 
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Denne vækst regner man med vil fortsætte, og det er baggrunden for virksomhedens million-
investeringer og for kommunens udvidelse af produktionsarealet i form af opførelse af en 750 
kvm, stor hal, som Poxy Print skal leje. 

Virksomhedens to ejere: Finn Hermansen og Jørgen Svendsen giver udtryk for at det er nød-
vendigt at tage nye udfordringer op, hvis de skal følge med i branchen. Via egnsudviklingsrå-
det fik Nysted kommune for ca. 1 måned siden tilsagn om et lavt forrentet lån på omkring 2 
millioner til opførelse af den nye produktionshal til Poxy Print. Hallen skulle gerne være 
færdig til brug til februar 85. 

Poxy Print har samtidig fået tilsagn om egnsudviklingsstøtte i form af et lån på 850.000 kr. til 
anskaffelse af nye maskiner. Inden for det sidste års tid er der investeret 2 millioner kroner i 
nye maskiner og det må fortsættes. Indehaverne regner med, at der inden for de næste 3 år 
vil være behov for investeringer på ca. 4 millioner til nyt maskineri. 

De agter stadig at søge støtte via egnsudviklingsrådet. Virksomheden ligger inde med store 
ordrebeholdninger. Ca. 8 % af produktionen er direkte eksport - fortrinsvis til Sverige, 
Norge og Island. En stor del af den øvrige produktion går også til eksport, men indirekte via 
danske aftagere. Produktion og afsætning har således haft næsten eksplosionsagtig karakter 
siden starten. Man startede i Adelgade i Nysted i det gamle hotel "Stad Nysted" i efteråret 
1974. Da var eneste personale de 2 indehavere og deres fruer.

I 1979 rykkede man ind i industribygningen i Egevænget, og medarbejderstaben er siden ud-
videt betydeligt. Der er i dag 23 beskæftigede, og man regner med yderligere 5 -7 skal 
ansættes indenfor de næste par år. Det bliver i så fald kemoteknikere. De nuværende med
arbejdere har vi selv uddannet, siger ejerne, men efterhånden vil der kræves medarbejdere 
fra et højere uddannelsesstade. 

15. marts (se også 9/3-1984) Det er nu endelig afgjort, at De gamles Hjem bliver solgt til Efterskolen for 
500.000 kr. 

Kommuneplan
17. marts Nysted byråd har et par år beskæftiget sig med en kommuneplan, men nu går arbejdet snart 

ind i sin afsluttende fase, idet planen skal være godkendt senest oktober 1984. Tanken er at 
opdele kommunen i et kommunecenter og flere lokalcentre. 

Byplanfirmaet Dybbro og Haastrup, København, arbejder med sagen efter udstukne linjer fra 
byrådet. Disse retningslinjer går ud på, at Nystedområdet bliver kommunecenter (hovedcen-
ter), medens Kettinge-Frejlev og Øster Ulslev bliver lokalcentre. Et ønske fra byrådet om, at 
Døllefjelde-Musse også skulle være lokalcenter er afslået af amtet. 

24. april (se også 9/11-1983) Sparekassen SDS i Nysted har købt ejendommen på hjørnet af Adelgade nr.
50 og Slotsgade i Nysted. Overtagelsen har fundet sted. Prisen ønskes ikke oplyst. Hensig-ten 
er - med tiden at flytte den nuværende afdeling i Adelgade 38 til dette nye sted, men det kan 
godt vare nog-le år, siges der. Adelgade 38 skal til den tid sælges. 

Projektet er interessant fordi der bliver tale om bevarelse og nyindretning af en smuk, gam-
mel ejendom beliggende i bevaringsområdet. Ejendommen har senest været benyttet som 
forretning, hvor Helle Levisen drev den under navnet "Gaveboden”, men i øvrigt kan huset 
ifølge registranten: Huse i Nysted - føres helt tilbage til begyndelsen af 1800-tallet. 

Frants Landt
24. marts Det lokalhistoriske arkiv i Nysted har modtaget en dejlig gave fra det lokalhistoriske arkiv i 

Helsinge. Gaven omhandler den gamle Nysted-dreng marinemaleren Frants Landt, der også var
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lods, og som var ud af fiskerfamilie i Nysted. Han døde for nogle år siden 93 år gammel,
efter at have opnået stor anerkendelse som marinemaler. 
Materialet om Frants Landt omfatter bl.a. de mange skitsebøger, som han som purung altid 
førte med sig, også da han sejlede som ung sømand. Ved hjælp af disse skitsebøger kan man 
følge hans udvikling fra den unge tegner til den kendte marinemaler. Han blev efterhånden 
internationalt kendt som sådan og vores kongehus ejer flere af hans værker. 

Når Frants Landt blev så kendt som marinemaler, er grunden bl.a., at hvert eneste sejl og 
hvert eneste reb i rigningen er absolut korrekt. Fra sin egen sejlskibstid vidste den unge Frants
Landt, hvordan et sejlskib var udstyret, og hvorledes det burde se ud i storm og stille. 
Se i øvrigt vedlagte udklip fra Folketidende om hans videre udvikling *) Se nedenfor.

Frants Landt Udskrift af artikel i FOLKETIDENDE lørdag, den 24. 
marts 1984. - værdifuldt arkiv om den gamle 
marinemaler Frants Landt.

I de senere år var han synshæmmet, men nogle af de 
sidste billeder, han nåede at male havde motiv fra 
Skansen i Nysted. Og herfra stammer dette gamle 
arkivbillede. 

Det lokalhistoriske arkiv i Nysted har modtaget en 
helt fantastisk gave fra det lokalhistoriske arkiv i 
Helsinge, en gave, der repræsenterer det største 
enkeltarkiv, der hidhører fra den gamle Nysted-dreng,
marinemaleren Frants Landt. Frants Landt, der også 
var lods, og som var ud af fiskerfamilie i
Nysted, døde for nogle år siden som 93-årig efter  at 
have opnået den højeste anerkendelse som marine-
maler.

Lederen af det lokalhistoriske arkiv i Nysted, postmester Aage Poder, har sendt os en rede-
gørelse, hvorfra det fremgår, at det modtagne materiale om Frants Landt bl.a. omfatter de 
mange skitsebøger, som den purunge Frants altid havde med sig, også da han sejlede som ung 
sømand.

Ved hjælp af disse skitsebøger kan man følge hans udvikling fra de lidt stive streger, han an-
vendte, da han omkring århundredskiftet lå indefrosset med sit skib ud for Vinga fyr i Norge. 
Han har her tegnet en række af de skibe, som også lå fast i isen. Arkivmaterialet viser også, at
Landts streg senere blev friere og udviklede sig til det, som senere blev så karakteristisk for 
ham, og som kom til udtryk i de mange marinemalerier, der gjorde ham internationalt kendt. 
Kongehuset er i besiddelse af hans værker.

Senest er Frants Landts tegninger og skitser anvendt sidste sommer i landsindsamlingen til 
fordel for fregatten Jylland, der har Prins Henrik som protektor. 

I sin henvendelse til Folketidende skriver postmester Aage Poder: 
Arkivet omfatter også et utal af fotografier af marinens skibe. Disse var Frants Landt selv 
mester for. Han brugte fotografierne sammen med sine skitser, når han skulle udføre sine 
efterhånden berømte malerier af flådens mest kendte skibe.

Når Frants Landts malerier blev så værdsatte er grunden ikke mindst, at hvert eneste sejl og 
fald i skibenes rigning er hundrede procent korrekt. Fra sin egen sejlskibstid - der startede da 
Frants Landt var 15 år - vidste den unge Nysted-knægt, hvordan et sejlskib gebærdede sig i 
storm og stille. 
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Frants Landt var ung lodsaspirant, da han efter sine første forsøg i tegnekunsten opsøgte den 
kendte marinemaler Arnesen, der havde sit atelier i Humlebæk syd for Helsingør. Han spurgte 
den berømte marinemaler, om han ville lære ham malerkunsten. Arnesen svarede: Har De 
midler? Næh, det måtte Frants indrømme. De 70 kr., han fik om måneden som lodsaspirant 
kunne kun med stor sparsommelighed opretholde livet for ham og hans lille familie. Arnesen 
afslog sig så at tage Landt som elev, men Frants Landt troede på sig selv og skrev frejdigt til en
anden kendt marinemaler, P. Mønsted. 

Frants Landts bror i Nysted, den knap 90-årige Niels Landt fortæller, at Mønsted inviterede den
unge lodsaspirant - og vordende marinemaler - til sit hjem ved Humlebæk, hvor datidens mest 
kendte marinemaler havde sin udsigt over Øresunds livlige skibstrafik. 

Mønsted gav den unge Frants den opgave at gå ned til Øresundskysten og kigge ud på de mange
forbipasserende skibe. Han skulle tegne så mange skibe på sin skitseblok, som han kunne nå. 
Da Frants ved solnedgang vendte tilbage og viste Mønsted sin skitseblok, kunne denne 
omgående se, at Frants havde talent. 
- Men jeg har ingen penge, sagde Frants spagfærdigt. 
- Jeg ønsker ingen penge, svarede Mønsted, men jeg er gammel, og jeg tror, at jeg i Dem har 
fået en efterfølger. 

I 1924 fik Frants Landt lov til at ledsage kong Christian den Tiende på et længere togt med 
”Dannebrog” til Færøerne og til Grønland. Det blev til mange skitser, der senere blev til 
malerier hjemme i Danmark. Kongen fik lov til at vælge først, og da dette blev kendt for en 
større offentlighed, fordi aviserne skrev om det, var det en stor reklame for den unge lods. 
Frants fik rådighed over et helt marinefartøj, der var opankret ved Holmen. Herfra kunne han 
kigge over på flådens udrustningsbase, hvor skibene blev gjort sødygtige inden de lange togter 
og tage skitser af dem. 

På Charlottenborg kom Frants ikke - i første omgang. Censurkomiteen kunne ikke acceptere 
ham. fordi han ikke havde gennemgået Kunstakademiets skole. Så blev Frants gal! Han lejede 
et udstillingslokale i Københavns fornemste gade, Bredgade, og på 18 udstillingsdage fik den 
nye marinemaler solgt for 7.000 kr. Det var for 60 år siden, da 7.000 svarede til flere års løn 
som lods. Senere kom Charlottenborgs censurkomite med en invitation, der blev afslået. 
Frants Landt havde fundet en københavnsk kunsthandler, der sørgede for at afsætte lodsens 
malerier til pæne priser. 

De store danske rederier - ØK, J. Lauritzen og A. P. Møller - blev nu også kunder. De ville have 
malet præcise billeder af deres mange skibe, der viste Dannebrog i andre verdensdele. Vær-
kerne blev ophængt på rederikontorer over hele verden. 

Sådan gik det den fattige Frants fra det beskedne hjem i Fiskergade i Nysted. Som lodsaspi-
rant var han så fattig, at han var ved at opgive det hele og søge hyre på langfarten. Men han 
fik en opmuntring fra gamle lods Larsen i Nysted: 
- Send dine regninger til mig, Frants. Så betaler jeg, og jeg kan få pengene tilbage, når du 
engang får råd. 

Frants glemte aldrig den gamle Nysted-lods for denne hjælp, der var afgørende da han stod 
overfor sit livs sværeste, valg: Marinemaler eller langfartssømand. Niels Landt - den yngre bror
i Nysted - fulgte sin berømte bror i hele hans karriere. Han fortæller: 
- Da Frants kom op i firserne, kunne jeg se, at hans hænder svigtede. Stregerne i takkelagen 
var ikke gennemført, og der var krøller i faldene! Hold op, Frants, tilrådede lillebroderen. 
Og det gjorde marinemaleren, lodsen, Mønsteds elev og den fattige Nysteddreng så. Men hans 
bedste værker - bl.a. fregatten ”Jylland” med Kronborg om bagbord, får nu en renæssance 

Indholdsfortegnelse



38

takket være indsamlingen til bevaring af fregatten »Jylland«. 
Det ville have glædet Frants Landt, hvis han havde vidst, at hans kunst nu blev spredt i tu-
sindvis for en billig penge og til et sejlskibsformål. 

17. april Nysted bys 575-års fødselsdag som købstad skal fejres i pinsen og dagene op til pinsen (7 -11. 
juni). Efter gamle dokumenter fik byen skænket købstadrettigheder af Erik af Pommern d. 7. 
december 1409, men da december er en dårlig måned at lave fest i, bliver det altså fejret i 
sommertiden også af hensyn til turisterne. Et særligt jubilæumsudvalg har arbejdet i længere 
tid med planer om, hvad der skal foregå. (se i øvrigt medfølgende avismateriale under 9. juni)

Stationsbygningen
12. maj Nysted byråd har besluttet at købe den næsten 75-år gamle tidligere jernbanestation - senere 

Nymetal. Overtagelse skal ske 1/6-1984. Pris 100.000 kr. Kommunens kontante betaling er 
53.000 kr. + overtagelse af et billigt lån i ejendommen på 47.000 kr. 

Det er kommunens hensigt at indrette ventesal for buspassagererne i stueetagen af bygnin-
gen. Det er hårdt tiltrængt, da det nuværende lille træskur er meget koldt om vinteren. Det 
skulle ikke blive så vanskeligt eller bekosteligt, da der jo tidligere netop har været ventesal 
for jernbanerejsende. Desuden findes der i stueetagen et enkelt toilet. Byrådet har tidligere 
frigivet 56.000 kr. til forbedring af træskuret på den anden side af vejen. De penge kan nu 
anvendes her. 

Bygningen, der opførtes i 1910 for Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted banen, er tegnet af arkitekt 
H. C. Glahn, Nykøbing F. Efter banens nedlæggelse blev bygningen i 1968 overtaget af fabri-
kanterne Børge Petersen og Dræby, Hillerød, som indrettede metalvirksomhed i bygningen, 
deraf navnet "Nymetal". I de senere år har lejligheden på første sal været udlejet til forskel-
lige - senest til kunstneren Ulla Frellsen, som nu er flyttet til Roden skov.

Nysted Champignongartneri
22. maj (se også 31/1-1984) Den optimisme, der var fremherskende i årets første måneder efter 

Nysted champignongartneris overgang til selvejende institution pr. 1. januar, er nu ved at 
briste, idet gartneriet er begyndt at fyre de ansatte. Produktionen er stoppet. Årsagen er, at 
man har kørt med gammelt nedslidt materiel og en stadig usikker økonomi. 

Klimastyringsanlægget er brudt sammen og kan ikke repareres. Desuden er det fastslået, at 
det ikke egner sig til gartneridrift. Kommer der ikke økonomisk hjælp, er der nu kun to mulig-
heder: 1) at lukke 2) at sælge. Lederen af SiD -afdelingen, Nysted, Jørgen Jensen, bekræfter 
forlydende om, at SiD, er interesseret i at overtage fabrikken. Baggrunde er et forsøg på, at 
bevare de ca. 40 arbejdspladser. Der skal finde et møde sted angående disse ting i næste uge. 

24. maj (se også 22/5-1984) Som tidligere nævnt er champignonfabrikken i økonomiske vanskelighe-
der, hvilke er forårsaget af bl.a. indkøb af dyrt klimaanlæg, som viste sig ikke kunne fungere, 
hvilket bevirkede, at svampene blev helt eller delvis spolerede. Man har i disse dage eksper-
ter til at undersøge anlægget, men det er jo heller ikke gratis, og da der p.t. ikke produceres 
nok, bliver det stadig mere galt med økonomien. 

Man overvejer i bestyrelsen at afhænde virksomheden til private hænder, og der er efter for-
lydende flere interesserede. (se ovenfor om SiD). Nysted kommune ejer bygninger. Forman-
den for den selvejende institution, Ole Bech Pedersen, siger, at Nysted kommune ganske vist 
sidder på bygningerne, men kan ikke sælge virksomheden alene, det skal bestyrelsen gøre, og 
jeg (formanden) har ikke fået nogen henvendelse fra SiD. 

8. juni I går eftermiddag var der rejsegilde på de nye huse på den nye campingplads ved Skansen. 
Arbejdet udføres af firmaet Kurt Hedemann fra Auning. Byggeriet omfatter 9 større og mindre 
træhuse med forskellige serviceforanstaltninger til campisterne. Der er 2 sanitetsbygninger for
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herrer og 2 for damer, l bygning med køkkenmuligheder og teknisk styring, desuden 3 
serviceenheder og 1 containerbygning. Pladsen er blevet indhegnet mod Skanseanlægget, så 
ingen campister kan slå lejr på borgernes område. Det nye anlæg vækker ikke udelt begej-
string hos borgerne i Nysted, men som campingplads betragtet er der ingen tvivl om, at den vil
få adskillige stjerner. 

Projektet løber op i 2 -2,5 millioner kroner og gennemføres ved at turistforeningen optager et 
lån på 2,2 millioner kr. Forrentningen heraf sker via turistforeningens formue, medens afdra-
gene sikres gennem kommunens bevillinger. Lånet skal være afviklet i oktober 1986. 

575-års købstadsjubilæum
9. juni Lolland-Falsters historiske samfund har i anledning af Nysteds købstadjubilæum ladet udarbej-

de ”Nysted kommune - historisk set”. Den er skrevet af skoleinspektør Arne Heyn og udgivet 
med økonomisk støtte fra Nysted kommune. Bogen omhandler alle egne af kommunen, ikke 
kun købstaden. Arne Heyn har meget stor lokalhistorisk viden. Bogen går ca. 8000 år tilbage i 
tiden. 

Hvad aviserne skrev
Festprogram Om ni dage står Nysted på den anden 

ende! 

I pinsen, fra torsdag ved 18-tiden til mandag 
ved 23-tiden, fejres Nysteds 575 års købstads-
jubilæum. Det har de fleste nok hørt - men 
tænk, hvis nogen kom til at glemme det.

Og det går ikke stille af! Det righoldige pro-
gram fremgår af den store annonce her i bla-
det. Læs den grundigt igennem, læg dit eget 
deltagerprogram - og klip den så ud, og læg 
den et sted, så den ikke bliver væk.

I disse dage arbejdes der hektisk på at få alt klart. Omkring 200 gæve borgere i Nysted 
Kommune (og sandelig også en del udenbys) slider bravt i det med tilrettelæggelse af 
arrangementerne 

Programmet, håber byjubilæumsudvalget, skul-le indeholde noget for enhver smag og alders-
gruppe - så ingen Nystedborger sku'. ku' holde sig fra at deltage.

I øvrigt rundkastes budskabet om disse festlige dage i hele vor landsdel på forskellig vis. Der-
for forventes gæsteskarer, både lolliker, fal-stringer, mønboer og sjællændere og områdets 
turister af forskelligartet herkomst, at myldre til - så der bliver liv i gaderne og butikkerne, i 
spise/drikke/danseetablissementerne, og til arrangementerne i havnen og rundt omkring i 
købstaden, og i hallen Kettinge, og på pladsen ved Aalholm. Fra vore venskabsbyer, de nor-
diske og Dahme i Tyskland, kommer talrige repræsentationer. 

Værd at notere er i øvrigt, at der til koncerten torsdag aften i hallen i Kettinge er gratis ad-
gang - og gratis buskørsel både fra og til Nysted og fra og til V. &. Ø. Ulslev, Herritslev, St. 
Musse, Døllefjelde. Køreplan gi's i næste Nysted Avis - altså på selve dagen. 

Et festligt byjubilæum skulle det kunne blive. Til glæde for kommunens egne borgere - og god 
reklame og P.R. over for hele landsdelen og dens mange turister. Mange, mange mennesker 
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kommer til at stifte godt bekendtskab med Lollands bedste hjørne.
Vel mødt!

Program torsdag d. 7. juni

18.15 Musik-march gennem byen: Maribo 
Borgervæbning. Starter i Adelgade nord, 
slutter foran Rådhuset

18.50 – 19.15 Åbning af jubilæet vi borgmesteren - 
efterfulgt af historisk optrin på pladsen foran 
Rådhuset.

20.00 – 23.00 Koncert med Sydöstra Finlands Kammerkor, 
Maribo Borgervæbning, Krumsø Koncert Band 
og Spillemandsorkester i hallen i Kettinge. 
Gratis adgang og gratis bus fra og til Nysted.

Program fredag d. 8. juni

19.00 – 24.00 Diskotek m/ A.B. Disco-Sound I festteltet på 
havnen.

24.00 - ? Diskotek Manhattan Nysted Hotel i Adelgade.

Lørdag 9. juni 

14.00 – 17.00 Opvisninger, spil, konkurrencer v/diverse 
firmaer, foreninger og byrådsmed-lemmer I 
havneområdet.

16.00 – 19.00 Børnediskotek - Nysted Hotel (madservering 
for voksne).

18.00 – 21.00 Spidstegt oksekød I havneområdet.

19.00 – 24.00 Bal-aften for alle m/Fyns Harmoniforvirring og
Bantam Ragtime. I festteltet på havnen.

24.00 Jubilæums-festfyrværkeri Beskues bedst fra 
nordlige havneområde.

24.00 – 05.00 Diskotek Manhattan - Nysted Hotel i Adelgade.

06.00 ...og pinsemorgenkaffe...

Søndag 10.juni 

  9.50 Hornmusik fra kirketårnet

10.00 Festgudstjeneste i Nysted kirke

13.00 – 17.00 Musik, opvisninger, konkurrencer
13.00: Krumsø Big Band
13.45: Østlollands Gymnastikforening 
14.30: Falcks søredningstjeneste 
15.00: Nysted Brydeklub - desuden diverse 
ro-, sejlsports - og surfingkonkurrencer. 
I havneområdet. 

13.00 – 14.30 Fodbold-venskabsmatch Nysted-Dahme. 
Nysted stadion.

14.30 – 15.00 Rideopvisning v/ Kettinge Rideklub. Plænen 
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ved Nysted stadion.

14.30 – 17.00 Folkedans v/ Gamle Danses Værn, inkl. 
diverse gæstegrupper 
Hallen i Kettinge. Entre: 5,00 kr.

18.00 – 24.00 Syng-med- og danseaften, m/ Kurt Rulf og Bo-
Pe. I festteltet på havnen.

Mandag 11. juni

10.30 – 11.00 Opvisning af Frejlev Folkedansere. På pladsen 
foran Rådhuset.

11.00 – 12.00 Koncert: 
Hjemmeværn Reg. VIII’s Musikkorps. På 
pladsen foran Rådhuset.

19.00 – 22.00 »Sorte Ellen og hendes Søn« 
- historisk skuespil opført v/ V. Ulslev 
Gymnastikforenings dilettanter 
På plænen nær Aalholm slot. Entre: 10,00 kr. 
Indgang fra Sakskøbing-vejen v/løverne.

Nysted kirke Torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag kl. 15.00-15.30: 
Orgelmusik. 14.00-16.00: Rundvisning og adgang til tårnet.

Nysteds butikker Talrige JUBILÆUMSTILBUD.

Lokalhistorisk udstilling fredag, lørdag, søndag, mandag kl. 13.00-18.00 i Clausens 
Pakhus (Adelgade). Forevisning af gamle film kl. 14.00 og 
17.00, og præsentation af nyudgivet bog: »Nysted Kommune 
– historisk set«.

»Sorte Ellen og en hendes Søn« Hist. skuespil opføres (udover mandag 11. juni kl. 19.00) 
OGSÅ onsdag 13. juni og lørdag 16. juni kl. 19.00 på plænen 
nær Aalholm slot.

Mad og drikke • HAVNEKIOSKEN (Skipperklavervirtuos Frode Wamberg 
underholder fredag kl. 19.00-24.00, lørdag kl. 14.00-
16.00 og 18.00-24.00, søndag kl. 18.00-24.00).

• THE COTTAGE (spec. jubilæumsmenu og gratis bus 
fra og til Nysted havn fredag, lørdag, søndag kl. 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00).

• Andre muligheder i Nysted: 
• TURISTEN
• NYSTED HOTEL
• SKIPPERKROEN
• NYSTED KONDITORI
• og i Stubberup DEN GAMLE GAARD.

Travle dage for svenske dansere
NYSTED - Det internationale islæt savnes ikke i Nysteds byjubilæum. Venskabsbyerne bliver 
repræsenteret ved festlighederne - som for eksempel folkedansere fra den svenske venskabs-
by Hedemora. Søndag eftermiddag gennemføres et særligt arrangement i Kettingehallen med 
folkedans og gymnastik. stævnet, der åbnes af formanden for kommunens undervisnings- og 
kulturudvalg, Jane Christiansen, får deltagelse af ca. 90 dansere og musikere. 
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Folkedanserforeningen Gamle Danses Værn, der har stået for tilrettelæggelsen, stiller selv 
med ca. 30 dansere. Dertil kommer 24 dansere fra Vordingborg og 28 fra Hedemora, som 
tillige møder med hele fem musikere. Deltagerne fra Vordingborg slår sig ned på camping-
pladsen. De svenske gæster ankommer så sent fredag nat, at det grænser til lørdag morgen. 
Gamle Danses Værn har sørget for privat indkvartering. 

Søndag formiddag møder folkedanserne i Nysted kirke i deres smukke dragter for at overvære 
festgudstjenesten. Om eftermiddagen med start kl. 14.30 gives så opvisning i Kettingehallen, 
og her medvirker også hold fra Gymnastikforeningen Sydøstlolland. De kommer i øvrigt lige 
fra opvisning tidligere på eftermiddagen i Nysteds havneområde. 

Hele mandagen, 2. pinsedag er for folkedanserne optaget af udflugt til Sydsjælland, idet der 
rundes af med en opvisning på Vintersbølle plejehotel. Tirsdag morgen tiltræder de svenske 
folkedansere hjemturen. 

Orgelmusik i Nysted
NYSTED - Med organist Peter Elkjær Petersen ved orglet er i dag indledt en række af halv 
times eftermiddagskoncertrer i Nysted kirke. De finder sted fra kl. 15 hver dag til og med 2. 
pinsedag. 

På programmerne står værker af Buxtehude, Jean Langlais, Lefebure-Wely, Mendelssohn 
Bartholdy, Max Reger, Joh. Seb. Bach, Louis Vierne, Marcel Dupre, Nicolas de Grigny, Gaston 
Litaize, Bernhard Lewkovitch, N. O. Raasted, Niels W. Gade og Laur. Lauridsen, ligesom Peter 
Elkjær spiller nogle af sine egne kompositioner. 

Jubilæumsøl JUBILÆUMSØL
Lolland-Falsters Bryghus introduktion af en 
jubilæumspilsner i forbindelse med Nysteds 
575 års købstadsjubilæum har fået en god 
start i byen. Brygger Knut Synnetsvedt og 
salgsinspektør Helge Rasmussen har ved en 
lille højtidelighed afleveret de første 
jubilæumsøl til aktivitetsudvalget bag fest-
lighederne. På billedet modtager Erik Her-
feldt, Jens Højgård og Leo Thorsen jubiøllet, 
mens Helge Rasmussen står klar med nye 
forsyninger. 

Et nyt festindslag i sidste øjeblik 
NYSTED - Der er i sidste øjeblik kommet et nyt indslag i Nysteds jubilæumsfestligheder. Tidligt
lørdag eftermiddag går et større optog gennem byen til festpladsen i havneområdet. Denne 
eftermiddag får showet »Leg uden grænser« som det store nummer i tilrettelæggelse af 
Revymureren alias Erik Jacobsen. Der har - ikke uventet - vist sig overordentlig stor interesse i
foreninger, organisationer og firmaer for at deltage aktivt i denne underholdning, hvis model 
er de populære spil, som tysk fjernsyn sendte for nogle år siden. 
Stort optog 
Der er tilmeldt 85 personer som inddeles i fire hold, der kaster sig ud i morsomme og utra-
ditionelle konkurrencer i festområdet ved havnen. Men så er det, at arrangører har fundet ud 
af, at de mange deltagere bør danne et optog, som går gennem byen lige op til konkurren-
cerne. Og sådan vil det blive. Optoget starter fra pakhuset øverst i Adelgade kl. 13.30 og 
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marcherer så ned gennem Adelgade og over Gl. Torv og videre ad Havnegade til festpladsen. I 
spidsen går Nykøbing F. Tambourkorps, som er engageret i sidste øjeblik, men resolut var med 
på ideen. Et ekstra festligt indslag i begivenhederne. 

Bantam Ragtime NYSTED KOMMUNE BEKOSTER selvfølgelig en 
del penge, dog ikke mere end 165.000 kr., på 
festligholdelse af byens 575 års fødselsdag som
købstad. Meget laves ved frivilligt arbejde i 
sportsklubber, turistforening og så videre. 

Men der er underholdning og halløj i alle 
dagene fra i dag til og med 2. pinsedag. Blandt
de helt igennem professionelle underholdere 
er gruppen Fynsk Harmoniforvirring, som 
lørdag aften underholder og gør ved i fest-
teltet ved Nysted havn. Her er de, hele 
banden. Hertil skal det føjes, at jazzgruppen 
Bantam Ragtime også er med i nævnte telt 
lørdag aften. 

Tyskere møder med ungt hold.
NYSTED - Et af de sportslige indslag i Nysteds jubilæumsfestligheder i de næste dage bliver 
fodboldkampen på Nysted stadion søndag eftermiddag med deltagelse af et ungt hold fra den 
tyske venskabsby Dahme.

Dahme har besluttet at stille med et ynglingehold (16-18 år), og da klubben TSV Dahme er en 
klub med mange gode spillere, kan man vente en sjov og underholdende kamp. Det natur-
ligste ville jo have været, om modstanderen havde været et hold fra Nysted Boldklub, men 
her råder man netop i år ikke over et ynglingehold. I stedet stiller Kettinge Boldklub, der for 
resten selv snart er jubilar, med sit ynglingehold, et udmærket mandskab, som givetvis vil 
kunne bidrage godt til underholdningen.
 
De unge mennesker fra Dahme - 15-16 stykker i alt - ankommer til Nysted havn lørdag aften 
med Dania Line, og straks derefter indkvarteres de i Kettinge Boldklubs lokaler i sports-
centret, og derefter får de lejlighed til at overvære aftenens festligheder i Nysted. Søndag 
får de tid til besøg på Aalholm Automobilmuseum med tur med veteranbanen, inden de stiller 
op til kamp kl. 13 på Nysted stadion. Efter kampen bliver der på plænen ved stadion opvisning
ved Østlollands Rideklub, så man også kan få demonstreret, hvilket udmærket arbejde der 
udføres i denne klub. 
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Købstads-dokumentet NYSTED - Da Nysted i 1909 fejrede sit 500 års 
købstadsjubilæum, blev udgivet en bog, som 
bredt beskrev byens historie. Værket blev 
skrevet af stiftsfysikus Carl. Adam Hansen - 
Nysteds æresborger. 

I denne fortræffelige bog, som ikke mere er til
at opdrive på normal vis, fortæller C. A. Han-
sen, at det dokument, hvorved Erik af Pom-
mern den 7. december 1409 skænkede Nysted 
købstadsprivilegier oprindeligt opbevaredes i 
byens arkiv. Men her fandtes det ikke mere, og
ikke hellere var det at finde i Rigsarkivet. Men 
i Det kongelige Bibliotek fandtes en kopi, og 
herfra tog C. A. Hansen en afskrift. 

Med en let modernisering af stil og retskrivning
gengav stiftsfysikussen Erik af Pommerns doku-
ment og gengav det med »krøllede bogstaver« 
i jubilæumsbogen fra 1909. 

Ordlyden, som ses ved disse linier, kan være 
vanskeligt nok at forstå i vore dage, men prøv 
nu alligevel... 

Regnvejr Paraplyer og godt indpakkede mennesker 
prægede billedet ved det historiske optrin ved 
Nysted rådhus i aftes, da byen indledte 
festlighederne ved 575 års fødselsdagen. 
Foto: Pia Winther. 

NYSTED - Det regnede sejt og stædigt fra morgen til aftenstund i går, da Nysted indledte sine 
festligheder i anledning af købstadens 575 års fødselsdag. Flagene i gaden blev dyngvåde, 
damer og herrer sjappede rundt i pytterne, og vejrguderne, som rigtig var i det drilagtige 
hjørne, lukkede først for sluserne kort efter at det første festarrangement, som selvfølgelig 
var et udendørs foretagende, var slut. 

Festlighederne indledtes indenfor den aftentime, hvor biksemaden normalt serveres. Maribo 
borgervæbning, dette helt igennem fortræffelige og tiltalende korps der kan få folk ind i det 
rette fodslag, trak op for fuld musik gennem gaderne og endte på pladsen foran rådhuset. Der
var ikke så farlig lang en hale efter væbningen, men ved rådhuset var alligevel samlet skøns-
mæssigt 300 mennesker for at overvære Margareta Heyns lille historiske spil med lokal be-
manding og med baggrund i kong Erik af Pommerns og måske navnlig dronning Margrethe den 
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Førstes beslutning om at gøre Nysted til købstad. Det var for at holde de tyske kræmmere 
væk fra den sydlollandske kyst. 

Det var et velformet og kvikt turneret historisk frikvarter. Ind imellem kunne det være 
vanskeligt for publikum at opfatte alle ordene, men hvordan kunne det være anderledes, når 
regnen slog på tromme på plasticparaplyerne og almuen skramlede med træskoene og rumle-
de i gummistøvlerne. 

Rytteren med kong Eriks besked om, at Nysted
nu er blevet købstad, ankommer. Foto: Pia 
Winther 

Den kgl. rytter

Den kongelige rytter fik afleveret brevet med 
Nysteds købstadsprivilegier, og oldermanden i 
den skuespil-debuterende borgmester Bent 
Bille-Hansens bukseløse skikkelse fik også læst 
skrivelsen op for den hundevåde pøbel, selvom
bogstaverne var i gotisk skrift. 

Borgmester Bent Bille Hansen

Bogstaverne er krøllede, og papiret er vådt, 
men oldermanden (borgmesteren) er alligevel i
stand til at tyde skriften. Foto: Pia Winther 

Sorte Ellen i 1946 DET HAR VAKT megen og berettiget opmærk-
somhed viden om i landsdelen, at det gamle 
drama »Sorte Ellen og hendes søn» skal opfø-
res i næste måned i forbindelse med Nysted 
bys festligheder ved 575 års købstadsfødsels-
dagen. 

Stykket, der er en dramatisering af en roman 
med baggrund i gamle tiders begivenheder 
omkring de Frejlev-bønder og -skalke og den 
onde ridefoged, skal opføres af aktører fra 
Vester Ulslev Gymnastikforening, og skueplad-
sen bliver Aalholm park. 
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»Sorte Ellen og hendes søn« blev opført i 1946 af Frejlev og omegns Gymnastikforening som 
friluftsspil i gdr. Carl Jensens skovpart nær Fuglsang. Hovedrollen som Sorte Ellen blev spillet 
af Gudrun Jensen (nu pens. overlærer), som på dette foto ses som nr. 3 siddende fra venstre. 
Stående yderst til venstre: Den onde ridefoged, der måtte lade sit liv. 

Fotografiet er stillet til rådighed af gdr. Lars P. Rasmussen, der har fået fat i det i sine vellyk-
kede bestræbelser på at indsamle oplysninger om egnens fortid. Her skal vi lige tilføje, at 
stykket blev opført i Vester i Ulslev i 1936 - i øvrigt med den senere kommunalpolitiker Dagny 
Ringsing i rollen som Sorte Ellen. 

Programbillet

To medvirkende NYSTED - Det er jo helt professionelt og 
knaldgodt! Sådan lød en af de mange rosende 
kommentarer, da dilettanterne fra V. Ulslev 
Gymnastikforening lod »Sorte Ellen« gå over 
scenen i Ålholm slotspark i aftes, hvor ikke 
færre end 700 tilskuere var mødt op for at 
følge begivenhederne. 

Og ingen blev skuffet. Vejrguderne var med 
denne afslutning på byfesten, og alt fungerede
så godt, at arrangørerne dårligt havde kunnet 
håbe på det i forvejen. 

Der var dramatik, gys og spænding, da »Sorte 
Ellen« gik over scenen i Ålholm Slotspark. 
(Foto: Steen Thornit) 
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- Det var helt overvældende, siger Kjeld Jørgensen, der var instruktør på stykket. - Alt klap-
pede og det gjorde publikum også, og vi har ikke kunnet ønske os forløbet bedre. Inden op-
førelsen i aftes hang nerverne uden for skjorten. Der var nervøsitet bag scenen, men det er 
der også, når professionelle skal have premiere. Alt lykkedes fint. Den lange tids forberedelse
viste sig at være godt anbragt, og der var glæde blandt skuespillerne da »Sorte Ellen« gik fra 
scenen. 

- Selvom vi er vant til at spille dilettant, så er det her noget andet - og større - siger Kjeld 
Jørgensen. - Det har været en enorm oplevelse for alle involverede, at vi har kunnet få lavet 
en forestilling, der blev »næsten« professionel. 

Men det er ikke slut endnu. Onsdag aften kl. 19 går »Sorte Ellen« hen over de skrå brædder 
igen, og der følger endnu en forestilling på lørdag. Så er bare om at få en fast aftale med 
vejrguderne om godt vejr, men allerede nu, er dilettanterne sikre på at det bliver det. Der 
skal ikke komme sorte skyer over »Sorte Ellen«.

Udskrifter af ”Nystedsiden” i FOLKETIDENDE onsdag den 6. juni 1984.
Instruktør Kjeld Jørgensen NYSTED - Aktørerne fra Vester Ul-

slev Gymnastikforening var klar 
over, at de gik ind til en stor og 
krævende opgave, da de sagde ja til
at indstudere det dramatiske hjem-
stavnsspil »Sorte Ellen og hendes 
søn« til opførelse ved Nysteds jubi-
læumsfestligheder. Undervejs har 
opgaven vist sig at være endnu stør-
re end antaget, men det har kun 
forstærket de medvirkendes enga-
gement og styrket sammenholdet i 
truppen.

Under ledelse af Kjeld Jørgensen, 
der instruerer stykket, har de med-
virkende lagt utallige timers slid i 
forberedelserne, og den første prø-
ve på scenen i Aalholm slotspark, 
der danner en skøn ramme om fore-
stillingen, er gennemført. 

Nu mangler blot en afsluttende lukket generalprøve, så kan dramaet præsenteres 2. pinse-
dags aften. Da oprulles den berømte historie om ridefogeden Henning, Frejlevbønderne, de 
hvide stude med de røde ører samt Skalkekorset - og om den rolle Sorte Ellen og hendes i søn 
spillede i begivenhederne. Det er en af det mest spændende hjemstavnsberetninger, som 
findes. 
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Hans E. Hansen har kastet sig på det velplejede
græstæppe for at studere sin rolle som 

Sorte Ellens søn
Foto: Jan Knudsen. 

De medvirkende: 
• Rollen som Sorte Ellen spilles af Helle 

Pedersen,
• hendes søn af Hans E. Hansen. 
• Ridefogedens rolle udføres af Mogens Nielsen,
• mens Jens Skafte spilles af Palle Lærke 

Hansen 
• og oldermanden af Ole Bent Rasmussen. 
• De øvrige medvirkende på scenen er Jette 

Petersen, Mette Hove Christensen, Lars 
Jørgensen, Erik Friis, Jørn Hansen, Kjeld 
Jørgensen, Carl Andersen, Hardy Hansen, 
Ingrid »Krølle« Jensen, Egon Bækkel, Frede 
Jensen, Roald Rasmussen og Jens Jørgen 
Jensen. 

• Dekorationerne er af Per Emmerike 
Rasmussen, 

• og de medvirkende musikere er Vibeke 
Jørgensen, Frejlev, og Verner Hansen, 
Herritslev. 

Der installeres højttaleranlæg og projektører. Skue-
pladsen bliver området bag ridebanen (autoværkste-
det) i slotsparken. Der er gode parkeringsforhold. 
Bænke opstilles til publikum, men det kan udmærket 
være, at tilstrømningen bliver så stor, at det vil være 
klogt selv at medbringe klapstol. Man har en klar for-
nemmelse af, at interessen for stykket er meget stor. 

Ridefogeden og Sorte Ellen Det koster kun 10 kr. at komme ind. Premieren er 2. 
pinsedag kl. 19, og stykket genopføres onsdag den 13. 
ds. kl. 19 samt lørdag den 16. ds. kl. 14. 

Vor borgmester har en rolle.

NYSTED - Borgmester Bent Bille-Hansen er tildelt en vigtig rolle i det lille historiske spil, som 
opføres torsdag aften foran rådhuset i Nysted som indledning til byfestlighederne. Borgmes-
teren spiller oldermanden, som modtager dokumentet, hvor Erik af Pommern gør Nysted til 
købstad. 
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Det historiske spil er skrevet af Margareta Heyn, der selv spiller Dronning Margrethe. Rollen 
som Erik af Pommern udføres af Kaj Nilsson, og i øvrigt medvirker Verner Ovesen, Jette Ove-
sen, Henry Jensen, Marianne Hansen, Preben Jensen, Birgit Hacke og Palle Mortensen. Sidst-
nævnte er rytteren, som ankommer med det betydningsfulde dokument. Og da Palle M. er en 
af lederne i ridecentret i Kettinge, er man sikker på, at han bliver siddende på hesteryggen, 
indtil han selv står ned.

Dans på plejehjem

Folkedansen bliver, smukt og talstærkt repræsenteret ved festlighederne i anledning af Ny-
steds by jubilæum. Der kommer besøg af folkedansere fra den svenske venskabsby Hedemora,
som vil medvirke ved opvisningen søndag eftermiddag den 10. juni på havnen. Men de svenske
dansere vil tillige give opvisning på plejehjemmet Solgården i Herritslev lørdag eftermiddag.

14. juni (se også 8/6-1984) Den 23/6-1984 bliver den nye campingplads indviet. Kl. 14.00 bliver snoren
til den nye plads klippet over. Pladsen skal i år fungere sideløbende med den gamle plads, 
som skal nedlægges efter sæsonen 1985. 

19. juni (se også 15/3-1984) Ejendommen Skansevej 2, Nysted (De gamles Hjem), er nu ved at blive 
indrettet til lærer-boliger for Nysted Efterskole. Efterskolen har købt ejendommen af kom-
munen med den klausul på, at den kun må benyttes til lærerboliger. 

Omdannelsen til lærerboliger repræsenterer et projekt på ca. 250.000 kr. Det dyreste i ind-
retningen bliver installering af bad og køkken til hver af de 4 boliger, som man vil etablere. 
Desuden skal skillerum brydes ned og flyttes, så lejlighederne kan få en passende størrelse. 
En af lejlighederne skal bebos af skolens forstander Anders Bondo. Når alle fire lejligheder er 
færdige og beboet er alle efterskolens lærere bosat i Nysted kommune. 

21. juni (se også 12/5-1984) Bygningen "Nymetal" - tidligere jernbanestation og fabriksbygning vil 
efter teknisk udvalgs indstilling til økonomiudvalget snarest blive indrettet som busventesal. 
Desuden vil byhus-foreningen og det lokalhistoriske arkiv få tilbudt at benytte lokalerne 
ovenpå. Ventesalen skal indrettes i stueetagen, og ved siden af den skal der indrettes et 
opholdsrum for buschaufførerne.

21. juni Nysted Vandtårn er nu, efter at det er nedlagt som sådant, lavet om til udsigtstårn. Man reg-
ner med, at det skal tages i brug den 26/6-1984. Vandtårnet har den senere tid gennemgået 
forskellige forandringer til sikring af, at det besøgende publikum ikke falder ned ad trappen. 

21. juni Området omkring det tidligere Kalk - og Kridtværk ved Skansen, som ved årsskiftet blev over-
taget af Nysted kommune, skal nu indrettes til P-plads og festplads. Der skal være parkerings-
muligheder for ca. 90 vogne, således at kommunen med rimelighed kan indføre P-forbud ved 
alle vejene omkring området. 

16. juni (se også 24/5-1984) Fagforeningernes selskab "Kooperativ Jobskabelse A/S" har købt Nysted 
champignongartneri for 750.000 kr. kontant. Sælgere er - dels Nysted kommune, der ejede 
bygningerne, dels den selvejende institution, som har forsøgt at drive virksomheden siden 
1/1-1984. 

Den nye ejer overtager virksomheden øjeblikkelig og bevarer 3 af gartneriets faste medarbej-
dere, nemlig lederparret Flemming og Anni Spenner og endnu en af de ledende. Kooperativ 
Jobskabelse har overtaget en virksomhed, som simpelt hen lå stille på grund af tekniske og 
økonomiske vanskeligheder, men hensigten er at få virksomheden op at stå igen og skaffe 
beskæftigelse til ca. 30 ledige. 

Der forelå også et andet købstilbud. 4 erhvervsgartnere - 3 fra Sjælland og 1 fra Fyn - havde 
tilbudt at købe virksomheden for 800.000 kr. Dette tilbud blev vraget til fordel for ovennævn-
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te, fordi man fra tilbudsgivernes side ikke ville give løfte om den beskæftigelse, der var lovet 
i det faglige tilbud. 

Kooperativ Jobskabelse er villig til at investere omkring 1 million i istandsættelse af klimaan-
lægget (se tidligere omtale). Man har allerede søgt amtets arbejdsmarkedsnævn om tilskud 
fra jobskabelsesmidlerne, hvilket man vil gøre brug af, indtil virksomheden kan køre som en 
almindelig konkurrerende virksomhed. 

Kampvalg til Nysteds menighedsråd
24. sept. Der bliver kampvalg til menighedsrådet i Nysted sogn den 6. november. Der har ikke været 

valg i 51 år, idet man altid har kunnet enes om en fredsliste - bestående af 3 socialdemokra-
ter, 3 fra borgerlig side samt 1 radikal. Denne gang går det altså ikke. Der er 1058 stemmebe-
rettigede vælgere i sognet, idet det kræves, at man er medlem af folkekirken for at være 
stemmeberettiget. 

Der er normalt ikke stor stemmeprocent ved menighedsrådsvalg, men man håber på, at det 
vil støtte deltagelsen, at der er udsendt valgkort til de stemmeberettigede. 

7. nov. (se også ovenfor) Menighedsrådsvalget i Nysted i går resulterede i følgende: Fælleslisten (bor-
gerlig) fik 5 mandater - en fremgang på 2, Socialdemokraterne fik 2 mandater - en tilbage-
gang på 1, Radikale fik ingen mandater - en tilbagegang på 1. 

Kommende menighedsråd: Fra Fælleslisten: Børge Stenstrup, Gunnar Kjerte, Jens Erik Larsen,
Lilli Aage og Poul Høj Hansen. Fra socialdemokraterne: Jan Andersen og Kjeld B. Hansen. 

347 personer af 1058 stemmeberettigede stemte. 2 sedler var ugyldige og 1 var blank 
Stemmeprocenten var 32,8. 4 % af de afgivne stemmer kom fra vælgere under 25 år 

8. nov. Tandlæge Per Kock, Østergade 6, er død 67 år gammel. Han var født i Skive. Flyttede til Ny-
sted for mere end 35 år siden og etablerede sig som tandlæge i kompagni med sin far, der 
også var tandlæge. Tandlæge P. Kock afhændede sin klinik for få år siden på grund af sygdom.
Bisættelsen foregår i Ærøskøbing, hvor familien har haft sommerbolig i mange år. 

9. nov. (se også 9/3-1984) Elektronikvirksomheden Poxy Print Aps., Nysted, fik i går bevilget et lån fra
egnsudviklingen på 3,6 millioner. Lånet er beregnet til nye maskiner til den nye bygning, som 
Nysted kommune p.t. er ved at bygge - et såkaldt industrihus. Bygningen er beregnet til at 
kunne tages i brug 1. marts 1985. P.t. råder virksomheden over 430 kvm og beskæftiger 36 
medarbejdere. 

12. nov. Nu er Hares tidligere forretning - Wichmandsvej 21, Nysted, igen blevet til et autocenter. Ef-
ter Hares salg har bygningerne en overgang været brugt af en vvs - virksomhed (Jørns varme-
service), men den 1/11 1984 blev ejendommen overtaget af mekaniker Gert Hansen, 41 år. 
Servicestationen har Gert Hansen etableret sammen med oliefirmaet Esso. Gert Hansen stam-
mer fra Kettinge og lærte mekanikerfaget hos Hans Larsen, Slemminge. Da han overtog auto-
centret her i Nysted, kom han fra Mazda i Nykøbing, hvor han har været værkfører i 9 år.

17. nov. (se også 16/7-1984) Nysted champignongartneri, der er solgt til Kooperativ Jobskabelse A/S, 
er nu helt ude af kommunens eje, idet kommunen har solgt bygningen for 100.000 kr. kon-
tant. De fire øvrige Østlollandske kommuner har betalt Nysted 200.000 kr. I alt har kommunen
altså fået 300.000 kr. I forbindelse med salget måtte kommunen imidlertid indfri obligationer 
for 360.500 kr., og derved kom der altså til at mangle 60.500 kr., som man har måttet dække 
ind af kassebeholdningen. 

Solgården 25 år
27. nov. I går fyldte plejehjemmet Solgården, Herritslev, 25 år. I den anledning var der reception. Der 

var mange gæster og gaver. Bl.a. fik man en hel del pengegaver, idet beboerne og personalet 
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ønsker sig en liftbus, og den spares der sammen til. Der blev holdt taler af borgmester Bent 
Bille-Hansen, socialudvalgsformand Børge Wilcken-Petersen, socialinspektør Erik Larsen og 
flere af nuværende og forhenværende personale. 

Beboernes egen gave til Solgården var træer til plantning i hjemmets grønne område og en 
natursten med inskription. Solgården blev for 25 år siden opført af 4 landkommuner i den nu-
værende Nysted kommune. De 4 kommuner var: Vantore, Herritslev, Øster og Vester Ulslev. 
Fra sønnen af daværende sognerådsformand i Vester Ulslev, Christian Larsen, fik hjemmet 
overrakt som gave det originale dokument vedrørende overenskomsten mellem de 4 kommu-
ner, der opførte hjemmet. 

29. nov. (se også 7/11-1984) Det nye menighedsråd i Nysted sogn har nu konstitueret sig. Ny formand 
blev tandtekniker Børge Stenstrup fra fælleslisten. Næstformand blev Kjeld B. Hansen fra 
socialdemokraterne. Kirkeværge blev gårdejer Poul Høj Hansen. Sekretær Lilli Aage og 
personalechef Pastor Kejlå. 

6. dec. Pensioneret overlærer J. E. Grønbech-Jørgensen, Strandvejen, er død i sit hjem, 94-år gam-
mel. G. J. var født i Ærøskøbing, virkede en tid i København og var siden lærer i 5 år ved 
Magleby skole på Møn. I 1916 kom han til Nysted og blev ansat ved skolen, og her virkede han 
i 49 år, idet han trak sig tilbage i 1965. Han ansås for at være en dygtig pædagog, der forstod 
at videregive sin egen viden. Børnenes indstilling til ham var på en gang præget af respekt og 
hengivenhed. G.J. var i næsten 49 år kordegn ved Nysted kirke, først som vikar, men fra 1922 
- 1965 som fast ansat. 

G. J. var gennem alle årene en præsentabel og dygtig kordegn. Hans arbejde for kirken var en
hjertesag, og hans kristne livssyn kom tillige til udtryk i hans opret-holdelse af søndagsskolen i
mangfoldige år. I 1948 var han med til at oprette en lokal LYM - kreds, hvis formand han var 
indtil få år før sin død. Også på sejlsportens område satte G.J. i mange år sit præg. Desuden 
var han i mange år også fører af den af C.A. Hansen startede lokalhistorie, og opgav først 
dette, da hans håndskrift blev for rystende. I de senere år begyndte alderen at tynge rent 
fysisk, men åndeligt var han frisk til det sidste. G. J. mistede sin hustru allerede i 1945. 

19. dec. Murermester Holger Jochumsen, Adelgade 57, Nysted, bliver d. 21/12, 90 år. Han er født i 
Guldborg, men kom som stor dreng til Nysted. Han kom i lære ved murer Johs. Holck, hvor 
han fik en grundig uddannelse. Murer Holck opførte meget af det nuværende Jernbanegade. 
Posthuset blev også opført på den tid. 

Da Jochumsen havde været soldat - under 1. verdenskrig, drog han til Nakskov, hvor han ar-
bejdede i 3 år. I 1922 vendte han tilbage til Nysted, og i 1935 blev han selvstændig mester, 
hvilket han fortsatte med til slutningen af 60erne, da han overdrog sin forretning til Fini 
Larsen. Jochumsens faglige kunnen og interesse førte ham ind i tillidshverv i håndværksven-
denes organisation - for siden at blive formand i mesterforeningen, hvor han senere udnævn-
tes til æresmedlem. Det blev han også i den lokale afdeling af socialdemokratiet, hvor han 
gjorde stor lederindsats. Han var også i nogle år medlem af byrådet, ligesom han sad i lig-
ningskommissionen og fungerede som kommunal revisor. I. en lang årrække var han formand 
for Nysted sejlklub. 

21. dec. Pr. 1/1-1985 trækker graver Verner Brusen sig tilbage fra sit job. Graver Brusen har været en 
ualmindelig dygtig og pligtopfyldende graver, og kirkegården har altid været i fineste stand, 
mens han har været graver. Menighedsrådet har ansat ny graver og kirketjener. Det er den 36-
årige Keld Andersen fra Utterslev. Den nye graver er i øvrigt gift med kunstneren Rikke 
Bischoff, som er her fra Nysted. 

24. dec. Det tidligere El-værk ved Kirkestien i Nysted er afstået til mekaniker Ib Foss Hansen, Nysted, 
som vil benytte handelen til at udvide sin virksomhed. Handelen omfatter ikke den tidligere 
elbestyrerbolig, der for længst er solgt fra. Til gengæld har Ib Foss Hansen afstået ca. 2000 
kvadratmeter jord til kommunen i den anden side af sit område; dette areal skal kommunen 
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anvende til udvidelse af materialegården. Ib Foss Hansen har ved byttet desuden måtte 
betale 100.000 kr. kontant. De gamle bygninger Ib Foss Hansen har overtaget, regner han med
tiden at indrette til f.eks. udstillingslokale og muligvis en lejlighed. Dette er imidlertid 
fremtidsmusik. 

1984 - En række udaterede udklip ...
Roklubbens bestyrelse

Nysted roklub 60 år
NYSTED - Nysted Roklub modtog i mandags, hyldest, 
lykønskninger, blomster og gaver i én stor strøm 
mandag i anledning af 60 års jubilæet, som marke-
redes ved en reception om formiddagen i klubhuset 
og fest om aftenen på Den gamle Gård i Stubberup. 
Næste morgen kunne det gøres op, at klubben for-
uden de mange gaver havde modtaget godt 9.000 kr. 
i checks og 425 kr. i gavekort. Der var 500 kr. fra 
kommunen, 250 kr. fra rosportens LF-kreds og 350 kr.
(gavekort til køkkengrej) fra Fritidssamvirket i Ny-
sted kommune. 

Desuden var der checks fra penge-institutterne og private, hvortil kom gaver fra klubber fra nær og fjern, 
fra gamle roere og andre venner af rosporten. I festlighederne deltog folk fra Berliner-roklubberne He-
vella og Die Dänemarks Fahrer, som Nysted-klubben i flere år har plejet venskabsforbindelse med, samt fra
den københavnske klub Øresund, ligesom der del-tog repræsentanter for kommunen, fritidssamvirket, 
lands- og kredsstyrelsen. 

Festen Den jubilerende klub modtog disse gaver: 
Krystallampe fra Dansk Forening for Rosport, et ro-
bådssæde festligt omdannet til et ur fra Hevella, et 
kobberstik med motiv fra Berlin fra Die Dänemarks 
Fahrer, et ca. 50 år gammelt messingøsekar fra klub-
bens tidl. materialeforvalter Ejner Thygesen, en 
glaslampe fra Øresund, et tesæt med fyrfad fra 
familien Larsen/Apel, 2 olielamper fra Sakskøbing 
Roklub, et skibsur fra den tidligere formand Victor 
Rasmussen, et barometer fra Jørgen Krøll, en jubi-
læumsplatte fra Nykøbing F. Roklub, en stander på 
messingstage fra Maribo Roklub. 

Ved festen om aftenen på Den gamle Gård var der 60
deltagere, og ved festmiddagsbordet, der vidnede 
om etablissementets køkkenkvalitet, fungerede den 
tidligere kredsformand, Aage Jensen, Nykøbing F., 
som toastmaster. Efter at formanden, Peder Hansen, 
havde opridset klubbens historie, blev holdt hyldest-
taler af DFfR's viceformand Erik Andersen, Roskilde, 
borgmester Bent Bille-Hansen, kredsformand Eva 
Johansen, Sakskøbing, formanden for fritidssam-
virket Jan Gleie, den tidligere mesterroer Bent An-
dreasen, Nørreballe, den gamle formand Victor Ras-
mussen, Hans Chr. Foxgård (bl.a. med hyldest til 
Victor R.), Ib Sk. Jørgensen og toastmasteren selv. 
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A. Heyn har udført et stort arbejde - 
NYSTED - Ved generalforsamlingen i Frejlev forsamlingshus i Lolland-Falsters historiske Samfund beskæf-
tigede formanden, Verner Hansen, Maribo, sig med den bog, skoleinspektør Arne Heyn har skrevet i anled-
ning af Nysteds 575 års købstadsjubilæum. Bogens titel er »Nysted kommune - lokalhistorisk set«. Det er 
første gang i landsdelen, at et lokalhistorisk billedværk udsendes i anledning af en bestemt begivenhed. 
Bogen, der præsenteres i forbindelse med udstillingen i Clausens pakhus, vil blive solgt i forretninger og 
brugsforeninger i Nysted kommune. 

Verner Hansen pointerede, at Arne Heyn har udført et fremragende stykke arbejde, som alle i Nysted kom-
mune vil blive glade for. Verner Hansen bragte på det historiske samfunds vegne en varm tak for indsatsen.
Heyn har betragtet opgaven ud fra et helhedssynspunkt, så hele kommunen er blevet dækket. Der er til 
bogen samlet et usædvanligt stort og ikke før set billedmateriale. Prisen er ikke fastsat endnu, men Ny-
sted kommune yder et kontant bidrag, så prisen ikke bliver større end nødvendigt, og desuden vil kommu-
nen købe et antal af de 1.000 eksemplarer, som trykkes. 

Lokal øletiket
Bryghuset markerer byjubilæet.
NYSTED - I anledning af Nysteds 575 års købstadsjubilæum udgiver 
Lolland-Falsters Bryghus en særlig Øbo-pilsner, hvor det normale motiv 
på etiketten er erstattet af en stregtegning af kirken set fra Gammeltorv.
Nysted-pilsneren vil fra i dag blive distribueret til kunderne i 
kommunen. Oplaget af Nysted-pilsneren er på godt 10.000 ek-
semplarer. Bryghuset har i øvrigt lovet jubilæumskomiteen et 
ørebeløb for hver solgt jubeløl, så komiteen håber på god vind 
for den lokale øl. 

Lokalhistorisk udstilling
NYSTED - Den lokalhistoriske udstilling i Clausens pakhus i Adelgade åbner på fredag kl. 13 og vil kunne 
besøges kl. 13-18 hver dag til og med mandag. De mennesker, som indgående beskæftiger sig med lokal-
historie og de lokalhistoriske arkiver, har udført et meget stort arbejde for at få en omfangsrig udstilling 
op at stå. Og indsatsen er kronet med held, det tør vi godt love. 

Der bliver masser af ting at studere: Fotografier, værktøj fra forrige tider, dokumenter og meget andet. 
Der indrettes en afdeling fra Bischoffs gamle garveri med arbejdsredskaber og materialer, og ligeledes 
bliver der en afdeling om smedierne og det værktøj, som blev anvendt her. Genstande fra oldtiden, fundet
her på egnen, får også en speciel afdeling med ting, som ikke findes på museerne. 

»Aarestrup i Nysted« er titlen på en afdeling, der henviser til digterlægens år i Nysted, 1827-38. Desuden 
viser udstillingen noget om skoler i Nysted kommune, fæstebondens vilkår, andelsbevægelsen (brugsfor-
eninger og mejerier), handelsstanden, foreningslivet, dilettant og amatørteater, livet på landet, trafik-
midler og livet i købstaden. 

Arrangementet i Clausens pakhus kommer også til at omfatte forevisning af gamle film, optaget af bager-
mester Henrik Hansen. Der bliver forestillinger hver dag kl. 14 og kl. 17. 
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Lokale annoncer 1984
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1985
3. feb. Borgmester Bent Bille-Hansen fylder i dag 50 år. Bent Bille-Hansen er født på Stillundgård, 

som er en slægtsgård, overtaget af farfaderen i 1888. Bent Bille-Hansen blev gift i 1960 og 
rykkede ind i slægtsgården 6 år efter. Han tilhører partiet Venstre, en arv efter forældrene. 
Blev indvalgt i byrådet i 1974 og blev borgmester i 1982. Efter han blev borgmester, blev 
jorden forpagtet ud. Hans hobbies udenfor arbejdstid er gammel jazz og klassisk musik.

8. feb. Den ca. 90 år gamle hjuldamper "Bad Schwartzburg", som i mange år har ligget i Noret på 
Aalholm-siden, skal nu hugges op og skrottes. Baron Raben-Levetzau købte den oprindeligt 
med den tanke, at den skulle sejle med turister i Noret, men på grund af mandskabsrestrik-
tioner ville det blive for urentabelt. Skibet har oprindelig besejlet de tyske floder, men nu 
skal det altså skrottes af et produktfirma fra Køge, der får jernet i skibet for at udføre arbej-
det. Der har måttet laves en speciel vej i parken på ca. 140 meter, for at man kan transpor-
tere damperen bort. Vejen skal kunne tage et pres på 30 tons. 

19. feb. Ifølge Folketidende er et stort projekt for opførelse af feriehytter og storhotel i Nysted under 
udvikling. Et jysk bygge- og ingeniørfirma har i nogen tid foretaget opmålinger på de kommu-
nale jorder, som tidligere tilhørte Skansegården. Arealet er efter lokalplanen udlagt til rekre-
ativt område. Området er ca. 15 hektar, men de 3 hektar går ind under strandfredningslinjen,
så kun de 12 hektar interesserer konsortiet. Et aktieselskab, som får navnet "Nysted Feriecen-
ter A/S", har kontakt med kommunen. 

Projektet omfatter et hotel med ca. 100 værelser og restaurant, plus opførelse af ca. 100 fe-
riehytter lige i nærheden. Alene i forberedelserne - opmåling, tegninger etc. er der investeret
ca. ½ million. Hvis planerne realiseres betyder det en investering på mellem 40 og 50 millio-
ner, og det vil selvsagt have stor betydning for turismen og handelslivet i Nysted. I løbet af 
kort tid skal der være møde mellem konsortiet og repræsentanter for kommunen og i fald af 
at alt går i orden tænkes byggeriet indledt i begyndelsen af 1986. 

19. april Urmager Jørgen Krøll har solgt sin ejendom med tilhørende forretningslokaler i Adelgade 46 
til 8ertel Abrahamsen, Nysted Radio og T.V. Overtagelsen sker 1. september, men Krøll lukker 
sin forretning længe før. Han har længe solgt ud af sit varelager, og når alt er afsat lukkes 
forretningen. 

Urmagerforretningen startede i 1911 længere nede ad Adelgade af Jørgen Krølls far. Han flyt-
tede senere til det nuværende nr. 46. Han døde pludseligt i 1941, hvorefter sønnen Jørgen 
vendte hjem fra Ringsted, hvor han havde lært urmagerfaget og netop havde afsluttet denne 
uddannelse. Jørgen Krøll bestyrede forretningen for sin mor til 1952, hvorefter han selv over-
tog den. Jørgen Krøll og hustru bliver boende i Nysted. 

19. april Hotel "The Cottage" ønsker igen at udvide. Planerne er langt fremme. De omfatter en udvidel-
se af havestuen med 70 kvadratmeter. Desuden opførelse af en bygning af med 5 toiletter og 
indretning af en bar. Der er endnu ingen oversigt over, hvad det vil koste. Nybygningen skal 
naturligvis holdes i den stil, som "The Cottage" er bygget i oprindeligt. 

9. maj (se også 17/11-1984) Kooperativ Jobskabelse A/S, som fagforbundene står bagved, og som har
Ib Schjelde (tidligere Nysted borger) som formand, har siden købet af Nysted Champignon-
gartneri sidste år investeret i alt 1½ million i virksomheden. Produktionen af svampe er igen i 
gang og forøges rask i den kommende tid. Nye produktionsemner tages op senere. Gartneriet 
holdt i går åbent hus. Her oplyste Ib Schjelde at en stor del af investeringen er brugt til nye 
tekniske apparater. Formanden oplyste endvidere, at der for et par dage siden var kommet 
tilsagn om støtte fra jobskabelsesfonden, men man ved ikke endnu hvor meget. For tiden er 
33 ansat på gartneriet, men dette forøges snart til 37. For tiden produceres 6 tons svampe pr.
uge, men målet er 10 tons pr. uge. Ved præsentationen i går deltog ledende folk fra fagbevæ-
gelsen og desuden svampeeksperten - professor Morten Lange. M.L. har lovet at stille sig til 
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rådighed med gode råd angående dyrkning af andre spisesvampetyper. Ved en generalforsam-
ling tidligere på dagen var Ib Schjelde blevet valgt til formand. 

10. maj Ifølge Folketidende er der flertal i byrådet for at flytte biblioteket fra dets nuværende plads 
Wichmandsgården til Clausens pakhus. Tanken er så, at Wichmandsgården og den gamle skole 
skal sælges. Det skal ske, når den nye skole på Ndr. Kongemarksvej er fuldt udbygget i 1986. 
Kunsthåndværkercentret, der i de senere år har floreret i Clausens pakhus om sommeren i 
turistsæsonen, skal bibeholdes på stedet. Mange i byen mener, det bliver en dyr spøg for 
skatteyderne at isolere og indrette pakhuset til biblioteksformål. 

Poxy Print
29. juni (se også 9/11-1984) Poxy Print, der de senere år har ekspanderet kraftigt, har nu igen udvi-

det. Virksomheden udvider i et nyt industrihus bygget af Nysted kommune. Bygningen er 750 
kvadratmeter stor, men efter sigende allerede for lille. (Den har været i brug nogen tid). Man 
er derfor allerede igen begyndt at lege med tanken om ny udvidelse. Det kan efter borgmes-
ter Bille-Hansens udsagn let lade sig gøre, idet kommunen gerne vil støtte alt, hvad Poxy 
Prints ledere finder på. (Finn Hermansen og Jørgen Svendsen) Poxy Print er jo kun lejere af 
bygningerne både gamle og nye, mens kommunen er ejer. 

Den ny udvidelse har kostet 3,5 millioner, og kommunen har opnået fordelagtige lån gennem 
egnsudviklingen. Samtidig har Poxy Print selv indenfor det sidste par år investeret 3-4 milli-
oner i nye maskiner, hvortil der også er ydet egnsudviklingsstøtte. Virksomheden, der frem-
stiller trykte kredsløb til elektronik-industrien, har i det sidste par år haft en omsætnings-
stigning på 30-50 % pr. år, og i samme periode er medarbejdertallet fordoblet. For tiden er 
der ca. 50 ansatte. Fortrinsvis ufaglærte, som virksomheden selv oplærer i denne specielle 
branche. Arbejdsopgaverne er fordelt sådan, at 12 mand er beskæftiget på fast aftenhold. 
Poxy Print er givet en appelsin i Nysted kommunes turban. 

17. juli Sparekassen SDS, Falster-Østlolland, vil til april 1986 rykke ind i den smukke gamle ejendom, 
Adelgade 50, Nysted. (angående husets fortid se Nysted - registranten). Sparekassen lider i 
høj grad af pladsmangel, og medarbejderne glæder sig meget til flytningen. Arbejdet med at 
renovere den gamle bygning, der er fra 1835, vil gå i gang i midten af august 1985. For Nysted
betyder det, at et af byens gamle huse bliver renoveret i en grad, som kun få private ville 
kunne få råd til. Efter budgettet vil det komme til at koste ca. 2 millioner. 

SDS købte ejendommen i efteråret 1983 af Helle Levisen. Flytningen betyder for sparekassen 
en mere central placering. I hele projekteringen har SDS arbejdet sammen med Teknisk for-
valtning i Nysted. Den gamle ejendom vil blive ført tilbage til sit oprindelige udseende. Arbej-
det skal udføres af firmaet Ewald Andersen, Nyk. F., men lokale håndværkere kommer med 
som underentreprenører. 

31. juli 1/9-1985 tiltræder arkitekt Dorthe Winther Hansen som ny byplanlægger i Nysted. Hun afløser
tidligere planlægger Claus Josefsen, der forlod jobbet i forsommeren efter 7 års ansættelse. 
Dorthe Winther Hansen kommer lige fra arkitektskolen i København, men har masser af erfa-
ring inden for planlægningsarbejdet, idet hun har arbejdet for planstyrelsen. Den nye byplan-
lægger skal først og fremmest færdiggøre kommuneplanen, som er færdig med offentligheds-
fasen 1. oktober 1985 og skal i byrådet i november eller december 1985. 

14. aug. (se også 29/6-1985.) Virksomheden Poxy Print, Nysted, er ifølge Statstidende ændret fra an-
partsselskab til aktieselskab. Aktiekapitalen er på 1,5 millioner fuldt indbetalt. Bestyrelsen 
består af virksomhedens 2 direktører Finn Hermansen og Jørgen Svendsen + fruerne Lis Her-
mansen og Anna Marie Svendsen samt direktøren for konfektionsfabrikken i Nysted, Preben 
Høgdal. 

7. sept. (se også 19/2-1985) Nysted kommune har solgt jord til et nystartet aktieselskabs plan om at 
opføre hotel og ferieby på Skansegårdens jord. Aktieselskabet hedder "A/S Nysted Feriecen-
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ter". Der er skrevet skøde, der fastslår, at aktieselskabet har købt 12 hektar af ovennævnte 
jord. Prisen er 700.000 kr. kontant. I skødet er anført, at selskabet skal være i gang med 
byggemodningen senest 1/6-1986. Kommunens part i byggemodningen er at føre kloak- og 
vandledninger en meter ind på den grund, hvor feriebyen skal opføres. Skansegårdens jord 
omfatter i alt 15 hektar. De sidste 3 hektar ned mod Østersøen er udlagt til offentligt området
ifølge lokalplanen. Planerne om hele det spændende projekt vil blive præsenteret ved presse-
øde om kort tid. 

Hotelplaner på Skansegården
12. sept. (se også 7/9-1985) Nysted får nu format som internationalt feriested. Et nyt kursus- og ferie-

center, der dækker 12 hektar jord syd for Søndre Kongemarksvej ned mod Østersøen. Bygge-
riet skal foregå over en treårig periode med hotel, kursuscenter, ferielejligheder og feriehyt-
ter. Det bliver et helårs foretagende. Bygherren er A/S Nysted Kursus- og Feriecenter, der er 
oprettet som et datterselskab af A/S N.K. Nielsen, Riisskov ved Århus, et stort projektkoordi-
natorfirma. Involveret i det nævnte datterselskab er tillige arkitektfirmaet A/S Sahl og Thom-
sen + Hans Knudsen, Riisskov, landskabsarkitekt A/S Valdemar Carlsen, Århus og ingeniørfir-
maet A/S Viggo Madsen og M. Folmer Andersen, Århus. Disse firmaer udgør den projektgruppe,
der i går (11/9) ved et møde på Nysted rådhus kunne præsentere fuldt færdige modeller og 
tegninger for pressen. 

Til stede var borgmester Bent Bille-Hansen og udvalgsformand Bent Pedersen samt repræsen-
tanter for Teknisk forvaltning. A/S Nysted Kursus- og Feriecenter var repræsenteret ved sel-
skabets direktør Poul Meldgaard, der også er direktør for A/S N.K. Nielsen. Til stede var også 
arkitekt Hans Knudsen, der er formand for det nye aktieselskab, hvis aktiekapital er 700.000 
kr. indbetalt og som har 2 millioner kr. til det forberedende arbejde. Dertil kommer siden 
75 millioner til gennemførelse af projektet. 

Projektet består af et hotel med 40 dobbeltværelser og en kursusafdeling med 60 ferielejlig-
heder i huse med stueetage og 1. sal. Desuden 100 små feriehytter - bygget i træ, en butik 
med dagligvarer, en pavillon ved stranden, 3 tennisbaner, en minigolfbane, legepladser og 
andre fritidsanlæg. Desuden har selskabet for en 10-årig periode lejet Skansegårdens bygning 
til faciliteter for badende. En helt ny badestrand anlægges med badepavillon. Fra stranden 
graves en kanal, som fører op til centret, hvor der anlægges en lille sø. En glasveranda fra 
hotel- og kursusbygningen lægges ud over søen. Hele området bindes sammen af grønne 
anlæg. Alt byggeri føjer sig harmonisk ind i landskabet. 

Betingelser fra kommunen: Arbejdet påbegyndes senest 1/6-1986. Arbejdet fuldføres senest 
1/6-1989. 

Konsortiet regner med at arbejdet skal udføres i 3 etaper: 
1. 30 feriehytter + hotel. 
2. hele midterpartiet. 
3. afdelingen mod Østersøen. 

Der skal lægges vægt på lokal arbejdskraft. Når centret er færdigt regner man med beskæf-
tigelse til 30-40 mennesker på årsbasis. Selskabet har gennem længere tid undersøgt mulig-
hederne for brug af centret. Har i den anledning været i kontakt med forbindelser både 
herhjemme og i udlandet. 

Biografen lukket
14. okt. Fra 1/8-1985 er Nysted Bio lukket og direktør Hans Lauritzen vil ikke genåbne. H.L. (76 år) 

har drevet Nysted Bio i 46 år og gennemlevet hele rækken af perioder med skiftende medgang
og modgang i branchen. De senere år har været særdeles vanskelige for biografer. Lukninger i 
stort tal er sket landet over. Konkurrencen med fjernsynet og video er blevet stadig større, 
publikum svigter biograferne, og samtidig er udgifterne til filmleje, fragt og porto samt op-
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varmning steget meget. Om ejendommen med biografsal, foyer og beboelse skal sælges, kan 
ikke siges i dag. Lauritzen og frue bliver indtil videre boende i ejendommen. Om salen kan 
anvendes til andet end teater, er tvivlsomt, gulvet er jo skråt. En epoke i Nysted bys kulturliv 
er tilsyneladende slut. 

Ny apoteker
3. okt. Den ny apoteker i Nysted er nu udnævnt. Valgt af de 3 indstillede blev Lone Hilden, Maribo, 

som hermed afløser J.L. Bolund Jensen som leder af Nysted apotek. Den 38-årige Lone Hilden 
er p.t. provisor ved Maribo apotek. I en tid var hun bestyrer af Vesterborg apotek. Hun tiltræ-
der snarest i Nysted, men indtil da varetages ledelsen stadig af Bolund Jensen, selvom han for
længst har overtaget stillingen som apoteker på Nørrebro i København. 

25. okt. Læge Villy Antonsen har solgt sin praksis i Nysted til læge Ole Rasmussen med overtagelse 
1/2-1986. Villy Antonsen, der er 62 år, har siden 1953 haft praksis i Adelgade 20 i alt i 32 år, 
og her bliver han boende, når han holder op. Læge Ole Rasmussen vil finde sig et nyt sted at 
have sin praksis i første omgang på lejebasis. Han er foreløbig standset ved den gamle damp-
mølle - Adelgade 1G, som i dag ejes af el-installatør Preben Jensen, Herritslev, som har over-
taget den af boet efter snedkermester Vagn Sørensen. Læge Ole Rasmussen har kun lejet 
stueetagen til sin praksis, selv bor han p.t. i Nyk. F., hvor han er ansat som 1. reservelæge på 
medicinsk afdeling på centralsygehuset. 

Klokkespil for arv?
16. nov. Tidligere borgmester Sigvald Bøgelund Thomsen, som døde i Odense 25/7-1983 i en alder 85 

år, har efterladt 450.000 kr. til Nysted by. Bøgelund Thomsen forlod Nysted i 1973, fordi hans 
helbred var vaklende, og fordi han havde bedre muligheder for at blive plejet på Fyn, hvor 
han eneste nærmere slægtning - en kusine - kunne skaffe ham ind i en kollektivbolig, hvilket 
han så valgte, selvom det var med sorg i sindet, at han forlod den by, han elskede. 

Pengene er efterladt med følgende testamentariske bestemmelse: "Beløbet skal indgå på en 
dispositionskonto og skal efter byrådets bestemmelse anvendes til formål, der realiseres i 
selve Nysted købstad eller dens markjorder til udsmykning eller til et formål, der måske ellers
ikke ville blive realiseret foreløbig eller nogen sinde". Arven er blevet drøftet i Nysted byråd. I
økonomiudvalget har man fremsat den ide, at der kunne installeres et klokkespil i rådhuset. 
Men byrådet er i øvrigt modtagelig for gode ideer fra alle borgere, der måtte have sådanne. 

S.B. Thomsen stammede fra København, men kom til Nysted i 1927, hvor han etablerede sig 
som sagfører. I 1937 indvalgtes han i købstadens byråd for de konservative, men senere, da de
konservative ikke mere opstillede selvstændigt, valgtes han ind på den kommunale vælgerfor-
enings liste. Han overtog borgmesterposten i 1958 og havde den til 1970 til kommunesammen-
lægningen, efter hvilken han selv ønskede at trække sig tilbage. Bøgelund Thomsen var res-
pekteret som en reel og vidende kommunalpolitiker med stor sans for det økonomiske. Hvis 
man kendte ham godt, viste det sig, at han var fyldt med lune og slagfærdighed. Længe efter 
flytningen til Odense, så længe helbredet tillod det, besøgte han hver sommer gamle venner i
Nysted. Han glemte aldrig Nysted. 

21. nov. Nysted får nu igen en urmager/optiker forretning, efter at Jørgen Krøll for nogle måneder 
siden lukkede sin forretning og solgte lokalerne til Bertel Abrahamsen, Nysted Radio og T.V. 
I Abrahamsens tidligere lokaler, som ejes af Jørgen Killendahl, åbner så nu Rolf og Anette 
Renner fra Rødby en urmager/optiker forretning. Ægteparret har en tilsvarende forretning i 
Rødby, og afdelingen her i Nysted skal betjenes af Anette Renner. Forretningen åbner d. 29. 
november 1985 med reception fra kl. 10 -12. Renners har overtaget inventaret fra Krølls for-
retning, og vareudvalget vil være af samme type, som kunderne kender det fra Krølls tid. 

25. nov. (se også 12/9-1985) Formanden for A/S Nysted kursus- og feriecenter direktør advokat Poul 
Meldgaard, Århus, oplyster, at selskabet nu har både en investor til opførelse af den store 
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ferieby på Skansegårdens jorder i Nysted og et driftsselskab, der skal køre hele det store 
foretagende, når det står færdigt. Navnene kan ikke offentliggøres endnu, men det står fast, 
at arbejdet skal indledes så tidligt som muligt til foråret, og at firmaet Rasmussen og Schiøtz,
Nyk. F., er antaget som kæmpeprojektets hovedentreprenør. Det står ligeledes fast, at der i 
videst muligt omfang skal benyttes lokal arbejdskraft, oplyster Poul Meldgaard. Når projektet 
er færdigt overtager et driftsselskab, (et selvstændigt aktieselskab), driften af centret. 

Selskabet har den krævede kapital på 20 millioner kroner, og vil med hensyn til driften kom-
me til at stå som økonomisk ansvarlig overfor investor-selskabet. Poul Meldgaard bekræfter, 
at alle parter er interesseret i at igangsætte arbejdet tidligt i foråret, og at man, har frave-
get den oprindelige plan om at gennemføre det i 3 etaper over 3 år. Projektet skal udføres i 
et stræk. Selskabet vil gerne kunne afslutte det hele inden 1. december 1986, men det vil 
nok komme til at knibe, dertil er arbejdet for omfattende. Nyt mål så, at det skal stå færdigt 
til 1/3 eller 1/4-1987. 

Byggeplanerne er ændret, således at de 100 små feriehuse samles i den østlige del af områ-
det. Dette for at i mødekomme planstyrelsens ønsker og dermed fremskynde godkendelse af 
projektet. 

28. nov. (se også 23/10-1985) Den nye apoteker i Nysted, Lone Hilden, Maribo, der tiltræder 1. de-
cember 1985 og dermed afløser J.L. Bolund Jensen som leder, er meget begejstret over 
Bolund Jensens evner til at lære sit personale at være motiveret og interesseret. Lone Hil-
dens uddannelse i apotekervæsenet indledtes i Holte, hvor hun var discipel. Efter videre ud-
dannelse på den farmaceutiske højskole var hun ansat nogle år i København. I 1978 flyttede 
hun til Maribo og virkede som vikar på adskillige lollandske apoteker. En tid var hun bestyrer 
af Vesterborg apotek og har således forhåndskendskab til ledelse af et apotek. Siden 1983 har 
hun været provisor ved Maribo apotek. 

28. nov. Det nys overståede kommunevalg gav følgende resultat i Nysted kommune: Socialdemokratiet 
7 mandater, Radikale 1 mandat, Konservative 2 mandater, Kommunelisten 1 mandat, Venstre 
4 mandater. 

Efter aftale med det radikale mandat, som er tungen på vægtskålen, fortsætter venstres Bent
Bille- Hansen som borgmester i den kommende periode. Det blev ifølge Folketidende afgjort 
ved et møde i aftes mellem repræsentanter for det borgerlige valgforbund (Venstre, Konser-
vative og Kommunelisten) og den radikale Jens Petersen. 

Efter aftale bliver: 
• Bent Bille-Hansen, borgmester. 
• Jens Petersen, 1. viceborgmester. 
• Erling Andreasen (socialdemokrat) skal så automatisk være 2. viceborgmester. 
• Bent Pedersen (konservativ) fortsætter som formand for teknisk udvalg. 
• Palle Lærke Hansen (venstre) bliver ny formand for socialudvalget, hvor han hidtil har

været næstformand. 
• Socialdemokraterne bliver tilbudt formandsposten i undervisnings- og kulturudvalget 

(hidtil bestridt af venstre). 
• Yderligere får socialdemokraterne tilbudt formandsposten i skolekommissionen, 

planlægnings- udvalget og beskæftigelsesudvalget. 

Skolebygning solgt
12. dec. Nysted byråd har nu vedtaget at sælge en del af Nysted gamle skole (1954 afdelingen) til 

landsforeningen Ungbo for 300.000 kr. Ungbo vil indrette ungdomsboliger i bygningen. Penge-
ne erlægges kontant. Overtagelse finder sted ved udgangen af dette skoleår, når eleverne fra 
den gamle skole flyttes til den nye skole på Ndr. Kongemarksvej. Handelen omfatter som sagt 
1954 afdelingen, idet kommunen selv beholder kælderen og 1911 bygningen + gymnastiksal. 
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Ungbo vil i stueetagen og på 1. sal etablere 14 boliger, nogle 1-rums, andre 2-rums, hvortil 
kommer fælles lokaliteter. Boligerne er beregnet for unge under uddannelse. Forandringen 
indvendig af bygningen er beregnet til knap 3,5 mill. Byrådet godkendte samtidig, at der dan-
nes en selvejende institution med navnet: "Ungbo-Nysted" med dertil hørende standardved-
tægter. Endelig gav byrådet tilsagn om kommunal støtte til ungdomslejlighederne - nemlig 
14.000 kr. pr. år til de 14 boliger. 
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1986
2. jan. Ejeren af "The Cottage" Per Winther gennemfører nu igen et investeringskrævende projekt i 

sit etablissement, en tilbygning, hvor der indrettes en sal til 100 mennesker. Tilbygningen 
foretages mod vest - mod skansen -, og den nuværende havestue bliver en del af det kom-
mende selskabslokale. Der er knyttet visse servitutter til den smukke gamle bygning, og de 
bliver alle overholdt. Blandt andet forsynes bygningen med blyruder og bindingsværk. Med i 
projektet er også indretning af en bar, en garderobe og handicapvenlige toiletter. 

Byggeriet vil koste ca. 600.000 kr., og arbejdet indledes, så snart det kan lade sig gøre. 
Murermester Troels Jørgensen, har projektet i hovedentreprise. Man forventer indvielse i 
foråret 86. Med etablering af et selskabslokale af denne størrelse og art dækker Per Winther 
et klart behov i Nysted by, ja, han har faktisk allerede udlejet lokalet endnu før det er byg-
get. 

Champignongartneriet konkurs
15. feb. ( se også 9/5-1985) Der er indgivet konkurs begæring for Nysted Champignongartneri, der ejes

af kooperativ Jobskabelse A/S. I et brev dateret 13/2 fra et københavnsk advokatfirma til 
kreditorerne meddeles det, at bestyrelsen ikke har den fornødne tilslutning til forslaget om 
en villig akkordordning, idet en række kreditorer har sagt nej til forslaget. Derfor kursbegæ-
ringen. I brevet siges endvidere, at der ikke kan forventes fuld dækning for privilegerede kre-
ditorer og at bestyrelsen ikke har kunnet udbetale lønninger fra 13/2 1986. Medarbejderne er 
derfor gået. 

Mandag den 17/12-86 afsiges skifteretskendelse i Nykøbing Falster med ansættelse af en bo-
bestyrer. Situationen er imidlertid mere kompliceret. Der er en afgrøde klar om 8 uger på 14-
15 ton svampe. Den afgrøde er fortabt, hvis ikke der hurtigt kommer varme på, det vil sige 
olieforsyning. Men der skal også findes plukkere. 

Andelsboliger i Rosenhaven
26. marts Byggeselskabet: Skælskør Huse har nu besluttet, hvem der skal tildeles arbejdet med opfø-

relse af 9 andelsboliger ved Rosenvænget i Nysted. Byggenavnet har fået navnet: Rosenhaven.
De samlede håndværkerudgifter bliver på knap 2,8 millioner inclusiv moms. 

• Jord og Beton: Søren Petersen, Søllested, kr. 442.000 
• Murer og Tømre: Troels Jørgensen, Kettinge, kr. 1.405.595 
• Maler: Firmaet Hansen og Knudsen I/S - Toftevej, Vindeby, Horslunde, kr. 142.838 
• El-arbejdet: Herritslev El v. Preben Jensen kr. 192.568 
• V.V.S.- arbejdet: Helmuth Nielsen og søn, Banevænget, Maribo, kr. 105.000 

De samlede håndværkerudgifter er på 2.289.001 + moms = 2.8 millioner. Desuden har bygher-
ren (Wolfberg og Andersen) købt jord af Nysted kommune for 512.400. 8 af grundene er solgt, 
og der er forhandlinger med hensyn til den sidste. Man agter indlede arbejdet 1. april og 
tragter efter at afslutte senest den 15. september 1986. Bygherren er interesseret i at købe 
mere jord af kommunen til yderligere andelsboliger. 

6. maj Mandag den 12/5-1986 indvies den nye afdeling af sparekassen SDS på hjørnet af Adelgade og 
Slotsgade. I den anledning skal der ske mange usædvanlige ting. Kl. 8.00 startes med morgen-
kaffe for medarbejdere, formandsskab, direktion og andre involverede. Kl. 9.15 en kort åb-
ningshøjtidelighed med presse og borgmester Bent Bille Hansen, stadsingeniør Lundsager, 
formand for teknisk udvalg Bent Pedersen, repræsenter for Bevaringsforeningen, naboerne i 
Adelgade Arne og Margareta Heyn, naboerne i Slotsgade Helge Ib og Jette Olsen. Åbningstale 
af direktør Erik Mortensen, Nykøbing F., som samtidig foretager "nøgleoverrækkelse". Derefter
fra 9.30 åbent hus med traktement og gaver. 
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Udendørs kl. 15.00 ankommer Mike til rådhuspladsen pr. veteranbil. Mike er en tegnseriefigur,
som sparekassen udsender til en særlig spareklub. Kl. 16.00 lander en faldskærmsudspringer 
(Bjørn Stephensen) ved havnen. Han er tidligere verdensmester faldskærmsudspring og har 
desuden 12 nordiske og 9 danske mesterskaber. Har foretaget 3200 spring. 

Med Sparekassens åbning på netop det sted er den vendt tilbage, hvor hele startede i 1883. 
I 1883 satte kancelliråd Sophus Schwensen sig nemlig til rette i sit kontor i Adelgade klar til at
modtage de første kunder i Falster Landbostands Sparekasse filial i Nysted og nu godt 100 år 
efter er bestyrer Hans Christensen, Sparekassen SDS Falster-Øslolland, parat til at modtage 
kunderne i den nye moderne filial, Adelgade 50, skråt overfor, hvor det hele startede. Ringen 
er sluttet. Fra gammel tid var hjørnet af Adelgade og Slotsgade dengang Søstræde stedet, 
hvor folk fra Døllefjelde, Musse, Herritslev Øster- og Vester Ulslev mødtes med dem fra 
Kettinge Frejlev, når der skulle handles i købstaden.

Efter den store brand i 1654 mistede torvet sin naturlige status som centrum. Rådhuset ryk-
kede længere ned ad Adelgade, da det mange år efter blev bygget igen. Ved enevældens 
indførelse var byfogden den eneste øvrighedsperson, og det var naturligt at han slog sig ned i 
centrum. Sparekassens placering fulgte så op igennem tiderne forskellige byfogeder og har 
skiftevis været placeret på den ene og anden side af Adelgade på dette sted. I 1934 skete der 
så et brud på traditionen idet Sparekassen købte urmager Boyes hus i Adelgade 38. Men nu er 
fortiden altså blevet indhentet igen. Nu står en moderne sparekasse filial klar i Adelgade 50 – 
i det gamle centrum, hvor det hele startede. 

15. maj Nysted kommune har solgt det fredede Bønnelyches pakhus til Bevaringsforeningen for det 
symbolske beløb: 1 krone. Pakhuset ligger øst/vest mellem Adelgade og Ny Østergade. Staten 
og Amtet vil give tilskud til istandsættelse af den gamle bygning. 

21. maj Ved skiftesamling i Nysted den 20/5-86 vedrørende A/S Nysted Champignonfabrik, som er 
under konkursbehandling, er fabrikken købt af installatør Preben Jensen, Herritslev, for godt 
1 million kroner. Overtagelse straks. Produktionsgangen indledes med det samme, og om ca. 6
uger skulle den første høst være klar. Preben Jensen har allerede 5 mand i arbejde med at 
desinficere, hvilket er nødvendigt efter den lange pause. 

Preben Jensen har som ledere af det daglige arbejde ansat lederne indtil konkursen: Flem-
ming og Anni Spenner. Senere når svampene skal plukkes ansættes flere. Preben Jensens over-
tagelse har reddet en hel del arbejdspladser, men det, at institutionen er overgået til privat 
drift betyder tillige, at fabrikken kan bevæge sig ind på det frie marked, og ikke mere er 
bundet af salg til konservesindustrien, hvilket betyder højere priser. Preben Jensen ser med 
tillid på chancerne for, at det kan køre. Købet omfatter bygninger, maskiner, et lager af 
emballage samt den tilhørende store udenomsplads. Hele området er på ca. 3 tønder land.

6. juni Hans Christensen, filialbestyrer i sparekassen SDS's Nysted-afdeling fylder i morgen lørdag den
7/6, 50 år. Hans C. er født i Nordborg på Als, hvor han også startede sin uddannelse i spare-
kassen. Den 1. november 57 - efter at have aftjent sin værnepligt blev han ansat i den davæ-
rende Landbostandens Sparekasse, Nykøbing F. hvor den daværende direktør "Peter Erik" så 
muligheder i ham. I begyndelsen var han beskæftiget dels i Nykøbing F. dels i Sakskøbing, men
i 1958 blev han souschef i Stubbekøbing-afdelingen, og det var han indtil 1. august 1963, da 
kom han til Nysted som daværende bestyrer N. P. Fogtdals højre hånd. Fra 1970 har han væ-
ret filialleder i Nysted. Hans Christensen er en god mand på sin post. Rolig, velafbalanceret, 
venlig og imødekommende, og med en stor menneskekundskab. 

1. aug. Kun 22 år gammel starter Johnny Svensson i dag sin egen forretning. Johnny S. overtager
nemlig fra dags dato karetmagerværkstedet i Jernbanegade i Nysted efter Bøggild Hansen, 
som har drevet det i 24 år. Johnny S. har lært ved Bent Lauritzen, Toreby Karosseriværksted. 
Han bor i Radsted, og det agter han at fortsætte med indtil videre. I Jernbanegade får han et 
værksted på 175 kvadratmeter, og det er hans tanke, at han i hvert fald i begyndelsen skal 
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være ene om arbejdet, men lægger ikke skjul på, at han håber, der efterhånden kan blive 
beskæftigelse til flere. Bøggild Hansen, som også startede som 21-årig, er i dag 67 år og 
ønsker at trække sig tilbage. 

Skoleindvielse
7. aug. I går blev den nye skole indviet, og allerede fra starten synes den for lille. Skoleinspektør Kaj 

Nilsson sagde i sin tale, at skolen i de første 4 år ville være for lille til det børnetal, den hav-
de. Tre klasser må være i særlokaler til deres normale undervisning, således at disse lokaler 
kun delvis kan anvendes til deres oprindelige formål. Men den største mangel er dog, at sko-
len ikke har nogen idrætsfaciliteter på stedet, men stadig må benytte gymnastiksalen ved den
gamle skole. 

Der var inviteret ca. 100 gæster fra byråd, skolekommission, skolenævn, nuværende og tid-
ligere lærere, rengøringspersonale, håndværksmestre, arkitekter, ingeniører og teknisk for-
valtning. 

De normale takketaler til relevante personer i forbindelse med byggeriet blev holdt. Der blev 
talt af borgmester Bent Bille-Hansen, som overrakte byens gave: en skulptur lavet af Erik 
Bischoff. Af andre talere kan nævnes 2. viceborgmester Erling Andreasen, skoledirektør Johs. 
Olesen, lærer Erik Damskier samt inspektørkolleger fra andre skoler i kommunen o.s.v. - o.s.v.
Efter de mange taler var der rundvisning, og indvielsen sluttede med en lækker buffet leveret
af Per Winther fra "The Cottage". Senere på måneden får Nysted-borgerne lejlighed til at se 
den nye skole. 

16. aug. ( se også 26/3 -1986) Byggekonsortiet Skælskør huse holdt i går rejsegilde på sit kompleks af 
andelsboliger i Rosenvænget i Nysted, et område, som har fået navnet Rosenhaven og som 
omfatter ni boliger. Samtlige andele er solgt. Og det garanteres, at alt er klart til indflytning 
den 15/9-86. Efter udtalelse fra en repræsentant for Skælskør huse, er selskabet indstillet på 
at fortsætte sin virksomhed med opførelse af andelsboliger i Rosenvænget, idet der er færdi-
ge planer om yderligere 18 boliger, som skal bygges over to etaper. Selskabet har allerede ind-
sendt ansøgning om tildeling af boligkvoten, men det varer nok nogen tid, inden man hører 
fra Boligministeriet.

23. aug. (se også 21/5 -1986) L.F. Champignon, som 20/5-86 blev overtaget af Preben Jensen, Herrits-
lev, er nu på fode igen. Den daglige produktion er på ca. 1 ton, men målet er at nå op på 1½ 
pr. dag. Det når virksomheden sikkert også, idet Preben Jensen har planer om udvidelse af 
produktionsarealet. Virksomheden skal op på en årsomsætning på 6-7 millioner. Ved overta-
gelsen var virksomheden præget af hærværk, tyverier og frostskader, så de første 3 uger gik 
med almindelig oprydning og klargøring. Desuden indførte rationaliseringer på flere områder 
for at lette arbejdsgangen. 

Indtil nu har Preben Jensen investeret godt 1 million, men her stopper det ikke. I dag modta-
ges et nyt traktorvogntog til ca. 400.000 kr., og en landbrugsvogn er under opbygning til brug 
af afhentning af halm ude omkring i landbrugene. Halmen skal blandes med hestegødning 
(f.eks. fra travbaner) til anvendelse i produktionen. Virksomheden skal bruge ca. 400 ton 
halm årligt. Desuden er der skaffet mere plads til pakkeriet, og antallet af væksthuse skal 
forøges. Der er p.t. 14 væksthuse i funktion, men om kort tid overdækkes et areal på 250 
kvadratmeter, så der kan laves 3 mere. Produktionen vil således stige og antallet af plukkere 
forøges. Der er p.t. 25 mennesker på virksomhedens lønningsliste. 

Afsætningsbetingelserne er blevet stærkt forbedrede for virksomheden, efter at den er over-
gået til privat drift og eje. Tidligere måtte der kun sælges til konservesindustrien, men nu må
der også sælges til friskvaremarkedet, hvor der er bedre priser. Leverancerne sker hver dag til
GASA i Nykøbing F. Ejeren vil også gerne ind på dybfrostmarkedet. Om kort tid anskaffes det 
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nødvendige apparatur til det brug. 

11. nov. Lørdag den 29/11-86 ophører ægteparret Adolf og Else Jørgensen med at have slagterforret-
ning i Adelgade 62. Baggrunden er, et de finder tiden inde til at trække sig tilbage. "Dolle", 
som Adolf Jørgensen populært kaldes, er 68 år. Han har haft til knytning ti samme forretning i
ca. 50 år. Han begyndte i 1938 som lærling hos daværende slagermester Fritz Christensen. 
Senere arbejdede han sammen med slagtermester Th. Nielsen og senest slagtermester Carl 
Nielsen, af hvem "Dolle" købte forretningen for 20 år siden, da Carl Nielsen stoppede. "Dolle" 
havde på det tidspunkt i flere år kørt landture med slagtevarer.

11. nov. En af de ældste butikker i Nysted by, "Høkeren", Adelgade 102, lukker snart. Indehaveren køb-
mand Tove Olesen, drejer nøglen om den 20/12-86. En nærbutik bukker igen under. Butikken 
skal ikke sælges, men laves om til privatbolig. Indehaveren lægger ikke skjul på, at forretnin-
gen ikke er rentabel. I 1976 overtog hun og hendes mand Jørgen Olesen forretningen efter 
købmand Hjalmar Andersen. Jørgen Olesen døde i 1981, men fruen drev forretningen videre 
alene. Der har været købmandsforretning i denne ejendom i mere end 100 år. Hjalmar Ander-
sen drev den i 51 år fra 1925 og gav den et vældigt godt renomme. 

27. nov. I dag indviede Brugsen, Wichmandsvej 14, en ny tilbygning. Brugsen har nu fået et stort flot 
og velindrettet lokale med plads til adskilligt flere varer på hylderne. Udvidelsen er på 155 
kvadratmeter, og butikslokale er nu på 355 kvadratmeter, mens lagerpladsen samtidigt er ud-
videt med 25 kvadratmeter. Nysted Brugs er dermed godt rustet til en skærpet konkurrence. 
(Man taler i byen om et nyt supermarked i det gamle hotel). Udvidelsen har kostet ca. 2 
millioner kroner. Pengene betales uden brug af lån, og Brugsen mener sig alligevel i stand til 
fortsat at udbetale dividende. 

29. nov. Brugsuddeler Arne Jensen har pr. 30. april 1987 opsagt sin stilling kort tid før sit 40-års jubi-
læum. Arne Jensen har været en meget dygtig og økonomisk uddeler og har haft stor andel i 
den gode udvikling, forretningen har undergået. Nysted Brugs er således en af de få Brugser, 
der stadig udbetaler dividende. 

29. nov. Poxy Print vokser stadig op Egevænget 2 og 4 i Nysted, og der ansættes stadig flere folk. Virk-
somheden har netop igen igangsat byggeri. I denne omgang gælder det et lille maskinhus på 
en snes kvadratmeter og en bygning, der skal forbinde virksomhedens to produktionsbygnin-
ger. I sidstnævnte skal der være kantine, som kan rumme samtlige medarbejdere ca. 70 per-
soner. Kantinen bliver ca. 130 kvadratmeter. Nuværende kantine skal så bruges til produktion.
Poxy Print finansierer selv byggeriet. 

29. nov. Dags dato lukker "Dolle" og hans kone Else deres slagterforretning i Adelgade 62. "Dolle” er 68 
og siger, at han går på pension. En epoke slutter dermed, idet der har været slagterforretning
i Adelgade 62 siden 1848. Den blev oprettet af I. Eriksen, efterfulgt af S. Eriksen og denne 
efterfulgt af P. Eriksen. I 1907 kom F. C. Christensen til, og han efterfulgtes af Carl Nielsen, 
som så efterfulgtes af Carl Nielsen, som så efterfulgtes af "Dolle" og Else. I alt en epoke på 
138 år.

11. dec. Champignonfabrikken i Nysted har natten mellem lørdag den 6/12 og søndag den 7/12 været 
udsat for tyveri og hærværk for op til 2 millioner kroner. Al den igangværende produktion er 
blevet ødelagt, fordi nogen har sat produktionsanlægget ud af funktion. Gerningsmændene 
har fjernet al elektronik og alle væsentlige dele af fabrikkens oliefyr. Derved er 500 ton gød-
ning med planter blevet ødelagt. Indehaveren forlod virksomheden omkring midnat lørdag 
aften, og næste morgen kl. 7 da andre mødte, var det hele sket. Tyveriet af de meget spe-
cielle elektronikdele tyder på, at det er nogen, der har forstand på elektronik, der har fore-
taget ødelæggelserne og tyveriet, siger kriminalpolitiet. For kort tid siden var en påsat brand 
i en af de store halmstakke ved siden af fabrikken. Det kunne se ud som om en eller flere vil 
champignonfabrikken til livs. I første omgang mister plukkerne deres arbejde, men ny produk-
tion er genoptaget, således at der køres videre med ny avl hurtigst muligt. 
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1987
8. jan. Et nyt supermarked, som skal placeres i Hotellets gård i Adelgade, bliver lidt forsinket. Direk-

tør Marcus Choleva, Købmændenes finansieringsinstitut, som har købt Nysted Hotel til super-
marked, siger der vil gå det meste af et år, før markedet kan tages i brug. Bagbygningen skal 
rives ned for at give plads til en ny tilbygning. Vi påbegynder først nedrivningen om en må-
neds tid, og i marts holder vi licitation over til- og ombygningen. Selve byggeriet skulle gerne 
påbegyndes i april, når frosten er af jorden. Man forventer at kunne åbne det nye marked i 
november 1987. 

Supermarkedet vil blive på 800 -900 kvadratmeter, og vil få 15 -17 ansatte. Der skal ansættes 
en købmand, og KFI er gået i gang med at forhandle med interesserede, Den nye købmand, 
kan selv vælge butikskæde: Favør, Spar, Dankøb etc. KFI har sat 2,5 milliarder af til oprettelse
af 100 nye supermarkeder rundt om i landet Disse markeder skal tage kampen op med de A.P. 
Møllerejede: Bilka, Netto, Føtex. 

11. marts Den 48-årige distriktskonsulent i F.D.B. Mogens Jønsson, Orehoved, bliver ny uddeler i Nysted 
Brugs, når den nuværende uddeler Arne Jensen om et par måneder holder op efter 40 år som 
uddeler i Nysted Brugs. Der var 15 ansøgere til stillingen, hvoraf fire var til samtale i Vording-
borg tirsdag eftermiddag. Ved denne samtale var bl.a. andre formanden for Nysted Brugs, 
Bøje Mortensen til stede. Den nye uddeler har været uddeler i Horbelev og Orehoved. I de 
sidste par år har Mogens Jønsson været tilknyttet F.D.B. som butiksdistriktskonsulent. M.J. 
tiltræder sit nye job lørdag den 23. maj. Uddeler Arne Jenser har 40 års jubilæum den 25. 
maj, hvorefter han trækker sig tilbage den 1. juni. 

20. maj Efter mange års stilstand får Nysted nu igen 2 tennisbaner. På lørdag d. 23/5 skal de indvies. 
Banerne ligger ved Boldklubbens fodboldanlæg. Bestyrelsens formand er forstander på efter-
skolen Anders Bondo. Banerne er knapt færdige og ikke holdbare nok til at spille kamp på før 
fra mandag den 25/5. Tennisklubben har allerede 105 medlemmer. Banerne er lavet af entre-
prenør Henning Petersen, Tølløse, mens Troels Jørgensen, Kettinge har lavet hegnet. Den 
samlede udgift for de to baner og hegnet beløber sig til godt en kvart million kroner.

21. maj (se også 11/3-1987) Den 27/5 kl. 13 -16 afholder Brugsen, Wichmandsvej, en reception i 
anledning af uddeler Arne Jensens 40-års jubilæum. A.J. fratræder sin stilling pr. 1/6. 

Champignongartneriet brændt
29. juni I nat skete der en frygtelig ulykke, idet en voldsom brand i og over værkstedet på Lolland 

Falsters Champignon, Wichmandsvej 29, kostede virksomhedens ejer livet. Ejeren Preben
Jensen - 41 år - el-installatør og indehaver af Herritslev El, Sakskøbingvej 71, blev fundet død
i det udbrændte værksted, efter at brandmandskabet havde ledt efter ham en times tid. 

Preben Jensen var den eneste, der opholdt sig i fabrikken, da branden opstod kl. ca. 19.15. 
Hvordan ilden er opstået, har man endnu ikke kunne fastslå. Politiets tekniske afdeling arbej-
der med sagen. Preben Jensen har, efter at han overtog champignonfabrikken (se 11/12-1986 
og flere) fået den vældig rettet op, så den var blevet aktiv og til gavn for Nysted. 

Preben Jensen stammede fra Nakskov, hvor han fik sin uddannelse som elektriker. Efter ud-
dannelsen ernærede han sig en tid som svend, inden han i tresserne flyttede til Herritslev og 
oprettede Herritslev El, som voksede til en af landsdelens største. Da den var kommet godt på
fode, begyndte Preben Jensen at kaste sig over bygge- og boligvirksomhed i selve Nysted by, 
idet han lavede gamle bygninger om til moderne lejligheder. Nævnes kan: det gamle mejeri, 
det gamle pakhus og fl. I maj 1986 overtog han så ovennævnte champignonfabrik. Preben 
Jensen var et meget flittigt og driftigt menneske, desuden var han et meget hjertevarmt 
menneske, og udover det store tab for familien vil hans død også blive et tab for Nysted 
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kommune. 

18. juli Medarbejderne på L.F. Champignon er nu sendt hjem, og produktionen ligger stille. Der er 
endnu ikke taget stilling til, om produktionen genoptages, men det anses i øjeblikket for 
tvivlsomt. 

22. juli Ombygningen af 1954 - afdelingen på Nysted gamle skole til ungdomsboliger nærmer sig sin 
afslutning. Man regner med ibrugtagning pr. 1/8. Den officielle indvielse skal finde sted 14/8-
87 - kl. 14, hvor der bliver reception. Det er landsforeningen Ungbo, som har købt bygningen 
og bygget den om til ungdomsbolig de første af sin art i Nysted. Der er opført i alt 18 boliger 
med i alt 22 værelser, som fordeler sig med 14 et-rums og 4 to-rums boliger. Det meste er på 
forhånd udlejet. 

22. juli Scan Space har købt industrihuset på Klostervej af kommunen. Både grund og hus er overta-
get for 1,6 millioner, svarende til husets restgæld. 

7. aug. Fhv. borgmester, gårdejer Johannes Bjerre, Kildehøj, Kettinge, er død på centralsygehuset 78 
år gammel. Johs. Bj. var født i Nørre Nissum ved Lemvig, hvor han voksede op på en land-
brugsejendom sammen med 10 søskende. I 1935 blev han karl på en gård på Falster. Et par år 
senere overtog han Kildehøj i Kettinge, hvor han boede til sin død. 

J. Bj. var meget interesseret i kommunalpolitik og blev i 1954 indvalgt i Kettinge-Bregninges 
sogneråd for partiet Venstre. I 1958 blev han sognerådsformand, og på den post fortsatte han 
til kommunesammenlægningen i 1970. Han blev borgmester i den første periode efter sam-
menlægningen i Nysted kommune, men trak sig så tilbage, idet helbredet allerede da lod høre
fra sig. Så koncentrerede han sig om driften af Kildehøj, så længe kræfterne slog til, men var 
i de sidste år meget svagelig. 

7. aug. Nysted Boldklub har fejret sin 70-årsdag ved en reception i det nye klubhus. Der var mange 
gratulanter og gaver. Største gave var fra Forældreforeningen, der gaven check på 30.000 kr. 
Men der var også pengegaver og andre gaver fra mange andre såvel enkeltpersoner som 
institutioner. 

Klokkespillet indviet
21. aug. Nu får Nysted endelig sit klokkespil. Urmager Søren Andersen, Virket, og elektriker Jan Niel-

sen, som begge er eksperter på området, har nu installeret de 12 klokker på rådhusets faca-
de. Klokkespillet er landets mest avancerede computerstyrede klokkespil. Det er det første af
den art i Danmark. Elektromagnetiske hamre skal slå på de 12 klokker. Klokkerne vejer tilsam-
men 210 kg. og består af 20 % tin og 80 % kobber. Klokkeholderne, der vejer 150 kg., er lavet 
af messing og rustfrit stål. Klokkespillet skal lyde hver tredie time fra 9-21. Kl. 21 skal der 
afsluttes med en vuggevise, som for mange år siden blev komponeret af spillemanden Peter 
Andersen, der boede på Frejlevegnen. Vuggevisen hedder: Nu skal du kønt dig putte ned. 
I første omgang er indkodet 36 melodier i klokkespillet, men computeren indeholder oplysnin-
ger for afspilning af 99 forskellige melodier.

Repertoiret kommer til at veksle efter årstiden, idet der indkodes forskelligt for forår, som-
mer, efterår og vinter. I december vil man kunne høre julemelodier. Rådhusuret bliver æn-
dret, idet der bliver indsat nye visere i ændret design. 

Referat fra Lolland-Falsters Folketidende med mere udførlig omtale af indvielsen. 
Ved afsløring af mindeplade for Bøgelund: Hans hjerte bankede for Nysted købstad 

NYSTED. Et særligt indslag i begivenhederne i går ved indvielsen af klokkespillet på rådhuset 
var afsløringen af en mindeplade for den gamle borgmester i Nysted købstadskommune op til 
1970, S. Bøgelund Thomsen, der testamenterede Nysted by ca. en halv mill. kr. For nogle af 
disse penge er klokkespillet installeret. Afsløringen af mindepladen blev foretaget af pens. 
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overlærer Ellen Yde, der kendte Bøgelund Thomsen som borgmester, arbejdskammerat i by-
rådet og privatmenneske. Han ville i går være fyldt 90 år. 

Ellen Yde ledsagede afsløringen med en særdeles præcis karakteristik af Bøgelund Th.: Ord-
sproget, der siger, at man ikke skal skue hunden på hårene, passer godt på Bøgelund. Ved det 
første møde med ham kunne man få indtrykket af en lidt kølig, distancerende, men høflig og 
dannet person, som man ikke helt bestemt vidste, om man kunne lide eller ej. Han var ikke 
den type, man slog på skulderen og sagde »hej« til. Men når man kom nærmere ind på ham, 
f.eks. ved samarbejde i byrådet, opdagede man snart, at dette første indtryk af manden var 
helt forkert. Jo, selvfølgelig: Dannelsen og taktfølelsen var der altid, men man opdagede hur-
tigt, at der bag den lidt kølige facade bankede et varmt hjerte for alt, hvad der angik Nysted 
og dens borgere, og man fandt ud af, at det, man havde opfattet som kølighed, i virkelighe-
den var beskedenhed. 

Ellen Yde med mindetavlen
Pens. Overlærer Ellen Yde afslører minde-

pladen på Nysted rådhus for tidl. borgmester S. Bøgelund
Thomsen. Foto: Flemming Karlsen. 

Aldrig bag ryggen

Politiske modstandere var vel lidt sure på ham 
af og til, men hvis han mente, at hans syns-
punkt var det eneste juridisk holdbare, lod han
sig ikke kue. Til gengæld var han til at for-
handle med, hvis han kunne se fornuft i mod-
standerens synspunkter, og en ting var i hvert 
fald bombesikkert hos ham: Man fik aldrig en 
kniv i ryggen. Man kunne blive fejet af, når 
juristen i ham kunne se det uholdbare i ens 
synspunkt. Men han gik aldrig bag ryggen, han 
levede helt efter ordene: En mand er en 
mand, og et ord er et ord. 

- Han elskede sin lille by, og den flotte gave, han testamenterede til byen, er et tydeligt bevis
på, hvor meget Nysted stod hans hjerte nær. Nysteds borgere vil gennem dette klokkespil 
dagligt blive mindet om en fin, nobel, rettænkende mand - og en mand, som i passende situ-
ationer viste sit vidunderlige lune, sagde Ellen Yde bl.a. 

Mindepladen er placeret til venstre for hovedindgangen til rådhuset. Den er ikke pralende. 
Helt i Bøgelunds ånd. Men den er nydelig og repræsenterer et dygtigt stykke håndværksarbej-
de af kobbersmed og byrådsmedlem Leo Thorsen. 

Knud Harwitz Tidl. musikdirektør Knud Harwitz havde kom-
poneret tre melodier. som blev præsenteret 
sammen med to andre kompositioner af lokale 
folk ved den officielle indvielse af Nysted råd-
hus klokkespil i går. Knud Harwitz var under 
hele højtideligheden travlt beskæftiget med at
optage videofilm. Foto: Flemming Karlsen 
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En folkefest, da klokkespillet på rådhuset indviedes

NYSTED - Indvielsen i går af Nysted rådhus frontale klokkespil var lagt an som en folkefest, og 
såmænd om det ikke også blev det - i hvert fald i det omfang, det kunne forventes i vitale 
timer på en hellig almindelig arbejdsdag og i betragtning af et upålideligt vejrlig. De truende 
skyer holdt tæt, og det skal de ha' ros for, og planen om at afskaffe vejr i det hele taget må 
henlægges indtil videre. 

Søren Andersen Urmager Søren Andersen fortæller om det højt
avancerede klokkespil, som han har installeret 
på rådhusfacaden, og som blev officielt indviet
i går. Foto: Flemming Karlsen. 

Der var en betragtelig mængde mennesker på pladsen foran rådhuset under de festlige og 
højtidelige handlinger, selvom man ikke just kan tale om trængsel. Folkene fik underholdning 
af forskellig art, men vigtigst af alt er det at slå fast, at klokkespillet med dets 12 toner 
fungerer perfekt, og andet havde man vel heller ikke ventet, når det er Søren Andersen fra 
Virket, der har installeret det. 

Borgmester Bent Bille Hansen udtalte velkomstord og udtrykte taknemmelighed overfor den 
gamle borgmester S. Bøgelund Thomsen, hvis arv til Nysted by har muliggjort installeringen af
et klokkespil, som er landets mest avancerede med hele det computerstyrede system. 

Det virker
Under hele den halvanden time lange festlighed fik publikum mange eksempler på spillets 
vellyd og kapacitet, først ved afspilning af den gamle Frejlev-March, komponeret af Peter 
Andersen, siden ved indkodede melodier, men først og fremmest ved manuel betjening ved 
komponisten Claus Thykier samt lokale musikere. Det sidste var et herligt kapitel for sig selv. 
Knud Harwitz, den tidligere musiker og kapelmester, havde komponeret tre melodier, Kaj og 
Stig Nilsson hver en. Deres toner kan præsenteres side om side med enhver professionel frem-
bringelse indenfor musikken. Dette var simpelthen en perfekt og inspireret udnyttelse af 
klokkespillets toneregister. Sådan. Yderligere fik man præsenteret en gammel melodi, som 
var komponeret af for længst afdøde musikdirektør og barbermester Carl Nielsen. 

Flot prolog
Ellen Ydes præcise karakteristik af klokkespillets giver, er omtalt andetsteds. Men så var der 
denne prolog, som var forfattet og fremsagt af Børge Stenstrup, en af de indfødte og en af 
dem, der kendte Bøgelund gennem byrådsarbejdet. Denne velrimede, ja, ligefrem artistisk 
velrimede prolog var en hyldest både til Nysted og til den gamle borgmester, en tekst, der 
samtidig røbede noget om Stenstrups ubrydelige tilhørsforhold til Nysted og agtelse for Bøge-
lund Thomsen. 

Digterlægen Emil Aarestrup blev også blandet ind i begivenhederne, selvom hans digte nok 
bedre egner sig til indendørs brug i petroleumslampens skær. Men pastor Bjørn Ohl læste en 
udvalgt samling strofer, fulgt op af manuelt akkompagnement ved Thykier på klokkespillet. 
Det sidste understregede spillets kvaliteter. 
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Siden kunne kommunen i rådhushallen byde på lidt drikkelse og et par halve bidder brød. 
Men klokkespillet er der, og det er godt. 

En hilsen fra kirkeklokkerne 
NYSTED - Borgere i Nysted by undrede sig over, at kirkens klokker kl. 16.00 blev sat i gang og 
tonede ud over byen i al deres magt og vælde. Hvorfor gjordet de det? Der var hverken begra-
velse, barnedåb, vielse eller andagt. Forklaring: Det var ganske enkelt en kirkelig hilsen til 
rådhusets nye klokkespil. Festlighederne i anledning af rådhusspillets indvielse var slut kl. 16. 
Nysted kirkes klokker har altid været velklingende. Nu har de fået en partner. 

29. sept. Borgerne i Nysted er meget interesserede i det kommende halmfyrede fjernvarmeværk. Dansk
Energi Management står bag projektet. 50 % af husstandene i Nysted skal tilmelde sig, hvis 
planen skal gennemføres, og man mener, at man allerede er oppe på det tal. De mange, som 
tilmeldte sig omgående, er sikret en billig varme det første år, idet der gives en "kvik-rabat" 
på 7000 kr., der fratrækkes første års varmeregning. Senere tilmeldinger giver lidt mindre 
rabat. 

1. okt. (se også 29/6-1987) Rigspolitiets rejsehold drager efter mange undersøgelser den konklusion, 
at elinstallatør Preben Jensen omkom ved en eksplosionsbrand, som han selv anstiftede og 
blev fanget i. Branden skete den 28/6-1987. Preben Jensen blev senere fundet omkommet i 
ruinerne, og siden har det været en gåde, hvad der egentlig skete. I dag siger rejseholdets 
chef: Preben Jensen anstiftede selv branden ved hjælp af benzin, som udløste en eksplosions-
agtig brand, og derfor nåede han ikke ud i tide. 

Den sørgelige begivenhed satte en stopper for hans aktive forretningsimperium omfattende 
Herritslev El samt 16 forskellige udlejningsejendomme og grunde på Lolland-Falster og i selve 
Nysted. De mange rygter, der har løbet rundt om Preben Jensen er løgn, sagde rejseholdets 
chef. Preben Jensen var simpelt hen en forretningsmand, der var kommet i økonomiske van-
skeligheder, og derfor forsøgte at redde nogle penge gennem forsikringsselskaberne. 

10. dec. Et enigt byråd i Nysted kommune. har besluttet, at der skal bygges en ny folkeskole i Øster 
Ulslev, og Nysted skole som en den nyeste af kommunens skoler, skal udbygges. Reduktionen 
af kommunens skoler fra 4 til 2 skal ske over en årrække. Krumsøskolen skal nedlægges pr. 
1/8-1989, men allerede fra næste skoleår sker der en overflytning af de tre yngste klassetrin 
fra Krumsø til de øvrige skoler i kommunen. Fra og med næste skoleår foregår undervisning af
alle 10. klasser på Kettinge skole. Brydebjergskolen nedlægges, når en ny skole er bygget i 
Øster Ulslev, men Kettinge skole nedlægges, når Nysted skole er udbygget. 

10. dec. Det bliver købmandsparret Inger og Flemming Nielsen, Nykøbing F., der skal drive det kom-
mende supermarked i Nysted, i hotellets gård. I forvejen driver de en Merko-forretning i 
Nykøbing F., og supermarkedet i Nysted skal så tilknyttes samme kæde. Inger og Flemming 
Nielsen vil ikke selv være at finde i den nye forretning i Nysted, idet de regner med at ansæt-
te en bestyrer til den daglige ledelse. Derudover skal der ansættes en række andre medarbej-
dere. Flemming Nielsen regner med at skulle bruge 5-6 ansatte i starten, og måske flere hen 
ad vejen. 

Flemming Nielsen fortæller at det nye supermarked bliver på 650 kvadratmeter heraf et net-
tosalgsareal på 408 kvm. Den nye forretning vil blive edb-styret fra forretningen i Nykøbing F.,
hvor der er 12-14 ansatte, således at der vil ske en samkøring af de to forretninger. Man for-
venter at kunne åbne supermarkedet i løbet af foråret, måske allerede til 1. april 1988. Flem-
ming Nielsen mener, at man med det nye supermarked vil kunne holde den del af borgernes 
dagligvareindkøb, der foregår uden for Nysted, hjemme i byen. 

17. dec. (se også 26/8-1987) Nysted byråd har ansat en ny stadsingeniør, som tiltræder 15/2-1988. Det 
blev ingeniør Hans-Erik Johnsen fra Korsør kommune. Den nye stadsingeniør er 42 år, er gift og
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har 2 børn. Hans hustru er lærer i Slagelse. Der var 8 ansøgere til jobbet her. 
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1988
Fjernvarme

29. jan. (se også 29/9-1987) Projektgruppen Nysted Halmvarmeværk har nu fået de sidste detaljer til 
at falde på plads. Det første spadestik tages umiddelbart efter påske. Halmvarmeværket skal 
placeres på industriarealerne øst for indfaldsvejen til Nysted. Man regner med at kunne sende
den første varme ud til forbrugerne fra 1/10 - 1988. Der er nu tegnet de 2/3 af anparterne, 
som krævedes, den sidste tredjedel er garanteret af pengeinstitutterne overfor Difko. Selve 
arbejdet udliciteres snarest. I alt skal 76 % af borgerne i Nysted by forsynes med halmvarme. 
Disse forbrugere bliver inden 1/3 - 88 kontaktet for at få "køreplanen" forelagt.

3. feb. Isenkræmmer Arne Dyremoses ejendom, som hår stået ledig siden efteråret 1987 bliver nu 
igen åbnet. Ejendommen er efter forlydender solgt til at indrette gavebod i. Det er et firma i 
Næstvej, der har købt ejendommen. I gården til ejendommen findes en bygning, der efter 
planerne skal ombygge s til ejerlejligheder. Efter planen skal der indrettes 4 lejligheder, og 
sagen er p.t. til vurdering i Teknisk Forvaltning i Nysted kommune. 

5. feb. Ejeren af restaurant "The Cottage" - Per Winther - regner med at kunne påbegynde udgrav-
ningen til en udvidelse allerede på mandag d. 8/2-88. Det skal være en trelænget beboelses-
blok med plads til 15 værelser. Projektet er til ca. 3 millioner og vil give The Cottage en væ-
relseskapacitet på 65 personer. Per Winther håber, at byggeriet kan være fuldført i slutningen 
af maj 88. Projektet er færdigbehandlet i Teknisk Forvaltning med det ene krav, at parke-
ringspladsen skal være større, den skal udvides med i hvert fald 15 pladser. P.W. udtaler, at 
udvidelsen af restauranten bevirker, at han kan satse på mindre kongresser, samtidig med 
enkeltgæster. Ordrebeholdningen er allerede bygget op over denne udvidelse. 

6. feb. Nysted Kommune er begyndt at udleje den tomme øverste etage på plejehjemmet Solgården 
til private pensionister uden plejehjemsbehov. Beboerne er helt uden for plejesystemet. De 
nye indflyttere betaler 3.000,00 kr. om måneden i husleje, i dette beløb er indregnet vand, 
varme, husleje samt kost. Den sidste post er sat til 1.000,00 kr. om måneden, fordi der til 
lejlighederne ikke hører rigtigt køkken, kun et lille fælles tekøkken. Hvis der opstår et akut 
plejebehov for lejerne, er det hjemmehjælpsordningen, der træder i kraft. Solgården havde i
tresserne plads til 72 beboere, men nu er antallet nedbragt til 45 + 3 aflastningspladser. 

13. feb. I Nysted byråd er man begyndt at beskæftige sig med tanken om at opføre endnu et industri-
hus på Egevænget i Nysted. Poxy Prints bygning blev oprindeligt opført af kommunen som 
industrihus. Også det nye halmvarmeværk skal ligge i Egevænget. Gaden er for nylig blevet 
forlænget så der er plads til flere industriforetagender. Man håber på egnsudviklingsstøtte fra 
Silkeborg til det nye industrihus. Lånene derfra er nemlig med lav rente. 

13. feb. (se også 29/1-1988) Halmforsyningen til det kommende varmeværk er nu reddet, idet en 
kreds af landbrug har slået sig sammen i en leverandørforening, som påtager sig at skaffe de 
ca. 3.000 tons halm årligt, som skal bruges. 

16. feb. Tidligere Nysted-fisker Kurt Madsen er p.t. hjemme i Nysted på ferie. Han blev i 1986 ansat 
som lærer ved en stor fiskekostskole ved Angolas hovedstad Luanda. Kurt Madsen var oprinde-
lig bankmand, men han sprang fra og blev ålefisker i Nysted, hvilket gik godt i starten. Senere
gik bestanden så meget tilbage, at han ikke kunne leve af det. Han deltog en tid i et fiskefor-
søgsprojekt i Grønland, men den store omvæltning kom altså i 1986, da han via den svenske 
hjælpeorganisation ASDI (svarende til det danske DANIDA) blev ansat til at undervise unge 
angolanere i navigation og praktisk fiskeri, efter at have gennemgået et kursus i portugisisk. 
Fiskeskolens elever er fra 16-26 år. Kontrakten udløber i august 88, men Kurt Madsen vil 
forsøge at få den forlænget. 

27. feb. Nysted Bogtrykkeri ApS har bygget til og købt trykkemaskine for ca. 5,5 millioner kroner. Pro-
jektet blev i går fredag præsenteret ved en reception i virksomheden i Adelgade. Udvidelsen 
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omfatter en bygning på 400 kvadratmeter. I kælderen er indrettet et lager, stueetagen er 
produktionshal og 1. sal er kontorer. 

Arbejdet er udført af Troels Jørgensen, Kettinge, Byens V.V.S. i Nysted v/ Ernst Jørgensen, 
Elektriker Vagn Madsen, Nysted, Bent Steffensen (indretning af gårdspladsen og have) og 
luftentreprise, Hillerød, der har stået for ventilationen. 

Den anden del af projektet omfatter indkøb af en trykkemaskine, en tofarvet Heidelberg 
Speed Master, som skulle være meget hurtig og effektiv og åbner mulighed for, at virksomhe-
den kan påtage sig flere og mere varierede opgaver. Den tidligere maskine er solgt for 
780.000 kr. Der var stor tilstrømning til receptionen i går, og virksomhedens 2 ledere - Knud 
Pedersen og sønnen Carsten Pedersen modtog mange gratulationer og gaver. 

3. marts Efter 13 år i jobbet har bibliotekar Bodil Clausen nu trukket sig tilbage. Ved en reception i går
– onsdag - hvor kommunen og centralbiblioteket var repræsenteret, blev der taget afsked og 
takket og overrakt gaver. Bodil Clausens afløser - bibliotekar Ellen Larsen - blev samtidig budt
velkommen. 

Anlægsgartner Per Hansen
15. marts Champignongartneriet, som har stået tomt siden den tragiske hændelse med Preben Jensen, 

er nu blevet købt af anlægsgartner Per Hansen, Nysted, med overtagelse straks. Købesum 
ubekendt. Per Hansen rykker straks ind med mandskab og materiel, og han udtrykker glæde 
lover nu at kunne få alt samlet på et sted. Købet omfatter et areal på 17.000 kvadratmeter, 
hvoraf 4 - 5.000 er bebygget. Per Hansen har i den sidste halve snes år holdt til i "Simon 
Hansens garage" ved Årestrupvej. Den vil han nu sælge. P.t. har Per Hansen 15 mand i arbej-
de, men i højsæsonen beskæftiger han et par og tyve. Virksomheden har arbejde over hele 
storstrøms Amt. 

Med i købet er også ca. 1.000 vækstkasser med fin muldjord i, som Per Hansen nu vil sælge, 
da han ikke vil dyrke champignon. Simon Hansens garage, som nu skal sælges, vil egne sig 
godt til en mindre virksomhed, idet der er indrettet mandskabsfaciliteter i den. 

15. marts Det rådgivende ingeniørfirma Nellemann A/S, Viby, Jylland, har nu udskrevet offentlig licita-
tion over opførelsen af halmvarmeværket i Nysted by. Værket skal placeres i Egevænget. 
Byggeriet er på 1.040 kvadratmeter, deraf 725 kvm. til halmlager og 315 kvm til kedel- og 
kontorbygning. Bygningerne skal opføres med stålbuer som bærende konstruktioner, beklædt 
med stålpladser på facader og væg. 

Entrepriserne omfatter kloakarbejde, jord og beton, murer, stålkonstruktioner, tømrer, sned-
ker, V.V.S., bygnings-el samt malerarbejde. Byggeperioden er fastsat fra 5. april - 5. august. 
Tilbudene vil blive åbnet den 25. marts 1988. 

7. april Fra 1/5-1988 drejes nøglen om i en af de gamle forretninger i Nysted, nemlig Slagtermarked 
ved C.C. Nielsen og søn. Forretningen ledes af 3. generationer efter mere end 70 års eksi-
stens. Nuværende leder 42-årige Anker Nielsen vil ikke mere. Han siger at sliddet er for stort 
og fritiden for lille i forhold til udbyttet økonomisk. Han mener også, det kommende Super-
marked i det gamle hotel vil betyde yderligere forringelse af omsætningen. Da vejforholdene 
i de kommende måneder vil blive kaotiske på grund af opgravning til fjernvarme, skal der 
lukkes nu. 

Der er udarbejdet et nyt projekt for forretningen, som er sendt til godkendelse hos myndig-
hederne, men det bliver ikke med Anker Nielsen som leder, siger han. Ideen er, at butikken 
opdeles i 2 afdelinger. 1 for kødspecialiteter, resten til en spændende kafé. 

9. maj Læge Hans Ulrik Nielsen har solgt sin praksis i Nysted til læge Kim Andersen fra 1/6-1988. 
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Hans Ulrik Nielsen kom til Nysted for 11 år siden. Han har siden 1/1-1988, haft Kim Andersen 
som medhjælper. Dr. Nielsen er blevet ansat som overlæge i søværnet med position på 
Holmen i København. Han får tjenestebolig i Nyboder. 

9. maj Fhv. murermester Holger Jochumsen, Adelgade, er død 93 år gammel. Han var født i Guld-
borg, men kom til Nysted allerede som dreng. Som barn kom han ud at "tjene bønder". Senere
kom han i murerlære hos Johs. Holck. Efter han var udlært, havde han job forskellige steder 
bl.a. i Roskilde og Nakskov. I 1922 vendte han tilbage til Nysted, og i 1934 etablerede han sig 
som murermester. Hans arbejde blev kendt for kvalitet, og han var som person velset i alle 
kredse, idet han var anset for at være retlinet, pålidelig og forstående. Han drev sin forret-
ning helt til op i 60'erne, da han solgte den til Fini Larsen. 

Holger J. bestred også mange tillidshverv. Formand for murermestrene, havde ledende poster 
i socialdemokratiet og sad for dem i flere år i Nysted byråd. I nogle år var han formand for 
Nysted sejlklub og for Nysted herrekor, ligesom han også var et aktivt medlem af Forsvars-
brødrene, hvorfra han for få dage siden modtog en sjælden udmærkelse. Han efterlader 2 
døtre. Hans hustru døde i 1979. 

22. juni (se også 5/2-1988) Restaurant "The Cottage" har nu fået en smuk udvidelse med 3 nye værel-
sesfløje indeholdende 16 moderne værelser med bad og te-køkken. Værelserne har været 
stærkt savnet i sæsonen, idet "The Cottage" kun rådede over 8 værelser forud for dette byg-
geri. Værelserne er bygget samlet i tre længer med en lille gårdhave imellem. Til hvert væ-
relse hører en lille veranda ud mod denne gårdhave, møbleret med havemøbler. Værten fik af
håndværkerne en ægte ?? istiassen ?? fra Norge - ført hertil med isen i istiden og standset op 
ved Vantore. Stenen er anbragt i gårdhaven. Værtsparret fik også mange andre gaver i form af
blomster, flasker, billeder etc. 

Det er et godt initiativ, der her er fuldført få smukkeste måde, idet de nye bygninger falder 
meget smukt ind i billedet ved siden af bindingsværkbygningen. 

12. juli Ifølge Folketidende har 2 af cheferne ved Nysted kommune fået bevilget deres afsked efter 
egen begæring. Kommunaldirektør Hemming Nielsen træder tilbage med udgangen af 1988. 
Han bliver 66 år til november. Socialinspektør Erik Larsen træder tilbage pr. 31. januar 1989. 
Han er 67 år. 

Hemming Nielsen har beskæftiget sig med kommunalt arbejde i 47 år, idet han startede i 1941
som kontorelev ved Randers kommune. Senere kom han til Ribe kommunekontor, hvorfra han i
1960 blev fuldmægtig i Nysted kommune, blev kæmner i 1966 og kommunaldirektør i 1970. 
Erik Larsen blev i 1958 ansat som kommunekasserer og sekretær i den daværende Ø. Ulslev-
Godsted kommune. Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev han ansat som socialinspektør
i storkommunen. 

Nysted Brugs 75 år
13. aug. Nysted Brugs fejrer i dag sit 75-års jubilæum for stiftelsesdagen. Festen foregår på "The Cot-

tage", men i et telt, for der er tilmeldt 200 gæster. Foreningen blev stiftet 13. august 1913 
ved et møde på Hotel Stad Nysted. Der var 92 medlemmer fra starten. Første formand blev 
skrædder Ulrich og i bestyrelsen kom desuden politibetjent Høiby, fyrbøder C. Petersen, 
fiskehandler L. Jørgensen og fisker J.P. Hansen. Selve forretningen åbnede den 17. juni 1914 
på hjørnet af Østergade og Jernbanegade. Brugsforeningen opførte selv bygningen for en pris 
af 10.765,80 kr. Første uddeler var Frederik Hansen. 

Senere blev Arne Jensen uddeler i 40 år. Han blev i 1987 afløst af Mogens Jønsson. For en snes
år siden flyttede forretningen til Wichmandsvej i et nybyggeri. Siden er sket moderniseringer 
og udvidelser i takt med tidens krav. Den seneste udvidelse skete for 2 år siden, og Nysted 
Brugs er i dag en moderne og velassorteret forretning. Som bestyrelsesformænd i det sidste 
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kvarte århundrede kan nævnes: politibetjent Kaj Jørgensen, chauffør Bøye Mortensen. I dag 
er maskinmester Kaj Hansen, Kirkestien 13, formand for bestyrelsen som består af 5 personer 
inklusive formanden. Nysted Brugsforening er økonomisk et velfunderet foretagende og er en 
af de få Brugser i landet, der endnu giver dividende (4 %). 

Møllegårdens andelsboliger
6. sept. I denne uge forsvinder den gamle L.M.A.F. -bygningen ud af billedet, idet den rives ned for at 

give plads for den nye andelsboligforening "Møllegården", som har planlagt et byggeri af 10 
boliger på denne hjørnegrund. 

Den del af lånene, der ligger mellem 65 -80 procent af ejendomsværdien, forventes at få 
kommunegaranti. Byggeriet skal fuldføres på 7 måneder for at garantien kan bevare sin gyl-
dighed. Desuden skal 75 % af byggeriet være solgt inden påbegyndelsen i henhold til gælden-
de bestemmelser om andelsboligbyggeri. D.v.s. at 8 af boligerne skal være solgt inden påbe-
gyndelsen. 

Bag projektet står Bygge- og investeringsselskabet Esobo Invest fra Nakskov og arkitekt- og 
ingeniørfirmaet Holkjær og Weitemeyer, Næstved. Salget skal varetages af ejendomsfirmaet 
Møller Jensen, Maribo. 

Husene skal bygges som en "hestesko", der følger de eksisterende gadelinier. Adelgadefaca-
den bliver forbundet med naboejendommen via en portåbning, så gadebilledet på den måde 
fyldes ud. Bag byggeriet etableres en ny vej samt parkeringspladser til beboerne. Bygningen 
skal opføres i pudsede, gulmalede vægge med rødt tegltag. På bagsiden af hver bolig bliver 
der opført glasoverdækkede udestuer. De 10 huse kommer arealmæssigt til at ligge på fra 80 -
106 kvadratmeter. Huslejen anslås til 2.500 - 3.100 kroner pr. måned og indskuddet til mellem
130.000 - 175.000 kr. 

14. sept. Arbejdet i det fredede Clausens pakhus i Adelgade skrider nu fremad, og man regner med, at 
man i begyndelsen af 1989 kan åbne det nye bibliotek. Pakhuset har 3 etager, der kan indret-
tes, men de penge, der er bevilget i dette finansår (1/2 mio.), rækker kun til indretning af 
stueetagen. 

Bygningen har beholdt sit oprindelige udseende - på nær det, at de smukke gamle støbejerns-
luger er blevet erstattet af vinduer, hvilket adskillige af byens befolkning synes er synd. Ifølge
Miljøministeriet blev jernlugerne monteret i 1847 sammen med en grundmuring af huset, som 
er fra 1807. Planstyrelsen (miljøministeriet) har svaret mig (Ellen Yde) på en indgivet klage, 
at jernlugerne bliver flyttet over i et bagved liggende pakhus og at trælugerne på 1. sal beva-
res. Men da byen har planer om med tiden at indrette 1. sal til lokalhistorisk arkiv, mødeloka-
ler etc., gad jeg nok se, om det løfte bliver holdt. Indgangen til biblioteket bliver fra Adel-
gade, men da der er adskillige trappetrin op der regner man med at lave handicapopgang fra 
gården. Foruden bibliotek bliver der også lavet toiletter i stueetagen.

24. sept P. og T's afskedsreception for postmester Poder i går den 23/9 - fandt sted på restaurant "The 
Cottage", Skansevej. Aage Poder fik overrakt P. og T's emblem i guld. Det er 25 år siden, at 
Aage Poder blev postmester i Nysted, men han har arbejdet indenfor etaten i 50 år. Guldem-
blemet blev overrakt af kredspostmester Niels Nielsen, Nykøbing F. Emblemet blev overrakt 
med hyldest- og takkeord til en dygtig medarbejder. Receptionen havde stor tilstrømning - Ca.
100 personer, som kom for at gratulere. Aage Poder vil benytte sit otium til at gå videre med 
sit arbejde i det lokalhistoriske arkiv. 

17. nov. Nysted byråd har nu ansat ny kommunaldirektør til afløser for Hemming Nielsen, der går af pr.
1/1-1989. Den nye kommunaldirektør er den 42-årige Erik Brinkved, som kommer fra Hasle 
kommune, Bornholm, hvor han er planlægningschef. Erik Brinkved er gift og har en datter på 
16 år. Han har gennemgået en række kurser på Danmarks Forvaltningshøjskole i økonomisk og 
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administrativ forvaltning og socialforvaltning, ligesom han har gennemført den statskontrolle-
rede højere fagprøve i erhvervsret. Han indledte sin karriere i 1964 som elev ved Glostrup 
kommune. I 1970 ansattes han ved Gladsakse kommunes socialforvaltning. Efter aftjent vær-
nepligt var han en kort tid på Vesterbro postkontor. I 1972 blev han leder af Karlebo Kommu-
nes kulturforvaltning og i 1973 souschef i Rønne kommunes socialforvaltning. 1979 blev han 
ansat som sekretariatschef i Bornholms amtskommune ved social- og sundhedsforvaltningen. 
Senere blev han souschef i amtets økonomiske forvaltning. I 1986 blev han ansat i Hasle kom-
mune som planlægningschef og souschef i den samlede kommunale administration. 

24. nov. (se også d. 24/9-1988) Nysted får ikke mere nogen postmester efter at Aage Poder er trådt 
tilbage. Byen skal nu klare sig med en postbestyrer. Denne nye bestyrer er nu udpeget. Det 
bliver den 34-årige H. Jan Pedersen, som er ansat med virkning fra 1. december 1988, men 
først tiltræder 1. marts 1989 på grund af igangværende arbejdsopgaver. 
Den nye bestyrer er født og opvokset i Nykøbing F. og blev ansat som postbud ved Nykøbing F. 
postkontor i 1976. I 1980 tog han fagprøve og blev samme år overpakmester i København. Kort
efter blev han postbudformand i Nykøbing F., hvor han så har været siden 1981. Dette arbejde
består i at være arbejdsleder for postsortering og omdeling, ligesom han har medvirket ved 
ruteplanlægning for postbude og landpostbude. 

22. nov. (se også 12/7-1988) Kommunaldirektør Hemming Nielsen, som nu trækker sig tilbage, begynd-
te sin kommunale karriere i 1941 i Randers, hvor han var født. Han har således arbejdet i 
kommunal tjeneste i 47 år. I et interview med ham i anledning af afgangen siger han, at han, 
selv om han ikke har været ked af sit arbejde, ikke er ked af eller vemodig ved at standse. 
"Blodtrykket falder og humøret stiger", som han udtrykker det. 

Samarbejdsevne og -vilje har altid været kendetegnet for ham. Han er f.eks. glad for, at der 
de senere år er opstået et såkaldt samarbejdsudvalg, hvor repræsentanter for de ansatte kan 
give udtryk for evt. utilfredshed. Hemming Nielsen har aldrig blandet sig i politik, men skjuler
ikke, at han ikke altid har været enig med byrådet i dets beslutninger. Naturligvis har han 
måttet retlede dem, når de begyndte at gå imod gældende love. På forespørgsel om det ikke 
er svært at sætte sig ind i alle de nye love, der kommer, siger han, at han i første omgang kun
skimmer dem og dernæst overlader dem til cheferne på de enkelte kontorer, som alle er 
specialister hver på deres felt. 

Hemming Nielsen har det som alle andre, der går på pension, han regner med at nå en for-
færdelig bunke af det, han har måtte skubbe lidt i baggrunden i de aktive år. Han taler f.eks. 
om at læse bøger, spille tuba, skrive noveller, ro, arbejde i hobbyrum, men frem for alt rejse.
Han elsker at rejse. Og så må man da kun ønske for ham, at han må nå mest muligt af de 
fremtidsønsker. 

24. nov. (se også ovenfor) Hemming Nielsen rejser i dag til Sydspanien i 14 dage. I går var der en stor 
reception på Rådhuset, hvor det væltede ind med gæster og gaver i tiden fra 11 - 4. Der var 
gratulanter fra Nysted kommunes forskellige afdelinger, men også repræsentationer fra am-
tet, politiet, brandvæsnet o.s.v.. Der var selvfølgelig også en mængde personlige venner, by-
rødder etc. Borgmester Bent Bille-Hansen talte og hyldede H.N. for hans trofasthed og loyali-
tet overfor kommen i de mange år. 

24. nov. Erling Juul Andreasen, Vester Ulslev, tidligere borgmester og viceborgmester og nuværende 2. 
viceborgmester i Nysted kommune, genopstiller ikke ved næste kommunevalg. Erling Andrea-
sen er det kommunalbestyrelsesmedlem, som har siddet længst i kommunalbestyrelsen, idet 
han har været medlem i 30 år. De første 12 år i det daværende Vester Ulslev sogneråd, hvor 
han var formand til sidst. Efter kommunesammenlægningen var han borgmester i Storkommu-
nen fra 1974-1978. Ved alle valg var han en vældig stemmesluger for sit parti socialdemokra-
terne. 

2. dec. (se også 10/12-1987) Købmand Hilmar Jørgensen har købt Merko-markedet med overtagelse 
fra 1/12-88. Sælgeren er købmand Flemming Nielsen, der åbnede Merko-markedet i Nysted i 
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sommer. Markedet ligger i det gamle Nysted Hotel. Hilmar Jørgensen ønsker ikke at oplyse, 
hvad han har betalt for markedet. Købet omfatter inventar og lager, men bygningen er kun 
lejet af Købmændenes investeringsfond, som ejer den og ofrede mange penge på at indrette 
den i det gamle Hotel. 

Pr. 1. januar lukker Hilmar Jørgensen sin nuværende butik i Ny Østergade, men vil selv blive 
boende i sin lejlighed ovenpå. Kommunen har givet tilladelse til at indrette butikken til han-
dicapvenlige lejligheder. Der skulle kunne blive plads til 5 stk. på hver 60 kvadratmeter. 

9. dec. Billedhuggeren og maleren Erik Bischoff, Nysted, har modtaget en legatportion fra Statens 
Kunstfond. Legatet, som ikke kan søges, er til anerkendte, ældre danske kunstnere. Portionen
til E.B. er på 7.000,00 kr. E.B. tænker på at lave en fødselsdagsudstilling i foråret 1989 i an-
ledning af, at han bliver 75 år. 
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1989
5. jan. Tandlæge Odd Romundstads klinik, Adelgade 41, er med virkning fra 2/1 1989 overtaget af 

hans assistent Helle Parbæk. Helle Parbæk er københavner af fødsel, har arbejdet i 5 år i en 
privat praksis i Esbjerg. For 3 år siden kam hun til Nysted som assistent i Romundstads praksis,
som hun altså nu skal føre videre. Romundstad vender tilbage til sit hjemland - Norge -, hvor 
han skal arbejde videre i sit fag. I Norge fungerer tandlægevirksomhed under det offentlige. 
Efter sigende vender han tilbage til Norge på grund af hjemve. 

14. jan. (se også 12/7-1988) Nysted byråd har nu blandt 6 ansøgere udpeget ny socialinspektør. Det 
blev souschefen i Rudbjerg kommunes socialforvaltning Birthe Funk, Nakskov. Birthe Funk 
tiltræder 1/3-1989. Birthe Funk er født i 41, har indgående kendskab til kommunal forvaltning
og til privat erhvervsliv. Har været beskæftiget på et advokatkontor og på kontoret i et stort 
københavnsk bladhus. I perioden 1964-71 var hun ansat i Sparekassen i Rønne. I 1978 tog hun 
eksamen i Odense som socialrådgiver og blev derefter ansat i Højreby kommune som sådan. I 
1980 skiftede Birthe Funk til Rudbjerg kommunes socialforvaltning og udnævntes i 1983 til 
souschef. 

8. marts Nu er der igen en udvidelse på trapperne af Nysted Brugs. Det er ikke mere end et par år si-
den den seneste udvidelse fandt sted (27/11-86). Denne gang drejer det sig om en slagteraf-
deling på ca. 200 kvadratmeter. Udvidelsen skulle være klar midt i juni 1989, for da har 
Nysted Brugs 75-års jubilæum. Den samlede anlægsudgift er anslået til godt 2 millioner. 

15. april Tirsdag den 18/4-1989 fylder kunstneren Erik Bischoff, Nysted, 75 år. E.B. er både billedhug-
ger, billedskærer og maler og tegner. Han er født i Nysted, men ellers kosmopolit. Han har 
flere gange været i Rom for at arbejde. På fødselsdagen holder han reception i Nykøbing F. 
Han har nemlig for tiden en udstilling i Galleri Catalpa i Kongensgade i Nykøbing F., og her 
foregår receptionen nævnte dag kl. 15 til et par timer senere. 

15. april Tidligere præstefrue i Nysted, Mary Hansen-Jacobsen, Præstevænget 8, Haslev, bliver 80 år 
tirsdag den 18/4-1989. Mary H.-J. huskes for sin stilfærdige fremtræden og hjertevarme 
indstilling overfor sine medmennesker. Og sådan er hun stadig, dejlig, mild og forstående. Det
var i høj grad hendes fortjeneste at møderne i kvindekredsen i Nysted præstegård blev succes
lige fra starten. 

For år tilbage vakte hun berettiget opmærksomhed, da hun syede en messehagel til Nysted 
kirke. Hun var vokset op i et skrædderhjem, og lærte derfor faget som skrædder og tilskærer.
Hun var Nysted en virkelig god præstefrue i de mange år hendes mand fungerede her i byen. 

24. april Forhenværende murer -og bygmester Anders Jørgensen, Strandvejen, Nysted, er pludselig 
død, 76 år gammel. A.J. var født og opvokset i et fiskerhjem i Nysted. Han kom i lære hos den
navnkundige murermester Jens Hansen, hos hvem han fik en grundig oplæring i faget. Efter 
læretiden arbejdede han et par år på Langeland, derefter rejste han til Holbæk, hvor han ud-
dannede sig til bygmester. 

I 1946 nedsatte A.J. sig som selvstændig i Kettinge under yderst beskedne startvilkår. Men 
virksomheden voksede, og han fik efterhånden mange folk i sit brød og fik store projekter at 
gennemføre, bl.a. de store ombygninger af Næsgård og Fuglsang. Gennem årene bestred han 
flere lokale tillidserhverv, men gjorde også en indsats i bygnings fagets mesterorganisation. 
Det var derfor en virksomhed af betydelig omfang og fint renomme, han i 1977 afhændede til 
sin nevø Troels Jørgensen.

A.J. vendte så tilbage til Nysted, hvor han byggede sig en villa på Strandvejen 65. Han holdt
meget af sin barndomsby og ikke mindst havnemiljøet. I fritiden dyrkede han sine interesser: 
malerkunst, lystfiskeri og motorbådssejlads. Han var således æresmedlem i den lokale sports-
fiskerforening og et meget ivrigt medlem af Nysted sejlklub. A. J. var et meget aktivt, men 
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samtidig meget beskedent menneske, og desuden var han kendt for sin enestående gæstfri-
hed. A.J. efterlader sig sin hustru Sigrid og en datter.

2. juni Et af de største erhvervsforetagender i Nysted kommune, Troels Jørgensens bygge- og entre-
prenørvirksomhed, Kettinge, er nu ved at have fuldført en større udvidelse. I går kunne T. J. 
med deltagelse af en stor del af sin medarbejderstab på 75-80 mand holde rejsegilde på en 
ca. 1300 kvadratmeter stor bygningshal, som skal rumme lager, værksted, produktionsafde-
linger, administration og øvrige udenomsanlæg. Byggeriet er rejst på en af kommunens indu-
strigrunde på Fuglegårdsvej i Kettinge. T.J. regner med at kunne flytte ind i løbet af august, 
og glæder sig til at flytte fra de nuværende knebne forhold. Også produktionen af hegn flyt-
tes. Denne gren har haft til huse i Smedestræde i Nysted.

12. okt. Byfornyelsesselskabet Danmark og Nysted kommune holdt i går rejsegilde på en ca. 250 år 
gammel ejendom, Adelgade 22, Nysted. Ejendommen er den tidligere isenkramforretning (se i
øvrigt mere om den i Registranten). Kommunen har købt ejendommen og lader den nu nyind-
rette til 2 pæne forretningslokaler i et projekt, hvor byfornyelsesselskabet yder teknisk og 
økonomisk støtte. Byggeriet er delt i 2 etaper, hvoraf den første nu nærmer sig sin afslutning. 
Anden etape handler om indretning af 5 lejligheder i side- og bagbygning ud mod Rørsøen, 
men den del af projektet kan ikke ventes færdigt før om et års tid.

De 2 færdige forretninger er henholdsvis 127 og 107 kvadratmeter store. Kommunen vil i 
første omgang søge lokalerne udlejet, men på længere sigt, når hele projektet er færdigt er 
det meningen at sælge det hele på andelsbasis via Boligcenter Knud Kristensen, Nykøbing F.
Det samlede projekt er foreløbig beregnet til ca. 5,3 millioner kroner.

21. okt. 1/11 1989 bliver den 39-årige Michael Jagd fra Valby redaktør for Folketidendes Nysted redak-
tion når Gunnar Christensen efter 32 års tjeneste går på efterløn. Michael Jagd er uddannet 
på Roskilde universitetscenter i kommunikation og dansk. Han har efter sin uddannelse haft 
en alsidig journalistisk virksomhed, der spænder fra lokal journalistik til radiojournalistik. 
Desuden har han i 7 år arbejdet som sygehjælper, været rockmusiker og arbejdet for et pla-
deselskab. 

Kommunevalg
27. nov. Det nys overståede kommunevalg i Nysted afstedkom borgmesterskifte, idet venstreborgmes-

teren Bent Bille-Hansen måtte vige for den socialdemokratiske spidskandidat kobbersmed Leo 
Thorsen. 

Rent teoretisk skulle den borgerlige side have kunnet holde borgmesterstolen, idet der var 4 
fra venstre, 2 konservative, 1 radikal og 1 fremskridtsmand i alt 8, medens socialdemokrater-
ne kun var 7. Men her som andre steder i landet ville de enkelte borgerlige grupper kun stem-
me på Bent Bille-Hansen mod at få ublu gengæld opfyldt. Derfor blev de 7 socialdemokrater +
de 4 venstrefolk enige om at slå sig sammen, og kan med de 11 mandater bestemme alle for-
mandsposterne. 

Hvis de 11 mandater også kan holde sammen i andre ting, lover det godt for Nysted, idet 
vedtagelserne i så fald bliver over et meget bredere spektrum. 
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1990
2. jan. Leo Thorsen afløste i dag Bent Bille-Hansen som borgmester for de kommende 4 år. Leo Thor-

sen har gennem 18 år været en særdeles aktiv lokalpolitiker for socialdemokratiet, fortæller 
Folketidende. Leo Thorsen startede dagens møde med personalet med at bede om tilgivelse 
for begynderfejl. 

Den afgående borgmester er fra i dag formand for socialudvalget. Ny formand for undervis-
nings- og kulturudvalget bliver Jette Olsen. 

Leo Thorsen borgmester
3. jan. Kommunaldirektør Erik Brinkved overrakte gaver til den afgående borgmester, der bl.a. be-

mærkede: - Jeg skal nu spille anden violin nedenunder og vil gøre mit til, at det hverken 
bliver ”Den ufuldendte” eller ”Skæbnesymfonien”. 

I teknisk udvalg afløser Arne Høegh sin forgænger Bent Pedersen. På sit første møde beslut-
tede økonomiudvalget i øvrigt at nedsætte priserne på de kommunale jorder med 25 procent.
Priserne på boliggrundene har hidtil været 65 kr. pr. kvm. på Wichmandsgårdens 1. etape, 
medens anden og tredie etage har kostet 105 kr. pr. kvm. Prisen på Elletoften i Øster Ulslev 
har været 50 kr. pr. kvm. Også her frister man kommende beboere og erhvervslivet med en 
prisreduktion på 25 pct., som også gælder industrijorden i Kettinge og ved Poxy Print i Ny-
sted. 

Krumsøskolen nedlægges
11. jan. Byrådet vedtog i sit møde i går at nedlægge Krumsøskolen med virkning fra den 1. august.

Tilbageblik 13/1-1940: Tandlæge Simon Jensen er blevet borgmester i Nysted. Han afløser Harald Jensen,
der er udnævnt til bankdirektør i Maribo. (Folketidende - for 50 år siden) 

18. jan. Selvom der går 150 børn på Nysted skole var der kun mødt 3 forældre til orienteringsmøde om
valg af ny skolebestyrelse. Overfor disse sad 4 foredragsholdere, der dog valgte at tage en 
hyggesnak med forældrene. 

Rensningsanlæg
18. jan. Byrådet anbefaler frigivelse af 22 mill. kr. til færdiggørelse af rensningsanlægget. De fordeler 

sig med 7.7 mill. kr. til selve rensningsanlægget på Brandtvejen i Frejlev. 3.3 mill. kr. på 
ledningsanlæg fra Stubberup til Nysted og 11 mill. kr. på ledningsanlæg fra Kettinge-Frejlev 
og omegn.

20. jan. Fra den 1. januar laves al mad til plejehjemsbeboere i Nysted kommune på "Solgården” i 
Herritslev. Der laves dagligt mad til 170, hvoraf 55 bor på ”Solgården". Der er 7-8 damer til at 
lave maden, der fordeles på 4 ruter i kommunen.20/1-1990. 

22. jan. Det var en historisk dag på Nysted rådhus, da to mænd - Bruno Clousin og Per Buck Larsen fik 
papir på hinanden på Nysted rådhus. Det registrerede partnerskab er en følge af en ny lov, 
vedtaget i 1989, der muliggør, at bøsser og lesbiske med retsvirkning kan indgå i et partner-
skab. Begge er fra Lolland, og efter "vielsen" udtrykte de glæde over den måde, borgmester 
Leo Thorsen, havde gennemført ceremonien på. Der var levende lys i festsalen, smukke blom-
ster og en dejlig stemning, fortæller parret Folketidende. 

26. jan. Kunstforeningen for Nysted og omegn har fra Kulturministeriet modtaget et tilskud til den 
papirbiennale, der blev afholdt i 1989. Beløbet er på 20.000 kr., og foreningens formand, 
Elisabeth Nicolaisen, betragter tilskuddet som et blåt stempel på arrangementet.

27. jan. Oda og Laurits Sørensen, Fiskergade 12, fejrer krondiamantbryllup (70 år) med stort rykind i 
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hjemmet. 

Jan. Folketidende beretter om, at et stykke mad med fiskefilet - fortæret i Nysted-børnehave for 
10 år siden - nu er blevet til et citrontræ. En ung medarbejder i børnehaven proppede en 
citronkerne fra tilhøret på fiskefiletten ned i en blomsterpotte og proklamerede: Nu kan vi 
lave vores egne citroner! Langsomt klatrede citronplanten op og blev en busk for til sidst at 
ende som et mandshøjt træ, der nu pryder en væg i børnehaven. Træet bærer 4 frugter og 
den første blev klippet af i januar og skåret i skiver, så der blev en smagsprøve til alle. 

29. jan. "Pisterne" (pensionistgruppen, der opfører amatørskuespil) har fået en vældig succes med det 
nye debatstykke om ældres forhold på plejehjem. Stykket er som sædvanlig skrevet af Helle 
Bækkel og har titlen ”Op med humøret”. Det er et venligt spark til de plejehjem, der lader 
de ældre udvikle sig til pillemisbrugere. En af stykkets hovedpersoner - de er alle fra Musse 
og Døllefjelde - Osvald Jonsson, har til sin humørfyldte rolle selv skåret en ”Antimedicine-
rings-pistol” - en gammeldags ærtebøsse, der er forsynet med et par korsetstivere ”Fra hjem-
met”. Med denne luftpistol skyder han de overflødige sovepiller ud til højre og venstre blandt
publikum. 

Det centrale budskab i Helle Bækkels komedie er: De ældre på institutionen bør kunne vælge 
deres egen læge, så der ikke trækkes en pille-ordination ned over nogen, der ikke behøver 
piller. Men stykket handler også om, at de ældre selv skal gøre noget for at slippe ud af iso-
lationen og ensomheden på institutionerne - der er ingen andre, der klarer dette problem. 
Dele af forestillingen vises til efteråret i DR's TV. De muntre pensionistamatører fra Dølle-
fjelde-Musse, i København og på en ugelang turne på Bornholm.

30. jan. Folketidende har en længere omtale af Kettinge Betonfabrik, der med sine 30 ansatte er en af
kommunens største virksomheder. Firmaet har i dag eneret øst for Storebælt på fremstillingen
af betonrør. 

Senest har virksomheden vundet en licitation på en leverance til Kastrup Lufthavn, hvor der 
stilles strenge krav til præcision og samling. Fabrikant Lejf Skjoldby forsikrer bladet om, at 
den hårde tid; hvor medarbejderne fik dårlig ryg og nedsat hørelse, nu er forbi. Man har 
maskiner (robotter) til det hårde arbejde, og firmaet beskæftiger nu mest håndværkere og 
smede. Betonblanderne er nu computerstyrede, så kundens individuelle ønsker om farvedo-
sering og hærdningstid er med i processen. Af belægningssten og fliser brændes der 1.000 
kvm. i døgnet. 

31. jan. 10. årgangs elever fra Kettinge skole fik lov til at prøve skifteholdsarbejdes rædsler og velsig-
nelser på egen krop, fortæller Folketidende. Som afslutning på skolens store tema om erhverv
og uddannelse startede eleverne på Falck i Nykøbing F. Her havde nogle af eleverne allerede 
været i praktik i dagtimerne. Kl. 2 gik turen ned til politigården, hvor eleverne fik lov til at 
bese detentionen og fik en sludder med betjentene om, hvad skifteholdsarbejde betyder for 
deres familieliv. Der blev også lejlighed til at diskutere forskelle på mænds og kvinders arbej-
de alt efter, om det var hos Falck eller politiet. 

Også på Plejehjemmet Guldborgsund fungerer samfundet om natten. Her deltes eleverne og 
fandt på hver sin plejegang ud af, at man i høj grad laver andet på et plejehjem end at strik-
ke og drikke kaffe. 

Hos Bjørnebageren på Torvet blev der knoklet på livet løs, selvom bageriet er computerstyret.
Bjørnebageren sluttede besøget med at servere morgenkaffe i sin cafe - med friskbagt brød. 
Trods nattens spændende besøg mødte alle eleverne næste morgen til sædvanlig skoletid. 

1. fwb. Før havde vi kun en ansat i ekspeditionen, og når hun skulle ud at tisse, måtte hun sidde og 
krydse ben, mens hun talte i telefon og tog sig af borgerne sagde kommunaldirektør Erik 
Brinkved om baggrunden for den nye ordning, hvor rådhusets personale bogstavelig talt kom-
mer borgerne i møde. Hele ni kommunale medarbejdere er rykket frem i forreste linie i "Ker-
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nehuset" - rådhusets nye information: 

• To ansatte fra folkeregisteret og ejendomsskatten. Tre medarbejdere fra 
socialforvaltningen sidder nu også klar i informationen. Endelig er kommunekassen 
også flyttet frem til en disk ved siden af ekspeditionen. 

• Når folk ringer til rådhuset i frokostpausen får de ikke længere en telefonsvarer, men 
et rigtigt levende menneske, siger kommunaldirektøren iflg. Folketidende. 

• Vi er en serviceorganisation, og ideen med det hele er, at vi kan møde vore 
medborgere mere kvalificeret. Dette kombineres med en længere åbningstid. 

• Rådhuset skal være et åbent sted, hvor man kan få menneskelig kontakt. Borgerne 
skal føle sig velkomne. 

Bladet slutter sin reportage om det åbne hus i ”Kernehuset”: Man kunne få en dejlig fornem-
melse af, hvad det vil sige at have et velfungerende demokrati en lille nærkommune, hvor 
man kan finde ud af at snakke sig til rette om tingene.

Skatterestancer
9. feb. At pengene har det bedst i borgernes lommer, er der vist en del i Nysted Kommune, der me-

ner, skriver Folketidende. Der er skatterestancer på 12 millioner kr. Heraf er de 10 mill. kr. i 
restance i B-skat. A-skatteydernes restancer er 2 mill. kr. Kun 26.000 kr. af dette beløb be-
tragter kommunen som sandsynligt at afskrive, siger borgmester Leo Thorsen og tilføjer: Man 
har talt om, at det var A-skatten, der var problemet. Det viser sig nu, at det er B-skatteyder-
ne, der er de værste. 

6. feb. Hvordan går det til, at en fransk-canadisk pige fra Nova Scotia dumper ned i Nysted efter endt
high-school? Spørger Folketidende Francine, der er på 1 års udvekslingsbesøg gennem Rotary i 
Nysted, der gennem årene har haft piger og drenge fra hele verden på udvekslingsbesøg. 

For 2 år siden mødte Francines forældre Børge Stenstrup fra Nysted ved et Rotary møde i 
München. Det blev foreslået, at Francine kom på udveksling i Danmark, og det skete så. Efter 
et sprogkursus startede Francine i 2.g. sproglig på Kathedralskolen i Nykøbing F., og så be-
gyndte hendes 1 års ophold hos 4 forskellige familier i Nysted kommune. Først på en gård i 
Godsted, så i Adelgade (Stenstrup) og endelig hos bogtrykker Karsten Pedersen og fru Inge i 
Rosenvænget. 

Francine roser det danske skolesystem. Det er meget demokratisk. Hun beklager ikke, at Lol-
land er fladt. Så er det nemmere at cykle. Men hun savner, frost, sne, og skøjteløb. Francine 
kan godt lide dansk mad - både rugbrød og leverpostej. Selv kogt sild har hun været i lag 
med, men siger hun: Danskerne spiser for lidt fisk (familien bor i fiskeribyen Halifax i Nova 
Scotia.). 

16. feb. Tidligere mejeribestyrer Svenning Siig, Frejlev mejeri, er død 93 år gammel. Gennem mere 
end 40 år var han bestyrer for mejeriet, indtil han trak sig tilbage i 1969 i en alder af 73 år.

20. feb. Ledigheden i SID's Sydøstlollands afdeling - der dækker Holeby og Nysted kommuner - har i 
1989 i gennemsnit været på 21,47 pct. Det svarer til 163 ledige medlemmer. 

23. feb. Nysted har fået 17 nye tilflyttere. Det drejer sig om psykisk udviklingshæmmede, der er flyt-
tet fra Rødbygård til fire boliger i Nysted som et led i projekt ”Bo og naboskab”. 19 social-
pædagoer hjælper dem til rette i hverdagen. Krumsøskolen, der nedlægges som kommunal 
skole, er udset til at skulle være beboerhus og værested for de 17 nye beboere. 

2. marts Det første år med halmvarme fra værkerne i Ø. Toreby, Nysted og Væggerløse har resulteret i 
et underskud på 18,9 mill. kr. for regnskabsåret 1988-89. Da investeringsfonden i 1987 frem-
lagde budgetter var der budgetteret med et underskud på 5,2 mill. kr. før kurstab og afskriv-
ninger. I indeværende regnskabsår var der oprindelig budgetteret et overskud på 2,4 mill. kr. 
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Et revideret budget opererer i stedet for med et underskud på 3,8 mill. kr. 

Den milde vinter får skylden for regnskabsresultatet. Der er kun solgt varme for 6,9 mill. kr. 
mod forventet 12,3 mio kr. Trods det mindre varmesalg har udgifterne til brændsel - primært 
halm - været på 6,8 mio kr. imod budgetteret 8,8 mio kr. Driften har kostet 700.000 kr. mere 
end budgetteret, og personaleudgifterne har været 800.000 kr. større end budgetteret. 
Rente-udgifterne blev på 17,2 mio kr. mod forventet 14,1 mio kr. 

På indtægtssiden har renterne af obligationsbeholdningen indbragt 11,7 mio kr. imod budget-
teret 10 mio kr. Difko betegner selv regnskaberne for mindre tilfredsstillende. 

Scan Space
6. marts Firmaet Scan Space på Klostervej i Nysted er overtaget af det jyske firma H.S.H. Holding, 

hvorefter hele arbejdsstaben i Nysted på omkring 30 person er er blevet fyret. Medarbejder-
ne har godt nok fået tilbudt arbejde, såfremt de ville flytte til den lille vestjyske stationsby 
Lem, men da de alle - på nær en enkelt - har hus i Nysted, har dette tilbud kun teoretisk 
interesse. 

Medarbejderne var meget skuffede over, at de ikke var informerede på forhånd. Afskedigel-
serne kom som lyn fra en klar himmel, og de føler, at direktør Levi Jensen har trådt lige hen 
over hovedet på dem. Opfindelsen bag rumgitter-konstruktionen, Kaj Thomsen, ansættes i 
det nye firmas hovedsæde i København. 

Bygningerne på Klostervej blev i sin tid opført af kommunen, der senere solgte dem til Scan 
Space. Den nye ejer er interesseret i at sælge dem tilbage til kommunen, men den handel er 
der næppe udsigt til. 

7. marts Det er noget svineri, siger Per Madsen, formand for Metal i Nykøbing F. om den uvarslede 
lukning af Scan Space i Nysted til Folketidende. Som faglig organisation studser vi over, at 
virksomheden ikke har overholdt sin pligt til at informere medlemmerne og indlede forhand-
linger i rimelig tid. Her har man blot trukket overdragelsen af virksomheden ned over hovedet
på medarbejderne, der ikke har fået en ærlig chance. Der er her tale om et brud på loven om
lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Her står i § 5: ”Den, der overdrager
en virksomhed eller en del deraf, skal i rimelig tid underrette lønmodtagernes repræsentan-
ter eller de berørte lønmodtagere om årsagen til overdragelsen, overdragelsens juridiske, 
økonomiske og sociale følger for lønmodtagerne og eventuelle foranstaltninger for lønmodta-
gerne”.

Yderligere tilføjer smedeformanden: - og ikke nok med det. Firmaet har en lærling, der nu 
ikke bliver færdiguddannet. Det ansvar løber virksomheden bare fra, og det finder jeg tem-
melig groft. Når virksomheden ellers har gået godt indtil for nylig, tillader vi os at sætte et 
spørgsmålstegn ved ledernes kvalifikationer. Man kan godt undre sig over, hvorfor produktio-
nen ikke forsat kunne foregå i Nysted. Man kunne godt bruge området her, da man kunne få 
egnsudviklingsstøtte til fabrikken. Nu står vi med en halv snes medarbejdere, der er organise-
rede i Metal, og det bliver ikke nemt at finde job til dem, slutter en vred formand for Metal. 
Vi er på vej derhen, at vi bliver et U-land, slutter Erik Nielsen. 

8. marts Formanden for HK, Nykøbing F., Erik Nielsen kommenterer også den uvarslede lukning af Scan 
Space i Nysted til Folketidende: - Selvom vi kun har et enkelt medlem, der er blevet fyret på 
virksomheden, mener vi, at ledelsen har en moralsk pligt til at underrette de ansatte om 
overdragelsen. 

Det manglende samarbejdsudvalg på virksomheden har sikkert en del af skylden, men det har 
medarbejderne åbenbart ikke ønsket dengang, det gik godt. Havde de haft et samarbejdsud-
valg, kunne de have slået bremsen i, før virksomheden var blevet solgt. Erik Nielsen fornem-
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mer, at arbejdsgiverne i stigende grad bestemmer alene. "Bare jeg kan skumme fløden til mig 
selv, så skidt være med de andre” synes at være den udbredte holdning blandt stadig flere 
arbejdsgivere på Lolland-Falster, siger HK-formanden. Lønmodtagernes Garantifond måtte i 
1989 udbetale et rekordstort beløb til medarbejderne. 

9. marts På turistforeningens generalforsamling blev Bjørn Ohl valgt til ny formand. Den hidtidige 
formand. Erik Herfelt, overtager posten som næstformand. og Lise Foss Hansen fortsætter 
som kasserer. 

Marts På generalforsamlingen i den halvandet år gamle "Lokalhistorisk Forening for Nysted kommu-
ne" kunne formanden, Aage Poder, oplyse, at foreningen nu har 90 medlemmer. Foreningen er 
en paraplyorganisation for de tre historiske arkiver i kommunen: Nysted. Frejlev og Krumsø-
arkivet. Arkivlederen fra Krumsø, Hans Andersen, fortalte forsamlingen, at det var usikkert, 
hvor arkivet ville få til huse i fremtiden, efter at kommunen har solgt Krumsøskolen. 

Lederen af Frejlevarkivet, Lars Peter Rasmussen, oplyste, at han var ved at lave en samling 
om maleren Olaf Rude, der stammer fra Frejlev. Hans mest kendte billede er det store maleri 
i Folketinget, hvor de smukke gamle ege på Skejten ses på kæmpemaleriet på væggen. 

Frejlevarkivet kan i øvrigt fejre 10 års jubilæum i 1990. Aage Poder omtalte årets vigtigste 
begivenhed på Nysted-arkivet: Overførsel af arkivets 37 kirkebøger til EDB. Dette vil blive en 
betydelig lettelse for de slægtsforskere, der besøger arkivet. Hans Pedersen sluttede general-
forsamlingen med en dejlig serie lysbilleder om Nysted. 

10. marts Fa. Brdr. Engelbredts Eftf. i Adelgade er i gang med at sy 7.500 nye uniformer til Falck's am-
bulancetjeneste. De hvide dragter består af brandhæmmende stof og er forsynet med reflek-
ser. Fabrikanten Preben Høgdal oplyser til Folketidende. at ordren har en værdi på 6 mill. kr. 
Firmaet har handlet med Falck i 25 år, og de nye dragter leveres til et amt ad gangen. Det 
tager et par uger at færdiggøre dragterne til et amt. 

Der skal syes 44.000 knapper på de 7.500 uniformer, der forsynes med 25 km refleksstriber. 
Preben Høgdal blev direktør i firmaet i 1968, da det hed Bdr. Engelbredt. Han købte firmaet i 
1978 og ændrede navnet til Brdr. Engelbredts Efterfølgere. (Folketidende) 

Marts Med de nye priser på brugt papir kan det ikke mere betale sig at indsamle gamle aviser til 
velgørende formål. Støtteforeningen for Øster Ulslev Boldklub har derfor søgt kommunen om 
tilskud, og teknisk udvalg har nu bevilget 12 øre pr. kg, da det miljømæssigt vil være for dår-
ligt, at de gamle aviser ikke bliver samlet ind og genbrugt (Folketidende).

Marts I morgen den 11. marts, genindvies den fine gamle 1600-tals altertavle i Nysted kirke. Restau-
reringen, der er foretaget under Nationalmuseets opsyn, har varet næsten 1 år, og de fine ud-
skæringer, friser og forsiringer er blevet belagt med ægte bladguld. Ved genindvielsen præ-
diker biskop Thorkild Græsholt, og formanden for menighedsrådet, Børge Stenstrup, fortæller
om restaureringen af altertavlen. 

13. marts Teknisk udvalg har udarbejdet et nyt regulativ for bortskaffelse af affald. Baggrunden er 
bl.a., at der pr. ton blandet affald skal betales en statsafgift på 130 kr. pr ton. Desuden bliver
det også dyrere for Nysted at aflevere blandet affald til det fælleskommunale forbrændings-
anlæg REFA i Nykøbing F. 

Ved matrialgården i Nysted opstilles forskellige containere til jernvarer, bygningsaffald og pa-
pir. Det er det eneste sted i kommunen, hvor der må afleveres bygningsaffald. Grene, der kan
omdannes til flis, skal fremtidig afleveres hos Per ”Gartner” Hansen, der har indrettet sin 
efterhånden store virksomhed i det tidligere champignongartneri, der er genbo til matrialgår-
den. 

15. marts Da Nysteds udviklingsprojekt (populært kaldet NU-projektet) forventes stoppet i denne må-
ned, har Nysted Turistforening søgt om at måtte disponere over det beløb, der resterer på 
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indeværende års budget på 250.000 kr. Det har byrådet bevilget. 

Kombinationen af en turist- og erhvervschef (Erik Persson) går ikke hos os, konstaterede borg-
mester Leo Thorsen på gårsdagens byrådsmøde i Frejlev forsamlingshus. Erhvervsdelen lægges
nu over i teknisk udvalg. 

17. marts Fhv. skoleinspektør Aage Andersen, Strandvejen, er pludselig død i sit hjem den 14. marts, 
fortæller Folketidende. Aage Andersen blev i 1953 inspektør på Nysted skole og var skolens 
leder indtil han i 1975 blev afløst af Kaj Nilsson. Aage Andersen efterlader sin hustru, Inge, 
der i mange år var lærer på skolen, og de to voksne børn, der også er lærere. Aage Andersen 
blev 82 år gammel. 

22. marts På fritidssamvirkets generalforsamling oplyste formanden, Jan Gleie, at der i 1990 blev be-
vilget 41.800 kr. I 1989 var tilskuddet på 81.000 kr. Klubberne havde søgt et samlet beløb på 
159.000 kr. Medlemstilskuddene fra kommunen udgør 68 kr. pr. medlem plus 925 kr. pr. for-
ening. I alt er der registreret 2644 medlemmer i de tilsluttede foreninger, og af disse er 1486 
under 25 år (Folketidende). 

23. marts Generalforsamlingen i NU-projektet (Nysted udvikling) besluttede som forventet at stoppe 
projektet, beretter Folketidende. Formanden, forstander Anders Bondo, Nysted efterskole, 
forklarede på generalforsamlingen, hvorfor man valgte at stoppe: - Skulle vi fortsætte, skulle 
der yderligere tilføres ressourcer, hvis arbejdet skulle fortsætte efter den model, der blev 
skitseret ved starten for mindre en eet år siden. 

Jeg tror, at Vi har lagt spirerne, men under de nuværende økonomiske betingelser har vi ikke 
råd til at gøde dem. Måske kan der blive råd i et andet regi, så der engang alligevel bliver tale
om høst. I så fald er intet spildt, sagde Anders Bondo iflg. Folketidende. Finn Hermansen af-
lagde regnskabet, der takket være et fondstilskud på 10.000 kr. kunne slutte med et overskud
på 9.000 kr. Foreningens økonomiske grundlag har været tilskud fra kommunen, Turistforenin-
gen og private på i alt 300.000 kr. 

På den generalforsamling, der opløste projektet, oplyste Finn Hermansen, at han netop var 
blevet ringet op af en gruppe i Aarhus, der har bedt om et hastemøde, hvor et stort Nysted-
projekt skal forelægges allerede i denne uge. Projektet kan få stor betydning for turisme, 
erhverv og beskæftigelse i Nysted mente Finn Hermansen, der hermed præsenterede offent-
igheden for et håndgribeligt bevis for NU’s "muldvarpearbejde”, som han betegnede det. 

NU's aktiviteter overtages herefter af en arbejdsgruppe på 5 personer, nemlig: Borgmester Leo
Thorsen, Arne Høegh (formand teknisk udvalg), kommunaldirektør Erik Brinkved, stadsingeni-
ør Hans-Erik Johnsen og byplanlægger Dorthe Winther Hansen. Gruppens arbejde skal ske i et 
tæt samarbejde med erhvervscenteret i Vordingborg, og der er afsat 160.000 kr. til arbejdet i 
det kommende år. (15.3.) 

B 1990
24. marts Den kommende sammenslutning mellem boldklubberne i Nysted og Kettinge (B.1990) får en 

god økonomisk start. Den mangeårige tidligere formand m.v. for Kettinge Boldklub, Henning 
Petersen, har slidt trappestene i hele kommunen og har skaffet 100.000 kr., så alle 21 turne-
ringshold i den nye klub kan blive iklædt nye kampdragter. Oven i de knap 104.000 kr., det er 
lykkedes at indsamle, skal lægges de beløb, der indkommer ved salg af benzin fra Kettinge 
brugs. Det er 21 firmaer, der har ydet de mange bidrag. 

Marts Røde kors i Nysted kommune har med sine 188 medlemmer kunnet sende 11.000 kr. til 
hovedafdelingen, oplyste formanden, Alice Nielsen, på generalforsamlingen. 
En af de mere udgiftskrævende poster er den telefonkæde, RK driver i kommunen. Den koster
3500 kr. årligt. Afdelingen har holdt juleaften for enlige, og dette støttes flittigt af både 
forretningsliv og private. 
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Man har også sørget for, at to børn er kommet på ferielejrophold. Der er i beretningsåret 
brugt 98 timer som samaritervagt, og i 14 tilfælde har der ved denne lejlighed været brug for
hjælp. 

26. marts Beboerne udenfor de kommunale kloark-oplande slipper næsten helt for at bidrage til det 
dyre rensningsanlæg, fortæller Folketidende. Nysted byråd har overfor myndigheder på høje-
re niveau påpeget disse skævheder, men har ikke fået medhold i sine forslag til forskellige 
opkrævningsmodeller. 

Nu vil byrådet undersøge, om man kan inddrage en del ejendomme med private hustanke som
betalingsydere. Blikket har været rettet mod områder i Sørup, Grønnegade, Lågerup, Vanto-
re, Godsted og Øster Ulslev syd, i alt 100 ejendomme. Disse er tilsluttet private rørledninger. 

Teknisk forvaltning har dog haft vanskeligheder med at kortlægge de private rørledninger, og 
desuden viser beregninger, at man for disse ejendommes vedkommende kun må opkræve 1150
kr. plus moms i årlige bidrag. Det beløb skal både dække tømning af hustanke og til at vedli-
geholde ledningsnettet for den private spildevandsudledning. Foreløbig er sagen opgivet, men
tages måske op igen i forbindelse med en revision af spildevandsplanen.

27. marts Socialudvalget har besluttet at skære ned på ungdomstandplejen, beretter Folketidende. I 
kommunen er der i alt 1.113 børn tilsluttet den gratis tandplejeordning i alderen 0-18 år. Det 
har i 1989 kostet kommunen 1.111.300 kr., hvilket giver et gennemsnit pr. barn på 998 kr. 
oplyser formanden for socialudvalget Bent Bille-Hansen. Landsgennemsnittet ligger på 970 kr.,
og det vil Nysted kommune gerne ned under. 

Til tandregulering alene medgår 328.000 kr., idet 35 % af børnene får rettet deres tænder. 
Socialudvalget vil gerne have denne % ned på 25. De halvårlige tandeftersyn ændres til efter-
syn hver ottende måned, og den flourskyldning, der gennemføres hver 14. dag på skolerne, 
skal i fremtiden kun finde sted 1 gang månedlig.

Marts Fhv. VVS-mester Robert Hansen, Gl. Torv 15, er død i sit hjem 68 år gammel. Robert Hansen, 
der aftjente sin værnepligt ved CBU-kolonnen i Nysted, forpagtede i 1945 Brdr. Danielsens 
VVS-forretning i Adelgade. Han afstod forretningen i 1981 til sin søn, Steen. Robert Hansen var
i årene 1958-74 formand for Nysted Industri- og Håndværkerforening. Det var i Robert Han-
sens formandsår, at foreningen gik aktivt ind ved opførelsen af en række parcelhuse i Nysted. 

I sine sidste leveår var Robert Hansen ramt af sygdom, der tvang ham til at holde sig indenfor 
husets fire vægge. Robert Hansen efterlader sig foruden sin hustru Asta, også sønnen Instal-
latør Ole Hansen, idet den søn, der overtog VVS-virksomheden, døde allerede i 1985. 

30. marts Den halvandet år gamle Nysted Tennisklub har nu 152 medlemmer, oplyste formanden, Jørgen
Svendsen, på generalforsamlingen. Flere kan man ikke modtage på klubbens kun 2 baner. 
Bestyrelsen arbejder nu med et forslag til en udvidelse, men dette kræver en stabil medlems-
skare og en stabil økonomi. Der er ret stor udskiftning i medlemsskaren. Klubben har endnu 
ikke kunnet aflevere pokaler til sæsonens klubmestre. De mødte ikke op, da arrangementet 
blev gennemført. 

Marts Formanden for Kunstforeningen for Nysted og omegn, Elisabeth Nicolaisen (til dagligt kaldet 
Nicoline) kunne på generalforsamlingen glæde medlemmerne med en beretning om en arti-
kel, som den japanske papirkunstner, Akira Kurosaki, havde skrevet i et tidsskrift i Japan om 
papirkunst og turisme (han deltog i 1989-papir-biennalen i Nysted): ”Den økonomiske såvel 
som den menneskelige indsats - samt støtten fra publikum - var af en sådan karat, at den 
langt overgår tidligere internationale papir-konferencer. 

Man skal ikke lade sig afskrække, af den bevidste sammenblanding af moderne kunst og tu-
risme, der blev gennemført i Nysted. Jeg blev særdeles imponeret over spændevidden i eu-
ropæisk kultur, og det var i sandhed en uvurderlig uge i Nysted”. Der blev på generalforsam-
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lingen nedsat en arbejds- og støttegruppe, der skal I lave udstillinger med lokale kunstnere. 
(Folketidende). 

2. april Socialdemokraterne i Kettinge-Bregninge har valgt ny formand, idet Tommy Romme afløser 
fhv. vejmand Ib Jensen. 

April Redningsfører Poul Andersen har været ansat i Falck i 25 år og modtog på jubilæumsdagen i 
går hæderstegn og pæne ord fra Falck-distriktsleder Jørgen Peerson. 

3. april Vi følger nøje udviklingen på ældreområdet, sagde formanden for Nysted-Vantore pensionist-
forening, Ejner Borst Jensen, på foreningens generalforsamling. Der er blandt pensionister 
stor frygt for, at der ikke vil være plejehjemspladser til rådighed, når helbredet svigter. 
Pensionistforeningen har ca. 190 medlemmer. 

4. april På generalforsamlingen i Kettinge brugs kunne formanden, Ib Jensen, glæde sig over en om-
sætningsfremgang på 13 % i alt 8.5 mio. kr. er der ind på kasseapparaterne. Brugsen er blevet 
moderniseret for 330.000, og denne modernisering og lukning af Frejlev brugs har efter besty-
relsens mening bevirket fremgang - trods skarp konkurrence fra det nyåbnede Føtex center i 
Sundby. Brugsen, der har 380 medlemmer (tilgang på 16) kan i 1994 fejre sin 90 års fødsels-
dag. 

5. april Anlægsgartner Per Hansen har til sin store moderne virksomhed i det tidligere champignon-
gartneri ved Klostervej anskaffet en flishugger, der omdanner grene til træflis. Maskinen har 
kostet 60.000 kr. i indkøb, og den skal bl.a. bruges til det grenaffald, som kommunens borge-
re kan aflevere på gartneriet, hvor det omdannes til træflis. Det kan sælges for 250 kr. pr. 
kubikmeter. Til gengæld skal kommunen ikke betale en for ordningen. ”Per Gartners” initia-
tiver sparer skattekroner og afhjælper et problem for borgerne med overskud af grene. Træ-
flis er yderst velegnet til havearealer, fortæller Per Hansen til Folketidende, idet det kvæler 
ukrudtet og formulder på få år. 

6. april Nysteds brandinspektør Hans Erik Johnsen står uforstående overfor, at stuehuset til frugtplan-
tagen på Bækkeskovvej 4 to gange var ramt af en ildløs. Ejendommen tilhører frugtavler Lo-
renz Korsgaard, 76 år, der blev reddet ud i sidste øjeblik kl. 23.30 4 timer efter, at de sidste 
brandfolk havde forladt ejendommen efter endelig slukning kl. 19.30. En politipatrulje, der 
tilfældigt passerede området bemærkede den sidste brand, der lagde stuehuset i ruiner. Lo-
renz Korsgaard lå på dette tidspunkt og sov. Ved en faretruende indsats lykkedes det de to 
betjente at få ejeren ud, medens flammerne stod om ørerne på dem. 

Der gik 6 timer mellem de to brande, men brandinspektøren garanterer med 120 procent - 
som han udtrykker det til Folketidende, at de to brande er uafhængig af hinanden. Korsgaard 
er nu anbragt hos en datter i Nordsjælland, og hun betegner overfor Folketidende brandvæ-
senets indsats som "slendrian". Politiet efterforsker nu sagen nærmere. 

18. april Folketidendes nye lokalredaktør, Michael Jagd, tiltrådte i går. Det skete i form af en velbesøgt
reception i de nye lokaler i Adelgade 68, hvor Carl Chr. Nielsen tidligere har haft slagtermar-
ked. Michael Jagd afløser Folketidendes navnkundige lokalredaktør gennem tre årtier, Gunnar 
Christensen, der dog har lovet at skrive i bladet i ny og næ. Det bliver navnlig personaliastof, 
fordi ingen har så omfattende en viden om lokalsamfundet som Gunnar Christensen. 

19. april Nysted by mister endnu to forretninger, begge i byens handelsmæssige hovedstrøg, Adelgade, 
oplyser Folketidende. Jørgen Killendahl lukker sin forretning, Nysted Materialhandel, Adelga-
de 37 på grund af svigtende helbred. Jørgen og Lis Killendahl samt Inge Karlsson har i dag 
indledt et ophørsudsalg. 

I morgen fredag, den 20. april, lukker mekaniker Mogens Rasmussen sin virksomhed med au-
toværksted og shell-benzintank på hjørnet af Adelgade og Sakskøbingvej. Han slap meddelel-
sen ud i går den 18. på sin 40 års fødselsdag. 
Mogens Rasmussen understreger, at han hverken er ved at gå fallit eller har andre forretnings-
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mæssige vanskeligheder. Han har bare ikke kunnet modstå et tilbud om ansættelse på Holeby 
Diesel. - Nu får jeg fast mødetid og ferie, og det trænger jeg ærlig talt til efter i 18 år at 
have drevet servicestationen og værksted - med en lang arbejdsdag og ferier som et ukendt 
begreb, siger Mogens Rasmussen, der ikke har planer om anden udnyttelse af ejendommens 
værkstedsfaciliteter. 

April På industri- og håndværkerforeningens generalforsamling behandledes et forslag fra 5-6 med-
lemmer af Handelsstandsforeningen om sammenlægning af de to foreninger, der på mange 
områder har fælles interesser. Formanden for I&H, installatør Vagn Madsen, bemærkede, at 
et flertal i foreningen er imod, bl.a. fordi I&H har byggefond og Varelotteri, der næppe kan 
bestyres i Handelsstandsforeningens regie. Industri- og Håndværkerforeningen har ikke holdt 
generalforsamling siden 1987. 

I beretningen konstateredes, at foreningen har holdt lav profil. Formuen er dog vokset pænt, 
selvom der er brugt penge på det nu strandende NU-projekt. Det er svært, at blande turisme 
og erhverv, konstaterede formanden, Vagn Madsen iflg. Folketidendes referat.

April En af Nysteds kendte borgere fhv. chauffør Adam Moch, Søvej 2, er død i sit hjem 81 år gam-
mel, oplyser Folketidende. Adam Moch stammede fra Radsted, men kom i 1940'erne til Ny-
sted, hvor han bl.a. var beskæftiget på Nysted Kalk- og Kridtværk ved Skansen. Hans speciale 
var asfaltarbejder. Senere blev han buschauffør, hvor han sluttede hos Børge Petersen i Ny-
sted, hvor han trak sig tilbage, da han fyldte 70. I sit otium var Adam Moch bl.a. fritidsfisker. 
Han efterlader hustru og en datter. 

23. april Nysted Folkeuniversitet havde stor glæde af sin udflugt til Østtyskland, fortæller Folketiden-
de, med formanden, Vibeke Bille-Hansen som kilde. Først besøgte selskabet den gamle stad, 
Rostock, der trods krigens ar stadig har bevaret meget af det middelalderlige præg. Det 
lokale universitet fra det 12. århundrede var et af datidens førende. 

Ny bestyrer af Nystedkrøniken 
April ”Formandsskifte i Hansens protokol” forkynder en overskrift i Folketidende. Bladet fortæller, 

at pens. overlærer Ellen Yde, har ført den gamle protokol frem til i dag. Hvervet overtages nu
af formanden for Lokalhistorisk Arkiv, Aage Poder. 

26. april Statens Kunstfond har givet Nysted kommune tilsagn om at ville medvirke til den kunstneriske
udsmykning af Gl. Torv på betingelse af, at opgaven bliver tildelt kunstneren Morten Stræde 
og, at kommunen selv afholder udgiften til omlægning af Gl. Torv. Udgiften til kunstværket er
vurderet til 340.000 kr., som Kunstfonden afholder. 

27. april Udgiften til ombygning og udvidelse af Nysted brugs med en slagterafdeling blev på 2,3 mio 
kr., oplyser formanden, Kaj Hansen på generalforsamlingen. Omsætningsstigningen ligger på 
2,5 mio kr. Årets overskud (1989) var ifølge Ny Dag på 337.000 kr. Der udbetales heraf 3 % i 
dividende. Der er ansat 8 personer i Nysted brugs. Fra 1990 bliver der dividendepause, idet 
brugsen omdannes til ”Superbrugs” med discountpriser. 

Der stjæles som aldrig før, siger formanden for Nysted brugs, Kaj Hansen, iflg. Folketidende. 
Den 75-årige brugs havde i 1989 et svind på 1,46 %, eller i kr. 209.343. I 1988 var svindet på 
79.432 kr. Revisionen finder ikke dette resultat tilfredsstillende sammenlignet med tilsvar-
ende butikker. 

2.maj Læge Henrik Vedel har fra den 1. maj overtaget læge Ole Rasmussens praksis i Adelgade. Hen-
rik Vedel er 35 år og har været uddannet som læge i 10 år. Han har sidst været ansat i læge-
huset i Sakskøbing. 

5. maj Byrådets økonomiudvalg indstiller til byrådet at den selvejende institution Ungbo likvideres. 
På baggrund af et budgetforslag forudses en lejeforhøjelse på over 23 %, og det finder man 
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ikke forsvarligt sammenholdt med et oparbejdet underskud på 181.436 kr. for perioden 1986-
89 og et forventet underskud på 121.131 kr. i indeværende driftsperiode. Kommunens udgift 
ved likvidationen vil blive 258.000 kr. 

Baggrunden for de oparbejdede underskud er, at der ikke er behov for det antal boliger, der i 
sin tid blev indrettet i Nysted gl. skole ved siden af rådhuset, siger Leo Thorsen til Ny Dag. 
Når de unge mennesker skal uddannes, rejser de fra Nysted til de steder, hvor uddannelsen 
foregår. Derfor kan vi ligeså godt likvidere selskabet, mener borgmesteren. 

7. maj En snes forhenværende CBU'ere (Civilforsvarets Udrykningskolonner, der blev oprettet under 
anden verdenskrig) samledes på befrielsesdagen den 5. maj for at holde en appel på deres 
gamle forlægning på Skansen, der nu er rammen om Amtets feriehjem, men som efter krigen 
også har været skole for den navnkundige Stig Guldberg. 

Den eneste fra Nysted, der deltog, var slagtermester Carl Christian Nielsen, der den 3. maj 
1945 oplevede at blive taget til fange af de tyske tropper, der lå på Aalholm (Stubberupgår-
den). Der havde denne dag været razzia i hele Nysted. Tyskerne var desperate i dagene op til 
befrielsen. og de truede med at skyde en af CBU-kolonnens befalingsmænd, fordi der ved op-
tællingen af mandskabet manglede een. Befalingsmændene blev nemlig transporteret til 
Stubberupgården, medens de menige fik udgangsforbud. En ”dansk” SS'er gik udenfor kaser-
nen og råbte til dem: - Det er ikke sikkert, at I ser solen stå op i morgen! 

Da befrielsesbudskabet så lød i radioen den 4. maj om aftenen, gav kolonnen øl til hele mand-
skabet, og ølafhenteren fra de menige var nervøs, da han gik over i depotet for at hente øl. 
De tyske soldater vidste nemlig ikke, at de tyske tropper havde overgivet sig - også i  Dan-
mark.

8. maj Konditor Bent Pedersen, Adelgade, indretter nu en ny forretning i den nyrestaurerede ejen-
dom i Adelgade, hvor isenkræmmer Arne Dyremose sidst havde forretning. ”Kik in” kalder den
nye butiksejer forretningen, der vil forhandle både gaveartikler og isenkram. 

16. maj 40 pensionister fra Nysted kommune deltager i pensionistgymnastikken, der gennem 15 år har 
været ledet af Bodil Koch, Frejlev. Holdet består af 34 kvinder og 6 mænd. Det er utrolig vig-
tigt, at man selv op i årene får rørt alle muskler, siger Bodil Koch til Folketidende. Til gymna-
stikken spilles ældre melodier, som deltagerne kan synge med på - medens de træner muskler
og sener. 

17. maj Den 40-årige Svømmeklub starter nu i svømmebadet i Kettinge, oplyser Folketidende. Fore-
ningen har gennem årene haft følgende formænd: Birgit Marvis 1950-52. Isenkræmmer Sten 
Krag 1952-60. Erika Stenstrup 1960-73. Maud Svendsen 1973-74. Rikke Bischoff 1974-76. Ernst 
Feld 1976-80. Majbritt Harvitz 1980-85. Bitten Severinsen 1985-89. Hans Jørgen Hansen fra 
1989. 

 maj 250 mødte op i Skansepavillonen, da byrådet præsenterede det store havneprojekt udarbej-
det af arkitektfirmaet Friis og Moltke i Aarhus. 

I sin velkomst pegede borgmester Leo Thorsen på, at selvom Nysted har meget godt at byde 
turisterne, er nye tiltag nødvendige, hvis Nysted skal bestå som selvstændig kommune. Sene-
re fulgte oplæg fra eksperterne og en følelsesmæssig debat. Formanden for Nysted sejlklub, 
Svend Malmstedt, kaldte projektet "koldblodigt Mord" på havnemiljøet. Formanden for Han-
delsstandsforeningen, uddeler Mogens Jønsson, gav på Handelsstadens vegne tilsagn om posi-
tiv medvirken. Borgmesteren sluttede mødet med at bemærke, at han opfattede debatten 
sådan, at der trods mange negative bemærkninger var en positiv opbakning til projektet, der 
er anslået at ville koste 300 mio kr. - dog ingen kommunale. Hvis projektet gennemføres, reg-
nes med en byggeperiode over 10-15 år. 

22. maj Ved mødet på Skansen om havnens fremtid havde byrådsmedlem Børge Wilcken-Petersen 
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opstillet følgende regnestykke: 
- For at projektet skal løbe rundt skal der hvert år komme 2500 turister i 100 dage og de skal 
hver bruge 200 kr. om dagen. Der skal omsættes for 50 mio kr. årligt og formentlig være et 
afkast på 10 %. Kommunen skal desuden selv investere 2-3 mio kr. iflg. Børge Wilcken-
Petersen.  

23. maj Fisker Jørgen Jensen, Skansevej 1, fylder 90 år den 27. maj, fortæller Folketidende. Jørgen 
Jensen stammer fra Fuglse-kanten, kom til Nysted i 1919 og ernærede sig i starten som fisker 
og arbejdsmand. Senere blev han fuldtidsfisker, og han var et godt stykke oppe i 70'erne, før 
han fortøjede båden og opgav fiskeriet. 

29. maj Både Ny Dag og Folketidende kan berette, at der på Aalholm slot er fundet en hemmelig gang 
under det østre tårn. Trappen ned til gangen har været lukket siden 1760, da slottets østtårn 
blev opført. Den førte - iflg. overleveringen - ned til en gang, som gik under bugten og vold-
graven op til det kloster, der lå, hvor Nysted kirke nu ligger. 

[Red: Nysted Franciskanerkloster lå umiddelbart vest for kirkegården – ikke ved kirken]

30. maj Ejnar Thygesen, Solsortvej 8, har udarbejdet et alternativ forslag til nybyggeri ved Nysted 
havn. Forslaget placerer nybyggeriet i den gamle kalkgrav, og der skulle - iflg. forslaget, der 
er gengivet i Folketidende, også blive plads til en lille jollehavn. 

Med den foreslåede placering kan vi dele noget af det bedste vi har med turisterne, nemlig 
udsigten ind over Noret imod Aalholm, havnen og byen, siger Ejnar Thygesen. Det alternative 
forslag støttes bl.a. af formanden for Nysted Sejlklub, Svend Malmsted, der gerne ser byggeri 
af et samlingssted for de borgere, der ikke er medlem af Roklub, Sejlklub eller Bådelauget. 
Stedet skulle indrettes med tanke på de ældre, så de også kunne komme på havnen og nyde 
vort fælles gode. - Men ingen boliger, siger Svend Malmstedt. En havn er til skibe og det liv, 
der rører sig i den forbindelse. (22/5) 

1. juni Manufaktur- og møbelhandler Jens Erik Larsen fylder 60 år grundlovsdag den 5. juni, oplyser 
Folketidende. Jens Erik - Vendelbo fra Pandrup nær Løkken - åbnede sin første butik i Adel-
gade 21 i 1958. Senere flyttede han til sin nuværende butik på den anden side af gaden. Den-
ne blev suppleret med en større møbelforretning ligeledes i Adelgade, og desuden havde Jens 
Erik (som han hedder i dagligt tale) en tøjbutik i Sakskøbing i årene 1971-87. Det er blevet til 
32 år i Nysted, og ”vi har fået det, vi skulle bruge”, siger den driftige handelsmand beskedent
til bladet. 

2. juni Tidligere folketingsmedlem Grete Hækkerup er kommet op at hænge på en portrætmedaillon 
i Folketingets bibliotek, fortæller Ny Dag. Grete Hækkerup er den 17. i rækken af folketings-
medlemmer, der har gjort en særlig indsats for biblioteket. Grete Hækkerup var valgt for So-
cialdemokratiet i Maribokredsen i årene 1964-81. 

7. juni Borgerne i Nysted skylder det offentlige 29 mio kr. Kommunens økonomiudvalg foreslår derfor 
byrådet at ansætte medhjælp for at få nedbragt restancerne. Kommunen råder i forvejen 
over halvanden pantefoged-stilling, men det er ikke nok til at holde skyldnerne i ørerne, kon-
staterer Folketidende.

11. juni Omkring 200 mødte op til det borgermøde om ældrestrukturen i Nysted kommune, som social-
udvalget stod som indbyder til. Iflg. Folketidendes referat er 1000 af Nysted kommunens 5700
indbyggere over 67 år. 300 er over 80 år. Der bruges årligt 27 mio kr. på ældreområdet, heraf 
alene på de tre plejehjem med 80 beboere 16 mio kr. 

Vi kan ikke byde pensionisterne at skulle tilbringe deres livsaften på et lille værelse uden bad 
og toilet, sagde formanden for udvalget Bent Bille-Hansen. Det må være en menneskeret at 
have soverum, opholdsrum, badeværelse og køkken. Der var mange spørgsmål til udvalget, og
formanden kunne på mødet garantere, at alle medborgere vil få den hjælp, de har behov for, 
både i og udenfor ældreboligerne. 
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13. juni Industriministeriets fond for produktudvikling indenfor turisterhvervet har bevilget 25.000 kr. 
til undersøgelse af bæremuligheden omkring et nyt spændende projekt i Nysted, oplyser Fol-
ketidende. Bag projektet står den 46-årige typograf Mikael Kristensen, Nysted, og hans plan 
går ud på opførelse af et butikscenter til små secondhand (brugte ting) forretninger. Projek-
tet er anslået at ville koste 7-8 mio. kr. og skal placeres på den kommunalt ejede grund mel-
lem biblioteket i Adelgade og Ny Østergade. Der bliver plads til 30 små forretninger og en del 
fælles faciliteter. 

Mikael Kristensen mener, at kunderne kan komme fra hele Lolland-Falster og fra Sydsjælland. 
Forhandlingerne med kommunen er på plads, og et rådgivende revisionsfirma mener, at der er
gode muligheder for private investeringer i byggeriet af centeret. 

14. juni Rederiet Dania Line fejrer 10-året for overfarten Nysted-Burgstaaken med bl.a. Vordingborg-
garden, der marcherer gennem byen og senere underholder på havnen. I alt har 2.5 mio. 
passagerer sejlet med færgen i de 10 år, fortæller Folketidende.

Billigt at bo i Nysted
14. juni Nysted ligger på plads nr. 100 af landets 275 kommuner, hvis man skal tro en undersøgelse, 

som månedsmagasinet ”penge og privatøkonomi” bringer i sit seneste nummer. Oplysninger-
ne er gengivet i Folketidende, og undersøgelsen fortæller, at det ikke nødvendigvis er i en 
billig skattekommune, hvor det er bedst at bosætte sig. 

Forudsætningerne er følgende: Husstandsindkomst 400.000 kr., to børn i pasningsalderen. De 
bor i et parcelhus på 150 kvm. på en 800 kvm. stor grund. Når skat, husleje, børnepasning, 
mad og forsikringer er betalt, har en familie i en typisk lavskatkommune - Søllerød - 51.346 
kr. tilovers. 

Bedst i landet ligger Thyborøn i Nordvestjylland. Her har familien 126.709 kr. tilovers. I Ny-
sted kommune har familien 111.642 kr. tilovers. l nabokommunerne Holeby og Sakskøbing har 
familien 116.800 kr. hhv. 118.517 kr. tilovers, altså omkring 6-7000 kr. mere tilovers end i Ny-
sted. l Nykøbing F. har man kun 104.682 kr. tilovers, når de faste udgifter er betalt. Nysted 
kommune ligger altså i den bedste trediedel, hvilket navnlig forklares af huspriserne. 

14. juni Dania Line markerede sin 10 års fødselsdag med bl.a. at overrække en check på 100.000 kr. til
borgmester Leo Thorsen. Rederiets tyske forretningsfører, Günter Becker sagde ved overræk-
kelsen på skibet, at rederiet håbede på en udvidelse af trafikken, således at det i løbet af 
sommeren blev muligt at åbne en ny rute mellem Nysted og Rostock. Gaven var ikke øremær-
ket, men forventes anvendt til forbedringer eller nyanskaffelser på Nysted havn.

16. juni Den svenske redaktør, Gunilla Lindberg fortæller Folketidende, at hun i år kan holde ”rund 
bryllupsdag” med Nysted. Hun kom første gang til Nysted i 1960 sammen med sin nu afdøde 
mand, den svenske oversætter og forfatter Magnus Lindberg. 

Gunilla har i mange artikler i svenske og udenlandske aviser givet udtryk for sin begejstring 
for Nysted, som hun siden vendte tilbage til hvert år. I mange somre - og vintre også - boede 
ægteparret på ”loftet" på Wichmandsgården. Siden blev residensen flyttet til ”De gamles 
hjem” på Skansevej. 

Gunilla - der har en stor vennekreds i Nysted - skriver om sin snarlige genkomst: - Sct. Hansaf-
ten vil jeg cykle til stranden og bålet. Ilden breder sig over himlen, og ude på reden har sejl-
klubben samlet sine skibe. Jeg synger Midsommervisen med alle de andre Nysted-borgere - 
med de nye, som er kommet, og de, som er født i den tid, jeg har levet med Nysted. Så tram-
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per jeg hjem til de gamles hjem og kvisten der. Gunilla Lindberg slutter sit indlæg: - Nåja, 
efter så mange år, er det måske der, man hører hjemme! 

16. juni Restauratør Per Winther, The Cottage ved Skansen, er med i det nye landsdækkende turist-
fremstød ”Danske familiehoteller”, en hotelkæde, der har fulgt den opfordring, Turismens 
Fællesråd, har udsendt om at forstærke markedsføringen for bl.a. at få danskerne til at fe-
riere i deres eget land. Kæden har en bred geografisk dækning med 10 ture. Hotelpakken 
indeholder bl.a. et bånd, der kan afspilles i bilen, og som kan bruges som turistvejledning i de
enkelte områder. Den lollandske tur dækker hele Lolland, og The Cottage ved Nysted er altså 
udgangspunktet for denne del af turistfremstødet. 

16. juni I en flot opsat og farvefotoillustreret artikel i Folketidende om Nysted-maleren Stig Weye i 
anledning af malerens fernisering på en ny udstilling i Den gamle station, beskrives den lyriske
malers karriere fra den dag i 1971, da han som 18-årig ”fløjtede” lige ind på Kunstnernes Ef-
terårsudstilling. Året efter fik den unge kunstner adgang til væggene på Charlottenborg. 

Siden 1970’erne har Stig Weye deltaget i udstillinger i Den tyske Forbundsrepublik, og i 1978 
dannede tre tyske og tre danske kunstnere en gruppe, der hjælper og støtter hinanden ved 
udstillinger. Stig Weye har også leveret motivet til den nye kunstvin, hvid Lambrusco. Motivet 
er "Harlekin henter farverne", hvor den sort-hvide Harlekin henter vinens farver i trækroner-
nes brogede verden af forskelligt farvede blade. 

18. juni Ud af 462 unge i Nysted kommune i alderen 13-18 år, har den kommunale ungdomsskole akti-
veret 396. Til Folketidende oplyser lederen, lærer Jesper Rasmussen, at der i det forløbne år 
har været 29 hold i gang, der har beskæftiget sig med vidt forskellige emner, f. eks: Jagt og 
natur, porcelænsmaling, modesygning, sportsfiskeri, astronomi, volleyball, bordtennis samt 
folkeskolefagene: regning, fransk og latin. 

I fremtiden skal teatergruppen "Sløjfen" fra Kettinge skole arbejde i ungdomsskolens regi med
mulighed for op til 15 unge aktører på holdet. Rejsetilbudene i den kommende sæson omfat-
ter Sydtyskland, 11 skal med til solformørkelse i Finland, og 18 er tilmeldt en ferierejse på de
franske kanaler. 

20. juni Driften af de to idrætshaller i Nysted og Kettinge har sidste år kostet kommunen 837.000 kr. 
Beløbet svarer nøje til det beløb, der er afsat på budgettet. 

I Nysteds samlede skolevæsen lige fra kulturchefen ned til timelærerne er ansat 67 personer, 
oplyste Ny Dag. Heraf er 45 overlærere. Når Krumsøskolen nedlægges fra det nye skoleårs be-
gyndelse, kan lærerne herfra beskæftiges på de øvrige 3 skoler. To lærere, der egentlig skulle
fyres, flytter til den nyoprettede miniskole. Det har således været muligt at tilpasse lærersta-
ben til behovet, og man har undgået afskedigelser. 

Forurening i kalkgrav
26. juni I et læserbrev i Folketidende udsender Anne Lise Lindegaard Jensen, Aarestrupvej 7, en kraf-

tig advarsel imod en større bebyggelse ved Kalkværksgrunden ud mod Nysted Nor, hvor Dansk 
asfaltfabrik havde sin virksomhed indtil begyndelsen af 1970'erne. 

Arkitektfirmaet Friis og Moltke har udarbejdet et projekt med anlæg af en "lagunebebyggel-
se” med ferie- og fritidshuse i de to etager omkring et indre havnebassin. Skibene skal sejle 
ind og ud ad en ny anlagt kanal. "Lolland-Falsters største giftdepot" kalder hun kalkværks-
grunden. ”Når der åbnes fra denne grund ud mod Noret vil vi få en forurening, så det batter!".
Anne Lise Lindegaard Jensens kilde til oplysningerne er hendes mand, der har arbejdet på 
Kalkværket i 32 år. 

Der er dumpet: Giftige kemikalier, oliefast asfalt, syrefast asfalt, pulverasfalt, tjærepræpa-
rater, olietønder samt farvestoffer. Lad miljøeksperter tage prøver på grunden, før man går i 
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gang med projektet, foreslår fru Lindegaard Jensen.

Amtets miljøkontor oplyser til bladet, at man allerede har registreret området som ”Kemika-
liedepot nr. 371-511”. Miljøkontoret bekræfter også, at der skal i givet fald laves en lokalplan
for området, at denne skal godkendes i amtet. "Synderen" - Dansk Asfaltfabrik - var indtil luk-
ningen i begyndelsen af halvfjerdserne en af Nysteds største arbejdspladser. 

28. juni Amtets miljøudvalg har nedlagt forbud imod det såkaldte "put and take” fiskeri i kalkgravs-
søen ved Nysted skole. Bag projektet stod Nysted og omegns Sportsfiskerforening, og Nysted 
kommune fandt ideen god.
 
Amtet går imod under henvisning til Naturfredningsloven, hvor søer over 500 kvm. er beskyt-
tet. I den omhandlende sø er registreret: Ynglende svaner, blishøns, ænder og den sjældne 
gråstrubede lappedykker. Desuden rummer søen en stor bestand af frøer, padder og vandsala-
mandre. Biologerne har også fundet den sjældne grønbrogede tudse i søen. De ørreder, 
sportsfiskerne har udsat, æder paddernes æg og yngel. Endelig peger amtet i sit forbud på, at
den nærliggende Nysted skole kan bruge søens fauna som led i undervisningen.

28. juni Anne Svendsen, der har kiosk og bådeudlejning på Nysted havn, har vundet 30.000 kr. i TV-2's 
populære serie ”Lykkehjulet". 
"Pengene falder på et knastørt sted”, siger den glade vinder til Folketidende.

28. juni Fritidsforvaltningens store sommerarrangement for unge i alderen 13-18 år er blevet den helt 
store succes, fortæller Ny Dag. "Aktiv sommer 90” starter med 17 hold og 360 elever. 
Deltagelsen har været så stor, at det i flere tilfælde har været nødvendigt at oprette to hold. 
Det gælder bl.a. tennis og ridning.

28. juni Politikommissær Flemming Hansen, Nykøbing F., har nu afsluttet de politiundersøgelser, der 
blev indledt efter branden hos frugtavler L. Korsgaard på Bækkeskovvej i begyndelsen af april
måned.

Ilden opstod i tre etager i tidsrummet kl. 15 -22. Politiets undersøgelser viser, at der ikke er 
tale om tre brande, men kun om to. Der har fundet en optænding sted i fyret mellem de to 
brande. Politiet fastslår, at brandvæsenet og brandinspektør Hans-Erik Johnsen har handlet 
forsvarligt og, at der ikke er tale om ildspåsættelse, men en ældre mands letsindige omgang 
med ild. Politiet har herefter henlagt sagen, fastslår Ny Dag. (se 6. april) 

29. juni Det største skib, der nogen sinde er gået til kaj i Nysted, ankom iflg. begge lokalaviser i går 
på en prøvesejlads. Kæmpefærgen med plads til 1000 passagerer og 65 biler hedder ”West-
falen" og er indregistreret i Emden. Skibet er 79 meter langt 12,5 meter bredt og har en dyb-
deganq på 2,70 meter. Indsejlingen voldte vanskeligheder, og regelmæssig trafik vil formentlig
kræve uddybning af havnen og Noret mener rederen, Berhard Broms, der vil bringe tyske tu-
rister til Danmark, medens Dania Line sejler fra Nysted til Rostock med danske turister. Det 
nye tyske rederi har endnu ikke truffet nogen aftale med Nysted, hvilket bl.a. gav sig udtryk 
i, at rederen selv måtte fungere som kajmand, da den store færge skulle fortøjes

3. juli Merko Supermarked, Adelgade 35 der bestyres af Hilmar Jørgensen har fået lov til at holde 
åbent i week-enderne foreløbig i de næste 3 måneder, oplyser Folketidende.

4. juli VM-fodbold og regn har ødelagt sæsonen for Nysted Camping, siger lejrchefen Finn Andersen 
til Ny Dag. Mange af gæsterne har pakket sammen og har sagt farvel, fordi den vedvarende 
regn har gjort dem deprimerede. 

11. juli Den Danske Bank har besluttet at lægge sine to filialer i Nysted sammen, oplyser Ny Dag. Alle 
medarbejdere samles i Adelgade 58, hvor den danske bank har haft til huse lige siden sin 
start. Den tidligere Handelsbank i Adelgade 48 lukkes formentlig pr. oktober. Arne Dalskov, 
Den Danske Bank, bliver chef i den sammensluttede filial, medens bestyreren i den tidligere 
Handelsbank, Gitte Frederiksen bliver stedfortræder. 
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Tekstilkunst
12. juli Nysted Kunstforening indleder nu sin tekstilkavalkade, hvor 25 kunstnere udstiller værker i 

Clausens pakhus, Bønnelyches pakhus, Den gamle station, Vandtårnet og på Aalholm slot. Der 
er også arbejdende udstillinger. 

Borgmester Leo Thorsen roste ved åbningen initiativet, som byrådet yder et tilskud til på 
50.000 kr. til. - I har igen anbragt Nysted på kunstneriske og kulturelle landkort, sagde Leo 
Thorsen iflg. Folketidende, som I gjorde i 1989, hvor I bragte os på banen med Skandinaviens 
første papirbiennale. Sådanne arrangementer trækker i den rigtige retning, fordi turisterne 
får en kulturel oplevelse. 
 
Kunstforeningens energiske formand, Elisabeth Nicolaisen, i daglig tale Nicoline, oplyste, at 
økonomien omkring kavalkaden, synes sikret med et tilskud fra forskellig side. Nicoline un-
derstregede også, at kultur, erhverv, turisme og handel hører sammen i Nysted. Formanden 
for Kulturudvalget, Jette Olsen, fandt det flot, at Kunstforeningen turde sprænge nogle ram-
mer - økonomisk, fysisk og psykisk. Kunstforeningen har i utrolig grad medvirket til, at vi 
bliver en kunstby, turistby og kulturby. 

17. juli Grundlæggeren af Kettinge Betonvarefabrik Richard Skjoldby er død i en alder af 88 år. Der-
med har egnen mistet en mand, der på flere områder var igangsætter og hvis initiativer stadig
kan spores positivt, skriver Folketidende. 

Richard Skjoldby kom fra Jylland i 1930. Med sig havde han intet - bortset fra en god portion 
gå-på-mod og optimisme. Han etablerede grusgraven omkring Fuglegård i Kettinge, og senere 
anvendte han selv materialer i den betonfabrik, han grundlagde. Produktionen blev udvidet 
med rør og fliser til mange formål, og den driftige mand udvidede sit arbejdsområde til også 
at omfatte dele af Sjælland. Richard Skjoldby drev i mange år gården ”Charlottendal" ved 
Mariager og senere en gård ved Ringsted. 

Richard Skjoldby mistede sin hustru for nogle år siden, da han var flyttet til Sundby. Han 
vendte senere tilbage for at tage ophold på Kettinge plejehjem. 

18. juli 11 unge fra Nysted ungdomsskole drager til Finland for sammen med deres ledere, Bent Klar-
mark og Benny Rasmussen at studere solformørkelse. Målet er byen Koli, og formørkelsen fin-
der sted i de tidlige morgentimer den 22. juni. Den totale formørkelse varer kun 93 sekunder, 
begyndende kl. 4.53. Turen varer i alt 10 dage fortæller Ny Dag. 

21. juli Bjørn Ohl, tidligere sognepræst i Kettinge, nu museumsformidler på Aalholm, bebuder i Folke-
tidende, at han med øjeblikkelig varsel trækker sig som formand for Nysted Turistforening på 
grund af uoverensstemmelser med den øvrige bestyrelse. Han oplyser bl.a. til bladet, at han 
og bestyrelsen er på kollisionskurs m.h.t. støtte til Elisabeth Nicolaisens mange initiativer, 
bl.a. den nu løbende tekstilkavalkade. Bjørn Ohl mener heller ikke, at der er behov for at 
holde Turistbureauet åbent hele året. 

27. juli I dag meddeler Folketidende, at Bjørn Ohl alligevel bliver siddende som formand i Turistfore-
ningen, medens turistchef Erik Persson er opsagt med virkning fra udgangen af september 
måned. Turistforeningen har ikke mere råd til en helårsturistchef. (se 21/7) 

30. julil Når Nysteds tre kommunale skoler begynder undervisningen igen efter sommerferien, er der 
indskrevet 611 elever i 35 klasser, oplyser Folketidende. 252 elever er indskrevet på Bryde-
bjergskolen, hvor klassekvotienten bliver 19,4. Brydebjerg har modtaget en del elever fra den
nu nedlagte Krumsøskole. Kettinge skole starter med 215 elever. Det svarer til en klassekvo-
tient på 15,4. Overbygningen er henlagt til disse to skoler. I Nysted skole, hvor der undervises 
til og med 7. klasse, er der 144 elever ved skolens start. Det svarer til en klassekvotient på 
18,0. 
Brydebjerg har dobbeltspor i 5. klasse (i alt 32 elever) og i 7. klasse (27 elever). Kettinge sko-
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le har i alt 14 klasser, idet der er dobbeltspor i 9. årgang og tredobbelt i 8. årgang. Dette 
skyldes, at Nysted skole forsyner Kettinge med 32 elever fra sidste skoleårs 7. klasse. Nysted 
skole kører med enkeltspor hele vejen, incl. børnehaveklassen, altså i alt 8 klasser. 

Brydebjergskolen har 27 lærere. Kettinge har ligeledes 27 lærere og Nysted skole har 13 lære-
re. I alt 67 lærerstillinger. 10 af disse stillinger er af i forskellige grunde på nedsat tid. Den 
nedlagte Krumsøskole anvendes nu delvis til amtets projekt ”Bo -og Naboskab”. 

1. aug. Nysted Rotary Club får nu et træ i Ra’anana 17 km nord for Tel Aviv i Israel. Klubben har fået 
et certifikat skrevet på hebræisk og på engelsk, der bevidner, at træet er plantet af broder-
klubben Safad som tak for gæstfriheden, som to israelere nød godt af, da de for nylig deltog 
”Camp Lolland”, der havde hovedkvarter i Nysted. Rotaryklubben i Ra’anana har 24 medlem-
mer, hvoraf ikke mindre end tre taler dansk og af følgebrevet fremgår det, at skovplantningen
er en almindelig måde, hvorpå man i Israel hædrer personer eller mindes begivenheder af 
væsentlig betydning. 

Nysted-træet er plantet i selveste Paul Harris Forest-skoven i Galilæas bakker. Poul Harris 
grundlagde Rotary i 1905. 

Røde Kors Nysted
1. aug. Da Alice Nielsen, Nysted, og Svend Aage Christensen, Vester Ulslev, blev medlemmer af be-

styrelsen for Nysted-afdelingen af Dansk Røde Kors, var der kun fem bestyrelsesmedlemmer. 
Men så forsvandt formanden og kassereren, og så var vi kun tre, fortæller Alice Nielsen til 
Folketidende. Derpå sammenkaldte Aage Poder en række mennesker, og så blev vi ni medlem-
mer. Alice Nielsen og svend Aage Christensen kan nu fejre deres 25 års jubilæer i bestyrelsen 
samtidig med, at Nysted-afdelingen - stiftet den 6. august 1940 - kan markere 50 års jubilæ-
et. 

Fra starten havde afdelingen nok at se til. Der blev uddelt småbørnspakker til vanskeligt stil-
lede familier, udlånt børnesenge, bækkener, krykker, varmedunke og gummiringe. Det velfor-
synede depot har været opretholdt indtil for nylig, hvor det blev overladt til den kommunale 
hjemmepleje. Den nuværende formand, Alice Nielsen, startede som samarit i 1948, og hun 
har været instruktør i førstehjælp siden 1962. 

Nysted-afdelingen af DRK har i mange år indsamlet hundredetusinder af kroner i de årlige 
”Røde Kors-uger". Pengene anvendes til RK’s internationale arbejde. Foreningens sekretær, 
sygeplejerske Nina Pedersen, leder RK's besøgstjeneste, der hver morgen ringer rundt til de 
p.t. 16 medborgere, der er tilsluttet telefonkæden. 

I 5 år nemlig 1976 til 1981 havde afdelingen en genbrugsbutik i Adelgade 6. Nu har afdelingen 
en produktionsafdeling, der strikker varme sokker til ulande i Afrika. Det foregår ved en 
ugentlig hyggedag. 

Flaskepost
3. aug. Nysted har fået flaskepost fra farvandet ved mytteristernes ø, Pitcairn, der ligger i det sydlige

Stillehav på 130 grader vest og 30 grader syd, fortæller Folketidende (Gunner Christensen). 
Flaskeposten er afsendt af en sydafrikaner og blev for et par dage siden fundet på Rødsands 
sydside af pedelparret på Nysted skole, Ebba og Børge Ellehauge. En cola-flaske lå og skvulpe-
de i strandkanten. Indeni lå et stykke sammenrullet papir. Afsender: E. Langanke, teknisk in-
geniør i Braamfontein i Sydafrika. 

Mr. Langanke skriver, at flaskeposten er overgivet til havet den 12. november 1988 fra yach-
ten ”Marona" nær ved Hendson, britisk Pitcairn. "Vi er på vej til Rapa, fransk Polynesien”. Tak 
for kort svar.
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Pitcairn er øen, hvortil oprørske søfolk på det berømte skib "Bounty” i 1789 flygtede til efter 
at de havde bemægtiget sig skibet. Historiens berømteste mytteri er filmatiseret flere gange 
med stærke præstationer i den første udgave af Charles Laughton og i den anden af Marlon 
Brando. 

Cola-flasken har tilbagelagt en strækning på omkring 28.000 km, hvis den har fulgt den mest 
sandsynlige rute båret af store, stærke kræfter som Humboldt-strømmen, Golfstrømmen, 
rundt Kap Horn, gennem Atlanten, den engelske kanal, rundt Skagerak, ned ad Kattegat og 
Bælthavet til Østersøen. 

Børge og Ebba Ellehauge - assisterer af skoleinspektør Kaj Nilsson vil nu kontakte sydafrikane-
ren med oplysninger og landkort, så modtageren kan se, hvor Rødsand, Nysted og dronninge-
riget Danmark befinder sig. 

3. aug. Overlærer Henry Jensen, Kettinge skole er nu gået på pension. Han var den sidste af de 
lærere, der ved ansat på skolen ved starten i 1962. 

7. aug Nysted Røde Kors Jubilæet (50 år) og formandens, Alice Nielsens, og Bestyrelsesmedlem, 
Svend Aage Christensens, 25 års jubilæer blev markeret i aften ved en fest, hvor præsiden-
ten, Dansk Rødekors, Francis Zachariae, overrakte RK-fortjenstmedaillen af første grad til de 
to lokale jubilarer. (3.8.) 

9. aug. Omfattende miljøpakke på vej ud til borgerne forkynder Folketidende. Baggrunden er det nye
lokale miljøregulativ, der skærper reglerne for en række overtrædelser. Hvis renovationssæk-
ken er overfyldt koster det 150 kr. ekstra i at få fjernet det. Til gengæld koster en ekstra pose
kun 10 kr. Hvis man smider genbrugsglas i containeren med byggeaffald koster det 250 kr. i 
bøde - hvis man opdager synderen. 

Meningen med hele pakken er genbrug i videst muligt omfang og en skarp adskillelse af have-
affald, bygningsaffald og husholdningsaffald. Flere af de såkaldte ”vandrecontainere" bliver 
inddraget, da mindre håndværksmestre erfaringsmæssigt brugte dem til bygningsaffald. Med 
miljøpakken følger også specielle poser til brugte batterier, der kan afleveres på  Matrialgår-
den i Nysted eller på apoteket. Det nye lokale regulativ omkring affald anbefaler endelig, at 
man selv komposterer haveaffald. 

10. aug. Fhv. uddeler i Vantore Poul Evald Hansen er død 74 år gammel. Poul Hansen var født i Vantore 
og blev udlært i Stubberup brugs. I 1947 overtog han sin fars købmandsforretning i Vantore, 
som han klarede sammen med hustruen Dagmar. Poul Hansen var i en årrække formand og 
kasserer i Landsognets Sygekasse. I 1969 blev købmandsforretningen nedlagt, og Poul Hansen 
blev uddeler i Vantore indtil han i 1979, hvor han og hustruen flyttede til Nysted, da Poul 
Hansen en fik hjerneblødning, der delvis lammede ham. Poul Hansen efterlader sig hustru og 
tre børn. 

11. aug. Teknisk udvalg har fastsat nye takster for benyttelse af Nysted havn. Både under ni meters 
længde skal betale 65 kr. om dagen, medens både over ni meter skal betale 85 kr. om dagen. 
Tredie dag er gratis, og der ydes 5 kr. i rabat, når man har besøgt Nysted tre gange. Fra 1991 
skal både mellem 12 og 15 meter betale 105. kr. dgl. Er båden over 15 meter er taksten 125 
kr. dgl. Rabatordningerne gælder også i 1991. (Ny Dag).

13. aug. Kettinge friluftsbad skal lukkes, bebuder borgmester Leo Thorsen iflg. Folketidende. - Vi har 
fået en melding fra Sportscenteret om, at der skal repareres for op imod en halv million kr. og
med nye filtre løber det op i 750.000 kr. Det kostede i sin tid 1,6 mio at anlægge, så vi må 
sige, at det har været en fejlinvestering, konstaterer borgmesteren. Dermed slukkes en drøm 
hos Nysted Svømmeklub, konstaterer bladet. Klubben havde en drøm om at kunne overbygge 
bassinerne og genindføre konkurrencesvømning. 
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14. aug. Overlærer Henning Jørgensen, Kettinge skole, blev i går hyldet i anledning af hans 25 års 
jubilæum. 

14. aug. De 116 nye elever på Nysted Efterskole fik en usædvanlig start på deres skoleophold. Eleverne
blev inddelt i grupper af 10 personer, og hver gruppe fik udleveret fire granrafter, en presen-
ning samt 10 meter snor. Med disse materialer skulle de bygge en teepee - et indiansk kegle-
formet telt, der spidser til opad. Samtidig blev der udbetalt kostpenge, 23 kr. pr. elev pr. dag,
hvorefter den enkelte gruppe selv lavede mad over ilden på marken, hvor lejeren er opstået, 
fortæller Folketidende. 

- Det er en fin ide at ryste eleverne sammen på denne måde, siger en af lærerne, Boye Jør-
gensen, der selv deltager på feltfod i de tre dage lejren varer inden skolestart. 

14. aug. Nysted Apotek har fået trykt 25.000 nye receptkuverter med 12 udvalgte tegninger af Fejø-
kunsteren Claus Gress. Kuverterne er trygt i en blå farve, og på bagsiden findes en tekst med 
en kort forklaring af illustrationen. 

Motiverne er: Aalholm slot. biblioteksbygningen, vandtårnet, Nysted kirke, Gammel Torv, 
rådhuset, fattighospitalsbygningen i Adelgade, villa Marina, apoteksbygningen, turistbureauet 
i Adelgade, Kettinge mølle og Kettinge Kirke.

Et helt sæt kuverter koster 20 kr., og da receptkuverter er et samleprojekt, forventer Lone 
Hilden stor afsætning, oplyser Folketidende. 

15. aug. - Vi skal ikke have et ekstraordinært tilskud på 750.000 kr. til reparationer og ny investeringer
i Kettinge-badet, siger formanden for Sportscenteret, viceskoleinspektør Niels Bjerregaard til 
Folketidende. Det er rigtigt, at vi skal udskifte filtre for 250.000 kr., men vi kan finansiere 
dette over den almindelige drift - forudsat, at vi kan få sikkerhed for de nuværende drifts-
tilskud i en 10-års periode. Dette har i de senere år ligget på godt 250.000 kr. årligt. (se 13/8)

15. aug. Fremskridtspartiets mange klager over Nysted byråds arbejde og administration koster kom-
munen 200.000 kr. årligt, mener borgmester Leo Thorsen iflg. Folketidende. Bemærkningerne 
faldt på gårsdagens byrådsmøde, hvor Fremskridtspartiet havde fremsat fem forslag, hvor eet 
gik ud på at fyre kommunaldirektør Erik Brinkved for uduelighed. Byrådet reagerede på dette 
ved at fastansætte Erik Brinkved med virkningen fra den 1. september, selvom denne har en 
prøvetid frem til 1. marts 1991. Fremskridtspartiets byrådsmedlem, Erik Stær, fik dog Tilsyns-
rådets medhold i en sag om optagelse af et kommunalt lån på 2.6 mio kr. En af forudsætnin-
gerne for dette lån var en enstemmighed i byrådet. Med Erik Stærs afvisning er Nysted kom-
mune tvunget til at afdrage lånet over to år. 

15. aug. Borgere, der benytter den kommunale madudbringning vil formentlig fra næste år skulle be-
tale 27 kr. for dagens middag imod nu 25 kr. Kostprisen er 45 kr. Kommunen dækker differen-
cen.

18. aug. Lægesekretær Ani Plenge kan den 17. august markere sit 40-års jubilæum. Ani Plenge begynd-
te som sekretær hos sin nu afdøde mand, læge Torben Plenge, da familien kom til Nysted i 
1950. I 1975 døde Torben Plenge, men Ani fortsatte hos efterfølgeren, Helge Ib Olsen, der 
købte Plenges praksis, der senere blev solgt til den nuværende arbejdsgiver, læge Betty Skip-
per. 

21. aug. Det stærkt debatterede havneprojekt fra Friis & Moltke i Aarhus om udbygning af Nysted havn
til feriecenter bliver ikke til virkelighed, fastslår Folketidende - Vi vil sige pænt tak for initia-
ivet og spørges om firmaet kunne tænke sig en anden løsning, siger borgmester Leo Thorsen 
til bladet, inden han selv rejser med tegninger og projektbeskrivelse til Aarhus. 

- Det er på baggrund af debatten sikkert, at byrådet ikke vil gå ind for en toetagers bebyg-
gelse eller i det hele taget pier med bebyggelse på. Men vi er også enige om, at der skal ske 
en større udbygning af faciliteterne på havnen. Byen trænger til en saltvandsindsprøjtning, og
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hvor får man nemmere den fra end fra havet! - Hvis Friis og Moltke vil komme med et nyt 
forslag, vil vi igen spørge borgerne til råds, men vi skal huske på, at projekterne hidtil er ud-
arbejdet som et gratis tilbud til Nysted kommune, men på et eller andet tidspunkt begynder 
taxameteret naturligvis at tikke, siger Leo Thorsen til Folketidende. 

En kombineret sports- og helseforretning åbner om kort tid i den nyrestaurerede ejendom i 
Adelgade, hvor isenkræmmer Arne Dyremose engang havde forretning. Bag initiativet står 
ægteparret Lone og Flemming Johnsen i den kommunale bygning, hvor konditor Bent Peder-
sen i foråret åbnede "Kik in” i den anden ende af forretning. Det bliver Flemming Johnsen, 
der skal stå for den daglige drift.

En ny informationspjece om den nye ældrestruktur er på vej ud til borgerne, fortæller social-
udvalgsformand Bent Bille-Hansen Folketidende. Den skal oplyse om de ældres muligheder 
under den nye ældrestruktur, der Indledes allerede den 1. september, hvor døgnplejen star-
ter. Informationspjecen beskriver også følgen af ombygningen af plejehjemmene i Kettinge og
Øster Ulslev. 

24. og 17. 
aug.

Dania Line åbner den 15. september en ny færgerute mellem Nysted og Warnemünde. Det 
gode skib ”Fehmarn I” med plads til 500 passagerer sættes ind på ruten, der skal befordre de 
tidlige Østtyskere til Nysteds herligheder. 

Nysted kommune har som betingelse for at give tilladelsen krævet, at opholdet i Nysted skal 
vare mindst een time. Vi vil ikke have noget ”Kajkysseri”, siger borgmesteren. Vi må sikre os, 
at aktiviteterne på havnen også bliver til gavn for byen. Resten er op til lokale initiativer, 
siger Leo Thorsen til Folketidende. 

28. aug. I højsæsonen må jeg dagligt afvise 100 campister, fordi der ikke er plads, siger campingchef 
Finn Andersen til Folketidende. Han foreslår, at nogle af græsarealerne omkring camping-
pladsen inddrages som nødpladser, når de er udstyret med toiletvogne. Der regnes med 
20.000 overnatninger på Nysted campingplads i 1990. Det er en stigning på 10 pct. og skyldes 
især, at for- og eftersæson er bedre udnyttet med 1000 f. eks overnatninger i april, hvor der 
normalt kun er 300 overnatninger. Campingchefen regner i øvrigt med et stigende besøg fra 
de tidligere lukkede østlande.

29. aug. Nysted skole, er gået i gang med sit 10. undervisningsår i de nye omgivelser, benyttede 
fødselsdagen til at få kunst på væggene. Med 5.000 kr. fra undervisnings- og kulturudvalget 
suppleret med egne midler investerede skolen i to værker af den lokale kunstner, Stig Weye. 
Nu kan man præsentere elever lærere og gæster for gedigne kunstværker af tre af kommu-
nens, kendte kunstnere: Erik Bischoff, Ulla Frellsen og Stig Weye. 
- Vi føler på denne måde, at vi lever op til målsætningen om at være et lokalt kulturcenter, 
siger skoleinspektør Kaj Nilsson til Folketidende. 

Aug. Nysteds første - og måske også sidste - heltidsansatte turistchef, Erik Persson pakker i disse 
dage sine ting efter at være blevet fyret med virkning fra den 1. oktober. Indtil videre klares 
turistinformationen af to kvindelige medarbejdere. Der er ikke lavet nogen handlingsplan for, 
hvordan vi skal lave turistarbejdet i næste sæson, siger formanden Bjørn Ohl til Folketidende.

30. aug. Den 40-årige Lejf Mikkelsen, København er af menighedsrådene i Kettinge og Bregninge ind-
stillet til det præsteembede, der blev ledigt, da pastor Bjørn Ohl søgte sin afsked for næsten 
1 år siden. Den nye præst ordineres i Maribo domkirke den 23. september og indsættes i em-
bedet den 30. september. 

6. sept. - Vi vedtager et budget, der er i balance over en fire-års periode, ellers vil kommunen sim-
pelthen komme under administration. Det sagde borgmester Leo Thorsen forud for aftenes by-
rådsmøde i Kettinge forsamlingshus, skriver Ny Dag. Blandt de foreslåede nedskæringer kan 
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nævnes fritidsaktiviteter, der nedskæres med 400.000 kr., bl.a. fordi foreningstilskuddet til 
medlemmer over 25 år bortfalder. 

8. sept. Det Østtyske rederi ”Weisse Flotte" indledte i går sejladsen fra Warnemünde til Nysted med 
skibet ”Seebad Binz” med 200 Østtyskere ombord, fortæller Folketidende. Men passagererne 
fik ikke lov til at gå i land, fordi der endnu ikke er indledt forhandlinger med toldvæsen, poli-
ti og de lokale myndigheder. Det Østtyske rederi håber, at formaliteterne er i orden i næste 
uge, så Østtyskere kan opleve Nysted. 

Dania Line står også på spring med at ville åbne sin rute fra Nysted til Warnemünde, og dette 
rederi vil ikke godvilligt dele sin toldbygning på havnen med Østtyske konkurrenter. Sejladsen 
fra Warnemünde havde varet tre og en halv time, og mange af passagererne på "Seebad Binz" 
var lidt medtagne, da skibet lagde til kaj i Nysted, som de måtte nøjes med at studere fra 
skibets dæk. 

11. sept. ”Seebad Binz" anløb igen i går forgæves Nysted, fortæller Folketidende. Det Østtyske rederi 
"Weisse Flotte” har ikke søgt Statens Skibstilsyn og Søfartsstyrelsen, og rederiet mangler også 
en dansk repræsentant. Men kaptajn Frank og Østtyskerne fik dog det ud af det kortvarige 
besøg, at toldvæsen, politi og kommunale myndigheder hjalp kaptajnen med ansøgningerne, 
og det vil næppe vare længe, før formalia er ok. (se 6/9) 

17. sept. Forbrugerne under de tre halmvarmeværker i Nysted, Væggerløse og Ø. Toreby raser imod 
Difko-koncernen, der har opført værkerne. Nye regninger til forbrugerne betyder, at man skal 
betale et helt års varmeforbrug på et halvt år, fordi regnskabet er lagt om. Formanden for 
forbrugerbestyrelsen i Nysted, Børge Stenstrup, siger til Folketidende, at man aldrig har god-
kendt omlægningen. Det kommer helt uventet for os, siger Børge Stenstrup. Der er endnu 
ikke sat dato på nye forhandlinger mellem Difko og forbrugerrepræsentanterne. 

17. sept. Kettinge husflidsforening står foran nedlæggelse, skriver Folketidende. Foreningen blev stif-
tet i 1937 og var ret stor dengang, siger den nuværende formand, Ib Jensen, Kettinge. I dag 
har vi kun fem medlemmer. I 1946 indrettede man værksted og undervisnings lokale i stalden 
til Kettinge præstegård, men man måtte sidenhen flytte til andre lokaler og det betød tilba-
gegang. Udviklingen er løbet fra os, mener Ib Jensen. Sagen afgøres ved et møde på torsdag. 

24. sept. Økonomiudvalget har bevilget 275.000 kr. til et nyt havneprojekt udarbejdet af Aarhus arki-
tektfirmaet Friis og Moltke. I bevillingen indgår 100.000 kr., som Dania Line forærede byrådet 
ved sit 10 års jubilæum. Byrådet skal konfirmere indstillingen, skriver Folketidende. (se 21/8)

24. sept. Der var kun mødt et medlem udover den 5 mand store bestyrelse i Kettinge Husflidsforening, 
der holdt generalforsamling i aftes. En ekstraordinær generalforsamling om 14 dage vil for-
mentlig endeligt besegle den 43 år gamle forenings skæbne, mener Folketidende. Foreningens
aktiver er udover en lille kassebeholdning værktøj til en bogført værdi af ca. 8.000 kr. (se 
17/8) 

Vindmøller 1
26. sept. ”De skyder op som paddehatte” skriver Ny Dag. Bladet sigter til de mange vindmøller, der 

skyder op i Nysted kommune, bl.a. fordi sukkermillionerne er frigivet og pengene skal rein-
vesteres. - Nu vil vi godt lige trække vejret og have kortlagt de vindmøller vi har allerede 
givet tilladelse til, siger stadsingeniør Hans-Erik Johnsen. Hidtil har forvaltningen og teknisk 
udvalg kunnet give tilladelserne efter en kort sagsbehanding til gavn for de borgere, der 
gerne vil have møllerne opstillet. Hans-Erik Johnsen skønner, at der indtil nu er givet 50-60 
tilladelser. 

Da forrentningstiden for investeringen er helt nede på omkring 4 år, er det en ren overskuds-
forretning, at vindmøllerne snurrer. Men nu følger indsigelserne fra naboerne til møllerne, 
siger stadsingeniøren til bladet. Indsigelserne går både på støjen og på glimtene, når solens 
stråler fanges af vingerne. 
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En kortlægning af de eksisterende tilladelser skal i fremtiden danne grundlag for sagsbehand-
lingen. Sjovt nok er det sjældent møllens ejer, der kommer til at bo nærmest møllen, siger 
Hans-Erik Johnsen. 

27. sept. Der har indtil nu kun meldt sig tre indsamlere ti l ”Flygtning 90” - indsamlingen søndag den 7.
oktober. Kommunen har bestilt 10 indsamlingsbøsser til dagen og håber, at de alle kommer i 
anvendelse, siger kommunaldirektør Erik Brinkved til Folketidende. 

27. sept. Det tog byrådet et par timer at stemme om budgettet for 1991 og overslagsårene 1992-94. 
Når det tog så lang tid var årsagen, at der var indsendt ændringsforslag fra de konservative, 
fra den radikale Børge Wilcken-Petersen og ikke mindst fra fremskridtsmanden Erik Stær. 

Budgettet har følgende rammer: Teknisk udvalg 3.941.000 kr. Undervisnings- og kulturudvalget
25.092.000 kr. Socialudvalget 44.999.000 kr. Økonomiudvalget 17.225.000 kr. Forudsætning for
budgettet er en uændret skatteprocent på 20.6 for 1991.

29. sept. Mandag den 1. oktober bliver festdag i Nysted, forkynder Folketidende. Der bliver flagallé i 
byen og musik ved havnen, fordi de Østtyske turister ombord på Dania Line "Fehmarn 1” 
lægger til for første gang. 

29. sept. Stofboden har arbejdet i døgndrift for at fremstille 1000 lærredsbæreposer med Nysted by-
våben til de første turister. ”Fehmarn 1” kan have 5-600 passagerer ombord. Skibet opholder 
sig i Nysted i to timer og sejler tilbage til Warnemünde kl. 14. Det vil være muligt for danske 
turister at tage med over, men man skal indstille sig på en overnatning. En returbillet koster 8
DM. Rederiet håber dog senere at kunne etablere to daglige sejladser, så danske turister kan 
komme tilbage samme dag. (8.9.) 

29. sept. Mandag den 1. oktober kan skoleinspektør Ib Henriksen, Kettinge skole fejre sit 25 års jubi-
læum. Ib Henriksen, der netop er fyldt 50 år, blev uddannet som lærer i 1964. Siden 1965 har 
han været knyttet til Kettinge skole, men med et afbræk i årene 1985- 89, hvor han var skole-
inspektør ved Krumsøskolen. 

1. okt. Repræsentanter fra Handelsstandsforeningen, Kunstforeningen, Turistforeningen og Nysted 
kommune mødes for at lægge en slagplan for dagens øst-tyske invasion. Formanden for Han-
delsstandsforeningen, Mogens Jønsson fastslår, at der er fremstillet en del oplysningsmate-
riale, men en egentlig strategi er der ikke lagt. Man vil afvente for at bedømme de spørge-
skemaer, der er udleveret til turisterne, der er kommet søværts fra det tidligere DDR. 

Formanden for Kunstforeningen, Elisabeth Nicolaisen, undrer sig på samme møde over, at 
Handelsstanden møder op næsten uforberedt til mødet, uanset at sejlruten til Warnemünde i 
det tidligere DDR har været etableret i 4 måneder. Kunstforeningen har lavet kunstudstillinger
på den tidligere station, så turisterne også i oktober kan nyde dansk kunst.

Medlem af byrådet, Erik Stær, er i øvrigt sendt på turistpleje til Warnemünde. På turistbåden 
tilbage til Nysted skal han udlevere spørgeskemaer til tyskerne, der på skemaerne kan udtryk-
ke deres forventninger, ønsker og varebehov. Aase og Flemming Nættermann, "Stofboden” i 
Adelgade måtte i øvrigt tage natten til hjælp for at klargøre 1000 indkøbsposer af stof for-
synet med byens våben. De skal udleveres gratis til de forventede gæster fra det tidligere 
DDR, skriver Folketidende. (se 29/9) 

1. okt. Socialdemokraterne i Nysted kommune gennemfører en større medlemsagitation foran de 3 
tilbageblevne brugser i kommunen. Der uddeles flag, balloner. De socialdemokratiske med-
lemmer af byrådet deltager, og blandt de interesserede fremmødte var også medlemmer af 
badmintonklubben, der gav byrådsmedlemmerne på hattepulden for nedskæringerne i loka-
letilskuddet. Til reporteren fra ”Ny Dag” fortæller borgmester Leo Thorsen, at byrådet har 
haft gode erfaringer med at lægge byrådsmøderne ud i kommunens forsamlingshuse. Det, som
borgerne kommer for at spørge om, er alvorlige sager for dem, fastslår borgmesteren. Vi får 
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nogle hug, men det er rart at kunne tage til genmæle. Leo Thorsen føler, at folk (vælgerne) 
er blevet mere trygge. Nu tør de sige noget til os. (Ny Dag) 

2. okt. ”Fehmarn 1” fra rederiet Seetouristics (der også driver Dania Line til Burgstaaken) åbnede 
den 1. oktober sin nye rute Warnemünde-Nysted. De 290 ombordværende blev modtaget med 
bæreposer med byens våben, flag og jazz-musik, og ombord på skibet bød borgmester Leo 
Thorsen gæsterne velkommen. 

Turisterne fra det tidligere DDR prægede i alle de kommende dage gadebilledet i Nysted by, 
men selvom købelysten var stor, var det meget begrænset, hvad handelsstanden omsatte, 
fordi de tidligere DDR-borgere ikke råder over de store midler. Da de første gik fra borde, 
klappede mange fra det fremmødte publikum fra Nysted ad Østtyskerne, der svarede igen 
med hånd-klap. 

Kommunaldirektør Erik Brinkved udtrykte i forbindelse med velkomsten skuffelse over, at in-
gen repræsentant fra Handelsstandsforeningen var mødt op. ved premieren. Det er dem, der i
det lange løb tjener pengene på turistinvasionen, mener kommunaldirektøren. Borgmesteren 
fastslog senere på en erhvervskonference, at helårsturisme er en investering i kommunens 
fremtid. (se 29/9) 

2. okt. Ny Dag beskæftiger sig samme dag med erhvervskonferencen, der blev afviklet på Den gamle 
Gård i Stubberup. To uger i træk har mellem 65 og 75 personer været med i erhvervskonfe-
rensen, der skal afklare Nysteds fremtid. Målsætningen efter gruppearbejdet var blevet: 
Fremme af turismen. Flere arbejdspladser og uddannelse. Samarbejde over kommunegræn-
serne. Markedsføring af kommunen som et attraktivt sted at bosætte sig. Endelig: Kultur og 
oplevelse. 

En af grupperne ønskede at ansætte en erhvervschef, der for et par millioner kr. skulle frem-
me mulighederne for iværksættere, fremme erhvervsudviklingen og fremme servicen i Nysted
City, bl.a. ved at sørge for, at byens handlende om sommeren havde åbent søndag formiddag. 
Man ønsker endvidere at fremme muligheden for billige overnatninger efter opskriften; ”Bed 
and Breakfast” (seng og morgenmad) med i prisen. 

Forslag til imødegåelse af afvandringen skortede det heller ikke på: Byfornyelse, gratis børne-
pasning, sænke beskatningsprocenten og genbeboelse af de efterhånden mange tomme land-
brugsejendomme. Kommunen skal klare den økonomiske side af sagen, mente deltagerne. 
Erhvervskonferencen ønskede at understrege, at omverdenen opfatter Nysted kommune som 
en ”grøn kommune” med rent vand og rene strande. På konferencen fik Handelsstanden een 
over nakken: Daglige besøg af tyske turister burde resultere i skilte med priser i D-mark, og 
man bør være indstillet på at modtage betaling i D-mark. Butikkerne bør holde åbent lørdag 
og søndag, og der burde måske tilbydes en børnepasningsordning for de yngste udenlandske 
gæster. 

Mødet anbefalede tilslut, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at styre udviklingen. Det var 
konferencens opfattelse, at mange gerne vil medvirke i dette arbejde. 

2. okt. Byplanarkitekt i Nysted kommune, Dorthe Winther Hansen, ansættes fra den 1. november som
planlægger i Rødby kommunes tekniske forvaltning. Der var godt 30 ansøgere til stillingen.

3. okt. Werner Jensen, Gl. Torv 1, der bor og driver virksomhed i Pinneberg ved Hamborg, fortæller 
Folketidende om sin samling af skibsmodeller, i alt omkring 125 modeller af sejlskibe, dam-
pere, lastbåde, luksuslinere, slæbebåde, lodsbåde, færger, coastere og mange andre typer 
fartøjer. Nogle af modellerne genopliver minder om katastrofer, forlis og død, men de fleste 
fortæller om et jævnt og slidsomt sømandsliv, om handel og trivsel. 

På Werner Jensens hylder findes bl.a. modeller af skoleskibet ”København", der i 1929 for-
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svandt sporløst på en rejse mellem Buenos Aires og Australien. Blandt lærlingene ombord var 
bl.a. en søn af daværende postmester Christensen i Nysted. 

3. okt. I Ny Dag uddybes borgmester Leo Thorsens kritik af Handelsstanden, der glimrede ved deres 
fravær, da de første Østtyske turister landede i Nysted den 1. oktober. Selvom man ikke kunne
tjene meget på imødekommenhed overfor turisterne, kan tiderne (økonomien) ændre sig for 
de tidligere DDR-borgere, og Handelsstanden burde arbejde med henblik på fremtiden. 

5. okt. De tyske turister fra Mecklenburg og Vorpommern efterlyser bl.a. information om: Hvad kos-
ter et Week-end ophold i Nysted? Hvor kan man købe røgede fisk (på havnen kan de ikke kø-
bes). De handlende bør kunne tage imod D-Mark. Vi har ikke tid eller råd først at veksle i en 
lokal bank, siger turisterne. Formand for Turistforeningen Bjørn Ohl siger: Der må skiltes med 
hvad varerne koster i D-Mark. Værelsesudlejning ligger hos Pontoppidan i Smedestræde.

Halmvarmeværket bør også blive en turistattraktion. Det interesserer de tyske gæster, hvor-
dan man får energi uden at forurene. Handelsstadsforeningen bør flytte kræmmermarkedet 
til havnen. Det ville hjælpe på salgssituationen, hvis der var en bedre service, og de handlen-
de ikke bare går til frokost i det tidsrum, turisterne er i byen. Endelig bør Handelsstanden 
søge om åbenholdelse kl. 12 - 14 på søndage mener altså Turistforeningens formand. 
(Folketidende) 

5. okt. Folketidende tager afsked med sin "grønne familie”, Astrid og Ib Johansen på Møllealle i Øster
Ulslev. Familien har fået fremstillet et ikke-kommunalt autoriseret affaldsstativ, der er delt 
op i 4 sektioner, så husholdningsaffald sorteres ved kilden: En til almindeligt affald, en til 
kemikalieaffald, en kasse til glas. Om forsøget med at være "grøn familie" siger Astrid Johan-
sen: Der skal tid til at være grøn familie, og det har de færreste i dag, hvor begge ægtefæller
tit er udearbejdende. Det bør være lettere at være grøn: Det gælder både produktions- og 
handelsleddet og for alle grene af samfundet. 

6. okt. Nysted kommune udsender i disse dage spørgeskemaer til kommunens godt 800 børnefamilier 
for at indhente oplysninger om, hvilke pasningsordninger, forældrene kunne tænke sig i frem-
tiden. Når skemaerne er besvaret, indkaldes forældrene til de 893 børn, der er omfattet af 
undersøgelsen, til borgermøder i Nysted, Kettinge og Ø. Ulslev. På disse møder skal vedtages 
et oplæg, der skal viderebehandles i socialudvalg og i byrådet. (Folketidende) 

6. okt. På Nysted gl. station udstiller Ida Guldhammer billeder og skulpturer i papir. Kunstneren er 
usædvanlig på mere end en måde: Hun fremstiller selv råmaterialet til sine værker, idet hun 
klipper halmen, koger den og til slut filtrerer massen. Det er kunstforeningen for Nysted og 
omegn, der står bag udstillingen. (Folketidende) 

8. okt. Folketidende har ”prøvesejlet" Seetouristik’s ”Fehmarn 1”, der afgår fra Nysted kl. 14 (med 
tyske turister, der har været på nogle timers besøg) til Warnemünde, hvor skibet ankommer 
kl. 16.45. Ombord kan købes bl.a. Østersøplatte med krabber, wienerschnitzel, gullasch og 
oksehalesuppe. Bladets medarbejder konkluderer: Det smager udmærket - hvis man er sulten!
Maden er friteret for meget, det er for tørt, og det serveres fantasiløst. Maden smager bety-
deligt bedre på Dania Line. Forskellen på de to køkkener skal formentlig søges i, at Dania har 
dansk køkkenpersonale, "Fehmarn 1" benytter tysk personale. 

Overnatning i Warnemünde (nødvendig, fordi man ikke kan sejle tilbage samme dag) kan fås 
på et pensionat for 34 DM. På det svensk opførte luksushotel ”Neptun" koster et dobbeltvæ-
relse nemt 260 DM. - eller mere for en enkelt overnatning. 

8. okt. Indsamlingen til ”Flygtning 90” indbragte i Nysted kommune 8.800 kr., hvilket (som overalt i 
landet) er betydeligt mindre end ved den tilsvarende indsamling i 1986. (Folketidende) 
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9. okt. Formanden for Handelsstandsforeningen, brugsuddeler Mogens Jønson havde ”lagt i kakkel-
ovnen" til borgmester Leo Thorsen på gårsdagens generalforsamling. Årsagen var borgmeste-
rens kritik af, at handelsstaden havde glimret ved sit fravær, da den nye Tysklands-forbindelse
ankom den 1. oktober fra Warnemünde. 

Nye skibsruter kan ikke alene vende udviklingen for handelsstaden i Nysted, fastslog Mogens 
Jønson. I Nysted brugs har omsætningen siden rutens start været på 100 DM. Handelsstands-
foreningen opregnede en række klagepunkter og ønsker til kommunen, bl.a. om bedre skilt-
ning til bycentrum og en ny turistfolder om byen. Handelsstandens formand betonede dog, at 
man ikke ønskede at ligge i krig med de kommunale myndigheder, men ønskede samarbejde.

Leo Thorsen erkendte, at hans udtalelser var ment som en provokation for at sætte stub i 
Handelsstanden og gentog i øvrigt, at rutetrafik, der bringer udenlandske gæster til Nysted, 
vil kunne danne grundlaget for et bedre handelsliv. Måske er købekraften ikke til stede lige 
nu, men den kommer, hvis der er et vareudbud, som er tiltrækkende. Leo Thorsen oplyser 
endelig, at kommunen allerede havde fået flere henvendelser, om tilladelse til opstilling af 
handelsboder ved den daglige færge med bl.a. røgerivarer og tøj. (Folketidende) 

9. okt. Ny Dag kan oplyse, at arkitektfirmaet Friis & Moltke i Århus har udarbejdet planer om at 
etablere et kurcenter i Storstrøms amts feriehjem ved Skansen. Bladet oplyser, at Nysted 
kommune allerede har haft drøftelser med Storstrøms amt om at kunne erhverve feriehjem-
met. Firmaet arbejder på at etablere 3-4 kurcentre i Danmark. og et af disse ser man gerne 
ved Skansen - evt. i forbindelse med etableringen af en marina i den tidligere kalkgrav. 

11. okt. Vi har ikke råd til at være flotte. udtaler formanden for kulturudvalget Jette Olsen til Folke-
tidende i anledning af. at byrådet har besluttet at halvere alle kommunale tilskud til fore-
ningsmedlemmer over 25 år. Selv efter. at kommunens økonomi er rettet op vil vi ikke mere 
være i stand til at tilbyde en så flot ordning, som vi hidtil har haft. Besparelserne bevirker. at 
der for 1991 spares 200.000 kr. til idrætslivet. Sportscenteret i Kettinge vil ikke blive berørt 
af de kommende nedskæringer, oplyser formanden, Niels Bjerregaard, idet kommunen garan-
terer for driften og skal dække de underskud, den ændrede kommunale refusionsordning 
påfører sportshallerne.

11. okt. Folketidende beretter ligeledes. at Kettinge Husflidsforening på en ekstraordinær general-
forsamling har besluttet at nedlægge foreningen. (se 24/9) 

11. okt. Ny Dag oplyser. at en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt passagerne på den nye 
Nysted-Warnemünde rute har åbenbaret, at 200 af de 271 passagerer gerne vil besøge Nysted 
igen. 114 vil gerne holde ferie i Nysted. 131 udtrykte ønske om guidede rundture i byen. 54 af
svarene har specielt interesseret sig for levnedsmidler, 75 for beklædning, 39 for hushold-
ningsartikler og 70 for souvenirs. 64 har foretaget indkøb i byens forretninger, 23 i andre 
forretninger og 10 besøgte lokale restauranter. 70 ville gerne have haft et længere ophold, 18
mente, at priserne var for høje, 12 savnede cafeer, 23 savnede souvenirs. 17 ville gerne have 
haft kirken åben, 11 savnede et besøg på Aalholm slot og bilmuseum, 4 savnede kunsthånd-
værk og 10 savnede en fiskeforretning. 

11. okt. Ny Dag fastslår også. at der ikke bliver noget af at indrette den nedlagte Krumsøskole til ak-
tivitetscenter. Indretningen ville medføre ombygninger, som der ikke kunne skaffes penge til. 
Krumsøskolens to fløje er for tiden udlejet til Storstrøms amtskommune, der benytter dem til 
klienter i bo- og naboskabet i Nysted og Holeby kommuner.

12. okt. Folketidende oplyser, at fhv. fisker Jørgen Jensen, Fiskergade 15, er død på plejehjemmet 
Solgården i en alder af 90 år. Jørgen Jensen stammede fra Fuglse, men kom som 19-årig til 
Nysted, hvor han i starten var både arbejdsmand og fisker. Senere blev han fuldtidsfisker, idet
Østersøen dengang rummede betydelige mængder fisk, bl.a. sild. 

Jørgen Jensen var med til at opretholde et farverigt og noget specielt miljø på Nysted havn. 
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Her kunne man så høre hans bramfri kommentarer til døgnets begivenheder og myndigheder-
nes idioti. En overgang var Jørgen Jensen en benyttet turistfører for interesserede, der ville 
besøge Rødsand. Jørgen Jensen blev boende i sit hjem også efter, at det kneb med helbredet,
men han blev kort tid før sin død flyttet til Solgården. 

12. okt. Folketidende oplyser, at købmand Hilmer Jørgensen, "Merko” i Adelgade, har været godt til-
freds med en prøveordning, hvor han har holdt søndags åbent i juli og i august på grund af 
turisternes køb, men september har ikke været god. Der har dog også været lokale kunder - 
også fra oplandet. Belært af disse erfaringer, vil Hilmar Jørgensen i 1991 søge om at måtte 
holde søndagsåbent i juni, juli og august. 

12. okt. Lågerup-banens cross-mestre blev modtaget af borgmester Leo Thorsen på rådhuset. Her blev 
de fire kørere hædret med erindringspræmier for deres fine placeringer ved DM og ved de 
sjællandske mesterskaber i motorcross. 

12. okt. Den største halforbruger i Nysted kommune er Nysted Badmintonklub, hvor formanden, Niels 
Lauritzen forventer en klækkelig stigning i kontingentet på grund af bortfald af de kommuna-
le tilskud til seniorer fra 1991. Prisen årligt for en doubletime bliver 1.025 kr. Formanden 
frygter et medlemstab og, at medlemmerne måske vil spille i andre byer, hvor prisniveauet er
lavere. Kun en fjerdedel af Nysted Badmintonklubs medlemmer er ungdomsmedlemmer, res-
ten er seniorer, der berøres af de ændrede tilskudsregler. 

12. okt. Pastor Tage Krichau, Øster Ulslev, Vester Ulslev og Godsted sogne holder afskedsprædiken og 
rejser til Fyn. Det ledige embede forventes besat fra årsskiftet. 

13. okt. Folketidende oplyser i et retsreferat, at Nysted Efterskole har krævet 7.245 kr. af Kunstfor-
eningen for Nysted og omegn. Beløbet er momsen af de tjenesteydelser, Efterskolen leverede 
til Kunstforeningen under papir-biennalen i sommeren 1989. Kunstforeningen har betalt for 
overnatning og bespisning af de udenlandske gæster, men hævder, at der ikke har været tale 
om, at beløbet skulle tillægges moms. Efterskolen har den modsatte opfattelse, og det blev 
ikke muligt at opnå forlig. Skolen kræver derfor efterbetaling. Dom forventes afsagt den 5. 
november.

13. okt. Folketidende oplyser også, at Nysted kommune kræver en brandhærget ejendom på Våsenvej 
i Vantore nedrevet. Den brandlidte landbrugsejendom har henligget som ruin i 1 årstid, og der
er fare for sammenstyrtning. Kommunen kræver også, at de 3 beboere i ejendommen fjernes 
- ligeledes på grund af nedstyrtningsfare. Ejeren af ejendommen, der er flyttet til en anden 
lollandsk kommune, kan nu forventes kontaktet af politiet med besked om at bringe forhol-
dene i orden, ligesom han kan blive tiltalt for overtrædelse af byggeloven med bødestraf til 
følge. 

13. okt. Ny Dag fortæller, at man på plejehjemmet ”Solgården” arrangerer loppemarked i slutningen 
af oktober for at skaffe driftsmidler til plejehjemmets liftbus, der er døbt ”Mariehønen ”. 

13. okt. Bladet oplyser også, at kommunen har givet tilladelse til en stadeplads ved Nysted havn, 
hvorfra en handelsmand vil sælge brugt tøj og brugte husholdningsartikler, til Østtyske søtu-
rister. 

15. okt. Folketidende kan med skoleleder Jan Nielsen, LOF, som kilde, oplyse, at oplysningsforbundet 
foreløbig har fået 39 hold i gang af de 44, der var tilbudt i aftenskoleprogrammet. Enkelte 
hold kan modtage nogle få yderligere deltagere: Tysk for begyndere, textilsløjd, madlavning 
for mænd, elektronisk databehandling og ernæringskurset. 

17. okt. Informationsstrømmen fra rådhuset skal styres, siger borgmester Leo Thorsen til Folketiden-
de. Den skal fremtidigt styres fra Kulturforvaltningen. 

17. okt. Erhvervskonferencen for et par uger siden barslede med en række forslag man vil søge at 
virkeliggøre efterhånden. Bl.a. ønsker man at genetablere kunsthåndværkercenteret, der 
tidligere lå i Clausens pakhus (nu biblioteket). Måske kan den lukkede biograf genopstå som 
en slags kulturcafe. Man vil også gøre kommunen mere børnevenlig, så børnepasning bliver 
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”exceptionel billig”. Man er endvidere gået i gang med at registrere ledige ejendomme, så 
der især, i bycentrum ikke mere er tomme bygninger. Handelsstanden skal inddrages i er-
hvervsplanlægningen. Man ønsker etableret et samarbejde mellem etablerede, og nystartede 
lokale virksomheder og f.eks. Grønt center i Holeby. 

Vindmøller 2
17. okt. Ny Dag kan berette, at Nysted kommunes tekniske forvaltning vil inddele kommunen i zoner, 

hvor vindmøller vil blive tilladt, og zoner, der skal være vindmøllefri. 
• Vindmøller må således ikke opføres i Nysted by, omkring Aalholm slot og i nærheden 

af skovene. Flere områder er omfattet af Ramsarkonventionen (fugleresavater). 
• I vindmøllezone 2 gives kun tilladelse til vindmøller efter en nærmere vurdering, bl.a.

af hensyn til landskabet. 
• I zone 3 kan der opstilles vindmøller på ejerens ejendom, eller på jord, der er købt af

vindmøllelaug. 
• For både zone 2 og zone 3 gælder, at der skal være mindst 250 meter fra møllen til 

nærmeste nabo. 
Baggrunden for den nye vindmøllepolitik er, at kommunen har haft flere indsigelser mod op-
førelse af vindmøller, bl.a. på grund af støjgener og udsigtsblokeringer.

19. okt. Blandt 270 firmaer, der udstiller på fagmessen ”Danitek 90” i Bella Centeret på Amager er 
Poxy Print fra Nysted, oplyser Folketidende. Firmaet fremstiller bl.a. printplader til køleskabe
og vaskemaskiner, og direktør Finn Hermansen håber at kunne træffe en del af firmaets 
kunder på Messen. 

19. okt. Omkring 100 børn og deres pårørende gik skuffede bort fra Aalholm Automobilmuseum, der 
havde reklameret med, at ”Bamse og Kylling" fra den populære børne-TV-serie ville komme 
og optræde. Folketidendes reporter bemærker, at bladet har fået opringninger fra skuffede 
forældre, der var taget med bus fra Nykøbing for at se de to kendte figurer. "Forestillingen" i 
bilmuseet varede 10 minutter. Så skulle Bamse og Kylling tilbage til København for at optræde
i TV ”i aften". 

Bladets medarbejder drager i tvivl, om det virkelig var de originale figurer fra TV, eller om 
det blot var et par dansere fra Birthe Elnegaards danseskole, der gav opvisning, da forestillin-
gen var forbi. Den foregik i øvrigt til et bånd. Tilskuerne havde hver betalt 40 kr. for forestil-
lingen, og en time senere optræder dansere fra Elnegaards danseinstitut i fire minutter. Så 
var det "bal" forbi. I øvrigt var Bamse og Kylling ikke i TV den aften.

19. okt. Ny Dag beskæftiger sig med en byggesag, hvor ejeren af Smedestræde 4 ulovligt har indsat 4 
fag vinduer samt en dobbelt-fløjet terrassedør i baghuset. Da huset iflg. Tingbogen hører un-
der Bevaringsplanen for Nysted byer det ulovligt at foretage ændringer uden indhentet tilla-
delse. Det kommer til at svie til ejeren, der inden 1 måned skal erstatte de ulovlige vinduer 
og døre med andre, der er godkendt af teknisk forvaltning. Ejeren kan dog også inden en uge 
indsende en ansøgning for evt. at opnå godkendelse af de udførte arbejder. Teknisk forval-
tnings byfornyelsesudvalg gør opmærksom på, at såvel vindues - som dørfag skal udføres med 
sprosser for i bevaringsmæssig henseende at kunne passe til huset, der er opført i 1857. 

Biografbygningen
20. okt. Maleren Stig Weye, der har været bosiddende i Nysted i 16 år, går i en udtalelse til Folke-

tidende ind for en udnyttelse af den gamle biograf i Jernbanegade. Det kunne være et kultur-
centrum for byen, mener Stig Weye. Centeret kunne bruges til udstillinger, danseskole, mø-
der, koncerter og teater. Stig Weye savner en lokal musikforening og et tværgående samarbej-
de med andre kunstforeninger på Lolland. Der mangler koordination af kræfterne, talenterne 
er der jo, mener Stig Weye. 

Folketidende røber i denne forbindelse, at Stig Weye nu er kommet i bogform på Gyldendal, 
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der udgiver en serie betitlet "Ismer i dansk kunst efter 1870". 

20. okt. Folketidende referer også, at fhv. reklamekonsulent Michael Kristensen - ophavsmanden til 
Nysted Loppemarked og brugttøjs-pioner på Nysted havn foreslår, at byen udgiver en ”netto-
avis" med oplysninger om varer og priser -i DM. - Den bør omdeles i Warnemünde, så de tyske 
gæster kan tage ekstra DM med for at kunne købe "ugens tilbud” i Nysted. 

20. okt. Bønnelyches Pakhus - beliggende mellem Adelgade og Bagstræde (Ny Østergade) har flere 
gange på efterårets erhvervskonferencer været omtalt som en passende ramme omkring et 
galleri, et kunsthåndværkercenter eller et kulturhus. Måske kunne det gamle pakhus også 
rumme en lokalradio. 

Formanden for Bevaringsforeningen i Nysted kommune, arkitekt Bruno Frem Jensen oplyser til
Folketidende, at den omfattende renovering af pakhuset er ved at være færdig, men man 
mangler at etablere toiletter og en rydning af stueetagen, der rummer gammelt tømmer og 
tagsten, som Bevaringsforeningen tilbyder ejere af bevaringsværdige huse, der skal renoveres
forsvarligt. Tagstenene tilhører Nationalmuseet men kunne udmærket opbevares i en tom, 
tæt ladebygning. Hvis en lokal mæcen vil ryste op med midler til toiletter eller lagerplads, vil
dette blive modtaget med kyshånd, forsikrer Bruno From Jensen. 

20. okt. Ny Dag oplyser, at Nysted Efterskole har haft planer om at indrette et "Folkekøkken” i ejen-
dommen Adelgade 66 B. Teknisk udvalg har måttet afvise at realisere ideen, da man skønner, 
at ejendommen ikke er egnet til formålet. 

20. okt. Ny Dag oplyser også, at udskiftning og ændring af kørebanen i Adelgade, er blevet omlagt i 
forbindelse med etableringen af fjernvarmen i 1988, har været knap 131.000 kr. dyrere end 
budgetteret. Der var budgetteret - og bevilget - 1 mill. kroner til projektet, men forbruget 
blev 1.130.999 kr. 

22. okt. En ny lov kræver, at de unge skal yde noget for ungdomsydelsen. og et udvalg bestående af 
kulturchef Ib Johansen, ekspeditionssekretær John Voigt (Socialforvaltningen) og skolekonsu-
lent Ebbe Balck Sørensen skal derfor udarbejde et oplæg skriver Folketidende. Der er for ti-
den syv ungdoms-arbejdsløse, hvoraf 1 dog skal i gang med en uddannelse. Fire piger og to 
drenge skal også i gang med noget meningsfyldt.

Syv unge har været i gang på projekt pakhus (Bønnelyches). Fem unge på 18 -19 år er på EIFU-
kurser, og alt i alt kan i alt 18 unge en dag komme og bede om bistandshjælp. Bestræbelser-
ne i det nye udvalg går på, at de unge kommer i gang med meningsfyldt og fremtidsorienteret
arbejde. 

22. okt. Spejderne i Nysted har i den forløbne week-end gennemført det internationale JOTA-stævne 
(JOTA = Jamboree on The Air), hvor spejderne ved hjælp af radioamatører fik forbindelse med
50 spejdere i 18 lande. Blandt de opnåede kontakter var spejdere i Paraguay, Azorerne og 
Færøerne, fortæller Folketidende. Spejderne udveksler senere specielle kort med de kamme-
rater, de opnåede i kontakt med i løbet af week-enden. 

22. okt. Nysted Efterskole vil på ny fremsende en ansøgning for at få gennemført ideen om et "pen-
sionistkøkken", tidligere benævnt ”folkekøkken". Forstander Anders Bondo mener, at skolen 
kunne nyde godt af gennemførelsen, idet opgaven kunne bruges som jobtræning til erhvervs-
livet. Man kunne lave en klub omkring køkkenet, idet det ikke er mening, at det planlagte 
køkken skulle konkurrere, med "Maxim” eller Cottage. 

Det er tanken at lave dagens ret for en rimelig penge, og skolen som sådan skulle ikke drive 
virksomhed, der må kun drives på forretningsbasis. Anders Bondo mener, at det planlagte 
køkken kunne blive et kraftcenter for ideer og måske udgangspunkt for andre arrangementer 
for kulturel art. Stadsingeniør Hans-Erik Johnsen siger til bladet, at når Teknisk forvaltning gik
imod tanken, fordi der til ordet "folkekøkken" er knyttet forestillinger om lange køer ”og en 
hørm af brun sovs og medister ned ad Adelgade, og det er vel ikke ligefrem det, turisterne 
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kommer efter". Anders Bondo slutter med at sige, at spørgsmålet stadig er i støbeskeen, og 
overfor kommunen vil Nysted Efterskole nu præcisere, hvad man mener med sin ansøgning, 
skriver Folketidende. (se 20/10) 

3. okt. Spejderne i Nysted dropper nu indsamling af aviser. REFA (den fælleskommunale forbrænding i
Nykøbing F) har sløjfet betalingen for genbrugspapir, så i stedet for en indtægt, skal spejder-
ne regne med en udgift, idet REFA kræver papir indsamlet i en container. Flaskeindsamlingen 
har givet 700 kr., så den fortsætter. (F.T.) 

23. okt. Nysted kommunes tekniske forvaltning har fremskyndet udstedelse af byggetilladelser. En 
ansøgning dateret den 14.9. om nedrivning af en gammel staldbygning på Kertevej var imøde-
kommet allerede den 21.9. 
Den 18.9. blev der søgt om opførelse af en 154 kvadratmeter tilbygning på Eskemosevej. Tre 
dage senere var tilladelsen givet. Den gennemsnitlige sagsbehandling i teknisk forvaltning 
ligger på en uge, Folketidende. 

23. okt. Bedemanden i Nysted, Jørn Larsen, Adelgade 43, er blevet flot kørende. Han har erhvervet en
sølvskinnende Ford Granada, en udbygget Stationcar. Tidligere måtte bedemanden låne sig 
frem, når afdøde medborgere skulle køres det sidste stykke vej, men da en rustvogn var til 
salg i Hammel i Jylland, købte Jørn Larsen den. Jørn Larsen - der ved begravelser assisteres af
sin kone, Anne, har været bedemand i halvandet år efter at have været i ”lære” hos forgæn-
geren, snedkermester Victor Rasmussen. Prisen for en begravelse varierer mellem 3.0.00 og 
10.000 kr. Kommunen giver et tilskud på 3.115 kr. (F.T.) 

23. okt. Postbygningen i Nysted, der blev opført i 1911, skal nu renoveres for omkring 1 mill. kr. Taget 
udskiftes med et nyt - ligeledes i rødt tegl. I bygningens 1. etage indrettes en tjenestebolig 
for posthusbestyreren. På anden sal indrettes spisestue for personalet, bad, omklædningsrum,
garderobe og toiletter. På selve postkontoret udskiftes skranken, så posthuset i fremtiden kan
være med i postvæsenets nye posthusterminalsystem. Endelig sker der udskiftning af en del 
gamle møbler. (F.T.)

24. okt. Maleren, Ole Schwalbe, Tågense, der døde for nylig, havde inden sin død udtrykt ønske om, at
man i stedet for blomster eller kranse sendte et beløb til Den frie Udstilling. Ole Schwalbe, 
der var landskendt (har bl.a. dekoreret Storebæltsfærgerne), og boede i Tågense i 25 år. 
(F .T.) 

24. okt. Det er for tidligt med udsendelse af en tilbudsavis i Warnemünde, udtaler formanden for Han-
delsstandsforeningen, Mogens Jønsson, som en kommentar til det forslag, Michael Kristensen 
forleden fremsatte i Folketidende. Vi aner faktisk ikke hvad tyskerne går efter. Det kan være, 
at smør kan købes billigere i Tyskland end det, vi udbyder smør til i en tilbudsavis. Vi har la-
vet en shoppingguide, der viser, hvor forretningerne ligger. Når tiden er moden, kan vi lægge 
en tilbudsavis indeni. Den guide, vi har lavet, er beregnet til fordeling på færgerne - ikke i 
Warnemünde. Mogens Jønsson peger på, at tilbud hurtigt forældes, og det betyder, at de til-
budsaviser, der f.eks. er lagt frem i Warnemünde, hurtigt forældes. Handelsstanden mener 
endelig, at til foråret vil tiden måske være moden til et nyt fremstød overfor de tyske turis-
ter. 

24. okt. Formanden for Kunstforeningen, Elisabeth Nicolaisen, skal snart have et møde med kultur-
udvalget i Størstrøms amt i håb om, at Papirbiennalen kan komme ind i amtsregi. I 1989 - ved 
Biennalens premiere - kom der 80.000 kr. ind i entre og gennem solgt kunst. Budgettet var på 
217.000 kr., der blev klaret med 50.000 kommunale kr. og 50.000 statslige kr. I 1991 falder 
statstilskuddet væk, og budgettet for 1991-Biennalen vil ligge på 300.000 kr. (F.T.) 

Rensningsanlægget
24. okt. Der kan nu bades i Nysteds spildevand, forkynder Ny Dag i en centimeter høj overskrift. Vand-

prøver taget i juli måned viser, at spillevandet nu er så rent. at der kan bades i det, inden det
udledes i Guldborgsund. Anlægget kan behandle 3.000 kubikmeter spildevand i døgnet fra 
områderne Stubberup, Nysted, Kettinge og Frejlev. Spildevandet føres gennem et 7 km langt 
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ledningssystem. Anlægget er dimensioneret til 7.500 personer. 
Rensningsanlægget er et mekanisk, biologisk og kemisk anlæg. Foreløbig er der investeret 
25.5 mill. kr. i anlægget, der indvies lørdag den 27. oktober. 

25. okt. En grotesk situation, kalder Ny Dag det. Årsagen er, at forbrugerne under Nysted vandværk 
sparer så meget, at forbruget er dalet med 25 %. Dermed sprænges de budgetter for rens-
ningsanlægget, der forudsatte et gennemsnitligt forbrug pr. husstand på 200 kubikmeter år-
ligt. Stadsingeniør Hans-Erik Johnsen forudser, at vand afledningsafgiften må sættes i vejret 
for at skabe balance i budgettet. 
Ny Dag tilføjer: Den groteske situation kunne tyde på, at før der blev indført vandaflednings-
afgift, har der været ruttet lovligt meget med vandet i Nysted kommune. 

26. okt. "Merco", hidtil ejet af Hilmer Jørgensen i Adelgade, skifter ejer. A/S HOKI overtager firmaet 
med den hidtidige ejer som bestyrer. Folketidende mener, at årsagen til ejerskiftet er, at der 
ellers ville blive udlagt pant i ”Merco", da Hilmar Jørgensens ejerlejligheder i Ny Østergade 4 
ellers ville gå på tvangsauktion. Ved denne auktion blev forretningsejerlejligheden i 
stueetagen solgt for 500.000 kr. til BRF. Den var ved årsskiftet 1989-90 vurderet til 670.000 kr.
I samme ejendom blev en 1. sals ejerlejlighed solgt for 260.000 kr. Ejendomsværdien var 
460.000 kr. 

Kurcenter
26. okt. Et kurcenter på amtets feriehjem synes at være kommet et skridt nærmere, rapporterer 

Folketidende. Ved et møde mellem repræsentanter for Nysted kommune og Storstrøms amt, 
synes amtet at være indstillet på at afhænde ejendommen, der har været anvendt som 
feriehjem. Nysted kommune ønsker at mageskifte med Krumsøskolen. 

Kurcenteret skal bl.a. anvendes til behandling af kredsløbssygdomme (afkalkning) hvilket er 
ganske morsomt, når man tænker på, at netop dette område i måske hundrede år har været 
anvendt til udvinding af kalk. Det er meningen, at der skal bygges overnatningsmuligheder for
klienterne på kurcenteret, måske i form af feriehuse i en rundkreds omkring det havnebassin, 
der påtænkes etableret i den tidligere kalkgrav. Kommunaldirektør Erik Brinkved forventer, at
kurcenteret kan blive et aktiv for helårsturismen. 

27. okt. Nysted Efterskole er kommet alvorlig i klemme, fordi Nysted kommune ikke vil sælge gården 
"Birkely", hvor halvdelen af skolens elever går på natur- og landsbrugslinien. "Birkely" indgår 
nemlig i kommunens turistplan og skal udgøre en afsluttende bebyggelse fra sommerlandet. 
"Rosenvang", som efterskolen også forpagter, skal muligvis udlægges som golfbane. 

Skolens forstander, Anders Bondo, siger til Folketidende: Det er et speget spørgsmål, om kom-
munen hellere vil have golfbane end 25 arbejdspladser, Bondo mener, at efterskolen godt kun-
ne indgå i turistplanerne. F. eks. passer ridning og hesteopdræt godt sammen med et fritids-
miljø, men kommunen kan åbenbart ikke tænke de to ting sammen. Anders Bondo er skuffet 
over, at det ikke er lykkedes for skolen at komme i en dialog med kommunen. Skolen havde 
ellers satset på at afgive "Rosenvang" og koncentrere kræfterne omkring ”Birkely”, som man 
havde skrabet 750.000 kr. sammen til. Kommunen vil nu ikke sælge alligevel. Anders Bondo 
antyder, at de strandede forhåbninger måske kan resultere i, at skolen må flytte til en anden 
kommune, hvor man får mulighed for at oplære de ca. 60 elever i et landbrugsmiljø.

29. okt. Det nye og dyre rensningsanlæg på Brandtvejen i Frejlev er nu officielt indviet. Iflg. Folketi-
dende var der mødt omkring 100 til indvielsen, og formanden for teknisk udvalg, Arne Høegh 
indledte med at fastslå: - Alle var enige om, at der skulle renses, men ikke alle var enige om 
prisen. Jeg tror, at det er det rigtige, vi har gjort, og at vi bliver glade for anlægget i frem-
tiden. 

Borgmester Leo Thorsen: - Vi har talt om at sætte guldfisk ud i den sidste lagune med det 
rensede vand, men det frarådede teknisk forvaltning, fordi det vil forurene det rensede spil-
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devand! Når vi vil føre os frem som turistkommune har det stor betydning, at vi ikke forure-
ner og dermed kan få det blå flag ved stranden. (se 24/10) Ny Dag hæfter sig ved Arne Høeghs
bemærkninger ved indvielsen om, at kommunen nu er godt garderet mod nye miljøkrav langt 
ind i fremtiden. Der er ofret godt 25 millioner kr. på det nye anlæg. 

30- okt. Borgmester Leo Thorsen svarer på den kritik, der forleden (se 27/10) blev rejst i Folketidende
fra Nysteds Efterskoles forstander, Anders Bondo af kommunens manglende samarbejdsvilje 
omkring de kommunale ejendomme, "Birkely" og "Rosenvang". 
Vi har lovet efterskolen, at der i 3 år fra nu af ikke sker noget med de aktiviteter, de har i 
gang i området. Vi har hele tiden sagt til Efterskolen, at de ikke skulle regne med at Kunne 
disponere over arealerne. 
Borgmesteren vil ikke afvise muligheden af, at det projekt, der skal turistudvikle Skanseom-
rådet, køber efterskolen for otte mio. kr., men det skal i så fald være turistprojektet og ikke 
kommunen, der er investor. 

31. okt. I Folketidende bebuder stadsingeniør Hans-Erik Johnsen, at deltagerne i erhvervskonferencen 
i eftersommeren indbydes til møde i den gamle Nysted Bio i Jernbanegade, hvor man skal 
følge tidligere forslag om øget turisme og overnatningsmuligheder op. Når mødet er henlagt 
til biografen er hensigten bl.a. at undersøge, om huset kan bruges som et lokalt kulturcen-
trum. 

31. okt. Nysted kommune regner med at få en regning fra staten på 400.000 kr. på for meget opkræ-
vet statsskat. Kommunaldirektør Erik Brinkved er ikke bekymret, fordi man ved budgetterin-
gen har lagt 2 mill. kr. til side. Den forsigtige budgettering skyldes, at man i Nysted har fulgt 
Kommunernes Landsforenings forslag til at budgettere forventede indtægter med en procent 
lavere end forrige år. 

1. nov. Det blev tæt på et "havnekys", da det gode skib ”Seebad Binz" fra Warnemünde stævnede ind 
i Nysted havn den 31. oktober, fortæller Folketidende. ”Fehmarn 1”, der tilhører samme 
rederi som Dania Line, bakkede ud kl. 14, og der var kun få meter mellem de to skibe. De 167
passagerer blev modtaget med kommunale muleposer og "I can't give you anything but love" 
spillet af en til lejligheden sammensat kvartet, hilste de nye gæster fra det tidligere DDR 
velkommen. Borgmesteren bød velkommen sammen med økonomiudvalget. Men efter en 
times ophold, stævnede skibet tilbage til Warnemünde. Nysted har dermed 3 internationale 
ruter: Dania, der afgår kl. 10.30 til Burgstaaken, Fehmarn 1, der afgår kl. 14, til Warne-
münde, og Seebad Binz, der afgår kl. 15. 

1. nov. Ny Dag beskæftiger sig også med gårsdagens premiere og peger på, at anløbsforholdene bør 
forbedres, men at det tilsyneladende er told- og politimyndighederne. der bestemmer anløbs-
og afgangstiderne. De vil ikke afgive mere mandskab og mere tid end højst nødvendigt - en 
tid, der er aftalt med rederierne, da tilladelserne blev givet. Ny Dag foreslår i øvrigt, at man 
forlænger indhegningen langs kajen, så flere færger kan lægge til kaj samtidig. Borgmester 
Leo Thorsen vil dog ikke gå ind på det, fordi den beslaglægger endnu mere af havnearealerne 
til de udenlandske "kaj-kyssere". 

1. nov. Ny Dag kan også fortælle, at anløbet af lystsejlere til Nysted havn er steget med 30 % i 1990. 
Kilden er havnefoged Børge Nørgaard. I alt 4.974 lystsejlere anløb havnen imod 3.866 i 1989. 
Juli blev den største måned med 1.986 anløb. Børge Nørgaard er overrasket, fordi han havde 
forventet, at tallene ville falde lidt, fordi forholdene i de tidligere østtyske havne nu er nor-
maliserede. Nysted er ikke et sted, man sejler forbi, fastslår havnefogeden. Det skyldes nok 
de gode forhold, der kan bydes de sejlende gæster, og den hygge, som Nysted og omegn by-
der på. Blandt de besøgende nationer tegner tyskerne sig for 80 %, danskerne for 15 %. De 
resterende fordeler sig på svenskere og hollændere. 

2. nov. Frejlev mejeri er solgt til en shampoo-fabrikant, oplyser Folketidende. Der forventes at blive 
10-15 arbejdspladser i den nye virksomhed. 

3. nov. En af kommunens største virksomheder, Troels Jørgensen Entreprise i Kettinge, har nu etable-
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ret et smedeværksted ved sin nybyggede store virksomhed i Kettinge. Her skal seks producere
bl.a. hegn. (F.T.) 

3. nov. Aalholm slot bliver motivet på Nysted-spejdernes 1990-julemærke. Det blev i går præsenteret
foran Aalholm slot, hvor baron J.O. Raben-Levetzau kvitterede med en check på 1.500 kr. 
(F.T.) 

6. nov. Tidligere brøndborer Viggo Mortensen, Nykøbing F., tidligere Frejlev, er død i en alder af 82 
år. Han virkede som brøndborer i mere end 40 år, og han har æren for, at både vandværker og
enkelt ejendomme den dag i dag har godt og rent drikkevand. Spurgte nogen ham, om han nu 
også regnede med, at der kom vand, når arbejdet var færdigt, havde Viggo Mortensen et 
standardsvar: 
- Om ikke før, så kommer der dælen tindre mig vand i dine øjne, når du ser regningen! (F.T.)

7. nov. Konditor Bent Pedersen, Nysted konditori, har planer om at genåbne røgeriet på Nysted havn, 
der har været lukket de sidste par år, efter at Ole Dvinge forlod byen. Det er planen at knytte
en fiskeforretning og en fiskerestaurant til røgeriet, der er vel beliggende i en nyere bygning 
lige ved havnekajen. Der skal bygges en ny restaurationsfløj med plads til et halvt hundrede 
gæster, der får udsigt over havnen og Noret. Det er tanken, at gæsterne skal kunne købe 
friskrøgede varer direkte fra den varme røgeovn. 

Investeringen, der løber op i 650.000 kr., forventes at kunne beskæftige 3 heltidsansatte til 
drift af røgeri, forretning og restaurant. Desuden skal ansættes en del løst beskæftigede til 
bl.a. servering. Åbningen forventes omkring den 1. april 1991. (F.T.) 

9. nov. Andelsboligprojektet i Adelgade 22 er nu så langt fremme, at der på søndag er præsentation 
af de nye boliger. 
Bag projektet står Nysted kommune og byfornyelsesselskabet Danmark. Det omfatter to for-
retningslokaler - der allerede nu er udlejet - og fem boliger på hver 82-84 kvadratmeter. Fra 
boligerne er der en smuk udsigt udover Rørsøen og mod Aalholm slot. (F.T.) 
Nysted kommune har medvirket til restaureringen af den bevaringsværdige ejendom, Adelga-
de 22, med 65.000 kr., oplyser Ny Dag. Det svarer til 4 % af den forrentning, der kommer til at
ligge ud over ejendommens vurderingspris. 

9. nov. Nysted kommune har afsat 145.000 kr. årligt til byfornyelsen. For årene 1991, 1992 og 1993 
afsættes årligt 1 mill. kr. til byfornyelsesopgaver. I 1991 vil kommunen bl.a. gå ind i en re-
staurering af digteren Emil Aarestrups bolig i Adelgade. Huset er interessant på grund af de 
mange tilbygninger bag huset, som digteren lod opføre efterhånden som hans store børneflok 
voksede. Emil Aarestrup var læge i Nysted i årene 1827-38. 

10. nov. Kunstforeningen for Nysted og omegn er ved byretten i Nysted dømt til at betale Nysted Ef-
terskole 7.000 kr. plus salær til modpartens advokat, i alt ca. 11.000 kr. Beløbet dækker den 
moms, Efterskolen krævede oveni regningen for kost og logi til de udenbys kunstnere, der 
deltog i Papirbiennalen. 
- Jeg er målløs, siger formanden for kunstforeningen, Elisabeth Nicolaisen og bebuder, at 
sagen vil blive anket til Landsretten. - Vi har slet ikke mulighed for at rejse et beløb i den 
størrelsesorden, og måske kan kravet medføre, at hele grundlaget for foreningens eksistens 
bortfalder. (F.T.) 

10. nov. Nysted Apotek vil nu levere medicin i dosispakninger, der netop er kommet på markedet. Pak-
ningerne med den ordinerede medicin indeholder klar information til forbrugerne, så de kun-
der, der har en svigtende hukommelse, kan undgå fejltagelser. Apoteker Lone Hilden peger på 
to fordele ved dosispakningen: - Dels slipper man for fejldossering, dels sparer man en del 
indkøb. Apoteket tilbyder at have medicinen stående på lager, så man f.eks. leverer de fær-
digpakkede portioner een gang om ugen. Det koster 25 kr. hver gang, man får leveret en do-
sispakning, og apoteket har spurgt socialudvalget, Bent Bille Hansen, svarer, at man i første 
omgang har sagt nej tak. Socialudvalget vil først have en dokumentation for, at ordningen 
virkelig medfører en besparelse. Hvis erfaringerne viser, at der er økonomi i en sådan ordning,
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vil socialudvalget tage spørgsmålet op til revision. (F.T.)

10. nov. Turistmagneten Aalholm kunne i 1990 passere en magisk grænse: over 100.000 besøgte bil-
museet og slottet. Slottet havde 40.000 besøgende, bilmuseet 60.000. (F.T.) 

10. nov. Byrådet har besluttet at sælge sine SEAS-aktier for 100.500 kr. til kurs 430. Salget vil indbrin-
ge 432.150 kr. til kommunekassen. (F.T.) 

Biografbygningen 2
13. nov. Efter et møde i Nysted gl. Bio i Jernbanegade er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal lave et

oplæg til bygningens indretning som kulturhus. Kommunen kan erhverve ejendommen for 
370.000 kr., og stadsingeniøren Hans-Erik Johnsen stillede i udsigt, at kommunen ville gøre 
istandsættelsen til et beskæftigelsesprojekt i lighed med istandsættelsen af Bønnelyches 
pakhus. 

En af de unge deltagere, Niels Balch-Sørensen bemærkede, at byens unge savner et samlings-
sted, og der var blandt de 33 fremmødte enighed om, at succeses for projektet afhang af 
tilslutningen fra de unge. 

Arbejdsgruppen får nok at se til, fordi brugen af stedet rummer modstridende interesser. Skal 
der danses, skal gulvet være fladt, skal der vises film eller teater, skal gulvet skråne. Til tea-
ter, koncert og anden optræden har man brug for en scene. Den nuværende filmscene har kun
plads til et par meter bag lærredet. De sanitære forhold skal moderniseres, og der skal etab-
leres et sminke- og omklædningsrum. Det gamle operatørrum kan stadig bruges til film, men 
apparaterne skal udskiftes. Endelig kommer det vigtige spørgsmål om brandsikring. 

I boligdelen af bygningen forestiller arbejdsgruppen sig, at man kan indrette en kulturcafe. 
Rummene på første sal kan tjene til administrative eller radiofoniske formål, hvis lokalerne 
da ikke skal bruges til kulisser, rekvisitter eller som overnatningsmulighed for turnerende 
teatergrupper. Endelig blev der peget på muligheden af en lille gårdhave bag bygningerne, og 
måske kan der også etableres en fortovscafe i Jernbanegade. 

Mulighederne er mangfoldige, men virkeliggørelsen afhænger selvfølgelig af økonomien bag 
projektet, og den vil primært ligge i hænderne på byrådet. (F.T.) 

13. nov. På valg- og orienteringsmødet i Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite blev Ebbe 
Thiesen igen valgt som formand, selvom han gerne havde set andre stille op. Han overtog 
hvervet i 1980 og mener selv, at man ikke skal sidde for længe som formand. På mødet blev 
det i beretningen oplyst, at lokalkomiteen har gjort indsigelse imod opførelsen af en vindmøl-
le på Vantorevej 119 i nærheden af strandengene i Tågense, der er omfattet af naturfred-
ningslovens bestemmelser. Foreningen går ind for vindkraft, men har i denne sag prioriteret 
hensynet til den fredede natur højest. På mødet blev det i øvrigt foreslået at gennemføre et 
stort plantningsprojekt af vejtræer, og det blev anbefalet at lave en høring med repræsen-
tanter fra kommunen/byrådet over temaet: Hvad vil Nysted kommune med naturen? (F.T.) 

13. nov. Nysted-Vantore Pensionistforening havde samlet 35 deltagere til et foredrag med apoteker 
Lone Hilden, der orienterede om den nye færdig-pakkede medicin med markeringer af 
døgnets doser til 14 dages forbrug, rettet til efter den enkeltes medicinbehov. (se 10/11) 

15. nov. Formanden for pensionisterne i Øster- og Vester-Ulslev samt i Godsted, Henry Paustian, ad-
varede i byrådets spørgetid mod at ødelægge plejehjemmene gennem de forandringer, der er 
lagt op til med den forestående ændring af ældreplejen i Nysted kommune. Paustian havde 
sporet ængstelse og fortvivlelse hos mange ældre med de ændringer, der skal ske på pleje-
hjemmene. De senil-demente kan i hvert fald ikke klare at være i egen bolig uden opsyn. 
Plejehjemmet "Solgården" bør have sådanne plejemuligheder. Henry Paustian advarede imod, 
at man i Danmark kom i samme situation som i Holland og i Sverige, hvor man for længst har 
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måttet sande, at man ikke kan nøjes med ældreboliger, men må supplere med plejehjem. 
Formanden for socialudvalget, Bent Bille-Hansen oplyste, at det er byrådets hensigt, at der 
skal være plejehjemspladser efter behov. Der vil blive plads til senil-demente på "Solgården”.
Borgmester Leo Thorsen supplerede: 

Nysted kommune har 1400 borgere over 65 år, og 80 af disse bor på plejehjem. Det vil sige, at
1320 medborgere bor i eget hjem, og der vil være nogle, der har brug for en eller anden form
for pleje eller hjælp. De nye ideer i ældreplejen lægger op til, at det er muligt at nå ud i alle
områder med pleje eller hjælp. (Ny Dag). 

16. nov. Storstrøms Erhvervscenter har også Nysted med på den kommende messe i Rostock, der fun-
gerer som kontakt møde mellem danske virksomheder og 1500 tyske virksomheder i Mecklen-
burg-Vorpommern, hvor Danmark især fokuserer på byggebranchen. I der tidligere DDR er der 
et næsten uoverskueligt behov for sanering og renovering af den gamle boligmasse, opførelse 
af etageejendomme, hoteller og i feriecentre. 

Entreprenør Troels Jørgensen, Kettinge deltager sammen med en del medarbejdere i messen. 
Kettinge Beton er også i fremstødet. Firmaet har netop leveret sin første sending til områder 
nær Rostock. Fra Nysted kommune deltager stadsingeniør Hans-Erik Johnsen. Han skal mar-
kedsføre Nysted som udflugts- og feriemål. 

20. nov. Fisker Knud Jensen, Bomstræde, følger sig forfulgt af den fredede fugl, Skarven (også kaldet 
ålekragen). Han har 750 ruser, og 200 af disse er bidt i stykker af skarven, der derefter snup-
per de gode ål i bagrusen. En skarver den ældste nulevende fugleart. Den har næsten ikke 
forandret sig siden flyveøglernes dage. Den spiser omkring 800 gram fisk dagligt. 

Knud Jensen mener, at de store mængder skarv i farvandet omkring Nysted kommer fra 
Maribo-søerne og fra Fehmern. Af de fem resterende erhvervsfiskere i Nysted har de fire lidt 
et tab tilsammen på et sekscifret beløb. Der er ingen erstatning for ruser eller tabt fangst at 
hente nogen steder. I december vil erhvervsfiskere indlede forhandlinger med Skov- og Natur-
styrelsen med henblik på at få lov til at regulere bestanden af skarv. 

I den forløbne sommer har det været tilladt at skyde ålekrager, men tilladelsen udløb den 1. 
november, hvor skarven trak sydover. I 1988 blev der registreret 260 rugende par ved Maribo-
søerne. I 1990 blev der registreret 1.300 rugende par. (F.T.) 

22. nov. Turistkontoret er nu lukket for i år, og kommunens kulturforvaltning har overtaget uddelingen 
af brochurer, bl.a. til de sejlende turister. Rådhuset skal vikariere i 4 måneder. Derefter vil 
Turistforeningen have en ny plan for sæson 1991, oplyser formanden, Bjørn Ohl. (F.T.) 

22. nov. Den kommunale spildevandsplan skal ændres, oplyser formanden for teknisk udvalg, Arne 
Høegh. Det er de lavteknologiske anlæg i Herritslev, Musse Døllefjelde og Brydebjerg, der 
sættes spørgsmålstegn ved. De skal etableres i forbindelse med kloakering i disse byområder. 
Man vil i stedet pumpe spildevand videre til Kettinge for at behandle det i det lavteknologiske
anlæg der. Herfra kan man uden større investering pumpe det videre til rensningsanlægget i 
Frejlev. Der vil ikke blive nogen besparelse i den store spildevandsplan, kun en omlægning. 
Døllefjelde vil dog formentlig få etableret et lokalt rensningsanlæg. 

Ændringerne skulle medføre en bedre rensning af kloakspildevandet. Det ændrede forslag, 
sendes nu til amtet. De nye tilslutninger skal være på plads indenfor en fireårig periode. (F.T.)

23. nov. Både Ny Dag og Folketidende kan i dagens avis bringe en glædelig nyhed: Frejlev mejeri - der 
længe har stået tomt - er købt af firmaet ”Nordisk Syntese Laboratorium”, der består af 3 
mindre virksomheder: Albert Nielsens Kemi i Frederiksværk, Olsen skosværte i Århus og en 
kosmetikfabrik i Hvidovre. Ejerne af den nye virksomhed bliver Jens Bach, der skal admini-
strere virksomheden, og Michael Holstein Holding, Kokkedal. De ejer hver halvdelen af den 
lovpligtige aktiekapital på 300.000 kr. De tre virksomheder skal forenes under samme tag på 
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det tidligere mejeri, og man regner med at kunne starte produktionen allerede den 1. decem-
ber i år. 

Udgifterne til ombygning og flytning af maskiner fra de tre gamle virksomheder vil formentlig 
løbe op i 1 mill. kr. Foruden de hidtidige produktioner arbejder virksomheden også på at 
fremstille et kemisk produkt til brug ved mælkeanalyser. Man forventer at skulle beskæftige 
14-15 medarbejdere i Frejlev, stigende til maksimalt 25-30. Som daglig leder er ansat en lokal
mand: Dan Christiansen, der har haft en ledende stilling på den lokale virksomhed, Poxy Print.
Jytte Jørgensen, der har ledet Olsen skosværte i Aarhus, flytter også til området. Leder af 
den kemiske afdeling bliver kemiingeniør Henry Mathiesen, der i adskillige år har arbejdet i 
virksomheden. Ved præsentationen af virksomheden på Nysted rådhus roste direktør Jens 
Bach Nysted kommunes administration for en hurtig og seriøs behandling i et forbilledligt 
samarbejde. 

Da de fleste hidtidige medarbejdere ikke har ønsket at flytte til Lolland, forventes der at 
blive en del lokal beskæftigelse for tillært arbejdskraft. 

23. nov. Kommunekassen bugner af penge, forkynder Ny Dag. Der ligger 12 mill. kr. i kassen, og man 
stiler efter, at den disponible kapital ved årsskiftet er oppe på 15 mill. kr. 

Borgmester Leo Thorsen peger på flere årsager til den glædelige kendsgerning: 
Ved at beregne skatteindtægterne for lavt, kom der 1,6 mill. mere i kassen. Salget af det 
fælleskommunale plejehjem Guldborg indbringer kommunen knap 2,3 mill. Renteindtægter er
steget med 1.198.000., og kassebeholdningen styrkes yderligere med 3.452.300 kr., fordi kom-
munen har fået et større lån til rensningsanlægget end forudset. Årsagen til den glædelige 
likviditetsstigning er ingen hemmelighed, betror Leo Thorsen bladet: Vi er ikke finanseksper-
ter, men vi bruger den sunde fornufts princip. Mange af os har kun lært om tal via Chr. Han-
sens regnebog, og vi har fulgt princippet: ikke at give mere ud, end vi tjener. Det giver som 
regel altid overskud. 

Beskæftigelseskonsulent
29. nov. Byrådet har besluttet at ansætte en beskæftigelseskonsulent, der får til opgave at sætte om-

kring 200 personer i arbejde. Af disse er ca. 20 unge, og 50 er langtidsledige. Hertil kommer 
113 bistandsmodtagere, som man vil søge at aktivere gennem en vifte af tilbud, som iværk-
sættes efterhånden. Nyansættelsen af en konsulent skal holdes indenfor socialudvalgets 
budget. Det regner man også med at kunne, idet besparelser på sociale konti sikres, hvis en 
del kommer i arbejde. Konsulenten skal ansættes fra den 1. januar 1991 og foreløbig for en 2-
årig periode. 

Af beskæftigelsesmuligheder peges bl.a. på: Etablering af en vedligeholdelsesgruppe på 
Krumsøskolen, der skal foretage forskellige reparationsarbejder og vedligeholdelsesarbejder 
for kommunen. Man planlægger også et musikprojekttilbud til unge, der har vist interesse for 
musik. Man vil skabe mulighed for undervisning. Endelig vil man kontakte det lokale erhvervs-
liv med henblik på at skaffe lokal beskæftigelse. (F.T. ) 

29. nov. Byrådet har vedtaget den nye ældrepolitik, der bl.a. medfører ombygning af Kettinge pleje-
hjem til 16 ældreboliger. Senere ombygges Øster Ulslev plejehjem til 14 ældreboliger. (F.T.)

30 nov. Kettinge-Frejlev Vandværk har på et hasteindkaldt møde besluttet at lægge en ny ledning fra 
Kettingevej langs Mejerivej til Nørrevej. Nyanlægget skyldes, at vandværket omgående skal 
levere vand til den nye virksomhed på Frejlev mejeri, der skal bruge ca. 3000 kubikmeter 
årligt, især til firmaets shampoo-produkter. Endvidere skal andre ejendomme – bl.a. Frejlev 
forsamlingshus have forbedret forsyningssikkerheden, og ikke mindst skyldes nyanlægget, at 
vandværket skal levere vand til de rensebrønde, der er etableret en 6-7 steder indenfor 
værkets forsyningsområde, herunder også ved Mejerivej. 
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Værket får selv gavn af anlægget, idet man etablerer en ringforbindelse til ledningsnettet 
ved Nørrevej, så forsyningssikkerheden øges til bl.a. Frejlev, (F.T. ) 

1. dec. Så er havneprojektet klar til debat, forkynder en stor overskrift i Folketidende. Århus-firmaet 
Friis & Moltke har revideret det store havneprojekt, der tidligere på året løb ind i et lokalt 
stormvejr. Protesterne er der taget hensyn til i det nye projekt. Det nye projekt reducerer 
den planlagte bebyggelse i selve havneområdet. Til gengæld foreslås bebyggelse i to etager 
på selve havnepladsen. Der skaffes - bl.a. gennem uddybning - plads til ca. 50 lystbåde, også 
større lystfartøjer. 

- Vi er nød til at have et vist antal boliger med i projektet for at kunne skabe økonomi i fore-
tagendet, betoner borgmester Leo Thorsen. Projektet opererer med 42 moduler a 54 kvm., en
toldbygning og et handelshus. Det giver et bebygget areal på 2.800 kvm., og hvis halvdelen af 
det bebyggede areal opføres i to etager, bliver bruttoetagearealet 4.200 kvm. Projektet om-
fatter en delvis omlægning af Strandvejen, etablering at en havnepromenade, opførelse af en
ny kaj til færgerne, og et pænt antal parkeringspladser. 

Borgmesteren udtrykker ønske om, at debatten kommer i gang snarest muligt. Det vil ske 
bl.a. på grundlag af en model, som firmaet Friis & Moltke udarbejder. Den vil bedre end teg-
ningerne vise, hvordan området efter projektets gennemførelse kommer til at se ud. 

1. dec. Hestekuren i Nysted kommune begynder at give resultater, mener Folketidende, med borg-
mesteren som kilde. Ved det kommende årsskifte forventer han, at byrådet råder over en 
kassebeholdning på 12-15 mio. Der var budgetteret en beholdning på 7 mio. 

Bladet peger på, at såvel socialdemokraterne som venstre har æren for det flotte resultat. 
Begge partier har måttet sluge nogle kameler. Venstre afgav borgmesterposten mod indfly-
delse i udvalgene. Socialdemokraterne fik borgmesterposten, men måtte binde sig til 
uændret skatteprocent og grundskyldspromille frem til 1994.

FDF

Lørdag den 15. december kan FDF/FPF (Frivilligt Drenge Forbund/ Frivilligt Pige Forbund) fej-
re 50-året for ungdomsorganisationens stiftelse [red: den lokale afdl]. Det var Kettinges sogne-
præst, H. Skjøt Peder-sen, der tog initiativet. Første kredsfører var Chr. Buus medens Skjøt 
Pedersen påtog sig formandsposten. I 1947 tog daværende førstelærer, senere skoleinspektør 
Arne Heyn over, og han sad fast i sadlen frem til 1966, kun afbrudt af en toårig periode om-
kring 1950, da Arne Heyn var lærer i Glumsø. Han fortsatte derefter som formand. I jubilæ-
umsåret er Ilse Hansen formand medens Per Bille er kredsfører for de 35 medlemmer i korp-
set.

FDF/FPF har siden 1974 haft klublokaler på Kettinge gl. skole. Siden begyndelsen af 1960'erne
har korpset desuden rådet over en feriehytte ”Skalkeskjulet", der ligger på Strandgården i 
Frejlev nær Fuglsang. I 1977 indledte FDF/FPF (pigerne kom med i 1972) med den årlige 
"Knække-rygmarch", der hvert år samler omkring 600 deltagere. 

3. dec. Den nænsomme restaurering af den gamle ejendom i Adelgade, hvor isenkræmmer Arne 
Dyremose sidst havde forretning, er ved at være afsluttet, skriver Folketidende.
 
Nysted kommune overtog i 1988 ejendommen, og restaureringen er gennemført med midler 
fra byfornyelsesfonden. Den samlede pris blev 1,8 mio. kr. Dette beløb omfatter også indret-
ning af to butikker i forhuset. I sidehus og baghus er der indrettet 5 boliger, heraf de fire er 
på hver 84 etagemeter i to etager. Den femte i sidehuset er på 82 kvm., i eet plan. Boligerne 
sælges som andelsboliger med et indskud på 160.000 kr. og med en husleje på godt 3.000 kr. 
Nysted kommunes udgift bliver i de kommende 25 år ca. 65.000 kr. årligt. 
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3. dec. Ny Dag kan oplyse, at det kommende folketingsvalg den 12. december vil koste Nysted kom-
mune 75.000 kr. Valghandlingen styres af et halvt hundrede personer med borgmester Leo 
Thorsen i spidsen. 

Ældreboliger
18. dec. Socialudvalget gennemfører i denne tid møder om ombygningen af plejehjemmet i Kettinge 

og Øster Ulslev, fortæller Folketidende. I Kettinge indrettes 16 boliger med eget bad og køk-
ken. Tre af boligerne bliver etværelses, medens resten bliver toværelsers. Lejen kommer ned 
på 800 kr. mdl.
 
Nyt er det, at beboerne på plejehjem fra den 1. januar 1991 får udbetalt pension på bank-
konto. De skal herefter betale 15 % af deres indtægt i husleje. Den øvrige plejehjemsservice 
bliver udbudt i ”pakker”, som frit kan vælges. På ”Solgården” vil pakken med el, varme, fuld 
forplejning, rengøringsartikler vask af tøj og diverse produkter til personlig pleje koste 2.540 
kr. mdl. Medicin, frisør og fodpleje betales individuelt. 

På ”Solgården” foretages også senere en ombygning, så beboerne kan råde over en toværel-
sers med bad. Desuden indrettes en afdeling for senil-demente og den ekstremt tunge pleje. 
Desuden skal der være plads til 8-10 aflastningspatienter. Endelig skal Solgården indrettes 
som et dagcenter, og der skal her ansættes flere ergo- og fysioterapeuter. 

18. dec. Astrid og Ib Johansen, Øster Ulslev, har i sommeren 1990 været forsøgskaniner i forbindelse 
med et amtsprojekt ”Vor fælles fremtid”. Forsøget har været koncentreret om dagligvarer, 
transport, energi, vedligeholdelse, rengøring vand og havearbejde. - Lige straks troede vi, at 
vi skulle være vegetarer, betror Astrid Johansen, Ny Dag, Men det gik hurtigt op for os, at 
projektet gik ud på noget andet: At erhverve sig bevidstheden om at leve miljørigtigt. Fami-
liens ”sorte samvittighed" er, at man har to biler, men da familien har to forskellige arbejds-
steder, kunne hverdagen ikke hænge sammen, hvis der skulle cykles. Sammenlagt kører de 
55.000 km årligt, men cykler, når det er muligt. 

Et combifyr til både brænde og olie var i forvejen den miljørigtige opvarmningskilde i huset 
på Møllevej, der sammen med en varmepumpe til brugsvand sørger for familiens varmtvands-
forbrug. Familiens 15-årige søn brugte 42 liter vand, når han var i brusebad. Toilet-cisternen 
er blevet justeret, hvilket på årsbasis giver en ret stor vandbesparelse. Vandhaner er termo-
statstyrede, og ved omtanke kan der også i det daglige spares en del strøm. Familien har 
valgt ikke at leve økologisk. Det ville kræve indkøbsture til Maribo eller Nykøbing F. Astrid 
Johansen vurderer også, at økologiske indkøb vil fordyre kostbudgettet væsentligt. 

10. dec. De lollandske roer vil om ti år være noget, man kun finder på Frilands-museet i Maribo, 
udtalte den socialdemokratiske folketingskandidat Bjarne Petersen ved et vælgermøde i SID-
huset i Herritslev. På Lolland skal vi i stedet dyrke grøntsager, som vi kan eksportere til EF, 
mente kandidaten iflg. Folketidendes referat. 

13. dec. Fra 1992 vil om- og tilbygninger til Øster Ulslev plejehjem muliggøre indretning af 14 ældre-
boliger: To etværelses på 39 kvm., 12 toværelsers i størrelsen 54 til 63 kvm. (se 8/12) 

13. dec. Ved folketingsvalget i Nysted kommune fik socialdemokraterne 40 % af stemmerne, i Nysted 
by dog 42,6 %. Venstre gik frem til 18,9 % af stemmerne. De konservative tabte, ligesom 
Fremskridtspartiet også mistede stemmer, i alt 38 %. 

17. dec. Erhvervsfiskerne i Nysted-område har i årets løb været plaget af sæler og ålekrager (skarver),
fortæller Folketidende, og i den anledning har fisker Børge Leo Jensen, Stubberup, besøgt 
Skov- og Naturstyrelsen for at få lov til i et vist omfang at nedskyde både sæl og ålekrage. De 
er begge fredede, men har iflg. fiskerne ødelagt for over en halv mio. kr. åleruser. Sælerne er
endnu ikke kommet sig over den virussygdom, der har hærget bestanden, og de får derfor 
aborter og dødfødte unger. Alligevel får fiskerne lov til at skyde en halv snes sæler. Den en-
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kelte fisker skal dog søge tilladelse gennem Fiskeriforeningen. 4-5 mand har fået tilladelsen. 
Skarven er derimod beskyttet at et EF-direktiv, så der skal også speciel tilladelse til at ned-
lægge ålekragen. (20/1) 

17. dec. 400 Østtyske turister kom i går fra Rostock til Nysted, hvor de gennem et hurtigt etableret 
turistarbejde mellem Børge Pontoppidan i Smedestræde og det nystartede Østtyske rejse-
bureau "Flohr” blev guidet gennem byen. Turen gik bl.a. til kirken, hvor gæsterne kunne 
overvære en orgelkoncert og synge med på en tysk julesalme. Derefter tog Bjørn Ohl over og 
førte 115 af gæsterne til rådhuset, hvor de fik demonstreret klokkespillet, og borgmester Leo 
Thorsen inviterede dem ind i festsalen, hvor der blev budt på Kunstforeningens hvide ”Lam-
brusco” og fru Pontoppidans brune kager. 

Leo Thorsen holdt derefter en smuk tale på tysk og sagde bl.a.: - Vi rykker nærmere sammen 
på Europa. I Nysted ser vi frem til det nye Europa, og vi glæder os over Deres besøg. Derfor: 
Hjertelig velkommen. De tyske gæster fra det tidligere DDR syntes, at deres Nysted-ophold på
denne måde blev både glædeligt og fornøjeligt. Børge Pontoppidan iflg. Folketidende ser 
frem til et samarbejde med bureauet i Rostock og forudser bl.a., at man fra Nysted kan lave 
guidede ture til Rostock. 

18. dec. Nysted kommune har været en af de fem kommuner i landet, hvor byrådet har givet de ny-
valgte skolebestyrelser størst mulig kompetence. Nysted har derfor været nævnt i et nyheds-
brev fra Undervisningsministeriet, oplyser kulturchef Ib Johansen til Folketidende. I kultur-
forvaltningen har man fået mange opringninger fra kommuner over hele landet, der gerne vil 
låne Nysted kommunes regler for skolebestyrelser. 

Folketidende konkluderer: Så det er ikke bare hvad likviditeten og gældsætningen angår, at 
Nysted kommune er kommet med i det fine selskab. Nysted er også så småt på vej ind i den 
eksklusive klub, der går foran med udviklingen af demokratiet og åbenheden i lokalsamfun-
det. 

18. dec. Igen kommer Nysted på Danmarkskortet, forkynder Folketidende. På lørdag eftermiddag 
sender Danmarks Radios TV Båndværkstedets udsendelse med "Pisterne” fra Døllefjelde. TV 
følger deres hverdag og forestillingen "Op med humøret", skrevet af gruppens mangeårige 
instruktør og tekstforfatter, Helle Bækkel.

18. dec. I Nysted kommune starter nu en ny uddannelse: Social- og sundhedsuddannelse. Der startes 
med 6 elever, der primært hentes fra skolens 9. klasse. Uddannelsen svarer til erhvervspraktik
i 10. klasse. Den nye uddannelse er en afløser for sygehjælperuddannelsen og uddannelse som
hjemmehjælper. Der er 3 niveauer: Et indgangsår, en uddannelse som social- og sundheds-
hjælper, og en uddannelse som social - og sundhedsassistent. Assistentuddannelsen påregnes 
først påbegyndt i 1992. 

Det bliver ikke noget problem at få interesserede til at tage uddannelsen mener socialinspek-
tør Birthe Funk. Forvaltningen har allerede fået 15-16 henvendelser fra interesserede, (F.T.)

18. dec. Teknisk forvaltning får fra den 1. januar en ny byplanlægger efter Dorthe Winther Hansen, der
er rejst til et nyt job i Rødby. Blandt 33 ansøgere har byrådet ansat Hanne Holm Andersen, 
der kommer fra Herning. 

19. dec. Tilsynsrådet i Storstrøms amt fik i sommer en klage fra byrådsmedlem Erik Stær (Z). Den gik 
ud på, at han i et udvalg var truet med tæv fra et andet udvalgsmedlem. Tilsynsrådet har 
svaret Erik Stær, at truslen ikke kan behandles i tilsynsrådet, men ved domstolene. Erik Stær 
frafaldt derefter klagen. 

Truslen er formentlig fremsat på et møde i teknisk udvalg, og formanden, Arne Høegh, siger: 
- Både Bent Pedersen og jeg har formentlig nævnt noget i den retning. Ordlyden, var at hvis 
Stær var en af mine unger, havde han fået et par på siden af hovedet. Der var ingen, der tru-
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ede ham. Bare fordi vi bruger grovfilen overfor ham, piber han, siger Arne Høegh til Folketi-
dende og slutter: - Stær bruger selv grovfilen rigeligt i teknisk udvalgs arbejde. 

19. dec. Det bliver ikke 8-10 sæler, vi får lov at skyde, men kun 4-8 sæler, berigtiger Jørgen Olsen, 
Errindlev, der på vegne af Dansk Kystfiskeriforening forhandlede med Skov- og Naturstyrelsen i
fredags. Tilladelsen gives kun til en person med jagttegn, og der må kun skydes i nærheden af
redskabet, så man er sikker på. at der er tale om ”skadevoldende vildt”. 

Styrelsen understreger, at der kun må skydes det lille antal af de spættede sæler og ikke den 
sjældne gråsæl, som der kun er en 10-15 stykker af på Rødsand. Ornitolog Peder Agger fra 
Skov- og Naturstyrelsen siger til Folketidende om de skadevoldene ålekrager (skarver): - Der 
er mange ålekrager på Lolland i forhold til for 20 år siden. Men Danmark er i dag et kerneom-
råde for skarven i Nordvest-Europa. Hvis den bliver holdt hårdt nede hos os, er det arten som 
sådan, der bliver holdt nede. Dens levested er Danmark på grund af vore store lavvandede 
områder med permanent brakvand. Man kan dog løse skarvproblemet ved at bruge bekendt-
gørelsen om skadevoldende vildt. Vi kan give dispensation, så fiskerne kan skyde skarven fra 
deres egen båd og ved deres egen redskaber. Skarven er nem at skræmme væk, og når den 
går ned og tager ål i rusen er det en "face-to-face” konkurrence om det samme bytte! slutter 
ornitologen. 

19. dec. Nysted har kun 14 unge uden job, fortæller Ny Dag. Opgørelsen omfatter de 15-19-årige. 
Sammenlignet med 1989 er der tale om et fald på 34 %. På opgørelsestidspunktet den 15. 
december var der ni unge ledige, fire var midlertidigt ledige, syv arbejdede på "projekt 
pakhus” og et forhold var uklaret. Samlet betyder det pr. 1. januar 1991: Otte 18-19 1edige, 
fem 17-årige ledige, og en enkelt 16-årig uden beskæftigelse. Samlet gøres der meget i 
Nysted kommune for at nedbringe ledigheden, siger lederen af ungdomsvejledningen i Nysted 
kommune, skolekonsulent Ebbe Balck Sørensen til Ny Dag.

20. dec. Der bliver ikke noget kulturhus i den gamle Nysted Bio, fastslår Folketidende. Afledt af grup-
pearbejdet på erhvervskonferencen den 1. oktober, der bl.a. mundede ud i et forslag om et 
kulturhus, blev der dannet en arbejdsgruppe, der skulle finde ud af, hvad man kunne bruge 
den gamle biograf til, og hvordan man kunne organisere indretning, til formålet. Byrådets 
økonomiudvalg bakker nu ud af projektet, som var tænkt som en selvejende institution.

Preben Schou fra arbejdsgruppen vurderer, at kommunen skulle yde en samlet ”fødselshjælp”
på 200.000 kr. Arbejdsgruppen har ikke helt tabt modet. Man vil efter nytår undersøge stem-
ningen blandt borgerne. Er de interesserede i et kulturhus, og vil de i givet fald være med til 
at betale for projektet? (13/11) 

21. dec. Nysted brugs er kommet i det pæne selskab af ”Super-brugser”, der fra nyt år ændret navn. 
Der er ni af slagsen på Lolland, og kravet er en omsætning på over 15 mill. kr. årligt. Brugser-
ne vil udvide discount-sortimentet betydeligt. 

27. dec. Nysted kommune går i løbet af foråret 1991 over til ”det papirløse samfund” skriver Ny Dag. 
På årsbasis fjerner man 500.000 til 600.000 fotokopier. Dagens post indlæses på skærmtermi-
naler, så hver enkelt medarbejder kan hente det frem på skærmen, der er brug for. Nysted er 
dermed i et pilotprojekt, der er iværksat af Kommunedata. Man håber at kunne spare to tre-
diedele af papirforbruget. En undersøgelse i 1988 afslørede, at socialforvaltningen kun brugte
15 % af arbejdstiden på borgerne. Resten bruges til administration. 

28. dec. Prisen for indretningen af 16 ældreboliger på Kettinge plejehjem bliver 10.588. 680 kr. Nysted
kommune modtager i tilskud hertil fra socialministeriet 613.000 kr. pr. bolig. (Ny Dag) 

29. dec. Herritslev Bygge- og Elementindustri har leveret sandsten til den omfattende restaurering af 
Amalienborg slot, der er i gang for tiden. Virksomhedens ejer, bygningskonstruktør Palle 
Christensen, oplyser til Folketidende, at firmaet nu beskæftiger 15 ansatte og især lever af 
niche produktioner i egne værksteder og støbehaller. Palle Christensen betegner selv virk-
somheden som ”en blandet landhandel”, der ikke bare dækker beton- og støbeområdet, men 
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også løser tømrer- opgaver og transport. 

Firmaets historie strækker sig tilbage til 1963, da murermester Hakon Jensen tog initiativet til
elementfabrikken, der hurtigt blev en succes. I 1984 kom firmaet i vanskeligheder og måtte 
gå i betalingsstandsning. Virksomheden blev så overtaget af Palle Christensen, der havde 
været ansat i en halv snes år. 

Firmaets arbejdsform er, siger ejeren: Vi byder stort set aldrig ved licitationer, og vi giver os 
aldrig i kast med projekter på over 2-3 mill. kr. Firmaet er nu ude af krisen, og der er blevet 
råd til investering i en omfattende vogn- og maskinpark.

31. dec. På årets sidste avisdag gengiver Ny Dag borgmesterens nytårstanker. Leo Thorsen skriver bl.a.:
- Vi er på vej til at udvikle helårsturisme. Etableringen af færgeruter til Nysted fra Warne-
münde og Rostock kan maske vise sig at indebære et hårdt tiltrængt underlag for vor handels-
stand, men selvfølgelig kunne man også i samme forbindelse håbe på en endnu bedre opbak-
ning fra lokalbefolkningen. Borgmesteren slutter: - Vort motto i 90’erne kunne lyde: Medgan-
gens dyd er mådehold, modgangens dyd er styrke. 
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1991
2. jan. Nysted kommune deltager i et pilotprojekt iværksat af Kommunedata med henblik på at for-

enkle den interne arbejdsgang, der skal omlægges til EDB-behandling. Der er anskaffet nyt 
dataudstyr for omkring en halv million kroner. Man håber med projektet at kunne droppe de 
mange fotokopieringer og i stedet oplagre arkiverne i den elektroniske hukommelse. Man reg-
ner med, at det nye system også kan nedsætte ekspeditionstiden gennem hele det kommuna-
le system, så der bliver mere tid til kommunal service overfor borgerne. 

Projektet vil betyde, at mange kommunale øjne andre steder i landet vil hvile på Nysted, hvor
projektet konstant vil blive fulgt og støttet af konsulenter fra Kommunedata. Det er første 
gang i Danmark, at EDB-behandling kommer til at omfatte hele den kommunale forvaltning. 
(F.T.) 

2. jan. Formanden for Liberalt Oplysningsforbund (LOF), Jan Nielsen, roser lokalpolitikerne for frem-
syn. Anledningen er, at byrådet har skabt fornuftige økonomiske rammer for oplysningsforbun-
dene, så de uanset den nye folkeoplysningslov, der trådte i kraft den 1. januar, kan fortsætte 
den fremgang, der har præget området i Nysted kommune. Hovedprincippet i den nye lov er, 
at hver aftenskole tildeles en økonomisk ramme og må så indrette udbuddet af kurser deref-
ter. Nysted kommune har valgt at tage sit udgangspunkt i det bestående aktivitetsniveau, og 
det betyder, at arbejdet kan fortsætte for fulde omdrejninger, siger Jan Nielsen til Folketi-
dende. 

3. jan. Der er nytårsnat begået omfattende hærværk mod postvæsenets biler, der stod parkeret på 
en lukket gårdsplads ved posthuset i Nysted. Hærværksmændene er sprunget over et hegn for
at kunne gennemføre hærværket, hvortil der er anvendt en trillebør. Bilruder er smadret, og 
flere biler har fået buler. Som om dette ikke var nok, har hærværksmændene også ødelagt 
det elektriske postskilt ved indgangen til postkontoret, og P-skiltet ved p-pladsen er fjernet. 
Hærværket ærgrer nok postbestyrer Jan Pedersen, fordi postbygningen netop har været igen-
nem en omfattende ombygning og restaurering, der skulle afsluttes om kort tid.

3. jan. Nysted kommune og Nysted Turistforening er gået sammen om en helsides annonce til 50.000 
kr. i det nye turistkatalog, der bl.a. omfatter Storstrøms amt. Det er vort flagskib, siger Bjørn 
Ohl, formand for Turistforeningen. Der er tale om en firefarvet tryksag i et oplag på 350.000 
ekspl. på dansk, tysk, norsk, svensk og engelsk. Bjørn Ohl frembringer overfor Folketidende et
hjertesuk: Der er kun to personer - foruden mig selv - til at tage sig af turisterne. Jeg synes, 
at det f. ex. kunne være en opgave for menighedsrådet, at vise kirketårnet frem. Bjørn Ohl 
nævner en række andre ting, som man kunne friste turisterne med. Problemet er bare at få 
hjælpere til det. 

3. jan. Gælden til Nysted kommune faldt med 6,5 mill. kr., fortæller Ny Dag, fordi man ansatte en 
medarbejder mere i den kommunale inkassoafdeling. Det betyder, at den nye medarbejder 
rigeligt har tjent sin løn ind. Der er dog stadig et udestående hos borgerne på 26 mill. kr. 
Restancerne skyldes ikke altid trang, oplyser lederen af incassoafdelingen, Bent Munch, til 
bladet. Ofte skyldes det almindeligt smøleri, og sætter man "tommelskruerne på", kan der 
komme flere penge i kommunekassen. De store tilgodehavender ligger på følgende poster: 
Forbrugsafgifter knap 3,5 mill. kroner. Det er dog faldet til knap 1,6 mill. kroner pr. 1. okto-
ber. Manglende betaling for kloaktilslutning er faldet fra 617.000 kr. til 147.000 kr. Skattebor-
gerne skylder 12,6 mill. kroner pr. 30/9 1990. 

4. jan. Der spares nu på årsbasis omkring 300.000 kr. på de indkøb, kommunen årligt foretager, fordi 
byrådet i 1989 overlod sekretariatschef Jess Thorsen til også at være indkøbschef for samtlige
forvaltninger i kommunen. Ved større leverancer har det været muligt at opnå en væsentlig 
reduktion i priserne. 

Borgmester Leo Thorsen mener ikke, at nyordningen er gået ud over de lokale handlende, der 
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i flere tilfælde har opnået de store fælles ordrer. Som eksempel nævner borgmester Leo 
Thorsen, at en lokal slagtermester står for dem kommunale madudbringning fra køkkenet på 
"Solgården". Nysted kommune ser i øvrigt gerne etableret et fælleskommunalt samarbejde 
omkring den kommunale fællesindkøbspolitik. Man påtænker bl.a. et samarbejde med Rødby 
og Holeby kommuner. (N.D.) 

Aarestrups hus
5. jan. Lægen og digteren Emil Aarestrup, der boede i Adelgade 80 i årene 1827-1838 får nu sin egen 

mindestue, og dermed bliver Nysted en turistattraktion rigere. Mindestuen skal indrettes i en 
af de bageste "luder" - små udbygninger på forhuset hver på 10-15 kvadratmeter. Der skal 
indrettes yderligere to lejligheder i forhuset, så lejeindtægterne kan bidrage til vedligehol-
delse af både forhus og det baghus, der er beliggende særskilt i haven. 

Det fredede forhus blev i 1985 sat i stand på tag, fag og facade for midler fra Fredningssty-
relsen. Siden har begge huse stået tomme. Kommunen og staten vil hjælpe bygherren med 
renoveringen. I alt er der bevilget 1,4 mill. kr. til projektet. Kommunen og staten går hver ind
med 250.000 kr., medens et billigt lån på 900.000 kr. med tiden skal afdrages via lejeindtæg-
terne. 

Den berømte mindeplade, der i over 60 år har været anbragt på bygningen, er i kommunens 
varetægt. Den blev taget ned i forbindelse med renoveringen og skal senere opsættes i 
portrummet. Til Aarestrup mindestue råder man bl.a. over Aarestrup rejsekiste og forskellige 
billeder. 

5. jan. De intentioner, Nysted byråd havde, da man får nogle år siden gik med til at indtræde med en
garanti på 258.000 kr. i forbindelse med indretning af boliger til 11 unge mennesker i en del 
af Nysted gamle skole, er slået fejl, og nu truer en likvidation boligselskabet "Ungbo". 

Boligstyrelsen møder med forståelse for en plan, hvor boligerne ombyggestil 8 almennyttige 
boliger på 2 og 3 værelser. Boligstyrelsen har en garantisum på 1,2 mill. kroner i klemme i 
tilfælde af likvidation. Kommunaldirektør Erik Brinkved oplyser i øvrigt, at kommunen i næste
uge skal behandle Ungbos regnskab for 1990. Det viser et underskud på 94.115 kr. (N.D.) 

5. jan. Økonomiudvalget indstiller til det kommende byrådsmøde, at der bevilges ekstra 70.000 kr. til
Nysted Turistforening, der med udgangen af 1990 har et underskud på 70.000 kr. Man anbefa-
ler samtidig, at det kommunale tilskud for 1991 fordobles fra 100.000 kr. årligt til 200.000 kr. 
årligt. (N.D.) 

10. jan. Blandt 38 ansøgere er den 50-årige lærer på Industri- og Håndværkerskolen i Nykøbing Bent J.
Rasmussen, udpeget til den nye stilling som beskæftigelseskonsulent i Nysted kommune. Hans
vigtigste opgave er at få arbejdsledige sat i gang - enten med job eller med en ny uddannelse.
Formålet med at ansætte en beskæftigelseskonsulent er bl.a. at komme ungdomsarbejdsløs-
heden til livs, siger socialudvalgsformand Bent Bille-Hansen til Folketidende. Foruden de rent 
menneskelige aspekter i sagen, vil en konsulent gennem en målrettet indsats selv kunne ret-
færdiggøre den forøgede kommunale udgift til lønnen - ved at skaffe ledige i arbejde. 

19. jan. Pensionist-dilettant-skuespillerne i gruppen "Pisten" har premiere på et nyt stykke, der 
handler om omlægningen af ældreforsorgen i Nysted kommune. "Hurra for de gamle" hedder 
det syvende stykke fra Helle Bækkels hånd, og det bliver "Pisternes" 190. forestilling. (F.T.) 

26. jan. Ægteparret Martha og Sigurd Nielsen, Kettinge, kan den 30. januar fejre det meget sjældne 
"atombryllup". Ægteparret har da været gift i 75 år. Ægteparret flyttede for nyligt ind på 
plejehjemmet i Kettinge. (F.T. og N.D.) 

28. jan. Den arbejdsgruppe, der blev nedsat for at undersøge, om den gamle biograf i Nysted kunne 
bruges som et kulturhus, må formentlig opgive planerne. Det ligger klart, at kommunen ikke 
vil spytte penge i projektet, og selvom man tilbyder noget arbejdskraft, kan projektet næppe
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hænge sammen. 

29. jan. Filialdirektør Arne Dalskov, Den Danske Bank i Nysted, har af helbredsmæssige årsager ønsket 
at blive fritaget for ansvaret som direktør. I stedet tiltræder han en stilling i Den Danske 
Banks kreditfilial i Centerfilialen i Næstved. Arne Dalskovs stedfortræder, Gitte Frederiksen, 
43 år, er herefter udnævnt til ny filialdirektør fra den 1. februar. Den nye filialdirektør var før
sammenlægningen af de to banker bestyrer for Handelsbankens filial i Nysted. (F.T.) 

1. feb. Den 2. januar tiltrådte faglærer ved I&H-skolen i Nykøbing F. en nyoprettet stilling ved Nysted
kommune som beskæftigelseskonsulent. Han er igen fratrådt efter kun 26 dage på jobbet, der
bl.a. tilsigtede at få unge arbejdsløse i job. Kemien imellem os passede ikke, siger ekspediti-
onssekretær i socialforvaltningen, John Voigt, til Folketidende. Stillingen vil nu blive genop-
slået. 

1. feb. Til Ny Dag fortæller driftsleder ved teknisk forvaltning, Kaj Hansen, at der til et enkelt job i 
afdelingens markforvaltning er ikke mindre end 17 ansøgere. 

6. feb. Peter Plenge, søn af afdøde læge Torben Plenge og hans hustru, Ani Plenge, tiltræder den 1. 
marts som direktør for Københavns Universitet. Peter Plenge er født og opvokset i Nysted, og 
blev i 1977 direktør for Ålborg Universitets Center. (F.T.) 

9. feb. Plejehjemsændringerne i Kettinge og Øster Ulslev vil koste hen ved 20 mill. kroner, oplyser 
Folketidende. Der skal indrettes 30 boliger i de to plejehjem. I tirsdags blev beboerne på 
Kettinge plejehjem flyttet til plejehjemmet "Solgården" og til Øster Ulslev plejehjem. 

9. feb. Poxy Print i Nysted har fået en ordre på lidt under 1 mio. kroner til printplader, der skal leve-
res til et skibselektronisk firma i Rostock. Firmaets direktør Finn Hermansen finder, at per-
spektiverne i det tidligere DDR er særdeles interessante, fordi der her er et enormt udækket 
marked. (F.T.) 

Det tyske firma Schiff Elektronik beskæftiger 2800 medarbejdere, og da "kemien" mellem 
Nysted-firmaet og den tyske aftager er i orden, venter firmaet sig meget af denne nye han-
delsforbindelse (Ny Dag og F.T.). 

13. feb. I forbindelse med Unibanks filialtilpasning i Nysted er filialbestyrer Hans Christensen udnævnt
til filialdirektør. Hans Christensen (54 år) kom til Nysted i 1963 og har været filialbestyrer 
siden 1970. 

14. feb. Nysted byråd bevilgede i aftes 317.000 kr. til omlægning og renovering af gammel Torv. Anled-
ningen er, at Statens Kunstfond vil skænke Nysted en skulptur til 600.000 kr., for udsat, at 
kommunen forskønner torvet. De 317.000 kr. suppleres med 85.000 kr., der udgør resterne af 
afdøde borgmester og sagfører Bøgelund-Thomsens legat til byens forskønnelse. Omlægnin-
gen medfører bl.a., at det nuværende antal af 40 p-pladser halveres. (F.T.). 

18. feb. Nysted får fra den 1. april sit eget dyrehospital. Det er dyrlæge Ole Selmer, der indretter hos-
pitalet i det tidligere garageanlæg på Aarestrupvej 8. Han oplyser til Folketidende, at naboer-
ne i det tæt bebyggede villakvarter ikke behøver at frygte lugtgener, da større dyr - bl.a. hes-
te - kun vil blive behandlet ambulant. 

20 feb. På Nysted Turistforenings generalforsamling genvalgtes Lise Foss Hansen som kasserer, medens
Elisabeth Nicolaisen nyvalgtes til bestyrelsen, der i fremtiden kun skal bestå af 5 medlemmer 
mod hidtil 7. 

I sin beretning nævnte formanden baggrunden for lukningen af Turistbureauet og fyring af den
tidligere turistchef Erik Persson: Turistforeningen kunne se i øjnene, at man ikke kunne få et 
budget på 500.000 kr. til at hænge sammen. De turistmæssige opgaver varetages indtil videre 
fra en særlig skranke på Nysted rådhus (F.T.). 

Skolestart 1992: 40 børn
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21. feb. Der er indskrevet i alt 40 børn til Nysted kommunes skoler fra det kommende skoleår i august:
16 på Brydebjerg, 14 i Kettinge og 10 i Nysted. (F.T.). 

23. feb. Nysted kommunale vandværk skal i den kommende 5-års periode investere knap 400.000 kr. i 
renoveringer af ledningsnettet. Eksempelvis skal den 80 år gamle råvandsledning fra kilde-
pladsen ved Folehaven til vandværket udskiftes for 184.000 kr. i 1992. Investeringerne forven-
tes ikke at berøre vandpriserne, da der i tidligere regnskaber er hensat beløb til nyinvesterin-
ger. (F.T.). 

23. feb. Storstrøms amtskommune har givet grønt lys for Nysted kommunes ændringsforslag til gen-
nemførelse af den store spildevandsplan. Det betyder bl.a., at kommunen kan foretage inve-
steringerne over en længere årrække. 

Ændringsforslaget betyder bl.a., at man i 1992 og i 1993 gennemfører spildevandstilslutningen
fra Herritslev til Stubberup, hvorfra der er forbindelse via Nysted til rensningsanlægget i Frej-
lev. Lokalområderne Brydebjerg, Musse og Døllefjelde tilsluttes lokale renseanlæg indenfor en
10-års periode. Ændringerne betyder for 1991 besparelser i investeringsplanen på 3 mill. kro-
ner. 

Samtidig med besparelserne er der konstateret et fald i vandforbruget fra 400.000 kubikmeter
til 260.000 kubikmeter, og da driftsudgifterne stort set er uændrede uden hensyn til vandfor-
brug, vil besparelsen bevirke en forhøjelse af vandafledningsafgiften. Først efter år 2000 for-
ventes det, at spildevandsplanen inddrager industriområdet Kettinge og de fem lokale rense-
anlæg i Brydebjerg, Døllefjelde og Musse. (F.T.). 

4. marts Arbejdsformidlingen har netop opgjort ledigheden i Nysted kommune. Af opgørelsen fremgår, 
at der er 179 ledige mænd og 178 ledige kvinder. Dermed er ledighedsprocenten lokalt oppe 
på 15,9. (N.D.) 

5. marts Som et led i erhvervsplanen for Nysted blev der i aftes holdt møde på The Cottage under 
overskriften: Turisme og kultur. Under mødet kunne borgmesteren og stadsingeniør Hans-Erik 
Johnsen fremlægge et nyt havneprojekt fra firmaet Friis Og Moltke i Århus. Det omfatter en 
udbygning af Nysted havn for 200-300 mio. kr. Projektet omfatter opførelse af 44 helårs 
ejerboliger. Der skal endvidere etableres et jollebassin med plads til 49 joller. Projektet skal 
nu ud til offentlig høring. (F.T.).

5. marts Fra den 1. april tiltræder den 47-årige sagsbehandler Birthe Aarlev, Frejlev, stillingen som 
beskæftigelseskonsulent i Nysted kommune. Birthe Aar1ev er kommunalt uddannet sagsbe-
handler indenfor Københavns socialforvaltning, men har siden 1987 været ansat på Arbejds-
formidlingen i Nykøbing F. Hun efterfølger Bent Rasmussen, der kun nåede at sidde på posten 
i 26 dage. (F.T.) 

6. marts Medlemstallet i Lokalhistorisk Forening for Nysted kommune er nu oppe på 98 oplyste forman-
den, Aage Poder, på generalforsamlingen i aftes. Foreningen dækker medlemsmæssigt samt-
lige 3 lokalhistoriske arkivers område, d.v.s. hele Nysted kommune. 

15. marts Der er en rolig, men positiv udvikling indenfor bygrænsen, fastslog formanden for Bevarings-
foreningen for Nysted kommune, arkitekt Bruno From Jensen, på gensamlingen. Men ude i 
landsområderne ser det ikke lyst ud. Mange steder er der tale om en slum. Der er i årets løb 
ydet bevaringstilskud til husejere på i alt 7000 kr. Når beløbet ikke er større, hænger det 
sammen med byggekrisen. 

Ombygningen af Bønnelyches pakhus var den altoverskyggende opgave for foreningen i 1990. 
Foreningen har betalt materiale for 130.000 kr. Årets overskud er på 14.271 kr. og 4.599 kr. i 
overskud i Bevaringsfonden, der nu balancerer med 203.299 kr. 

Landmandsforening i 75 år
15. marts Landmandsforeningen for Nysted og omegn kan i morgen markere 75 året for foreningens op-
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rettelse. Det skete ved et møde den 17. marts 1916 med Dines L. Jespersen som formand. 
Han beholdt denne post indtil 1942. Foreningen havde i starten 229 medlemmer, der i 1945 
var vokset til en medlemsskare på 470. I dag er medlemsantallet på 253. 

I årene 1942-51 hed formændene: Mathiesen, Herritslev, Peder Hansen, Kildedal og Erik An-
dersen, Lindeskovgård. Derefter fulgte i en kort periode Vagn Jespersen, Tågense, søn af 
foreningens første formand. I årene 1957-59 stod foreningen uden formand, indtil gårdejer 
Lars Peter Rasmussen, Skovbogård trådte til i 1959. I 30 år har Lars Peter Rasmussen bestridt 
formandsposten, indtil han i 1989 blev afløst af Hans Chr. Rasmussen, Kildeskovgård, Øster 
Ulslev. Landmandsforeningen er den sidste landmandsforening i Danmark. 

16. marts En redningsplan for svømmebadet i Kettinge er undervejs. Der er stiftet en forening 'Svømme-
badets Venner", der fra starten har omkring 160 medlemmer. Foreningens første formand bli-
ver initiativtageren i aktionen: Anders Finn Jensen, Kettinge. (F.T.) 

19. marts 16 beboere på Aarestrupvej og Skansevej har besluttet at anke Nysted kommunes godkendelse
af det kommende dyrehospital på Aarestrupvej. Man frygter lugtgener, støvgener og støjgener,
siger beboergruppens talsmand, skoleinspektør Kaj Nilsson. Gruppen peger bl.a. på, at dyre-
hospitalet kommer til at ligge kun 20-30 meter fra børnehavens legeplads. (F.T.) 

22. marts Konditor Bent Pedersen, Nysted Konditori, åbnede i går Nysted Havnerøgeri. Fiskene - alt 
efter årstiden - hentes i Hesnæs, men rengøres i Nysted. 

25. marts Arbejdet med at omlægge Gammel Torv går nu i gang, selvom den store bronzeskulptur fra 
Statens Kunstfond først ankommer næste år. Den knap 3 meter høje vandkunst er udført af 
billedhuggeren Morten Stræde og er betalt med 600.000 kr. af Statens Kunstfond. Materialet 
er bronze, og figuren er "ren geometri". 

Morten Stræde har i øvrigt netop modtaget Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat med 
150.000 kr. om året. (F.T.) 

26. marts Turistbureauet i Nysted, der siden efteråret 1990 har været etableret på rådhuset, flytter nu 
tilbage til turistforeningens egne lokaler ved siden af rådhuset. (F.T.) 

Nysted Turistfart
30. marts Nysted Turistfart kan den 1. april markere 25-året for overtagelsen af busdriften. Det var den 

1. april 1966, at SNNB-banen standsede driften, og en af baneselskabets chauffør, Børge 
Pedersen, sikrede sig busruterne i den sydlige region: Fra Nykøbing til Nysted og videre til 
Rødby. 

Børge Pedersen er nu 79 år, og for 7 år siden overtog sønnen, Arvid, virksomheden samme med
sin hustru, fru Jytte. Selskabet råder over 11 busser og har 17 medarbejdere. Selskabet har 
kontrakter med STS og en række rejseselskaber. Sammenlagt kører busserne over 1 mio. kilo-
meter om året. 

30. marts I et tillæg til Folketidende berettes i tekst og billeder om anlægsgartner Per Hansens 25 års 
jubilæum som selvstændig erhvervsdrivende. Hans virksomhed på Wichmandsvej i det tidli-
gere champignongartneri beskæftiger i højsæsonen 65 medarbejdere, og i de stille perioder 
et dusin medarbejdere. 

I 12 år har "Per Gartner" stået for parkforvaltningen i Nysted kommune. Kommunens borgere 
kan indlevere grenaffald i virksomheden, der ligger nær den kommunale containerplads. Gre-
ne oparbejdes til træflis, der er velegnet til at lægge i bede og omkring træer og buske som 
et led i en naturlig ukrudtsbekæmpelse. Ordningen har samtidig den fordel, at kommunen 
slipper for grenaffald i de opstillede containere.

3. april Nysted kommune køber dataanlæg for 2,9 mio. kr. skriver Ny Dag. EDB-udstyret skal gøre Ny-
sted kommune til Danmarks første papirløse kommune. Foruden et PC-netværk anskaffer 
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kommunen programmer, en minidatamat og et antal prin- tere. Alene denne leverance løber 
op i 2 mio. kr. Dertil kommer et antal scannere til indlæsning af den indgåede post, appara-
turet til lagerkapacitet og andre nødvendige hjælpemidler. 

Leverandøren - Dansk Data Elektronik i Herlev - tager kommunens gamle dataudstyr tilbage 
for en pris af 500.000 kr. Der er endelig også afsat 400.000 kr. til omskoling af personalet. 
Det papirløse administrationssystem forventes iværksat den 1. maj.

4. april Personaleforbruget i Nysted kommune synes at være anbragt på den rette hylde, skriver Fol-
ketidende. Gennem længere tid har Nysted kommune haft et ansættelsesstop, og der er i dag
ansat 59,5 personer pr. 1000 indbyggere. I de kommuner, Nysted kan sammenlignes med, er 
der ansat 60,2. I amtet er gennemsnittet 62 medarbejdere pr. 1000 indbyggere. 

Nysted bruger 16.208 kr. pr. indbygger i kommunal driftsudgift. Tallet for sammenlignelige 
kommuner er 16.882 kr., og amtets kommuner i gennemsnit:16.565 kr. 

6. april En trykkerimaskine til 3 mio. kroner giver Nysted Bogtrykkeri i Adelgade en særlig status, for-
tæller F.T. Trykkeriet kan nu i en enkelt arbejdsgang producere firefarvede tryksager i eks-
prestempo. Den nye Heidelberg-maskine er foreløbig den eneste af sin art på Lolland-Falster. 
Den nye maskine kan producere 8000 firefarvede tryksager i timen, og den er computerstyret.

6. april Den 1. april var det 25 år siden, at Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted banen sidste gang kørte 
med tog. Jernbanedriften er nedlagt fra samme dato. (F.T.- bagsiden) 

8. april Da Nysted Roklub i lørdags hejste standeren for klubbens 67. sæson, kunne slagtermester 
Aksel Hansen samtidig notere sig et personligt jubilæum - han var nemlig med til stander-
hejsningen for 60. gang. Aksel Hansen var med første gang som 14-årig. 

Sønnen, pølsemager Peder Hansen, har taget arven op efter sin far, idet han igennem mange 
år har været træner og leder indenfor rosporten. Formand i dag er Jan Gleie, der samtidig er 
formand for Fritidssamvirket - sammenslutningen af en række sports- og andre organisationer.

8. april Ved Per "Gartner" Hansens 25 års jubilæum i lørdags var blandt flere hundrede gratulanter 
også lægesekretær Ani Plenge, der var Per Hansens allerførste kunde i 1966. 

11. april Nysted kommune første skridt ind i "den fagre" EDB-verden blev taget på rådhuset i går da 
kontrakten med EDB-FIRMAET Dansk Data Elektronik, Herlev, blev underskrevet på rådhuset. 
Firmaet skal levere elektronik for 2,5 mio kr. Dette beløb svarer dog efter sagkyndiges mening
kun til halvdelen af prisen for det store udstyr, der bl.a. omfatter 57 terminaler. Det skyldes, 
at kommunen i samarbejde med Kommunedata har indvilget i at deltage i et pilotprojekt, der
skal vise, om det papirløse samfund kan indføres i kommunalt regi. 

Hel papirløs bliver kommunen ikke, når man går i gang den 1. maj, men mængden af papir i 
omløb skal være reduceret med 75 pct. Samtlige udvalgsformænd bliver udstyret med en 
bærbar PC’er (personlig computer) til hjemmearbejdet. Kun på de kommunale wc’er vil der 
fremdeles være papir, skriver Folketidende. 

11. april Røde Kors afdelingen i Nysted mangler indsamlere til den husstandsindsamling, der skal fore-
tages den 5. maj. Formanden, Alice Nielsen oplyser, at man skal bruge et halvt hundrede ind-
samlere for at kunne dække hele kommunen, men en skriftlig henvendelse til alle kommunens
foreninger har ikke givet respons.

16. april I går faldt der dom i sagen om den brandhærgede ruin på hjørnet af Våsenvej og Vantore 
Strandvej. Den lollandske advokat, der ejer bygningerne, og som siden oktober 1989 er blevet
bedt om at afspærre og sikre sin grund og den nu nedbrændte bygning, får nu forkyndt, at 
han skal følge kommunens påbud inden en måned. Han blev i går idømt en bøde på 5000 kro-
ner for overtrædelse af byggeloven og tvangsbøder på 500 kr. ugentlig, hvis han ikke inden en 
måned har fået gjort noget ved sagen. Ejeren fandt det urimeligt, at han skulle pålagde ham 
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et særligt ansvar, fordi han var advokat. Anklagemyndigheden mente derimod, at det pålagde 
ham et særligt ansvar, at han var professionel jurist. 

Poxy Print i betalingsstandsning
20. april Poxy Print har standset betalingerne, skriver Folketidende på forsiden. Den driftige Nysted-

virksomhed er ramt af afmatningen i elektronikbranchen, men reger med at have en løsning 
klar inden udgangen af maj. 

Poxy Print ejes af Finn Hermansen, der begrunder betalingsstandsningen med, at man ønsker 
at få ro til en finansiel rekonstruktion. Poxy Print fremstiller trykte kredsløb til elektronikin-
dustrien og rammes dermed af den krise, der præger hele industrien. Krisen slog igennem i 
efteråret 1990. Derefter kom Golf-krigen og samtidig måtte vi konstatere et tab på en svensk 
kunde, siger Finn Hermansen til bladet. Vi har i de seneste år investeret kraftigt i ny teknologi
i forventning om et stigende marked, men da vi i stedet har oplevet en afmatning, er vore 
omkostninger blevet for store. Derfor er vi trådt i betalingsstandsning, siger Finn Hermansen. 
Poxy Print er økonomisk sikret i betalingsstandsnings-perioden og fortsætter sin produktion 
uændret. Antallet af medarbejdere reduceres dog til omkring 50. Før krisen satte ind beskæf-
tigede virksomheden 70 medarbejdere. 

Poxy Print etablerede sig som et lille familiefirma i Nysted 1974. I de følgende år udvidedes 
produktionen og medarbejderstaben, der inden udgangen af 1980erne var oppe på 87. Poxy 
Print var dermed ubestridt kommunens største virksomhed. Finn Hermansen blev eneejer i 
1989, da han købte medejeren og svogeren Jørgen Svendsen ud af firmaet. 

22. april Renoveringen af den gamle købmandsgård Adelgade 22 - hvor isenkræmmer Arne Dyremose 
sidst havde forretning - er nu tilendebragt, fortæller Folketidende. I morgen er der mulighed 
for besigtelse af de fem andelsboliger, hvoraf fire ligger i baghuset med en fin udsigt over 
Rørsøen. Den femte ligger i sidehuset. 

Med et indskud på 159.600 kr. kan man sidde for 3.433 kr. om måneden i baghusets tre rums 
lejligheder, der er indrettet i to etager med i alt 84 kvm. Den femte beboelse i sidehuset er 
på 82 kvm. i et plan og bygget sammen med de to butikker, der er indrettet ud imod Adelga-
de. Den er også en trerums bolig og koster 3.370 kr. mdl. med et indskud på 155.800 kr. I den 
månedlige boligudgift er medregnet de årlige fællesudgifter.

Ved den gennemgribende restaurering og ombygning har man forsøgt at føre bygningen tilba-
ge til 1700-tallets oprindelige stil. Facaden mod gårdspladsen er genopført i bindingsværk, og 
ellers er huset opført i vandskurede teglsten i gule farver. 

22. april Ud af et kuld på 39 konfirmander i Kettinge fra årgangen 1941 lykkedes det i lørdags Jytte 
Madsen, Kettinge, at samle 28 til et glædeligt gensyn og genopfriskning af ungdomsminder fra
krigens mørke år. Der var meldt afbud fra seks, to var i mellemtiden døde og tre havde ikke 
givet lyd fra sig. Af de 28 fremmødte var de 22 fra Lolland-Falster. (F.T.) 

23. april Undervisnings- og kulturforvaltningen har netop udregnet, hvor meget kommunens 28 sports-
foreninger kan tilkomme. 

• Tilsammen bruger de i år 1.338.753 kr. til leje af lokaler og drift af egne lokaler. 
• Kommunen har i alt 810.000 kr. at gøre godt med. 
• Kommunen dækker fortsat 75 pct. af udgifterne til sportsudøvere under 25 år, der har

en samlet udgift på 773.833 kr. til leje af lokaler. Det udløser et tilskud på 580.380 kr.
• Herefter er der 229.620 kr. i tilskud til lokaleleje for sportsudøvere over 25 år. (F.T.) 

Underskud i Nysted brugs
24. april Nysted brugs omsatte i 1990 knap 18 mill. kroner, hvilket er en stigning på 2,5 mill kroner, 

skriver Ny Dag. Alligevel viser årets driftsregnskab et underskud på 96.563 kr., oplyste besty-
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relsesformand Kaj Hansen på gårsdagens generalforsamling. 

Der er flere årsager til underskuddet: Efterdønningerne af nybyggeriet i 1989. Renovering af 
p-pladsen. Merudgift til el og varme på grund af udvidelsen samt omlægninger til ”Super-
brugsen". Svindresultatet er forbedret, bl.a. på grund af ansættelsen af butiksdetektiver. Det 
blev i 1990 opgjort til 0,89 pct. af totalomsætningen eller til 158.000 kr. Den første tid som 
"superbrugs" har ikke været så super, fastslog formanden. Regnskaberne for de første tre må-
neder ser ikke godt ud, selvom omsætningen har været "fantastisk god". Priserne er ganske 
enkelt for lave, konstaterede uddeler Mogens Jønson.

27. april Formanden for Markedskomiteen ved Døllefjelde marked, Ole Ottosen, åbnede i går markedet
med et "dødsspring" - et frit fald på 50 meter - dog med elastik om haserne. I løbet af den 
markedsdag fulgte 22 andre efter. 

29. april Døllefjelde marked blev traditionen tro afviklet i St. Bededagsferien. Omsætningen blev på 3-
4 millioner kr., og der forventes et overskud til Døllefjelde Musse Idrætsforening på over 
300.000 kr. Dette beregner en rekord i markedets 12-årige historie. 

En af publikumsmagneterne var elastikspringene fra 50 meters højde. Eleverne i 9 klasse på 
Kettinge skole havde skillinget sammen (300 kr.) til et elastikspring til deres lærer, Jacob 
Mortensen, der netop fyldte 33 år i markedsdagene. Efter springet sagde han til Folketidende:
Det var en oplevelse uden lige. Det er den bedste nedtur, jeg har haft. 
01.05.1991. 

1. maj I mandags døde konsulent Erik Herfelt, en af Nysteds notabiliteter gennem en årrække, i en 
alder af kun 63 år. Erik Herfelt var i en årrække turistchef i Nysted, og han sad i byrådet i 
årene 1982-85 valgt for Kommunelisten. I årene 1981-84 var han turistchef, derefter indtil 
1989 formand for Nysted Turistforening. 

10. maj Et enigt byråd besluttede i aftes, at Ungbo omgående skal træde i likvidation. Ved likvidatio-
nen mister Nysted kommune 258.000 kr. medens staten - der står garant - miste 1,3 mio kr. 
Der er 18 boligenheder i den ombyggede tidligere del af Nysted skole i Østergade.

11. maj En ny restaurant blev indviet på Nysteds hovedstrøg i Adelgade i går. Restaurant "Tidende" 
indehaves af Jørgen Christensen, der i sin tid startede restaurant "Maxim" på hjørnet af 
Østergade-Jernbanegade. Borgmester Leo Thorsen foretog den officielle indvielse. 

16. maj Slagtermester Aksel Hansen, Fiskergade 2, fylder 75 ar den 18. maj. Han overtog sin fars for-
retning i 1944. Faderen, Lars Peder Hansen, etablerede sig i 1908 med både forretning og 
slagtehus på Gl. Torv. I 1974 optog Aksel Hansen sin søn, Peder, som kompagnon. Aksel Hansen 
har været medlem af Nysted Roklub i 60 år, deraf en årrække som kassemester, skriver Folke-
tidende. 

21. maj Storken er kommet, fortæller F.T. Den spankulerer rundt ved Rørsøen og slår af og til et sving 
ind over Aalholm slot, hvor den af og til kommer i slagsmål med de fastboende fiskehejrer. 
Endnu er storken ikke begyndt at yngle, men den er efterhånden ved at blive en fastboende 
sommergæst. Måske sonderer den bare terrænet, før den senere slår sig fast ned med sin 
mage. 

21. maj Svømmebadet i Kettinge blev åbnet på ny 2. pinsedag, efter at en kreds af frivillige har arbej-
det i et halvt år på klargøringen. Økonomien bag svømmebadet skabes nu af omkring 250 
"venner", der betaler et betragteligt kontingent for at bevare det, efter at kommunen har 
opgivet driften. Vandet er opvarmet til 25 grader, fordi Kettinge Savværk har lovet at levere 
gratis varme i to år. Formand er Anders Finn Jensen. Svømmebadet vil være åbent indtil den 
14. september. (N.D. ) 

22. maj Når borgmester Leo Thorsen i morgen præsenterer det omstridte havneprojekt for offentlig-
heden, kan han vente en protest fra en kreds af brugere af havnen. Iflg. Folketidende finder 
kredsen det forkert at opføre 44 lejligheder i to etager, bl.a. fordi det vil øge det forholdsvis 
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snævre havneområde. Brugerne anfører endvidere, at projektet tilsyneladende ikke giver 
plads til erhvervsfiskerne.

22. maj Tyngden i sundhedsplejen skal flytte fra institutionerne til hjemmene, siger sygeplejerske 
Anne Tingsted Nielsen, der fra den 1. juni skal lede hele sundhedsområdet i Nysted kommune.
De stive faggrænser mellem sygeplejersker, sygehjælpere og hjemmehjælpere bliver i 
fremtiden mere flydende. 

I fremtiden skal vi ikke arbejde med fast timetal til hver enkelt klient, men efter det reelle 
behov hos den enkelte. Dette skulle gerne give mere "luft" til det, vi kalder "de grønne timer".
Hvis fru Olsen har behov for at gå en tur på havnen, eller skal have hjælp til at besøge børne-
børnene, så kan vi bruge et par timer på det, i stedet for at jage videre til hr. Jensen, som 
måske ikke har brug for de 10 timer ugentlig, han er normeret til. Den slags vurderinger vil i 
fremtiden blive lagt ud til det opsøgende personale, og resultatet skulle gerne blive et mere 
følsomt og fintmærkende socialt netværk, siger Ann Tingsted Nielsen. 

Den nye struktur omfatter 110 medarbejdere på sundhedsområdet. Heraf er de 35 sygehjæl-
pere og 35 er hjemmehjælpere. Udover arbejdet i institutionerne kommer medarbejderne i 
mere end 50 hjem, hvor behovet for hjælp varierer fra 1 til 25 timer ugentlig. 

22. maj Fra den 4. juni er der kun én Unibank i Nysted, og den ligger i Adelgade, skriver Folketidende 
efter gårsdagens pressemøde med områdedirektør Erik Mortensen. Huset i Jernbanegade (tid-
ligere Andelsbanken) sættes til salg. Sammenlægningen medfører ikke lokale afskedigelser 
blandt personalet. Personaleindskrænkning sker kun ved naturlig afgang, forsikrer Erik Mor-
tensen.

Nyt havneprojekt
24. maj Omkring 300 mennesker var mødt i Skansepavillonen, da det meget omtalte nye havneprojekt

blev forelagt af byrådet og repræsentanter fra arkitektfirmaet Friis og Moltke, Århus. Fron-
terne blev trukket skarpt op, og der blev skudt med skarpt fra begge sider af bordet. Hvis vi 
ikke gør noget nu, er jeg bange for, at der, om få år ikke er nogen selvstændige Nysted 
kommune, sagde borgmester Leo Thorsen. Med dette turistprojekt kan vi selv styre 
udviklingen omkring turismen. Byrådsmedlem Børge Wilcken-Petersen var imod projektet, der
bl.a. strider mod lokalplanen for området. En lokalplan er ikke endegyldig, svarede Leo 
Thorsen. Den kan altid ændres. 

Enkelte deltagere i debatten mente, at de planlagte 44 boliger ville komme til at stå under 
vand, når der var højvande. Vi er nødt til at bygge boligerne, replicerede Leo Thorsen. De er 
det økonomiske lokomotiv i hele projektet. Formanden for teknisk udvalg, Arne Høegh, under-
stregede, at byrådet i denne sag har spillet med åbne kort. Vi har vedtaget noget på forhånd, 
men fremlægger kendsgerningerne. Så kan borgerne tage stilling. Efter mødet understregede 
Leo Thorsen, at borgermødets negative udfald ikke har rokket ved det store flertal i byrådet, 
som vil gennemføre ombygningen af havnen. Vi er fortsat indstillet på at gennemføre projek-
tet, men det gør selvfølgelig indtryk med så mange protester. Men hvis vi skal udvikle Nysted 
kommune, er turismen den eneste vej frem, fastslår borgmesteren overfor Folketidende. 

Tysk og engelsk kapital til det store planlagte havneprojekt er ikke noget problem - uanset om
det vil koste 200 mio. kr. eller en halv milliard. Det udtalte arkitekt Jørgen Richter Mikkelsen 
fra det finansieringsselskab i Århus, som er koblet på havneprojektet. 

24. maj Til lykke, Nysted. I kan roligt hejse det blå flag både i havnen og på stranden ved Skansen, 
siger kampagneleder Jørgen Hasseldam fra Friluftsrådet. Flaget markerer, at vand, miljø og 
fritidsfaciliteter er i top. Det blå flag gives kun, hvis vandet analyseres for colibakterier hver 
14 dag, og der ikke er olieforurening. 
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27. maj På generalforsamlingen i Nysted efterskole kunne forstander Anders Bondo fremlægge skolens
hidtil bedste regnskab: Et overskud på 320.000 kroner efter afskrivninger. Skolen har i inde-
værende sæson 111 elever, og omkring 40 af disse vil også fortsætte i næste skoleår. 

27. maj Ledende hjemmesygeplejerske gennem ni år Ninna Pedersen tager i dag af sted som den ene-
ste sygeplejerske fra Lolland-Falster til de hjemløse kurdere i det nordlige Irak. Det er Fol-
kekirkens Nødhjælp, der udsender Ninna Pedersen. Hun har mange års erfaring med arbejde i 
krigshærgede områder, idet hun i en lang årrække var udsendt som sygeplejerske til Etiopien. 
I Irak kommer hun til at bo under de samme primitive forhold som de flygtninge, hun skal 
hjælpe. Opholdet skal vare et par måneder. 

2. juni Helle Bækkel (født Pedersen) tituleres i Folketidende som "Revydronningen fra Øster Ulslev". 
Siden 1981 har hun stået for mindst 3 revyer om året. I juni havde hun skrevet "mølle-spillet",
der blev opført foran Kettinge mølle i forbindelse med B.1990s årlige møllefest. Den 6. juli er 
der premiere på Øster Ulslev Boldklubs Revy 91. 

Mest kendt er Helle Bækkel for sit mangeårige samarbejde med pensionist-revyskuespillerne 
"Pisterne". Deres spil handler om de ældres glæder, sorger og problemer og er tit barske ind-
læg imod behandlersamfundets behandling af ældre medborgere. "Pisterne" har optrådt i hele
landsdelen, i København og på Bornholm. 

"Jeg kan godt love dig, at det tager kegler, når vi giver nummeret med den ansatte fra kom-
munen, som selv må prøve at gå med kæmpeble, der kun bliver tømt én gang i døgnet" for-
sikrer Helle Bækkel, der i mange år selv har arbejdet på plejehjem, dels på det kommunale 
"Solgården", dels på "Lindevang" i Sakskøbing. "Vi prøver at tale de gamles sag", slutter Helle 
Bækkel, der til efteråret regner med at få premiere på sin revy nr. 50 på bare ti år. Godt 
skuldret, ikke mindst når man tager den alvorlige baggrund for "Pist" - revyerne i betragtning. 

5. juni "Dania Line" flytter fra Nysted til Rødbyhavn i den kommende uge, oplyser Folketidende. Re-
deriet oplyser, at det er det planlagte havneprojekt i Nysted, der spænder ben for fortsat 
sejlads fra Nysted. Rederiets rute fra Nysted til Warnemünde berøres ikke af rederiets beslut-
ning. Nysted kommune opsagde i juni formelt lejekontrakten med Dania Line med virkning fra
udgangen af 1992 for at stå frit m.h.t. at disponere havnearealerne. 

6. juni Foreningen "Norden" i Nysted har det dårligt, mener mangeårigt medlem gårdejer Lars Peter 
Rasmussen, Frejlev. Han er netop vendt hjem fra et venskabsbesøg i Nysteds finske venskabs-
by, Vehkalahti. Ingen fra bestyrelsen i Nysted deltog. Foruden L.P. deltog borgmester Leo 
Thorsen, og 1. viceborgmester Bent Bille-Hansen med fruer og sidstnævntes søn i venskabsbe-
søget. Det giver i alt 6 personer fra Nysted. Til sammenligning oplyses, at den svenske ven-
skabsby havde sendt en delegation på 33, og fra Norge kom 27 fra "Norden". 

På den hensygnende forenings vegne modtog Lars Peter Rasmussen den såkaldte "vandreklok-
ke", som skal hænge på Nysted bibliotek og minde om, at byen er vært for det næste ven-
skabstræf i 1993. Hvis altså foreningen "Norden" eksisterer til den tid. Det var anderledes, når
Nysted drog til Finland i slutningen af 70-erne, siger L.P. For 16 år siden, satte vore værter os 
til at hugge træer i skoven. Det område, vi dengang ryddede, er nu bebygget, bl.a. med en 
skole. 

8. juni Kurt Clausen, Trepilevej, har i de seneste 5 år samlet gamle landbrugsmaskiner og har en stæ-
dig drøm om at ville skabe et landbrugshistorisk museum, fortæller Folketidende. Kurt Claus-
en har allerede indsamlet omkring 100 landbrugsmaskiner. 
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Samlingen ældste maskine er den såkaldte Holby såmaskine fra 1891. En anden perle er et 
tærskeværk fra Asnæs fra 1930erne. John Deere selvbinderen er også for længst udgået af 
produktionen. Det samme gælder roeoptageren fra Dannemare og kvashuggeren fra Kalø, 
fortæller Kurt Clausen. Hver enkelt maskine repræsenterer et trin i den udvikling af dansk 
landbrug, der har gjort det til et af verdens førende og mest effektive. 

Kurt Clausen opfordrer nuværende og tidligere ejere af ældre landbrugsmaskiner til at skæn-
ke de forældede maskiner til det kommende museum. Han skal nok selv klare at forvandle 
dem fra skrotbunker til pæne nymalede maskiner, som med tiden nok vil kunne påkalde sig 
interesse langt udenfor en kreds, der har anvendt maskinerne i bedriften i sin tid.

8. juni 50 børn står på den akutte venteliste og venter på en ledig plads i dagplejen, oplyser Social-
udvalget til Folketidende. Nysted børnehave har 25 på venteliste. "Humlebien" i Kettinge har 
14, der venter på en plads, og Birkehuset i Øster Ulslev har 29 børn på venteliste. Socialud-
valget har budgetteret, at der i 3-års perioden 1992-95 skal anvendes 6,5 millioner kroner på 
dagpleje og daginstitutioner. 

9. juni I Rødbyhavn fejrer de kommunale myndigheder og repræsentanter for Dania Line, at rederiet 
fra i dag indleder sejladserne fra Rødbyhavn i stedet for fra Nysted. Der vil blive to daglige 
afgange fra de DSB-ejede færgelejer i Rødbyhavn mod 1 afgang fra Nysted, idet afstanden til 
Burgstaaken er kortere fra Rødbyhavn end fra Nysted. Det er i år 18 år siden, at Dania Line 
søgte om lov til at sejle fra Rødbyhavn. Opsigelsen af aftalen med Nysted kommune har 
muliggjort, at den gamle plan nu kan virkeliggøres (Folketidende) 

9. juni Socialdemokratiet i Kettinge-Bregninge bakker op om borgmester Leo Thorsen og byrådets 
tanker om et havneprojekt. Samtidig præsenterer formanden, Tommy Romme, ønsker om et 
kurhotel og en golfbane. Sammenlagt vil disse tiltag øge turismen og sikre, at udviklingen i 
Nysted ikke går i stå, siger bestyrelsen fra Kettinge-Bregninge socialdemokratiske forening i 
sin udtalelse (Folketidende)

11. juni Hussalget i Nysted går stærkt lige nu, skriver Folketidende efter en samtale med ejendoms-
handler Mogens Kildsgaard. Siden den 1.maj har han solgt mere end 10 huse, og det er en 
fordobling af omsætningen i forhold til sidste år. 

Mogens Kildsgaard mener, at der er flere årsager til den kraftige stigning: En del af forklarin-
gen er, at fritagelsen for stempelafgift slutter den 1.juli, og købere sparer derfor 8 - 10.000 
kr. på et gennemsnitshussalg. En anden forklaring er, at priserne i Nysted er rimelige, byens 
beliggenhed er uovertruffet, og byen har rigtig mange plusser: En tennisbane, et fint havne-
miljø, en fabelagtig og de mange servicefaciliteter, som en by skal have. 

Købere kan f.eks. være førtidspensionister fra dyre københavnske omegnskommuner, der 
efter hussalg står med en ret stor frikapital. Hvis der åbner en fabrik i nabokommunerne kan 
jeg også få en opringning fra virksomheden, der spørger, om vi kan skaffe huse til deres med-
arbejdere. Folk har den indstilling at man bor i Nysted, selvom man arbejder i andre byer. Det
har overrasket mig, at selv huse i millionklassen går så hurtigt. 

Mogens Kildsgaard har dog unge købere fra egnen, der køber et gennemsnitshus til 300.000 - 
400.000 kr. Mogens Kildsgaards priser på huse spænder fra 125.000 kr. til huse i millionklas-
sen med udsigt over Nysted Nor. 

11. juni I kælderen til Aalholm slot har en tyv i nattens mulm og mørke brudt en hængelås op, og har 
fjernet to antikke duelpistoler. Baronesse Elisabeth Raben-Levetzau blev vækket af tyverialar-
men, men troede, at det var flagermusene, der havde sat den i gang. Baronessen formoder, at
tyvene vil søge at afsætte pistolerne i udlandet. Værdien af dem ligger mellem 5.000 kr. og 
25.000 kr. - stykket. (N.D.) 

12. juni Indbyggerantallet i Nysted kommune falder. I 1980 var der 6089 indbyggere i kommunen Tallet
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er i 1990 faldet til 5902. Det skønnes, at antallet i år 2000 kun vil være 5332, altså 757 færre 
på bare 20 år. Fra 1990 til år 2000 forventer kommunen en stigning i aldersgruppen 25-66 år 
på 159 personer. I gruppen 17-24-årige vil der være et markant fald fra 605 i dag til 519. Og 
der vil blive 11 færre af de 0-6-årige, så intet tyder på ventelister i daginstitutionerne, 
skriver Folketidende.

Kommunalt overskud
12. juni Nysted byråd havde i aftes det kommunale regnskab for 1990 til behandling. året sluttede 

med et overskud på 11,8 mio. kr. 

I den sociale sektor har der været udgifter på knap 48 mio kr. Det er et merforbrug på 2,1 mio
kr. i forhold til budgettet. Der har i 1990 været en merudgift på 503.000 kr. til hjælp til an-
skaffelse af motorkøretøjer til handicappede. Denne tendens synes at fortsætte i indeværen-
de år, hvor der er budgetteret med to biler, men der er allerede bevilget tre, og der forelig-
ger yderligere 6 ansøgninger. Afgørelsen for denne hjælp ligger i revaliderings- og pensions-
nævnet, som kommunen kun har begrænset indflydelse på. (N.D.) 

12. juni Nysted kommune har 329 ansatte. Omsat til fuldtidsansatte:13,65 under teknisk forvaltning, 
80,53 i undervisnings- og kultursektoren, 183,54 i socialsektoren og 50,78 på rådhuset m.v. 
(N.D.) 

20. juni 2514 borgere siger nej til den ambitiøse havneplan, skriver de to dagblade. En selvbestaltet 
protestgruppe afleverede underskrifterne til borgmester Leo Thorsen på rådhuset i går. Initia-
tivtageren til protesten fhv. læge Svend Malmstedt oplyste i forbindelse med overrækkelsen: 
Der har været besøg hos kommunens 2416 husstande. Der foreligger svar fra 63 pct. af ca. 
4300 stemmeberettigede vælgere. Blandt de 2720 underskrifter findes svar fra 83, der siger ja
til projektet, 123 svarer: Ved ikke. 

Borgmesteren replicerede: Vi er klar over i byrådet, at anstødsstenen i projektet er bebyggel-
sen på havnen, og vi arbejder på, at begrænse dette. Overrækkelsen skete i projektørlyset 
fra TV-Øst, der senere på aftenen sendte en reportage. 

21. juni Ved skoleafslutningen på Nysted skole sagde lærer Nanna Christensen farvel efter 34 år. Nan-
na Christensen kom til Nysted i 1957, og hun virkede som håndgernings- og formningslærer-
inde. Desuden har Nanna Christensen undervist i dansk, i idræt og specialundervisning. Nanna 
Christensen blev varmt hyldet af skoleinspektør Kaj Nilsson og af lærerkollegiet 

1. juli Danmarks sidste tangfisker, Poul Erik Larsen, Nysted, fortæller i Folketidende om sit arbejde.
Den tang, der fiskes op mellem Kløverrevle og Hyllekrog, anvendes til at udvinde stivelse, der
anvendes bl.a. i vingummi og flødeis. Desuden er der tangprodukter i en del tabletter, og ca-
caomælk får sin tyktflydende konsistens ved hjælp af tang. Gelatinen bruges også i marmela-
de, sky, buddingpulver og kagecreme. 

Fra Nysted køres tangen til forbehandling i Havnsø og derefter til fabrikken i Vallensbæk. Dan-
mark har ikke tang nok til sit eget forbrug, men importerer hvert år store mængder bl.a. fra 
Philippinerne. 

Poul Erik Larsen har fisket tang fra Nysted i mere end 20 år, og der er ikke udsigter til, at tan-
gen forsvinder, forsikrer han: Tang har det som grisen fra Valhal - det bliver ved med at vokse 
og gro. Nysted-tangfiskeren frygter dog, at hans dage er talte, hvis det store havneprojekt 
gennemføres. Der er på tegninger og modeller ikke afsat kajplads til Nysteds og Danmarks 
sidste tangfisker. 

10. juli Nu afdøde gårdejer Johan Høj har testamenteret sin gård i Vantore til Kræftens Bekæmpelse. 
Johan Høj var født og opvokset på gården, som han drev sammen med en bror, der døde for 
par år siden. Johan Høj var dødsmærket af kræft, og han skrev sit testamente kort før, han 
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skulle til den behandling på Rigshospitalet, der blev hans sidste. Gården, der er en af de få 
gældfrie gårde på Lolland, har en anslået værdi på 5 mill. kr. (Folketidende) 

10. juli Folketidende fortæller, at fisker Carl Erik Olsen og hans skib "Inge" fik en meget kort karriere 
som fuldtidsfisker fra Nysted havn. Ved et uheld med en pumpe løb - iflg. fisker Larsen - 12 
liter dieselolie ud i havnen. Det kostede en bøde på 6.700 kr. Skipper Larsen føler sig dårligt 
behandlet af Nysted kommune repræsenteret ved stadsingeniør Hans-Erik Johnsen, som i 
utvetydige vendinger gav kutterejeren besked om, at Nysted havn ikke er et sted for fiskere, 
siger Carl Erik Larsen. Med kutteren "Inge" ville han lande pighvar, torsk og fladfisk i Nysted, 
men nu har han valgt at bruge Rødbyhavn som sin base. 

12. juli Et konsortium vil bygge tyve sommerhuse ved Skansen i Nysted, fortæller Folketidende. Borg-
mester Leo Thorsen bekræfter overfor bladet, at man har fået en henvendelse, som overvejes
seriøst. Husene skal opføres på det areal ved Kløverrevle, hvor der for nogle år siden var 
planer om et hotelprojekt. Byrådet skal nu drøfte forslaget på sit møde i august.

12. juli Bønnelyckes pakhus mellem Adelgade og Ny Østergade vil for første gang danne rammen om 
en kunstudstilling, fortæller Ny Dag. Det er Nysted Kunstforening, der står for udstillingen, 
hvor 16 kunsthåndværkere viser deres arbejder. Udstillingen omfatter også arbejdende værk-
steder. I forbindelse med arrangementet vil der den 2. august blive arrangeret foredrag om 
vin og vinsmagning. 

13. juli Den tyske rente og de milde vintre er investeringsselskabet DIFKOs forklaring på, at dem, der 
har købt anparter i halmvarmeværkerne i Toreby, Nysted og Væggerløse, nu får en ekstrareg-
ning på 12.000 kr., fortæller Ny Dag. 

Da DIFKO i 1987-88 tegnede anparter i halmvarmeværkerne stillede man investorerne i udsigt.
at de ville få et skattefrit afkast på 60.000 kr. Virkeligheden er nu, at investorerne får en 
ekstraregning på 12.000 kr. De hæfter for 50.000 kr. pr. anpart, men DIFKO har valgt at nøjes 
med at afkræve investorerne 12.000 kr. i denne omgang. 

15. juli Tyveknægte har fjernet forskellige ting fra den arbejdende kunstudstilling i Bønnelyches 
pakhus. Alene fra guld- og sølvsmedjen er der stjålet råvarer for 30 - 40.000 kr. Desuden er 
der fjernet en halv snes kasser øl. (Ny Dag) 

16. juli Politiet i Nykøbing F. har en formodning om, at de skal søge tyvene fra den arbejdende kunst-
udstilling i Nysted-området. Der er formentlig tale om gamle kendinge, mener kriminalkom-
missær Dissing. 

17. juli Det er helt usædvanligt, at vi ikke kan sælge andelsboliger i den prisklasse, siger, ejendoms-
handler Jørgen Kristensen, Nykøbing F. Firmaet Knud Kristensen har siden december 1990 søgt
at sælge Nysted kommunes andelsboliger i Adelgade. De ligger i prisklassen fra 159.000 kr. for
82 kvm i 2 plan. 

Vi har haft mange henvendelser, især fra ældre mennesker, men de siger fra, når de opdager, 
at boligerne er i 2 etager. Trappen er for stejl. Den femte bolig i komplekset er solgt, men 
den er også i ét plan, siger Jørgen Kristensen til Folketidende. Borgmester Leo Thorsen siger 
til bladet, at kommunen nu vil gøre en ekstra indsats for at sælge de fire tomme boliger, der 
ligger med en pragtfuld udsigt over Rørsøen. Det kan godt være, at der er gjort en fejl fra 
begyndelsen ved, at man ikke byggede en altan på boligerne, eller også har kommunen været 
for dårlig til at markedsføre byggeriet, siger Leo Thorsen til Folketidende. 

17. juli Ny Dag beskæftiger sig igen med det guldkup, der blev forøvet lørdag nat overfor kunstnernes
udstilling i Bønnelyches pakhus. Kriminalpolitiet har anholdt en ung mand ("en gammel ken-
ding"), men der har formentlig været flere om indbruddet, mener kriminalpolitiet. Det er 
endnu uvist, om det lykkes for kriminalpolitiet at skaffe de stjålne guld- og sølvvarer tilbage. 
Deres markedsværdi: Ca. 40-50.000 kroner. 

18. juli Mekaniker Frederik Ottosen, Kettinge, er død 81 år gammel. Han etablerede sig i Kettinge i
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1936. I en årrække var han bestyrer ved Kettinge-Frejlev vandværk. 

20. juli Nysted skal i august være vært for en LEDA-konference (Local Employment Development Ac-
tion Programme). Sådanne konferencer holdes i 24 regioner i EF-lande, og Lolland er en regi-
on under det storstillede projekt, skriver Ny Dag. Formålet med konferencen er bl.a. at få 
belyst mulighederne for, om kultur kan være igangsætter for en lokal erhvervs- og turist-
udvikling samt, om byfornyelsen kan virke for lokal erhvervs- og turistfremme. 

Nysted kommune er arrangør for konferencen i samarbejde med Storstrøms amts Arbejdsmar-
kedskontor og Kulturafdelingen. Samtlige kommuner på Lolland er inviteret til at sende re-
præsentanter, og tre udenlandske gæster fra EF deltager i konferencen. 

24. juli Folketidende introducerer på forsiden borgmester Leo Thorsen som blikkenslager, der hver 
dag – når han går hjem fra rådhuset - bruger et par timer på at restaurere gammelt fornemt 
arabisk kunsthåndværk, som han får tilsendt fra en antikvitetshandler i Kuwait. Leo Thorsen 
er uddannet som riselør på Guldsmedehøjskolen. Flere af de middelalderlige islamiske kunst-
genstande, Leo Thorsen har haft mellem hænderne, har været udstillet på Louisiana, og han 
har lavet ting for Davids samling i København – Danmarks fineste samling af islamisk kunst. 

26. juli LT-træsko er godkendt som leverandør af træsko til landets sygehuse. Ejeren af Kettinge-
virksomheden, Karl Andersen, oplyser, at der foreløbig skal laves 9000 par af denne type. 
Den tidligere ejer Kim Johansen fortsætter som daglig leder, og man regner med, at ordren vil
betyde 3-4 flere medarbejdere, fortæller Folketidende. I Jul Madsens nu nedlagte købmands-
virksomhed vil fabrikken indrette engros salg, der skal holde åbent et par gange om måneden.

30. juli Nysted-krøniken husker over 100 års købstadshistorie, fortæller Folketidende i en reportage 
om nuværende lokalhistoriske beretning. I Nysted lægges dagligt brikker til den lokalhistorie, 
som Nysted købstads historiker - og eneste æresborger, stiftsfysicus C.A. Hansen - startede for
mere end 100 år siden. 

Vigtige begivenheder og personalia om markante skikkelser i byens liv bliver sat på prent og 
gemt til eftertiden, fortæller formanden for Lokalhistorisk Arkiv, Aage Poder, der har over-
taget redaktionen i april 1990 efter pens. overlærer Ellen Yde. En af byens markante skik-
kelser, kantor og overlærer Grønbech-Jørgensen førte også dagbogen i en lang årrække. 
Lokalhistorisk Arkiv har en kopi af den oprindelige håndskrevne byhistorie. Den er skrevet af 
C.A. Hansens datter med samme nydelige håndskrift, som den, faderen anvendte for 100 år 
siden. 

Den oprindelige krønike opbevares i bankboks, men både borgmesterkontoret og arkivet råder
over mikrofilmede kopier. Originalen er illustreret med fremragende akvareller udført af C.A. 
Hansen, der dermed beviste, at han kunne andet end at skrive lokalhistorie og lede det syge-
hus ved Skansen, som han var fadder til. 

Vore kilder er de to lokale dagblade, Folketidende og Ny Dag, samt i et vist - mindre - omfang
Nysted avis, fortæller Aage Poder til Folketidende. Man kan sige, at Nysted-krøniken også 
husker "den sne, der faldt i fjor" konstaterer bladet.

31. juli Tyske sejlere svigter Nysted, konstaterer Folketidende på forsiden. Havnefoged Børge Nør-
gaard oplyser til bladet, at der indtil den 31.7. har været registreret nøjagtig 3.000 bådnæt-
ter mod 3.481 i samme periode i fjor. Børge Nørgaard fortæller, at sejlende tyske turister gi-
ver forklaringen på nedgangen: Nysted har fået konkurrence fra de tidligere østtyske havne, 
som besøges af nysgerrige vesttyske sejlere. Desuden har der i juli været mange regattaer bå-
de i øst og i vest. Men de tidligere østtyske havne kan slet ikke konkurrere med Nysted hvad 
faciliteter går, har de tyske sejlere fortalt Nysteds havnefoged. Men man burde nok have flere
faciliteter, navnlig toiletter, når der i de store sejlerweekender ligger over 100 sejlende 

Indholdsfortegnelse



133

turist-lystfartøjer i havnen, siger Børge Nørgaard. På disse tider må de trængende stå i kø. 

Fyrskib Nr. XI
31. juli Der er kræfter i gang for et erhverve et af verdens ældste fyrskibe, "Fyrskib No. XI" der ligger 

i Frederiksholms Kanal i København, men nu er sat til salg af ejeren, designeren Bo Bonfils, 
fortæller Folketidende. 

Skibet blev bygget på den kendte skibsbyggers F. Sparres bådeværft* i 1879. Skibet er sat i 
tip-top stand, siger formanden for Lokalhistorisk Arkiv, Aage Poder, der også i 1977 søgte at få 
skibet til Nysted, men forgæves, fordi tidsfristen var for kort. Aage Poder peger på, at skibet 
vil kunne anvendes hele året, så det i 4 sommermåneder anvendes til turistformål, bl.a. til 
sejlende turister og som turistkontor, medens det i 7 måneder kan anvendes af  lokalsamfun-
det til koncerter, udstillinger og møder, siger Aage Poder, der på forhånd har sikret sig opbak-
ning til ideen til forskellige lokale foreninger, bl.a. Sejlklub, Bådelaug, Kunstforening og Tu-
ristforening. Prisen for skibet er 3,5 mio. kr., som skal søges skaffet ved fonde. 

*[red: i Nysted]

1. aug. Fisker Børge Leo Jensen, Stubberup, beklager sig i Folketidende over, at han må konkurrere 
med sælerne på Rødsand for at få ål i sine ruser. I juli måned fik jeg ødelagt ruser for 75.000 
kr., og sælerne kan ødelægge op til 15 ruser om dagen, siger han til bladet. De går lige på og 
bider rusen op og tømmer den for indhold, og de går længere og længere ind under land. 

Sidste år fik fiskerne på Lolland dispensation fra forbudet imod at skyde sæler, idet de fik til-
ladelse til - på visse betingelser - at nedlægge seks sæler, men det løser ikke problemet, siger
Børge Leo Jensen til bladet. Sælerne er totalt fredede i Danmark, og på Rødsand har der altid
været en meget stor bestand, der i mange år blev jaget af de to brødre Alfred og Niels Landt 
fra Nysted. 

2. aug. Det bliver sværere og sværere for fiskere og sæler at trives side om side ved Rødsand skriver 
Folketidende. Olaf Christiani fra Skov- og Naturstyrelsen siger til bladet, at der aldrig i Dan-
mark er givet erstatning for skader, der er forvoldt af vildt. 

Svend Tougaard fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg - der forestår optællingen af sæler, der
udvikler sig i danske farvande - siger til bladet, at det meget ofte er enkelte sæler, der udvik-
ler sig til erfarne fisketyve. Han undrer sig i øvrigt over, at selvom sælbestanden i Danmark er
i markant stigning, er stigningen på' Rødsand langt mindre end i andre danske farvande. Dette
undrer biologerne, fordi sælerne på Rødsand har et nærmest perfekt område at boltre sig i.

5. aug. I lørdags samledes 15 af de 23 unge, der i 1951 mødte i Nysted skoles 1. mellem. Blandt jubi-
larerne var Nysteds borgmester Leo Thorsen, som tog imod sine gamle klasse kammerater i 
den gamle skole, hvor teknisk forvaltning nu har til huse. Jubilarerne kommer fra hele landet 
og én fra Norge. 

Gratis børnepasning?
6. aug. Det har vakt opsigt over hele Danmark, at et flertal i Nysted byråd går ind for, at det skal væ-

re gratis at få passet sine børn i Nysted kommune, fortæller Folketidende på forsiden. Vi bli-
ver nødt til at få folk til at flytte til Nysted og fylde de tomme huse, sætte dem i stand, slå 
sig ned og blive gode skatteborgere, siger formanden for teknisk udvalg, Arne Høegh. 

Kommunen kommer ikke til at tabe på det, mener Arne Høegh, der er sikker på, at tilbuddet 
vil tiltrække folk, som i forvejen har et arbejde og som ser det som en fordel at deres børn 
passet gratis. Hvis vi ikke gør et eller andet, stagnerer udviklingen i kommunen, som har 30 
pct. pensionister. Alle som søger eller ønsker arbejde, f.eks. i Holeby eller i andre kommuner, 
skal også være omfattet af tilbudet, men vi lægger ikke skjul på, at det er folk med arbejde 
man, i første omgang sigter på, siger borgmesteren. Gevinsten - i form af øgede skatteind-
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tægter - vil være større end udgiften til børnepasningen mener venstres Arne Høegh og Ny-
steds socialdemokratiske borgmester. 

7. aug. Vi taler så tit om penge, og hvor de skal komme fra. Og det kan ofte være en hæmsko, når en
god ide skal gennemføres. Skal vi ikke bare sige, at det fyrskib skal hjem og ligge til kajs i Ny-
sted. Og så gå i gang med arbejdet. Sådan refererer Folketidende formanden for Teknisk ud-
valg, Arne Høegh (V), der med disse bemærkninger sammenfattede hele den stemning, der 
prægede gårsdagens møde på rådhuset om Fyrskib Nr. XI. På lørdag tager en delegation fra 
Nysted til Frederiksholms Kanal i København, hvor ejeren af fyrskibet, Bo Bonfils, vil præsen-
tere sit skib for de interesserede grupper fra Nysted. 

På mødet gav repræsentanter for Nysted Sejlklub og Nysted Bådelaug tilsagn om, at deres 
medlemmer vil bidrage med arbejdskraft både ved en eventuel ombygning og til vedligehold-
else. Turistforeningen mener, at det er en fremragende ide og en god reklame for byen at få 
fyrskibet til Krusells mole. Turistforeningen vil i givet fald holde flyttedag og indrette deres 
nye kontor i selve skibet; hvis det kommer til byen. 

Jette Olsen - formand for Kultur- og Undervisningsudvalget mente at skibet ville være oplagt 
som koncertlokale til klassiske koncerter, noget som hun synes, at byen i høj grad mangler. 
Aage Poder understregede, at fyrskibet skal drives som et privat foretagende, organiseret i en
fond med bestyrelse og flere små selvstændige udvalg, der kunne varetage de mange aktivite-
ter, som skibet kan benyttes til. Samtidig kan man søge efter sponsorer, der vil bidrage til den
daglige drift. 

8. aug. Fyrskib Nr. XI vil koste 3,5 mio kr., oplyser Folketidende efter en samtale med skibet ejer, 
grafikeren Bo Bonfils. Til gengæld håber Bonfils, at Nysted vil modtage et pragtfuldt Blüthner-
flygel i cubamahogni, der befinder sig på skibet, der har en udsøgt akustik og derfor er vel 
egnet til klassisk musik. Hvis det lykkes for Nysted at finde de mange millioner, er det 113 år 
siden, Fyrskib Nr. XI sidst var i byen. Det har rekorden for fyrskibes tjeneste i danske farvan-
de: 99 år. Fra 1878 til 1977. Fyrskib Nr. XI er det mest velholdte af de gamle fyrskibe, og det 
er verdens næstældste.

8. aug. Lolland-Falsters Fritidsnyt bringer i serien "Hen ad vejen" en glimrende helsides artikel om Ny-
sted (v/Inger Skov Andersen). En stor del af reportagen foregår til søs i landspolitiassistent 
Helge Dresslers motorbåd "Ørnen". Sejlturen omfatter også et besøg i Stubberup havn. Alt i 
alt: En god side, der udbreder budskabet om Nysted som en smuk og grøn kommune ved 
kystnære områder. 

8. aug. Hvis Nysted kommune ønsker at nedsætte taksten for en plads i de kommunale daginstitutio-
ner eller at sætte taksten til nul kr., kan ingen forhindre kommunen i dette. Der er ingen lov-
hjemmel, der forbyder dette, siger MF Klaus Hækkerup til Folketidende Betingelsen er blot, 
at alle forældre stilles ens. Det er Klaus Hækkerups erfaring, at netop prisen for børn i dagin-
stitutioner er en vigtig faktor, når folk skal vælge bosted. Det samme gælder virksomheder.
Men hvis de andre kommuner på Lolland-Falster gør det samme, har Nysted jo et problem gør 
Klaus Hækkerup opmærksom på.
 
Eva Kjer Hansen, socialpolitisk ordfører for Venstre, bekræfter dette synspunkt. Kommunerne 
kan selv vælge, hvordan de vil finansiere daginstitutioner, og hvis man vil lokke skatteborger-
ne til med dette argument, er det op til kommunen selv, fastslår Eva Kjer Hansen, der dog 
samtidig gør sig til talsmand for at privatisere børnepasningsområdet så pengene gives til 
forældrene, der så selv kan bestemme. 

9. aug. Baron Raben-Levetzau ønsker nu at udstykke dele af Aalholm gods, fortæller Folketidende. 
Det betyder, at den formelle landbrugspligt på det rekreative område, som omfatter lystsko-
ven Hestehaven, Aalholm slot og bilmuseet, ophæves. Hestehaven har ikke været benyttet 
driftsmæssigt i de sidste to hundrede år, fastslår baronen. Udstykningen skulle bevirke, at de 
trestjernede turistattraktioner - Aalholm slot og bilmuseum - bevares i området. Med de svin-
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gende konjunkturer i landbruget, er disse attraktioner påvirkelige i økonomisk henseende, og 
dette skulle man kunne undgå ved udstykninger. 
Nysted kommune har ikke noget imod udstykningen, men vil sikre sig, at Hestehaven åbnes 
for publikum i større omfang, end tilfældet er nu, hvor der kun er åbent i week-enden. Det 
har jeg ikke noget imod, fastslår baronen. Rørsøen vil fortsat blive benyttet som mark for 
fedekvæg. 

Turismen er den sektor i verdensøkonomien, som vokser hurtigst, og på den anden side år 
2000 vil erhvervet givet vis være den enkeltfaktor, som bidrager mest til forøgelsen af brutto-
nationalproduktet, fastslog amtsturistchef Glenn Polano ved en EF-konference om udviklingen
i områder med lav vækst, der blev afviklet på The Cottage med Nysted kommune som vært. 
Arbejdspladserne indenfor turistsektoren stiger dobbelt så meget som i andre sektorer fast-
slog Polano, der mente, at begrebet bondegårdsferie vil stige i de kommende år. Han var i 
øvrigt ikke sikker på, at de otte kommuner på Lolland var underlag nok for et større turist-
fremstød. Man skal tænke i større enheder. 

10. aug. Uret på Nysted kirke er nu pillet ned for at skulle gennemgå et hårdt tiltrængt eftersyn hos 
urmager og konservator Søren Andersen, Virket, oplyser Folketidende. Vejr og vind har bevir-
ket, at dele af værket er tæret bort. Uret har ikke været nede siden omkring århundredeskif-
tet. Søren Andersen gjorde en interessant opdagelse, idet han under urskiven fandt rød kalk. 
Kirken har tilsyneladende på et tidspunkt været rødkalket i lighed med en række andre kirker
i landsdelen. I den nordlige urskive fandtes et skudhul. Selve urværket er støbt i smedejern 
hos Funch i København i det herrens år 1853. 

10. aug. Urmager Søren Andersen, Virket, der i sin tid installerede uret og klokkespillet på rådhuset, 
har nu justeret klokkeværket, fordi det var indstillet til at spille alt for højt, fortæller 
Folketidende. Tonen er nu neddæmpet med en halv decibel. 

Klokkeværket kan spille op til 99 melodier, men er kun kodet til at spille 52. De skifter året 
rundt med sange og salmer efter årstiden. Jeg vil gerne kode flere melodier ind, hvis folk har 
nogle forslag, siger Søren Andersen, der tilføjer, at Nysted er den eneste by, der har et klok-
kespil som det, der siden 1987 har siddet på Nysted rådhus. 

10. aug. Teknisk udvalg har besluttet, at alle bådejere skal svare afgift på lige fod med andre bådejere
ved privat bro, selvom sejlklubben mener, at de har krav på at være i havnen uden at betale. 
Sejlklubben har aldrig tidligere betalt havneafgifter, og der findes intet skriftligt materiale, 
som begrunder eller forklarer, hvorfor klubben hidtil har været fritaget for at betale til kom-
munen. Kommunen har aldrig tidligere sendt nogen opkrævning til klubben, der anvender of-
fentlige arealer. Dog vil kommunen fritage både, der benyttes til sportsaktiviteter, instrukti-
on og konkurrencer, oplyser Folketidende. 

12. aug. Nysted beder om 3 mill. kroner til fyrskib Nr. XI, oplyser Folketidende. I denne uge afgår en 
ansøgning fra borgmester Leo Thorsen til Danmarks ubetingede største pengetank: A. P. 
Møller-fonden, hvor Mærsk McKinney-Møller sidder som bestyrelsesformand Den beslutning 
blev truffet efter, at en delegation fra Nysted i lørdags var på besøg hos multikunstneren Bo 
Bonfils, der bebor fyrskibet, der er fortøjret i Frederiksholms Kanal. Bo Bonfils vil have 3,5 
mill. kroner for skibet. 

Fyrskibet er ualmindelig flot og kan bruges til utallige formål, siger formanden for Lokalhi-
storisk Forening, Aage Poder. Så tidligt som i 1977 var han ude efter fyrskibet der er bygget i 
Nysted for over 100 år siden, men dengang kunne man ikke rejse kapital hurtigt nok. Nu har 
Nysted fået tilbudt skibet som førstekøber, men penge er der ingen af - kun masser af god 
vilje og evne til at klare den daglige drift. 

Det hele står og falder med A.P. Møllerfonden. Vi søger fonden om 3,5 mill. plus 100.000 kr. 
det vil koste at bugsere skibet til Nysted med Svitzer (bjergningsselskab), siger Aage Poder. 
Kommunen er villig til at lave forbedrede faciliteter på Krusells mole, hvor skibet skal ligge til

Indholdsfortegnelse



136

kaj. Det understreges i ansøgningen, at overtagelsen af fyrskib Nr. XI vil være helt i tråd med 
den blå turisme, som er et af fremtidens store erhverv, siger Aage Poder til Folketidende. 

12. aug. Folketidende ofrer en helside med fremragende fotografier fra Nysted havn og Nor (i farver) 
udført af fotografen Torben Nielsen, søn af fhv. kommunaldirektør Hemming Nielsen. Han er 
selvlært fotograf, der gennem en årrække har "skudt" Nysted fra alle vinkler, og naturligt nok 
er det motiver med vand, der præger hans billeder, idet han selv bor tæt ved Nysted sejlklub.

13. aug. To af Kettinge skoles lærere, Grethe Jørgensen og Ole Rasmussen fejrede i går 25 årsdag for 
deres ansættelse ved Nysted kommunes skolevæsen. De har i alle årene været ansat ved 
Kettinge skole. 

14. aug. Nysted kommunes udspil om fri børnepasning kan nu mærkes på ejendomsmarkedet, oplyser 
Folketidende i en forsideartikel. Ejendomsmægler Mogens Kildsgaard har allerede haft tre 
henvendelser fra folk, der direkte henviste til politikernes planer om fri børnepasning. Hen-
vendelserne kom fra nabokommuner, bl.a. Nykøbing F. og Maribo

14. aug. Julen er begyndt, forkynder Folketidende, der bringer en reportage om Torben Nielsen fra 
Nysted, der producerer nisser på sin symaskine. Hans nisser kan kravle på garderobestangen, 
hænge på væggen eller bare sidde og hygge sig i en juledekoration. Torben Nielsen håber at 
han udover på hjemmemarkedet også kan afsætte sine nisser til USA og Japan. 

15. aug. Arbejdsledige i Nysted kommune opfordres nu af byrådet til at tage deres børn ud af børne-
haverne for at reducere institutionernes ventelister, oplyser Folketidende. Formålet er at sik-
re plads til børn af forældre, som har arbejde. Byrådet garanterer i samme åndedrag plads til 
børnene i samme øjeblik, som forældrene kommer i arbejde. 

15. aug. Pensionist Knud Sørensen, Nysted, afleverede til byrådsmødet i går en skriftlig protest over en
stigning i kostprisen på Solgården, der skal stige med 55 procent. Prisen pr. måned er herefter
1555 kr. Socialudvalget vil nu revurdere protesten fra de 7 lejere Solgården skriver Ny Dag. 
Ny Dag oplyser, at byrådet i går vedtog at godkende regnskabet for 1990, der sluttede med et 
overskud på 11,8 mill. kroner.

16. aug. Fiskerne Børge Leo Jensen, Stubberup, og Ejler Koch Jensen, Nysted, siger iflg. Folketidende, 
at de har mistet flere hundrede tusinde kr., fordi sælerne i det fredede områder ved Rødsand 
har bidt deres garn i stykker. Det har været et tiltagende problem i de sidste tre år, siger Ejler
Koch Jensen, der mener, at det er sikkert, at den voksende sælbestand på Rødsand ikke er 
født der, men er kommet trækkende helt oppe fra den norske vestkyst. De to fiskere er sikre 
på, at sælerne er ved at presse dem ud af området. Næsten hver gang, de røgter ruserne, er 
de flækket op af sælernes kraftige luffer og tænder. Sidste år fik jeg overbidt 110 ud af 160 
ruser. Det koster en uges slid at reparere ruserne, siger Ejler Koch Jensen. 

17. aug. Nysted kommunes forslag om gratis daginstitutioner, der er omtalt i de fleste af de landsdæk-
kende medier, ville have kostet mellem en halv og to mill. annoncekroner, hvis en kommune 
havde sat et bureau til at søsætte reklamen. Det vurderer reklamemanden Morten Jersild, 
København, iflg. Folketidende. Jersild understreger dog, at reklamen ikke er nok i sig selv. 
Kommunen må bakke sit tilbud op med en politik, der skaber flere arbejdspladser. Ellers vil 
det blive en mislykket kampagne, fastslår PR-manden fra København. 

Omtalen vil typisk blive læst af familier med dobbeltarbejde, men afstanden til arbejdsplad-
sen er meget vigtig, når folk flytter. Jeg tror ikke, at man kan lokke folk, der f.eks. bor mere 
end 50 km. væk fra Nysted, slutter Morten Jersild, der dog erkender, at smukke omgivelser, 
som Nysted kan prale af, dog også er en vigtig faktor. 

20. aug. Skov- og Naturstyrelsen går nu i gang med at understøtte de gravhøje i Frejlev skov, som er 
ved at blive farlige eller falde helt sammen, oplyser Folketidende. Det er det samme hold, 
som har restaureret Kong Svends høj, der nu rykker ind i Frejlev skov for at restaurer to 
kæmpehøje, bl.a. Store Vissings høj. I den ene af højene med et lukket gravkammer er en 
stor dæksten revnet. Den har siden 1920erne været holdt sammen med en jernstang, der nu 
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er knækket. Den erstattes af en slags superlim, lavet af en cementblanding. 

Arkæolog Torben Dehn udtaler til bladet, at området virker meget uplejet, og det er mange 
år siden det store område - der er spækket med oldtidsminder - sidst er set efter i sømmene. 
Mange sten ligger hulter til bulter, så man ikke kan se, hvor de har stået. Egentlige nye ud-
gravninger skal der ikke foretages, idet man mener, at Nationalmuseet ved mange tidligere 
udgravninger har taget, hvad der var af interesse. Arbejdet forventes at vare et par måneder. 

20. aug. Det er ikke sikkert, at Nysted kommune får gratis daginstitutioner, siger socialudvalgsformand
Bent-Bille Hansen til Ny Dag. Jeg tvivler på, at vi har råd til det, og det havde været smartere
første at melde det ud til offentligheden, når det var undersøgt, siger han og oplyser, at det 
var formanden for teknisk udvalg Arne Høegh og borgmester Leo Thorsen, der meldte ud om 
planerne udenom socialudvalget. 

21. aug. Byrådets "tænketank" er nu udvidet med en kvinde: Gurli Ploug Pedersen. Den magtfulde 
erhvervsstyregruppe har hidtil bestået af borgmesteren, formanden for teknisk udvalg, Arne 
Høegh samt de kommunale embedsmænd, kommunaldirektør Erik Brinkved og stadsingeniør 
Hans-Erik Johnsen. Nysted byråd rummer 6 kvinder ud af de 15 folkevalgte. 

21. aug. Nysted kommunes kulturudvalg har på kommunens vegne erhvervet et gobelin vævet af en af 
de polske kunstnere, der p.t. udstiller i Bønnelyches pakhus. Prisen er 7.000 kr., men forman-
den for udvalget, Jette Olsen mener, at et tilsvarende tæppe ville koste mindst 30.000 kr., 
hvis det havde været udført af en dansk kunstner. Det er endnu ikke besluttet, hvor nyerhver-
velsen skal hænge, fortæller Folketidende. 

21. aug. Nysted skal finde 1,8 mill. kr. i budgettet, hvis børnepasning skal gøres gratis. Det svarer til 
den betaling, forældrene yder i øjeblikket. På ventelisten til kommunale institutioner og 
pasningsordninger er der i øjeblikket 50 børn, oplyser Ny Dag. Bladet tilføjer, at bistandsloven
i øjeblikket spænder ben for en gratis børnepasningsordning.

Sæler, skarver og fiskeriet
22. aug. Sælerne på Rødsand er rykket længere mod vest, udtaler fisker Børge Leo Jensen, Stubbberup

til Folketidende. Han har netop fået bidt 13 garn i stykker af sæler, og det kommer til at stå 
ham i 5.000 kr. med tab af ål og en dags arbejde til at sætte garnene i stand. Han mener, at 
der bør være en årlig begrænsning af sælflokkene, ellers må han vinke farvel til sit erhverv. 
Sælernes fredede område er en 2,5 km lang tange udfor Gedser. 

Opsynsmand, vildtbestyrer Preben Jørgensen, Gedser kan ikke vurdere rigtigheden af påstan-
den. Om dagen ligger sælerne og soler sig på sandbankerne, men om aftenen smutter de i 
vandet, og det kan godt være, at de svømmer helt til Hyllekrog. Preben Jørgensen oplyser 
videre at, iflg. hans optegnelser har bestanden på Rødsand ikke formeret sig ret meget. I juli 
måned var der kun 3 fødsler. For et par år siden, var der 140 sæler på Rødsand, men en virus-
sygdom dræbte de 80, og der formodes kun at være 40 sæler tilbage. Preben Jørgensen har 
dog også optegnet 4 gråsæler, der er kommet fra den botniske bugt og det er en stor krabat, 
der med lethed kan flå et garn i stykker. 

Vildtbestyrer tror imidlertid, at det ikke er sæler, men ålekrager også kaldet skarven der er 
"skurken". En ålekrage har et knivskarpt næb med en lille krog på, og den kan sagtens dykke 
ned og flå et bundgarn i stykker eller flå i en ruse, så ålene slipper ud. En ålekrage skal have 
mindst 500 gram fisk i døgnet, og hvert år kommer der 200 nye til. Selvom de ikke yngler i 
området, æder de så mange fisk, at de er et problem. 

22. aug. Fhv. byrådsmedlem, sygeplejerske Jane Christiansen, fylder i dag 50 år. Hun sad i byrådet i 2 
perioder valgt af Venstre. Hun var formand for undervisnings- og Kulturudvalget. 

23. aug. Nysted havn bliver i begyndelsen af september basehavn for 9 hollandske landgangsbåde, der 
skal deltage i den store NATO-øvelse "Action Express 91". Øvelsen afvikles på Lolland-Falster 
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og Sjælland, og blandt de 5000 deltagere er der en bataljon hollandske "læderhalse", der alt-
så medbringer landgangsbåde. Tyve hollandske kampdommere bliver indkvarteret på Nysted 
campingplads. 

28. aug. Fisker Ejler Koch Jensen - en af de få fuldtids-fjordfiskere i Nysted kommune - udtrykker i et 
interview med Folketidende sin skuffelse over, at han tilsyneladende er fredløs på Nysted 
havn, som han kalder for et "tivoli". Han er bl.a. skuffet over, at planerne om at skaffe fyrskib
Nr. XI - der er bygget i Nysted for over hundrede år siden - til byen betyder, at han ikke kan 
laste og losse sit grej til fiskeriet. Ejler Koch Jensen er også utilfreds med, at han ikke kunne 
få lov til at opføre et skur på Nysted havn til sit grej, der ellers bliver ædt af mus og rotter. 

29. aug. Fra mandag den 2. september skal postbudene i Kettinge og Øster Ulslev hente deres post i 
Nysted, fortæller Folketidende. Det sker som et led i postvæsenets centralisering af omde-
lingen. 

30. aug. Pensionistensemblet "Pisterne", der har Helle Bækkel som instruktør kan på en Jyllandstourné 
fejre et jubilæum: De opfører det meget populære stykke - skrevet af Helle Bækkel "Hurra 
for de gamle" for 50. gang, oplyser Folketidende. Vi behandler emnet - de gamle - med en no-
get ramsaltet humor, fortæller Helle Bækkel og det tiltaler åbenbart mange mennesker. 

Efter at Tv-båndværkstedet bragte portrætudsendelse om os, har der været bud fra hele lan-
det. Det hele begyndte nærmest som en improvisation på "Solgården", og det udviklede sig til 
en vaskeægte succes. 

30. aug. Advokat Gert Fogtdal, Nysted, har fusioneret sit firma med advokatfirmaet Drachmann og 
Brorsen i Nykøbing F. Fusionen har den indlysende fordel, at vi kan køre i stordrift, siger Gert 
Fogtdal til Folketidende. Han skal i den nye større virksomhed især beskæftige sig med bo-
skifte, dødsboer og køb og salg i landbruget. Gert Fogtdal kom til Nysted i 1969 og blev sene-
re kompagnon med advokat Steen Møller. Han har siden 1981 været eneejer af sit firma.

31. aug. Den tidligere bankmand og fisker i Nysted, Kurt Madsen, der siden 1986 har arbejdet i den 
vestafrikanske stat Angola, er for tiden på besøg i hjembyen sammen med sin hustru angola-
neren Luisa. De blev i sidste uge viet på Nysted rådhus, men var i forvejen blevet gift i Ango-
las hovedstand, Luanda, hvor Kurt Madsen siden 1986 har været knyttet til et svensk bistands-
projekt. Med sig har parret deres treårige datter, Winnie 

Angola har været gennem mange års krig, og oprørerne - støttet af bl.a. Cuba, Sovjet og Øst-
tyskland - vil nu åbne for demokratiske valg og en fri presse, mener Kurt Madsen, der ikke 
ved, om han sammen med sin afrikanske familie vender tilbage til Danmark, som hans kone 
synes er et fantastisk land. Der er strøm i ledningerne, vand i hanerne døgnet rundt, hvor alle
veje er asfalterede, og hvor hylderne er fyldte med fødevarer. Udviklingen i Østeuropa har 
også haft sin virkning i den vestafrikanske stat, der er på vej væk fra den statsdirigerede øko-
nomi. Det betyder for de mange tusinde fiskere, at de får i snit 10 gange så meget for fisken 
som dengang, de måtte aflevere fangsten til statens priser. 

Kurt Madsen har i sine mange år i Vestafrika konstateret, at de små både, fiskerne anvender, i
mange tilfælde* er mange steder, hvor der ikke er ordentlige havne. Men danskeren kan lære 
dem noget om kystnavigation, brug af kompas og moderne redskaber. Den tidligere Nysted-
fisker venter dog, at han ikke forlænger sin kontrakt, der udløber om seks måneder. Der er 
mest, der taler for, at jeg næste år søger job derhjemme, slutter han sin samtale med Folke-
tidende. 

* [red: Her mangler tilsyneladende en række ord]

2. sept. Nysted har fået afslag på 3,5 mill. kr. til indkøb af Fyrskib Nr. XI, forkynder Folketidende. En 
kreds af lokalt interesserede borgere havde ansøgt A. P. Møller-fonden om det beløb for at 
kunne indkøbe fyrskibet, der er bygget i 1878 af den navnkundige skibsbygger F. Svarre. Fyr-
skibet er verdens næstældste og er bygget efter danske tegninger, medens skroget er efter 
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engelsk forbillede. Det er i fin stand og henligger i Frederiksholms Kanal i København, hvor 
det ejes af designeren Bo Bonfils. 

Verdens ældste fyrskib er fra 1877 ligger også ved kaj i København, men forventes om kort tid
bugseret til London, hvor det skal indrettes som restaurant. Fyrskib Nr. XI skulle i Nysted væ-
re anvendt til mange formål, bl.a. vandrerhjem for søturister, udstillinger, cafe-musikaftener 
og møder.

3. sept. Borgmester Leo Thorsen har med glæde modtaget en opfordring til at melde sig ind Kobber-
smedelauget i Danmark, der har eksisteret siden 1638. Leo Thorsen er oprindelig uddannet 
som blikkenslager, men har videre uddannet sig, bl.a. arbejdet i Kuwait, hvor de arabiske 
antikvitetshandlere stadig benytter ham til specialopgaver. 

Bøgetræ ved Varmeværket

3. sept. Borgmester Leo Thorsen plantede i går et bøgetræ ud for varmeværket ved indkørslen ad 
Wichmandsvej i Nysted. Træet var en gave fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg, der sammen
med et ugeblads læsere har kåret BØGEN som dansk nationaltræ. Derefter tilbød man alle 
kommuner et gratis træ til plantning, fortæller Folketidende. 

3. sept. Folketidende markerede i går, at lokalredaktør Thorkild Jensen tiltræder efter, at bladets 
navnkundige redaktør gennem 30 år, Gunnar Christensen er trådt tilbage, men dog stadig 
skriver til bladet i ny og næ.

3. sept. Kettinge-badet er kommet godt fra start som privat institution, oplyser Ny Dag. Formanden 
for den støtteforening, der gennem kontingenter og frivillig indsats har reddet badet fra en 
dødsdom, Anders Finn Jensen, glæder sig over det store besøg i badet.

5. sept. Nysteds skatteprocent for 1992 bliver uændret 20,6, foreslog byrådet på gårsdagens møde, 
der især handlede om det kommende års budget. Kirkeskatteprocenten fastholdes på 1,4 
procent. Blandt besparelserne er et forslag om, at pensionister med en formue på over 50.000
kr. i fremtiden skal betale 50 kr. pr. dag, hvis de ønsker varm mad fra centralkøkkenet på 
Solgården. For mindrebemidlede skal der kun betales 29 kr. (Ny Dag og Folketidende). 

6. sept. Betalingsstandsningen i Nysted/virksomhed, Poxy Print - der har stået på siden april - har til-
syneladende givet virksomheden det pusterum, den behøvede. Virksomheden beskæftiger 53 
medarbejdere, og Finn Hermansen - der nu er ene indehaver - forventer at en række rationa-
liseringstiltag vil bringe virksomheden ind i smult vande, fortæller Folketidende. 

6. sept. Der er meget at spare både på miljøet og økonomisk, hvis man lever grønt, fortæller "den 
grønne familie" Birthe og Steen Woetmann Pedersen, Stoffervej i Kettinge, til Folketidende. 
De har deltaget i et amtsprojekt og prøver nu at få dannet familiegrupper, der ønsker at leve 
"grønt". 

Ægteparret har bl.a. gode erfaringer med at bruge andre midler til vask og opvask, ligesom 
der kan spares betydelige mængder vand, hvis man selv opsamler regnvand til vanding i driv-
huset. Haven bør man heller ikke vande, da et lag af kompost holder på fugtigheden. Også på 
el-forbruget kan der spares, hvis man bl.a. bruger sparepærer og slukker i rum, der ikke  an-
vendes. Til "det grønne liv" hører også et lille hønsehold i baghaven. At leve grønt er ikke no-
get med at være "frelst" på den ene eller anden måde, men ny livsstil, betror ægteparret 
Folketidende. 

7. sept. Nysted kommune har alligevel ikke råd til at gennemføre den på landsplan meget omtalte 
ordning med gratis børnepasning, oplyser Folketidende. Det er de benhårde økonomiske rea-
liteter, der ligger bag, siger borgmester Leo Thorsen, til bladet, idet forældrebidraget til 
kommunens børneinstitutioner udgør 2 mill. kr., og dem kan kommunekassen ikke undvære. 
Det var borgmesteren sammen med formanden for teknisk udvalg, Arne Høegh, der i sin tid 
lancerede forslaget. 
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7. sept. Svundne tiders sæljagt og landets eneste professionelle sæljægere er fortid, men Folketiden-
des lokalredaktør i Nysted, Gunnar Christensen genopfriske minderne i Folketidende fra "den-
gang da, der endnu duftede af hundelort og mandepis på havnen", som forfatteren og maleren
Broby Johansen en gang skrev i sin kunstbog om Lolland-Falster. De sælfangere, redaktøren 
omtaler, er selvfølgelig brødrene Alfred og Niels Landt, der som hovednæringsvej en overgang
levede af at jage sæler, navnlig på Rødsand. De havde dog ikke succes med et forsøg på at 
indføre sælbøf på de nystedske middagsborde. 

Tangfisker-Nelly
9. sept. Nysted kan få "Nelly" i stedet for Fyrskib Nr. XI, fortæller tangfisker Poul Erik Larsen til Folke-

tidende. Det fhv. gode skib ligger nu afrigget i Hobro, men fiskede tang i årene 1966-78 fra 
Nysted havn. Skibet blev bygget i 1914 af skibsbygger Richard Rasmussen og var oprindelig 
skonnertrigget. På sine ældre dage blev skibet solgt til Sømandsmissionen for 1 kr., men mis-
sionen havde ikke råd til istandsættelsen, og Poul Erik Larsen tog så skibet tilbage, sejlede 
det til Hobro og afriggede det. A. P. Møller-fonden kender "Nelly", så måske vil de give et 
tilskud til istandsættelsen, siger Poul Erik Larsen. 

Borgmester Leo Thorsen udtrykker glæde over tilbuddet, men betoner, at kommunen endnu 
ikke har taget stilling. Kommunen har ikke selv pengene

11. sept. Røde Kors tombolaen, der har været opstillet forskellige steder i kommunen, forvente at give 
et overskud på mellem 12.000 og 15.000 kr., fortæller Folketidende.

11. sept. Der har i 1991 været mellem 16.000 og 20.000 overnatninger på Nysted campingplads, 
fortæller campingchef Finn Andersen. Det er færre end i sidste års "kanonsæson". 

11. sept. Fhv. materialist Jørgen Killendahl, Nysted, er død 68 år gammel. Han nedsatte sig som mate-
rialist i Adelgade i 1955 og drev forretningen indtil 1990, hvor svigtende helbred tvang ham til
at holde op. 

12. sept. 30 tjekkiske udvekslingsstudenter fik i går forevist Nysted kommunes nye rensningsanlæg ved 
Brandtvejen. Deres hjemland er ikke forvænte med spildevandsrensning i det omfang det 
gennemføres i Danmark i disse år. 

12. sept. Forældre er nervøse for "Humlebiens" fremtid, skriver Ny Dag. Baggrunden er, at socialforvalt-
ningen påtænker at nedlægge fritidshjemsordningen og lave den om til en skolefritidspasning 
på Kettinge skole. "Humlebien" er normeret til 30 børnehavebørn og 30 fritidshjemsbørn. Eks-
peditionssekretær John Voigt på socialforvaltningen betoner, at afgørelsen ligger i politiker-
nes hænder - ikke i socialforvaltningens.

16. sept. Nysteds indbyggertal er steget, fortæller Ny Dag. Fremgangen i andet kvartal af 1991 har 
været på seks, så indbyggertallet er nu på 5.610. Tilflytningen har været på 117, heraf 63 
mænd. 103 er fraflyttet, heraf 49 mænd. 5 er flyttet til udlandet. I årets første kvartal er 
født 15 børn, heraf 7 drenge. I samme kvartal er 19 døde, heraf 10 mænd. 

18. sept. Mere end 100.000 har besøgt Aalholm slot og bilmuseet i 1991, fortæller Merete Raben til 
Folketidende. Det er en stigning på 2 pct. i forhold til 1990 for samme periode. 

Fuglehaven i Bregninge
18. sept. Fuglehaven i Bregninge forventer et besøgstal i 1991 på knap 12.000 en pæn stigning forhold 

til 1990. Der er planer om at udvide denne turistattraktion med 7000 kvm., der bl.a. omfatter
cafeteria og en p-plads. 

19. sept. Kommunaldirektør Erik Brinkved rejser i næste uge til USA, hvor han i 14 dage skal rejse rundt
for at se nærmere på forskellige administrationsgrenes brug af elektronisk databehandling. 
Kommunedata er vært for besøget, der arrangeres i forbindelse med Nysted kommunes 
overgang til EDB-behandling af sagsbehandling. 
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20. sept. Medieblæsten omkring Nysted kommune (gratis børnepasning) har givet ejendomshandler 
Mogens Kildsgaard stigende omsætning, fortæller Folketidende. I august måned har han solgt 
dobbelt så mange ejendomme som i den tilsvarende måned i 1990. De 12 ejendomme, der er 
handlet, er både til ældre mennesker, der vil nyde deres otium i Nysted, samt til yngre fami-
lier, der typisk arbejder i Nykøbing F., men som vil opnå en besparelse i boligudgiften. Gen-
nemsnitsprisen for et beboelseshus i Nysted ligger på 350.000 kr. Mange af byens gæster er 
faldet for dens charme og ønsker at tilbringe mere tid i Nysted, derfor køber de, slutter Mo-
gens Kildsgaard. 

24. sept. Kloakeringen i Frejlev skrider rask frem, fortæller Ny Dag. Projektet der koster 4 mil kr. skal 
bl.a. føre spildevandet fra Kettinge-Frejlev området til det nye rensningsanlæg ved Brandt-
vejen. Arbejdet skal være færdigt inden den 1. december.

25. sept. Ejeren af 23 misrøgtede kreaturer, som søndag blev fundet på en eng i Frejlev, bliver den før-
ste, som bliver sigtet efter den nye dyreværnslov. Han risikerer bøde eller hæftestraf. Politi-
et har fundet to døde køer og en kalv, resten af besætningen var udsultede og radmagre. De 
gik på et totalt afgræsset engstykke, og der var ingen vand. Det var det værste, siger en dyr-
lægen, fordi en ko skal bruge op til 40 liter vand om dagen. Politiet har nu sørget for, at køer-
ne får en større eng at græsse på. 

26. sept. Det bliver billigere at erhverve en andelsbolig i den kommunale ejendom, Adelgade 22, oply-
ser Folketidende. Den tidligere isenkræmmerejendom (Svend Krag og Arne Dyremose), er om-
bygget til 5 boliger og to erhvervslejemål. Det har knebet med at få afsat boligerne, idet der 
indtil kun er solgt én. 

Hidtil har boligerne været udbudt til salg med et indskud på 159.600 kr. og en månedlig leje 
på 3.430 kr. Den nye pris er 150.000 kr. i indskud og en månedlig leje på 3.213 kr. Det svarer 
til en nedsættelse af kvadratmeterprisen fra 9.500 kr. til 8.700 kr. Kommunen har samtidig 
med denne nedsættelse besluttet at stille en garanti for de to erhvervslejemål i ejendom-
men. 

27. sept. Byrådet har besluttet, at Sejlklubben fremover skal betale afgift til kommunen på lige fod 
med andre ved privat bro i Nysted havn. Der skal dog ikke betales afgift for både, der tilhører
Sejlklubben og udelukkende benyttes til sportslige aktiviteter. 

28. sept. Ny Dag oplyser, at firmaet Poxy Print har fået byrådets tilladelse til at udlede 13.800 kbm 
spildevand om året. Det svarer til 60 kbm. i døgnet. Samtidig har firmaet fået en afdragsord-
ning på 10 år for betaling af ekstra tilslutningsbidrag på i alt 690.000 kr. 

9. okt. Læge Henrik Vedel har købt den tidligere Andelsbankbygning i Jernbanegade. Bygningen har 
stået tom siden juni måned, da banken som følge af fusionen med Sparekassen SDS flyttede 
ind i SDS-bygningen på hjørnet af Adelgade-Slotsgade. Henrik Vedel etablerede sig som læge i 
Nysted den 1. maj 1990, da han overtog læge Ole Rasmussens praksis på adressen Adelgade 
1G. Overtagelsen sker den 1. december, men forinden skal stueetagen indrettes til ventevæ-
relse og konsultation. Der er flere fordele ved flytningen, noterer Folketidende. Beliggenhe-
den er meget central, og parkeringsforholdene er ideelle. Sidst, men ikke mindst: Patienterne
skal ikke ad trapper. 

10. okt. Ungbos lokale afdeling i Nysted er sat under administration, fortæller Folketidende. Det er 
kommunen, der har krævet det, idet bl.a. juni terminen endnu ikke er betalt. KS Difko - var-
meselskabet, der ejer halmvarmeværket - har truet med at lukke for varmen, hvis der ikke 
omgående betales et tilgodehavende varmebidrag på 67.000 kr. 

Byrådsmedlemmerne Jette Olsen og Bent Bille Hansen er byrådets repræsentanter i den loka-
le bestyrelse, og de formoder, at administrationen hos Ungbo i København er ét syndigt rod. 

10. okt. På sit møde i aftes tog byrådet afsked med formanden for teknisk udvalg, Arne Høegh (V). 
Fra kollegaerne var der pæne ord og mange gaver. Arne Høeghs efterfølger, Kirsten Wagtberg 
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Hansen, overtager den ledige plads i venstres gruppe, medens den tidligere formand for tek-
nisk udvalg, Bent Pedersen (k) forventes at afløse Arne Høegh på formandsposten i teknisk 
udvalg. (F.T.) 

10. okt. Det store havneprojekt er nu henlagt af byrådet, oplyser Folketidende. Økonomien kan ikke 
længere hænge sammen efter nedskæringen af den planlagte bebyggelse. Oprindelig var der 
planlagt 40 familieboliger på havnearealet, men da dette antal i et nyt projekt blev halveret, 
skrider økonomien under projektet.

10. okt. Bedrageri-anmeldelse truer Ungbo-selskab, forkynder en overskrift i Ny Dag. Meget tyder på, 
at det københavnske boligselskab " Ungbo", der har stået som administrator for beboelsen 
"Ungbo" i Nysted, bliver anmeldt for bedrageri. Det er i hvert fald, hvad advokat Gert Fogtdal 
i Nysted har anbefalet Nysted kommune, efter at han er blevet ansat som ny administrator af 
boligkomplekset i Østergade. 

Trods det, at lejerne i Nysted hele tiden har betalt husleje, har Ungbo ikke betalt forfaldne 
ydelser: DIFKO, varmebidrag: 67.828 kr. og et forestående a'conto bidrag på 15.000 kr. Nysted 
kommune: Tilgodehavende vandafledningsafgift 18.250 kr. Kreditforeningen Danmark 35.000 
kr. plus en forestående halvårlig ydelse. 

11. okt. Restaurant " Maxim" på hjørnet af Jernbanegade og Østergade er sendt på tvangsauktion. Ad-
vokat Gert Fogtdal har begæret auktionen for en pant- og udlægshaver, iflg. Folketidende. 
Restauranten ejes af Claus Mølholm og er vurderet til 420.000 kr. 

12. okt. Storstrøms statsamt giver Grundejerforeningen Skansen medhold i, at Nysted kommunes plan-
lagte udvidelse af sommerhusområdet ved Skansen med yderligere 15 sommerhuse ikke er gyl-
dig, fortæller Folketidende. Grundejerforeningen havde klaget, fordi kommunen havde givet 
dispensation til en bebyggelsesprocent på 15, men statsamtet fastslår, at procenten ikke må 
overstige 10. 

17. okt. Bevar plejehjemmene i Nysted kommune, skriver Folketidende på forsiden. Det er formanden 
for Øster og Vester Ulslev Pensionistforening, Henry Paustian, 79 år der udtaler dette til bla-
det. Mange ældre er bange. Trygheden er taget fra dem. Jeg er enig i, at ældre skal bo hjem-
me længst muligt, men der kommer en dag, hvor det ikke længere kan lade sig gøre. Så burde
der være en plejehjemsplads, hvor man kan føle sig tryg, siger Henry Paustian, der i denne 
sag taler på vegne af 136 medlemmer i Øster og Vester Ulslev. 

17. okt. Den gode "Nelly" fra Hobro er ikke lige sagen, skriver Ny Dag i en omtale af en tur, som repræ-
sentanter for byrådet har taget til Hobro. Formålet med turen var at se på den gamle slet-
skonnert "Nelly", der kom ind i billedet da man i Nysted måtte opgive at erhverve det gamle 
Fyrskib Nr. XI. Det var tangfiskeren i Nysted, Poul Erik Larsen, der henledte kommunens op-
mærksomhed på det gamle skib - knap 100 år. 

Jeg tror dog ikke rigtig på, at "Nelly" er noget for Nysted, siger borgmester Leo Thorsen til 
bladet. Den gamle tøs kan med møje og besvær holde sig flydende. Så godt som i alt, hvad 
der rager op over vandlinien, skal udskiftes. Hele overbygningen og dækket skal udskiftes, og 
det vil måske koste omkring 3 mill. kr. Borgmesteren tror ikke på, at "Nelly” nogensinde kom-
mer til Nysted. Så skulle vi da lige løbe ind i en eller anden, som forærer os en skotøjsæske 
med en masse penge, konkluderer borgmesteren til Ny Dag. 

18. okt. Nysted er længere fremme end USA, når det drejer sig om avanceret EDB-ustyr til et "Papir-
løst samfund" i en offentlig myndighed, konstaterer kommunaldirektør Erik Brinkved overfor 
Ny Dag efter studieturen til USA.
 
Nysted kommune er som tidligere omtalt med i et pilotprojekt, der støttes af Kommunedata. 
I USA er de på dette område endnu kun på forsøgsstadiet, fastslår Erik Brinkved, der været 
den drivende kraft i pilotprojektet. Egentlig var jeg imponeret over os selv, fordi vi kan no-
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get, de ikke kan i det store Amerika. 

22. okt. På Lolland blæser det aldrig fra øst, sagde en 47-årig københavner, der ejer et hus på Våsen-
vej, som ikke er istandsat efter en brand for 2,5 år siden. Udbygningerne ligger stadig som en 
brandtomt og skønnes at være til fare for omgivelserne. 
Bemærkningen faldt, da sagen blev behandlet i landsretten, der var sat i Nykøbing F., og dom-
merne idømte husejeren en bøde på 5.000 kr., fordi han ikke havde efterkommet et bud fra 
Nysted kommune om at opsætte fareskilte omkring den nedbrændte ejendom. Bøden forhøjes
med 500 kr. for hver uge i den kommende tid, hvis forholdet ikke er bragt i orden senest den 
21. november. (N.D.) 

23. okt. En katastrofal mangel på økonomisk styring, lemfældig boligadministration og grove overskri-
delser af byggebudgetter har nu lukket den 25 år gamle institution "Ungbo", skriver Ny Dag. 
Ungbo blev i går erklæret konkurs med en gæld på 45 mio. kr. 

Administratoren for Ungbos byggeri i Østergade, i Nysted, advokat Gert Fogtdal, mener dog 
ikke, at konkursen vil gribe forstyrrende ind i den lokale redningsplan, man har udarbejdet. 
Denne plan forudsætter et samarbejde med Andelsboligforeningen "Lolland", der i mange år 
har haft større ejendomskomplekser i Nysted. 

30 okt. Den nyvalgte bestyrelse i Handelsstandsforeningen i Nysted har konstitueret sig med Børge 
Pontoppidan som formand, Per Winther som næstformand og Peder Hansen som kasserer. 
(N.D. ) 

2. nov. Borgmestrenes "bengnaveri" er en skrøne, forkynder Ny Dag i en overskrift. Baggrunden er, at 
borgmestrene på Lolland-Falster har foreslået Indenrigsministeriet, at borgmestrenes veder-
lag kommer på højde med den gage, kommunaldirektøren får. I sin gennemgang af de veder-
lag, der ydes borgmestrene oplyser bladet, at Leo Thorsen i Nysted kommune får 260.000 kr. 
om året. Derudover har han ingen indtægtsgivende poster. Leo Thorsen må derfor supplere 
borgmesterlønnen med indtægter fra sit håndværk som blikkenslager. 

Leo Thorsen betror bladet, at han altid står tidligt op for at gå på værkstedet. Først senere 
på formiddagen møder han på borgmesterkontoret. Det har også den fordel, at man kommer i
snak med folk på en helt anden måde, når man har arbejdstøjet på, siger Leo Thorsen til Ny 
Dag. 

6. nov. Tre lærerre på Nysted Efterskole, der indtil den 30. juli var ansatte på skolen, har gennem 
deres faglige organisation anlagt civilt søgsmål mod Efterskolen, som de kræver dømt til at 
betale tilgodehavende på omkring 200.000 kr. Skolens forstander, Anders Bondo, afviser kra-
vet.
 
Vi kender ikke noget til overtimer. Vi måtte tidligt i foråret sende opsigelsesvarsel til 5 lære-
re, fordi det kneb med tilmeldinger til det nye skoleår. Senere tilbagekaldtes opsigelserne, 
fordi elevtallet var i orden. Først da blev vi mødt med de tre læreres krav om betaling for 
overtimer tre år tilbage i tiden. Lærerne arbejder selv med skemalægningen, og der er ikke 
noget, der hedder overtid. Der vil blive afholdt nye retsmøder i december måned, hvor den 
spegede sag skal afgøres. (F.T)

7. nov. En flåde af husbåde i Nysted havn kan måske være med til at finansiere udbygningen af hav-
neområdet. Sådan udtalte borgmester Leo Thorsen på et møde i aftes, hvor han sammen med 
medlemmer af teknisk udvalg og havnens brugere drøftede nye planer for udbygningen. På 
mødet oplystes, at man i Holland er langt fremme med at anvende såvel restaurerede skibe 
som nye husbåde. Ideen fandt opbakning på mødet, og et kontaktudvalg skal nu bistå teknisk 
udvalg med ideer, der kan føre til nye tiltag på havnefronten. (F.T.) 

7. nov. Lokalkomiteen for Danmarks Naturfredningsforening i Nysted kommune er på vagt, når det 
drejer sig om opførelse af nye vindmøller, oplyste formanden, Ebbe Thiesen på foreningens 
årsmøde. Vindenergi er miljøvenlig energi, men der er problemer omkring placeringen af 
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møllerne. 

Lokalkomiteen har godkendt opførelse af møller i Musse og i Lågerup, men har vendt tommel-
fingeren nedad i en sag om en vindmølle nær strandengene i Vantore. Miljøankenævn har der-
efter truffet den afgørelse, at det ikke tillades at opføre en mølle det pågældende sted. Des-
uden har DN gjort indsigelse imod opførelse af en vindmølle tæt ved en samlet bebyggelse i 
Kettinge. (F.T.) 

8. nov. Folk sjusker, når de afleverer skrald i de kommunale containere, siger formanden for teknisk 
udvalg, Bent Pedersen til Folketidende. Og det koster rigtig mange skattekroner. Hvis affaldet
ikke er sorteret i de rigtige containere, skal kommunen betale 240 kr. pr. ton affald. Teknisk 
udvalg vil derfor afsætte 20.000 kr. til aflønning af en mand, der efter fyraften og i weekend-
erne yder vejledning til dem, der kommer med skrald. Et andet problem er de bilister, der 
kommer fra andre kommuner og som har fundet ud det frie og gratis system i Nysted. Det skal
stoppes, bebuder Bent Pedersen. 

Falck i Nysted
15. nov. Falck-stationen i Nysted bliver fra februar reduceret med 4 medarbejdere, så der kun er tre 

tilbage. Stationen lukkes i week-enden og om natten. Neddroslingen skyldes, at amtet skal 
spare 927.000 kr. Ambulancetransport og sygetransport skal herefter finde sted fra Falck-
stationerne i Maribo, Sakskøbing eller Nykøbing F., oplyser Folketidende. De 4 medarbejdere, 
der skal forlade Nysted-stationen vil få tilbudt arbejde ved de andre stationer. Ændringen får 
ingen indflydelse på brandslukningen i Nysted kommune. Der vil fortsat være det samme antal
deltids-beskæftigede brandmænd, der tilkaldes via radio, når der er brand. 

16. nov. Det er i et jubilæumsår for Falck-stationen i Nysted, beslutningen om at nedlægge døgnbe-
redskabet er truffet, fortæller Folketidende. Starten skete i 1931 i det daværende Fordværk-
sted på adressen Adelgade 46, hvor man startede med en brandsprøjte. Senere flyttede man 
ind hos mekaniker Chr. Truelsen, Adelgade 51. Her rådede man over en brandsprøjte, en am-
bulance og en kranvogn. 

Der var døgnbetjening, og mandskabet passede både telefoner og udrykninger. Redderne hav-
de næsten altid vagt. Halvandet døgn uden pauser var ganske almindeligt. I 1961 gik Chr. Tru-
elsen på pension, og Falck købte et tidligere autoværksted på Skansevej, hvor den nuværende
Falck-station blev indrettet. Der indrettedes også en bolig til stationslederen Lauritz Brock-
dorff. Denne bolig blev senere indrettet til opholdsstue og soverum for personalet. I jubilæ-
umsåret er der fastansat 7 reddere og to falckoliner. Vognparken består af to person-vogne til 
sygetransport, en startvogn, en ambulance samt en brandsprøjte og en tankvogn, der dog 
først og fremmest betjenes af deltidsmandskab. 

Zone-Redningskorpset havde aldrig en egentlig station i Nysted. En kranvogn var i en årrække 
stationeret hos vognmand Boye Mortensen i Jernbanegade. Den forsvandt derfra ved sammen-
lægningen af de to redningskorps i 1963. Fra 1940 hjalp den senere mekanikeren ved Aalholm 
bilmuseum, Knud Sørensen, Zonen med sin egen værkstedsvogn. Senere overtog Karl Christen-
sen denne opgave, men flyttede senere til Zonens værksted i Eskildstrup. Derefter klarede 
Boye Mortensen opgaven indtil 1963. 

Vi vil gøre, hvad vi kan for at ændre Falcks beslutning om at nedskære beredskabet på statio-
nen i Nysted fra februar næste år, siger borgmester Leo Thorsen til Folketidende. Borgmeste-
ren er bekymret over, at borgerne hele tiden stilles overfor nedskæringer af  beredskabsydel-
ser. Der skæres ned på vagtlægeordninger, på sygehuse og nu på ambulanceberedskabet. Det 
er forkert at skære på et område, der i forvejen er trængt. Med det sidste mener borgmeste-
ren, at der måske med nedskæringen forsvinder 4 gode arbejdspladser fra byen, selvom ingen
bliver fyret, men får tilbudt arbejde ved andre stationer i landsdelen. 
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16. nov. Havnefoged Børge Nørgaard og lystbådehavnens assistent, Ute Larsen, er inviteret til Lübeck 
den. 7. december for at modtage beviser for de nordiske sejlers store tilfredshed med havne-
forholdene i Nysted. Hæderen gælder ikke blot de fysiske rammer, Nysted kan byde sejl-
sportsfolket, men især den betjening, sejlerne får af havnepersonalet. En tilsvarende hæder 
er tidligere tilgået Nysted havn fra de tyske sejlere. Det var daværende havnefoged Edvin 
Andersen, der blev kaldt til Tyskland for at modtage en hædersbevisning. 

18. nov. Der var til tider næsten ufremkommeligt på loftet i Bønnelyches pakhus, da Kunstforeningen 
og Turistforeningen i lørdags åbnede julestue i det stærkt renoverede pakhus, de tilhører 
Nysted Bevaringsforening. Her var samlet en række kunsthåndværkere, der i de kommende 
week-ender vil vise, hvad det er de laver, samt sælge varerne, fortæller Folketidende. I til-
knytning til arrangementet er der indrettet en cafe med udskænkning af julegløgg. 

20. nov. I alt 47.000 kr. er blevet tildelt Nysted-egnen fra Lollands-fonden, oplyser Folketidende. Fon-
den administreres af Den Danske Bank og blev oprettet, da den daværende Lollands Bank blev
opkøbt af Den Danske Bank.

20. nov. Nysted kirkes organist, Rikke Thomsen, overtager første søndag i advent - den 1. december - 
opgaven med søndagens prædiken. Medlemmer af menighedsrådet inddrages også aktivt i 
gudstjenesten, idet de skal læse tekster og ind- og udgangsbønnen. 

27. nov. Ravnen med en guldring i næbbet og en tretakket krone over hovedet var fra tidernes morgen
det Rabenske adelsmærke, der gennem hele turistsæsonen har kunnet betragtes på en særud-
stilling af bl.a. glas og porcelæn på Aalholm slot. Adelsmærkets oprindelse fortaber sig måske
tilbage til 1500-tallet, da familien Raben havde domicil i hertugdømmet Holsten. Det er lidt 
ærgerligt, at datering og adelsmærke ikke lader sig opdrive i historien, siger baron Johan 
Otto Raben-Levetzau til Folketidende. Symbolet synes dog at være nærliggende, da navnet 
Raben kommer fra tysk, hvor det betyder RAVN.

Den sorte ravn med guldringen i næbbet er præget på mange af Aalholm slots tallerkener, 
glas og vinkarafler, men symbolet optræder ikke i familien Raben-Levetzaus våbenskjold, der 
prydes af en halv fransk lilje. Dette våbenskjold er forholdsvis nyt. Det blev først fremstillet, 
da familien Levetzau kom ind i familien i 1700-tallet. Men da havde ravnen allerede flere 
hundrede år på bagen. 

27. nov. Nysted fik ikke lov til at slagte Ungbo, forkynder Folketidende i en overskrift på forsiden. Bo-
ligstyrelsen har bedt kommunen om at standse planerne om likvidation. Baggrunden for byrå-
dets beslutning var at sikre, at underskudsforretningen Ungbo i København ikke opslugte den 
kvarte mill. kr., Nysted byråd har stillet som sikkerhed i Nysteds "Ungbo". Borgmester Leo 
Thorsen har nu telefonisk underrettet boligminister Svend Erik Hovmand omkommunens bag-
grund for kravet om likvidation. Disse oplysninger vil indgå i de videre overvejelser, Boligsty-
relsen har omkring fallitboet Ungbo. 

27. nov. Vognmand Børge Pedersen, Wichmandsvej, er død 79 år gammel, skriver Folketidende i en 
nekrolog. Han var i sin tid chauffør hos Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted banen. Da SNNB-bane-
selskabet lukkede, overtog Børge Pedersen bilruterne fra Nykøbing til Nysted og til Rødby. 
Virksomheden udvides senere med turistfart i ind- og udland. En stadig uopklaret brand øde-
lagde i 1970erne en stor del af vognparken, men Børge, sønnen Arvid og svigerdatteren Jytte 
fik genopbygget den betydelige virksomhed. I 1981 overtog sønnen Arvid virksomheden, men 
Børge Pedersen gik stadig til hånde.

27. nov. Den tidligere frisørmester Svend Nielsen, Adelgade 73, er død efter lang tids sygdom, 70 år. 
Svend "Barber" var født i Nysted, hvor faderen, Carl Nielsen, drev barber- og frisørsalon. Søn-
nen overtog sammen med hustruen, Lilli. Ved udgangen af 1984 trak Svend Nielsen sig tilbage 
og overlod salonen til datteren Trille. Svend Nielsen tog livlig del i idrætslivet, og han var i en
årrække i bestyrelsen for i Nysted Boldklubs venner. Svend Nielsen virkede i mange år som 
underholdningspianist, og hans musiktalenter udfoldede sig også ved de lokale revyer. Inden 
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sygdommen fik tag i ham, spillede han nogle år på restaurant "Maxim". 

27. nov. Ombygningen af plejehjemmet "Solgården" i Herritslev til ældreboliger vil komme til at koste 
27,3 mio. kr. for de planlagte 50 boliger. Udgiften pr. bolig: 525.480 kr. I beløbet indgår etab-
lering af et dagcenter på 330 kvm, der vil koste knap 3,5 mio. kr. Ombygningen omfatter 34 
etrums boliger og 16 torums boliger. Planerne kan først realiseres, når ombygningen af pleje-
hjemmene i Kettinge og Øster Ulslev er færdige til at tage imod nye borgere. Det sker for-
mentlig i løbet af 1992. (N. D.).

1. dec. Storstrøms amt forlanger 3,25 mio. kr. for feriehjemmet ved Skansen, som Nysted kommune 
gerne vil købe, så man kan reservere bygningen til Johanitter-ordenen, som vil oprette et 
kurhjem på stedet. Borgmester Leo Thorsen siger til Folketidende, at han var svært ved at 
forstå, om bygningerne og grundarealet skulle være så meget værd. Amtet erhvervede om-
rådet i 1964 for 150.000 kr. I 1969 blev det hele på ny handlet. Denne gang for en halv mill. 
kr. Den rigtige pris bør - efter Leo Thorsens vurdering - være et par mio. kr. Amtet bruger byg-
ningerne som kursuscenter og feriested for beboerne på "Saxenhøj". Amtet forlanger den rela-
tivt høje pris, fordi man ville komme af med et beløb af denne størrelse, hvis de samme faci-
liteter skulle etableres andetsteds. 

3. dec. Ved det kommende byrådsmøde vil formanden for teknisk udvalg, Arne Høegh (v) anmode om 
tilladelse til at udtræde af byrådet. Hans begrundelse er, at det skyldes både personlige og 
politiske årsager. 

Jeg er i byrådet kommet for tæt på ting, der berører mine personlige forhold, siger Arne 
Høegh til Folketidende. Desuden er vi ikke altid helt enige i venstres byrådsgruppe. Arne 
Høegh, 40 år, har været medlem af byrådet i 6 år. Efter det sidste kommunevalg blev han 
formand for teknisk udvalg. Hans afløser i byrådet bliver Kirsten Wagtberg Hansen, Godsted. 

4. dec. Sommeren 1991 blev det næstbedste for søturismen. Der er registreret 4.533 overnatninger i 
bådehavnen. I rekordsæsonen 1990 var tallet 4.974. 75-80 procent af sejlerne har været tyske
sejlere. I 1990 gik der 387.000 kr. gennem havnekontorets kasse. Beløbet omfatter såvel gæs-
tesejlernes betalinger som betaling for de lokale faste båd pladser. Endelig er betaling af po-
letter til brug ved de sanitære installationer også indregnet i dette beløb. 

Kirkens tårnur
7. dec. Nysteds kirkeur med dets tre skiver har været ude af drift siden august, fortæller Folketiden-

de. Dengang blev skiver og visere afmonteret og sendt til restaurering hos urmager Søren An-
dersen, Virket. Urskiverne var oprindelig sammensat af galvaniserede jernplader, der var sme-
det sammen af halve skiver. De nye skiver bliver fremstillet af svensk aluminium og har en 
diameter på 1,65 meter. De nye skiver er malet blå, romertal og viserne er forgyldte med 24 
karats dobbeltslået bladguld. Opsætningen, der netop er begyndt, er ret kompliceret, fordi 
den foregår i en højde af 24 meter. Nysteds kirkeur er ejendommeligt derved, at skiverne er 
anbragt over tårnlugerne. Selve urværket får en grundig rensning. 

Nysted-urets mester hed A. Funck, København. Han var en af de første i Danmark, der frem-
stillede tårnure af støbejern. Nysted-uret er formentlig installeret i begyndelsen af 1860erne.
Søren Andersen er overbevist om, at urværket kan gå endnu hundreder af år under forudsæt-
ning af passende pleje. 

11. dec. Et uheld har ramt arbejdet med at installere de nye urskiver på Nysted kirke, kan Folketiden-
de berette i dag. Netop som man mandag eftermiddag var ved at fæstne en af de nye urskiver
på tårnets vestside - imod hovedindgangen - styrtede en af de flunkende nye skiver til jorden 
og blev stærkt beskadiget på stenbroen. En helt ny skive skal nu opbygges af aluminium, der 
først skal importeres fra Sverige. Derefter skal skiven males flere gange og forsynes med gyld-
ne romertal. Der vil derfor gå endnu et stykke tid, før urmager Søren Andersen kan gøre ar-
bejdet færdigt. Selve urværket er i gang og fungerer upåklageligt på de to skiver, det lykke-
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des at få opsat. 

13. dec. Direktør Bruno Jensen forlader med udgangen af året sin chefpost i Nysted Trælasthandel, 
som han har bestridt i ikke mindre end 43 år. Af lokale tillidsposter har Bruno Jensen i en år-
række været medlem af ligningskommissionen og havneudvalget. Han har også været formand
for Nysted-spejderne. På direktørposten afløses Bruno Jensen af Svend Jensen, der er proku-
rist hos firmaet Frigast i Nykøbing F. Han er bosiddende i Nysted og er søn af en kendt Nysted-
borger, fisker Knud Jensen. (F.T.) 

16. dec. Billedhuggeren Erik Bischoff har modtaget et legat på 7.000 kr. fra Statens Kunstfond. Det er 
kun få uger siden, Erik Bischoff modtog et pænt stort legat fra Bikubens kunstkomite. (F.T.) 

17. dec. Lukningen af sukkerfabrikken i Sakskøbing rammer også i Nysted. En halv snes skatteborgere 
fra Nysted arbejder nemlig på den store virksomhed, hvor produktionen stopper efter den 
indeværende kampagne. (F.T.) 

19. dec. Det er slut med at få tilladelse til at bygge vindmøller i Nysted kommune indtil kommunens 
tekniske udvalg har foretaget en nøjere planlægning. Senest har udvalget sagt nej til opførel-
se af otte vindmøller i Øster Ulslev. Vi vil have styring og sat dette byggeri i system, siger for-
manden for udvalget, Bent Pedersen, der bebuder en forhandling med amtet om at finde are-
aler, hvor en egentlig vindmøllepark kan etableres. Der er omkring 15 møller etableret eller 
er under etablering i kommunen. Desuden foreligger der ansøgninger om yderligere ni møller, 
hvoraf kommunen som sagt har afslået opførelse af de otte. Den sidste ansøger kan forment-
lig også vente et nej. Der kommer ikke flere bevillinger, før Nysted kommune har en fast plan 
for denne form for energi. (F.T.) 

20. dec. Nu er Nysteds kirkeur igen på plads, oplyser Folketidende. Den urskive, der for nogen tid si-
den blev beskadiget, da man skulle sætte den op, er nu erstattet med en ny, der på rekordtid 
er fremstillet hos urmager og konservator Søren Andersen i Virket på Falster. Selvom det un-
der opsætningen i går i 24 meters højde blæste koldt, og regnen piskede imod kirketårnet, 
lykkedes opsætningen perfekt, selvom den nye urskive i areal svarer til sejlet på en optimist-
jolle.

20. dec. Teknisk udvalg har udarbejdet en ny snerydningsplan. Der er herefter helt faste rammer for, i 
hvilke rækkefølge, vejene vil blive ryddet for sne. Kategori A er veje, hvor der foregår offent-
lig buskørsel. De vil blive ryddet først. Kategori B er øvrige veje, undtagen små blindveje, der
først vil blive ryddet, når der er tid til det (kategori C). Den tidligere snerydningsplan er fra 
1980. Der er i 1992 afsat 232.300 kr. til snerydning og glatførebekæmpelse. (F.T.) 

23. dec. Nysted kommunes skatteinspektør Aage Duelund er efter 23 år i kommunens tjeneste "blevet 
sendt hjem", skriver Folketidende på forsiden. Som grund er angivet samarbejdsvanskelighe-
der. Beslutningen blev taget på et møde i økonomiudvalget i onsdags. Der synes nu kun at 
foreligge to muligheder: At Duelund vender tilbage til jobbet, eller at han fyres. Det sidste er 
en omstændelig sag, da han er tjenestemand. Aage Duelund, 54 år, bekræfter, at han er fri-
taget for tjeneste. Samarbejdsvanskeligheder er dog ikke anført i økonomiudvalgets brev til 
ham. Duelund har overgivet sagen til sin faglige organisation, Foreningen af kommunale che-
fer.

24. dec. Ny Dag kan bringe en glædelig juleaftensdags-nyhed på forsiden: Nysteds største virksomhed, 
Poxy Print, er reddet fra konkurs. Direktør Finn Hermansen kunne i går meddele, at der er 
fundet en løsning på samarbejdet med den svenske virksomhed Bera Elteknik AB, der bidrager
med kapital, ligesom svenskerne er indstillet på et tæt teknisk samarbejde omkring den nye-
ste elektroniske udvikling. I det nye samarbejde indgår også en gruppe af Poxy Prints ledende 
medarbejdere samt en lokal erhvervsmand. Bera Elteknik skal også forestå markedsføringen 
af Poxy Prints produkter i Sverige. 

24. dec. I den kommende kommunale madudbringningsordning vil normalprisen for en middag være 30 
kr., oplyser F.T. Hvis enlige pensionister har mere end 40.600 kr. ud over folkepensionen, eller
et ægtepar har mere end 81.000 kr. i indtægter udover pensionen, skal de betale 50 kr. pr. 
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middag. 

27. dec. En ændret salgsopstilling med bedre vilkår for købene har ikke været nok til at sælge kom-
munale andelsboliger i Adelgade 22, fortæller Folketidende. Nu indstiller økonomiudvalget, at
man i stedet satser på at leje boligerne ud. Der er indtil nu kun solgt 1 bolig af de fem i ejen-
dommen. Prisen er 150.000 kr. i indskud og omkring 3.000 kr. mdl. i husleje. 

28. dec. Kurt Clausen, Trepilevej, har efterhånden samlet omkring 100 eksemplarer af maskiner og 
redskaber, der har været brug i landbruget gennem tiderne. Han kalder sin samling "Land-
brugshistorisk Museum" og ville gerne udbygge sin ejendom, så flere af tingene kan komme 
under tag. Han har endnu ikke søgt tilskud til opgaven, men har haft kontakt til undervis-
nings- og kulturudvalget med henblik på et samarbejde omkring sin samling. (F.T.) 
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1992: Forsiden af den trykte udgave

Indholdsfortegnelse



150

1992: Forord til den trykte udgave
I mere end hundrede år har lokalhistorien i Nysted købstad været beskrevet. Beskrivelsen be-
gyndte i slutningen af 1800-tallet, da stiftsfysicus, dr. med. C. A. Hansen begyndte at nedskri-
ve oplevelserne i lokalsamfundet. Hans håndskrevne værk blev senere fortsat - først af davæ-
rende overlærer E. Grønbech-Jørgensen, senest af overlærer og mangeårigt byrådsmedlem, 
fru Ellen Yde. Siden 1990 har formanden for Lokalhistorisk Arkiv, Aage Poder, varetaget opga-
ven. 

C. A. Hansen var også forfatter til den lokalhistorie, der blev udgivet ved Nysteds 500-års køb-
stadsjubilæum i 1909. Dette værk blev udvidet og ajourført af skoleinspektør Arne Heyn ved 
købstadens 575 års jubilæum i 1984. Arne Heyns værk ”Nysted kommune - historisk set" kan 
stadig erhverves og er en sand guldgrube af oplysninger - ikke blot om købstaden, men om he-
le den Nysted kommune, der blev resultatet af kommunalreformen fra 1970. 

Undervisnings- og kulturforvaltningen mener, at en årlig udgivelse af ”Nysted-krøniken" nok vil
interessere - ikke bare lokalsamfundet, men også medborgere med tilknytning til egnen og 
andre lokalhistorisk interesserede. Man har derfor besluttet at publicere den årlige "Nysted-
krønike” - foreløbig som et forsøg. Finder ideen grobund, vil udgivelsen blive en årlig begiven-
hed. Beskrivelsen af lokalsamfundet vil dermed løbende være ført op til dato. 

Nysted-krøniken indlæses hvert år i det kommunale EDB-anlæg, og produktionen vil derfor 
være forbundet med et minimum af ekstra udgifter. Hæftet sælges gennem naturlige lokale 
forhandlere samt gennem de lokalhistoriske arkiver. VI håber, at lokalsamfundet tager godt 
imod denne ”Nysted-krønike” og dermed får et forhåbentligt værdifuldt supplement til de 
allerede nævnte lokalhistoriske værker. Vi håber, at hæftet kan bidrage til, at flest muligt 
"husker den sne der faldt I fjor". 

Med venlig hilsen
Kulturforvaltningen

Kilder
Kilderne til "Nysted-krøniken” er i langt overvejende grad de to lokale dagblade. Hvor intet er
anført, er kilden Lolland-Falsters Folketidende. Når kilden har været ”Ny Dag" er dette anført
(N.D.). Kilder til markante begivenheder: Nysted-Krøniken 

Aage Poder
Redaktør.

Markante begivenheder gennem 75 år
1909 • 12. juli: Festskrift i anl. af byens 500 års jubilæum; byen flagsmykket. Festmåltid for 

200 borgere med damer. Borgmesteren talte for kongen, C. A. Hansen for byen og 
provsten for byrådet.

1910 • 15. dec.: Åbnede Nysted strækningen af SNNB - allerede fra efteråret var der kørt 
roer fra Kettinge. 

1911 • 8. april: Oprettede lensgreve Raben Levetzau et asyl i Slotsgade 3 i anledning af sit 
sølvbryllup. 

• 18. april: Flyttede postkontoret til det nybyggede posthus 
• Juli: Opførelse af ny skolebygning og gymnastikhus i haven  
• Aug.: Flyttede pavillonen fra Folehaven ud på Skansejorden
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1912 • Feb.: Nedrives Adelgade 45 med gymnastikhus for at give plads til den nye 
Jernbanegade 

• 4. dec.: Elektricitetsværk åbnes. 

1913 • 18. feb.: Gasværk åbnes.
• 8. juli: Vandværk åbnes.
• Sommer: Nyt badehus ved Skansen - det gamle ødelagt ved storm og højvande. 

1916 • 1. okt.: Johs. E. Grønbech Jørgensen ansat som lærer i Nysted og vikar for kordegnen 
- udn. til det sidste i 1922. 

• Nov.: Byfoged Holck rejser til Holte -afsked pr. 1/1 1917 

1917 • 25. april: Kommunelærer J. C. Larsen udnævnt til borgmester 
• 29. april: Afsløring af mindesten for borgmester H. J. Holck i Skanseanlægget - Holck 

død 
• fem dage før (24/4). 

1918 • 2. jan.: Simon Jensen åbner tandklinik i Adelgade 
• 1. april: Sygehuset nedlagt, åbnes dog for Influenza nov.18 til feb.19 - udlejes om 

sommeren til engelsk skole.
• Juli:  Engelsk skole bygges ved Skansen på 2 tdr. land skænket af lensgreve Raben.
• Sept.: Mejeriet bygges i Jernbanegade/Bagstrædet. 

1921 • 5. feb.:  Rådhusudvidelse indviet.
• 15. juni: Genforeningssten på Rådhuspladsen. 
• Optagelseshjem opført. 

1922 • Sept.: Engelsk skole nedlagt (Lektor miss Veary).
• 10. dec.: Biografteater opføres. Tidl. forest. i hotellets teatersal og i Stad Nysteds 

sal. 

1924 • 12. sept.: tændes elektrisk gadebelysning i Adelgade fra møllen til Fiskergade. 
• sept.: Chaussebrolægges indkørslen til byen fra Herritslevsvejen til Adelgade og et 

stykke af Bagstrædet.
• 11. dec.: Afskediges lærer Larsen (borgmester) og lærerinde frk. Højris af 

helbredshensyn. 

1925 • Marts: Engelsk skole solgt til husholdningsskole (K. Jespersen).

1926 • Firmaet Rosslng fejrer 70 års jubilæum (3 generationer).

1927 • 11. feb.: Carl Adam Hansen fylder 80 år og udnævnes til æresborger. 
• 23. nov.: Carl Adam Hansen død, hans hustru Andrea død 21/1 1926. Efter C. A. 

Hansens ønske føres hans krønike videre af kantor J. E. Grønbech Jørgensen, der dog 
først udpeges af byrå-det den 1/5 i 1935. 

1930 • 20. feb.: Kampmann-Boyenske kystsanatorium opføres. 

1933 • 3. maj: Lensgreve F. Raben-Levetzau død - begr. i Kettinge 7/5 - Kongen nærværende.

1934 • Nordlige ende af Adelgade moderniseres. For at få plads til fortov rykkes Wichmands 
og Krags ejendomme tilbage. Landbostandens sparekasse køber urmager Boyes 
ejendom, der nedrives for at give plads til nybygning. 

1935 • Kirkespiret kobbertækkes

1936 • Slotsgades brolægning omlægges. 

1938 • Adelgade asfalteres fra Jernbanegade til Havnegade. Gl. Torvs træer på vestsiden 
fældes. Det gl. sygehus omdannes til bolig for aldersrentenydere. 

1939 • I anledning af krigsudbruddet males der dannebrogsflag på havnepladsen, på 
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gasværksbehol-deren, LMAF og på kalkværkets lade. 

1940 • 9. juli: Luftværnssirene opsat på politistationen/rådhuset. 
• 26. sept.: Kongens fødselsdag fejres af 300 pers. på hotellet 

1941 • Ombygning af Andelsbanken - apoteket flyttet efter 107 år hertil.

1942 • Ombygning af gl. apotek til manufakturhandler Carl Olsens meget store forretning.
• Husholdningsskolen købes af kommunen og udlejes til staten, der anvender den til 

CBU-kaserne. 
• Dræningsarbejde i Rørsøen, der skal omdannes til eng.
• Stubberupgården kaserne for ca. 100 artillerister. 

1943 • Soldaterhjem indrettes af "Dannevirke" i Tekn. skole 
• 29. aug.: Stubberupgården overtages af tyskerne til dels som rekonvalescenscenter. 

1944 • ”Skidthullet" ved Noret reguleres og udlægges som plæne, anlæg og legeplads. 
• 9. april: Luftkamp over Nysted - kirken og flere huse ramt. Nedstyrtet amerikansk fly 

på Bredgrunden - 9 lig bjerges og begraves på Svinø. 
• Bunkers bygges på Gl. Torv, i Adelgade og ved skolen 

1945 • 19. april: Tyske flygtninge på Stubberupgården, på Cottage, Skansepavillonen og i 
hotellet. 

• 2. maj: Razzia af Gestapo - nedgravede våben eftersøges - 2 arresteret. 
• 5. maj: anholdes 48 personer 
• 15. juni: Stubberupgården tømt for russiske flygtninge, der erstattes af 500 baltiske 

krigsfanger. 
• 24. juli: 19 SS-folk arresteres blandt krigsfangerne. 
• 11. okt.: Optagelse af lån til anlæg af Idrætsplads. 

1946 • 19. juli: Flygtningelejren opløst. 
• 15. sept.: Flyvermindesmærket for amr. flyvere nedskudt 1. påskedag 1944 Indvies.

1948 • Ombygning af "De gamles hjem" i syd og nord. 
• 24-26. juli: Hedemora-besøg (Thelin og Lundh) 

1949 • CBU-skolen får lotteuddannelse. 
• 10-13. juni: Gengældelsesbesøg i Hedemora - Udveksling af elever i ferien.

1950 • 25. juni: Mindesten for C. A. Hansen på Søvej - Gade opkaldes efter ham.  

1951 • 25. juni: Mindesten for Emil Aarestrup.
• 21-26. juni: Første venskabsbystævne i Nysted for Vinstra og Hedemora.

1952 • Okt.: Ny skolebygning planlægges. 

1953 • 1. nov.: CF-skolen ophører. 

1954 • 12. nov.: Skoleindvielse med kantate. 

1955 • 1. maj: Guldberg-lejren - økumenisk lejr anlægger sportsplads. 
• Juni: Delegation til Vinstra - Biblioteket fra rådhuset til Adelgade 90 

1956 • 18. aug.: Genforeningssten til havnen
• 26. aug.: Nyt stadion
• 10. nov.: Ur på rådhuset, skænket af Lollands Spare- og Lånebank. 

1957 • Fund af munkesten m.v. i højen på kirkegården (teglovn). 

1958 • Campinghus på Skansen - Slotsgade asfalteres, brosten sælges. 

1959 • Udvidelse af Kattesundet (aflastning af trafik gnm. Adelgade) 
• Besøg fra Hedemora-Ronnelid. 

1960 • Ungpigehjem ved Skansen. 
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1961 • 27. maj: Sidste persontransport på SNNB
• 26 sommerhusgrunde etableres ved Skansen (5 kr /kvm.).
• Champignongartneri v/ Peder Jørgensen. 

1964 • Veteranbilmuseum på Stubberupgården. 

1965 • Fjordvej anlægges
• 2500 campister
• 100.000 på bilmuseet. 

1966 • Vejanlæg på banearealet - omkørselsvej kaldes Wichmandsvej 

1969 • "Palmehave" på Nysted hotel. 

1970 • Storkommune under dannelse - valg – Johs. Bjerre bliver borgmester. 
• Foreningen Norden holder 25 års Jubilæum. 

1971 • Turistbåd fra Heiligenhafen
• Nedlæggelse af campingplads anket. 
• Paddekæret bebygges
• børnehave oprettes 
• Turistforeningen køber Cottage
• Nysted ungpigehjem bliver ferieinstitution. 

1972 • Gl. bybrønd udgravet på A. Nielsens grund - pumperør af træ. 
• Ålholm slot åbnes for publikum
• Sportshal i Kettinge.

1973 • Maribo amts optagelseshjem nedlagt
• Kystsanatoriet solgt til Glostrup kommune - legat oprettet for salgssummen. 

1975 • Nysted skoles realafdeling flyttes til Kettinge. 

1976 • Vantore SGU til Klostergården
• Nyt vandværk. 
• Afdækning af munkegrave mellem Klostergården og el-værket. 

1977 • Bevaringsforeningen stiftet
• Aage Bech fra Nysted apotek 

Efterskole i børnehjemmet
• Vandtårnet bevares
• Svømmebad for det Kampmann-Boyenske legat i Kettinge. 

1978 • Den gl. skole falder for rådhusudvidelsen
• Poxy print i industrihus nr. 2
• Scan Space i nr. 1 den 2/11 1977. 

1979 • Snekatastrofe ved nytår og i februar. 

1980 • 1. aug.: Storstrøms amts Trafikselskab 
• Rådhustorvet restaureret.
• Vindmøller rejses i oplandet.
• 15. sept.: Lokalhistorisk arkiv oprettes.

1982 • Aarestrups hus fredes
• Nystedregistranten færdig. 

1983 • 1. sept.: "De gamles hjem" på Skansevej lukkes. Beboerne flyttes til andre hjem. 
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1992
2. jan. Der var vemodsstemning, da Falck i Nysted nytårsaftensdag holdt den traditionelle nytårs-

parade. Om en måned er det slut med at have en døgnbemandet Falckstation. Fire rednings-
førere flyttes til Sakskøbing og Nykøbing. Kun tre bliver tilbage og skal klare kørsel i dagti-
merne. 

Borgmester Leo Thorsen beklagede beslutningen. Måske skal kommunerne til at lave deres 
egne ambulanceberedskaber. Det har været drøftet i byrådet. Når der skal spares, giver det 
serviceforringelser, og det er trist, en 60-årlg nu skal ”på efterløn”. Samtidig får vi også en 
ændring i lægevagten. Det er også en forringelse, som jeg også har protesteret imod.

2. jan. Da der i efteråret var en militærøvelse med udenlandsk deltagelse på Nystedegnen, forsvandt
gadeskiltene i Skibsbrostræde og Strandstræde og den samlede regning for nye gadeskilte 
bliver 1.000 kroner, som kommunekassen nu må betale. 

2. jan. Firma Brdr. Engelbredts Eftf. i Nysted står nu for tilvirkningen af størstedelen af Falcks unifor-
mer, blev det oplyst ved nytårsparaden hos Falck. 

Havneuddybning

8. jan. Omkring 40.000 kubikmeter bund skal nu fjernes fra Nysted havn for at sikre en vanddybde på
3.5 meter, som bl.a. færgerne til Tyskland skal have under kølen. Der er afsat 240.000 kr. i 
budgettet til formålet. Kommunen søger nu amtet om en såkaldt ”klaptilladelse”, d.v.s. lov til
at dumpe mudderet ude i Østersøen på steder, hvor det ikke volder skade eller gener.

15. jan. Nysted kommunes skolevæsen må af med tre lærere, fordi børnetallet er faldende. Der er i 
øjeblikket 48 lærere/overlærere og syv timelærere ansat ved skolevæsenet. Dette tal skal 
ned på 46 lærere og seks timelærere. I 1989 var der 660 elever i de kommunale skoler. Ved 
indgangen til det nye skoleår vil der kun være 585 elever. 

16. jan. Nysted var det eneste sted i landet, hvor bestyrelsen i det lokale ”Ungbo” levede op til sit 
ansvar og opfordrede til likvidation. Det fastslog borgmester Leo Thorsen, da byrådet onsdag 
havde sagen til behandling. Kommunen solgte i sin tid den gamle skole i Østergade for 
360.000 kr. og stillede samtidig en sikkerhed på 258.000 kr. Det beløb mister kommunen i 
forbindelse med moderselskabet ”Ungbo's” konkurs. 

Tabet omfatter også 21.000 kr., som kommunen måtte lægge ud som betaling for varmen. El-
lers var der blevet lukket for varmen til beboerne, der havde betalt til selskabet, hvad de 
skulle. Staten har et tilgodehavende på 1,3 mio. kr. Dette beløb kan måske sikres gennem den
redningsplan, kommunen har udarbejdet i samarbejde med Andelsboligforeningen Lolland. 
Projektet ændrer de små lejligheder til almennyttige boliger og tre ungdomsboliger. 

16. jan. Nysted kommune havde ikke lyst til at komme med en konkursbegæring overfor Poxy Print, 
sagde borgmesteren på gårsdagens byrådsmøde. Kommunen har to pantebreve med en rest-
gæld på 683.493 kr. og 171.274 kr. Dette er rest af et egnsudviklingslån. Hvor meget kommu-
nen mister af dette afhænger af, hvor langt det nye selskabs købesum går med i pantet. I 
vand- og vandafledningsafgifter har kommunen 556.823 kr. til gode. Hertil kommer 37.525 kr. 
i renter. Alt dette er privilegerede krav, sagde Leo Thorsen på byrådsmødet. Efter betalings-
standsningen den 18. april har Den Danske Bank givet garantier, og virksomheden har haft 
overskud, så kommunen er dækket ind siden. 

17. jan. Byggeprogrammet for plejehjemmet Solgården er nu fastlagt og godkendt. Pris: 27 mio. kr. 
Byggestart den 15. maj i år med de første to etaper. Efter ombygningen bliver der 34 et-rums 
boliger. 16 to-rums boliger og et dagcenter. 

17. jan. Skifteretten behandlede i går konkursboet efter det gamle Poxy Print Aps. Der bliver næppe 
een krone til de ikke privilegerede fordringshavere i det gamle firma (Aps). Toldvæsenet mø-
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der bl.a. med et krav på 2,4 mio. kr. for skyldig A-skat og moms. Siden betalingsstandsningen 
den 18. april i fjor er alt betalt kontant, idet Den Danske Bank har finansieret udlæg på 2,5 
mio. kroner. I det gamle firma er der omkring 1,5 mio. kr. at gøre godt med. Dette beløb 
opsluges dog af skyld i feriepenge og til fratrådte medarbejdere. 

17. jan. Nysted Bibliotek er blandt landets billigste på landsbasis er den årlige udgift pr. indbygger 377
kr. På amtsbasis 336 kr., men i Nysted kommune kan biblioteksvæsenet drives for 192 kr. pr. år
pr. indbygger. Fra den 1. april udvider biblioteket åbningstiderne, så der er åbent 15 timer 
ugentligt, også i feriemånederne. I alt betaler Nysted kommune 1.039.000 kr. på årsbasis. 
Heraf anvendes de 521.958 kr. til personalet. 

20. jan. Det nu kuldsejlede havneprojekt vil komme til at koste kommunekassen 185.000 kr. Gælder 
dette beløb har Dania Line betalt 100.000 kr. heraf. I beløbet er indregnet den store model 
over havneområdet, der er fremstillet I forbindelse med projektet. 

23. jan. Det støjer for meget, når der er musikarrangementer på Restaurant Tidende. Adelgade 68, 
Nysted. Det mener nogle af de omkringboende, der har klaget til kommunen over støjniveau-
et. Teknisk Udvalg har nu besluttet på ny at henstille til restauratør Jørgen Christensen, at 
han skal være opmærksom på, at musik kan være til gene for omgivelserne. Hjælper denne 
henvendelse ikke, vil kommunen evt. lade en støjmåling udføre. Viser denne måling, at der er
for meget støj, kan kommunen påbyde, at der gennemføres støjisolering. I sin yderste konse-
kvens kan teknisk udvalg nedlægge forbud mod musik i restauranten.

24. jan. Der er næsten syv mill. kr. at arbejde med, når udbygningen af Nysted kommunes spilde-
vandsanlæg skal forsættes i år. Teknisk Udvalg har bedt byrådet om at måtte overføre 
2.751.650 kr. fra i fjor, hvor pengene var til rådighed, men ikke blev brugt. Endvidere ønsker 
udvalget at få frigivet 4.132.000,kr., der er afsat på budgettet for i år.
 
I år etableres hovedspildevandsledninger og pumpestationer i Herritslev og på strækningen fra
Herritslev via Tværvej til Stubberup. De fleste af disse anlæg skal udføres på private arealer, 
og teknisk udvalg beder nu byrådet om at sikre de nødvendige arealer ved ekspropriation. 
Det var oprindelig meningen, at spildevand fra Herritslev området skulle føres til et mindre 
rensningsanlæg, men den plan er droppet. I stedet skal spildevandet sendes til det store 
rensningsanlæg i Frejlev. 

25. jan. En lystønde placeret syd for Østre Mærker på Rødsand kan måske skaffe flere sejlerturister til
Nysted. Østre Mærker er i dag afmærket med fire bøjer, der alle er uden lys, men dog er for-
synet med refleks, så de kan fanges af projektorer fra lystbådene. Alligevel kan det i mørke 
være vanskeligt at finde den anduvningsbøje, der ligger sydligst, og er en vejledning om, hvor
Østre Mærker er. Hvis den blev udskiftet med en lystønde, vil det på lang afstand være muligt
at finde stedet, og dermed sejlruten ind mod Nysted. 

Det er et generelt indtryk i Nysted turistkredse, at en del sejlere undgår at sejle mod Nysted i
mørke eller uklart vejr, fordi det er for vanskeligt at finde anduvningsbøjen. De sejler i stedet
til Gedser, hvor der er god lysafmærkning. Her er der både fyret, som kan ses mange sømil 
væk, fyrbåker og lystønder, så der er noget at orientere sig efter på lange afstande. En lys-
tønde vil koste kommunen 60.000, årligt, og de penge har man ikke til rådighed. 

25. jan. Havnens bådebroer holdes nu isfri ved hjælp at et simpelt boblesystem. Boblerne kommer fra 
en kompressor i havnens værksted. Den sender luft ud i slangerne til broerne. Systemet spa-
rer mange penge i isvintre, hvor broerne kan blive løftet af isen, når denne bevæger sig i takt
med høj eller lavvande. Dette kan medføre betydelige reparationer bagefter. Isen på Noret er
af havnefogeden Børge Nørgaard målt til mellem 5 og 6 cm. 

25. jan. Ejendommen Jernbanegade 5, hvor Centrumbutikken holdt til indtil for nogle måneder siden, 
er nu sat på tvangsauktion. Det er Kreditforeningen Danmark, der har begæret auktionen, der
skal holdes den 11. februar. Foruden butikslokalerne i stueetagen er der beboelse på ejen-
dommens første sal. Det er Jytte Petersen, der drev Centrum butikken, der står som ejer af 
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ejendommen.

Pisterne
30. jan. Da "Pisterne" i aftes afviklede sin forestilling nr. 250 fik de meget ros af formanden for Under-

visnings- og Kulturudvalget, Jette Olsen, der roste det store og uegennyttige arbejde, som 
"Pisterne" har udført i de senere år. De har henrykket mange ældre medborgere med deres 
stykker. Jette Olsen fremhævede, at pensionisterne med deres amatørskuespil har været go-
de ambassadører for Nysted kommune, og hun mente at deres arbejde har været en god re-
klame for C-holdet. Jette Olsen overrakte derefter en check på kr. 500. 

"Pisternes" gruppe har netop haft premiere på et nyt debatstykke "En sund latter". Alderspræ-
sident er Gunner Olsen på 78 år. Gruppen omfatter endvidere Hans Peder Ottosen, Egon Bæk-
kel, Jenny Ottosen, Osvald og Else Jonsson og Helle Bækkel. Sidstnævnte både skriver og in-
struerer gruppens stykker. Lørdagens to forestillinger i Døllefjelde blev overværet af omkring 
300 tilskuere fra nær og fjern (N.D.). 

31. jan. En fredelig demonstration til støtte for børneinstitutionen ”Humlebien" i Kettinge løb helt af 
sporet i går. To mænd stormede Rådhuset og trængte ind i borgmesterkontoret, hvor de op-
søgte borgmester Leo Thorsen og overfaldt ham verbalt. Leo Thorsen blev dybt rystet af de 
mange ukvemsord og truslerne, der forsøgte at skræmme ham til at ændre beslutningen om 
nedprioriteringen af institutionen. En talsmand for de ellers fredelige demonstranter bekla-
gede straks episoden (N.D.). 

4. feb. Fem lokale foreninger er nu gået i gang med at finde muligheder for at erhverve og bevare 
digteren og lægen Emil Aarestrups hus, Adelgade 80 i Nysted. De arbejder nu sammen med 
kommunen på at danne en selvejende institution, der skal sørge for husets redning. De fem 
foreninger er: Turistforeningen, Lokalhistorisk Arkiv, Bevaringsforeningen, Kunstforeningen og 
Handelsstandsforeningen. Blandt andet vil man kunne indrette mindestuer for digteren, der 
havde sin lægepraksis i ejendommen fra 1827 til 1838. 

Ejendommen består af et forhus med de såkaldte ”luder”, som udbygninger. De blev opført 
efterhånden som Emil Aarestrups børneflok voksede. Han fik i alt 11 børn med fru Caroline. 
Det særskilt beliggende baghus er i temmelig god stand, men trænger til en kærlig hånd lige-
som forhuset. De to ejendomme omfatter i alt 139 m2 boligareal. De fem foreninger og kom-
munen holder stiftende møde i den selvejende institution den 17. februar. Her er det bl.a. 
tanken at danne en støtteforening. 

5. feb. Beregningerne omkring normeringen i de tre kommunale folkeskoler viser, at der skal fyres tre
lærere pr. 1. august. Vi har forsøgt at få gennemført frivillige aftrædelsesordninger, og det er 
lykkedes, siger kulturudvalgsformand Jette Olsen. Det er tre ældre medarbejdere, der forla-
der skolevæsenet i det nye skoleår. 

5. feb. Johanitterordenens kursted i Gram fordobler nu behandlingskapaciteten og planlægger sam-
tidig at åbne en ny afdeling i Odense. Repræsentanter for Ordenen har tidligere været på 
orienteringsbesøg i Nysted for at se på mulighederne for at indrette et kursted i Storstrøms 
Amts Feriehjem på Skansen (N.D.). 

6. feb. Byrådets økonomiudvalg har nu taget de mange forældreprotester ad notam og besluttet, at 
skolefritidsordningen i Kettinge placeres i børneinstitutionen ”Humlebien” i Kettinge, der i 
forvejen fungerer som fritidshjem. 

14. feb. Anlægsregnskabet for byfornyelsen af ejendommen Adelgade 22 viser, at det har kostet kom-
munen 7,2 mill. at få dette projekt gennemført. Byggeriet omfatter to butikker og fem an-
delslejligheder. Butikkerne er solgt, men kun een af de 5 andelslejligheder er indtil nu afhæn-
det. Bygningen blev i sin tid købt for kr. 400.000. Byfornyelsen har kostet 7,9 mill. kroner. 
Herfra går salg af andelsboligerne og butikkerne, i alt 1.084.000, kr. Til rest er 6,6 mill. kr., 
hvortil kommer moms, i alt kr. 7,2 mill. 

Indholdsfortegnelse



157

14. feb. Kettinge skole kunne i går fejre sin 30 års fødselsdag. Blandt gæsterne var skolens første in-
spektør, Arne Heyn (N.D.). 

17. feb. Johan Otto, baron Raben Levetzau, Aalholm Slot er død. Den legendariske baron med den 
store interesse for gamle biler blev 87 år gammel. Baronen var søn af fhv. udenrigsminister, 
greve Raben Levetzau, der ejede flere familiegodser. I 1929 overtog Johan Otto Beldringe og 
Lekkende Godser, og efter lensgrevens død i 1933 overtog baronen grevskabets hovedsæde, 
Aalholm Slot samt Bremersvold Gods. 

Under landbrugets økonomiske krise i 30erne moderniserede baronen sine godsers driftsmeto-
der. Aalholm Slot har været i familiens eje siden 1725 og er et af de ældst beboede slotte i 
verden. Elisabeth og Johan Raben Levetzau besluttede for 22 år siden at åbne slottet for of-
fentligheden. I offentligheden var baronen mest kendt for sin interesse for veteranbiler, og på
den måde fik han tilnavnet "bilbaronen". På baggrund af denne hobby, etablerede han i 1964 
Aalholm Automobilmuseum. På rejser rundt om i verden opkøbte han gamle biler og fik dem 
sat i stand af lokale håndværkere. Museet har eksemplarer helt tilbage fra 1886, hvor den 
første benzindrevne bil blev bygget. I tilknytning til bilmuseet, der blev indrettet på Stubbe-
rupgaarden, anlagdes en dampjernbane. 

Baron J. O. Raben Levetzau var en fremsynet mand, der allerede på et tidligt tidspunkt forud-
så, at et stort gods kunne kædes sammen med åbenhed og turisme. Han efterlader sig et ef-
termæle som en fremsynet og original personlighed, der i kraft af sin store viden og altid åb-
ne og vittige holdning overfor alle mennesker vil blive husket og savnet (F.T./N.D.).

18. feb. På et møde i aftes stiftedes en ny forening, der fik navnet ”Digteren Emil Aarestrups hus i Ny-
sted". Foreningens første mål er at erhverve ejendommen Adelgade 80, og man har allerede 
fået forhåndstilsagn om støtte fra bl.a. Den Raben Levetzauske Fond og Kommunen. Dette 
sikrer, at der allerede fra starten bliver en holdbar økonomi i foretagendet. 

Blandt de 28 deltagere, der meldte sig ind med det samme, er et tipoldebarn af Emil Aare-
strup, Vibeke Aarestrup, Gentofte. Hun har endvidere givet tilsagn om levering af de diverse 
effekter til mindestuerne, bl.a. en gammel skrivepult. Bestyrelsen kom til at bestå af: Bruno 
From Jensen, Niels Lerche Thomsen, Elisabeth Frey Harne, Svend Malmstedt, Bodil Hansen og 
Ulla Kragh Schwarz. 

21. feb. Baron Johan Otto Raben Levetzau, der døde i lørdags 87 år gammel (15-2-92), blev i går be-
gravet på familiegravstedet i Kettinge. Højtideligheden blev overværet af en stor skare fra 
almue og adel, som fyldte Kettinge Kirke. Det blev lidt af en mediebegivenhed med op-
mærksomhed fra bl.a. de københavnske billedtidener, hvad den udadvendte bilbaron kun kan 
have nikket anerkendende til. I det hele taget blev højtideligheden ikke alt for højtidelig. In-
gen tårer for min skyld, men masser af glade mennesker, sådan noget lignende formulerede 
den gamle slotsherre sit sidste ønske, og han fik det opfyldt. Efter begravelsen blev det store 
følge bedt til party på slottet med pindemadder og champagne, sådan ville baronen ha' det. 
Mange benyttede sig af invitationen, og i en lys eftermiddagstime udveksledes i slottets sale 
muntre minder om en farverig person.

25. feb. Hvem styrer Nysted Kommune, embedsmændene eller politikerne? blev der spurgt på Venstres
generalforsamling. - Jeg kan kun sige, at der i socialudvalget er et både åbent og loyalt med-
arbejderskab at finde hos socialinspektøren, sagde udvalgsformand Bent Bille Hansen. Kritik-
ken mod byrådsmedlemmerne gik bl.a. på, at Venstre slet ikke markerer sig i byrådsarbejdet, 
men åbenbart har solgt både sjæl og krop til socialdemokratiet, som et led i  samarbejdsaf-
talen efter det seneste kommunalvalg. Det er ofte en vanskelig balanceakt, fordi vi har afta-
ler på forskellige punkter, men vi må tage kritikken til os og forsøge at markere Venstres 
politik bedre, sagde Bent Bille Hansen til kritikerne på generalforsamlingen. 

Turisme
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27. feb. Nysted mangler 103.800 tyskere på turistregnskabet for 1991, sagde formanden for Nysted Tu-
ristforening, Bjørn Ohl, på generalforsamlingen. Så mange eendagsturister kom nemlig sej-
lende til byen med den tyske båd fra Warnemunde i løbet af 1991. Turistbureauet var ikke 
gearet til at tage imod så mange mennesker, og man måtte lukke kontoret, når folk strøm-
mede igennem byen, for ikke at miste alle tryksagerne. Det tyske rederi vil i sommerhalvåret 
sejle to dobbeltture mellem Gedser og Warnemünde i stedet for en enkelt dobbelttur til 
Nysted.

27. feb. På Turistforeningens generalforsamling ønskede formanden Bjørn Ohl og konditor Bent Peder-
sen ikke at genopstille til bestyrelsen. Ved kampvalget indvalgtes Svend Malmstedt og Inger 
Werner på de ledige pladser. Inge Pedersen genvalgtes. 

I debatten gjorde Bjørn Ohl sig til talsmand for, at foreningen igen blev en "entusiastfore-
ning", der skal præge turistdebatten med gode ideer, men i øvrigt lade kommunen sørge for 
markedsføring, drift af campingplads og turistbureau. Den afgående formand omtalte centra-
liseringstiltaget, der skal markedsføre Lolland som "Den grønne ø", og bemærkede, at Nysted 
Turistforening ikke magter at gå ind i dette samarbejde, der årligt vil koste omkring 2 mill. 
kroner. Bjørn Ohl pointerede, at Nysted f.eks. ikke har overnatningskapacitet til at retfær-
diggøre investeringen i denne størrelsesorden. -VI skal koncentrere os om de lokale ting, og 
der er nok at tage fat på. Kettinge Mølles vinger vil vi gerne have til at snurre igen, og der er 
spændende planer i gang omkring Aarestrups Hus, der med den rette arbejdsindsats og privat 
støtte kan gå hen og blive et virkeligt trækplaster. Han fremhævede også Kunstforeningens 
bestræbelser på at skabe noget nyt og spændende i byen for både fastboende og gæster. 

29. feb. Havnerøgeriet i Nysted kommer på nye hænder den 1. april, idet konditor Bent Pedersen har 
afhændet forretningen til Hans Jørgen Larsen. Denne er udlært murer, men vil nu satse sine 
sparepenge på røgeriet og den tilhørende forretning. 

3. marts Nysted Menighedsråd har fra Kirkeministeriet fået tilsagn om et tilskud på kr. 480.000, fordelt
over 2 år til istandsættelse af kirkens altertavle. Den smukke gamle altertavle blev restaure-
ret i 1989 og kunne genindvies i marts 1990. Istandsættelsen gennemførtes af eksperter, der 
er anerkendt af Nationalmuseet, og kostede ca. kr. 760.000.

3. marts Sigurd Nielsen, Solgården i Herritslev, tidligere Kettinge, er død i en alder af 96 år. Efter gif-
termålet med Martha Nielsen flyttede han til Kettinge, hvor han blev ansat på det daværende
elværk, hvor han havde sit virke i fire år, hvorefter han blev bestyrer af elværket i Nøbølle. 
Her var han i nogle år, indtil også dette elværk blev nedlagt. For godt et år siden fejrede æg-
teparret Nielsen det meget sjældne ”Atombryllup” efter 75 års ægteskab. 

6. marts Lægerne udskriver syge patienter, sagde borgmester Leo Thorsen Nysted på et repræsentant-
skabsmøde i socialdemokratiets Maribokreds torsdag. Det kan vi ikke fortsat stå model til, 
sagde Leo Thorsen, der nu oplever, at kommunens hjemmehjælpere presser på for at få op-
rettet de sygeafdelinger, som kommunerne havde indtil Amternes overtagelse af sygehusvæ-
senet i 1970. Vore hjemmehjælpere beklager sig over, at de får behandlingskrævende patien-
ter hjem fra hospitalerne (N.D.)

6. marts Den 15. februar havde Nysted kommune kun fem ledige unge, men derudover var der 17 unge 
i midlertidig beskæftigelse eller beskæftigelsesprojekter. Blandt de ledige er følgende: 1 sø-
ger plads som landbrugsmedhjælper, 1 søger køkkenuddannelse, 1 søger kontorplads, 1 har 
forladt 10. kl. i utide og 1 står i en fastlåst situation. Kommunens ungdomsvejlednings konklu-
sion er, at der kun er få helt ledige unge, men at der løbende er behov for at følge 20-30 unge
i alderen 15-20 år. 

7. marts Over 100 musikværker fra 1700-tallet er fundet på Aalholm Slot. Noget af musikken er helt 
ukendt, heriblandt tre fløjtekoncerter af den danske komponist Johan Adolph Scheibe (1708-
1776). Men også kendte navne som Vivaldi og Gluck er repræsenteret blandt noderne. Det er 
musikforskeren, cand. mag. Jens Henrik Koudal, der i sommeren 1991 fandt den store node-
samling tillige med håndskrevne fløjtenodebøger med 2500 dansemelodier, som har tilhørt en 
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af slottets tidligere ejere, grev Otto Ludvig Raben (1730-1791). Greven var en passioneret 
fløjtespiller, og deltog aktivt i musiklivet såvel på slottet som i København. Grevens musikal-
ske aktiviteter er omhyggeligt dokumenteret i en dagbog, som lå blandt noderne. 

10. marts Margareta Heyn blev i aftes afløst af Børge Stenstrup som formand i Foreningen Norden. Fru 
Heyn trak sig tilbage efter at have været formand for Nordens Nysted afdeling i 30 år og blev 
hyldet kraftigt for sin fremragende og dybt engagerede indsats for Nordens sag. I sin afskeds-
tale mindedes fru Heyn begyndelsen af sin formandstid, da Norden stod stærkt i folks bevidst-
hed. Desværre er det gået sådan, at interessen for Norden er gået tilbage. Man vender blikket
mod syd, mod Europa. Men måske er det nordiske samarbejde så naturligt, at man ikke taler 
så meget om det. Det er der bare, sagde fru Heyn bl.a. I sin sidste beretning kunne Margareta
Heyn bl.a. oplyse, at en skoleudveksling med Vinstra i Norge er på vej, idet der er etableret 
kontakt med Brydebjergskolen. 

13. marts Den Lokalhistoriske Forening, som er paraplyorganisation for de tre lokalhistoriske arkiver i 
Nysted kommune, vokser stadig oplyste formanden Aage Poder på generalforsamlingen på The
Cottage. Medlemstallet er nu oppe på 119, og det stopper næppe der. Helle Levisen kunne 
fremlægge et regnskab med en balance på knap kr. 7.500, og et overskud på kr. 2.000. Det er 
steget yderligere efter årsskiftet, således at foreningen kan yde et tilskud på kr. 1000, til 
arkivarbejdet i Frejlev og kr. 500, til hvert af arkiverne i Krumsø og Nysted. 

På generalforsamlingen aflagde Søs Lerche Thomsen, Lis Olsen og Lars Peter Rasmussen fra 
henholdsvis Nysted, Krumsø og Frejlev arkivet beretning. Det var rapporter, som gav et godt 
indtryk af det omfattende arbejde, der udføres i arkivsammenhæng. Aage Poder blev genvalgt
og fortsætter som formand. Ligeledes var der genvalg til Helle Levisen som kasserer samt til 
bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Ringsing og L. P. Rasmussen. Samme LP. rundede mødet af 
med en lysbilledberetning om Frejlevegnen gennem mere end 100 år baseret på det værdi-
fulde billedmateriale, som han har indsamlet delvis ved egne midler gennem 15 år.

13. marts Den største opgave i forbindelse med ombygningen af Kettinge Plejehjem til 16 selvstændige 
ældre boliger var at sikre elevatoradgang til alle lejligheder uden at skulle opsætte tre eleva-
torer. Plejehjemmet lå i tre forskellige niveauer i tre bygninger der var bygget på hver sin tid,
fortæller arkitekt John Petersen fra Dan Projekt i Søllested, der har stået for byggeriet. Løs-
ningen blev en elevator, der er placeret midt i hele bygningen. Der er derved skabt nogle 
spændende rum omkring elevatorskakten. Farvevalget har været et andet virkemiddel for at 
fjerne institutionspræget. 

Nysted kommunes socialforvaltning har haft inddraget en fysioterapeut i planlægningsarbej-
det. På bygningens bagside er der lavet en udvendig adgang til nogle af lejlighederne, og det 
galvaniserede "stillads" skal nu forsynes med planter overalt (N.D.). 

14. marts Indvielsen af Kettinges ældrecenter i går blev gennemført med festlige indslag. Det var tan-
ken, at man skulle have indledt indvielsesceremonien med at opsætte det skilt, som skal 
bære centrets navn: "Kastaniely". Desværre var skiltet ikke ankommet, så man måtte nøjes 
med at plante to æbletræer, der var skænket af de medvirkende håndværkere. Vinderen af 
den konkurrence, der blev udskrevet med henblik på navngivningen, blev den unge Charlotte 
Suhr Jørgensen, Kettinge. Hun begrundede navnet med de store kastanier, der ved ældrecen-
trets østside breder sine grene langt ind mod grunden. 

Formanden for socialudvalget Bent Bille Hansen pegede på, at dette projekt er det første trin
af omlægninger, hvor kommunen bygger gamle umoderne værelser om til moderne handicap-
venlige lejligheder, hvor beboerne er deres egne herrer, men samtidig kan opretholde et fæl-
lesskab og dermed tryghed. 

14. marts Med indvielse af ældrecentret i går har Nysted kommunes socialudvalg overstået første etape 
af en større omlægning indenfor ældreboliger i kommunen. De håndværkere, der har gen-
nemført byggeriet i Kettinge skal nu fortsætte til Øster Ulslev Plejehjem, der også skal om-
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bygges til ældreboliger. Derefter kommer turen til ”Solgården". Her skal der snart holdes 
licitation på ombygningen, der i første omgang kommer til at omfatte 20 boliger og et 
dagcenter (N.D.). 

17. marts På et konstituerende møde har bestyrelsen for Nysted Turistforening valgt Svend Malmstedt 
som formand. Han afløser Bjørn Ohl, der trak sig ud af bestyrelsen på generalforsamlingen 
sammen med et andet byrådsmedlem, Bent Pedersen. Svend Malmstedt er ny i bestyrelsen og 
det samme er Inger Werner, der er blevet valgt til næstformand. Lise Foss Hansen fortsætter 
som kasserer og Inge Petersen som sekretær. Elisabeth Nicolaisen er det femte menige 
bestyrelsesmedlem. 

18. marts Kettinge skole har som en af de første i landet erstattet kladdehæfte, blyant og ABC-bogen 
med undervisningsprogrammer. EDB er ikke længere bare et fag ved siden af alle andre fag, 
men et værktøj, som udnyttes i geografi, historie, matematik og dansk. Tidligere måtte en 
lærer bruge ca. 10 min. på at overhøre eleverne i f.eks. tabellerne oplyser viceskoleinspektør
Niels Bjerregaard, der er primus motor i projektet på Kettinge skole og fortsætter: Nu kan 
eleverne konkurrere med sig selv om at blive bedre. Det er blevet en sport at blive hurtig til 
tabellerne. Hvis eleverne skriver et forkert resultat, piber computeren, og alt efter undervis-
ningsniveau får eleverne hjælp til at finde den korrekte løsning. 

Lige efter vinterferlen fik skolen installeret 10 computere med et væld af undervisningspro-
grammer, som er udarbejdet af Danmarks Lærerhøjskole til undervisningsbrug. De øvrige sko-
ler i Nysted kommune følger snart efter Kettinge skole og inddrager computerne i undervisnin-
gen. Samtlige skoler i kommunen har hver fået 10 computere med undervisningsprogrammer 
for i alt kr. 300.000. Det er vores opgave at forberede eleverne på den fremtid, de kommer ud
til. Overalt i erhvervslivet, administration m.v. er computerteknik en vigtig del af hverdagen. 
Ved at arbejde med det i skolen, trænes børnene i at bruge dette værktøj, siger Niels Bjerre-
gaard (N.D.). 

19. marts Biblioteket i Nysted udvider åbningstiden med hele 5 timer ugentligt fra den 1. april. Samtidig
bliver åbningstiderne mere brugervenlige, idet der nu er eftermiddagsåbent fire dage om 
ugen

19. marts Bente Marquardsen, Kettinge, er først nu i gang med at opbygge den lokale organisation, og 
det var hende, der i ensom majestæt gjorde opmærksom på, at C-holdet også holder øje med
Nysted kommune. Vi danske er et utroligt langmodigt folkefærd, hvad angår politiske beslut-
ninger, men igennem de seneste 10 år har vi måttet finde os i utroligt mange nedskæringer, 
ikke mindst på plejehjems- og hjemmehjælperområdet, sagde Bente Marquardsen til borg-
mester Leo Thorsen, socialudvalgets formand Bent Bille Hansen og lederen af hjemmeplejen, 
Susanne Nistrup, der alle tog imod C-holdets repræsentant. 

Jeg er helt tryg ved at organisationen C-holdet også lokalt holder øje med, at forholdene for 
vore ældre er som de bør være, sagde borgmester Leo Thorsen, da C-holdet i går deltog i den 
landsdækkende aktion overfor lokal- og landspolitikere. Jeg synes, at det er fint, at vi bliver 
holdt til ilden, men jeg mener, at vi i Nysted kommune er helt i trit med disse krav efter ind-
førelsen af døgnplejen og den igangværende omlægning af ældreforsorgen, sagde borgmester
Leo Thorsen, der nu skal finde plads på de rette vægge til de tegninger C-holdet overrakte i 
går.

20. marts Bogbussen forsvinder fra den 1. april. Vi kender vore bogbusbrugere, og dem svigter vi ikke. 
De vil alle få en henvendelse fra os, når vi er klar til at tage fat på en nyordning, siger leden-
de bibliotekar Ellen Hansen. Hun sigter dermed til en bestillingsordning, der svarer til den 
ordning, der er gennemført ved Nykøbing bibliotek. Den går ud på, at lånere enten kan be-
stille bøger telefonisk på biblioteket eller skriftligt via en bestillingsliste, hvorefter bøgerne 
bliver bragt ud til kunderne med jævne mellemrum. Detaljerne er dog ikke helt på plads 
endnu, siger Ellen Hansen (N.D.). 
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21. marts Nysted Kunstforening står i år som arrangør af årsmødet for Sammenslutningen af Danske 
Kunstforeninger, der starter lørdag den 25. april. De godt 100 kunstforeningsmedlemmer vil 
blive budt velkommen på Rådhuset af borgmester Leo Thorsen, og derefter sendt på byvan-
dring under ledelse af Bjørn Ohl og Elisabeth Nicolaisen. Under byvandringen skal man bese 
Emil Aarestrups hus i Adelgade og høre om restaureringsplanerne. Deltagerne fortsætter der-
efter til GI. Torv, hvor Morten Strædes vandkunst indvies. Gæsterne fortsætter derefter til 
kirken, hvor organisten, Rikke Juul Thomsen har tilrettelagt en lille koncert. 

Turen går derefter videre til udstillingen "Spejlbilleder" på den gamle station, og besøget i Ny-
sted sluttes af i Bønnelyches Pakhus, hvor der bl.a. er en aktuel udstilling af Morten Strædes 
skitser til udsmykningen af Danske Kunstforeninger: "Statens Kunstfonds Indkøb 1990". De godt
100 kunstforeningsmedlemmer fra Danmark er suppleret med gæster fra Skandinavien og 
Tyskland, og de indkvarteres under årsmødet på Energicentret i Sundby, hvor selve årsmødet 
afvikles lørdag eftermiddag. Om søndagen går turen igen mod Nysted med besøg bl.a. på 
Aalholm Slot og hos Jean Voigt på Rosenlund. 

Tandpleje
23- marts Det er kommet som noget af en overraskelse, at mange børn i Nysted kommune ikke kender 

til tandbørstning. Tandplejer for de 1100 børn i Nysted kommune, Inge Tengnagel, har oplyst, 
at omkring 75 børn aldrig har set en tandbørste. Dette har chokeret Undervisnings- og Kultur-
udvalget i en sådan grad, at man har valgt at give en ekstra bevilling til det forebyggende 
arbejde. Det betyder, at den kommunale tandpleje for børn nu er tildelt 30 i stedet for 20 
timer ugentligt fra den 1. august. Udvidelsen af den kommunale tandpleje vil koste kommu-
nen omkring kr. 40.000, om året. 

24. marts Efter en prøveopstilling af 4 forskellige lampetyper langs Nysted havn afgøres det nu, hvilken 
type, der skal vælges. Området langs lystbådehavnen har aldrig været særlig godt oplyst, 
hvilket sommetider har medført klager. Det kan være vanskeligt en sen aften at finde hen til 
den rigtige bro, når nogen skal ud til en båd ved en af broerne, og dette forhold ændres inden
længe. På strækningen mellem Havnerøgeriet og Havnekontoret er der i øjeblikket opstillet 
fire forskellige lamper, og deres evne til at belyse området er blevet undersøgt og vurderet. 
Der tages nu stilling til, hvilken af typerne, der skal opstilles på hele strækningen fra Havne-
røgeriet hen til Nysted Sejlklub. Det er kommunens hensigt, at arbejdet snart skal sættes i 
gang, så belysningen kan være etableret inden påske, hvor de første sejlende turister kan 
ventes at dukke op i havnen. 

25. marts Igennem 60 år har parcellist Kaj Poulsen, Godsted, været medlem af Forsvarsbrødrene for 
Nysted og Omegn. Ved generalforsamlingen i aftes blev han hyldet for denne trofast-
hed, dels med overrækkelsen af 60-års hæderstegnet, dels ved at blive udnævnt til 
æresmedlem. En række medlemmer fik tildelt 40års hæderstegnet, og 25års hæderstegnet. 

I sin beretning omtalte formanden, Hans Verner Hansen, Herritslev, årets forskellige aktivite-
ter. Præmiewhist er det, der gået bedst, men det er generelt svært at få folk til at komme, 
konstaterede formanden. Foruden præmiewhist er der andespil og deltagelse i den årlige 
fugleskydning. Villy Mortensen fremlagde regnskabet med en balance på kr. 13.157, og en 
beholdning på kr. 473. Villy Mortensen forlod bestyrelsen efter mere end godt 20 års virke. 
Nyvalgt blev Hans Larsen, Musse. 

26. marts Bevaringsforeningen for Nysted kommune er kommet i en aparte situation: Man har nogle 
penge, som man ikke kan bruge, men er nødt til at sende retur til Planstyrelsen. Problemet er
opstået i forbindelse med arbejdet med restaurering af Bønnelyches Pakhus, hvortil Plansty-
relsen bevilgede kr. 300.000 til materialer. Udgifterne til selve arbejdets udførelse blev dæk-
ket via kommunen - med tilskud til unge ledige. 

Der er imidlertid kr. 70.000, tilbage af de kr. 300.000, til materialer. Da de ikke må anvendes 
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til andet formål, er man nødt til at returnere dem til Planstyrelsen. Denne oplysning gav 
foreningens formand, arkitekt Bruno From Jensen ved generalforsamlingen. Hvis man skal 
udføre flere arbejder i bygningen, som f.eks. toiletter eller garderobe, skal man igen ud at 
finde pengene til at gøre det for, kunne formanden oplyse. 

Efter restaureringen er huset blevet forsikret, hvilket betyder en årlig omkostning for næsten 
kr. 10.000. Umiddelbart kan foreningen ikke finde dækning for denne udgift, men man prøver 
selvsagt at finde en løsning på, hvordan pengene skal skaffes. 

Det arrangement, som foreningen har haft med den tidligere TV-mand Peter Olesen, blev en 
god reklame for Nysted, sagde Bruno From Jensen. Dels var der god opbakning til mødet, dels 
er Peter Olesen blevet begejstret for Nysted, hvilket han har givet udtryk for efter sit besøg 
her. Peter Olesen holder mange foredrag over hele landet, og han bruger Nysted som eksem-
pel, når det gælder bybevaring. 
Foreningen har i løbet af det sidste år ydet omkring kr. 15.000, i tilskud til døre og vinduer. 
Man vil gerne have flere ansøgninger om tilskud, men der er en generel afmatning på 
byggemarkedet, hvilket kan mærkes på denne aktivitet i foreningen, fortalte formanden. 
Regnskabet viste, at man har en samlet formue i fond og forening på ca. kr. 175.000.
Til bestyrelsen var der lutter genvalg: Elisabeth Nicolaisen, Orla Johansen, Svend Strange. 
Som suppleant valgtes Ivan Bruun og Anne Svendsen genvalgtes som revisor. 

Sportshallerne
26. marts Hver spilletime, som Idrætsforeningerne køber i Kettingehallen, koster kr. 225, og en time i 

salen ved Nysted skole koster kr. 175. For at spare kommunale kroner reducerede byrådet fra 
og med budgetår 1991 tilskuddet til idrætsforeningernes haltimer. Det betød, at foreningerne 
modtog en refusion på 75 procent af udgiften til halleje for hvert medlem under 25 år. Til 
brugere over 25 år ydede kommunen i 1991 en refusion på 40,6 procent. I 1992 bliver 
refusionen på omkring 48 procent. 

Badmintonspillerne har mærket effekten af byrådets besparelse. Medlemstallet er faldet fra 
ca. 240 til 187 medlemmer i det sidste år. Vi har mistet omkring 30 til 40 spillere på grund af 
den nedsatte refusion. Naturligvis har nogle af vore spillere forladt os af andre årsager, men 
især seniorspillere har meldt fra, fordi det er for dyrt at spille, siger formanden for Nysted 
Badmintonforening, Niels Lauritsen, og fortsætter: I 1991 til 1992 har vi brugt betydeligt fær-
re haltimer, end sidste år. Jeg synes, det er paradoksalt, at vore spillere skal blive hjemme, 
fordi de ikke har råd til at spille. Samtidig skal Nysted kommune dække det underskud på 
driften af hallerne, der opstår, når lokalerne står tomme. Nysted kommune ydede i 1991 en 
garanti på underskudsdækning til hallerne på kr. 853.000, og dette beløb blev brugt fuldt ud. 
I 1992 har kommunen budgetteret med en underskudsdækning på kr. 876.900, og det ser ud 
til, at dette beløb også vil blive brugt. 

27. marts Kettinge Hallen har i 1991 været brugt i 2034 timer mod 2240 timer i 1990. Det er et fald på 
8,5 procent. I hallen i Nysted har der været udlejning i 1449 timer, hvilket er en tilbagegang 
fra 1903 timer, svarende til 21 procent. 

Denne oplysning gav formanden Niels Bjerregaard på Nysted Sportscenters generalforsamling. 
For forbruget af vand har man betalt kr. 3534. Vandafledningsafgiften har været kr. 45.626. I 
Nysted Hallen er de tilsvarende beløb kr. 904, og kr. 7.965. Det samlede regnskab for sports-
centret viser indtægter på kr. 1.758.595. Heraf har udlejningen i Kettinge givet kr. 600.521 og
i Nysted kr. 261.625. Kommunens tilskud har været kr. 853.500. De samlede udgifter har 
været kr. 1.749.480, så der er et overskud på kr. 9.114. Centrets egenkapital er på kr. 
5.466.763. Svømmebadet har en egenkapital på kr. 1.667.480, efter et underskud på kr. 
11.073.

1. april Nysted afdeling af Dansk Røde Kors kunne efter sine aktiviteter i fjor aflevere kr. 29.076, til 
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landsforeningen. Desuden har man kunnet oprette en fond på kr. 4.900, og har ydet kr. 3.000, 
i tilskud til ferlelejr for Ungdommens Røde Kors. Det oplyste formanden Alice Nielsen, da 
lokalafdelingen i aftes holdt generalforsamling. Afdelingen har 194 medlemmer. 

Røde Korsugen gav overskud på kr. 24.663, fra tombola, priklotterier og salg af æbleskiver. 
Afdelingen har holdt kursus i førstehjælp, og samaritterne har holdt vagter 1167 timer, her-
under en vagtuge ved stranden i Rødby Havn. Regnskabet, der blev forelagt af Frede Nielsen, 
viste et overskud på kr. 18.740. Af disse penge har man oprettet den nævnte afdelingsfond på 
kr. 4.900, der ikke er sat noget bestemt formål på. Desuden råder man over en egenkapital på
kr. 26.068. Til bestyrelsen nyvalgtes Meta Basse i stedet for Inge Frandsen, medens Alice 
Nielsen og Anne Nielsen blev genvalgt. Efter Ethel Petersens død er Louise Jørgensen indtrådt 
i bestyrelsen. 

3. april Svømmebadets Venner, som blev stiftet for et år siden for at redde badet, der var truet af 
nedlæggelse, har nu 250 medlemmer. Dette oplyste formanden Anders Finn Jensen i sin be-
retning på generalforsamlingen. Bestyrelsen fik to nye medlemmer, idet Ib Henriksen og Arne 
Skaaning ikke ønskede at fortsætte. Nyvalgt blev Grethe Rasmussen og Chr. Tortzen. Der var 
genvalg til Hans Jørgen Hansen, Palle Borst, Anne Christiansen og Eva Petersen. Kettinge Sav-
værk sørger fortsat for, at vandet i svømmebadet er opvarmet til 25 grader. 

CBU-kolonnen
4. april Den 8. april er det 50 år siden CBU kom til Nysted: Lolland-Falsters Civil Beskyttelses Udryk-

ningskolonne. Udrykningskolonnen blev etableret ved Skansevej i Nysted, hvor omkring 60 
unge værnepligtige troppede op for at blive uddannet i brand-, rednings- og sanitetstjeneste. 
Kasernen blev indrettet i den tidligere husholdningsskole. 

De unge, der mødte på kasernen, var fortrinsvis håndværkere, der blev udtaget på sessionen. 
Oprettelsen af CBU i Nysted havde forbindelse med krigen, der rasede over Europa på tredie 
år. De engelske og amerikanske bombefly blev sommetider beskadiget eller nedskudt på deres
bombetogter til og fra Tyskland, og det hændte, at de måtte kaste resterende spræng- og 
brandbomber. En brændende roemark efter en fosforbombe eller et hul i jorden efter en 
sprængbombe var ikke noget særsyn. Den slags opgaver skulle CBU-kolonnen tage sig af. Des-
uden supplerede CBU det lokale brandvæsen ved større brande. 

Udrykningskolonnen var etableret i hast ude ved Skansen. Garager og værksted var ikke fær-
dige, da de første værnepligtige mødte for at gøre tjeneste, der varede 13 måneder. Der var 
to automobilsprøjter, den ene med skumpumpe, en ambulance og en rydningsvogn samt for-
skellige køretøjer med værktøj og afstivningsmateriel. Befalingsmandskorpset på otte mand 
var alle militærpersoner, heraf to flyveofficerer. I hæsblæsende tempo skulle de unge men-
nesker lære brand-, rydnings-, rednings- og gastjeneste. Desuden gennemgik mandskabet fle-
re måneders fysisk hård indlæring, og i denne tid var der forbud mod at forlade kaserneom-
rådet. Alle var l øvrigt også dødtrætte, når de skulle til køjs kl. 22. og så kunne man regne 
med flyveralarm to timer senere. Så gik turen til garagerne med fuld udrustning, så man var 
klar til udrykning. 

Kolonnechefen var en ubarmhjertig militærmand, men trak alarmen for længe ud, slækkede 
han dog lidt på disciplinen, og lod mandskabet blive på sengene, dog fuldt påklædte. Der 
kunne man så følge den monotone summen af flyene og de dumpe drøn fra bombningen og 
senere se de efterfølgende røde ildskær på den anden side af Østersøen. Oprindelig havde 
mandskabet aflagte husaruniformer, men i løbet af sommeren blev de udskiftet med helt nye 
uniformer i blå farve. 

Det hændte, at civilbefolkningen i Nysted kaldte mandskabet for bl.a. ”Føl”, men chefen for 
kolonnen meddelte, at den slags ærekrænkelser gerne måtte kvitteres med øretæver. Mand-
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skabet fra det første hold kom bl.a. til at deltage i slukning af store brande på Fuglsang, i 
Radsted og andre steder. Desuden var man med til opgravning af bomber i Onsevig m.v. Me-
get af tiden gik med idræt og der blev erhvervet idrætsmærker på stribe. I skovene dyrkede 
man orienteringsløb, og der blev dannet håndboldhold. 

50års dagen på onsdag bliver markeret af nogle CBUere fra dengang. Det drejer sig om en lille
skare, der hvert år mødes i Nysted, og på onsdag vil der være ekstra feststemning. Deltager-
ne samles på The Cottage, og derfra går man til den gamle kasernebygning, hvor CBU-stenen 
endnu står ved indkørslen. Kasernen blev nedlagt kort tid efter krigen, hvor CBUkorpset blev 
afløst af Civilforsvaret. Bl.a. blev her uddannet mange unge kvinder som befalingsmænd i 
civilforsvaret. 

6. april Nysted Roklub åbnede i lørdags sin 68. sæson. Det skete med navngivning af en fireårs turbåd,
der blev navngivet af den gamle Nysted-roer, slagtermester Aksel Hansen, der døbte den 
"Noret". Han understregede, at det absolut ikke var meningen, at den skulle bruges i Noret, 
idet det var meningen, at den skulle ud - på de lange stræk. Da jeg kom til klubben i 1931, 
var der fire både til rådighed, sagde Aksel Hansen. Det er virkeligt flot, hvad medlemmerne 
har at råde over i dag. 

Vicki Raben Levetzau navngav singlesculleren, der fik navnet "Aalholm". Jeg håber, at båden 
vil give Nysteds ungdom styrke og velvære, sagde hun ved navngivningen. Roklubben har an-
skaffet nye vogne til transport af bådene, så man nu har en vogn til hver båd. 

7. april Jeg håber I vil bruge den flittigt. Med den bemærkning afleverede Gunner Kjerte fra Dan-
markssamfundet i går en fane til Buchenwald-klubben. Der er næppe tvivl om, at den vil blive
brugt, idet fanen allerede på lørdag vil være med, når klubben deltager i en stor demonstra-
tion i Buchenwald i NordTyskland. Fanen skal være med til at markere den store modstand, 
der er mod planerne for mindeanlægget ved Buchenwald. 

Buchenwaldklubben består af tidligere danske KZ-fanger. Især politifolk, der i besættelsens 
sidste år blev anbragt i tyske koncentrationslejre. I første omgang blev de efter politiets til-
fangetagelse den 19. september 1944 bragt til Neuengamme ved Hamburg, men senere over-
førtes de til Buchenwald. Tidligere kontorchef Hans Andersen, Sløsse, er formand for klubben.
Det er en ære at kunne aflevere fanen til jeres klub. Jeg håber, at den kun kommer til at op-
leve lyse tider, sagde Gunner Kjerte, der slog et søm i for Dronningen. Det er ikke en mindre 
ære for os at modtage den, sagde Hans Andersen, der lovede, at den nye fane vil blive brugt 
flittigt. Hans Andersen slog det tredie søm i for BuchenwaldKlubben. Det andet søm for fæd-
relandet blev slået i af klubbens bestyrelsesmedlem Johannes Damgaard. 

På lørdag deltager klubben i en demonstration i Buchenwald. Man protesterer mod planerne 
om, at mindestedet for Buchenwaldfangerne også skal være et minde for de fanger (over-
vejende tyskere) der døde i lejren efter russerne havde overtaget den. Det ville betyde, at 
fangerne fra krigens tid skulle dele mindested med deres bødler. Det er de forståeligt nok 
ikke interesseret i. 

7. april Resultatet af indsamlingen i søndags til Kræftens Bekæmpelse blev, at 19 indsamlere i Nysted 
kommune tilsammen fik kr. 19.412, ud af deres tur fra hus til hus. Det er et højere gennem-
snit pr. indbygger end indsamlingen har givet på landsplan. Der er ingen lokal afdeling af 
Kræftens Bekæmpelse, men lokalt har Jutta Frandsen organiseret indsamlingen, efter at 
landsindsamlingen gennem nogle år slet ikke har berørt Nysted kommune. 

8. april Samlingslokalet i Syrenvænget er godt, men for lille. Det mærkede de omkring 50 deltagere i 
generalforsamlingen i går i Nysted og Vantore Pensionistforening. Det kneb med pladsen. På 
den baggrund blev der stillet forslag om, at der bliver indrettet et medborgerhus, hvor der er 
mere plads. Bestyrelsen fik pålæg om, at optage forhandling med Kulturudvalget om et så-
dant ønske, vel vidende at det koster penge, og at de er en mangelvare i kommunekassen. 
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Det blev bl.a. nævnt, at den tidligere Handelsbankenbygning på hjørnet af Slotsgade og 
Adelgade kunne bruges. Til bestyrelsen genvalgtes Carl Thomsen, Edith Jørgensen, Dagmar 
Hansen og Doris Hansen. 

9. april Borgerne i Nysted kommune har betalt og betaler fortsat store beløb for etablering og drift af
spildevands- og renseanlæg. VI blev stillet overfor meget store krav for nogle år siden, og vi 
har levet op til dem, sagde borgmester Leo Thorsen på byrådsmødet i aftes. Hvis vi ikke 
brugte pengene til rensningsanlægget, skulle vi betale et tilsvarende beløb til staten. Men det
kan ikke være rigtigt, at man f.eks. i København har fået dispensationer og lempede regler, 
ja, endog udsættelser med krav, der er lige så strenge, som dem vi lever med. I vort rens-
ningsanlæg bliver vandet så rent, at der lever guldfisk i det sidste bassin. Det er der garante-
ret ikke mulighed for ved udløbet fra rensningsanlægget LYNETTEN I København. Der vil en 
ubåd tære op, formoder jeg, sagde Leo Thorsen. 

Formanden for teknisk udvalg Bent Pedersen bemærkede, at man nok skal Indstille sig på, at 
kravene vil blive skærpet yderligere, men heldigvis er rensningsanlægget i Frejlev så godt, at 
det vand, der sendes ud der fra, Indeholder mindre kvælstof, end der er i regnvand. Anled-
ningen til debatten i byrådet var den reviderede spildevandsplan, som kommunen vedtog i 
efteråret. Der er ikke kommet indsigelser imod planen, som i aftes fik sin endelige anbefaling 
i byrådet, minus Erik Stær (Z). Amtet anbefaler, at det kommende rensningsanlæg i Døllefjel-
de udformes, så det kan fjerne kvælstof, da man kan forvente, at der kommer krav angående 
indhold af kvælstof i spildevand. 

9. april Kun otte af de første CBUere årgang 1942 var mødt op i går for at markere 50års dagen for 
starten af CBU-kasernen i Nysted. I alt var 60 værnepligtige indkaldt til at gøre tjeneste i Ny-
sted i 13 måneder ved Lolland Falsters CBU kolonne, der startede den 8. april 1942. 

9. april Hvis foreningen, "Digteren Emil Aarestrups Hus i Nysted", opløses skal huset iflg. foreningens 
vedtægter tilfalde Nysted kommune. Det gav anledning til en del debat på byrådsmødet i af-
tes, hvor der blev udtrykt frygt for, at kommunen også ville komme til at hænge på evt. 
gældsforpligtelser i huset, hvis situationen skulle opstå. Det kommer man ikke til, kunne kom-
munaldirektør Erik Brinkved meddele, med mindre byrådet beslutter at gøre det. Kommunen 
kan heller ikke forpligtes til at overtage huset. 

Anledningen til debatten var den støtte på kr. 25.000, årligt, som kommunen har lovet at give
den nye forening. - Jeg tror, det er et projekt, der vil have stor Interesse, og vi mangler et 
egnsmuseum i byen. sagde borgmester Leo Thorsen. Han kunne fortælle, at budgettet for for-
eningen viser indtægter på kr. 146.800, og udgifter på kr. 130.700, i det første år. Om belå-
ningen af huset blev det oplyst, at der er pantehæftelser for godt kr. 500.000, men Bygnings-
fredningsfonden har givet tilsagn om at aflyse et pantebrev på kr. 330.000, så der vil være et 
kreditforeningslån på kr. 192.500. Dette lån skal i øvrigt omlægges. 

- Jeg har intet imod tilskud til foreningen, men jeg vil ikke acceptere, at kommunen også skal
overtage pantehæftelser ved en overdragelse, som det er anført i vedtægterne, sagde Børge 
Wilcken Petersen. Han ønskede, at byrådet skulle godkende vedtægterne. Erik Stær ville vi-
de, hvor længe kommunen kommer til at hænge på tilskud til foreningen. Så længe, der er 
behov, meddelte borgmesteren. Bent Pedersen bemærkede, at erhvervelsen og indretningen 
af Aarestrups Hus er det første reelle Turistkulturtiltag, og det er et godt projekt. Bent Bille 
Hansen: Vi skal støtte det, det har vi pligt til. Jette Olsen: Jeg er enig, og ser mange 
muligheder i det. 

Ved den påfølgende afstemning stemte Erik Stær mod tilskud, og Børge Wilcken Petersen fik 
noteret, at han er fri for ansvar, hvis en kommunal overtagelse kommer på tale. Byrådets re-
præsentant i foreningens bestyrelse bliver Bjørn Ohl.

10. april Storstrøms Amt mener, at det er ulovligt, når campingpladsen opbevarer campingvogne om 
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vinteren, og man truer med at lukke pladsen, hvis det ikke hører op. Kommunens tekniske 
udvalg kan absolut ikke følge amtet, der begrunder sin indsigelse med, at campingvogne op-
bevares indenfor strandbyggelinien. De kan overhovedet ikke ses på grund af beplantningen, 
siger udvalgsformand Bent Pedersen: Desuden er vi i udvalget sure over, at man i amtet bru-
ger tid til den slags, det er noget pjat. Vi skal nok få flyttet noget på pladsen, hvis det står i 
vejen for nogen. 

10. april Advokat Annelise Hviid, der i et par år har drevet virksomhed i Nysted, lukker kontoret i Adel-
gade med udgangen af maj måned. Fra den 1. juni er hun nemlig blevet ansat som advokat i 
firmaet Høyer Madsen & Boye i Maribo. Fremtidsmulighederne i en så lille by som Nysted er 
ikke attraktive nok. Der vil formentlig ikke blive basis for udvidelser, og tiden er ved at løbe 
fra de små enkeltmandsfirmaer, siger Annelise Hviid som begrundelse for flytningen. 

10. april Fritids-samvirket i Nysted kommune valgte ny formand på årsmødet, idet Jan Gleie på for-
hånd havde meddelt, at han ikke ville fortsætte på posten, som han har bestridt i 10 år. Ny 
formand blev Flemming Petersen, Ø. Ulslev. Han er i forvejen formand for Folkeoplysnings-
udvalget. Ny i forretningsudvalget blev Henning Madsen. Majbritt Harvits, Gert Severinsen og 
Frede Justesen blev genvalgt til forretningsudvalget. 

Regnskabet viste, at der til nytår var en kassebeholdning på kr. 72.771, efter at der er udbe-
talt forskellige former for tilskud til de tilknyttede foreninger. Der er dog bevilget yderligere 
kr. 18.859, i tilskud, som ikke var kommet til udbetaling, da regnskabet blev afsluttet. Den 
største post i regnskabet er forenings- og medlemstilskud, hvor der er udbetalt kr. 118.369, 
ud af de kr. 122.627, der er kommet i tilskud fra kommunen. Til uddannelse og kursus har 
Samvirket fået kr. 15.308, og der er udbetalt kr. 11.757. I materialetilskud har Fritids-samvir-
ket ydet kr. 49.052, hvoraf de kommunale tilskud har været kr. 40.850. På denne konto er der
efterhånden opsamlet kr. 42.799. 

13. april John Raben Levetzau har efterfulgt sin far, afdøde baron Johan Otto Raben Levetzau, som 
formand for bestyrelsen for den fond, der som selvejende institution står for ledelsen og 
driften af Aalholm Automobil Museum. I bestyrelsen indtræder endvidere advokat Jørn Qviste 
og civilingeniør Erik Koux. 

15. april En mild pengeregn falder i denne tid over Nysted-egnen. I Unibanks gevinstopsparing faldt der
forleden en gevinst på en kvart million kroner, og nu er der faldet en hel million kroner til en 
heldig sparer på Nysted egnen, der har investeret i de øvrige pengeinstitutters præmieopspa-
ring, den såkaldte Millionærkonto, som dermed lever op til sit navn. 

15. april Falckredder Preben Frederiksen kan fejre sit 25års jubilæum i korpset. På nær to en halv må-
ned har han i samtlige 25 år været ansat på stationen i Nysted, men har siden den 1. februar 
været ansat hos Falck i Sakskøbing på grund af den omlægning, der er sket i korpsets ambu-
lancetjeneste. Falck i Nysted er ikke en døgnstation længere. 

22. april De 16 ældreboliger, der er indrettet i Kastaniely, det tidligere Plejehjem i Kettinge er ikke 
gode nok, mener byrådsmedlem Børge Wilcken Petersen. Han fremførte sin kritik af boliger-
nes indretning på det nylig afholdte byrådsmøde. 

Socialudvalgets formand Bent Bille Hansen svarede, at både pensionistforeningerne og Ældre 
Sagen har udtalt sig rosende om de nye boliger. Lejlighederne er små, og de lever ikke op til 
det hensigtsmæssige: Handicapvenlige ældre boliger, sagde Børge Wilcken Petersen. Han pe-
ger på, at lejlighederne er indrettet uhensigtsmæssigt, og at der er skråvægge i flere af dem.
I torums lejlighederne er soveværelserne dårligt indrettet. Han roser dog badeværelserne, 
som han finder rummelige. 

22. Georg L. Hansen, Nysted er død 93 år gammel. G. L Hansen var en kendt skikkelse på Nysted-
egnen. Sit tilnavn "BødkerHansen" fik han, da han sammen med hustruen Ida flyttede til Bød-
kergaarden under Aalholm Gods, hvor han var bestyrer i 29 år. 
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Siden blev han inspektør på Automobilmuseet, hvor han sammen med sin hustru passede bil-
letsalget, og fra midt i halvfjerdserne til 1980 var han kustode på selve slottet. Ægteparret 
flyttede i 1960erne til Fjordvej i Nysted, og han var særdeles aktiv i det offentlige liv. Han har
været snefoged, vandsynsmand og hegnsynsmand, medlem af skolekommissionen og var i en 
årrække konservativt medlem af Nysted Landsogns Sogneråd. 

23. april Autoforhandler Ib Foss Hansen, Nysted Autoforretning, har på lørdag holdt gang i forretningen
i 25 år. Forretningen har Ib Foss Hansen bygget op fra grunden. Han købte det dengang ned-
lagte gasværk, og brugte mange fritimer til om og tilbygning. På dette tidspunkt blev Wich-
mandsvej anlagt på det gamle sporareal fra stationen til Nysted havn. Dette gav virksomhe-
den en central placering for såvel byboere som forbipasserende feriegæster. 

Allerede fra starten påtog Ib Foss Hansen sig køb og salg af biler, og i de 25 år han har haft 
forhandling af adskillige mærker, bl.a.: Zastava, Seat, Wartburg, Austin, Fiat og Honda. Han 
var i mange år Domiforhandler. I tilknytning til dette og mekanikervirksomheden har Ib Foss i 
alle årene også haft benzin- og kiosksalg, desuden forhandler han cykler og udlejer cykler til 
turister. Ib Foss Hansen har i en halv snes år været medlem af Centralforeningen af Autorepa-
ratører I Danmark. Desuden har han haft tid til at varetage jobbet som formand for Vantore 
Skytteforening, og han var også med i det initiativ der førte til oprettelsen af en børnehave i 
Nysted. Lise Foss Hansen har i alle årene arbejdet med i virksomheden, og er naturligvis med,
når gæsterne bydes velkomne til åbent hus på lørdag. 

24. april Med et kalkuleret budgetunderskud på godt kr. 5.000.000, for indeværende år og kr. 
9.000.000 for 1993 er socialudvalget i Nysted kommune i en så trængt situation, at man har 
bedt Økonomiudvalget om at gribe ind og sørge for en strammere styring. Hidtil har man ladet
stå til på dette område, men nu smækkes pengekassen i, hvis man ikke tager imod det kom-
munale tilbud. 

Borgmester Leo Thorsen siger, at Nysted kommune efterhånden har fået ry for at være et 
sted, hvor unge arbejdsløse gerne tager hen, men nu vil man stramme kravene i lighed med 
nabokommunerne. Økonomiudvalget regner med at kunne nå at halvere socialudvalgets kal-
kulerede underskud på kr. 5.000.000, ved sin indgriben i år. Udvalgets samlede budget er på 
kr. 42.000.000. 

25. april Superbrugsen i Nysted passerede i 1991 en omsætning på kr. 20 mill. Det er en stigning på 2,9 
mill. kroner i forhold til det foregående år, men desværre var der ingen sammenhæng mellem
meromsætning og indtjening, måtte formanden for Brugsen, Kaj Hansen, konstatere i sin be-
retning på generalforsamlingen. Brugsen kom ud af 1991 med et underskud på 55.000, kr., der
især er oparbejdet i første halvdel af 1991, hvor underskuddet var på kr. 300.000. Det blev 
rettet noget op I årets anden halvdel. Til bestyrelsen genvalgtes Kaj Hansen, Lone Petersen og
Halvor Sørensen. 

27. april Det første røveri i Nysted fandt sted i går, hvor to røvere på 31 og 36 år holdt personalet på 
Hydrotanken op og røvede kr. 6.000, i kontanter samt nogle pakker cigaretter. Det tog kun 
politiet 1 1/2 time at opklare røveriet, idet røverne havde parkeret deres iøjnefaldende bil 
udenfor "Turisten", hvor den var genkendt. Efter røveriet kørte de tilbage til Kettinge i den 
samme bil. 

Vandkunsten på Gl. Torv
27. april Billedhuggeren Morten Strædes nye vandkunst på GI. Torv blev indviet på det renoverede torv 

i lørdags. Det var her på Gåsetorvet eller Markedstorvet, at Nysted i 1409 fik overdraget køb-
stadsrettighederne af Dronning Margrethe* den første, kunne formanden for teknisk udvalg, 
byrådsmedlem, Bent Pedersen fortælle i sin indvielsestale. 

En del af midlerne til torvets renovering kommer fra fhv. borgmester Bøgelund Thomsens arv, 
men Statens Kunstfond har finansieret kunstværket med et tilskud på kr. 650.000. Nysted 
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kommune har ydet nogenlunde det samme beløb for at få torvet og kunstværket til at passe 
ind i den gamle bydel. 
Ved indvielsen betegnede en ældre Nystedborger kunstværket for ”Sivende fugt ned ad en 
karlekammerdør". Borgmester Leo Thorsen erindrede i sin tale om sin barndom, hvor man 
spillede fodbold på stedet, indtil træerne, der agerede som målstolper, blev fjernet. Forman-
den for Statens Kunstfond, Laila Krogh, havde ingen barndomserindringer fra Nysted at hen-
vise til, men udtalte sig i begejstrede vendinger om fondens investering på stedet. 

*[red: Det var Erik af Pommern, der udstedte købstadsrettighederne]     

28. april Der er ingen penge til de simple kreditorer i konkursboet Poxy Print A/S, kunne boets kurator, 
advokat Bertil Jacobi, København, meddele på Skiftesamlingen i Nykøbing F. i går. Det var in-
gen overraskende nyhed for de mindre kreditorer, og kun de større kreditorer som Den Danske
Bank, Skatteregionen og Nysted kommune fulgte Skiftesamlingen. Poxy Print A/S gik i beta-
lingsstandsning i april 1991 og blev overtaget af et nyt driftsselskab i december 1991.

28. april Den 16 årlge Bo Hansen, der var stærkt medvirkende til den hurtige opklaring af røveriet på 
Hydrotanken i Nysted fredag aften, blev i går takket for sin indsats af servicestationens 
indehaver, Gert Hansen. Bo fik kr. 1000, kontant og et halvt års gratis videoleje (N.D.).

29. april Nysted Bogtrykkeri har investeret 1,2 mill. kroner i en ny fotosættemaskine, og den nye tek-
nik sikrer virksomheden konkurrencedygtigheden, siger bogtrykker Karsten Pedersen.

30. april Der var masser af roser til Nysted kommune fra de delegerede på Danske Kunstforeningers 
årsmøde. Formanden for sammenslutningen Jørgen Brinch, Skanderborg, rettede i sin beret-
ning på årsmødet en hjertelig tak til formanden for Nysted Kunstforening, Elisabeth Nicolaisen
for det perfekte arrangement, og der var rosende ord til borgmester Leo Thorsen og kultur-
udvalgsformand Jette Olsen, der via kommunens engagement havde medvirket til det bemær-
kelsesværdige årsmøde. Ikke mindst havde modtagelsen på Rådhuset i Nysted og medvirken 
ved den nye vandkunst på Gl. Torv vakt betagelse i Kunstforeningskredsen. 

1. maj Den tidligere sognerådsformand i Nysted Landsogn, Vagn Jespersen,” Annalyst” fylder 75 år i 
morgen. Vagn Jespersen var sognerådsformand i Nysted Landsogn fra 1958 til kommunesam-
menlægningen i 1970, og han fortsatte med kommunalt arbejde i det nye byråd indtil 1974. 
Derefter valgte han at hellige sig bedriften af ”Annalyst” i Tågense, som han overtog efter sin
far i midten af 1950erne, og han udbyggede denne store landbrugsbedrift. Vagn Jespersen var 
oprindelig bankuddannet, og denne indsigt økonomi kom ham til gode, da en række sogne-
kommuner i fællesskab byggede plejehjemmet ”Solgaarden” i Herritslev. 

4. maj Gøngetiden er temaet for årets ”Knækkerygmarch”, og i denne forbindelse har de gæve Frej-
levborgere deres egen historie. Frejleverne havde i 1657 et dramatisk møde med svensker-
hæren, der drog plyndrende frem på Lolland. Frejlevbønderne passede den svenske fanevagt 
op i skoven, dræbte soldaterne og erobrede fanen, som de gemte i skoven omkring Sløsserup. 
Først da svenskerne var draget videre, kom bymændene hjem med den erobrede fane, der i 
de følgende 225 år blev omhyggeligt opbevaret i en af byens gårde. I 1885 blev den ophængt i
forsamlingshuset, hvor den desværre gik i forfald. Resterne af fanen blev for en del år siden 
fjernet og skænket til Stiftsmuseet i Maribo. 

Logoet fra årets Knækkerygmarch forestiller en hestesko, som en af de svenske dragoners 
heste har tabt i Frejlev. Der er fundet flere sådanne hestesko, og en af dem blev skænket til 
Kettinge Sportscenter ved dettes indvielse, og hænger nu på væggen i indgangspartiet. Knæk-
kerygmarchen er den niende i rækken. Den startede som en historisk tur til den berømte 
"Knækkerygstenen" i Frejlev Enghave, hvor utilfredse bønder hævnede sig på en tyrannisk ri-
defoged. Omkring 400 mennesker var sidste år med på rundturen, der bl.a. fører forbi de be-
rømte oldtidsminder i Frejlevskovene. Ved Frejlev Plantage er der også mulighed for at prøve 
en tur i en kano samt i stenalderbåden, som blev fremstillet efter originalmetoden i Nysted 
for et par år siden. 

5. maj I et læserbrev i Folketidende genkalder formanden for Handelsstandsforeningen, Børge Pon-
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toppidan, historien om Skanseanlægget, der blev *testamenteret til Nysted kommune den 1. 
april 1917 af borgmester og byfoged Harald Julius Holck. Han nåede ikke selv at opleve afslø-
ringen, idet han døde 74 år gammel den 24. april samme år. Støtten er rejst af borgere fra by 
og land, der havde indsamlet kr. 2.023, til mindestøtten. Afsløringen blev foretaget den 29. 
april 1917 af sagfører F. C. Poulsen, hvorefter H. J. Holcks yngste søn, premierløjtnant Gustav
Holck, stod frem og takkede på familiens vegne. Portrætrelieffet i bronze er modelleret af 
billedhugger Georg Ulmer. 

Byfoged H. J. Holck var en omstridt person, der ofte var på kant med byrådet, men hans le-
vende Interesse for sin by er aldrig blevet bestridt. I Nysted-Krøniken får han følgende efter-
mæle: "Han var en ualmindelig flittig mand, meget hjælpsom, ikke mindst overfor de små i 
samfundet, en varmtfølende patriot, og han var ikke bange af sig, måtte ofte stå for skud og 
krøb aldrig i skjul, uagtet han hyppigt var genstand for angreb".

*[red: Skanseanlægget blev erhvervet i 1902 af Nysted By ved et mageskifte med Ålholm og senere 
udvidet tilkøb af nabojord]

7. maj Der dannes nu en menighedspleje i Nysted kommune på baggrund af et forslag fra pastor 
emeritus Børge Helleskov, Nysted, der i efteråret fremsatte forslag om det. Der er nu valgt en
bestyrelse bestående af repræsentanter fra de ti menighedsråd i Nysted kommune, de fire 
sognepræster og Børge Helleskov, der virker som en slags konsulent. Han har erfaring med 
arbejdet fra sin gerning som præst ved Garnisons Kirke i København. Det vil første række væ-
re ældre mennesker, der kan have behov for støtte fra Menighedsplejen, men det kan også 
være yngre tilflyttere, der måske har svært ved at komme ind i det bestående fællesskab. 

Menighedsplejen vil gennemføre besøg hos de enkelte, der har behov for støtte. Det vil ikke 
alene være bestyrelsens medlemmer, men også gerne hjælpere, der deltager i denne funk-
tion. Desuden vil man gennemføre møder og sammenkomster. Målet er, at kirken skal være 
synlig, ikke bare som en bygning ude i landskabet, men som hænder, der hjælper, siger Børge 
Helleskov. Garnisons Menighedspleje i København har ydet en gave på kr. 5.000, som start-
kapital til arbejdet i Nysted. Til den første bestyrelse valgtes Børge Helleskov som formand, 
Gunner Kjerte som næstformand og Kirsten Henriksen som kasserer. 

9. maj Der blev i går holdt licitation over ombygningen af Solgaarden i Herritslev, og de indkomne 
tilbud viser, at arbejdet kan gennemføres omkring toenhalv million billigere end beregnet. En 
sammenlægning af de billigste tilbud viser, at arbejdet kan udføres for kr. 12.431.941. Der var
afsat en beløbsramme på femten mill. kroner. Ved licitationen sidste år over plejehjemmet i 
Kettinge blev priserne fire mill. kr. over det ventede.

9. maj To farvestrålende billedbøger for voksne har netop set dagens lys. Det er billedkunstneren 
Ulla Frellsen, der på eget forlag har udgivet sin femte og sjette bog. Deres titler er: "Først og 
sidst", og "Konen med æggelederne” (N.D.). 

11. maj De to røvere, der den 24. april begik knivrøveri mod Hydrotanken, har hurtigt fået deres sag 
bedømt: Et års fængsel til hver (N.D.). 

12. maj Kettinge Betonvarefabrik har sammen med Oksbøl Maskinpark udviklet en tang, der kan løfte 
een kvadratmeter belægningssten ad gangen og placere stenene præcist det rigtige sted. 
Med den nye maskine er tre ansatte i stand til at lægge sekshundrede kvadratmeter sten om 
dagen. Tidligere kunne en dygtig medarbejder klare 70-80 kvadratmeter om dagen. Den nye 
maskine skåner endvidere medarbejdernes rygge.

13. maj Med borgmester Leo Thorsen i spidsen drager en større repræsentation fra Nysted til den 
holstenske venskabsby Dahme. Delegationen består bl.a. af gamle og nye byrådsmedlemmer, 
sportsfolk, sangkor, folkedansere, Krumsøbandet og musikskoleelever. Turen varer fra den 27. 
til den 30. maj og er en markering af 20års Jubilæumsfesten. Det er netop 20 år siden, at de 
to byer knyttede forbindelse takket være bl.a. daværende byrådsmedlem, nuværende skole-
inspektør Kaj Nilsson og Uwe Tychsen fra kommunalbestyrelsen Dahme. 
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Børnehaveklassen og første klasse fra Nysted skole skal lære de tyske børn danske sanglege, 
og desuden skal drenge, fodboldspillere fra de to byer, dyste på grønsværen. To lokale kunst-
nere tager med til Dahme og åbner en arbejdende udstilling sammen med tyske kolleger. Det 
er Anette Alstrup, som arbejder med patchwork collager, og Chr. Tellefsen, som binder tør-
rede blomster (N.D.). 

14. maj Der er ikke afsat penge på Nysted kommunes budget for valg i året 1992. Da der skal gen-
nemføres et EF-valg den 2. Juni, er byrådet nødt til at søge tillægsbevilling på omkring 70.000
kr. - eller søge at spare på andre konti. 

16. maj Priserne for at leje sig ind i de kommunale sportshaller i Kettinge og Nysted falder: Foreløbig i
et år fra den 1. september skal foreningerne betale 25 procent af lejen i Kettinge mod 20 
procent i Nysted. Omsat i penge betyder dette, at lejen i Kettinge bliver kr. 225, i timen og i 
Nysted kr. 175 i timen. 

16. maj Endnu en specialforretning i Nysted. "Hos John", drejer nøglen om til efteråret. John Jørgen-
sen indrettede sig for 12 år siden i den gamle Andelsbankbygning i Adelgade efter en større 
ombygning. I 80erne var det en stor specialforretning, der handlede både med herretøj- og 
drengetøj. Det er bl.a. hele fritidstøjsektoren og de mange forhandlere i f.eks. supermarke-
derne, der har været med til at fjerne grundlaget for vores forretning, siger John Jørgensen. 

Han fortsætter: Der har været en klar opblomstring af handelslivet i Nysted i sommertiden, 
men det er ikke nok til at holde forretningen gående på årsbasis, siger John Jørgensen, der 
bl.a. har været formand og bestyrelsesmedlem i Handelsstandsforeningen. John Jørgensen 
har i de senere år sammen med sin hustru drevet forretningen, og vil nu tage sommersæsonen
med, før han endeligt rydder hylderne ved et udsalg. 

30. maj Restaurant Maxim på hjørnet af Østergade og Jernbanegade genåbner på fredag. Den nye in-
dehaver hedder Ane Marie Nielsen, er 36 år, kaldes Mie og bor i Sløsserup. Hun har i 11 år væ-
ret medindehaver af en restaurant på den græske ø Naxos, og det er hendes hensigt at græ-
ske specialiteter skal dominere spisekortet. Ane Marie Nielsen har købt hele ejendommen, der
omfatter restauranten i stueetagen og to lejligheder ovenpå. 

1. juni En del af Poxy Prlnts personale var i lørdags på besøg hos "Beragården" ved Dalby ud for Mal-
mø. Det var "Beraelteknik AB", der i vinter trådte til og medvirkede til dannelsen af et nyt 
aktieselskab til at drive Poxy Print videre. 

Johannes Gundorff
1. juni Fhv. bogtrykker og ugeavisudgiver samt tidligere lokalredaktør for Folketidende, Johannes 

Gundorff, Strandvejen 29, Nysted kan i morgen fejre sin 9O-års fødselsdag. Johs. Gundorff 
lærte typograffaget i Næstved, hvor han har sine rødder. I 1933 holdt han sit indtog i Nysted, 
idet han overtog den praktiske ledelse af ugebladet "Nysted Avis", som blev drevet af et akti-
eselskab. I 1958 skabte Gundorff sit eget foretagende: ”Annoncebladet for Nysted og Om-
egn”, som blev et væsentligt organ for de lokale handlende og for foreningslivet. I midten af 
70erne solgte han bladet til bogtrykker Ib Rasmussen. 

Gundorff har alle dage været sportsmand; I sine unge år vandt han flere mesterskaber som 
konkurrencegymnast, og i Nysted var han med til at starte den stadig blomstrende badmin-
tonklub. Han var formand for roklubben i nogle år, og han var medstifter af Sportsfiskerfor-
eningen, hvor han er æresmedlem. Yderligere fik han tid til at være aktiv i Sejlklubben. Der-
til kommer poster som kasserer i Turistforeningen og formand i Industri og Håndværkerfore-
ningen samt for Nysted Sygekasse. Endelig skal det nævnes, at Johs. Gundorff fra 1946 til 
1957 skrev Folketidendes daglige Nystedrubrik. I 1957 blev han afløst af den senere mange-
årige redaktør, Gunner Christensen.
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20 års Dahmevenskab
2. juni 20-års dagen for venskabsforbindelsen mellem Nysted og Dahme, der blev markeret med flere

dages festligheder, omfattede også navngivningen af en plads ved strandpromenaden i Dahme.
Den vil i fremtiden blive kaldt Nysted-Platz. Stenen, der markerer pladsen, blev afsløret af 
Dahmes borgmester Heino Puck og Nysteds borgmester Leo Thorsen. Forinden havde der væet
træf med gamle og nye byrådsmedlemmer i de to venskabsbyer. 

Nysted var her repræsenteret af de tidligere byrådsmedlemmer, Hans Rasmussen, Gunnar 
Jeppesen, Kaj Nilsson, Børge Stenstrup og Dagny Ringsing, der alle for tyve år siden var med 
til at underskrive venskabsaftalen med Dahme. Fra Dahme deltog seks byrådsmedlemmer fra 
dengang. 

3. juni Den nye vandkunst på GI. Torv har allerede været udsat for hærværk, idet nogle liter tjære 
samt et opvaskemiddel er hældt i bassinet, så kommunens folk og en entreprenør måtte i 
gang med et større rengøringsarbejde efter ødelæggelsen. Der var frygt for, at de pumper, 
der sørger for springvandet, var blevet ødelagt af tjæren, men efter rengøringen kunne alt 
fungere igen. Man måtte bruge en højtryksrenser for at fjerne den klistrede masse. Politias-
sistent Helge Dressler måtte skrive rapport, og foruden en bøde kan gerningsmanden - hvis 
han findes - vente en regning på rengøring. 

3. juni Ved EF valget i går var der på valgstedet i Nysted et beskedent flertal for et Ja. Stemmepro-
cent: 82,98. - I Kettinge var der en overvægt af nejstemmer. Stemmeprocent: 86,24. - I Døl-
lefjelde var der også et flertal for ja. Stemmeprocent: 80,29. I Øster Ulslev var der også et 
spinkelt flertal for et ja. Stemmeprocent: 85,16 (N.D.). 

11. juni Fra den 1. juli vil der blive lagt loft over, hvor meget Nysted kommune yder i boligstøtte. Det 
blev vedtaget af byrådet i aftes, fordi udgiften til boligstøtte er ved at løbe løbsk. Fremover 
vil kommunen kun betale boligstøtte for indtil kr. 350, pr. kvadratmeter i årlig husleje. Ord-
ningen gælder dog kun for fremtidige lejemål, idet kommunen ikke kan blande sig i den leje, 
der betales i øjeblikket. 

Vi oplever visse steder helt uantagelige høje huslejer, sagde borgmester Leo Thorsen, der til-
føjede, at en enkelt husejer i Nysted får kr. 545.000, årligt fra kommunekassen i form af bo-
ligstøtte. Vedkommende har et stort antal boliger udlejet i byen, og det er til meget høje 
huslejer. Det var et enigt byråd, der stod bag ændringen. 

16. juni De kommunale indtægter fra skat blev godt fire mill. større end forudset i budgettet for 
1991. Det samlede finansielle resultat blev dog væsentlig ringere, idet man havde ventet et 
overskud på 6 mill. kroner, men det blev i stedet til et minus på 4,6 mill. kroner. Her spiller 
det en væsentlig rolle, at ombygningen af plejehjemmet i Kettinge er betalt, men ikke ende-
lig finansieret, idet de nødvendige lån ikke er optaget endnu i 1991. Det er en langfristet in-
vestering, der ikke skal betales over et enkelt regnskabsår. Kommunens ordinære drift slutter 
med et overskud på 5,8 mill. kr. mod forventet 7,0 mill. kr. Efter indregning af anlægsudgifter
og jordforsyning er der et minus på 3,0 mill. kr., hvortil kommer 1,6 mill. kr. fra forsynings-
virksomhed. 

16. juni Nysted Efterskoles driftsregnskab for 1991 slutter med et overskud på kr. 211.000, efter at der
er foretaget afskrivninger på ca. kr. 560.000. Der har været indtægter på godt 8,7 mill. kr. 
efter et statstilskud på 4,3 mill. kr. og skolepenge på godt 4 mill. kr., indtægterne er 1 mill. 
kr. større end i 1990, og kr. 300.000,større end budgetteret. Der udbetales 4 mill. kr. i lærer-
lønninger, og bygningsudgifterne har andraget 2,1 mill. kr. Kostforplejning har slugt kr. 
890.000, og administration kr. 651.000. De samlede aktiver er på 9,7 milt. kr., medens gæld 
på kort og langfristede lån er på ca. 6 mill. kr. 

Færdselsregler på havet
18. juni Bådeejere, der overtræder reglementet for sejlads med motorbåde ud for Østlollands syd- 
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kyst, risikerer at blive anmeldt til politiet, og derefter blive præsenteret for et bødeforlæg. 
Det er bl.a. sejlads med vandskiløbere, der har generet andre, og reglementet der gælder for
strækningen fra Handermelle Havn til Taagense, men først og fremmest omkring Skansen i 
Nysted påbyder, at der indenfor en afstand af 200 m fra kysten ikke må fremføres motorbåde 
med så stor hastighed, at de planer på vandet. 

Reglerne påbyder endvidere, at sejlads med motorbåde inde på området skal foregå sådan, at
de badende ikke forulempes, og at der ikke fremkaldes unødig støj. Start og afsætning af en 
vandskiløber skal altid foregå vinkelret fra og til kysten, og må ikke finde sted, såfremt der er
badende i sejlretningen. Vandskiløb er endvidere helt forbudt på strækningen fra 50 m øst for
søbadeanstalten til Skansehagen. Endelig er der forbud imod, at fartøjer fortøjer ved de bø-
jer, der afmærker sejlrenden. Det er naturligvis forbudt, og kan bl.a. medføre skader på 
bøjerne

18. juni Borgmester Leo Thorsen vil næste søndag i TV 2 fortælle om sit arbejde - ikke som borgmes-
ter, men som kobbersmed. Leo Thorsen har i en 3-4 dage arbejdet sammen med et TV hold, 
der har fulgt hans arbejde. 

18. juni Den bagerste bygning af Aarestrups hus i Adelgade kan inden længe tages i brug som feriebo-
lig, og den første lejer har meldt sig for en periode af tre uger. Det er den nydannede fore-
ning, hvis opgave er at bevare og vedligeholde Aarestrups Hus, der har forestået istandsæt-
telsen af bygningen. Til noget af arbejdet har man benyttet professionelle håndværkere, men
en del frivillige medhjælpere bl.a. medlemmer af foreningen har også været i funktion, oply-
ser formanden Svend Malmstedt. De har været flittige til at møde op i weekenderne, og der-
for er det gået hurtigt med at få gjort ferieboligen klar. 

Udlejningen af denne skal være med til at danne finansielt grundlag for det videre arbejde 
med restaurering af resten af ejendommen. I bygningen ud mod Adelgade skal der indrettes 
mindestue for lægen og digteren Emil Aarestrup, og der skal indrettes lokaler til kulturelle 
aktiviteter. 

18. juni Kun en sjettedel af udgifterne ved STS's kørsel i Nysted kommune bliver dækket ved salg af 
billetter og kort. Resten af pengene må dækkes af kommunen med over een mill. kroner. 
Nysted skal efter budgetforslaget i 1993 betale et driftstilskud til STS på kr. 1.117.000.

23. juni En af kommunens markante skikkelser, fru Bodil Aalborg, Kærnemosegaard, Frejlev, fylder 
søndag, den 28. juni, 70 år. Hun er født på Kærnemosegaard, hvor faderen var sognerådsfor-
mand, og kommunekontoret var hjemme i stuen. Som ung blev hun uddannet som gymnastik-
leder, senere har hun været med i Venstres Ungdom og i Venstres Kvinder og har repræsente-
ret partiet i Kettinge-Bregninge sogneråd fra 1966 til 1970. Hun har også i en lang årrække 
været med i bestyrelsen for Frejlev Brugsforening. 

I 31 år har Bodil Aalborg været medlem af Kettinge Menighedsråd, heraf 16 år som formand. 
Gennem disse år har hun samarbejdet med fire præster, tre provster og tre biskopper. Desu-
den får hun tid til at være guide på Aalholm Slot. Bodil Aalborg er ”Frejlever”. Jeg er en ægte
”Frejlevskalk”, og dem er der jo ikke så mange tilbage af mere, se bare, hvordan gårdene er 
blevet lagt sammen, siger Bodil Aalborg. Størstedelen af jorden fra hendes egen gård er også 
lagt sammen med andres, men et stykke jord er der dog blevet tilbage til dyrkning af løg, som
hun dyrker sammen med sin mand, Svend Aalborg. 

26. juni Nysted Efterskole har måttet lave en venteliste for optagelse af nye elever. Vi har plads til 
110 elever, og der er 130, der har tilmeldt sig til det nye skoleår, fortæller forstander Anders 
Bondo. 

26. juni Hanne Solheim Hansen, datter af Helga og Poul Høj Hansen, Strandbogaard, Nysted, har i en 
alder af 29 år forsvaret den videnskabelige doktorgrad på Norges Landbrugshøjskole i Ås. Dok-
torafhandlingens tema var radioaktivt stofskifte i får og geder: Det er faktorer, som påvirker 
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radioaktivitetskoncentrationen i mælk og kød. Baggrunden for doktorafhandlingen var Tjerno-
bylkatastrofen i 1986, hvor forureningen med radioaktive stoffer var så store flere steder i 
Norge, at der var mere radioaktivitet i kød og mælk, end myndighederne tillader. Nordmæn-
dene var derfor tvunget til at tage forskellige forholdsregler for at formindske indholdet af 
radioaktivt materiale i mælk og kød. Den nybagte doktors arbejde vil derfor være af stor 
praktisk nytte. Hanne Solheim Hansen vil i tiden fremover fortsætte arbejdet inden for sam-
me fagområde. 

29. juni Ferieboligen bag Aarestrups Hus blev i lørdags indviet efter seks ugers intenst arbejde. Resul-
tatet er en smagfuldt indrettet bolig med udsigt over Nysted Nor og til Aarestrups hus. Fore-
ningen bag Aarestrups Hus tjener omkring kr. 2000, for hver uge, huset er udlejet, og det er 
tilfældet foreløbig i seks uger (N.D.). 

2. juli Nysted vil bremse byens bolighajer. Nu har vi sagt, at vi ikke een gang til vil betale indskud til
en ny lejer i en bestemt udlejers boliger, udtaler borgmester Leo Thorsen. Det er en svaghed i
boligstøttelovgivningen, at kommunen ikke kan stoppe for udnyttelse af boligsikringsydelserne
fra udlejers side, sagde Leo Thorsen. 

Nysted kommune har gennem de sidste år erfaret, at udlejere især af den dårlige boligmasse i
Nysted kommune kan dræne den kommunale kasse for store beløb. For os ser det nærmest ud
som om den bestemte udlejer driver forretning ved at skifte lejere ofte nok, så der falder ek-
straordinære mange indskud. Samme boligudlejer tager f.eks. en tårnhøj husleje for en rotte-
befængt bolig, og vi kan ikke gøre noget. Sidste år udbetalte Nysted kommune i alt kr. 
544.000, i indskud og boligsikring til een og samme udlejer, hvor huslejen er det rene åger i 
forhold til lejemålenes stand.

Da de tomme boliger i Nysted kommune blev opgjort sidst, var der 236, men hvor mange, der 
tilhører den dårlige boligmasse, har kommunen ikke gjort op. Typisk er det, at vore land-
mænd, som ejer een, to eller tre tomme landarbejderboliger, lejer dem ud til sociale klien-
ter, som andre kommuner gerne vil af med. Udlejerne tænker ikke på, hvem de sætter ind i 
de dårlige lejemål, siger Leo Thorsen. På den måde er landmændene selv med til at tiltrække
de sociale problemer, som de så senere beklager sig over, og som øger udgifterne på kontant-
hjælpskontoen. Det vil vi gerne have sat en stopper for, slutter Leo Thorsen (N.D.). 

3. juli Det er en skrækkelig sæson, siger Bjørn Ohl fra Aalholm Automobilmuseum, hvor der i den 
forløbne del af turistsæsonen har været 20 procent færre turister på besøg end i forrige sæ-
son. Når solen skinner, som den gør nu, har folk slet ikke lyst til at gå indendørs, så her på 
stedet går vi rundt og beder om regn hver eneste dag. Så vil turisterne nemlig dukke op med 
det samme (N.D.).

4. juli Et utraditionelt samarbejde mellem Aalholm Slot og Nysted kommune får nu den konsekvens, 
at parken åbnes for offentligheden, og at 13 til 14 arbejdsløse får arbejde i parken på et 
kommunalt beskæftigelsesprojekt. 

9. juli Kommunaldirektør Erik Brinkved forlader Nysted kommune pr. 1. oktober til fordel for Kom-
munedata. Erik Brinkved har været i Nysted siden foråret 1989, og har været meget fremtræ-
dende på EDB-området. Han har en del af æren for, at Nysted kommune er på vej ind i en 
papirløs fremtid hvor man både producerer og styrer Informationer via EDB. 

Tangfiskerskibet 
10. juli Lørdag den 18. Juli. vil skipper Poul Erik Larsen fejre en 100-årig, som fortjener det. Fødse-

laren er i fin form og aktiv som en yngling. I 100 år har den skaffet brød til mange familiers 
bord. Der er tale om sten- og tangfiskerfartøjet ”Ole”, der muligvis er landets ældste fartøj i 
erhvervet. Poul Erik Larsen har ejet skibet siden 1958. 

I sine første 35 år var skibet i hollandsk eje, men i 1927 kom det til Danmark og fik havne-
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plads i Egernsund. Herfra fragtede skibet produkterne fra de store sønderjyske teglværker. I 
1940 sank skuden ved Ærø. Det kostede ingen menneskeliv, idet hele besætningen på fire blev
reddet. Kun skibshunden druknede, og det kunne være tungt nok. I 1942 fik skibet hjemsted 
på Ærø, hvor 57 anpartshavere fra Ærø og Marstal havde købt det, men allerede to år efter 
gik skibet ned under en storm mellem Hundested og Hesselø. Igen reddede besætningen sig. 
Skibet blev hævet og erhvervet af jyden Arne Flyvholm, der restaurerede det. 

I 1958 erhvervede Poul Erik Larsen skibet, som derefter blev tangfiskerfartøj. Endelig kom ski-
bet til Nysted i 1966, fordi der var observeret masser af tang i Østersøen. Et dusin fartøjer fik
arbejde her, da tangfiskeriet var på sit højeste. 

13. juli Den tidligere mesterbryder, borgmester Leo Thorsen, betrådte i lørdags igen madrassen, og 
demonstrerede fin fysisk form mod den yngre bryder, Danny Petersen, ved Brydeklubbens 
fest. Kampen endte uafgjort. 

18. juli Ulveparken, der i mange år har haft til huse ved Lungholm Gods, flytter nu til Egholm ved 
Herritslev. Ejerparret, Britta Rothausen og Freddy Christiansen, er ved at indrette de nu tom-
me bygninger. der hører under Aalholm Slot, til ulvepark med fem ulve. De to gamle er 14 og 
8 år, og endelig er der tre to-årige søskende, der er hentet i Aalborg Zoo. De er oprindelig af 
polsk afstamning. I tilknytning til ulveparken indrettes et ulvemuseum i en af Egholms læn-
ger; det er også tanken at indrette et lokale til foredrag og forevisning af film om ulve og 
deres liv. 

21. juli Nystedparret Claus Sørensen og Eyd Gislason har fået hænderne fulde, idet de har fået tril-
linger. De tre små vejer tilsammen 6000 g, og er et resultat at den moderne lægevidenskab. 
På Rigshospitalet blev udtaget og befrugtet æg, som efterfølgende blev placeret i Eyd's liv-
moder, og det kom der altså trillinger ud af.

22. juli Døllefjelde Forsamlingshus markerer søndag den 9. august 50 året for husets indvielse. Første 
værtspar var Gerda og Viggo Nielsen. I en årrække har huset været uden værtspar, idet besty-
relsen klarer udlejningen. Huset har i en årrække været kommunalt ejet, og det ligger stadig-
væk på kommunal grund, men blev solgt til Døllefjelde-Musse Idrætsforening for en pris af kr.
1, for en del år siden. Nu drives det af en række foreninger I fællesskab: Husmandsforenin-
gen, D.M.I.'s venner og D.M.I.'s forældreforening. I jubilæumsåret går det fint med udlejnin-
gen, oplyser Jenny Ottesen, der klarer alt det praktiske i huset. 

23. juli Seks personer I Nysted kommune er blevet udelukket fra kontant- og bistandshjælp. De har 
nægtet at tage imod jobtilbud, som kommunen har skaffet, og de må nu klare sig uden of-
fentlige midler. 

Nysted kommune har rundt omkring i landet bl.a. på Christiania i København været populær 
at flytte til. Det skyldes kommunens omdømme som et sted, hvor man blot kan bo og så hente
pengene hos kommunen. På Christiania har der ligefrem været opsat en tavle med "populære"
kommuner; den har Nysted øverst. Det skal være slut nu, siger udvalgsformanden Bent Bille 
Hansen. 

24. juli En skrivebordsstol, der tilhørte og blev benyttet af lægen og digteren Emil Aarestrup, er ble-
vet sikret til den mindestue, der skal indrettes i Nysted. Det er et af Emil Aarestrups tipolde-
børn, der har opbevaret skrivebordsstolen, som nu er tilbage i Nysted. 

Tipoldebarnet, Gertrud Vendelsøe, Lejre ved Roskilde, har flere gange kontaktet Nysted kom-
mune, og i søndags besøgte borgmester Leo Thorsen og kulturudvalgsformand Jette Olsen 
hende. Foruden stolen fik de udleveret et billede af Emil Aarestrups datter, Emma, og en kopi
af et billede af Emil Aarestrup selv. I forvejen har et andet tipoldebarn givet foreningen en 
skrivepult, der har tilhørt Emil Aarestrup. De to tipoldebørn er på hver sin gren af familien. 
Gertrud Vendelsøe's far var opkaldt efter sin forfader, idet han hed Emil Aarestrup Friis. 

28. juli Den lokale ugeavis, Nysted-Holeby-Avisen, har nu nedlagt forbud mod N. U. Brydesens og 
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Fremskridtspartiets byrådsmedlem, Erik Stær's verbale udfald mod byrådsmedlemmerne i 
form af kraftige læserbreve, der er på kanten af injurielovgivningen. Det er slut med at brin-
ge læserbreve, der er perfide eller grove i deres angreb på andre personer, siger ugeavisens 
redaktør, bogtrykker Claus Olsen, Nr. Alslev. Forbudet bevirker, at det er slut med Frem-
skridtspartiets gratis spalteplads i ugeavisen, der bl.a. har Nysted kommune som en betyd-
ningsfuld annoncør. 

I den ugeavis, der udkommer i morgen, har Brydesen og Stær indrykket en stor annonce, hvori
det hedder: "Honecker i Nysted. Da de konservative blev afsløret, blev demokratiet, grundlo-
ven og ytringsfriheden sat ud af kraft af magtens mørke mænd. Stær/Brydesen".

28. juli I øjeblikket er der besøg af 22 unge fra hele verden på Nysted Efterskole. De unge er inviteret
af de fire Østlollandske Rotaryklubber, og det er 10. gang, at Nysted er valgt som hjemsted 
for en International lejr. Medlemmerne af Rotary i Maribo, Rødby, Sakskøbing og Nysted har 
delt det praktiske arbejde med lejrskoleophold imellem sig. Formålet med lejren er at frem-
me den internationale forståelse, og de unge på Efterskolen er i alderen fra 18-24 år.

6. aug. 67 personer har gjort brug af tilbudet om indefrysning af ejendomsskatter og bidrag til rens-
ningsanlæg. I alt kr. 1.121.997, står opført tinglyst som gældsposter til kommunen. Beløbene 
stammer fra indefrysning af ejendomsskatter for pensionister og efterlønsmodtagere (kr. 
328.404,) samt for indefrysning af betaling til rensningsanlægget og vandafledningsbidraget. 
25 ejendomsbesiddere har bedt kommunen om at få udskudt ejendomsskatterne, mens 42 har
bedt kommunen om at indefryse beløbene i ejendommen. 

Det er en billig måde at låne penge på, idet rentesatsen, som kommunen benytter sig af på 
den tinglyste gæld, ligger på langt under 10 procent. I princippet er der ingen begrænsninger 
for, hvor stort et beløb gælden kan løbe op i, når blot den holder sig inden for den ejendoms-
vurdering, der sikrer kommunen sit tilgodehavende ved en evt. handel. 

8. aug. Skolekonsulent og lærer Ebbe Balck Sørensen vil på mandag når Brydebjergskolen starter på 
nyt skoleår, blive modtaget med gaver, flag og hurraråb. Han kan nemlig markere, at han den 
1. august har været ansat ved Nysted kommunes skolevæsen i 25 år. Ebbe Balck Sørensen blev
i 1967 ansat på Krumsøskolen, der den gang var en stor skole med overbygning. Kort efter sin 
ansættelse tiltrådte han som skolekonsulent for Rødby, Holeby og Nysted kommuner, og hans 
opgave var at sikre de unges formidling fra skolen til arbejdsmarkedet. I dag arbejder Holeby 
og Nysted fortsat sammen om skolekonsulentvirksomheden.

10. aug. Ved den 19. almindelige vurdering af ejendommene i Nysted kommune er der sket en lille 
stigning i de ejendomsbeskattede grundværdier, der nu vurderes til kr. 355,6 mill. mod kr. 
345,5 mill. ved vurderingen i 1986. De teoretiske vurderinger betyder, at kommunen regner 
med at få kr. 121.000 ekstra i indtægt i ejendomsskatter, hvis promillesatsen på 22 (heraf 12 
til kommunen) fastholdes. Stigningen kan dog langt fra indhente det tab for kommunen, som 
man fik ved den 18. vurdering, idet provenuet dengang gik ned med omkring kr. 400.000. På 
papiret er ejendomsbesidderne blevet en lille smule rigere. De samlede ejendomsvurderinger 
i Nysted kommune er nu oppe på kr. 1,8 milliarder, og det er en stigning på 53 mill. kr. siden 
sidste vurdering.

11. aug. Spegesild med løgsovs, sprængt flæsk med husmandskål, kogt oksekød med sursød sovs og 
mælkeærter med sprød flæsk. Disse lollandske specialiteter giver glæde hos de 65 beboere 
på Solgården i Herritslev, samt hos 90 pensionister, der får mad fra Centralkøkkenet på 
Solgården. 

Irene Kragh, økonoma på 14. år, styrer køkkenregionerne sammen med 14 ansatte. Irene 
Kragh beklager, at man tidligere kunne gøre mere ud af råvarerne, men de økonomiske krav 
omkring omkostningerne er så stramme, at man ikke længere kan involvere beboerne på Sol-
gården i samme grad som tidligere. Man har dog ind imellem medhjælp til f.eks. at skrælle 
æbler og ordne jordbær. Nu må vi sommetider springe over, hvor gærdet er lavest, og indkøbe
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industriforarbejdede produkter, som levnedsmiddelindustrien kan levere med en betydelig 
lønbesparelse for os til følge, siger Irene Kragh. 

Pensionærerne vil også få industrifremstillede pandekager som dessert, når de sidst i august 
er færdig med hvidkålssuppen og den sprængte nakke. Man kan i Centralkøkkenet ikke afsæt-
te folk til at bage de nødvendige 300 pandekager. Irene Kragh er i øvrigt allerede i gang med 
at forberede de store omstillinger, der skal ske i Centralkøkkenet, når det nye Omsorgscenter 
på Solgården bliver færdigt næste år. 

Til den tid skal der indrettes cafeteria, så mange af de nuværende pensionærer kan samles og
spise sammen. Man kan dog være sikker på, at der vil blive serveret rigtig lollandsk kost fra 
Centralkøkkenet, siger Irene Kragh, der selv er opvokset med mælkeærter, løgsovs og hus-
mandskål på Lolland. Mange af opskrifterne kan man ikke slå op i kogebøgerne, men på Sol-
gården har Irene Kragh sørget for, at de er printet ned, så personalet kan slå efter, hvis det 
skulle blive nødvendigt. 

12. aug. Københavnske omegnskommuner er interesserede i at stille deres feriekolonier på Lolland-
Falster til rådighed for den flygtningestrøm, som om kort tid ventes til landet fra det krigs-
hærgede Balkan. Glostrup kommune har forespurgt i Nysted for at høre, om den lokale ind-
stilling til, at Glostrup kommunes feriekoloni "Kysten" ved Skansen i Nysted, hvor der er plads 
til 50 personer, vil være positiv. Principielt kan Glostrup leje ud til hvem som helst, siger 
borgmester Leo Thorsen. Jeg kan bare ikke Indse, hvordan man løser Glostrups andel i flygt-
ningeproblematikken, men derimod vores, og det kan vi jo kun være tilfredse med. Vi har selv
undersøgt mulighederne for at anbringe flygtninge evt. på Krumsøskolen, men det vil kræve 
en større investering, fordi skolen ikke er indrettet til beboelse.

18. aug. Nysted Ungdomsskole vintertilbud er nu sendt ud til 471 unge i Nysted kommune mellem 13 og
18 år. Sidste år deltog 291 unge i Ungdomsskolens tilbud, oplyser ungdomsskoleinspektør Jes-
per Rasmussen. Tilbudet til de unge omfatter også tilbud om medlemskab af  ungdomsklub-
berne i Brydebjerg og Kettinge, og der er ekstra tilbud i form af naturudflugt til Sverige, 
week-endkursus i stunt, astronomikurser og naturskoleophold. Endelig er der som sædvanlig 
tilbud til unge mekanikinteresserede, der i vinterens løb selv kan fabrikere de crossmaskiner, 
som senere skal anvendes til motorløb på Lågerupbanen. 

18. aug. To naturarealer i Nysted kommune omfattes af Amtets forstærkede bestræbelser for at op-
hjælpe de truede paddearter: Dødmosen ved Sandager samt Grønnegade/Underup. Projektet 
omfatter oprensning og uddybning af vandhuller for at sikre bl.a. den grønbrogede tudse, som
i udpræget grad er knyttet til kystnære områder som strandengene på Dødmosen. I Grønne-
gade/Underup ønsker Amtet en uddybning og oprensning af et lavvandet engparti for at redde
en bestand af den truede løgfrø. 

24. aug. Ejeren af den største private virksomhed i Nysted kommune, entreprenør Troels Jørgensen, 
Kettinge, havde i lørdags sat alle sejl til for at markere indvielsen af de nye bygninger, han 
har opført i industrikvarteret i Kettinge. Samtidig kunne firmaet fejre sin 15års fødselsdag. 
Troels Jørgensen har selv været arkitekt på det flotte byggeri, og hans kone Annette har lagt 
en kærlig hånd på indretningens finish. Firmaet er med sine knap 100 medarbejdere et af 
områdets største (N.D.). 

25. aug. Aarestrups baghus begejstrer feriegæster, og huset har fået en fin søgning allerede i den før-
ste sæson med udlejning. En dansk familie indviede huset, og gæstebogen vidner nu om deres
begejstring for de smukke rammer og for digteren Emil Aarestrup. Det gamle hus har også 
været rammen om en solskinsferie for 2 svejtsiske piger, et ungt dansk par og tre tyske fami-
lier. En tysk familie var specielt glad for roen, der har ”lagt sine beskyttende arme om ste-
det”, noterer de i gæstebogen. Huset har været lejet ud lige fra den anden uge, efter at vi 
var færdige med at renovere, og indtil i søndags. Så vi er tilfredse og har ikke mistet gnisten, 
fortæller formanden for foreningen, Bodil Hansen. Endnu vil foreningen ikke selv stå for ud-
lejningen, så gæsterne kommer til Nysted igennem et udlejningsbureau. 
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Bodil Hansen oplyser i øvrigt, at det er planen at anlægge forhaven, som den har set ud på 
Aarestrups egen tid. Planterne skal være de samme sorter, som voksede i haven bag Adelgade 
for 150 år siden. Aarestrup var læge, og havde sikkert selv en have med lægeurter. Han an-
vendte blomsterne meget i sin digtning, bl.a. i det berømte ”Ritorneller” (N.D.). 

26. aug. Det nodefund, Jens Henrik Koudal, gjorde på Aalholm Slot for et års tid siden, er baggrund for
en udsendelse torsdag aften i radioens P2. Her berettes om fundet og den musikalske greve 
Otto Ludvig Raben, der døde i 1791. Nogle af de værker, der spilles, har ikke været spillet i 
de forløbne 200 år. Musikken fra radioudsendelsen vil senere blive udsendt på CD. 

28. aug. Nysted Byråd hæver ikke skatten i 1993 budgetterne. Kommuneskatten forbliver på 20,6 
procent og grundskyldspromillen bliver på 12, som den har været de sidste tre år (N.D.). 

Flintesmede
29. aug. Der var flintesmedetræf i Frejlev forleden. Den lokale flintesmed Aksel Jørgensen havde be-

søg af hele tre kolleger, to fra København og een fra England, Chris Sheward, 44 år, der tid-
ligere har boet fem år i Nakskov. Han har lært faget hos Aksel Jørgensen. Nu er han efterhån-
den blevet dygtigere end mig, konstaterer Aksel Jørgensen, efter at han har set et af englæn-
derens fine arbejder - en kopi af Hindsgavlsdolken, der er et af klenodierne på Nationalmu-
seet. Chris's flintedolk er næsten bedre end originalen, siger Aksel Jørgensen, som selv har en
gipsafstøbning af den originale dolk liggende. Chris Sheward skønner, at det har taget ham 10 
til 12 timer at lave kopien af den flotte dolk. Der er i øvrigt i England også flintesmede, der 
bl.a. fremstiller flintelåse til brug i geværer. 

31. aug. FDF/FDP afviklede i aftes efter godt to måneders tålmodig venten sit årlige Sct. Hans bål. År-
sagen til forsinkelsen var, at korpset frygtede, at bålafbrænding i den tørre juni måned ville 
få alvorlige følger. 

31. aug. Henning Rasmussen på Enghavevej i Frejlev har trods den langvarige tørke kunnet producere 
en asie på ikke mindre end 2,6 kg. Han har dyrket asier i 30 år, men aldrig med et så fint re-
sultat (N.D.).

1. sep. Svømmebadet i Kettinge har lukket efter en fin sæson med omkring 4000 besøgende. Det har 
været åbent fra den 9. maj til den 29. august, og dermed har omkring 40 badegæster pr. åb-
ningsdag taget sig en dukkert. Det er foreningen, Svømmebadets venner, der står for driften, 
som ellers var truet af lukning. 

1. sept. Der hele 36 ansøgninger, da fristen for at søge stillingen som kommunaldirektør i Nysted udløb
i morges. 

2. sept. Kommunaldirektør Erik Brinkved skal alligevel ikke arbejde i Kommunedata, som det ellers var
planlagt fra den 1. oktober, hvor han fratræder sin stilling i Nysted. Han tiltræder i stedet en 
stilling som kommunaldirektør i Ølstykke kommune, der har ca. 14.000 indbyggere. 

3. sept. Nysted Turistfart er med virkning fra den 1. september blevet delt i to virksomheder. Skørrin-
ge Turistbusser I/S har købt bygningerne ved Wichmandsvej samt fem rutebiler, og forestår i 
fremtiden den rutekørsel, der hører under STS. Vognmand Arvid Petersen fortsætter med at 
drive turistkørsel. 

Han beholder fem busser til denne virksomhed og lejer sig samtidig ind i garageanlægget, der 
også rummer et værksted. De syv chauffører, der er knyttet til STSkørslen, er blevet ansat af 
Skørringe Turistbusser. Foruden de fem busser og garageanlæg overtager Skørringe Turistbus-
ser den villa, der ligger ved garagerne. Arvid Petersen regner med at skulle beskæftige to til 
tre mand til turistkørslen. 

3. sept. Nedlæggelsen af Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted Banen den 31. marts 1966 var baggrunden for
oprettelsen af den rutebilvirksomhed I Nysted, der nu er blevet delvis afhændet. Chauffør 
Børge Petersen fik fra den 1. april 1966 koncession på banens østlollandske rutebilruter, først 
og fremmest ruten mellem Nysted og Nykøbing F. og Rødby Færge via Nysted. Han indrettede 
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sig med garager i den gamle jernbaneremise i Nysted. Senere kom sønnen Arvid Petersen i 
kompagniskab med faderen, og virksomheden udvidede sig betydeligt. Virksomheden startede
med turistkørsel og havde i en periode også taxakørsel på programmet. Senere overtog Arvid 
Petersen hele virksomheden, der i fjor kunne fejre 25års jubilæum. Remiseanlægget blev 
ødelagt ved en voldsom brand for en snes år siden, og alle køretøjerne led samme skæbne. 
Efter branden blev garagekomplekset ved Wichmandsvej opført. 

7. sept. Femten unge ledige, der har modtaget bistands eller kontanthjælp, er nu i gang med et større
projekt i Aalholm Slotspark, hvor kommunen har indgået et samarbejde med godsejer John 
Raben Levetzau. Træer skal beskæres eller fældes, og en del vildtvoksende buskads fjernes. 
Endelig skal det berømte ”Grevindens Tehus” på slotsøen restaureres. Parken vil herefter bli-
ve åbnet for publikum. 

8. sept. Der var 1500 flere overnatninger på campingpladsen i år end i fjor, idet 17.000 har overnattet
i år. Campingpladsbestyrer Finn Andersen, der har bestyret pladsen i syv år, kunne godt tænke
sig at udvide pladsen, men det er der ikke mulighed for

8. sept. På fredag den 11. september kan redningsfører Børge Skeel Nielsen fejre 25års dagen for sin 
ansættelse ved Falck i Nysted. Falckstationen var dengang en døgnbetjent station med alle 
former for opgaver. Nu er den stærkt amputeret, idet der kun er tre fastansatte tilbage, og 
de udfører kun sygekørsel i dagtimerne. De to brandbiler i garagen må de ikke røre. Det er 
ikke en rigtig Falckstation mere, mener Børge Skeel Nielsen, og det er nok et spørgsmål, hvor 
længe den får lov at eksistere. 

10. sept. Ved retten i Nysted blev en 44 årlg mand fra egnen i går idømt en bøde på kr. 300. Årsagen 
var, at han var tiltalt for at have kørt bil uden at have gyldigt kørekort, idet han Ikke havde 
fået sit oprindelige kørekort ombyttet til et EF kørekort, da han blev standset af politiet. 
Jeg vil ikke betale en bøde, jeg er modstander af EF og af Unionen, og jeg vil anke dommen, 
sagde han i retten. 

16. sept. Det kommunale erhvervsudvalg besøgte i sidste uge Amsterdam for at studere husbåde. Der er
nemlig planer om, at få bygget et antal, der skal placeres ved havnefronten. Det er tanken, 
at vi lokalt skal konstruere vores egen model i Nysted, siger borgmester Leo Thorsen, der un-
derstreger, at kommunen ikke kan bygge flåden op, men må nøjes med at prøve at skabe in-
teresse hos borgerne. Problemet med husbåde er bl.a. at skaffe afløb til de sanitære installa-
tioner. I Holland skylles toiletaffaldet flere steder direkte ud i kanalerne.

17. sept. Nysted Frivillige Fond uddelte i fjor kr. 6000, til 29 personer. Dette blev oplyst på generalfor-
samlingen af formanden, sognepræst Niels Kejlå. Betty Skipper og Ragnhild Andersen genvalg-
tes til bestyrelsen. 

17. sept. Kettinge Betonvarefabrik har støbt 100 eksemplarer af det største betonrør, der er fremstillet 
her i landet. Rørene skal leveres til det kommunale rensningsanlæg "Lynetten" i København. 
Rørene, der hver er to meter lange, har en indvendig diameter på 2 meter. Godstykkelsen er 
på 22 cm, og hvert rør vejer 8 tons. 

19. sept. Et projekt med tre vindmøller i en klynge ved ejendommen Dødemosevej 6 i Vester Ulslev må 
vente, til der foreligger en vindmølleplan for kommunen. Byrådet vil ikke længere tolerere, 
at der opføres vindmøller hist og her, hvor nogen har lyst. Der arbejdes på at finde et områ-
de, der er egnet til en egentlig vindmøllepark, og hertil vil alle ønsker om nye møller blive 
henvist. 

22. sept. Der er tilsyneladende tilfredshed blandt forældre og børn med det undervisningsniveau, der 
tilbydes i de tre kommuneskoler: Brydebjerg, Kettinge og Nysted. Nysted kommune kan kun 
registrere 18 skoleelever, der har valgt skolegang i privatskoler uden for kommunen. Det sva-
rer til 3 procent af det samlede elevgrundlag for folkeskoleelever i kommunen. På landsplan 
er der 12 procent af skoleeleverne, der går på private skoler. I alt koster det Nysted kommune
kr. 300.000, om året at have elever gående på privatskoler i andre kommuner, hvortil kommer
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tilskud til transport.

24. sept. Nysted kommunes nye kommunaldirektør er nu udpeget. Det blev den 40-årlge Carl Michael 
Schrøder fra Nakskov. Han blev i aftes udpeget blandt 36 ansøgere og tiltræder jobbet den 1. 
november. Da den hidtidige kommunaldirektør Erik Brinkved den 1. oktober tiltræder stillin-
gen som kommunaldirektør i Ølstykke, må kommunen klare sig uden direktør i oktober må-
ned.

24. sept. Nysted byråd havde kun knubbede ord tilovers for STS, da man i aftes blev præsenteret for et
regnskab, der medfører, at Nysted skal betale kr. 98.505 mere end budgetteret for driftsåret 
1991. l alt skal Nysted kommune udrede kr. 1.098.505 til STS. STS overskred budgettet med 
kr. 5 millioner, og efterregningen sendes til de 30 tilsluttede kommuner. 

25. sept. Der skete et overraskende formandsskifte i Nysted Turistforening på gårsdagens bestyrelses-
møde. Formanden Svend Malmstedt oplyste, at han på grund af sygdom og kommende hospi-
talsbesøg ikke kunne fortsætte i foreningen. Valgt blev i stedet Elisabeth Nicolaisen, der i 
længere tid har haft sæde i bestyrelsen, og som i sommer har været primus motor ved driften
af turistkontoret. Suppleanten, restauratør Jørgen Christensen, indtræder i bestyrelsen. 

26. sept. Ved en afskedsreception for Erik Brinkved, kommunaldirektør, røbede denne, at han havde 
været i stand til at vokse med opgaverne i de tre og et halvt år i stolen. Ti kilo er det blevet 
til i Nysted, erkendte Erik Brinkved ved receptionen, hvor der blev overrakt gaver fra kom-
munen.

Antal indbyggere
26. sept. Indbyggertallet i Nysted kommune er steget med syv personer fra den 1. april til den 1. juli i 

år fra 5.549 til 5.556. 
• I alt er der født 16 børn i Nysted kommune, syv drenge og ni piger. 
• Seksten mænd og seksten kvinder afgik ved døden. 
• 57 mænd og 33 kvinder er flyttet til Nysted, 
• mens 42 mænd og 31 kvinder er flyttet fra kommunen. 
• Fire mænd og to kvinder er flyttet til udlandet, 
• mens to mænd er flyttet til Nysted fra udlandet. 
• I alt er 12 par blevet gift, og 11 par er blevet skilt (N.D.). 

29. sept. Formanden for Handelsstandsforeningen Børge Pontoppidan opfordrede på generalforsamlin-
gen ligesom sin forgænger Mogens Jønsson til etablering til en fælles erhvervsforening i kom-
munen. Der er dog ikke nogen umiddelbar udsigt til nogen fusion med Industri- og Håndvær-
kerforeningen, der foreløbig ønsker at være selvstændig. Kassereren Peder Hansen oplæste et
regnskab med et underskud på kr. 20.000 og kassebeholdningen er nu nede på godt kr. 6000. 
Årsagen til kassedrænet skal bl.a. søges i årets musikarrangementer (kr. 10.000,), avertering 
om herretøjsforretningen (kr. 6.700) og cykelløbet (kr. 4000), der har kostet kassen. Der er 
også investeret et femcifret beløb i faciliteterne ved det godt indarbejdede kræmmermarked 
ved plansiloen. Til bestyrelsen genvalgtes Per Winther og Peder Hansen, mens Anne Svendsen 
afløser Hanne Jensen. John Jørgensen og Finn Andersen er suppleanter. 

30. sept. En samlet nettofremgang på seks medlemmer var en af de glædelige meddelelser, formanden 
for Handelsstandsforeningen Børge Pontoppidan kunne give på generalforsamlingen. Der er nu
49 medlemmer (N.D.). 

30. sept. Jan Dyrholm, tidligere bygningsinspektør i Nysted kommune, har startet sin egen arkitektvirk-
somhed på GI. Torv, hvor han har åbnet sin tegnestue. Jan Dyrholm fortsætter dog stadig på 
deltid med tilsyn af de kommunale bygninger. I sin tid i Nysteds tekniske forvaltning har Jan 
Dyrholm bl.a. forestået ombygning af rådhuset, indretning af biblioteket og udformningen af 
GI. Torv. Som designer har Jan Dyrholm bl.a. formgivet brev- og pakkevægte for postvæsenet.

1. okt. Nysted Efterskole køber nu en stor del af landbrugs- og plantageejendommen Plantagevej 16 
B i Frejlev, kendt som Lollands Frugtplantage. Fra 1. januar vil skolens landbrugs- og natur-
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afdeling være at finde her, og det vil endvidere også tømrerafdelingen. Lejemålene for de 
kommunale ejendomme Blrkely's og Rosenvang's jorder opsiges og derved frigøres penge, som 
er med til at finansiere købet. Trekvart mill. kroner fra en pulje i kulturministeriet og et plan-
lagt rentesikringslån på 1 mill. kr. indgår også i finansieringen. Den kommende store afdeling i
Frejlev betyder, at Efterskolen kan tage nye emner på undervisningsprogrammet. 

1. okt. Skatteankenævnet i Nysted har netop udsendt sin årsberetning, som dækker perioden fra 1/4 
91 til 31/3 92. I denne periode har nævnet behandlet 11 klager over skattekontorets afgørel-
ser. I alt har der dog været 25 sager, hvoraf de 14 omhandlede erhvervsdrivende. I Nysted 
kommune er der 4395 private skatteydere og 645 erhvervsdrivende (N.D.).

2. okt. En længe ønsket udbygning af biblioteksbygningen i Clausens Pakhus kan formentlig virkelig-
gøres i 1993. Udbygningen af Pakhusets 1. sal kommer til at koste 1/4 mill. kroner, men vil 
samtidig komplettere biblioteksvæsenet og afhjælpe den klare mangel, der har været på 
egentlige mødelokaler, så foreninger med naturlig tilknytning til biblioteket vil kunne få mø-
defaciliteter i de rigtige omgivelser. 

3. okt. Fra den 1. januar vil socialudvalget lade 96 pensionisters betaling stige fra 30 til 50 for den 
daglige middagsmad. De resterende i alt 59 pensionister kan forsat nøjes med at slippe kr. 30,
for herlighederne fra Solgårdens Centralkøkken. 

Der er tale om en væsentlig stigning i antallet af de dyre portioner, idet der i indeværende år 
kun er 18 af de 155 modtagere, der betaler den høje takst på kr. 50. Der er blevet strammet 
på betingelserne, som fra den 1. januar 1993 foreskriver, at den likvide formue ikke må over-
stige 50.000 (Skattepligtig formue ejendomsværdi) og at der samtidig ikke må være indtæg-
ter ud over pensionen på kr. 10.800 for enlige og kr. 21.500 for ægtepar. Ordningen med mad-
udbringningen indbringer 2.4 mill. kr. til kommunekassen. 

3. okt. De kommunale bestræbelser på at fjerne ledigheden blandt de 16-19-årige synes at skulle 
bære frugt. Ved udgangen af september var der kun fire unge i aldersklassen, der var ledige. 
Sammenlignet med tallet på elever for en tilsvarende opgørelse for et år siden, har den mål-
rettede indsats altså givet gode resultater, udtaler Ebbe Balck Sørensen, der ved siden af job-
bet som lærer på Brydebjergskolen er tilknyttet kommunen som ungdomskonsulent. 

7. okt. Beboerne er glade for Kastaniely, men det kniber med at få ældreboligerne i Kettinge beboet 
- kun halvdelen er lejet ud. Af de 16 boliger står 8 tomme. Der er mange ældre, der gerne vil 
flytte hertil, men det kniber for dem at få solgt de huse, de bor i nu, fortæller Bent Bille 
Hansen, der er formand for kommunens socialudvalg. Boligerne er et tilbud til ældre, der bor 
i huse, hvor de føler sig utrygge ved at være alene, og det er samtidig en billig måde at bo 
på. 

Nu vil kommunen slå et ekstra slag for at få boligerne lejet ud. Om et par måneder kan man 
tilbyde endnu 14 ældreboliger i det ombyggede Øster Ulslev Plejehjem. Der har været nogle 
forespørgsler om boligerne i Ø. Ulslev, men ingen af dem er endnu lejet ud, siger Bent Bille 
Hansen. Boligudgiften i både Kettinge og Øster Ulslev er afhængig af den enkeltes indkomst-
forhold. En enlig pensionist, der kun har folkepensionen som indtægt, kan efter husleje og 
varmeudgiften have godt kr. 4000 at leve for. Et ægtepar kan have kr. 6000 når der er betalt 
for husleje og varme. 

8. okt. Et pensionistægtepar, der har haft sommerhus i Birkely-området ved Skansen i 6 år, får nu lov 
til at bo i huset hele året. Det er teknisk udvalg, der har givet dispensation fra reglen om, at 
man skal have haft huset i 8 år, før der kan gives helårstilladelse. 

Containerpladser
10. okt. De containerpladser, Nysted kommune har, er gradvist ved at blive omdannet til beskidte svi-

nestier. De flyder især mandag morgen med affald langt uden for containerne. Nu skal der 
gøres noget ved dette kaos. Det er især blevet galt Indenfor de sidste 3 måneder, hvor en 
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række nabokommuner har lukket deres containerpladser. Affaldsmængderne er steget med 
20-25 %, og det er åbenlyst, at det er folk fra andre kommuner, der kommer og afleverer de-
res affald hos os, når deres egne kommuner lukker for den slags affald, siger teknisk udvalgs 
formand, Bent Pedersen. Det må vi have sat en stopper for. Det er os, der kommer til at be-
tale for det ekstra affald, når vi skal aflevere det hos REFA. 

10. okt. Den 18. oktober er det 50 Ar siden en flok pensionister i Nysted på det nu for længst heden-
gangne hotel Stad Nysted mødtes og dannede INVALIDE- OG FOLKEPENSIONISTFORENINGEN 
FOR NYSTED OG OMEGN. 

Den nuværende formand, Ejner Borst Jensen oplyser, at mange af foreningens protokoller er 
forsvundet, men noget af fortiden har man dog kunnet rekonstruere: Den første bestyrelse fik
E. Larsen som formand. I bestyrelsen sad endvidere Henrik Knudsen, Chr. Henriksen, Christen 
Lærke, Carl Jørgensen og Anders Andersen, alle fra Nysted, samt Chr. Nielsen fra Vantore. 
I 1964 havde foreningen 137 aktive og 37 passive medlemmer af foreningen. I disse år skiftede
man jævnligt formand: H. Scheuermann, Svend Madsen, Chr. Nielsen, Svend Jensen og Rigmor
Schjelde. Siden 1983 har Ejner Borst Jensen været formand. Foreningen har i jubilæumsåret 
et par hundrede medlemmer og skiftede for nogle år siden navn til: NYSTED OG VANTORE 
PENSIONISTFORENING. 

19. okt. 4305 overnatninger af lystbåde i Nysted Havn. Det er slutresultatet for sæsonen 1992. Det er 
228 overnatninger færre end i 1991, men alligevel er 1992 det trediebedste år, siden man be-
gyndte at føre statistik over, hvor mange gæstesejlere, der kommer. Besøgstallet i havnen er: 
april 63, maj 351, juni 791, juli 1875, august 980 og september 245. 

20. okt. Nu kan der snart igen købes herretøj i Nysted. Siden manufakturhandler John Jørgensen luk-
kede sin butik - Hos John - i august måned, har den stået tom, men nu har indehaveren af 
forretningen ”Men's Corner” i RB Centret i Maribo lejet sig ind i forretningen i Nysted. Den 
nye forretning kommer til at hedde "TØJ TIL HAM", og Jørgen Enevoldsen, Nykøbing F., der er 
førstemand hos Børge Pedersen, bliver daglig leder af den nye forretning i Nysted. 

22. okt. Clausens Pakhus i Nysted må vente med en istandsættelse, indtil der er flere penge i kommu-
nekassen, oplyser formanden for undervisnings- og kulturudvalget, Jette Olsen. Der er opga-
ver på 2 af de kommunale skoler, der prioriteres højere: Nyt fysiklokale på Brydebjergskolen 
og nyt skolekøkken i Kettinge skole. 

22. okt. For første gang i tre år er der registreret en stigning af antallet af skolepligtige børn i Nysted 
kommune. En opgørelse den 1. september viser en stigning på ni børn sammenlignet med 
samme dato i fjor. Der var den 1. september i alt 585 skolepligtige børn i kommunen, fordelt 
med 235 på Brydebjergskolen, 213 i Kettinge skole og 131 i Nysted skole. Stigningen i antallet 
af børn hænger sammen med børnefamiliers flytning til kommunen. 

23. okt. De ældste klasser i Nysted kommune skal fremover gennemlæse dagsordenerne for byrådsmø-
derne, så de bliver lettere forståelige for ikke-fagfolk. De embedsmænd, der udarbejder tek-
ster til dagsordener, har været på sprogkurser, men i dagsordenerne går alligevel meget in-
ternt kommunalt sprog igen. 

En check på kr. 25.000 bliver på tirsdag overrakt fra Lollands Fonden til foreningen, der har 
påtaget sig at bevare og restaurere lægen og digteren Emil Aarestrups hus i Nysted. Det skal 
være et bidrag til foreningens arbejde på at få huset sat i stand. Arbejdet blev indledt tidligt 
i år, hvorefter baghuset kunne udlejes som feriebolig. 

Det er meningen, at resten af huset skal indrettes som mindestue, museum og kulturhus. I alt 
yder Lollandsfonden i år kr. 42.000 til en lang række lokale foreninger og institutioner. Gitte 
Frederiksen fra Den Danske Bank, som administrerer fonden, fortæller, at der har været flere 
ansøgninger, men at der ikke har været midler til at imødekomme dem alle.

23. okt- Omkring 2500 flasker vin fra Aalholm Slots vinkælder bliver onsdag den 4. november sat til 
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salg på Bruun Rasmussens auktioner i København. De dyreste flasker er vurderet til kr. 1500 
pr. stk., heriblandt en Bordeauxvin fra 1893. Samme årgang har 10 flasker Madeira, der er 
tappet på Aalholm Slot. De er vurderet til kr. 200 pr. flaske. 

24. okt. 2 lærere fra Øst-Holsten besøger i den kommende uge Nysted skole, hvor de skal have en or-
ientering om dansk skolevæsen. Det er kulturchef Ib Johansen og skoleinspektør Kaj Nilsson, 
der giver denne orientering. Det er Uwe Tychsen, der er formand for Dansk-Tysk Forening i Øst
Holsten, der har fået lærernes besøg i Nysted i stand. Han er i Nysted kendt for, at være en af
initiativtagerne til venskabsforbindelsen mellem Nysted og Dahme, der blev etableret for 20 
år siden.  

26. okt. To medlemmer blev hædret for deres aktive indsats i mange år, da Nysted og Vantore pensio-
nistforening i lørdags fejrede deres 50års jubilæum. Karen og Harald Thomsen blev udnævnt 
til æresmedlemmer af foreningen. Hun har i en snes år været kasserer, og han har i mange år 
været foreningens fanebærer. Foreningen modtog kr. 3.300, i pengegaver og en flot dirigent-
klokke. En række af naboforeningerne var repræsenteret med delegationer ved jubilæums-
festen. 

28. okt. Økonomien omkring foreningen ”Digteren Emil Aarestrups Hus i Nysted” tegner ret lys. En do-
nation på kr. 25.000 fra Lollands Fonden, der i går blev overrakt af filialdirektør Gitte Frede-
riksen, Den Danske Bank, der var mødt på vegne af Lollands Fonden, åbner nye muligheder for
indretning af huset. 

Foreningen har tilsagn om midler i størrelsesordenen op mod 1/2 mill. kroner fra BYGNINGS-
FREDNINGSFONDEN. Det er midler, der frem til 1996 er rente og afdragsfrie. Foreningen har 
kontakter til LÆGEKREDSFORENINGEN FOR STORSTRØMS AMT og MEDICINSK MUSEUM for at un-
dersøge, hvordan en lægepraksis blev drevet på Aarestrups tid. Der er allerede skabt kontakt 
til Centralsygehuset I Næstved, som gerne vil udlåne forskelligt gammelt apparatur. Endvide-
re har foreningen kontaktet DEN GAMLE BY i Aarhus, hvor man har beskæftiget sig med de 
gamle købstadshaver. Endelig har man sikret sig begyndelsen til en bogsamling med Aarestrups
værker. I et antikvariat i Odense fandt man fire bemærkelsesværdige udgaver fra digterens 
hånd. Endelig har foreningen i årets løb haft en del lejeindtægter, idet baghuset til ejendom-
men er blevet sat i stand, og har været lejet ud det meste af sommeren. Det har givet fore-
ningen et kærkomment tilskud til de videre restaureringsarbejder. 

30. okt. Mandag den 2. november fylder en af Nystedegnens markante skikkelser, gårdejer Lars Peter 
Rasmussen, Skovbogaard, Frejlev 70 år. Lars Peter startede sit omfattende organisationsarbej-
de i Landboungdommen, hvor han var formand 18 år. Derefter skiftede han til Landmandsfor-
eningen, hvor han en årrække var formand. Desuden har han været i Frejlev Forsamlingshus 
bestyrelse i 27 år, heraf 20 år som formand, og han er fortsat den drivende kraft. Der er ingen
fast vært i huset, men LP. bruger meget af sin tid på at gøre klar til arrangementerne. Det Lo-
kalhistoriske Arkiv for Frejlevegnen er også hans fortjeneste. Han har oprettet det hjemme 
privat, og han arbejder til stadighed på at få det udbygget. I 35 Ar har Lars Peter Rasmussen 
været et meget aktivt medlem af Hjemmeværnet, og han er æresmedlem af Fugleskydnings-
selskaberne i Frejlev og Nysted. 

Lars Peter har igennem mange år udøvet en omfattende rejsevirksomhed, der har ført ham til 
alle fem verdensdele. Rejserne har resulteret i mange lysbilledforedrag overalt i landsdelen. 
Foruden denne omfattende virksomhed i fritiden har Lars Peter gennem en årrække drevet 
Skovbogaard i Frejlev som et mønsterlandbrug, hvor der er orden og system i tingene. Svine-
avlen er han gået væk fra, men jorden driver han fortsat, ligesom han også får tid til at hjæl-
pe kolleger både med høst og med roer. Det betyder meget, at man har noget at stå op til, 
siger Lars Peter. Lysten til at have at lave, holder en ung og i form, siger L.P., der på ingen 
måde giver indtryk af at være nogle få dage fra de 70 år. 

30. okt. Tirsdag den 3. november fylder fhv. kommunaldirektør Hemming Nielsen 70 år. Hemming 
Nielsen stammer fra Randers, hvor han i 1942 blev ansat som kontorelev i kommunens admi-
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nistration. I 1954 blev han leder af kassererkontoret i Ribe kommune, og i 1960 kom han til 
Nysted kommune som fuldmægtig. I 1966 blev han kæmner, og ved  kommunesammenlægnin-
gen i 1970 blev han udpeget til kommunaldirektør. Fra 1983-1991 var Hemming Nielsen tillige 
civilforsvarsleder i kommunen. I 1988 søgte Hemming Nielsen sin afsked som kommunaldirek-
tør. 

2. nov. Medarbejderne i Nysted kommunes administration drak morgenkaffe med den nye kommunal-
direktør Michael Schrøder i morges. Han tiltrådte formelt den 1. november som afløser for 
den tidligere kommunaldirektør Erik Brinkved, der har søgt nye græsgange i Nordsjælland. I 
Nysted bliver Michael Schrøder direktør for en kommune med 540 ansatte, hvoraf 56 er hans 
nærmeste medarbejdere i administrationen.

5. nov. Ved den tidligere omtalte auktion hos Bruun Rasmussen, København blev Aalholm vinene solgt 
for tilsammen kr. 230.000. De fleste af vinene fik hammerslag for nogenlunde de beløb, som 
de var vurderet til på forhånd, men 15 flasker Chateau La Fleur fra 1947, der var vurderet til 
kr. 600 pr. flaske, blev solgt for kr. 2300 pr. flaske. En flaske Bordeaux vin, Chateau Margaux  
fra 1893, der var vurderet til kr. 1500 blev solgt for kr. 2400.

29 mill. kr. i restancer
6. nov. Nysted kommune overvejer nu at tage mere effektive metoder i brug for at få gyldige skatter,

afgifter, forældrebetaling m.v. til kommunen og staten kradset ind. Restancerne har sneget 
sig op til omkring kr. 29 mill., og selvom pantefogederne i sidste kvartal har skaffet omkring 
kr. 8 mill. hjem af de gamle restancer, er tilgangen af nye restancer så stor, at det samlede 
restancebeløb er stigende. 

9. nov. For anden gang har en tyv ringet til Super Brugsen på Wichmandsvej i Nysted og takket for de 
penge, han netop havde stjålet fra en kunde. I lørdags gik det ud over en kvinde, der fra en 
plastpose fik stjålet en pung med kr. 1200. 

11. nov. Else Jørgensen har besluttet at lukke forretningen MIAMAJA I Adelgade, efter at den har eksi-
steret i 4 år. 

11. nov. Nysted kommune har indkredset en 60-årlg pensionist fra Bursø, og har fået ham tiltalt for at 
have læsset 7 affaldssække af på containerpladsen ved Øster Ulslev. Han Idømtes en bøde på 
kr. 250. Kommunens erstatningskrav på kr. 1200, henvises til civilretten. 

17. nov. Det skal være slut med vindmøllekaos i Nysted kommune. Indtil for nylig har man givet til-
ladelse i teknisk Udvalg til opstilling af vindmøller alle mulige steder uden nogen form for 
system. Senere er det blevet besluttet i teknisk udvalg at stoppe for tilladelser, indtil kom-
munen har udarbejdet en egentlig vindmølleplan. 

18. nov. Baronesse Elisabeth Raben Levetzau, enke efter baronen Johan Otto Raben Levetzau. forlader
Aalholm Slot, hvor hun har boet 20 år sammen med sin mand. Hun flytter i stedet til Bermu-
da, hvor hun boede da hun mødte sin mand i sin tid. Aalholm Slot og Automobilmuseum er 
overtaget af John og Merethe Raben Levetzau, mens Elisabeth overtager familiepalæet i Kø-
benhavn nær Amalienborg. Dette har baronessen dog udbudt til salg for en pris til omkring kr. 
9 mill. 

19. nov. Reguleringen af Gl. Torv har kostet kr. 426.152. Byrådet har i sin tid bevilget kr. 402.000 til 
omlægning af pladsen samt etablering af fortovet og parkbelysning. Kr. 85.000 af udgiften 
skulle dækkes af arven efter fhv. borgmester S. Bøgelund Thomsen. (Denne arv efter Nysteds 
tidl. mangeårige borgmester dækkede også udgiften til klokkespillet på Nysted rådhus). An-
lægsregnskabet viser en udgift på kr. 426.152, men en indtægt fra arven på kr. 100.014. Mer-
forbruget på 3.138 søges nu bevilget i byrådet. 

Etableringen af vandkunsten på Gl. Torv har intet med dette regnskab at gøre. Vandkunsten er
en gave fra Statens Kunstfond. 

21. nov. Med Nysteds borgmester, Leo Thorsen, i spidsen foretager de 5 Østlollandske kommuner nu et 
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fremstød for at få kigget trafikselskabet STS efter i sømmene. Leo Thorsen har tidligere ud-
talt, at STS bør nedlægges, fordi det er for dyrt. Leo Thorsen har endvidere direkte opford-
ret kommunerne i Storstrøms Amt til at udmelde sig af STS, så trafikselskabet på denne måde 
bliver nedlagt. Han mener, at den kollektive trafik skal omstruktureres, så Amtet udelukkende
tager sig af de regionale ruter, mens kommunerne har ansvaret for de lokale ruter. En af årsa-
gerne til kommunernes utilfredshed er, at STS Ikke har overholdt budgettet for 1991, idet det 
blev overskredet med 10 %. Hvis STS skal opløses, kræves det, at samtlige kommuner i Stor-
strøms Amt kan blive enige. (N.D.) 

26. nov. Tredie generation af familien Pedersen er nu rykket ind på Nysted Bogtrykkeri, Adelgade 16, 
idet den 18årige søn af Karsten Pedersen, bogtrykker, nu uddanner sig i den virksomhed, som 
hans farfar, Knud Pedersen, etablerede for 41 år siden. I mange år blev ”Nysted Avisen” også 
trykt her. I dag er Knud Pedersen veget for sin søn, Karsten Pedersen, der overtog virksomhe-
den i 1985. Virksomheden har 14 medarbejdere, herunder 3 lærlinge. Da Knud Pedersen i sin 
tid startede i trykkeri branchen var den årlige omsætning på kr. 125.000. I dag ligger omsæt-
ningen på omkring 10 mill. kr. (N.D.). 

30. nov. Den Gamle Gård i Stubberup er i øjeblikket ved at blive renoveret for et beløb af omkring kr. 
12 mill. (uden moms), og inden sæsonåbningen i slutningen af marts 1993 skal der yderligere 
foretages nyanskaffelser af inventar m.m. for et beløb på et par mill. kr. 

Den Gamle Gård skal være et totalt feriecenter med lejligheder, siger direktør Walter 
Preusch, der har været leder af Stubberup virksomheden i 10 år (N.D.). De 45 eksisterende 
ferieboliger totalrenoveres, og de tidligere hotelværelser sløjfes og ændrer status til yderli-
gere 10 ferielejligheder. Vi slutter ganske enkelt hoteldriften, fordi den er urentabel i sam-
menligning med de belægningsprocenter, vi kan operere med på ferielejlighederne, siger 
Walter Preusch. En belægningsprocent på 100 er en uafviselig succes, og den vil vi kunne 
indkassere allerede i den kommende sommer. De 55 ferielejligheder er stort set alle besatte 
for hele 1993-sæsonen. 

Det svejtsiske firma Hapimag, der ejer Den Gamle Gård, finansierer selv millioninvesteringen 
i Nysted, og har ønsket udelukkende at anvende lokal arbejdskraft. Erfaringerne viser, at det 
giver en sikkerhed både for kvalitet og for en hurtig løsning, hvis der skulle opstå problemer 
under eller efter byggeriet, siger Walter Preusch, der også glæder sig til en sæson med mel-
lem 32.000 og 34.000 overnatninger. 

1. dec. Den tidligere Nysteddreng, Jesper Dose, vil nu til at opkøbe godser i Polen, hvor ca. 1/5 af 
kollektivgodserne er sat til salg. Jordpriserne er yderst rimelige, og omkostningerne ved at 
drive landbrug mindre end i Danmark. Jesper Dose arbejder for Maersk Drllllng i Nordsøen, 
men i sin fritid driver han et rådgivningsfirma sammen med sin polskfødte kone. Det er hen-
de, der efter den nugældende lov har mulighed for at købe godser i Polen, og parret har alle-
rede lagt billet ind på to større godser ved Koszalin. Jesper Dose vurderer, at et gods på 500 
ha med korn og kartoffelavl kan give et overskud på 1 mill. kr. om året. 

1. dec. Øster Ulslev Plejehjem eksisterer ikke længere. I stedet står 14 ældreboliger klar til indryk-
ning i det ombyggede og nynavngivne ”Bøgely”. Det var Maja Errebo Jensen tidligere ansat på
plejehjemmet, der har indsendt forslaget til socialudvalget i Nysted kommune. Der var ind-
kommet 38 forslag, men "Bøgely" vandt, fordi det henviser til de store bøgetræer, der står 
som vartegn i haven (N.D.). 

2. dec. Man går nu til kamp mod butiksdøden i Nysted. Chr. Tellefsen, indehaver af Galleri 31 i Adel-
gade, er en af de borgere, som trodser den snigende død. Den 1. januar udvider han sin for-
retning med kunstværker af lokale kunstnere og flytter længere han ad gaden til den tidligere
butik "Kræmmerhuset" (Nysted Materialhandel). Herfra vil han sælge håndmalet porcelæn, 
smykker, smedejern og akvareller. 
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Udover Chr. Tellefsens initiativ kan Nystedborgerne glæde sig til at Sakskøbingfirmaet "Sørens 
briller" etablerer sig den 11. januar i den tidligere tøjbutik Mia Maja i Adelgade 26. Ved at 
starte en optikerbutik i Nysted kan vi sørge for, at de ældre mennesker ikke skal rejse så langt
for at få nye briller, siger indehaveren Søren Andersen, der selv skal stå for "Sørens briller" 
sammen med sin kone Marianne. Jo flere butikker vi er, des større chancer har vi for at behol-
de et levende lokalsamfund, siger Søren Andersen.

3. dec. Det meget omfattende og meget omdiskuterede projekt med rensningsanlæg og kloakering i 
Nysted kommune ser ud til at blive 9 mill. kr. billigere end det var beregnet til i 1988. Udgif-
ten blev dengang anslået til 72 mill. kroner udregnet i 1988 kroner. Det svarer til 80 mill. 
kroner i 1992 kroner, men i øjeblikket ser det ud til, at de samlede udgifter vil blive 71 mill. 
kr. udregnet i 1992 kroner. 

Der er til dato brugt 52 mill. kroner. heraf er de 22 mill. kroner brugt til rensningsanlægget i 
Frejlev, og 30 mill. kroner til kloakeringsarbejderne. I øjeblikket arbejdes med gennemførelse
af ledningsetape 4 fra Herritslev til Nysted.

4. dec. Billedhuggeren Erik Bischoff, Nysted har fra Statens Kunstfond modtaget et legat på kr. 7.000.
Legatet gives til ældre fortjente kunstnere. Erik Bischoff er 78 år, og stadig aktiv. Tidligere 
arbejdede han med skulpturer, men nu arbejder han hovedsalig med malerier. 

5. dec. Noget overraskende har Nysted kommune ikke modtaget et eneste forslag til placering af en 
kommende vindmøllepark. Der har ellers for nylig været en høring, hvor borgerne blev op-
ford-ret til at komme med forslag. I øjeblikket er der 17 vindmøller i Nysted kommune. Der-
udover er der givet tilladelse til et par stykker mere, medens 12 andre har fået afslag. Stads-
ingeniøren, Hans Erik Johnsen, er forundret over den ringe interesse for kommende vindmøl-
leparker, da der hidtil har været stor opmærksomhed og mange klager over vindmøllerne 
(N.D.). 

7. dec. Morgenposten torsdag til rådhuset i Nysted indeholdt et enkelt forslag til den vindmølleplan, 
som kommunen for et stykke tid siden bad borgerne om at komme med. Dermed foreligger 
der 2 forslag, nemlig det indsendte og det, kommunen selv har udarbejdet. Det eneste ind-
komne forslag er fra Øster og Vester Ulslev og Omegns Familiebrug. Det peger på en placering
af en vindmøllepark ved Lantergården, Handermelle. Det er et godt forslag, som vi vil arbejde
videre med, og det falder fint i hak med kommunens eget forslag, siger stadsingeniør Hans 
Erik Johnsen. 

I det indsendte forslag peges på, at det er på tide at stoppe de enkeltstående vindmøller 
rundt i kommunen, og i stedet etablere en vindmøllepark et sted, hvor der kan produceres 
mest muligt strøm. Det vil være ved Lantergården på grund af vindforholdene, hedder det i 
forslaget. Det vil samtidig være et sted, hvor det skæmmer landskabet mindst muligt. Der 
kan dog dukke problemer op med placering af vindmøller i dette område. Det er dels indenfor
det såkaldte Ramsarområde, dels i det område, hvor der efter amtets opfattelse er særlige 
jordbrugsinteresser. Nu vil kommunen arbejde videre med dette forslag og sit eget. 

9. dec.  årets sidste måned vurderer Nysted kommunes bogholderi, at skatteindtægterne bliver 
2.596.300 kr. mere end budgetteret for hele året. 

10. dec. Fra den 1. januar sker der et lille fald i taksterne for forældrebetaling i daginstitutioner og 
dagpleje. 

• I Nysted Børnehave vil prisen pr. måned blive kr. 1.047 for at få passet sit barn på fuld
tid mod nu kr. 1065. 

• For de børn, der kun kommer i Nysted Børnehave i 20 timer, bliver prisen kr. 524 mod 
kr. 530 i år. 

• I dagsinstitutionen Humlebien i Kettinge kommer en fuldtidsplads til at koste kr. 990 
mod nu kr. 1040. 

• For børn, der kun skal passes 20 timer bliver prisen kr. 495 mod de nuværende kr. 
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520. 
• I Birkehuset Øster Ulslev bliver prisen på fuldtid kr. 1076 mod nu kr. 1140. Pasning i 20

timer koster i fremtiden kr. 538 mod nu kr. 570. (N.D.)

11. dec. Byrådet har bevilget kr. 630.000, som en tillægsbevilling til social- og sundhedsudvalget, der 
havde søgt beløbet på baggrund af den politiske beslutning om, at alle skal have plads til de-
res børn, såfremt de er i arbejde. Nysted er en af de få kommuner, hvor der ikke er ventelis-
ter på børnepasning. I løbet af 1992 har kommunen fået 6 ekstra dagplejemødre, så nu i alt 
20 dagplejemødre passer 80 børn i kommunen (N.D.). 

14. dec. Hydrotanken, Nysted Autocenter, ved Wichmandsvej skifter ejer fra nytår. Hanne Koch og Gert
Hansen har solgt virksomheden til Tina og Svend Erik Nielsen, der kommer fra Holbæk, men 
oprindelig er fra Lolland. Hanne Koch og Gert Hansen overtog virksomheden for 8 år siden. 
Der er 3 ansatte i værkstedet, og de kan fortsat regne med beskæftigelse, når de nye ejere 
rykker ind. (N.D.) 

14. dec. Byrådet har bevilget kr. 450.000 ekstra til EDB udstyr. Ekstrabevillingen var nødvendig, fordi 
de godt 3,5 mill., der oprindelig blev bevilget til den store modernisering til administratio-
nen, ikke slog til. Borgmester Leo Thorsen udtaler, at kommunen har fået sit "Isenkram" til en 
pris, der ligger på det halve af normalprisen. Dertil kommer en masse PR, idet mange kommu-
ner har besøgt Nysted for at besigtige det nye anlæg. Endog det engelske skattevæsen har 
fundet vej til Nysted, udtaler borgmesteren til bladet. (N.D.)

15. dec. Sundhedsforvaltningen i Nysted kommune flyttede fra rådhuset i går. Fremover har afdelingen
til huse i nyindrettede lokaler på Solgården. Flyttedagen er et led i opbygningen af den inte-
grerede ordning for Sygeplejen og hjemmehjælpen. Det betyder, at sygepleje, hjemmehjælp 
og plejehjem bliver koblet sammen, så alle ældre får en fælles service. 
Leder af den nye sundhedsforvaltning bliver sygeplejerske Anne Tingsted Nielsen. (N.D.)

18. dec. Ved at foretage en ombygning kan virksomheden Poxy Print fremstille sine produkter på en 
mere miljøvenlig måde end hidtil. Man kan undgå brugen af nogle giftige kemikalier i den 
såkaldte pletteringsproces på fabrikken. Virksomheden har sit eget rensningsanlæg, hvorfra 
spildevandet ledes til det kommunale rensningsanlæg i Frejlev, og dette spildevand vil altså i 
fremtiden være renere. 

18. dec. Maleren Stige Weye, Nysted, vil søndag aften være gæst i DR TV-udsendelsen Galleri 11. Det 
er programværten Stig Krabbe Barfoed, der har haft Stig Weye i studiet efter at have set hans
billeder i Galleri Catatalpa i Nykøbing F. 

19. dec. Naturfredningsforeningen ville fremme sin sag ved at holde sig til fakta, siger formanden for 
teknisk udvalg, Bent Pedersen, til Folketidende. Det er et postulat, når lokalkomiteen i Dan-
marks Naturfredningsforening hævder, at vindmøller ved den lollandske syd kyst vil genere 
fuglene. 

Lokalkomiteen har i et brev til kommunen anført, at kommunens vestlige kyststrækning er et 
særdeles følsomt område ved evt. opsætning af vindmøller. Mange grågæs og knortegæs 
trækker fra Maribosøerne ned til det flade vand ud for Sydøstlollands kyst. Det er noget vrøvl,
at de vil blive generet af vindmøller, siger Bent Pedersen. Gæssene flyver højere end den 
højde, vindmøllerne vil få. Bent Pedersen tilføjer, at der er foretaget undersøgelser andre 
steder i landet, hvor der er koncentrationer af vindmøller. Der er intet herfra, der tyder på, 
at fuglene bliver generet af vindmøller. Når Naturfredningsforeningen kommer med en sådan 
henvendelse, må den også kunne påpege, hvilken negativ virkning der er, mener Bent Peder-
sen. 

Juleoptog i Nysted
21. dec. Lørdagens juleoptog i Nysted samlede over 100 deltagere og masser af tilskuere. Jeg har al-

drig før set så mange mennesker på gaderne i Nysted, siger formanden for Nysted Handels-
standsforening, Børge Pontoppidan. Handelsstandsforeningen havde arrangeret optoget.
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De godt 100 deltagere var fordelt på 8 hold. 

• Et dommerpanel bestående af 3 medlemmer af kommunens kulturudvalg udvalgte de 
3 bedste hold blandt deltagerne. Førstepræmien gik til lokalhistorisk Forening, som 
var mødt frem med gamle redskaber bl.a. en gammel såmaskine. De var også klædt 
ud i gamle dragter. 1. præmien var på kr. 1 000.

• 2. præmien på kr. 500, gik til Nysted Efterskole, der havde et flot indslag med den 
frugtsom-melige Jomfru Maria, der red på et æsel, medens Josef vandrede ved siden 
af efterfulgt af en flok hyrder med får og geder. Æslet hedder i øvrigt hr. Worm, og er
kendt for ikke at sige nej tak, hvis der bliver budt på en øl. 

• Endelig vandt Østlollands Rideklub 3. præmien. Klubben havde sendt 22 mennesker og
en halv snes heste. 

Vi er meget tilfredse med arrangementet, og ikke mindst at det trak så mange tilskuere, ud-
taler Børge Pontoppidan.

21. dec. Efter 26 år som selvstændig murermester har Fini Larsen besluttet at trække sig tilbage for at
gå på efterløn. Fra nytåret er hans velrenommerede firma overdraget til Niels Andersen, Kø-
benhavn, der har tilbragt de sidste 21 år i den australske storby Sidney. Nu har han købt en 
lille ejendom i Ettehave, men murerfirmaet skal stadigvæk betragtes som en Nystedvirksom-
hed. 

Niels Andersen forudser, at virksomheden fortrinsvis vil beskæftige sig med reparationsarbej-
der, men han har dog også fået en opgave med at bygge et hus ved Tågense til foråret, og det
vil kræve ansættelse af en medarbejder foruden ham selv. Fini Larsen, der er fra Herritslev, 
har været i murerbranchen i 48 år. Han kom i murerlære i 1944.

21. dec. Hanne Holm er fratrådt som byplanarkitekt ved Nysted kommunes tekniske forvaltning. 
Samtidig foretager man en ændring ved strukturen i forvaltningen. Der er derfor opstået en 
stilling som sektorleder i bygningssektoren med tiltrædelse den 1. januar. 

22. dec. Restauratør Per Winther på The Cottage kan skrive under på, at flere og flere vil slippe for røg
nytårsaften og bestiller maden udefra. Han har i løbet af julemåneden fået bestilling på over 
300 nytårsmiddage, og regner med at skulle levere over 500 middage ud af huset den 31. de-
cember. Nytårsmenuen lyder på: Skaldyrsanretning med rejer, krebs, muslinger, dressing, 
flutes og smør, helstegt oksemørbrad med grøntsager, salat, bagte kartofler og bordelaise 
sauce samt rubinsteinerkage. 

Det er ikke noget problem at lave mad i den størrelsesorden, men da folk stort set alle skal 
have maden leveret samtidig lige efter dronningens nytårstale, er det lige på grænsen til at 
skabe kaos, siger Per Winther, der har måttet etablere sit eget chaufførkorps for at kunne le-
vere maden på samme tid. Venner og bekendte, naboer og personale holder parat med snur-
rende motor udenfor køkkendøren, når køkkenchefen sætter maskineriet i gang for alvor. I alt
skal 7 køretøjer sendes ud på landevejen. 

Alt leveres lige parat til at servere, kun saucen følger med i en gryde til evt. ekstra opvarm-
ning, siger Per Winther, der må se sit ellers omfangsrige lager af fade og skåle svinde ind til 
det rene ingenting, efterhånden som nytårsmenuerne køres af sted til kunderne. Indtil videre 
har vi løst alle opgaverne hvert år, siger Per Winther. Der har været nogle nervepirrende stun-
der indimellem. Det værste, der kan overgå os, er en klam vintertåge, der kan gøre det utro-
ligt vanskeligt at finde vej ad de små veje. VI har haft menuer, der syntes fortabt i ødet, men 
som alligevel er kommet frem. 

22. dec. For at undgå at juletræerne ender i kommunens containere er Nysted kommune sammen med 
131 andre kommuner i Danmark med i Friluftsrådets projekt "Genbrug juletræet", der gen-
nemføres lørdag den 9. januar. På denne dato forventer Friluftsrådet, at mindst 80.000 
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genbrugsbevidste danskere afleverer deres juletræ for at få det omdannet til en pose flis. 
Dermed gavner de både naturen og miljøet. 

I Nysted kommune har anlægsgartner Per Hansen stillet en flismaskine og personale til rådig-
hed på genbrugspladsen på Klostervej. Når træet er blevet omdannet til flis, kan man få den-
ne med hjem til familiens egen have. Desuden udleveres et tilgodebevis på et træ, som 
kommunen udleverer den 17. april, når det skal plantes. Træet bliver borgerens ejendom, så 
hvad enten det plantes i haven eller på et område, der er udpeget af kommunen, er det bor-
gerens træ.

Juletræsflis bruges især til dække for nye planter, og det sikrer, at træet indgår i et økologisk
kredsløb, idet de næringsstoffer, der er i træet, bruges igen. Samtidig sikrer man, at det nye 
træ ikke får konkurrence om vandet fra græs og ukrudt, fordi flisen dækker jorden. FDF og 
FDP i Kettinge og Nysted Spejdergruppe vil hjælpe de familier, der ikke selv har mulighed for 
at aflevere deres træ til flishugning, idet organisationen påtager sig at indsamle juletræer 
hos dem, der gerne vil give naturen en hjælpende hånd, men er forhindret i at møde op den 
9. januar. (N.D.)

23. dec. Juleaften spiser beboerne på Solgården i Herritslev julemiddag sammen, og der serveres 
andesteg med brunede kartofler, rødkål og henkogte æbler med gele. Desserten er risala-
mande med kirsebærsovs. Aftenen fortsætter med kaffe og småkager, julegodter og frugt i 
juletræets skær. 

Nytårsmenuen består af kogt torsk med sennepssovs samt jordbærrand med makronskum som 
dessert. Det serveres om middagen, og aftenen byder også på fælles samvær omkring nytårs-
bordet på plejehjemmet. Her serveres bl.a. smørrebrød og tarteletter. Juleanden og nytårs-
torsken står ikke alene på spisesedlen på plejehjemmet. Centralkøkkenet producerer også 
middag til de mange pensionister, der får den daglige mad bragt ud via den kommunale mad-
ordning. 

23. dec. Ombygningen af Ungbo-bygningen i Nysted gamle skole kommer til at koste et stykke over 1 
mill. kroner. Arbejderbo har ladet DanProjekt i Søllested afvikle licitationen over de ombyg-
ningsarbejder, der er nødvendige. Det viser sig, at man må kalkulere med en pris på mindst 
1.038.684 kr. plus moms for at få indrettet de 6 toværelses lejligheder og 3 ungdomsboliger i 
ejendommen. Hvis licitationsbeløbene holder sig inden for de rammer, der er afstukket som 
økonomisk mulig model for byggeriet, kan arbejdet gå i gang snarest muligt.

23. dec. 55 børn forventes at mode op i de nye børnehaveklasser i Nysted kommune til sommer. På 
Brydebjergskolen forventes 24 børn, i Nysted er det tilmeldt 16 børn og i Kettinge 15 børn.

23. dec. Snedkermester Victor Rasmussen, Nysted er afgået ved døden. Victor Rasmussen var igennem 
en menneskealder drivkraften i Nysted Roklub, hvis formand han var i en lang årrække. Vic-
tor Rasmussen havde en lang årrække snedkermestervirksomhed, der var skattet for dygtigt, 
solidt håndværk. I en lang årrække fungerede han som bedemand en opgave, han løste med 
samme værdighed som sine andre hverv. 

24. dec. En check venter på de pensionister i Nysted kommune, der har været indlagt på aflastnings-
pladser på plejehjem, og har betalt for det. Nu skal kommunen tilbagebetale pengene kr. 65 
om dagen idet opkrævningen var ulovlig på tidspunktet for opkrævningen. En netop vedtaget 
lovændring har imidlertid tilladt kommunerne at afkræve et beløb for aflastningspladserne, 
og det vil blive gennemført i fremtiden. 

28. dec. Den 46-årlge souschef i Nysted kommunes skatteforvaltning, Søren Windelev, er fra den 1. 
januar udnævnt til chef for forvaltningen. Søren Windelev er kommunalt uddannet på Rådhu-
set i Nykøbing F. og i 1979 blev han ansat som souschef i skatteforvaltningen i Nysted kom-
mune, hvor han altså nu bliver chef for de 6 medarbejdere. Skatteforvaltningen er i øvrigt 
efter strukturændringer direkte underlagt økonomisk forvaltning med kommunaldirektør 
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Michael Schrøder som chef. 

29. dec. Fra årsskiftet overtager Nysted kommune den bygning på havnen, som Dania Line lod opføre 
for 10 år siden, da man indsatte sine daglige færger til Burgstaken i Nordtyskland. Dermed 
opfyldes en gammel aftale, idet bygningen der var indrettet til toldvæsenet og paspolitiet 
skulle overgå vederlagsfrit til kommunen efter de 10 år. 

Bygningen indeholder toiletter og baderum, men der skal yderligere indrettes flere baderum 
og toiletter, som kan anvendes af havnens gæstesejlere. Dania Line har i øvrigt meddelt kom-
munen, at rederiet også i 1993 vil sejle til Nysted på søndage, så bygningen vil formentlig 
også i fremtiden skulle kunne anvendes til sit oprindelige formål: at være færgeterminal. 

31. dec. Efter godt 16 måneder kan Nysted kommune melde udsolgt af andelsboligerne i den stærkt 
renoverede ejendom, Adelgade 22. Det har tilsyneladende fremmet købelysten, at der blev 
etableret altaner på de sidste boliger, som ikke var blevet solgt, for nu er de begge blevet 
afhændet. 

Det er isenkræmmer Sven Krag's gamle forretning og fabrik, der har gennemgået en byforny-
else. Det kom der 5 boliger og 2 butikker ud af, da arbejdet var sluttet i det tidlige efterår 
1991. Butikkerne har længe været solgt, men det kneb med at få afhændet boligerne. Arbej-
det med byfornyelse af ejendommen betyder en årlig kommunal udgift på mellem kr. 65.000 
og 70.000. Dette beløb er omkring en trediedel af, hvad der sættes i budgetterne til byfor-
nyelse. 

Indholdsfortegnelse



190

1992: Bagsiden af den trykte udgave
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1993: Forsiden af den trykte udgave
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1993: Forord til den trykte udgave 
"Hvornår var det nu, det var?" 

For anden gang udgiver Lokalhistorisk Arkiv i Nysted kommune NYSTED-KRØNIKEN. Første 
årgang - 1992 - er afsat til mange interesserede. Bl. a. har mange sendt krøniken til venner og
bekendte med tilknytning til lokalsamfundet. 

Det beviser, at lokalhistorien i stigende grad interesserer, og KRØNIKEN skulle gerne bidrage 
til, at man altid kan slå efter, når man skal prøve at huske: "Hvornår var det nu, det var?". 
Ligesom i fjor har udgiveren høstet uvurderlig støtte med produktionen ved Kulturforvaltnin-
gen i Nysted kommune. Det takker vi for. 

Når intet andet er anført, er kilden til oplysningerne Lolland-Falsters Folketidende. Vi ønsker 
læserne: God fornøjelse. 

Aage Poder Redaktør. 

Fyrretyve historiske seværdigheder i Nysted Kommune
• Middelalderligt borganlæg på Lindø i 

Røgbølle sø. 
• Jordvold (vejspærring) fra Røgbølle sø til 

Hejrede sø. 
• To grupper med i alt 40 jord høje i Lars 

Jensens skov. 
• Dyssekammer med to skålgruber i 

Kårupvænge. 
• Skoven "Højene" med 43 middelstore og 

mindre jordhøje. 
• Godsted kirke. 
• Middelalderligt voldsted efter bispe-

gården Ålevad. 
• Stor jordhøj ved Højgård i Karleby.
• Øster Ulslev kirke. 
• Vester Ulslev kirke og bytræ. 
• To jordhøje, 5 stenkredse og sten med 

skålgruber i Keldskov.
• Bytræ og rester af jættestue i Hander-

melle. 
• Dødemosen i Øster Ulslev. 
• Høvængestenen og 9 stenkredse i 

Præsteskov. 
• To langdysser og 5 jordhøje i GI. Fred-

skov. 
• Langdyssen "Kæmpegården" ved Eg-holm. 
• Herregården Bramsløkke. 
• Musse kirke. 
• Hellekiste på marken syd for Musse. 
• Herritslev kirke.
• Døllefjælde kirke. 
• Bytræ i Bregninge.

Nysted i Pontoppidans atlas 1767

Skalkekorset
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• Bregninge kirke. 
• To runddysser og en jordhøj ved Grøn-

negade. 
• Kettinge mølle. 
• Kettinge kirke. 
• Runddyssen "Sofiehøj" i Aalholm Hes-

tehave. 
• Aalholm slot. 
• Nysted med kirke, fredede huse, min-

desten og skibsanker. 
• Skansen fra englænderkrigene ved Ny-

sted Nor. 
• Frejlev by med solsten, langdysse og 2 

runddysser. 
• Skalkekorset på Frejlev Østermark. 
• Jættestuen Vittingshøj, 2 runddysser og 6 

jordhøje ved Vigen. 

• Ti store jordhøje og to sten med 
skål-gruber I Frejlev Bøget. 

• Jættestuerne St. og Ll. Guldhøj på 
marken ved Frejlev skov. 

• Store og små jordhøje, jættestuer, 
dysser og stenkredse i Grønnæs. 

• Knækkerygstenen i Frejlev 
Enghave. 

• Langdysse, 2 jordhøje, en stenkreds
samt rotunden i Roden skov. 

• Vantore med kirke, runddysse og 
jæt-testue. 

• Tågense med dyssekammer og 5 
sten-kredse. 

(Kilde: Arne Heyn)

Skalkekorset
Under Grevens Fejde dræbte bønderne i Frejlev lensmandens foged. En herredagsbeslutning 
af 17. juni 1533 henviste lensmanden på Aalholm til at sagsøge bønderne ved herredsting og 
landsting. 

Boden blev 12 par hvide okser med røde ører, men da kun 11 par kunne fremskaffes, malede 
man ørerne røde på et par helt hvide okser. Bedrageriet blev afsløret, og som straf derfor og 
til minde om deres skalkagtighed, måtte bønderne rejse et kors ved vejen ud til skoven. Ste-
det hedder endnu Korskær og kan ses ca. 1 km. længere mod øst. Godt 100 år senere blev 
dette kors fornyet og flyttet til en vejgaffel 100 meter nord for dette sted. 

I 1862 opsattes et tredje kors på den nuværende Østermarksvej, 50 meter længere mod vest, 
og i 1953 rejste man for fjerde gang korset - denne gang omgivet af navnene på byens 42 
gårde - som et hædersminde om tidligere slægters kamp for friheden. 

Freds- og frihedsminde (Kettinge mølle)
For 100 år siden var en snes kornmøller i drift i den nuværende Nysted kommune. Kun møllen 
i Kettinge er bevaret. Den er opført i 1891 af møller Chr. Erik Hansen, der drev den til sin død 
i 1924. Sønnen Chr. Hansen overtog den og installerede en 12 hestes motor, så han var uaf-
hængig af vindens luner. 

Under besættelsen 1940-45, måtte møller Hansen igen sætte sin lid til vinden, fordi elektri-
citet var strengt rationeret. I 1945 købte Kettinge-Bregninge kommune møllen og fik stiftet en
fond med det formål at vedligeholde møllen som et mindesmærke over de faldne i friheds-
kampen og Danmarks befrielse den 5. maj 1945. 

På en mindeplade, der er indmuret i møllens fundament satte fonden Grundtvigs mindedigt 
over de faldne ved Isted den 25. juli 1850: 
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Guds Fred med vore Døde
i Danmarks Rosengaard!

Guds Fred med dem, som bløde 
af dybe Hjertesaar.

Kettinge mølle

1993
4. jan. Falck's brandfolk i Nysted kom på arbejde 35 gange i fjor, kunne brandinspektør Hans-Erik 

Johnsen fortælle ved nytårsparaden på Falckstationen i Nysted. De 35 udrykninger var færre 
end året før, især har der været nedgang i antallet af skorstensbrande. Der har været seks 
husbrande, seks markbrande, seks skorstensbrande, fem blinde alarmer, to gårdbrande, to 
skovbrande, to udrykninger til trafikulykker, to gange efterslukning og to maskinbrande. Dertil
kommer et kemikalieuheld og en øvelse. 

4. jan. Nysted Kommune har i 1992 brugt 19,3 mill. kroner til nye anlæg på det kommunale område. I
1993 bliver beløbet et sted mellem 18 og 19 mill. kroner. Det er især investeringer på spilde-
vandsområdet, der kræver millionerne. Desuden kræver ændringerne af ældreboligerne me-
get betydelige summer. Der skal f.eks. bruges 14 mill. kroner på ombygning af Solgården, 
efter at der i 1992 er blevet anvendt 7,7 mill. kroner samme sted. Heri er medregnet 1,7 mill 
kroner til etableringen af det dagcenter, der er et centralt led i hele kommunens ældrepoli-
tik. Dagcentret er en nyskabelse, der erstatter plejehjemmenes tidligere fællesfunktioner. 
(F.T) 

5. jan. Interessen for at lære mavedans er stor. Det fremgår af de tilmeldinger, Liberalt Oplysnings 
Forbund har fået til de kurser, der indledes i januar måned. Mavedans er nyt i programmet. 
(F.T) 

8. jan. Ved festligholdelsen af Brydebjerg Skolens 30 års dag overrakte den lokale repræsentant for 
Danmarkssamfundet, Gunner Kjerte, en fane. På fødselsdagen har skolen 248 elever. 

9. jan. Mandag den 11. januar åbner optometrist Søren Andersen fra Sakskøbing forretningen: "Sørens
Briller" i Nysted. Søren Andersen har en tilsvarende forretning i Sakskøbing. Den nye forret-
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ning ligger i Adelgade 26, hvor tidligere forretningen "Mia Maja" hørte til, og Søren Andersen 
kan tilbyde en meget avanceret synstest med bl.a. elektronik, så nye briller bliver tilpasset 
meget nøjagtigt. 

11. jan. Nysted har Danmarksrekord i spildevandsafgifter. Det koster en gennemsnitsfamilie kr. 500,- 
om måneden at være tilsluttet det kommunale kloaksystem, medens en familie i Fakse Kom-
mune - iflg. Regionalradioen - kan nøjes med kr. 50,-. 

Udgiften til kommunens rensningsanlæg er på 72 mill. kroner, men kun 60 pct. af husstandene
i kommunen er tilsluttet kloak, så der er færre om at dele udgiften. De resterende 40 pct. 
ligger udenfor kloakoplandet, så de er tilsluttet deres egen hustank, oplyser formanden for 
Teknisk Udvalg, Bent Pedersen. Han understreger samtidig, at kommunen havde en tilslut-
ningsafgift på kr. 15.000,-, hvor man i mange andre kommuner har måtte betale mellem kr. 
40.000,- og kr. 60.000,- i tilslutningsafgift. (N.D.)

12. jan. Efter at have ligget stille i nogle år har "Aalholm-Gruppen" nu opløst sig selv. Den bestod af 
dilettantskuespillere fra Frejlev og Vester Ulslev, der stod for forestillingerne I Aalholm 
Slotspark. "Aalholm-Gruppen" blev dannet efter opførelsen af "Sorte Ellen" i 1984. Senere 
gennemførte man forestillingerne "Marie Grubbe" og "Bygmesteren". Sidstnævnte stykke 
druknede i regn. Ved sin opløsning rådede gruppen over en formue på godt kr. 10.000,-. Disse 
penge er nu delt mellem de to foreninger bag gruppen, Vester Ulslev Gymnastikforening og 
Frejlev Ungdoms- og Skytteforening. 

15. jan. Stormen, der rasede over bl.a. Nysted-egnen natten til torsdag, medførte en del skader. 
Værst gik det ud over Brydebjergskolen, hvor taget på gymnastiksalen fløj over og landede på
administrationsbygningen. 

16. jan. Pensionist-teatergruppen "Pisterne" stod forleden uden instruktør i debatstykket "Nye ideer og
gamle skikke". Helle Bækkel, som har skrevet stykket, måtte på Centralsygehuset i et vigtigt 
ærinde. Det var oppe over med en baby. Det blev en pige. Hele den gæve teatertrup på et 
dusin ældre medborgere holdt barselsstue hos Helle, idet de havde afbrudt en sceneprøve og 
troppede op i deres kostumer. 

19. jan. Hvert eneste hus fra før 1940 og hver eneste landsby i Nysted Kommune bliver registreret i et 
kommuneatlas, som Skov- og Naturstyrelsen under Planstyrelsen er ved at udarbejde. Nysted 
kommuneatlas skal være en hjælp i kommunens arbejde med bl.a. bevaringsværdige ejen-
domme. Forud for det første møde om kommuneatlaset har arkitekt Peter Bering fra Varmings
tegnestue i København lavet en forundersøgelse. Han er godt kendt med forholdene i Nysted 
Kommune, idet han for 10 år siden udarbejdede Registranten: "Huse i Nysted". 

23. jan. Direktør John Raben-Levetzau skønner, at orkanen forleden har fældet omkring 3500 kubik-
meter træ i skovene under Aalholm. Hvis man sætter en pris på kr. 350,- pr. kubikmeter, sva-
rer den ufrivillige fældning til et beløb af kr. 1.225.000,-. 

Ødelæggelserne er især gået ud over Bremersvold skovene, hvor en stor afdeling af grantræer
er blevet fældet af orkanen. De øvrige skader er i Grænge Skov og Roden Skov. 

1. feb. Striden om forpagterstillingen ved Campingpladsen på Skansen er nu endt med, at den tidli-
gere afsatte forpagter, Finn Andersen, har fået jobbet tilbage. I begyndelsen af efteråret i 
fjor opsagde Nysted Turistforening sin kontrakt med Finn Andersen. Stillingen blev derefter 
opslået ledig. Finn Andersen og Turistforeningen var uenige om, hvor stor en forpagtningsaf-
gift, han skal betale. Desuden var der uenighed mellem parterne om, hvordan området med 
campingplads og Skansepavillon skal drives. 

Da stillingen blev opslået, var Finn Andersen blandt ansøgerne, og det endte altså med, at 
han fik sin egen stilling igen. Den ny kontrakt betyder blandt andet, at Skansepavillonen kan 
udnyttes som udflugtsmål ved forskellige arrangementer. (N.D.) 
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2. feb. Aarestrups hus i Adelgade bliver nu genstand for en bygningshistorisk undersøgelse, der i 
detaljer skal genskabe billedet af ejendommen Adelgade 80, som den så ud i årene 1827-38, 
da Emil Aarestrup boede i den. Det er arkitekt Bente Lange fra København, der skal forestå 
undersøgelsen for en bevilling på kr. 30.000,- fra Miljøministeriet. - Vi kan ikke komme videre 
med den indvendige restaurering, før resultatet af den byggetekniske undersøgelse foreligger,
udtaler formanden for foreningen "Digteren Emil Aarestrups Hus i Nysted", Svend Malmstedt. 
- VI håber på, at vi kan skabe et interessant egnsmuseum i Aarestrups hus, hvor der også bli-
ver mulighed for særlige arrangementer med plads til 20-25 mennesker. Desuden kan man 
fortsat regne med indtægter fra udlejningen af baghuset, oplyser Svend Malmstedt. 
 
Kongelig operasanger Edith Guillaume medvirker ved en velgørenhedskoncert i Nysted Kirke 
lørdag den 13. februar. Arrangementet gennemføres til fordel for restaureringen af Emil Aare-
strups hus, og det er foreningen bag digterboligen, der står for arrangementet. 

3. feb. Fjernvarmeforbrugerne under de Difko-ejede halmvarmeværker i Nysted, Toreby og Vægger-
løse behøver næppe at frygte for fremtiden, selvom værkernes økonomi er så elendig, at en 
betalingsstandsning truer. 

Formanden for forbrugergruppen under Nysted Fjernvarmeværk, Børge Stenstrup, beroliger 
kunderne med, at varmeværket indgår i kommunens varmeplanforsyning, og der skulle såle-
des være garanti for fremtidige leverancer, siger Børge Stenstrup. - Vi vil under ingen om-
stændigheder overtage et gældsramt varmeværk, hvis det kommer dertil, siger borgmester 
Leo Thorsen. 

Ubetalt gæld
4. feb. Restancerne i Nysted Kommune er større end nogensinde før, fordi skatteyderne i stigende 

grad undlader at indbetale skyldige personskatter. I øjeblikket er der registreret restancer for
over 30 millioner kroner. 

- Vi kan acceptere udestående fordringer på 7-8 millioner kroner, men et beløb i denne stør-
relsesorden er helt ude af proportioner, og kræver omgående handling, siger borgmester Leo 
Thorsen. Af de 30 millioner kroner udestående er 13 millioner kroner personskatter. medens 
ubetalte underholdsbidrag er på 7 millioner kroner. 

9. feb. Kr. 290.000,- skal byrådet yde som tillægsbevilling for at kommunen kan yde sit bidrag til 
etableringen af Andelsboligforeningen for ejendommen Adelgade 22. Det er kommunens ind-
skud for de to butikker. der er etableret i ejendommen, "Kik In" og "Sport og Helse". Det er 
Nysted Kommune, der står som køber af disse butikker mens Bent Pedersen og Flemming 
Johnsen river forretningerne som lejere og betaler leje til kommunen. 

10. feb. Nysted og Omegns Strandjagtforening valgte i aftes ny formand for første gang i 30 år. Knud 
Villy Pedersen ønskede at forlade posten, og blev afløst af sin nevø, Torben Pedersen, Krunge-
rup, der i forvejen var medlem af bestyrelsen. 

10. feb. Frejlev og Omegns Husholdningsforeningsbestyrelse har konstitueret sig med den hidtidige 
næstformand Anna Margrethe Jensen som ny formand. Ny næstformand er Ellen Marie 
Madsen, mens Kirsten Hansen fortsætter som kasserer

11. feb. Kommunekassen i Nysted er ved at være tom. Et dagcenter, som skulle ligge ved Solgården i 
Herritslev, skulle finansieres ved brug af kassebeholdningen. Nu bliver kommunen i stedet 
nødt til at gå på lånemarkedet. Årsagen hertil er, at borgerne har så store restancer til kom-
munen, at dagcentret ikke kan finansieres uden lån. Borgernes gæld til Nysted Kommune er 
på 30 mill. kroner. Det svarer til, at alle borgere - fra spædbørn til pensionister - skylder det 
offentlige mellem fem tusinde og seks tusinde kroner pr. person.

15. feb. Den særlige gennemgang af selvangivelser for at kontrollere lønmodtagerens fradrag af kon-
tingenter til fagforeninger og A-kasser har været en positiv oplevelse for 53 skatteydere i 
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Nysted Kommune. De havde ikke fratrukket de beløb, de var berettiget til, så de er tilsam-
men blevet beskattet af kr. 447.231,- for meget. Omvendt er der 101 lønmodtagere, der får 
en ekstra regning fra skattevæsenet, fordi de har foretaget for store fradrag for faglige kon-
tingenter og arbejdsløsforsikring. De havde tilsammen fratrukket 1.092.243,- kr. for meget. 

18. feb. Byrådets økonomiudvalg havde gæster i går. De havde fået indbydelse til en snak om den 
gæld, de har til det offentlige. Fire skyldnere var mødt op og fik en aftale om en betalings-
ordning. Til mødet havde udvalget udsendt indkaldelse til seks skyldnere. Een sendte afbud, 
fordi han på grund af arbejde opholdt sig uden for landsdelen. Een mødte ikke op, men han 
vil blive hentet af politiet. Borgmester Leo Thorsen betegner den pågældende som profes-
sionel skyldner, idet hans gæld til det offentlige er på kr. 600.000,-. 

Husmandsforening
19. feb. Formanden for Døllefjelde-Musse-Herritslev Husmandsforening, Hans Peter Ottosen, forudser, 

at foreningen i løbet af nogle få år må lægges ind under kredsen, fordi der ikke er tilgang af 
nye medlemmer. - Der er ingen yngre, der vil med i foreningen; de fleste har nok andet at se 
til, og der er snart ingen selvstændige små landbrug tilbage, siger Hans Peter Ottosen. I 
beretningen oplys-te han, at man har omkring 40 medlemmer. H. P. Ottosen genvalgtes til 
bestyrelsen, og det samme skete for Arne Sørensen, Musse. 

20. feb. Politiet arbejder fortsat på at finde den person, der efterlod fem hundehvalpe i en sæk ved 
Herritslev, men indtil videre uden resultat. Hvalpene har nu alle fået nye gode hjem, idet 
politiet har fået langt over 300 henvendelser fra folk, som vil tage dem til sig. 

20. feb. 70.000,- kr. skal bruges til omlægning og fornyelse af vandledning i Kattesundet. 

22. feb. Over en tredjedel af medlemmerne i SID Sydøstlolland er registreret som ledige. Det svarer til
300 personer, oplyste formanden Poul Erik Jensen i sin beretning på afdelingens generalfor-
samling. I dette tal er ikke medregnet de 85 medlemmer, der er gået på efterløn. I 1992 har 
den gennemsnitlige ledighed i afdelingen været 26,9 procent, og der er i årets løb udbetalt 
38,5 mill. kroner i understøttelse til medlemmerne. 

24. feb. Venstres fire medlemmer af byrådet i Nysted fik nogle drøje hug, da partiets vælgerforening i
aftes holdt generalforsamling. Flere medlemmer fandt, at de fire folkevalgte markerer sig for
lidt i byrådet og i offentligheden. Viceborgmester og socialudvalgsformand, Bent Bille-
Hansen, svarede kritikerne, at der ikke havde været plads til de store ideologiske markerin-
ger, og at det, partiet gik til valg på, er fulgt indtil nu. Formanden for vælgerforeningen, John
Wagtberg Hansen, oplyste i beretningen, at vælgerforeningen har 180 medlemmer. 

25. feb. De tre socialdemokratiske foreninger i Brydebjerg, Kettinge og Øster Ulslev forventes sam-
menlagt med virkning fra 1. april. Der vil derefter kun være to socialdemokratiske foreninger 
i Nysted Kommune, idet foreningen i Nysted by fortsætter for sig selv.

25. feb. Jan Dyrholm og Aage Prissov er blevet valgt til nye forældrerepræsentanter i grupperådet hos 
spejderne i Nysted. Birgit Simonsen gik ud af styrelsen og fik tak for sin indsats. 
Spejdernes leder, Karin Damskier, udtrykte på grupperådsmødet glæde over, at der stadig er 
forældre, der vil gøre en aktiv indsats med opbakning til spejderarbejdet. 

Turistforeningen
26. feb. Nysted og Omegns Turistforening har problemer med sin ejendom Adelgade 65-67, hvor der er 

turistkontor og udlejede lejligheder. Ejendommen er optaget til en værdi af kr. 840.000, og 
der er lån på knap kr. 682.000. Ved den seneste vurdering er den sat til kr. 490.000. - Det er 
en frygtelig belastning, konstaterede formanden for turistforeningen, Elisabeth Nicolaisen, på
generalforsamlingen. 

De guidede busture havde været en succes publikumsmæssigt, men økonomisk var de en fias-
ko. Turistkontoret havde i 1992 besøg af 8.765 gæster. Det er en stigning på omkring 1000 i 
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forhold til 1991. I debatten blev det oplyst, at inventaret i Skansepavillonen efterhånden vil 
blive fornyet. Det såkaldte "tøseprojekt", der arbejder i Den gamle Station, gennemfører i 
foråret en renovering af de ca. 100 stole. Senere skal andet inventar have en tilsvarende be-
handling. 

Ved valgene kom to nye medlemmer ind i bestyrelsen: Anne Svendsen og Tore Jørgensen. De 
erstatter Lise Foss Hansen og Inge Petersen, der ikke ønskede at fortsætte på deres poster. 
Regnskabet viste et overskud på kr. 110.357, af en omsætning på knap kr. 486.000. Foreningen
har en kapital på kr. 469.000, hvoraf dog kun knap kr. 119.000, i likvide beholdninger. 

27. feb. Der er 34 hold med tilsammen 350 elever i gang hos Liberalt Oplysnings Forbunds aftenskole i 
Nysted Kommune. Det er fire hold flere end i forrige sæson, oplyste LOF's formand, Tove 
Andersen, i sin beretning. 

LOF har måtte skifte leder, idet Jan Nielsen ikke ønskede at fortsætte efter forrige sæson. I 
stedet er det Inger Berg og Flemming Petersen, der har påtaget sig opgaven med at få kursus-
virksomheden til at fungere. 

27. feb. Nysteds borgmester Leo Thorsen, der også er kobbersmed, har gennem flere måneder påtaget
sig at restaurere syv kirkekroner fra Nysted Kirke. Han antager, at lysekronerne er fra vidt 
forskellige tidsaldre, som f.eks. 1715 og 1885. Leo Thorsen mener, at kronerne er fremstillet i
Sverige. Den største af kronerne vejer omkring 100 kilo. Kronerne er sidst restaureret i 1946, 
og hvis de skal restaureres igen om 50 år, forventer Leo Thorsen der er 53 år gammel - ikke, 
at det bliver ham, der får opgaven. (N.D.) 

1. marts På generalforsamlingen i Forbrugerforeningen for Nysted Fjernvarmeværk udtrykte forman-
den, Børge Stenstrup, medlidenhed med Difko-investorerne, som alle mister de penge i fjern-
varmeværkerne i Nysted, Toreby og Væggerløse, som de har skudt ind i foretagendet. - Alle vi
andre er dem tak skyldig, fordi de fik de tre værker op at stå sagde formanden. Han pegede 
på, at værkernes økonomiske krise både skyldes rækken af milde vintre med lavt varmefor-
brug og den omstændighed, at halmvarmeprisen er baseret på olieprisen, som stik imod 
forventning ikke er steget. 

Børge Stenstrup erindrede om, at varmeprisen kun kan stige med godkendelse fra det varme-
prisudvalg, som Folketinget har nedsat. Selve varmeforsyningen er sikret via kommunens var-
meplan. Børge Stenstrup oplyste, at værkets daglige ledelse i det sidste år ikke har modtaget 
een eneste klage over forsyningen. 

1. marts Ole Wilcken, Herritslev, der siden november har fungeret som graver ved Herritslev Kirke, er 
fra den 1. marts fastansat i stillingen.

1. marts Torsdag kl. 23.00 går socialudvalgsformanden Bent Bille-Hansen på nattevagt. I otte timer skal
han følge en hjemmehjælper og en sygeplejerske på deres vej i hele kommunen for ved selv-
syn at se, hvordan arbejdet foregår i praksis. 

Det er socialudvalget i Nysted, der er blevet enige om at tage ud og se på forholdene hos de 
ældre og deres plejere i kommunen. Et andet medlem af socialudvalget, Tove Andersen, har 
fulgt dels plejepersonalet på Solgården og dels hjemmehjælperne i kommunen. Efter tre dage
som "føl" på ældreområdet kunne hun konstatere, at kommunen ikke kan spare mere her. Fin-
der jeg ud af, at der ikke er ressourcer nok på området, skal der i hvert fald ikke skæres ned,
som vi før har talt om. Tværtimod må vi finde ud af, hvordan vi skal passe de ældre på en 
bedre måde, siger Bent Bille-Hansen. (N.D.) 

2. marts Der er rift om Frejlev Forsamlingshus, kunne formanden, L. P. Rasmussen fortælle i beretnin-
gen på generalforsamlingen. - Vi har haft 76 udlejninger, og det har givet kr. 89.000,- i leje 
indtægt. Det er faktisk aldrig gået så godt som nu, hvor bygningen er indrettet som "nøglehus"
med bestyrelsen som lejlighedsvise medhjælpere. 
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Den gode omsætning i 1992 har bl.a. betydet, at man har haft råd til at sætte nye vinduer i 
ejendommen ligesom der er investeret i en ny flagstang, ventilation og asfaltering af gårds-
pladsen. I alt er dermed investeret for kr. 36.000,- i 1992. Regnskabet udviste et overskud på 
kr. 3.500,-. Til bestyrelsen genvalgtes Poul Bille, Helge Sarka og L. P. Rasmussen. 

9. marts Årsmængden af ikke-brændbart affald, der afleveres på de kommunale containerpladser, er 
af uforklarlige grunde steget fra 976 tons til 1255 tons. Det svarer til en stigning på 30 pct. 
Falder denne årsmængde ikke, kan borgerne ikke længere nøjes med at betale en renovation-
safgift på kr. 850,- om året, siger stadsingeniøren, Hans-Erik Johnsen. Kommunen skal nemlig 
betale en statsafgift på kr. 161,- pr. tons for ikke-brændbart affald, og man overvejer derfor 
at etablere en ny containerplads i kommunens vestlige del, som en aflåst plads. - Holeby 
Kommune har afspærret samtlige sine egne containerpladser, og dette har bevirket et fald i 
affaldsmængden. Det ser derfor mærkeligt ud, at vores er steget med 30 pct. Dette peger på 
muligheden af, at Holeby-borgere sniger sig ind på Nysted Kommunes containerpladser, 
udtaler stadsingeniøren.

9. marts Installatør Svend Gleie, Kettinge, er død efter nogen tids sygdom, 72 år gammel. I lang tid 
fremover vil de muntre historier om den farverige håndværker leve videre. Svend Gleie havde
altid glimtet i øjet, og hans finurlige påfund fik selv "ofrene" til at gynge af latter. Svend Gleie
startede sin installationsforretning i Kettinge i 1950, og nåede at fejre 40-års  forretningsju-
bilæum inden han sidste år overdrog virksomheden til "Ny El" i Herritslev. Kræfterne rakte 
ikke længere. Hans store interesse for faget bevirkede, at han byggede sit eget "jævnstrøms- 
og hjemstavn museum" i hjemmet.

10. marts I 1992 har der været 119 udlejninger i Øster Ulslev Forsamlingshus. Dette har givet et over-
skud på kr. 62.000,-, der er anvendt til at nedbringe en kassekredit. Kreditten blev optaget, 
da Forsamlingshuset for et par siden blev tvunget af brandmyndighederne til at investere i 
sikkerhedsforanstaltninger. - Året har således været yderst tilfredsstillende, konstaterede 
formanden, Leif Nielsen, på generalforsamlingen. Resultatet viser at der fortsat er brug for 
forsamlingshuse med vært. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Leif Nielsen som formand, Knud 
Hansen som næstformand, Henning Jørgensen som sekretær og Poul Jensen som fortsat 
kasserer uden for bestyrelsen. 

Lokalhistorisk forening
10. marts Fortiden i Nysted skal databehandles, oplyste lederen af Lokalhistorisk Arkiv i Nysted Kom-

mune, Søs Lerche-Thomsen på generalforsamlingen i Lokalhistorisk Forening i Nysted Kom-
mune. Denne forening er en paraplyorganisation for de tre lokalarkiver; Krumsø, Frejlev og 
Nysted. Hun oplyst endvidere, at arkivet i årets løb har fået tilstillet et stort antal arkivalier 
fra "Lollands Arkiv". 

Fra Krumsø Arkivet oplystes, at årsskriftet er på trapperne, og der har i årets løb været gen-
nemført en grundig lokalhistorisk byvandring i Vester Ulslev. 
Frejlev Arkivet har i løbet af 1992 kunnet supplere sin omfattende samling af minder fra 
første og anden verdenskrig. 

I sin beretning oplyste formanden for Lokalhistorisk Forening, Aage Poder, at medlemstallet nu
har rundet 130. Til bestyrelsen genvalgtes Søs Lerche-Thomsen, medens Hans Larsen afløser 
Hans Pedersen. Helle Szymanski blev suppleant. Efter generalforsamlingen konstituerede 
foreningen sig med Aage Poder som formand, Søs Lerche-Thomsen som næstformand og Helle 
Levisen som kasserer. 

11. marts Efter 15 år i formandsstolen for Socialdemokratiet i Nysted mener Kjeld B. Hansen, at han kan
tillade sig at overlade hvervet til en anden. Det bliver generalforsamlingens opgave i aften at 
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findes en afløser. 

12. marts Det blev Jørgen Kjerholt, der afløste Kjeld B. Hansen på formandsposten i Socialdemokratiet i
Nysted by på aftenens generalforsamling. 

Kommunale pengesorger
12. marts Omlægningen af ældreforsorgen i Nysted Kommune bliver en pengesluger. De ressourcer, som 

byrådet afsatte for to år siden, da man planlagde omklassificeringen af kommunens tre ple-
jehjem, rækker ikke. 

Borgmester Leo Thorsen måtte i går overfor personalet på Solgården erkende, at politikerne 
har undervurderet den arbejdsbyrde, personalet var pålagt i indkøringsfasen, og borgmeste-
ren lagde een million kroner på bordet til mere mandskab alene i 1993. - Fra politisk hold er 
der enighed om at forlænge projektperioden med eet år samt frigøre midler til ansættelse af 
flere hjemmehjælpere, sagde Leo Thorsen til de ansatte på Solgården. De kommunale løfter 
om dækning af udgifter i millionklassen har skabt nye vanskeligheder for Nysted Kommune, 
der er økonomisk hårdt trængt i øjeblikket. 

I øjeblikket er der udsigt til et underskud på godt seks mill. kr. på driftsbudgettet. Det skyldes
dog ikke alene ældreområdet, men flere andre faktorer: Der er hårdt pres på børneinstitu-
tioner, og det kan ikke betragtes som en selvfølge, at garantiordningen på børnepasnings-
området kan opretholdes. 

På beskæftigelsesområdet havde byrådet afsat midler til 50 mennesker i en kommunal be-
skæftigelsesordning, men tallet er oppe på 100 nu, og trækket på bistandskontoen vokser 
hastigt. - Der er tale om udgifter i en sådan størrelsesorden, at vi skal hæve skatteprocenten 
med to, hvis vi skal finde dækning for stigningen i disse udgifter, og det kan vi selvfølgelig 
ikke, siger Leo Thorsen. Derfor er en sparerunde en nødvendighed, og kun ældreforsorgen er 
fredet.

Jens-Lauge Bolund Jensen, leder af Sct. Stefans Apotek på Nørrebro i København, tidligere 
apoteker i Nysted, fylder på lørdag 60 år. I 1980 fik Bolund bevilling til at drive Nysted Apo-
tek, som netop havde overstået en overlevelseskrise takket være stor lokal politisk indsats, 
bl.a. fra daværende borgmester Erling Juul Andreasen. Det var dog også Bolund Jensens for-
tjeneste, at apoteket kom op at stå på et nyt grundlag i de smukke nuværende omgivelser i 
Adelgade 15. 

13. marts Kommunen har fra årsskiftet overtaget Dania Line's bygning på Nysted Havn, og den skal nu 
ombygges for ca. kr. 200.000,- for at være klar som servicecenter for sommerturisterne på 
havnen. 

Det var Nysted Kommune, der i sin tid opførte havnebygningen, der senere blev solgt til Dania
Line, som fik mulighed for at afskrive bygningen over en 10-årig periode, for derefter at afle-
vere den tilbage. Da Dania Line flyttede fra havnen, betalte rederiet kr. 40.000,- til kommu-
nen til fuld afgørelse. 

13. marts Fru Ellen Albretsen, Ny Østergade 12 - enke efter fisker Leo Albretsen - er død på Centralsyge-
huset i Nykøbing F. 82 år gammel. Ellen Albretsen stammede fra Kettinge og blev som ganske 
ung ansat i købmand Bønnelyches forretning på hjørnet af Adelgade og Gl. Torv. Senere gik 
hun køkkenvejen, og var i mange år køkkenchef i den store institution på Skansevej, hvor der 
var CBU-kaserne og siden pigeskole. Senere udfoldede hun sin kogekunst i Skansepavillonen, 
hvor hun var køkkenchef fra 1967 til 1970. Derefter var hun i lang tid ansat på Den Gamle 
Gård i Stubberup. 

I mange år virkede Ellen Albretsen endvidere som kogekone i mange hjem, hvor hun altid ud-
førte et førsteklasses arbejde. Overalt hvor hun færdedes var hun velset for sit gode humør, 
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sin slagfærdighed og sit ligefremme væsen. Ellen Albretsen, der var stærkt socialt bevidst, 
var i sin tid medstifter af Nysted Socialdemokratiske Forenings Kvindeudvalg, og hendes man-
geårige indsats i partiforeningen førte til udnævnelse til æresmedlem. Desuden var hun i en 
lang årrække medlem af Nysted Menighedsråd, hvor hun medvirkede til, at ingen mistede 
jordforbindelsen. For godt en halv snes år siden mistede Ellen Albretsen sin mand efter mere 
en 50 års ægteskab. Hun efterlader fem sønner. 

16. marts Knap to måneder før sin 70-års fødselsdag er tidligere kommunalarbejder Johannes Jensen, 
Slotsgade 6, død. Johannes Jensen, der kom fra Stubberupgården, var i sin tid med sildebå-
dene, der sejlede ud fra Nysted. Senere sejlede han med en coaster i trafik til og fra Tysk-
land. Han arbejdede også med anlæggelse af havnene i Stigsnæs og Rødby Havn. Senere blev 
han ansat ved Nysted Kommune, hvor han var en skattet og velanskrevet medarbejder ved 
den tekniske afdeling. 

I en årrække var Johannes Jensen aktiv bryder i Nysted og Omegns Idrætsforening, hvor han 
var formand en halv snes år. Foreningen hædrede ham for den store indsats ved at udnævne 
ham til æresmedlem. Johannes Jensen mistede sin hustru for nogle år siden. Der var ingen 
børn i ægteskabet. 

16. marts De tre socialdemokratiske partiforeninger i Nysteds omegn slår sig den 18. marts sammen i 
een forening. På ekstraordinære generalforsamlinger har partiforeningerne i lokalområderne 
Brydebjerg, Øster Ulslev og Kettinge besluttet at gå sammen i een socialdemokratisk parti-
forening for området udenfor Nysted by og Vantore. (N.D.) 

18. marts Nysted Tennisklubs medlemstal er steget til 168 - det højeste i klubbens femårige historie. Og 
banerne ved Skansevej kan stadig tage flere spillere ind. Klubbens formand, Jørgen Svendsen,
kunne i sin beretning på generalforsamlingen fortælle, at klubbens juniorhold i U-14 turne-
ringen blev L-F mestre. Nu skal holdet i år spille i U-16, hvilket betyder at de vil møde stær-
kere spillere. Klubbens medlemmer sørger selv for istandsættelse og klargøring af banerne.
 
Der skete udskiftninger i bestyrelsen, idet Jørgen Svendsen ønskede at forlade formandspos-
ten, ligesom Henrik Rasmussen forlod bestyrelsen. Valgt blev i stedet Lars Bastholm, David 
Stubbe Teglbjerg og Lars Tengnagel. Bestyrelsen konstituerede sig med Jacob Mortensen som 
formand og Lars Tengnagel som kasserer. Regnskabet udviste et overskud på 13.204 kr., og 
klubben råder over en kapital på 50.000 kr.

18. marts Formanden for teknisk udvalg i Nysted kommune, Bent Pedersen fastholder, at et område ved 
Handermelle er det bedst egnede til opførelse af en vindmøllepark. Amtet, Naturfrednings-
foreningen og omkring 60 beboere har protesteret, men teknisk udvalg og forvaltningen me-
ner, at området er velegnet, fordi vindmøllerne vil genere færrest muligt ved Handermelle, 
hvor vindforholdene også er ideelle. - Hvis byrådet godkender planen, så må amtet komme 
med deres indsigelser igen, så vi igen kan forhandle med dem. Lykkes det ikke, vil vi anke til 
Miljøstyrelsen, advarer Bent Pedersen. 

I fjor fik kommunen adskillige klager over en del af de ca. 17 vindmøller, der allerede er op-
stillet. Der klages bl.a. over støj fra møllerne, ligesom ikke så få synes, at de skæmmer 
landskabet. Derfor er man i Nysted Kommune på vej bort fra enkeltstående møller, men så 
længe kommunen ikke har en egentlig vindmølleplan, kan man ikke tillade sig at afslå op-
stilling af flere enkeltstående vindmøller. Der er i øjeblikket omkring 12 ansøgere, der har 
fået afslag indtil en endelig plan er godkendt i højere instanser. (N.D.) 

19. marts Den hidtidige formand for Socialdemokratisk Forening i Kettinge, Tommy Romme, blev valgt 
som formand, da der i aftes var stiftende generalforsamling i den nye partiforening, der er 
dannet ved sammenlægning af de tre socialdemokratiske foreninger: Brydebjerg, Øster Ulslev 
og Kettinge. Den øvrige bestyrelse kom til at bestå af Lise Jeppesen, Brydebjerg, sekretær, 
Erling Juul Andreasen, Ø. Ulslev, kasserer, Mie Ravn, Kettinge, uddannelsessekretær, Ingolf 
Larsen, Brydebjerg, Kaj Johansen, Kettinge og Anette Als, Ø. Ulslev. 
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Tommy Romme pegede i en tale på, at det var vigtigt at få nedlagt nogle af de gamle sogne-
skel. Det er over 20 år siden, vore kommuner blev lagt sammen, men skellene eksisterer end-
nu, mente Tommy Romme. Den nye forening peger på Leo Thorsen som borgmesterkandidat til
kommunalvalget i november måned. 

20. marts På generalforsamlingen i Nysted-afdelingen af Dansk Amatørfiskerforening beklager forman-
den, Willy Jørgensen, at man både lokalt og på landsplan ikke havde flere medlemmer. - Der 
er mange flere, der fisker end vore medlemmer. De nyder godt af de goder, vi skaffer dem, 
sagde Willy Jørgensen. Han gjorde opmærksom på, at nye fredningssager for området mellem 
Lolland og Rødsand ville berøre fiskernes sejlads i næsten halvdelen af fiskeområdet. 

Økonomisk har den lokale afdeling klaret sig godt med et overskud på 600 kr. og ca. 3.800 kr. i
kassen. Til bestyrelsen genvalgtes Willy Jørgensen og Peter Marckmann. Preben Jensen blev 
ny kasserer efter Bjørn Christiansen. Ny i bestyrelsen blev Erling Mølgren.

20. marts Den igangværende undersøgelse af digteren Emil Aarestrup hus har afsløret, at Emil Aarestrup
fik skødet på huset i februar 1829. Han købte det af forpagter Simon Hoff Clausen på Knu-
thenlund for 500 rigsdaler. I brandforsikringsprotokollen fra 1827-37 er forsikringssummen på 
forhuset hævet fra 600 til 1100 rigsdaler, hvilket må betyde, at lægen og digteren Aarestrup 
har forbedret huset, mener arkitekt Bente Lange, der forestår undersøgelserne. Undersøgel-
ser på Landsarkivet har ikke givet store resultater med henblik på en nøjagtig rekonstruktion 
af huset, og det er uheldigt, at brandtaksationsprotokollerne fra 1827-1847 ikke længere fin-
des. 

På generalforsamlingen genvalgtes til bestyrelsen: Elisabeth Frey Harne, Bruno From Jensen 
og Svend Malmstedt. Nyvalgt som revisor blev Inger Werner. Formanden, Bodil Hansen, opfor-
drede i øvrigt på generalforsamlingen medlemmerne til at "gå ud med raslebøssen". Indtæg-
terne i 1992 stammer nemlig fra kontingenter, tilskud fra kommunen, gaver og fondstilskud. 

Danmarksmester i brydning
23. marts Den nybagte Danmarksmester i brydning, 13-årige Kristian Larsen fra Nysted Brydeklub, blev i 

går modtaget på rådhuset af borgmester Leo Thorsen - selv mangeårig bryder. - Jeg håber, at 
dit mesterskab vil give ekstra tilgang til klubben, sagde borgmesteren, inden han overrakte en
gave fra byen - et gavekort til indkøb af en ny træningsdragt til den nybagte mester.

23. marts Margareta Heyn, der i mere end 30 år har været formand for lokalafdelingen af foreningen 
Norden, blev på generalforsamlingen forleden udnævnt til æresmedlem. 
Fru Heyn blev hyldet af den nye formand, Børge Stenstrup, der overrakte æresbrev og en 
buket i de nordiske farver. 

23. marts Formanden for Kettinge brugs, Birthe Ludvigsen, kunne på generalforsamlingen konstatere, at
brugsen er inde i en positiv udvikling i både omsætning og overskud. Omsætningen steg til 
knap 10.9 mill. kroner mod 10.1 mill. kr. året før. Bruttoindtjeningen blev på knap 1.4 mill. 
kroner. og slutresultatet et overskud på 66.133 kr. Brugsen råder over en egenkapital på 
644.341 kr. Til bestyrelsen genvalgtes Birthe Ludvigsen, Gunvor Hansen og Gurli Ploug Peder-
sen. 

23. marts Over 20 års arbejde i Spejderbevægelsen blev i aftes honoreret med Fritidssamvirkets æres-
pokal. Det var spejderleder Algot Jensen, der modtog pokalen, efter, at formanden for Sam-
virket - Flemming Petersen - havde hyldet Algot Jensen. - Du ofrer stort set al din fritid på 
spejdersporten, hvor du har dit andet hjem, og du er meget vellidt af børnene, sagde Flem-
ming Petersen i sin begrundelse for at give pokalen til Algot Jensen. 

Fritidssamvirket i Nysted kommune har i 1992 formidlet 186.575 kr. til de foreninger, der er 
tilsluttet samvirket. Pengene er fordelt med 123.822 kr. i medlems- og foreningstilskud, ud-
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dannelse og kursus og 38.703 kr. til materialer. Efter disse tilskud disponerer Fritidssamvirket 
stadig over en kapital på knap 80.000 kr. 

Til forretningsudvalget genvalgtes Niels Bjerregaard, Kurt Johansen og Henning Madsen. 
Niels Bjerregaard fortsætter på formandsposten. 

24. marts Trods den meget tørre sommer 1992 blev der sparet betydeligt på det vand, Øster Ulslev 
Vandværk pumper op til forbrugerne, oplyste formanden Jørn Ringsing på generalforsamlin-
gen. Forbruget faldt fra 52.000 kubikmeter i 1991 til 45.500 kbm. i 1992. Og prisen for vandet
er uændret: En krone pr. kubikmeter. At forbrugerprisen trods alt bliver dyr i den sidste ende 
skyldes udelukkende vandafledningsafgiften, der er rekordhøj i Nysted kommune. 

Jørn Rlngsing, bemærkede i øvrigt til forbruget: - Der er opsat vandmålere hos forbrugerne, 
og de få, der endnu ikke har fået det gjort, må taget skraldet, når deres forbrug bliver ansat 
efter et skøn. Vandet er i øvrigt af fin kvalitet, og der er nok at det. To ret nye boringer sikrer
vand i mange år. En gammel boring er lukket. Regnskabet viste et beskedent overskud: 5,94 
kr. Der er sket en del forbedringer og ledningsnettet, og vandværket er gældfri. Man råder 
over en formue på en halv million kroner. Ved valgene forlod Hans Dunk Hansen bestyrelsen og
blev afløst af Hans Erik Petersen. Hanne Mikkelsen og Jørn Ringsing genvalgtes. 

24. marts Socialdemokraterne i Nysted vil ved kommende kommunalvalg kun opstille 12 kandidater - 
foruden borgmesterkandidaten - mod tidligere 16 kandidater. På et møde i  Fællesvirksomhe-
den for Socialdemokratiet i Nysted kommune gav formanden, Jan Ploug Pedersen, denne op-
lysning. Det stod samtidig klart, at der nu kun er to partiforeninger i kommunen: een for byen
og een for det øvrige område. Jan Ploug Pedersen, Flemming Hansen og Erik Damskier gen-
valgtes til de tre bestyrelsesposter i Fællesvirksomheden. (N.D.) 

25. marts Et faldende antal aktive sportsudøvere i Nysted kommune har betydet et færre antal timer, 
der har været brugt i sportscentret i Kettinge og i idrætssalen i Nysted. I 1992 blev hallen i 
Kettinge anvendt i 2.047 timer, medens salen i Nysted kun blev anvendt i 1.457 timer. Der er 
ledig kapacitet i Nysted. Sportscentret har en fast aftale med kommunen, der anvender hal-
len og salen til idrætsformål for skolerne. 

Disse oplysninger gav formanden for Sportscentret, Niels Bjerregaard på generalforsamlingen. 
Ib Sk. Jørgensen forelagde regnskabet, der viste et overskud på knap 139.000 kr. efter ind-
tægter på knap 1,7 mill kroner. Centret har en egenkapital på knap 5,5 mill. kr. Til bestyrel-
sen genvalgtes Niels Bjerregaard, Hans Rasmussen, Hardy Hansen og Kurt Johansen. Ib Sk. 
Jørgensen genvalgtes som kasserer udenfor bestyrelsen.

25. marts Dansk Røde Kors i Nysted har i det sidste år ydet bidrag på 36.393 kroner til forskellige for-
mål. Det er en væsentlig økonomisk indsats i forhold til afdelingens størrelse, oplyste for-
manden, Alice Nielsen, på generalforsamlingen. Det har betydet underskud på årsregnskabet, 
men man råder dog fortsat over en kapital på over 18.000 kr. til det videre arbejde. Landsind-
samlingen i fjor indbragte 17.000 kr., der blev samlet ind af 40 personer. Der er 167 medlem-
mer i Nysted-afdelingen. 

Alice Nielsen omtalte også det ældreråd, der er startet i Nysted, og hvor afdelingen har sæ-
de.Afdelingen har fire besøgsvenner og seks med i telefonkæden. Julefesten for enlige er li-
geledes en aktivitet i Røde Kors regie. Børge Helleskov og Johannes Andersen nyvalgtes til 
bestyrelsen i stedet for Kirsten Jantzen og Carl M. Nielsen. Der var genvalg af Inge Christen-
sen og Anker Nielsen. 

26. marts Bevaringsforeningen i Nysted kommune er i en særpræget situation: Man savner ansøgninger 
om tilskud til bygningsforbedringer fra de ret store midler, foreningen kan tilbyde. Dette op-
lyste formanden, Bruno From Jensen, på generalforsamlingen. Foreningen udbetalte i 1992 
14.500 kr. i tilskud til ombygningsarbejder. Man kunne yde det dobbelt takket være de ind-
tægter, foreningen råder over. Dels giver kommunen et årligt tilskud på 10.000 kr., dels har 
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man en beholdning af værdipapirer på 220.000 kr. De giver et årligt afkast på omkring 20.000 
kroner. I alt er der altså omkring 30.000 kr. til disposition til tilskud. 

Foreningen har deltaget i det forberedende arbejde med udarbejdelse af et Kommuneatlas. 
Til selve atlasset har foreningen ydet et tilskud på 6.000 kroner. Bruno From Jensen gjorde 
opmærksom på, at man gerne vil udleje Bønnelyches pakhus til fornuftige formål. Til besty-
relsen var der genvalg til Svend Strange og Bruno From Jensen.

26. marts Under ledelse af lærer Bent Klarmark har elever ved Nysted ungdomsskole bygget to stjerne-
kikkerter for et beløb på omkring 4.000 kroner. En ny kikkert i denne prisklasse ville koste 
8.000 kroner. Ungdomsskolens kurser i astronomi har været gennemført siden 1989. 

30. marts "Rødjakker" går i aktion fra på fredag, konstaterer Folketidende og Ny Dag. Fire arkitekter og 
arkitektstuderende vil være særdeles iøjnefaldende, når de fra på fredag går i gang med det 
registreringsarbejde, der skal ligge til grund for et kommuneatlas i Nysted. De vil være iført 
røde jakker, så ingen skal være i tvivl om, hvor de er i arbejde. 

Registreringen vil omfatte alle bygninger i kommunen, der er opført før 1940. - Formålet er at
påvise bevaringsværdige bygninger og strukturer i kommunen, fortæller Allan Tønnesen fra 
Skov- og Naturstyrelsen, der står bag projektet. Der laves en oversigt over enkeltbygninger 
samt samlede bebyggelser. Byggeskik i land og by vil også fremgå af atlasset, når de er fær-
dige til efteråret. I alt 3.189 bygninger er omfattet af arbejdet. 

- Atlasset kan blive et redskab for os og en slags videreførelse af Nysted - registranten, siger 
borgmester Leo Thorsen. - Det vil også være et historisk redskab, vi har savnet. Det kan for-
tælle noget samlet om Nysted kommune. Skov- og Naturstyrelsen betaler for arbejdet. Nysted
kommune bistår med indskrivning af alle data i edb-anlæg og til den betaling, Datacentralen 
skal have for sin medvirken. Samlet vil den kommunale udgift andrage en snes tusinde kroner.
Atlasset fremstilles i et begrænset oplag, måske 800 -1000 stykker. Da fremstillingsprisen 
bliver på omkring 250 kr., kan man ikke uddele det færdige værk til alle gratis. En eventuel 
sponsorstøtte vil dog kunne nedbringe prisen noget. Bevaringsforeningen i Nysted kommune 
meldte sig forleden som sponsor med et bidrag på 6.000 kroner. 

31. marts Køkkenfunktionen på Solgården i Herritslev skal fra i morgen drives som en forretning. De 11 
ansatte i denne afdeling har gennemgået et kursus i drift af et cafeteria. Kunderne bliver 
først og fremmest beboerne i ældreboligerne samt de plejehjembeboere, der selv kan komme
til og fra cafeteriet. Desuden satser man på, at brugerne af det nyindrettede dagcenter kan 
blive kunder. Endelig skal cafeteriet stå for madudbringningen i kommunen, hvor der er 75 
brugere af denne ordning. Endvidere vil besøgende selvsagt også kunne anvende cafeteriet, 
som der er blevet plads til, fordi man har slået spisestue og personalestue sammen. Der er 
malet med friske farver, så man undgår indtrykket af plejehjem eller anden institution. 

31. marts På generalforsamlingen i Nysted Svømmeklub bemærkede formanden, Hans Jørgen Hansen, at
klubben vil stå fast på et krav om 30.000 kr., i erstatning for det lille bassin ved svømmebadet
i Kettinge, hvis kommunen beslutter at nedlægge det. - Opretholdelse af svømmebadet er ik-
ke blot et spørgsmål om vand, men også om uddannelse af børn i svømning. Desuden har man 
ikke de samme faciliteter som omklædningsrum og toiletter, hvis undervisningen skal henlæg-
ges til Østersøen, fastslog formanden. Byrådet burde se på svømmebadet som en sideordnet 
aktivitet som idrætshaller, stadion, tennisbane m.v. Svømmeklubben har i 1992 haft 227 ak-
tive medlemmer. 

31. marts Tidligere sognepræst Johannes B. Boysen, Ny Østergade 8, Nysted, er død, 82 år gammel. Jo-
hannes Boysen stammede fra Sønderjylland, men kom til at udføre sin præstegerning på og 
ved Lolland. Han startede sin gerning i 1935 i Rødby og Ringsebølle pastorater som hjælpe-
præst. I 1936 blev han sognepræst på Askø, hvor han havde sit virke til november 1943, da 
han blev sognepræst i Øster Ulslev og Godsted pastorater. Senere blev V. Ulslev også lagt 
under pastor Boysens virkefelt. Det blev til 30 års præstegerning på denne egn. I 1973 måtte 
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Johannes Boysen af helbredsgrunde trække sig tilbage. Han havde under besættelsen været 
aktiv i modstandsbevægelsen, og det satte nogle spor, som tvang ham til at holde op som 
præst. 

Fra Øster Ulslev flyttede Boysen til Nysted, hvor han boede indtil sin død. Han var aktiv i 
Hjemmeværnet i 18 år, bl.a. som ABC-officer ved staben hos Hjemmeværnsdistrikt Lolland. 
Foreningen Norden og Sydslesvigsk Udvalg havde også i mange år glæde af Johannes Boysens 
arbejdskraft. Johannes Boysen mistede sin hustru for nogle år siden. Han efterlader to sønner,
der bor i Nakskov og Nykøbing F. 

Fjernvarmeproblemer
2. april Den manglende betaling fra selskabet Dlfko til leverandørerne af halm betyder ikke, at nogle i

Nysted kommer til at fryse. Hvis varmeværket ved Egevænget kommer til at mangle halm til 
fyrene, er der olie i tankene, så der stadig kan leveres varme. Medens forbrugerne altså ikke 
behøver at frygte for noget, er situationen anderledes for de landmænd, der har leveret halm
til værkerne. - Det er en prekær situation for dem, fordi der er nogle som har rigtig mange 
penge til gode, sige formanden for forbrugerne, Børge Stenstrup. 

2. april Spånplader er ikke det heldigste materiale, når der laves inventar i baderum. Det kan man se 
i baderummene ved campingpladsen i Nysted. Det er ni år siden, de nuværende baderum blev
etableret, og det er nødvendigt at udskifte dem nu. Spånpladerne erstattes nu af marmorpla-
der, oplyser campingchef Finn Andersen. 

2. april Aktiviteterne i Kunstforeningen for Nysted og Omegn har i fjor ikke været så omfattende som 
de foregående år. - Vi har droslet ned i forhold til årene med papirbiennale, tekstilkavalkade 
m.v., sagde foreningens formand, Elisabeth Nicolaisen i sin beretning på foreningens general-
forsamling. 

I fjor blev udstillingen "Spejlbilleder" gennemført ligesom der i Den Gamle Station blev holdt 
julestue med arbejdende kunsthåndværkere. Næste aktivitet i foreningen er udstillingen 
"Fynsk Forår", der åbner på søndag. Desuden bliver der en udstilling med atten kunstnere fra 
Storstrøms Amt. Ved valgene blev Anders Finn Jensen genvalgt som næstformand. Han er i 
årets løb indtrådt på denne post i stedet for Inge Jacobsen. Marianne Thorsen blev valgt ind 
som det nye medlem i bestyrelsen. 

Bosniske flygtninge
3. april Nysted er udpeget til at få en flygtningelandsby, der efter de foreløbige planer skal opføres 

på Skansegårdens jorder syd for The Cottage. Kommunen indkalder til borgermøde forud for 
byrådets endelige beslutning, og resultatet af dette tages med til beslutning I byrådet, som 
derefter skal give et hurtigt svar til Indenrigsministeriet. 

Skansegårdens jorder er i lokalplanen udlagt til ferie - og fritidsformål. Et flygtningecenter vil
ikke være i strid med denne udlægning, mener borgmesteren. - Når flygtningeproblemet er 
forbi, kan bygningerne anvendes til andre formål, sige Leo Thorsen. Projektet kan blive enten 
en hel landsby til 350 flygtninge, eller en halv til 175 flygtninge. Planen kan gennemføres 
uafhængigt af Glostrup Kommunes tilbud om at lade flygtningene bo i "Kysten", det tidligere 
Kystsanatorium. 

7. april Den tidligere "Scan Space" ejendom på Klostervej er nu tom, men medarbejderne har beholdt 
deres arbejde. Smedemester Per Davidoff har lukket maskinfabrikken på Klostervej i Nysted. 
Han begrunder lukningen med, at der er brug for ekspansion, den kan bedre ske i nye lokaler i
Maribo. Det betyder samtidig, at alle medarbejderne flytter med til Maribo. 

Scan Space bygningen på Klostervej blev oprindeligt opført som et kommunalt industrihus. 
Det blev købt af Scan Space, der her fremstillede sine landskendte rumgitter-konstruktioner. 
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Grundlæggeren ingeniør K. Thomsen solgte senere virksomheden til et jysk firma, der flyttede
produktionen til Jylland. Firmaet lejede derefter lokalerne ud til smedemester Per Davidoff. 
Der er dermed sat punktum for noget, der engang tegnede sig som et lokalt industrieventyr.

7. april Da Korsgaard Fiskeri havde premiere med 89 deltagere, besatte Steen Truelsen førstepladsen 
med en regnbueørred på 4,2 kg. Storfanger blev Michael Jensen, der tog præmien for flest 
kilo med i alt 10,5 kg. Der blev i alt landet 200 ørreder.

7. april Indsamlingen til fordel for Kræftens Bekæmpelse resulterede i et beløb på kr. 14.938,-. 
Der var 20 indsamlere i aktivitet i løbet af søndagen. 

7. april Virksomheden "Nordisk Syntese Laboratorium", der har hjemme i det tidligere Frejlev Andels-
mejeri, er omdannet til et anpartsselskab. Det oprindelige aktieselskab er blevet erklæret 
konkurs. - Det hele kører videre med de samme beskæftigede og en stor ordrebeholdning, 
sige direktør Jens Bach. Der er en halv snes beskæftigede i virksomheden, hvis ordremasse 
rækker frem til sommerferien.

13. april Omkring 30 pensionister er tilsluttet den kommunale havepasningsordning. Kommunen har 
foreløbig ansat tre unge til arbejdet, der koster pensionisterne kr. 25,- i timen. I højsæsonen 
handler det typisk om græsslåning een gang ugentlig, og det vil de fleste gerne give kr. 25,- 
for, siger Birthe Aarlev fra den kommunale beskæftigelsesafdeling. 

15. april Omkring 225 deltog i borgermødet om en flygtningelandsby i Nysted. Spørgelysten var stor. 
Det gennemgående træk var en positiv holdning til etablering af en flygtningelandsby. Enkelte
af debatdeltagerne fandt, at valget af Skansegårdens jorder var forkert, og der blev bl.a. ud-
trykt frygt for, at sommerhusene øst og vest for Skansegården vil falde i værdi. 

Et pluk af kommentarerne: Området er for tæt på stranden, så der kan opstå problemer med 
afstande for bebyggelse. Der kan blive problemer med, at muslimer skal bade på strande, 
hvor danskere bader helt eller delvis nøgne. Området er udlagt til hotel- eller konference-
center. Der vil blive overfyldt på stranden. 

Nina Koch fra Direktoratet for Udlændinge tilbageviste en del af den frygt, der blev givet ud-
tryk for i debatten. Hun understregede, at der ikke skal ske en egentlig integrering med lokal-
befolkningen. - Flygtningelandsbyen vil være en midlertidig foranstaltning, indtil flygtningene
kan vende tilbage til deres hjemland. Der vil blive 45 nye arbejdspladser i en flygtningelands-
by med 350 flygtninge. Dertil kommer, at de handlende i Nysted kan vente en meromsætning 
på mellem tre og fire mill. kroner på årsbasis. Kommunen får ingen ekstraudgifter understre-
ger Nina Koch.

Vindmølleplan
15. april - VI placerer vindmøllerne, hvor de virker bedst, udtalte borgmester Leo Thorsen på byråds-

mødet. Et vindkort, som kommunen har fået lavet, viser - ikke overraskende - at det blæser 
mest ved de kystnære områder, og et sådant område er Handermelle. Når Nysted kommune 
ønsker en vindmøllepark, er det på baggrund af klager over de sytten enkeltstående møller, 
der allerede er opført, spredt over hele kommunen. Iflg. klagerne støjer møllerne for meget, 
og "klipper solskinnet i stykker". 

- Iflg. Miljøstyrelsen må vi ikke standse opførelse af enkeltstående møller, så længe vi ikke 
har en vindmølleplan, hvor der er mulighed for at opstille en vindmøllepark. Får vi ikke med-
hold i Storstrøms Amt, kan det ende med, at vi i stedet får 40 eller 50 enkeltstående møller 
spredt over hele kommunen, understregede formanden for teknisk udvalg, Bent Pedersen. 
Der er indløbet protester over placeringen fra Danmarks Naturfredningsforening, Storstrøms 
Amt og en del beboere i Handermelle-området. 

Kirsten Wagtberg (V) var ikke helt tilfreds med beslutningen. - Jeg er ikke begejstret for pla-
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nen, men det er bedre med en park end 50 enkeltstående møller. Allermest håber jeg, at vi 
kan slippe for dem, sagde venstrekvinden på byrådsmødet. (N.D.).

15. april Der er gjort endnu et bronzefund på en mark i Øster Ulslev. Forårets pløjearbejde har endnu 
en gang afsløret, at bronzealderfolket har været aktive i området, og at de tilsyneladende 
har været helt med på moden i denne del af Østersøområdet. Gårdejeren har også denne 
gang - to år efter sit sidste fund - afleveret halsringen på Stiftsmuseet i Maribo som Danefæ. 
- Den nye ring er lidt mindre end den første. Den vejer 170 g mod den andens 460 g, men den 
er fint forarbejdet og i en spændende form, der ikke er helt så almindelig i Skandinavien, for-
klarer museumsinspektør Karen Løkkegård Poulsen. Ringe af den pågældende slags er mest 
almindelig som fund i det sydøstlige Danmark, Bornholm og den østlige del af Nordtyskland. 
De to ringe fra Øster Ulslev stammer formentlig fra samme offerlund, mener museum inspek-
tøren. De er formentlig fremstillet for 2500 år siden. 

17. april De kommunale ejendomme er i elendig stand, og en opretning vil kræve over 4,5 mill. kr., 
viser en rapport udarbejdet af arkitekt Jan Dyrholm. Almindelig vedligeholdelse er blevet 
forsømt som led i de kommunale sparebestræbelser, og det kommer nu til at svie til kommu-
nen. Afhjælpning af skaderne vil snige sig op til 4.595.000,- kr., og behovet for løbende ved-
ligeholdelse med videre er sat til kr. 2,1 mill. kr., fremgår det af rapporten. 

Nysted Kommune har en samlet bygningsmasse på 32.176 kvadratmeter. I budgettet for 1993 
er afsat 1.251.700,- kr. til vedligeholdelse, hvoraf 352.100 kr. er bundet til ældreboliger. Til 
udvendig vedligeholdelse er der kun afsat 24 kr. pr. kvadratmeter. Over tre år er der behov for
kr. 5,2 mill. til bygningerne. Det er 2,5 mill. kr. mere end der er afsat i budgetterne. Dertil 
kommer kr. 848.700,- i de følgende år.

17. april To en halv mands arbejdsindsats i den kommende åbningsperiode. Det bliver Nysted Kommu-
nes nye bidrag til driften af svømmebadet i Kettinge. Der bliver ikke åbent for den kommu-
nale pengekasse med et direkte tilskud, som det var ønsket af det radikale byrådsmedlem 
Børge Wilcken-Petersen. 

Driften af svømmebadet har lige kunnet gå rundt hidtil, fordi man har fået leveret gratis var-
me fra Kettinge savværk. Den mulighed er faldet bort i år, og Svømmebadets Venner har flere 
gange nævnt muligheden for, at man ikke turde åbne badet i år, oplyser formanden Anders 
Finn Jensen. I forvejen betaler kommunen vandafledningsafgiften for Svømmebadet. Det be-
løber sig til omkring kr. 64.000,- årligt. 

17. april Byrådet har godkendt vindmølleplanen, som den blev foreslået af teknisk udvalgs formand, 
Bent Pedersen. Planen forudsætter etablering af en vindmøllepark ved Handermelle. Det har 
været nødvendigt at udarbejde planen for at begrunde afslaget på ønsker om enkeltstående 
møller. I sidste ende venter kommunen ikke at få tilladelse til den vindmøllepark, som er 
omtalt i planen.

19. april En egeskov af en ganske pæn størrelse kunne etableres, hvis de træer, der blev udleveret 
lørdag i Nysted, blev plantet samlet.  Interessen for at få udleveret træer som kvittering for 
de juletræer, der i januar blev afleveret til genbrug var ganske betydelig. Omkring 400 træer 
blev udleveret hos anlægsgartner Per Hansen. 

Roser, syrener og sargentsæbler blev hurtigt afsat, så langt de fleste fik udleveret egetræer. 
Dem var der til gengæld overskud af, så FDF/FPF og spejderne, der hjalp med indsamlingen af
brugte juletræer, kan få ny beplantning ved deres hytter. 

20. april Den ugentlige afprøvning af sirenen, på Rådhuset i Nysted er ophørt. Den gennemførtes tid-
ligere hver onsdag kl. 12.00, men i stedet vil der hvert år i maj blive een årlig afprøvning af 
sirenen. Det er politiassistent Ebbe Thiesen, der i årevis har forestået afprøvningen, og han 
hævder selv, at have været så præcis, at man kunne stille uret efter det. 
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21. april Trods en kraftig blæst lykkedes det for otte medlemmer af Nysted og omegns Sportsfiskerfor-
ening at fange 149 torsk i Langelandsbæltet. Michael Nættermand fangede flest, 28 stk., tæt 
fulgt af Leif Ottosen med 27 stk.

21. april 10. Klasse fra Brydebjergskolen tilbringer hele den kommende uge i Holland. Det er gevinsten 
fra klassens deltagelse i "Lykkehjulet", der bliver indløst med denne tur. Lykkehjulet er den 
nok så bekendte gætteleg i TV 2. Den er hver søndag aften reserveret til gætteleg for børn. 

Flygtningevenner
21. april Den nystiftede forening "Flygtningevenner i Nysted" søger medlemmer. Stifteren - og foreløbig

det eneste medlem - Fernando Jørgensen, Nysted, efterlyser medlemmer, der vil vise flygt-
ninge fra det tidligere Jugoslavien, at de er velkomne som medborgere i et lille dansk sam-
fund. Jeg tror, at foreningen vil kunne aflaste centermedarbejdernes arbejde, fordi flygtnin-
gevenner kan bringe flygtninge i en følelsesmæssig forbedret og afbalanceret situation.

22. april Flere kommunale udvalg har fundet ud af, hvordan man kan spare 2,3 mil kr. for at indhente 
de seks mill. kr., som kommunen mangler for at få 1993 regnskabet til at gå op. Teknisk ud-
valg har fundet besparelser på kr. 850.000,-. Undervisnings- og kulturudvalget bidrager med 
kr. 425.000,-, heraf kr. 274.000,- på folkeskolen. Endelig har økonomiudvalget "fundet" kr. 1 
mill. på forskellige konti. 

23. april En udvidelse af salgsarealet med et par hundrede kvadratmeter er en nødvendighed for Super 
Brugsen i Nysted. Ellers kan man ikke følge med i udviklingen og den hårde konkurrence i de-
tailhandelen. - Det har desværre vist sig umuligt af kunne købe det nødvendige areal, sagde 
formanden, Kaj Hansen i sin beretning på generalforsamlingen i aftes. Det fremgik i øvrigt af 
beretningen, at omsætningen er steget med knap 1 mill. kr., mest på grund af benzinsalg.

Omsætningsfremgangen har været 4,1 procent mod 16,3 procent året før. Til gengæld har 
man tjent lidt mere på varerne. Regnskabet viste en samlet omsætning på kr. 21.761.199, - og
slutter med et overskud på kr. 125.860,-. Til bestyrelsen genvalgtes Inge Stilund og Flemming 
Nættermann.

Flaskehalsproblemet på børnepasningsområdet skal løses, så man undgår ventelister. Bl.a. 
skal forældre i arbejde primært have krav på børnepasning. ligeledes vil kommunen opnor-
mere skolefritidsordningen fra 105 til 135 børn. Det kom frem, da den socialdemokratiske 
byrådsgruppe i aftes holdt kommunalpolitisk informationsmøde med socialdemokratiet i Ny-
sted Kommune. 

Formanden for Undervisnings- og Kulturforvaltningen, Jette Olsen, oplyste, at udvalget sand-
synligvis overtager børnepasningsområdet fra socialudvalget. Det skulle forbedre muligheden 
for en glidende overgang fra dagpleje til børnehave og derefter til skolefritidsordningen 
(SFO). En SFO plads koster kr. 15.000, om året, en dagplejeplads kr. 55.000,- og en børneha-
veplads mellem kr. 42.000 og 45.000,-.

24. april Mange børn spiser morgenmad, der er til skade for tænderne, fyldt med en masse søde sager. 
De skulle hellere spise havregrød eller andet, der ikke ødelægger noget, men er sundt og næ-
rende. Sådan siger formanden for Undervisnings- og kulturudvalget, Jette Olsen, i forbindelse 
med besparelsesforanstaltninger for den kommunale tandpleje. Det er skoletandplejer Inge 
Tengnagel, der fra det nye skoleår vil gå aktivt ind i denne form for forebyggende arbejde. 
Nysted kommune har i forvejen en stram styring af elevernes tandregulering. Siden 1988 er 
udgiften for tandregulering faldet fra 1845 kr. pr. barn til 1652 kr. pr. barn. Antallet af elever, 
der skal have rettet tænder er steget fra 155 til 181 i samme periode. 

24. april Kommunen kan ikke være FLYVERMONUMENTET ved havnen bekendt. Det mener Handels-
standsforeningens formand, Børge Pontoppidan. En rengøring af monumentet er tiltrængt, 
mener han, og fortsætter: - Det er jo umuligt at læse, hvad der står på mindepladen. Det må 
kunne klares før det bliver turistsæson og helst før den dag, de gamle CBU-ere kommer til 
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byen og vil besøge monumentet. Det var Nysted kommune, der i 1946 rejste monumentet som
et minde over de engelske* flyvere, der omkom, da deres fly blev skudt ned over farvandet 
syd for Nysted den 9. april 1944. 

*[red: Flyverne var fra USA]

26. april To amatørteatergrupper fra Nysted Kommune er vendt hjem efter hæsblæsende turneer på 
Bornholm. Det drejer sig om pensionistgruppen "Pisterne" og ungdomsgruppen "Sløjfen". Hver 
for sig gennemkrydsede de Bornholm, men mærkeligt nok stødte de ikke på hinanden under-
vejs - de hørte kun om hinandens forestillinger. 

"Sløjfen" gennemførte syv forestillinger på tre dage. Gruppen havde medbragt to forestillinger
"Misbrugt" og "Hvorfor Kurt". Og begge fik en begejstret modtagelse af publikum på i alt 1200. 
Det blev også til et indslag i det lokale TV. 

"Pisterne" havde på fire dage seks forestillinger med "Nye ideer og gamle skikke". Bornholmer-
ne og de lollandske pensionistaktører kender efterhånden hinanden rigtig godt, og gæsterne 
fik da også besked om at komme igen næste år.

26. april Spejderpatruljen "Brevduerne" fra Nysted Spejderne løb med en masse præmier ved Sct. 
Georgs-Gildernes arrangement i Nykøbing F. Konkurrencerne omfattede bl.a. dagløb, madlav-
ning og forskellige opgaver, og da arrangementet foregik ved Middelaldercentret, var en af 
opgaverne at bygge en model af kastemaskinen "Bliden". Patruljens fem medlemmer kunne 
hjembringe to vandrepokaler samt sølvplader til deres stander for den indsats. 

27. april "Amatørgruppen Pisterne" fejrer den 30. april sit ældste medlem, Gunnar Olsen, der fylder 80 
år. Gunnar Olsen startede som ung ved landbruget og kom i 1936 fra Sydsjælland til Lolland, 
hvor han bl.a. virkede som fodermester. Senere var han ansat ved asfaltfirmaet "Damman" i 
Sakskøbing. I 1970 overtog han hvervet som kontorbestyrer i SID afdelingen i Nysted Kommu-
ne, og samtidig varetog han hvervet som graver ved Musse Kirke. Alderspræsidenten hos 
"Pisterne" har været med i gruppen siden starten for snart mange år siden. 

Fuglehaven i Bregninge
28. april Fuglehaven i Bregninge er efterhånden blevet en turistattraktion af rang. I fjor var der om-

kring 10.000 gæster, heraf omkring halvdelen tyskere. Forud for den nye sæson har ejeren - 
Leif Sakariassen - udvidet papegøjehuset, så det nu er 32 m langt. Det nye papegøjehus skal 
fra starten beboes af parret Nicoline og Nicolaj. 

29. april Den tidligere hovmester og ejer af Nysted Hotel, Preben Møller, bliver 80 år den 1. maj. Pre-
ben Møller lagde i 1930 ud som kokkedreng om bord på DFDS' "Frederik VIII". Senere fuldførte 
han uddannelsen som kok i København, og stak igen til søs, hvor han avancerede til hovmes-
ter. Preben Møller drev Nysted Hotel i 12 år fra 1960 til 1972. Siden forpagtede han Skanse-
pavillonen, hvorefter han var køkkenchef på The Cottage.

30. april Bykassen, der tilhører Frejlev Bylaug, må kun opbevares eet år ad gangen hvert sted. Derfor 
er den første søndag i maj fast flyttedag af kassen, der indeholder de vigtige dokumenter om 
skovenes tilhørsforhold til gårdene. I år skal kassen flyttes fra Bostoftegaard, hvor Erik Lang 
har haft ansvaret for den i et år. Den skal nu placeres hos Arne Nymand Christensen, Bukgår-
den. 

4. maj Selskabet Difko LX fik ved Sø- og Handelsretten i går forlænget betalingsfristen frem til 1. ju-
li. En betingelse er dog, at de tre kommuner, Nysted, Nykøbing F. og Sydfalster forlænger de-
res garantier for varmeværkernes drift. De tre halmvarmeværker er tilsammen ansat til en 
værdi af 145.780.000,- kr., men de skønnes kun at være omkring 50 til 60 mill. værd. Alene 
Industriens Realkredit Fond har pant på omkring 60 mill. kroner. Det er anparter i selskabet 
Difko LX, der har finansieret halmvarmeværkerne. 

4. maj Tretten tidligere medlemmer af Civilbeskyttelsens Udrykningskolonne på Lolland Falster 
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fejrede i går 50 års jubilæum. Kolonnen blev stationeret i Nysted 3. maj 1943, da det nuvæ-
rende amtslige feriehjem på Skansevej var blevet indrettet til CBU-kaserne. 

De tretten tidligere CBU-ere havde medbragt deres fruer for at festligholde dagen på Cottage.
Forinden havde man været på en rundtur i Nysted og havde nedlagt blomster og mindekrans 
ved flyvermonumentet på Nysted Havn og ved mindestenen på det gamle kaserneområde. 
- Vi var jo vidner til det drama, der udspilledes i luften over Nysted den 9. april 1944, da de 
Allieredes flyvemaskiner efter hjemkomsten fra et bombetogt over Tyskland mistede en ma-
skine over Rødsand. I dag takker vi for den indsats, der var med til at gøre Danmark frit igen, 
sagde en af veteranerne, Svend Hansen, Haslev under højtideligheden ved flyvermonumentet 
i Nysted. 

Nysted naverlaug
8. maj Lolland Falsters sidste Naverlaug i Nysted forsøger stædigt at puste liv i de gamle traditioner. 

Disse traditioner - at vandre udenlands og udøve sit håndværk - var baggrunden for oprettel-
sen af naverklubber i hele Skandinavien. "Naver" er forkortelsen for "Skandinaver". Naverbe-
vægelsen fik sit eget foreningsliv, da de berejste svende atter vendte hjem til de hjemlige 
græsgange, og enkelte Naverlaug daterer sig tilbage til sidste århundrede. Den gang var kra-
vet for optagelse, at man havde opholdt sig tre år i udlandet uden mellemliggende besøg i 
hjemlandet. 

I dag har naverne måttet slække betydeligt på kravene for at kunne opretholde Naverlauget. 
Mange har opgivet og på Lolland-Falster er det nu kun i Nysted, man holder liv i de gamle Na-
verlaugstraditioner. De atten medlemmer, der er tilbage, er sluppet igennem nåleøjet, fordi 
optagelsesbetingelserne er blevet ændret betydeligt. Nu behøver man strengt taget ikke at 
være håndværker, og udenlandsopholdet er indskrænket til bare et år. Men Nysted Naverlaug 
har skam een ægte naver blandt medlemsskaren: Den 89-årige Poul Hansen fra Stubberup tog 
den barske tur som ung svend. 

Naverlauget i Nysted har 38 år på bagen. Det var vognmand Simon Hansen, der var den ener-
giske foregangsmand for at Nysted skulle have sit eget Naverlaug. Gennem tiderne har man 
haft "Naverhule" bl.a. på HOTEL STAD NYSTED, Nysted Hotel og i Vantore Forsamlingshus. For 
få år siden flyttede man ind i Den gamle Stationsbygning, hvor man har sit eget hyggelige rum
på førstesalen. Oldermand (formand) Kurt Leth og skatmester (kasserer) Bent Hansen står for 
ledelsen af foreningen. Den traditionelle naverhilsen er to bank i bordet, og efter den kogte 
sild eller de gule ærter (alt efter årstiden) er der debat over en kop øl.

I Naverhulen opbevares laugets spændende laugsskilte, og selvom laugets historie kun daterer
sig tilbage til 16. oktober 1955, rummer hulen masser af gamle naverting, der daterer sig me-
get længere tilbage. Blandt andet "Det sorte bræt", hvor navere blev noteret, hvis de forbrød 
sig mod navernes regler om kvaliteten af arbejdets udførelse samt betaling for kost og logi. 
Også "Laden" er standardudstyr. Det er en kiste med bl.a. laugets protokoller. Nysted Naver-
laug fik sin Lade skænket af tømrermesterfirmaet Emil Larsen junior og senior i halvtreds-
erne. Den er smukt udskåret og har et låg af en gammel egeplanke, der er fundet på egnen. 
Træet blev leveret til naverne af Nysted Savværk. 

På hulemøderne tager naverne også et par runder i naversangbogen, og en fuldtræffer er na-
turligvis "på valsen", som også vil være kendt i Erik Påske's version af "Aa, disse minder". En 
gang om året inviterer naverne hustruerne med til middag, men ellers foregår navernes mø-
der uden kvindelig deltagelse, selvom der rent faktisk er ligestilling i optagelseskriterierne. 
Nysted Naverlaug er klar over, at man skal have fat i nye laugsmedlemmer, hvis traditionerne 
skal holdes i live. Derfor er optagelseskriterierne ændret betydeligt, siger Kurt Leth, der hå-
ber på, at der med ungdommens store rejselyst dukker interesserede op, til at føre Nysted 
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Naverlaug videre. 

8. maj Pedel Flemming Møller, Krumsøskolen, stopper som medarbejder ved kommunen, og sidste 
arbejdsdag er den 25. juni. Flemming Møller har været ansat I Nysted Kommune i 33 år - 
svarende til Krumsøskolens alder. 

10. maj Det årlige Krammarked i Døllefjelde i St. Bededagsferien fik et rekord- tilskuertal på 130.000.
De omsatte alene i markedsboderne knap tre mill. kroner. Såvel formanden, Ole Ottosen, som
kassemesteren, Flemming Hansen, regner med et rekord-overskud. Der var så mange penge i 
kassen, at der ikke var plads i bankens døgnboks i Nykøbing F.. Kassereren måtte derfor have 
politieskorte med sig hjem og sove med en halv mill. kroner under hovedpuden. Så han stod 
nærmest op og sov. 

10. maj Planerne om en flygtningeby i Skanseområdet er langt fra endelig endnu. Nysted Kommune 
har nemlig af en privat jordbesidder fået tilbudt et areal på 24.000 kvadratmeter til en flygt-
ningeby. Såfremt planerne om en flygtningeby ved Nysted resulterer i, at Dansk Flygtninge-
hjælp anbefaler en såkaldt "Halv by", vil området på de 24.000 kvadratmeter stemme overens
med de krav, som Forsvarets Bygningstjeneste stiller om arealstørrelser. Det tilbudte areal 
ligger tæt på Nysted, men er ikke byggemodnet. Det betyder bl.a., at der på løber udgifter til
kloakering og pumpeledning til spildevandsanlæg, men det er omkostninger, som i givet fald 
skal betales af Staten. 

11. maj FDF/FPF har i år valgt Vikingetiden som tema for Knækkerygmarchen, der afvikles førstkom-
mende lørdag, og som bomærke anvendes denne gang døbefonten i Kettinge Kirke. Fonten er 
det ældste inventar i kirken, og den stammer sandsynligvis fra den tid, da der lå en stavkirke 
på stedet. Vikingetiden er den periode i historien - også lokalhistorien - hvor man finder de 
første skrevne beretninger i form af indskrifter med runer på sten. I lokalområdet er Bregnin-
ge-stenen, der nu er udstillet på Nationalmuseet, det bedst kendte minde fra vikingetiden. 
Den har stået i diget ved Bregninge Kirke. 

13. maj På sit møde i aftes besluttede byrådet at sige ja tak til det tilbud, der er kommet fra ejeren 
af arealet ved Vantorevej, hvor der skal placeres en halv flygtningelandsby med plads til 175 
flygtninge. 

13. maj Seks stillinger i den kommunale administration - der for tiden er ubesatte - vil ikke blive gen 
besat. Dermed kan kommunen spare kr. 700.000,- resten af dette år. Denne beslutning blev 
truffet efter en længere debat på byrådsmødet i aftes. Medlem af socialudvalget, Børge 
Wilcken-Petersen gik imod, at en stilling i socialudvalgets familieafdeling ikke genbesættes. 
- Hvis vi ikke opretholder servicen i den afdeling, kan det nemt gå galt Familieafdelingen har 
kun to medarbejdere tilbage, og det er belastende, idet det er et område, hvor man er nødt 
til at være til stede for at kunne gribe ind, sagde han. 

Borgmester Leo Thorsen holdt dog fast i, at kommunen er nødt til at spare, og alle grene i ad-
ministrationen må yde deres. - Vi ligger i forvejen på et højt serviceniveau, når vi ser på de 
kommuner, vi normalt sammenligner os med. Bent Pedersen støttede dette synspunkt. Kun 
Børge Wilcken-Petersen stemte direkte imod at spare stillingen i socialforvaltningen væk, 
men formanden for socialudvalget, Bent Bille-Hansen, advarede dog mod at stramme skruen 
for meget. - I løbet af de sidste fire år, har vi ingen tvangsfjernelser haft på grund af det fore-
byggende arbejde i socialforvaltningen. Man skal huske, at bare et barn, der fjernes, koster 
kommunen kr. 300.000,-, sagde Bent Bille-Hansen. (N.D.) 

14. maj Lederne af kommunens tre skoler fik ros, da byrådet forleden holdt møde. Skolerne har ram-
mebevillinger at arbejde med, og alle tre skoler har i fjor brugt mindre, end der var afsat i 
budgetterne. De overskydende beløb får de lov til at overføre til brug i år - eller senere. For 
Brydebjergskolen er det kr. 30.500,-, for Kettinge Skole er det kr. 39.500,- og for Nysted Skole
kr. 46.300,-. - Skolerne har vænnet sig til rammestyringen, og de skal have ros for, at vi ikke 
har oplevet overskridelser af deres budgetter i tre år. Formanden for undervisnings- og kultur-
udvalget, Jette Olsen, betegnede det som flot, at skolerne kan holde igen. - Det giver dem 

Indholdsfortegnelse



212

mulighed for at spare sammen til noget, de gerne vil have. Det kunne de ikke tidligere. Såvel 
Jette Olsen som Bent Bille-Hansen mindede om gamle dage, hvor skolerne fik travlt med at 
bruge pengene, når de i slutningen af regnskabsåret kunne se, at deres budgetter ikke var 
opbrugt. - De tider er forbi, og det er godt arbejde, skolerne har gjort, sagde Bent Bille-
Hansen. Overførslen af pengene til indeværende år blev godkendt med protest af Erik Stær. 

15. maj Kettinge Vindmøllelaug har konstateret, at den vindmølle, man har opstillet ved Lågerupba-
nen producerer mere strøm, end den er beregnet til. Møllens årsproduktion er ansat til 
382.000 kWt, men i fjor opnåede møllen dette resultat i løbet af kun 11 måneder. Efter gene-
ralforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Anders Finn Jensen som formand, Søren 
Rasmussen som kasserer, Frede Høegh som næstformand og Villy Spuur som sekretær. 

15. maj Den nye aftale om løn- og arbejdsforhold for skolelærerne - der især berører arbejdstidsreg-
lerne - kommer til at koste Nysted Kommune en ekstra udgift på kr. 278.000,- på årsbasis. 
(N.D.) 

17. maj Der var 341 deltagere i lørdags i Kettinge FDF/FPF's traditionsrige Knækkerygmarch på en ca. 
otte kilometer lang rute gennem Frejlev skov. Det var lidt færre end normalt - måske fordi 
skoven i år sprang meget tidligt ud, så mange tidligere deltagere for længst har været på 
skovtur. 

17. maj Jægere tilbageholdt lørdag en mand, der var på ulovlig bukkejagt i Høvænge-skoven. Manden 
havde ingen jagtrettigheder på stedet, og han blev derfor tilbageholdt indtil politiet nåede 
frem. Forinden havde han nået at nedlægge en buk. 

19. maj - Vi har prøvet at være to et halvt år bagud med registreringer i arkivet. Nu er det omvendt: 
Vi er næsten forud. Sådan er situationen for Krumsø-arkivet oplyste formanden, Lars Topsøe 
Jensen på årsmødet forleden. Arkivet fik i fjor af Nysted Kommune stillet en langtidsledig til 
rådighed. Han, Flemming Nielsen, viste sig at være virkelig interesseret i arbejdet, og dermed
har man bragt registreringerne i arkivet helt ajour. 

Arkivets leder, Hans Andersen, opfordrede beboerne til at bruge arkivet noget mere. - Vi har 
mange muligheder for at finde oplysninger frem, og det vil vi gerne have, at nogle flere be-
nytter sig af. I forbindelse med årsmødet fortalte Jørgen Skafte, Frejlev, om Stubbekøbing-
Nykøbing-Nysted-Banen, og der blev vist lysbilleder fra Øster Ulslev før og nu. 

21. maj Seksten medlemmer af Nysted og Omegns Sportsfiskerforening fangede tilsammen 91 hornfisk 
ved en konkurrence i går. Vinder blev Henrik Jensen med 17 fisk, fulgt af Kim Clemmensen 
med 13, og Ulrik Jensen med 11. 

21. maj Tidligere parcellist Marius Andersen, Kettingevej 65, Kettinge, er død 73 år. I 1940-erne købte 
han en ejendom på 12 td. land ved Kampervej i Tokkerup, og senere opkøbte han endnu et 
par ejendomme i området. På grund af helbredet måtte han for en halv snes år siden over-
drage driften af jorden til sønnen Palle. Selv fortsatte Marius Andersen med at dyrke sin helt 
store hobby, en samling af sten fra oldtiden. Han havde et særligt øje for de sten, der var af 
interesse, og gennem årene opbyggede han en imponerende samling. Mest bemærkelsesvær-
dig i samlingen er nok en knækket flintedolk, hvis to dele han fandt med mange års mellem-
rum. Hustruen Marie Andersen døde for flere år siden. Der var seks børn i ægteskabet. 

28. maj En kreds på otte Tågense-boere værner om de gamle traditioner, og de har nu sørget for, at 
forbipasserende på Tågense Engvej kan blive opmærksomme på Oldermandslauget, der kan 
skrive sin historie helt tilbage fra 1721. - Vi har fundet en passende sten på den del af strand-
engen, der fra gammel tid tilhører Oldermandslauget. Den er nu sat op på Bylaugspladsen, 
hvor der desuden er nyplantet et egetræ til afløsningen for det gamle, der opgav ævred, si-
ger, gårdejer Kristian Brædder, der er et af de otte medlemmer i lauget. Lauget har holdt fast
i en gammel tradition om tildelingen af to skæpper land strandeng til hver af de otte med-
lemmer. Der trækkes hvert år lod om tildelingen, så ingen får det samme stykke jord hvert år.
Oldermandslauget har beskedne indtægter af jorden, der bortforpagtes til efter-græsning, 
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når der er høstet hø i august. 
En del af de beskedne midler, der derved kommer i oldermandens kasse, er blevet brugt til at 
vedligeholde bylaugskassen, men i år må vi vist tage penge op af lommen, siger Kristian 
Brædder. Den genetablerede bylaugsplads blev fejret ved et oldermandsgilde i går. 

Vandpriser
29. maj Der er store prisforskelle for drikkevand alene inden for Nysted Kommune, hvor syv private og

et kommunalt vandværk forsyner forbrugerne. I Døllefjelde koster et årsforbrug på 100 kubik-
meter i alt kr. 1100,- plus moms, og det er mere end dobbelt så meget som i nabosognet Øs-
ter Ulslev, hvor den samme portion vand kun koster kr. 450,- plus moms. 

Taksterne for 100 kubikmeter vand fra de øvrige vandværker er således (plus moms): Godsted 
kr. 585,-, Herritslev kr. 998,-, Kettinge kr. 600,-, Nysted (kommunalt vandværk) kr. 450,-, Van-
tore kr. 610,-, Vester Ulslev kr. 500,-. Mange af forbrugerne må dog betale endnu mere for at 
komme af med de 100 kubikmeter vand. Taksten for at være tilsluttet det kommunale rens-
ningsanlæg er kr. 2800,- for at komme af med 100 kubikmeter spildevand (plus moms).

1. juni Formanden for Teknisk Udvalg, Bent Pedersen, har skrevet til miljøministeren, Svend Auken, 
for at gøre opmærksom på de skævheder, en ny miljøafgift på vand og vandafledning vil med-
føre for en stor del af indbyggerne i Nysted Kommune. I brevet peger Bent Pedersen på, at 
Nysted Kommune er hårdt økonomisk belastet efter at have gennemført en dyr miljøplan. 
Det vil være urimeligt, hvis kommunens indbyggere oven i en vandafledningsafgift på 28 kr. 
pr. kubikmeter spildevand skal belastes yderligere af en miljøafgift. Han peger i brevet på, at 
der fortsat vil eksistere store skævheder, idet det kun bliver ejendomme, som er tilsluttet 
offentligt spildevandsrensning, der belastes af en ekstra afgift. Ejendomme med privat kloa-
kering i form af septiktank og lignende slipper helt før den kommunale vandafledningsafgift, 
og en ekstra miljøafgift vil yderligere uddybe denne uretfærdighed, peger Bent Pedersen på i 
sit brev til ministeren, inden loven evt. vedtages. 

1. juni Pensionist-teatergruppen "Pisterne" skal i perioden den 28. september til 2. oktober repræ-
sentere Danmark ved en "Europæisk Seniorteater-festival" i delstaten Brandenburg i det tid-
ligere DDR. "Pisterne", som har en halv snes års succesfyldte forestillinger med Helle Bækkels 
debatstykker bag sig, opfører i Tyskland dette års stykke "Nye ideer og gamle skikke". Udta-
gelsen er foretaget af Dansk Amatør Teater Samvirkes ældreudvalg, og "Pisterne" er ene om at
repræsentere Danmark ved festivalen, der også får deltagelse fra de øvrige nordiske lande 
samt fra Holland og Tyskland. 

Alle grupper skal spille på deres eget sprog, men publikum får udleveret programmer med et 
rids af handlingen og forklaring om de pensionistproblemer, som behandles. Stykket er opført 
39 gange på Lolland Falster, Sjælland og Bornholm siden præmieren i januar. 

2. maj Den tidligere praksis med, at kun beboere i Nysted Kommune har kunnet få plads til deres 
både i Nysted Havn, bliver nu ændret. Havnemester Børge Nørgaard mener, at der kan nok 
afses 10 til15 pladser til ikke lokale beboere. Der er adskillige bådejere, der ikke har fornyet 
lejemålet for deres bådpladser i år. Det skyldes måske, at byrådet i fjor besluttede, at sætte 
lejen op med fra 18 til 40 procent.

3. maj Fru Karen Leth-Nielsen har lukket sin butik i den nordligste ende af Adelgade. Butikken har 
eksisteret i 45 år, og i de sidste tolv år har fru Karen Leth-Nielsen drevet butikken videre efter
sin mand, Peter Leth-Nielsen. I en årrække var det den eneste forretning i Nysted, hvor der 
var tipsforhandling, men da der blev indført Lotto, sagde Karen Leth-Nielsen stop. Karen 
Leth-Nielsens butik var den sidste af mange købmandsforretninger i Nysted. For nogle år siden
var der otte - ni stykker, der alle er lukket. Tilbage er kun selvbetjeningsforretningerne. 

3. maj En "Nysted-vin" blev i går præsenteret. Det drejer sig om en Bordeaux- rødvin med Nysted-
etiket på flaskerne. Motivet er Rådhuset i Nysted, tegnet af Claus Gress. Ideen kommer fra 
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slagtermester Peter Hansen, der gik i samarbejde med Handelsstandsforeningen, og der er 
foreløbig indkøbt 600 flasker. Af dem har kommunen købt halvdelen til repræsentative for-
mål. Den anden halvdel er til almindeligt salg. Prisen vil være kr. 46,-, hvilket i følge vinken-
dere svarer til kvaliteten. 

10. juni Nysted Bogtrykkeri fik i går leveret en ny trykkemaskine, der vejer en bagatel af 27,5 tons. 
Den nye maskine kan levere offset fire-farvetryk i een arbejdsgang. Hidtil har trykkeriets 
største maskine kun kunnet klare to farver i samme arbejdsgang. Maskinen kan klare tolv tu-
sinde tryk i timen. Bogtrykker Karsten Petersen regner med, at der efterhånden vil blive 
beskæftigelse til yderligere fire mand i virksomheden. I forvejen er der femten beskæftiget i 
trykkeriet. 

10. juni Byrådet i Nysted tog i går afsked med socialdemokraten Gitte Sørensen, som træder ud af 
rådet, fordi hun flytter til Nykøbing F. På mødet bød borgmesteren velkommen til Flemming 
Hansen, der er regnskabsmedarbejder ved Døllefjelde Heste- og Krammarked. 

11. juni Forsvarsbrødrene i Nysted og Hjemmeværnet gennemfører på Valdemarsdag sin traditionelle 
kransenedlægning ved krigergraven på Nysted Kirkegård og ved Flyvermonumentet på havnen.
Der nedlægges kranse og blomster fra Danske Livregiment i Vordingborg og fra Forsvarsbrød-
rene. Ved krigergraven taler sognepræst Niels Mailand Kejlå. Arrangementet afsluttes med en 
koncert med Hjemmeværnets orkester. 

11. juni Interessen for at gå i gymnasiet efter folkeskolen er ganske betydelig, viser en undersøgelse 
udarbejdet af Ungdomsvejledningen i Nysted Kommune. De 96 unge i kommunens 9. og 10. 
klasser er blevet spurgt, om deres uddannelsesønsker efter det nuværende skoleår. 44 af ele-
verne går i 10. klasse, og heraf ønsker 22 elever at fortsætte med en uddannelse på gymna-
sie-niveau. Blandt de 52 elever i 9. klasserne vil 12 gå direkte i gymnasiet og 29 elever vil 
gennemføre 10. klasse, før de forlader folkeskolen. Af de 96 elever i 9 og 10. klasserne vil 24 
gå videre på erhvervsuddannelserne. To ønsker at gå på Social- og Sundhedsuddannelsen, og 
to ønsker en landbrugsuddannelse. (N.D.) 

14. juni Der er i år afsat godt 3,1 mill. kroner til sygedagpenge i Nysted Kommune, men dette tal vil 
blive overskredet, fastslår formanden for socialudvalget, Bent Bille-Hansen. Som årsager angi-
ver han bl.a.: Lange ventetider på at komme til laboratorie- og røntgenundersøgelse samt til 
specialister. For eksempel er der mindst seks måneders ventetid for en knæoperation, ca. 
halvandet år for operation af en lyskebrok og to år for operation for diskusprolaps. Bent Bille-
Hansen tilskriver ventetiderne det nye sygehusforlig. 

14. juni I en alder af 69 år er tidligere mælkehandler Johan Jensen, Nyvej 10, Kettinge, død. Johan 
Jensen var en populær skikkelse på Øst- og Sydlolland, hvor han gennem 45 år kørte med 
mælk fra mejeriet i Frejlev. Han startede sin rute med hestekøretøj i 1943, men blev efter 
krigen motoriseret. Da Johan Jensen for fem år siden besluttede at indstille virksomheden, 
blev der foretaget en indsamling blandt kunderne, som begavede ham på hans sidste dag som 
mælkemand. Hans store fritidsinteresse var musik, og han spillede trompet i Krumsø-Koncert-
Band. Foruden sin hustru efterlader Johan Jensen en søn og en datter. 

15. juni En statsafgift oveni vandprisen vil have en generel negativ virkning på den samlede købekraft 
i et i forvejen svagt område. Vi frygter derfor, at en sådan afgift vil reducere købekraften 
yderligere, uden at der opnås en tilsvarende miljøforbedring. Det skriver borgmester Leo 
Thorsen og teknisk udvalgs formand, Bent Pedersen i et brev, de i går har sendt til Folketin-
gets Skatteudvalg. 

I brevet gøres opmærksom på, at en afgift ikke vil betyde en yderligere besparelse i forbruget
af vand i Nysted Kommune. Over en femårig periode er forbruget reduceret fra 410.000 kubik-
meter årligt til 220.000 kubikmeter. Årsagen til dette er landets højeste vandafledningsafgift 
på i dag kr. 35 pr. kubikmeter, hvortil kommer prisen på vand på ca. kr. 3 pr. kubikmeter. En 
statsafgift vil efter byrådets mening ikke reducere forbruget yderligere, hedder det i brevet. 
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Det foreslås videre i henvendelsen, at der indføres et samlet loft over prisen på vand plus 
vandafledningsafgift plus moms, på for eksempel kr. 20. Det er et beløb, der erfaringsmæssigt
vil animere til besparelser, men ikke vil give de ekstreme besparelser, der på den anden side 
kan blive ødelæggende for vandværkers rensningsanlægs- og kloakforsyningers virkningsgrad 
og økonomi. 

18. juni Den selvejende Institution, Nysted Efterskole, har haft et fornuftigt økonomisk år, fastslog re-
visor Karen Kruse, da hun på generalforsamlingen forelagde skolens regnskab for 1992. Det 
sluttede med et overskud på kr. 306.000 mod budgetteret kr. 120.000. 

Der har været 111 års-elever. Statstilskuddet var knap 4,4 mill. kr. mod budgetteret 4,2 mill. 
kr., og skolepenge indbragte 4,3 mill. kr. Indtægterne var tilsammen 9,4 mill. kr. Udgifterne 
til undervisningen blev 4,3 mill. kr., deraf 3,8 mill. kr. i lærerlønninger. Prioritetsrenter, ved-
ligeholdelse af bygninger og udgifter til varme, lys og rengøring betød en udgift på 1,8 mill. 
kr. Kostforplejningen beløb sig til 869.000 kr. og administrationen godt 1 mill. kr. De samlede 
udgifter blev 8,8 mill. kr. 127 unge har søgt optagelse på skolen til det kommende undervis-
ningsår. Det kan blive et problem at finde plads til dem alle, erkender forstander Anders 
Bondo.

19. juni Den betænkning, Folketingets skatteudvalg i går skrev vedrørende miljøafgift på vand, tilgo-
deser på ingen måde borgerne i Nysted Kommune. Her må man som andre steder i landet af 
med kr. 5 ekstra for hver kubikmeter vand. Det konservative folketingsmedlem, Helge Adam 
Møller, der er medlem af skatteudvalget, var ellers gået i spidsen for indførelse af undtagel-
ser, der kan skåne borgerne i Nysted Kommune mod utålelig høj vandpris. Han har fået opbak-
ning fra de lokalvalgte folketingsmedlemmer fra de øvrige partier - dog Ikke fra de tre social-
demokratiske medlemmer bag vandafgiften: Peder Sass, Næstved, Hans Erenbjerg, Nakskov 
og Ole Løvig Simonsen, Nykøbing Kredsen. Sidstnævnte er sit partis miljøordfører og havde 
lovet at støtte Nysted. Det gør han ikke. Det er Nysteds egen skyld, at vandet er dyrt i for-
vejen, hedder det fra Folketingets skatteudvalg. 

23. 
Den 15. juli står otte nye almennyttige boliger klar til udlejning midt i Nysted by. Det er 
resultatet af Boligforeningen Lollands overtagelse af ejendommen mellem Østergade og 
Rådhuset, hvor "Ungbo" havde ungdomsboliger indtil krakket. 
De oprindelige ungdomsboliger er omdannet til lejligheder i størrelser fra 68 kvadratmeter og 
opefter. Desuden vil der også være tre ungdomsboliger i bygningen. 
Prisen for at leje en bolig bliver kr. 565 pr. kvadratmeter pr. år - for ungdomsboliger dog lidt 
mindre. For at få navnet "Ungbo" slettet af erindringen har boligforeningen kaldt de nye 
boliger "Rådhusvænget". 
* 
Forretningen Sport & Helse i Nysted bliver definitivt lukket fra lørdag den 3. juli. 
Indehaveren, Flemming Johnsen, vil ikke længere tage penge med hjemmefra hver dag for at 
drive forretningen. 
Det er først og fremmest sportsafdelingen, der har fremkaldt et underskud, mens 
forretningens øvrige aktiviteter har givet overskud, dog ikke tilstrækkeligt til et levebrød. 
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* 
Nysted Kommunes aktivitetscenter - Krumsø Centret - er nu åbnet med et halvt hundrede 
børn i både børnehave- og fritidshjemalderen. De kommer fra Børnegården i Radsted, som har
lejet sig ind for at holde sommerlejr i Krumsø. 
Der er 40 senge til lejrgæsterne. De er bygget af Nysted Kommunes beskæftigelsesprojekt, 
der også varetager rengøringen. 
Nysted Kommune tror, at der vil være mange kunder til det lejrtilbud, der er skabt på Krumsø
Centret. Man sigter både på skoler, sportsklubber og børneinstitutioner som kunder. 
Krumsø Centret rummer også et aktivitetscenter for psykisk og fysisk handicappede. (N.D.).
 
 
25. 
Karen Høj, Kettingevej 54, Kettinge er død 97 år gammel. Hun var Kettinge sogns ældste 
beboer. 
 
26. 
Nysted Kommunes kommende overtagelse af Halmvarmeværket ved Egevænget vil koste 
omkring 16 mill kr. Pengene skaffes gennem optagelse af et kreditforeningslån. Renter og 
afdrag på lånet skal betales af varmeforbrugerne sammen med den egentlige varmeudgift. 
Erhvervelsen af varmeværket kommer ikke til at belaste kommunekassen, idet driften skal 
hvile i sig selv. Det er kun forbrugerne, der skal betale for driften. 
 
30. 
Direktoratet for Udlændinge har sammen med Nysted Kommune på een nat rejst en teltlejr 
med plads til 180 krigsofre fra Bosnien. Lejren er etableret på en plads ved Klostervej. Dansk 
Røde Kors regner med at skulle ansætte omkring 20 medarbejdere lokalt til driften af 
pladsen. 
- Vi regner med, at teltlejren skal fungere i ca. 3 måneder, siger borgmester Leo Thorsen. 
Derefter skulle den nye flygtningelejr være færdigbygget, og så vil de 180 flygtninge i 
teltlejren formentlig blive flyttet ind i de nye lokaliteter. 

1. juli Arveafgiften tvinger Vicky og Frederik Raben-Levetzau til at sælge Beldringe og Lekkende 
Godser på Sydsjælland. De to arvinger efter baron J. O. Raben-Levetzau, Aalholm tvinges væk
fra de sydsjællandske godser. Den direkte grund til salget er den arveafgift, som de to søsken-
de skal betale. - Skiftende danske regeringer har stort set umuliggjort generationsskiftet. Det 
er så store summer, der skal præsteres, at det ikke lader sig gøre for nye generationer at tage
over, siger Vicky Raben-Levetzau om sin og halvbroderens beslutning om salg af godserne. De 
to halvsøskende flyttede ind på hver sit gods i 1978, men først da baron Raben-Levetzau døde
i fjor, blev arveafgiften aktuel. De to godser har været i slægtens eje i 225 år. Det menes at 
kontantprisen for dem begge ligger i nærheden af 40 mill. kroner. 

1. juli I mere end 100 år er Nysteds historie blevet omhyggeligt beskrevet. I en lille menneskealder 
var det Nysteds eneste æresborger, stiftsfysikus, dr. med. C. A. Hansen, der førte pennen. Se-
nere blev han afløst af nu afdøde kantor og overlærer J. E. Grønbech-Jørgensen, der beskrev 
byens og omegnens historie i et lille kvart århundrede. Senere overtog mangeårigt byråds-
medlem, overlærer, fru *Ellen Yde opgaven med at føre krøniken videre. I 1990 blev hvervet 
overdraget til formanden for Lokalhistorisk Arkiv, Aage Poder at videreføre krøniken, der nu 
skrives på EDB. Dette har nu åbnet mulighed for at mangfoldiggøre krøniken i et årsskrift 
uden for voldsomme omkostninger. Resultatet foreligger nu som et tæt beskrevet hæfte på 72
sider, der fortæller stort og småt fra 1992. I tilgift får læserne en oversigt over de vigtigste 
begivenheder i Nysteds historie gennem de sidste 75 år. Nysted Krøniken sælges hos en del 
lokale forhandlere og koster 30 kroner. 

[red: Sigrid Mogensen skrev krøniken i nogle år mellem Grønbech-Jørgensen og Ellen Yde]

1. juli Der kom ikke bare 180, men 200 bosniske flygtninge til det i hast oprettede asylcenter på 
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Klostervej i Nysted. Hele dagen i går var der hektisk aktivitet, og først hen mod midnat var de
sidste telte klar. De 200 flygtninge skal senere rykke ind i den permanente flygtningelandsby, 
som det er besluttet at opføre syd for Nysted Skole. (N.D.)

2. juli De 55 gæster fra Nysteds nordiske venskabsbyer Hedemora (Sverige), Vinstra (Norge) og Veh-
kalahti (Finland) får ikke mange ledige stunder under venskabsby-træffet i Nysted, der varer 
frem til søndag. Gæsterne blev indkvarteret privat onsdag aften efter at være budt velkom-
men på mødestedet, Kettinge Skole, af formanden for Foreningen Norden i Nysted, Børge 
Stenstrup. Torsdag blev gæsterne budt velkommen på Rådhuset af borgmester Leo Thorsen, 
og efter en kørt rundtur i byen med fhv. skoleinspektør Arne Heyn som guide, indtog værter 
og gæster frokost på Nysted Skole. 

Eftermiddagen blev anvendt til et besøg på et typisk dansk landbrug - nemlig hos gårdejer 
Lars Peter Rasmussen, Skovbogaard, Frejlev. Senere besigtigede selskabet den efterhånden 
landskendte Fuglehave i Bregninge. Fredag besigtiges Aalholm Slot og Automobilmuseet, og 
om eftermiddagen er der rundvisning i Kettinge Kirke og desuden besøges Refugiet Fuglsang 
og Nysted Varmeværk. Lørdag er der planlagt udflugt til Holten Strand i Vantore, og søndag 
deltager man i en fælles nordisk Højmesse i Nysted Kirke. Det officielle punktum for ven-
skabsbystævnet bliver sat på Cafe Oldtimer på Aalholm Bilmuseum søndag aften, hvor Nysted 
Kommune er vært ved en middag. 

8. juli En brandøvelse i Røde Kors's flygtningelejr i Nysted fik i går eftermiddags en tragisk afslut-
ning. Da øvelsen var overstået, blev en af Falcks deltidsbeskæftigede brandmænd dårlig og 
faldt om. Det drejer sig om tidligere mekaniker Erik Hare, der blev konstateret død ved an-
komsten til Centralsygehuset. Erik Hare blev ansat som deltidsbrandmand i 1962. Han virkede 
som fast pumpepasser og tankvognschauffør. I en lang årrække havde han mekanikerværksted
på Wichmandsvej i Nysted. Erik Hare efterlader sig foruden sin hustru, Birgit, to sønner. 

10. juli Postvæsnets opgørelse over antal husstande i Nysted Postdistrikt viser en fremgang fra 1389 
husstande til 1456. 

12. juli Foreningen "Flygtningevenner i Nysted" er nu klar til at gøre en indsats for de 199 flygtninge 
fra Bosnien-Hercegovina, der er anbragt i Røde Kors teltlejren i Nysted. Foruden Fernando 
Jørgensen, der har taget initiativet til foreningen, kom bestyrelsen til at bestå af: Jan Ploug 
Pedersen, Birgit Lind Petersen, Bente Marquardsen, Anthony Mc Nelly, Dorthe Bondo og Lissy 
Nielsen. Bestyrelsen vil arbejde med en række hjælpeaktioner, for at flygtningene i Nysted 
må føle sig hjemme i byen og have en positiv oplevelse ud af opholdet her. 

13. juli Elektronikvirksomheden Poxy Print i Nysted står måske foran en definitiv lukning. De godt 30 
ansatte blev fredag sendt på ferie og fik samtidig besked på, at de var fritstillet i forhold til 
deres ansættelse på virksomheden. For godt halvandet år siden gik det oprindelige Poxy Print 
konkurs. Den gang blevet nyt selskab stiftet med den svenske koncern BERA El TEKNIK AB, som
moderselskab. 

13. juli Nodefundet i fjor på Aalholm Slot er igen på søndag basis for en koncert i Christianslyst ved 
Bjørnehuset i slotsparken. Det var fundet af lensgreve Otto Ludvig Rabens dagbog, der førte 
til, at man fandt den omfattende nodesamling med 2500 melodier fordelt i syv bind. O. L. 
Raben levede i årene 1730-1791, og han samlede værker af Vivaldi, Gluck, Scheibe, Hasse og 
Pergolesi. Efter fundet er den vigtigste del af musikken indspillet på CD. Det er barokorkes-
tret "Concerto Copenhagen", der står for denne indspilning, men på søndag betjenes harpen 
af Lisbeth Metelmann og fløjten af Mogens Friis. 

14. juli Lukningen af elektronikvirksomheden Poxy-Print er en kendsgerning. Det fremgår af en pres-
semeddelelse, hvor direktør Finn Hermansen peger på en dyb krise i elektronikbranchen og 
hård konkurrence, som baggrund for lukningen. Der var indtil i fredags godt 30 ansatte på 
virksomheden, som har været i betalingsstandsning i nogen tid. De seneste års utilfredsstil-
lende driftsresultater har bevirket, at selskabets egenkapital er tabt, og på den baggrund har 
direktion og bestyrelse besluttet at stoppe produktionen og lukke virksomheden. Poxy-Print 
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blev startet i 1974 af svogerne Jørgen Svendsen og Finn Hermansen. Det skete i beskedne 
lokaler i det tidligere hotel Stad Nysted i Adelgade. Senere blev der med egnsudviklingsstøtte 
bygget et kommunalt industrihus til virksomheden ved Egevænget. Det blev udvidet i flere 
omgange. 

I 1978 købte Poxy Print bygningerne som staten og kommunen fortsat har pant i. Jørgen 
Svendsen forlod virksomheden i 1989. Der har i en periode været omkring 80 ansatte i Poxy 
Print, men gennem de senere år er antallet gradvist reduceret. For SID Østlolland betyder 
lukningen, at yderligere 11 medlemmer bliver arbejdsløse. Afdelingen har i forvejen 261 le-
dige medlemmer ud af et medlemstal på 973. 

20. juli Antallet af gæstesejlere i Nysted Havn er indtil nu ret uændret i forhold til i fjor. Der har 
været 2395 overnattende både. 

20. juli Fra mandag den 2. august genåbnes posthuset i Øster Ulslev på adressen Holebyvej 56, hvor 
DK-Benzin har til huse. Det tidligere posthus var indrettet i Handelshuset i Øster Ulslev by, 
men da dette standsede betalingerne i november sidste år, måtte postvæsenet også fortræk-
ke. (Nysted Avis)

21. juli Fru Ingeborg Glarbo, Fjordvej 25, er efter kort tids sygdom afgået ved døde på Rigshospitalet 
i København 78 år gammel. Ingeborg Glarbo var datter af den navnkundige frugtavler Christen
Sass-Nielsen og hustru, som i 1918 stiftede Lollands Frugtplantage i Frejlev. I 1937 blev Inge-
borg gift med Poul Glarbo, der var forvalter på plantagen. Efter Sass-Nielsens død i 1946 blev 
han udnævnt til direktør og egentlig leder af hele foretagendet. Ægteparret blev boende på 
plantagen indtil 1980, hvor de bosatte sig i Nysted. Fra 1973 - 1983 virkede Ingeborg Glarbo 
som sekretær ved Kettinge Skole. Ingeborg Glarbo efterlader foruden sin mand en søn og en 
datter. 

22. juli Fra den 1. december vil der kun være een containerplads i Nysted Kommune: Ved Klostervej. 
Teknisk Udvalg begrunder beslutningen med, at der på de nuværende containerpladser i 
stigende grad afleveres affald af beboere i andre kommuner. Yderligere vil den kommende 
skattereform pålægge kommunerne stigninger i statsafgifterne for det affald, der afleveres til
fælleskommunale forbrændingsanlæg (REFA). Endelig stiller amtet krav og, at pladserne skal 
være bemandede. En sortering på en central plads er den eneste måde, hvorpå vi kan ned-
bringe den mængde affald, der skal betales afgift for, siger formanden for teknisk udvalg, 
Bent Pedersen. 

Den gamle Gård
29. juli Feriecentret, Den Gamle Gård, i Stubberup, har i år en belægningsprocent på 96,5 for hele 

1993-sæsonen, og der er mulighed for at den kan blive yderligere forbedret. - Med den be-
lægningsprocent er vi hele HAPIMAG-KONCERNEN's førende feriested. Vi er kun overgået af 
kædens feriested i London, der er helt oppe på 97,7 i belægningsprocent, siger hoteldirek-
tøren, Walther Preusch. Koncernen investerede i vintermånederne 15 mill. kroner i en total-
renovering af Den Gamle Gård. Det skete ved hjælp af lokale håndværkere. Ved feriecentret 
er der tennisbaneanlæg og svømmebassin. Den Gamle Gård råder nu over 55 ferielejligheder 
med alle bekvemmeligheder. Walther Preusch har i øvrigt kun lovord tilovers for de lokale 
håndværkere, der ydede en perfekt indsats på de 85 arbejdsdage, som det tog at gennemføre
den omfattende renovering. 

5. aug. Aalholm Automobilmuseums chefmekaniker Aage Sørensen, Adelgade 98 B, Nysted, fylder søn-
dag den 8. august, 80 år. Aage Sørensen har gennem 31 år haft æren for - med skiftende med-
arbejdere - at renovere de skrotbunker, som baronen hjemførte fra ind- og udland, så de i dag
fremstår som pragteksemplarer på bilmuseet. I mange år havde Aage Sørensen drevet mekani-
kerværksted i den nordlige ende af Adelgade. I 1962 tog han jobbet som mekaniker på Aal-
holms Veteranbilværksted, der netop skulle starte. Under Aage Sørensens erfarne hænder 
blev en række Rolls Royce's, Daimlere, Mercedeser, Forder, Renaulter og Bugattier omskabt til 
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spændende pragtmaskiner. 

10. aug. Nysted Kommune opgiver nu den graduerede takst for den kommunale madordning, og de 
fleste aftagere kommer dermed til at betale mere for maden. Pensionisterne har hidtil været 
opdelt i to betalingsklasser: kr. 30 dagligt for langt de fleste og kr. 50 for de enkelte, der er 
"formuende". Gradueringen blev indført for to år siden, og har vakt stor utilfredshed hos den 
gruppe, der skal betale den dyre takst på kr. 50. Fra nytår kommer prisen herefter til at ligge 
på omkring kr. 40 for den daglige middagsmad, og det er en væsentlig stigning for langt størs-
tedelen af modtagerne, der hidtil har kunnet nøjes med at betale kr. 30.

11. sept. Forhandlingerne mellem Nysted Kommune og Direktoratet for Udlændinge om den kommende 
asyllandsby sikrer Nysted Kommune en lejeindtægt på 40.000 kroner årligt for de 33.000 kva-
dratmeter sydøst for Nysted skole. Desuden forpligter lejeren sig til at retablere området, 
samt at dække evt. skader ind, når lejeforholdet ophører. Direktoratet betaler alle anlægs- 
og driftsudgifter, herunder tilslutning til det kommunale kloaknet og evt. vejanlæg. Asyllands-
byen forventes at stå færdig omkring den 1. november. Foreløbig er kontrakten gældende for 
en femårig periode med et opsigelsesvarsel på eet år.

11. sept. Indehaveren af Bed- and Breakfast forretningen på Stubberupvej, Elisabeth Nicolaisen, har 
kastet sig ud i en skiltekrig med Amtets tekniske forvaltning. Elisabeth Nicolaisen har fået 
afslag på opsætning af et skilt, der viser vej til hendes værelsesudlejning i Stubberup gamle 
Skole, og har derefter taget sagen i egen hånd. Et privat opsat skilt ved Stubberupvejs ud-
munding til Sakskøbingvej er foreløbig blevet fjernet af Amtets vejpersonale. - Men jeg bliver 
ved, for der er urimeligt, at min forretning ikke kan få den henvisning fra landevejen, siger 
Elisabeth Nicolaisen, der står uforstående overfor Amtets benspænd mod det lokale tiltag, 
der direkte henvender sig til turister. 

Problemet er først opstået i år, fordi feriecentret Den Gamle Gaard for enden af Stubberup-
vej, tidligere var berettiget til at få et skilt med seng og kniv og gaffel placeret ved Stubbe-
rupvejs udmunding til Sakskøbingvej. Men efter ombygningen til regulært feriecenter er der 
ikke længere ledige hotelværelser på Den Gamle Gaard. Derfor er seng-skiltet fjernet, og nu 
er der kun kniv og gaffel, der viser mod Stubberup. Amtet har afvist ansøgningen om et skilt 
under henvisning til, at kategorien "Overnatning" kun berettiger skiltning ved hotel, kro, mo-
tel, hytter, campingplads eller vandrehjem, dog således at der kan afmærkes til mindre 
virksomheder, der er meget rettet mod turisterhvervet. - Og jeg lever til dels af turisterne, 
der tilfældigt kommer forbi og ser Bed- and Breakfast skiltet, siger Elisabeth Nicolaisen, som 
til daglig arbejder for turistsagen på sin formandspost i Nysted og Omegns turistforening, og 
som samtidig sidder i bestyrelsen for turistorganisationen "Destination Lolland".

Efter afslaget fra amtet på en officiel tavle har Elisabeth Nicolaisen opsat en ny tavle, der 
fortæller om værelsesudlejning på Stubberupvej. Også denne tavle har amtets vej mandskab 
pillet ned igen, og det show har nu kørt over scenen flere gange. Man taler så meget om at 
gøre noget for turisterhvervet fra offentlig side, men her må man altså hjælpe sig selv, siger 
værelsesudlejeren. 

Kommunalt underskud
12. aug. På byrådsmødet i aftes oplyste borgmesteren, at 1992-regnskabet slutter med et underskud 

på 11 mill. kroner. Der er kun udstedt ekstrabevillinger på 2,8 mill. kroner af udgifterne. 
Budgetternes løbskkørsel er fortsat i 1993, men byrådets sparerunde i foråret har bremset så 
meget for overforbruget i den sociale sektor, at man nu har styr på tingene. Det mente i hvert
fald borgmesteren, da han på byrådsmødet anbefalede tillægsbevillinger på 3,3 mill. kr. til 
socialudvalget i år. 

Socialudvalgsformanden, Bent Bille-Hansen oplyste, at de kommunale udgifter til arbejdsmar-
kedsforanstaltninger havde snydt flere millioner kroner. Til gengæld havde man en overgang 
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op mod 100 arbejdsløse med i de kommunale beskæftigelsesprojekter. Byrådets børnepas-
ningsgaranti havde udløst udgifter, der var 1 mill. kroner større end forventet, og lønnings-
kontiene havde krævet stigninger på 3 procent mod de budgetterede 2 procent. En anden 
betydelig difference mellem budget og regnskab på 1,3 mill. kroner i 1992 er opnået, fordi 
kommunens indbyggere har sparet voldsomt på vandforbruget som følge af de dyre vandafled-
ningsafgifter. Det har betydet mindre indtægter på 1,2 mill. kroner. Der er brugt 40.000 
kubikmeter mindre vand end i 1991. 

Rekord-underskuddet bevirker, at Nysted kommune fortsat lider under likviditetsproblemer. 
Kassebeholdningen var ved årsskiftet nede på 4,4 mill. kroner. 

13. aug. Lukningen af virksomheden Poxy-Print kan blive en kostbar affære for Nysted Kommune. Dels 
på grund af manglende skatteindtægter fra lønsummen på virksomheden, dels ved kommende
manglende spildevandsafgifter. Kommunen har i alt 1,6 mill. kroner til gode fra konkursen i 
maj, og hertil kommer et ikke indfriet tilgodehavende på 600.000 kroner i forbindelse med 
virksomhedens reorganisering i 1991. Det er primært vandafledningsafgifterne, der har pres-
set virksomhedens gæld til kommunen i vejret. 

Ingen ved i dag, hvor meget der bliver til kreditorerne, men Nysted Kommune har sikret sig 
udlæg i virksomhedens bygninger. For medarbejderne er situationen også kritisk, idet de ikke 
kan få sikret deres lønudbetalinger fra Lønmodtagernes Garantifond, fordi der endnu ikke er 
fastsat en dato for konkursbegæringen. 

13. aug. Trods protester fra HK ønsker byrådet i Nysted at fastholde den frie åbningstid for butikkerne 
i Nysted by. HK har klaget til Tilsynsrådet, over at Nysted fastholder sin dispensation fra luk-
keloven. I december 1990 gik HK med til, at Nysted fik dispensationen som forsøg i eet år. Det
var begrundet i den daværende færgetrafik på Nysted Havn og en forventning om, at denne 
trafik ville blive udbygget. 

I stedet forsvandt færgetrafikken fuldstændig, og HK mener derfor ikke, at Nysted i dag er 
berettiget til dispensation fra lukkeloven. Byrådet mener i modsætning hertil, at Nysted kan 
opretholde sin dispensation, fordi kommunen i forhold til sin størrelse har et stort turister-
hverv. - Vi kan dokumentere, at der er 93.000 turistovernatninger i kommunen, og det er end-
da lavt sat i forhold til det reelle tal, konstaterede borgmester Leo Thorsen på byrådsmødet. 
Det er især dagligvareforretningen Merko i Adelgade, som benytter sig af de frie åbningstider. 
Det er nu op til Tilsynsrådet at afgøre striden. (N.D.) 

14. aug. Det koster i år Nysted Kommune godt 1 mill. kroner at levere mad til pensionister, blev det 
oplyst på byrådets netop afholdte møde. I øjeblikket er fremstillingsprisen på Centralkøkke-
net i Herritslev 65 kr. pr. portion, og hertil kommer transportudgifterne på 12 kr. pr. portion 
udenfor Solgården. - Kommunekassen yder dermed 25 kr. til kosttilskud til hver daglige por-
tion mad, og i andre kommuner kan det gøres billigere, bemærkede Bent Pedersen i en kom-
mentar til taksten. 

Debatten i byrådet var foranlediget af et forslag fra Socialudvalget om at opgive den differen-
tierede prissætning på hhv. 30 og 50 kroner, og i stedet sætte dagsprisen til 40 kroner for alle 
fra den 1. januar. Centralkøkkenet på Solgården i Herritslev laver hver dag mad til 140 men-
nesker. De får to retter mad hver dag, og kvaliteten er flot. Den daglige madration indeholder
ofte lokale egnsretter, som de ældre sætter stor pris på. 

16. aug. Publikum vælter ind i Fuglehaven i Bregninge, og allerede nu har over 8000 mennesker besøgt
yndlingskakaduen Hugo og hans mange artsfæller i Bregninge. - Det må være det lidt tvivl-
somme danske sommervejr, der for alvor har fået turisterne til at finde vej, siger ejeren, Leif 
Sakariassen, der forventer et samlet publikumsbesøg på ikke under 12.000 i år. Det er en stig-
ning på over 10 procent i besøgstallet. Leif Sakariassen har besluttet, at udvide sæsonen med 
1 måned, så der holdes åbent frem til 15. oktober. Årsagen er, at mange foreninger har fået 
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øjnene op for Fuglehaven som et udflugtsmål sidst på sæsonen. 

17. aug. Det markante hjørnehus, Smedestræde 13, Nysted, har netop været gennem en såkaldt be-
varende byfornyelse. Der er udstedt bevaringsdeklaration på huset, fordi det betragtes som 
en karakteristisk del af Nysteds købstadsmiljø. på den baggrund er istandsættelsen sket med 
lånetilskud samt lån fra Kommunen og Staten. Efter ombygningen, der har kostet godt 1,1 
mill. kroner, indeholder huset to boliger. Det er Byfornyelsesselskabet, der har været rådgiver
på arbejdet. I selskabet har det været drøftet at indrette en feriebolig i baghuset, så man 
kan få udsendt et tilbud om byferie. Nysted har et af vore allerflotteste købstadsmiljøer, som 
bør bevares, fastslår regionchef Kjeld Andersen fra Byfornyelsesselskabet. (N.D.) 

17. aug. DR- TV har i fem dage arbejdet intenst på en udsendelse, der varer blot en halv time. Emnet 
er Aalholm Slot, og udsendelsen er et led i en serie på i alt otte. Seriens titel er "Gods, guld 
eller gæld", og Aalholm er et af de otte slotte, godser og herregårde, der beskrives i serien.

17. aug. Nysted Efterskoles køb af den tidligere Lollands Frugtplantage mellem Frejlev og Fuglsang, 
ser nu ud til at gå i orden. Den 13. august fik skolen godkendt et kreditforeningslån i ejen-
dommen, som foruden bygningerne er på 45 tønder land. Herefter kan skolen begynde på ind-
retningen af de nye lokaler, som skal være hjemsted for skolens landbrugselever. Efterskolen 
begynder det nye skoleår med omkring 120 elever, der overvejende kommer fra Sjælland og 
ikke som tidligere fra Københavns forstæder, oplyser skolens forretningsfører, Ole Hansen. 
(N.D.) 

19. aug. Den offentlige sti mellem Dalbakkevej og Øllebøllevej i Vester Ulslev skal bevares. Det har 
teknisk udvalg besluttet efter en anmodning fra Lars Jensen, Ryttervej 3, Vester Ulslev, der 
havde ønsket at få stien nedlagt. Han ejer jorden på begge sider af stien, som han fandt ge-
nerende for sit markarbejde.

20. aug. Havnerøgeriet i Nysted er blevet sat til salg. Den nuværende indehaver, Hans Jørgen Larsen, 
har besluttet at lukke i midten af september. - Det går godt om sommeren, men vinteren er 
for lang, og i røgeriet starter den lange tid allerede om to-tre uger, siger Hans Jørgen Larsen, 
der hentyder til, at afsætningen til sejlende turister er god nok, men det kniber med de lo-
kale beboere som kunder. Hans Jørgen Larsen overtog røgeriet i april 1992, da han købte det 
af Bent Pedersen. Røgeriet blev oprindelig startet af Ole Dvinge. Hans Jørgen Larsen er ud-
dannet murer, og vil formentlig vende tilbage til sit gamle fag i Danmark eller udlandet.

20. aug. Der må ikke opføres en lagerhal og værkstedsbygning i et boligområde, har teknisk udvalg 
fastslået, efter at have behandlet en ansøgning fra tømrermester Anders Jensen, Kettinge. 
Han ønskede at opføre en sådan bygning på 192 kvadratmeter i tilknytning til sin bopæl på 
Bøgevænget. I kommuneplanen er området udlagt til boligformål, og i en deklaration for 
området præciseres det, at området kun må anvendes til boligformål samt, at der kun må 
opføres villabebyggelse. 

20. aug. Danmarks Naturfredningsforening har vendt fingeren nedad overfor en ansøgning om tilladelse
til uddybning af et vandløb i Frejlev Skov. Det drejer sig om kommunevandløb nr. 20, Østre 
Bøgeløb, der kommer ind i skoven omtrent ved Store Guldhøj, og har et forløb på et par kilo-
meter. Skovejerne har ønsket tilladelse til at uddybe med 30-40 cm. Foreningen finder, at en 
regulering af vandløbet vil medføre, at det ændrer karakter til skade for både flora og fauna 
og de elementer af naturskov, der findes på stedet. Man peger bl.a. på, at der er et meget 
varieret insektliv med forskellige sommerfuglearter, og strækningen er endvidere voksested 
for mange gøgeurter, hedder det i udtalelsen fra Naturfredningsforeningen. Foreningen peger 
på, at vandløbet er omfattet af både skovloven og naturbeskyttelsesloven. Det indebærer, at 
der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation til foranstaltninger, 
som ændrer tilstanden. 

- Den meget voldsomme afvanding, der har fundet sted i de danske skove igennem mange år-
tier indebærer, at det er særlig vigtigt at bevare de resterende våde skovarealer, som leve-
sted for de planter og dyr, der er tilknyttet disse, skriver Danmarks Naturfredningsforening i 
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sin udtalelse. Museet i Maribo er af amtets landskabskontor blevet bedt om at se på forhol-
dene omkring vandløbet. Det skyldes de mange oldtidsminder, der er i hele skoven. 
Hvis amtets landskabskontor herefter indstiller, at ansøgningen afslås, vil det dog kræve en 
politisk behandling, før afgørelse træffes. 

20. aug. Aalholm Automobilmuseum og Aalholm Slot har haft glæde af det regnfulde sommervejr. på 
nuværende tidspunkt kan de to museer notere en samlet fremgang i publikumstilstrømningen 
på 20 procent i forhold til sidste år. Man regner med at nå op på 125.000 gæster i år. Det er 
14.000 gæster flere end sidste år. Automobilmuseet har haft omkring 8.500 gæster flere end i 
1992, og slottet 5.500 flere end i fjor. (N.D.) 

21. aug. Interessen for at aflevere tøj til de ca. 190 flygtninge i Røde Kors-lejren ved Nysted har været
særdeles stor. Man har nu måttet stoppe for modtagelsen af mere tøj, idet der ikke er depot-
plads til det. Det øjeblikkelige behov er dækket, og det har væltet ind med tøj og fodtøj, si-
ger Fernando Jørgensen, formand for foreningen Flygtningevenner, der har forestået indsam-
lingen sammen med lejrens ledelse. Andre effekter er der fortsat god brug for, bl.a. cykler, 
legetøj, lamper, køkkengrej. 

23. aug. Interessen for at se, hvordan omkring 190 bosniske flygtninge i teltlejren ved Nysted lever, var
utrolig stor. Da der blev holdt åbent hus i går, kom der skønsmæssigt mellem 300-400 og be-
søgte teltlejren ved Klostervej. Flygtningene havde lagt et stort arbejde i arrangementet, der
bl.a. omfattede bosnisk mad. Endvidere underholdt en professionel musiker, der nu er flygt-
ning, med balkanmusik på harmonika. 

23. aug. Gårdejer Gunner Kjerte, Vantorevej 48, er død efter kort tids sygdom kun 66 år gammel. Gun-
ner Kjerte, der var fra Thorup, drev i en årrække en ejendom i Grønnegade. Senere overtog 
han gården ved Vantorevej, hvor han med flid og energi viste sine evner til at drive et alsidigt
landbrug. Udover landbruget havde Gunner Kjerte en række interesser, der kom lokalsamfun-
det til gode. I omkring 30 år var han medlem af Hjemmeværnet, hvor han startede i de barske
kamppatruljer. Senere blev han aktiv i Hjemmeværnets oplysningstjeneste. I en række år var 
Gunner Kjerte Danmarkssamfundets lokale repræsentant, og mange foreninger og institutio-
ner har gennem årene fået overrakt faner fra ham.

For 12 år siden blev Gunner Kjerte valgt til byrådet som repræsentant for Fremskridtspartiet. 
Efter et par år brød han med dette parti og tilsluttede sig byrådets konservative gruppe. Gen-
nem byrådet og sin plads i skolekommissionen blev han stærkt engageret i skolebyggeriet i 
Nysted. Også i Nysted Menighedsråd har man kunnet glæde sig over hans indsats. Endelig har 
Gunner Kjerte i en årrække været domsmand i straffesager

24. aug. Venstre i Nysted vil af med sin topfigur i byrådet, fhv. borgmester Bent Bille-Hansen. - Enten 
trækker du dig eller også bliver du ekskluderet af partiet. Så klar er den melding, Venstres 
tidligere topfigur i Nysted Kommune har fået fra bestyrelsen i sin partiforening, der ikke øn-
sker at opstille den nuværende viceborgmester og socialudvalgsformand til kommunalvalget 
den 16. november. 

Bent Bille-Hansen havde af partiforeningens bestyrelse fået frist til i søndags med at trække 
sig, men han har ikke svaret. Bent Bille-Hansen blev indvalgt i Nysted Byråd i 1974. Fire år 
senere blev han viceborgmester, og endnu fire år senere indtog han borgmesterstolen. Den 
beholdt han i otte år. Da Leo Thorsen for fire år siden blev borgmester, aftalte han og Bent 
Bille- Hansen, at de skulle tage hver to år som borgmester. Problemet var blot, at en sådan 
aftale kan man ikke lave. Derfor blev aftalen, at Leo Thorsen skulle være borgmester i hele 
perioden, og Bent Bille-Hansen fortsatte som 1. viceborgmester og socialudvalgsformand. 

25. aug. Der bor 190 flygtninge i Røde Kors lejren på Klostervej i Nysted. De fleste af beboerne er fa-
milier. Den ældste voksne er 86 år, og der er 80 børn. Lejren består af 25 militære telte, 
overdækket med presenninger, foruden skurvogne og toiletvogne. Der er to køkkenvogne med 
gasapparater, to badevogne, et køleskabstelt, et TV-telt og et fællestelt. De fleste af beboer-
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ne kommer fra storbyer i Bosnien- Herzegovina, mange fra Sarajevo og Mostar. Flygtningene 
har status som asylansøgere. De ventes at få midlertidig opholdstilladelse efter særloven for 
flygtninge fra det tidligere Jugoslavien. Til dato har ingen af flygtningene i Nysted-lejren fået 
opholdstilladelse. Rode Kors har 13 medarbejdere i lejren. 

Uro i Venstre
27. aug. I en pressemeddelelse udsendt af formanden for Venstres partiforening i Nysted Kommune, 

John Wagtberg Hansen, hedder det, at bestyrelsen allerede for mere end et år siden meddel-
te Bent Bille-Hansen, at man fandt det ønskværdigt med en ændret samarbejdsform til alle 
sider. Desuden fandt man ikke Bent Bille-Hansens markering af partiet som tilfredsstillende. 
Bestyrelsen mener nu, at Bent Bille-Hansen ikke har levet op til bestyrelsens krav, ligesom 
løfter, der blev afgivet af ham, ikke er blevet Indfriet, hedder det videre i pressemeddelel-
sen. 

Det var som en konsekvens heraf, at bestyrelsen vedtog at henstille til Bent Bille-Hansen, at 
han undlod at opstille som kandidat til kommunevalget. Ved et møde i aftes meddelte Bent 
Bille-Hansen, at han ikke agter at trække sig frivilligt. I pressemeddelelsen fastslås det endvi-
dere, at bestyrelsen ikke på noget tidspunkt har stillet Bent Bille-Hansen en eksklusion i ud-
sigt. Man peger endvidere på, at man anser Bent Bille-Hansen for at være et både agtværdigt 
og afholdt menneske - på trods af manglende politiske resultater. 

28. aug. Forvalter Kurt Stoltze, Nysted Trælasthandel, forlader nu sit job for at gå på efterløn. Han har
været ansat i virksomheden i 38 år, og er for nylig fyldt 63 år. Kurt Stoltze er navnlig kendt i 
offentligheden for de mange sejre, han har hentet hjem til Nysted Skakklub. Han har flere 
bymesterskaber bag sig. 

28. aug. På Det Konservative Folkepartis opstillingsmøde har man udpeget de seks kandidater, der skal 
være på listen til byrådsvalget den 16. november. De seks er sideordnet opstillet. 
Det nuværende medlem af byrådet, konditor Bent Pedersen blev genvalgt med stor majoritet,
da afstemningen om førstepladsen blev gennemført særskilt på listen findes derefter 
følgende: 
Sygeplejerske Ellen Larsen, pastor emeritus Bjørn Ohl, der også er medlem af det nuværende 
byråd, direktør Jørgen Svendsen, halinspektør Knud Hacke og systemplanlægger Anders Finn 
Jensen. 

30. aug. Enten Nysted eller Sakskøbing får sit mistede Falck-heldøgnsberedskab tilbage. Det er et af 
resultaterne i en ny aftale, som amtet indgik med Falck i weekenden om ambulancebetje-
ningen i amtet. 

30. aug. Elektronikvirksomheden Poxy Print af 1991 i Nysted er nu erklæret konkurs. Det er sket den 
24. august efter en begæring af 16. august. 

30. aug. Det ser ud til at være en god ide at åbne Krumsøskolen for aktiviteter. Stedet har bl.a. været 
benyttet af en daginstitution med omkring 60 deltagere i en uge, og Niels Brock Handelshøj-
skolen i København har benyttet faciliteterne til et week-end arrangement. Der er 40 senge-
pladser til lejrgæsterne, og samtidig er der så god udenomsplads, at der kan slås telte op. 
Inden længe kommer en fodboldklub fra Hillerød og Maribo Badmintonklub på week-endop-
hold. 

Overnatningerne på centret kan i øjeblikket gøres op til omkring 425, og aktiviteterne be-
tyder også indtægter for en lokal vognmand, samt udlejning af sportscentret og hallens cafe-
teria. Bo- og Naboskab har fortsat deres aktivitetshus i centret, og herudover benyttes en del 
af Krumsøcentrets lokaler af det lokale forenings- og fritidsliv. (N.D.) 

1. sept. Det står nu fast, at Venstres mangeårige topfigur i Nysted Kommune, Bent Bille-Hansen, ikke 
stiller op for sit gamle parti ved kommunalvalget i Afgørelsen er faldet i forbindelse med et 
bestyrelsesmøde i partiforeningen i aftes og en drøftelse med Bent Bille-Hansen. Bille-Hansen
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har repræsenteret Venstre i Nysted Byråd i 20 år. Han har været borgmester i 8 år og vice-
borgmester i snart 8 år. 

2. sept. Den tidligere brugsforening i Frejlev er blevet solgt til Pædagogisk Træningscenter i Nysted. 
Det er en selvejende institution i nær tilknytning til Nysted Efterskole. I bygningerne bliver 
indrettet træningsboliger for otte elever, ligesom der er bolig for en familie, der skal føre til-
syn med eleverne. Foruden boligerne skal der indrettes tekstilværksted med undervisningslo-
kaler i bygningen, der har stået tom i flere år. Det forventes, at istandsættelsesarbejderne vil
koste et par hundrede tusinde kroner. 

3. sept. - Du er ekskluderet af partiet fra den 6. september 1993. Det var konklusionen på det brev, 
tidligere borgmester Bent Bille-Hansen i modtog fra bestyrelsen for Venstre i Nysted Kommu-
ne. 

Eksklusionen begrundes bl.a. med manglende politiske resultater og med, at Bille-Hansen ikke
har fulgt bestyrelsens henstillinger om at markere sig kraftigere i byrådsarbejdet. - Jeg regne-
de da også med, at der ville stå sådan i brevet, de har jo truet med det tidligere, siger Bent 
Bille-Hansen. - Jeg vil spekulere lidt på, om jeg eventuelt skal lave min egen liste til kommu-
nalvalget den 16. november, siger Bent Bille-Hansen, der oplyser, at han fået støtte og opfor-
dring til denne fremgangsmåde. 

4. sept. Halm, der for blot få år siden var et besværligt sideprodukt, kan i løbet af kort tid gå hen og 
blive en mangelvare på Lolland-Falster. Hvis det regnfulde vejr fortsætter, kan lokale land-
mænd komme i den situation, at de ikke er i stand til at levere den mængde halm til bl.a. 
Varmeværket i Nysted, som de er kontraktligt bundet til. - Vi håber, at det ikke går så galt. 
Ellers må vi ud og forsøge at finde halm andre steder - eller i værste fald erstatte halm med 
olie, siger formanden for halmleverandørerne ved Nysted-værket, Vagn Brædder, Vantore. 
Omkring en tredjedel af halmen ligger stadig på markerne, og mere og mere bliver ødelagt af 
regnen. Vagn Brædder er een af de næsten 100 leverandører, der har garanteret omkring 15 
tusinde tons halm til de tre halmvarmeværker, Nysted, Toreby og Væggerløse. 

7. sept. Antallet af gæster på Aalholm Slot og bilmuseet er steget med 15 procent i forhold til i fjor. 
Det elendige sommervejr har fået turister til at søge indendørs. På slottet er der indtil nu 
registreret 44.200 gæster. på automobilmuseet har der været 62.000 gæster. 

8. sept. Fra begyndelsen af oktober skal de tre sognepræster fra sognene omkring Nysted varetage 
opgaverne ved præsteembedet i Nysted. Det fortsætter de med, indtil der bliver fundet og 
indsat en afløser for Niels M. Kejlaa, der forlader embedet med udgangen af året, men ind-
stiller sit virke efter gudstjenesterne søndag den 3. oktober. Ved gudstjenesterne i Vantore og
Nysted Kirker den 3. oktober bliver der lejlighed til at tage afsked med Kejlaa, der har virket 
i de to sogne i 13 år.

9. sept. Fru Ruth Høi, Nysted, satte for nylig sig i spidsen for en underskriftsindsamling med krav om, 
at Nysted igen får en døgnbetjent ambulance. Ruth Høi har sørget før aflevering af 1800 un-
derskrifter, indsamlet på hendes initiativ i og omkring Nysted. Desværre var indsatsen forgæ-
ves, idet Amtsrådet har besluttet at Nysted fortsat skal have en ambulance, der kun er be-
mandet i dagtimerne. Borgerne i området skal derfor fortsat vente  på en ambulance fra Ny-
købing F., Maribo eller Sakskøbing. 

9. sept. Beboerne i Røde Kors asyl-teltlejren ved Klostervej, har alle fået en dansk kontaktfamilie i 
Nysted eller omegn, som de kan mødes med en gang imellem, og som de kan hente lidt støtte
hos. Ved en tøjindsamling for nylig væltede det ind med tøj, oplyser formanden for Flygt-
ningevennerne, Fernando Jørgensen. Det kniber dog stadigvæk med at skaffe cykler til alle, 
ligesom man gerne vil have gammelt husgeråd. (N.D.) 

11. sept. Amatørteatergruppen "Pisterne" er af Dansk Amatør Teaters Samvirke udvalgt til at repræsen-
tere Danmark i en "Europæisk Seniorteater Festival" i delstaten Brandenburg i det tidligere 
DDR i dagene den 28. september til 2. oktober. Det er et stort internationalt amatørteater-
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stævne som led i "Europæisk Ældreår 1993". Den lollandske gruppe kommer i selskab med 
amatørskuespillere fra Østrig, Schweiz, Belgien, Holland og Tyskland. 

Gruppen opfører "Nye ideer" af stykkets forfatter og instruktør Helle Bækkel og varer en time.
Oversættelser vil være til publikums rådighed, så de tyske teatergængere kan følge med i 
handlingen. Helle Bækkel er i gang med det næste debatstykke - nummer ti i rækken. Stykket
får titlen ”Alle gode gange 10” og premieren er fastsat til den 29. januar 1994. 

13. sept. Den 7. september er der indledt konkursbehandling af EI- Toni Lighting Center APS i Frejlev på
begæring af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. (N.D.) 

14. sept. 107.000 gæster har passeret tælleapparaterne på Aalholm, og sæsonen varer seks uger end-
nu. 

15. sept. Et kommunalt tilgodehavende på 600.000 kroner for udledningen af spildevand fra den kon-
kurslukkede virksomhed Poxy Print er sendt til behandling i Landsretten. Beløbet er anmeldt 
af kommunen til konkursboet, men der er tilsyneladende ikke blevet taget højde for disse 
penge, da ejendommen ved Egevænget blev overdraget til det nye Poxy Print af 1991, der nu 
også er under konkursbehandling. I det nye konkursbo har Nysted Kommune et krav på om-
kring 1 million kroner, der omfatter afgifter på spildevand samt ejendomsskatter. 

2 danmarksmestre
15. sept. Nysted fik to danske mestre i weekenden, da DM i motocross blev afviklet i Systofte på Fal-

ster. Det var Lene Reimer og Jesper Strate, begge fra Lågerupbanen. Lene Reimer er den 
første pige nogensinde, som vinder et DM i motocross. Hun vandt mesterskabet i klasse 3 A, 
som kører på fire-gears 50 cm3 cykler. Hun går i 7. klasse på Nysted Skole. Jesper Strate er 22 
år, og han vandt i klasse 6 B, som er den største indenfor motocross. Deltagerne i klassen 
kører på crosscykler med 80 cm3 motorer og 6 gear. 

16. sept. "Budgettet rummer ikke plads til udskejelser af nogen art. Hvis jeg sidder på kassen næste år 
også, vil jeg sidde hårdt". Med de ord forelagde borgmester Leo Thorsen i aftes 1994-bud-
gettet for Nysted Kommune, der har en årsomsætning på 108 millioner kroner. 

16. sept. Kirkeskatten for 1994 nedsættes fra 1,2 procent til 1,1 procent. Det er andet år i træk, at 
kirkeskatten nedsættes. 

17. sept. Sytten beboere har forladt Røde Kors Teltlejren i Nysted på grund af efterårets pludselige og 
voldsomme komme med regn og storm. De er midlertidig flyttet til Krumsø Aktivitetscenter.

17. sept. De hollandske specialtropper, der som et led i Nato-øvelsen "Action Express" har været på 
Nysted-egnen, havde kun ros tilovers for Hjemmeværnskompagni Nysted, der torsdag aften 
med succes forsvarede to ud af fire stillinger langs Flintinge Å. (N.D.) 

18. sept. Hanne Koch er ny i gadebilledet i Nysted. Hun har netop åbnet "Nysted Helse" i Adelgade 31 til
glæde for de mange, der begræd lukningen af "Sport og Helse" for nylig. 

20. sept. Centralkøkkenet på Solgården i Herritslev har også været under lup i forbindelse med bespa-
relsesforhandlinger for 1994-budgettet. Flere undersøgelser har dog dokumenteret, at køk-
kenpersonalet godt kan klare sig i en sammenligning med andre, hvad angår madens kvalitet 
og pris, siger socialudvalgsformand Bent Bille-Hansen.

Dermed er der lagt låg på alle yderligere sparekrav overfor Centralkøkkenet, der mandskabs-
mæssigt efterhånden er skåret ned til sammenregnet knap ti heltidsansatte. Den kommunale 
tilskudspris vil i det kommende år blive på tretten kroner pr. portion mad. Hertil skal lægges 
transportudgifterne på ca. 12 kroner pr. portion. Centralkøkkenet producerer hver dag mad til
140 pensionister. Heraf er halvdelen specialkost, der enten skal blendes eller skæres i små-
stykker. Derudover stiller køkkenet personale til rådighed for cafeteriet på Solgården. For-
brugertaksten for at modtage den daglige mad på to retter fra Centralkøkkenet vil i 1994 
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blive på 40 kroner. 

21. sept. Den 14. september i år var der ti unge ledige i Nysted Kommune imod fire unge som ledige i 
september 1992. Ungdomsvejledningen, der forestås af uddannelses- og erhvervskonsulent 
Ebbe Balck Sørensen, har i øjeblikket kun seks unge i projekt - eller jobtilbud. Det er en hal-
vering siden maj. Af de ti ledige er kun fire over 18 år. 

22. sept. Nysted og Vantore sogne skal have ny kirkesanger, idet Inger Borst Jensen trækker sig tilbage 
med udgangen af oktober måned. Inger Borst Jensen har været kirkesanger siden 1981.

22. sept. På et møde i aftes opstillede Venstre tandtekniker Børge Stenstrup øverst på listen til kom-
munalvalget den 16. november. Børge Stenstrup har tidligere siddet i Nysted Byråd i 16 år 
valgt af Venstre. Af partiets nuværende byrådsmedlemmer vil kun Tove Andersen og Kirsten 
Wagtberg Hansen opstille. Bent Løje ønskede ikke genopstilling, og Bent Bille-Hansen er smidt
ud af partiet. 

22. sept. Nysted spejderne holdt i week-enden loppemarked med en omsætning på omkring 28.000 
kroner. Man regner med, at der vil være 20.000 kr. tilbage til brug i spejderarbejdet, når 
udgifterne er trukket fra.

23. sept. Der bliver ingen kandidater fra Socialistisk Folkeparti på stemmesedlen til byrådsvalget i 
Nysted den 16. november. Partiet har opgivet at stille op. Der er kun seks medlemmer af 
partiets lokale afdeling. SF opstillede til valget for fire år siden og kom ikke i byrådet. 

24. sept. El-firmaet Herritslev El, Sakskøbingvej 71, er blevet erklæret konkurs. Firmaet blev i sin tid 
startet af installatør Preben Jensen og efter hans død solgt til en mand fra Sønderjylland. Han
solgte det videre til Ole Skovby, der siden har stået for virksomhedens drift. 

28. sept. Det Radikale Venstres topfigur gennem mange år i Nysted, Børge Wilcken-Petersen, er også 
partiets spidskandidat til byrådsvalget den 16. november. På opstillingsmødet lavede man en 
kandidatliste, der foruden Børge Wilcken-Petersen omfatter: Signe Christensen, Kettinge, 
Rikke Kofod, Kallehave, Palle Borst, Nysted og Monna Jensen, Musse. 

30. sept. De, der har tilsluttet sig fjernvarmeforsyningen fra halmvarmeværket i Nysted, skal tvinges til
at blive forbrugere, og andre i forsyningsområdet skal tvinges med i løbet af ni år. Det er den 
indstilling, som kommunens tekniske udvalg har udarbejdet til afgørelse på byrådsmødet den 
13. oktober. Samtidig slår udvalget fast, at varmeværkets drift i kommunalt regi skal hvile i 
sig selv. Der må ikke bruges een eneste skattekrone på at få det til at løbe rundt. 

30. sept. Til den kommunale ungdomsskole i Nysted er der tilmeldt 173 unge, og der gennemføres un-
dervisning i 16 hold. 13 af de tilbud, Ungdomsskolen havde programsat, bliver ikke gennem-
ført. Flere af de hold, der gennemføres, har voksne deltagere. Det gælder bl.a. EDB og 
spansk, hvor de voksne deltagere er langt i overtal. 

Ros til Nysted
1. okt. "Fortættet idyl", "Stemning i særklasse". Det er blot et par af de betegnelser, der bliver hæf-

tet på Nysted by i en artikel af journalist Peter Olesen - den tidligere TV-vært. Artiklen brin-
ges i det seneste nummer af bladet "Mad & Bolig". Her får Nysted tre farvesider med gratis 
turistreklame. 

Peter Olesen peger bl.a. på, at Nysted er en by, der værner om sine huse og passer næsten 
optimalt på dem. "Helhedsindtrykket er en ualmindelig velbevaret og meget smuk by", skriver 
Peter Olesen, der drager sammenligning med Svaneke og Ærøskøbing. "Men så er vi også i 
særklasseafdelingen", mener han. 

Peter Olesen har dog også fundet ting, han mener kunne forbedres, bl.a. huse med store ga-
bende vinduer, stiftmosaikker på facader, uheldige døre og grimme mursten udenpå gamle 
huse. Det er dog alt sammen småulykker, mener Peter Olesen, der finder, at hovedindtrykket 
er idyl og stemning i særklasse. Med gadespejle og finurlige nedløbsrør. "Kun kunne man ønske
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for byen, for de fastboende og for de mange danske og udenlandske turister, at byen fik den 
sidste finish og helt udsøgte behandling. Nysted fortjener det og står nærmest og beder om 
det med al sin bygningsmæssige pænhed og bedårende beliggenhed", slutter den kendte 
journalist og forfatter, der har gjort det til sin livsopgave at gøre opmærksom på smukt og 
grimt i danske byer. 

2. okr. Den tidligere venstreordfører, viceborgmester Bent Bille-Hansen, der for nylig blev eksklude-
ret af Venstre, stiller nu med sin egen liste til kommunalvalget den 16. november. Syv kan-
didater er klare. Bent Bille-Hansen står øverst, og i alfabetisk orden er de øvrige: Dorthe 
Bondo, Frejlev, Helle Bækkel, Ø. Ulslev, Hans Jørgen Hansen, Herritslev, Ib Henriksen, Ket-
tinge, Ivan Jensen, Nysted og Helle Løje, Frejlev. Listen får navnet Borgerlisten, og den har 
taget partibogstavet "L".

4. okt. "Vi vil savne Jer". Med de ord tog sognepræst Niels M. Kejlaa i går fra prædikestolene afsked 
med menighederne i Vantore og Nysted. Ved sammenkomsten bagefter i præstegården havde 
formanden for Nysted Menighedsråd, Gunnar Leth Petersen, en afskedsgave med til præste-
parret: Et ur. Elna og Niels M. Kejlaa har allerede forladt byen og taget bopæl i Sakskøbing. 

Nysted Skakklub
5. okt. Nysted Skakklub fejrer på lørdag sit 50-års jubilæum. Der er dog spillet skak i byen langt tid-

ligere, idet klubben råder over protokoller, der viser, at der allerede i 1921 blev dannet en 
skakklub. Dengang havde klubben navne som: Doktor Jacobsen, godsforvalter Damkier, gods-
fuldmægtig Larsen, direktør Johannes Larsen, Kalkværkerne, murermester Jens Hansen, mal-
ermester Viktor Clausen, malermester R. Bjerregaard, barbermester Sjelle, bogholder Lau-
rentius Larsen, ølhandler Leth og snedkermester Lindahl på sin medlemsfortegnelse. På et 
tidspunkt skete der en sammenlægning med klubben i Frejlev. Herfra nævnes personer som: 
Brødrene, købmand Carl Bille og Bendix Bille, ligesom også J. Høj og Axel Høj er på listen fra 
Frejlev. 

Den 13. december 1922 havde klubben besøg af den russiske stormester Nimsowitsch, der 
holdt foredrag - på dansk - og spillede simultan mod 25 mand. Kun godsforvalter Damkier kun-
ne besejre mesteren, der vandt 22 partier og spillede to remis. I den gamle protokol er der i 
1923 skrevet: "Ingen klub på Lolland-Falster foran os og ingen ved siden." Skakklubben var 
absolut en klub med ambitioner. 

Klubben blev opløst i begyndelsen af 1930'erne. I 1943 blev den nuværende klub dannet på 
initiativ af farvehandler Knud Andersen, CBU-manden Verner Nielsen, Skjold Madsen og Robert
Jensen. Klubben har i dag 35 medlemmer og klubbens bedste hold er placeret i mesterræk-
ken. 

Nogle af klubbens bedste spillere gennem tiderne har været: Advokat Steen Møller, Nysted, 
gårdejer Albert Laustsen, Frejlev, der spillede om verdensmesterskabet i korrespondanceskak.
Endvidere købmand Johannes Madsen, V. Ulslev, forvalter Kurt Stoltze, Ø. Ulslev og Kim 
Nielsen, Nysted. Siden 1964 har klubben haft spillelokale i Villa Rosenly, hvor formanden 
Børge Wilcken-Petersen bor. Han blev valgt som formand i 1973 og blev afløst efter 15 år. For 
to år siden blev han igen valgt til formand. Der har i alt været ti formænd på de 50 år. 

Klubben har i dag to æresmedlemmer, Valdemar Sørensen, der var formand i 1960'erne, og 
Gunnar Jørgensen, der har været medlem i samtlige 50 år. Foreningens ældste aktive, Borup 
Petersen, 83 år, har med en enkelt afbrydelse været med i foreningen fra starten i 1943. 

9. okt. Fuglehaven i Bregninge er blevet en af Kommunens gode turistattraktioner. I 1993-sæsonen er
mere end 10.000 gået igennem tælleapparaterne, og Sara og Leif Sakariassen håber, at dette 
tal forøges, idet man har besluttet ekstraordinært at holde åbent i skolernes efterårsferie.

12. okt. Lollandsfonden har ydet et tilskud på 52.000 kroner til 29 forskellige foreninger i Nysted Kom-
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mune. Lollandsfonden administreres af Den Danske Bank, og har i årenes løb uddelt adskillige 
hundrede tusinde kroner i lokalsamfundet. 

12. okt. Det dårlige sommervejr har bl.a. givet sig udslag i, at medlemmerne i Nysted Roklub den for-
løbne sæson kun roede 3100 kilometer. Det er en tilbagegang på omkring 1000 kilometer. 

13. okt. På generalforsamlingen i Handelsstandsforeningen genvalgtes til bestyrelsen Dorrit Larsen og 
Børge Pontoppidan. Regnskabet blev forelagt af Peder Hansen. Det udviste et overskud på 
godt 9000 kroner. Det er fremkommet efter et kommunalt tilskud på 20.000 kroner, der har 
givet foreningen mulighed for flere aktiviteter. 

16. okt. De knap 200 flygtninge fra det tidligere Jugoslavien i teltlejren på Klostervej indledte i går 
flytningen til den nyopførte flygtningelandsby syd for Nysted Skole. Der er plads til 175 
flygtninge i landsbyen, og de, der ikke er plads til, vil blive anbragt i Holeby. 

18. okt. Fodboldklubben B1990 opnåede ved en kamp i går en plads i LF-serien i fodbold. Med opryk-
ningen nåede klubben det mål, der blev sat ved sammenlægningen af boldklubberne i Kettin-
ge og Nysted for tre år siden. 

18. okt. Spejderne i Nysted kom i weekenden i kontakt med så fjerne steder som Indonesien og Au-
stralien, da de deltog i det verdensomspændende JOTA- projekt, hvor spejderne arbejder 
med kortbølgeradioer. Fra spejderhytten på Mosen var der forbindelse med 81 andre radio-
stationer fordelt på 33 lande, bl.a. Japan, USA, Venezuela og Hviderusland. 

18. okt. Menighedsrådene i Vantore og Nysted sogne har udpeget tidligere forstander Johannes Ander-
sen, Sønderskovhjemmet, som ny kirkesanger ved de to kirker. Johannes Andersen er i forve-
jen kirkesanger i Kettinge og Bregninge Kirker, hvor han fratræder, når der er fundet en af-
løser for ham. Johannes Andersen efterfølger Inger Borst-Jensen. 

18. okt. Fremskridtspartiet i Nysted Kommune har kun fundet een kandidat til sin liste til byrådsvalget
- partiets nuværende byrådsmedlem Erik Stær, der også er formand for partiforeningen. Den 
hidtidige formand, Niels Ulrich Brydesen og Erik Stær var ikke enige om den politiske linie, 
som partiet skulle føre, fortæller Erik Stær. På en generalforsamling den 4. oktober valgte 
medlemmerne Erik Stær som formand. 

20. okt. Spejderne i Nysted udgiver for 6. gang et julemærke, og motivet er denne gang Nysted Råd-
hus. Med julemærkerne følger et omslag, hvorpå Rådhusets historie fortælles. De nye jule-
mærker blev i går officielt præsenteret for undervisnings- og kulturudvalget, der kvitterede 
med en check på kr. 2.500. Det er en regel, at den der lægger motiv til årets julemærke, bi-
drager med kr. 2.500 til produktionsomkostninger. Spejdernes julemærke er efterhånden 
blevet et samlerobjekt. Mange køber dem år efter år for at gemme dem. 

20. okt. Vælgerne i Nysted Kommune får syv kandidatlister med 41 kandidater at vælge imellem til 
kommunalvalget den 16. november. Fristen udløb i går klokken tolv, og blandt listerne er en 
ny. PFP, der betyder: Partiet for fremadrettet Politik. Den har kun en enkelt kandidat, Hen-
ning Strøkjær, Frejlev. Socialdemokratiet stiller med tolv kandidater, Radikale Venstre fem, 
Konservative med seks, Borgerlisten med syv, Venstre med ni, og Fremskridtspartiet med een 
kandidat. 

20. okt. Elleve ansøgere har lagt billet ind til embedet som sognepræst i Nysted og Vantore, der er le-
digt pr. 1. januar. Efter behandling hos Biskoppen og provst Niels Roland skal de to menigheds-
råd foretage en udvælgelse og endelig indstilling. Derefter træffer Kirkeministeriet den ende-
lige afgørelse. 

21. okt. Det er definitivt slut med opstilling af vindmøller i Nysted Kommune. Byrådets ønske om at få 
standset opførelsen af enkeltstående møller er dermed opfyldt. Naturklagenævnet har netop 
givet meddelelse om afslag på en ansøgning om etableringen af en vindmølle i Sønderhave. 
Dermed opretholder nævnet den afgørelse, som kommunen tidligere har truffet. Den kommu-
nale vindmølleplan fastslår, at der i Nysted Kommune kun må opstilles vindmøller i en vind-
møllepark ved Handermelle. Denne plan er blevet anket af Amtet, der dog ikke har anket 
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kommunens beslutning om, at der ikke kan anbringes vindmøller andre steder, end ved Han-
dermelle. Dermed står denne beslutning fast. 
Der er ikke mere at gøre, heller ikke for de omkring femten ansøgninger om tilladelse til 
opførelse af vindmøller, vi har liggende, siger Bent Petersen. 

22. okt. Den 1. september i år var der 594 elever på kommunens tre skoler. Det er ni flere end et år 
tidligere. Eleverne er fordelt med 241 på Brydebjergskolen, 211 på Kettinge Skole og 142 på 
Nysted Skole. 60 børn fra kommunen modtager undervisning andre steder. Heraf går 14 elever
i private skoler, og det svarer til mellem to og tre procent af det samlede elevtal. Landsgen-
nemsnittet er 11,5 procent. - Det må vi tage som et udtryk for, at der er tilfredshed med vore
skoler, konstaterer Jette Olsen, der er formand for undervisnings- og kulturudvalget. 

Fra Nysted Kommune er der 28 elever på efterskole, syv er på Margretheskolen i Maribo, fire 
på Blæsenborgskolen, og fire børn er i familiepleje udenfor kommunen. Der er desuden tre 
elever, der undervises på andre kommuners skoler. 

22. okt. Trafikministeriet har givet afslag på en ansøgning fra bierhvervsfiskere fra Rødby Havn, der 
havde ønsket at etablere en privat bådebro ved Høvænge Havn. Begrundelsen for afslaget er, 
at det iflg. regionsplanen ikke tillades en udvidelse af havnen.

22. okt. Tidligere havneopsynsmand Edvin Andersen, Fiskergade 13, Nysted, er efter nogen tids syg-
dom død. Han blev 67 år. Ved Edvin Andersens død har havnen i Nysted mistet en af sine mest 
karakteristiske skikkelser. Selvom han trak sig tilbage som havneopsynsmand for syv år siden, 
fortsatte han med at drive fiskeri indtil for et par måneder siden, hvor kræfterne ikke længe-
re tillod ham at tage ud til ruser og garn. Edvin Andersen var født i Nysted, og var i en årræk-
ke ansat ved kommunen, indtil han blev havneopsynsmand. Han var ikke mindst populær 
blandt de tyske sejlere, og efter en konkurrence i et tysk sejlsportsblad for nogle år siden 
blev han blandt de tyske sejlere udnævnt til den mest populære havnechef. Edvin Andersen 
efterlader sin hustru og en søn. 

23. okt. Fra nytår flytter ejendomsmægler Mogens Kildsgaard, Nysted ind i den ejendom på hjørnet af 
Adelgade og Slotsgade, hvor Handelsbanken tidligere havde til huse. Bygningen har stået tom 
siden 15. oktober 1990, da bankens daværende afdeling flyttede sammen med Den Danske 
Bank, efter de to pengeinstitutters fusion. Mogens Kildsgaard har i en årrække drevet virk-
somhed som ejendomsmægler i Adelgade 76. Ejendommen tilhørte og rummede oprindelig 
Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbank. For godt 25 år siden blev denne bank opslugt af 
Handelsbanken, der drev filial i ejendommen frem til sammenlægningen med Den Danske 
Banks afdeling i byen. 

27. okt. Den forbindelse, der nu gennem halvandet år har været mellem Nysted og byen Plau i det tid-
ligere DDR, bliver nu officiel. Ved en sammenkomst på lørdag i Plau bliver venskabsbyaftalen 
mellem de to byer underskrevet. Plau ligger omkring 80 kilometer syd for Warnemünde. Den 
har 6.700 indbyggere, og fik i år 1235 købstadsrettigheder. Medens Nysteds hidtidige ven-
skabsforbindelser til andre byer - de nordiske og Dahme i Holsten - overvejende har været af 
kulturel karakter, er formålet med den nye venskabsforbindelse først og fremmest på det er-
hvervsmæssige område. Nysted kan bl.a. bruge sine erfaringer om rensningsanlæg i Plau, hvor
hele byens kloaksystem er i en elendig forfatning. 

29. okt. Et landsbyråd med forskellige udvalg skal sørge for, at flygtningene i landsbyen ved Nysted får
et udbredt selvstyre, der giver dem indflydelse på, hvordan livet i landsbyen skal forme sig. 
Under rådet nedsættes forskellige udvalg, der bl.a. skal tage sig af økonomi, børnepasning, 
undervisning m.v. Landsbyen er normeret til 175 personer, men der er kun 162 i området, idet
der er taget hensyn til størrelserne i de enkelte familier. 40 flygtninge har i en periode været 
indkvarteret på Krumsøcentret. Nogle af dem er flyttet tilbage til landsbyen i Nysted, og de 
sidste 20 flytter i dag til centret i Holeby. 

30. okt. "Dejligste havn i Danmark". Den betegnelse har en tysk sejler brugt om havnen i Nysted i for-
bindelse med den undersøgelse, der i sommer er foretaget af gæstesejleres holdning til en 
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række udvalgte havne på Lolland-Falster og Møn. I Nysted har der været 226 spørgeskemaer 
udfyldt af gæstesejlere. 

De fleste finder, at miljøet er pænt og rent, at der er gode faciliteter, god service, gode ind-
købsmuligheder, en super havnefoged og en dejlig by. Flere af sejlerne har advaret imod 
etablering af en marina - så vil charmen gå tabt, mener de. Gæstesejlerne har dog også en 
række praktiske ønsker, hvoraf nogle er ret billige at opfylde, medens andre vil være kost-
bare. Det vil bl.a. blive dyrt at forbedre afmærkningen ved Østre Mærker, der markerer gen-
nemsejlingen på Rødsand. Hidtil har Nysted Kommune og Farvandsvæsenet ikke kunnet finde 
pengene til det. Spørgeskemaerne danner grundlag for udarbejdelse af en rapport om "Blå 
turisme".

1. nov. Seks danske VVS folk, der kan lave vand-, varme- og kloakinstallationer, kan omgående få klo-
akarbejde i den tyske by Plau. Det er det første konkrete resultat af den venskabsbyforbin-
delse, Nysted har indledt med den tyske by Plau i det tidligere DDR. En delegation fra Nysted 
var i weekenden på besøg i Plau for at undertegne aftalen om venskabsforbindelsen mellem 
de to byer. Med sig hjem til Nysted fik man ordren: Seks VVS folk omgående! Underskrivelsen 
af aftalen foregik på rådhuset i den tyske by, hvor Leo Thorsen underskrev aftalen for Nysted, 
og Plau's borgmester, Axel Tohtz underskrev for Plau.

4. nov. Fra den 1. december får Kettinge Skole en ny lærer. Det er Marie Malmstedt, der afløser Vivi 
Bjerregaard, der netop har tiltrådt en stilling på Sakskøbing Skole. (N.D.) 

5. nov. Medlemmerne af Nysted og Omegns Sportsfiskerforening har ved foreningens arrangementer i 
1993 fanget i alt 1226 kilo fisk. På generalforsamlingen uddeltes årspokaler for de bedste 
fangster. Der var kun tilmeldt een fanget aborre - på 350 g, og den sikrede aborrepokalen til 
Flemming Skafte. Kim Olsen fik geddepokalen for en krabat på 4,2 kilo. Ørredpokalen tildeltes
Svend Erik Jørgensen for en fisk på 3,7 kilo, og han fik også torskepokalen for en torsk - fan-
get på Øresund - på 20,0 kilo. Svend Erik Jørgensen var også den lystfisker, der noterede sig 
for den største samlede indvejning ved konkurrencerne - 129,8 kilo. Til bestyrelsen genvalgtes
Hardy Høj, Michael Nættermann og Flemming Skafte.

6. nov. Fra nytår reguleres taksterne på daginstitutionsområdet med beskedne procentsatser på mel-
lem to og fire. Fuldtidspladserne i Birkehuset, Humlebien og Nysted stiger til hhv. 1120 kr., 
1030 kr. og 1070 kr. Med disse takster ligger Nysted Kommune tæt på landsgennemsnittet, der
er 1034 kr. for en fuldtidsplads. Også formiddags- og eftermiddagspladserne i børnehaverne 
reguleres. Skolefritidsordningen stiger til 765 kr. om måneden, og dagplejetaksten for en hel-
dagsplads til 1295 kr. 32 ugentlige pasningstimer vil koste 865 kr. om måneden. 

9. nov. Jørn's Varmeservice og VVS i Nysted har sendt seks VVS folk til den nye venskabsby Plau. De 
skal Indrette 55 badeværelser i et nyt hospital. Aftalen er kommet i stand ved Nysted Kom-
munes mellemkomst efter at der i forrige weekend blev underskrevet en venskabsaftale mel-
lem de to byer. Arbejdet har en speciel karakter, idet vandet til skylning af toiletter ikke ta-
ges fra den sædvanlige vandforsyning, men fra søen ved Plau. Dermed spares der grundvand 
til dette formål. 

10. nov. Bedstemors opskrifter står på menuen, når der holdes fest i Frejlev Forsamlingshus lørdag den
20. november. Det skal være en fest som i 90-erne - altså dem for 100 år siden. Det er Lokal-
historisk Forening for Nysted Kommune, der sammen med de tre Husholdsforeninger i Øster 
Ulslev, Frejlev og Nysted har tilrettelagt en sådan festaften. I aftenens løb bliver der opvis-
ning af Folkedanserne fra Gamle Danses Værn samt underholdning. Arrangørerne ser gerne, at
deltagerne møder op i tøj, der minder om 1890-erne. 

10. nov. Børge Pontoppidan er fortsat formand for Handelsstandsforeningen, efter at bestyrelsen har 
konstitueret sig. Per Winther fortsætter som næstformand, Peder Hansen som kasserer, Dorrit
Larsen som sekretær og Anne Svendsen som lobbyist.
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12. nov. Bygningerne, der rummede den konkursramte elektronikfabrik Poxy Print, bliver nu sat til 
salg, og dermed går man i gang med at realisere det sidste store aktiv i boet. Det sker i håb 
om at undgå en tvangsauktion, som vil betyde tab for panthavere og boet. - Jeg kan forestille 
mig, at et par håndværkere eller tre kan anvende bygningerne, siger Finn Hermansen, der var
direktør i Poxy Print, og som i sin tid var med til at starte virksomheden. Maskinerne i virk-
somheden er blevet solgt for højeste bud. I går var det resten af inventaret, der skulle sæl-
ges, men ikke alle effekter blev afsat.

15. nov. Foreningen "Flygtningevenner i Nysted" står uden formand. Fernando Jørgensen, der i sommer
tog initiativet til at starte foreningen, har i et brev til de øvrige bestyrelsesmedlemmer med-
delt, at han ikke ønsker at fortsætte på formandsposten. - Jeg vil hellere arbejde mere aktivt
i flygtningelejren, som jeg besøger hver dag, og lade andre tage sig af det administrative, 
siger Fernando Jørgensen. Jeg har været med til at sætte det hele på skinner, og jeg mener, 
at jeg har gjort, hvad jeg kunne. 

Iflg. foreningens kasserer, Jan Ploug Pedersen, har der været lidt skænderi i bestyrelsen om 
nogle småting, men ingen er uvenner. - Det bliver svært at finde en formand, der er lige så 
energisk som Fernando Jørgensen har været, siger Jan Ploug Pedersen. 

Nysted Sejlklub
15. nov. Ved Nysted Sejlklubs Broanlæg er vandstanden efterhånden kritisk lav, og ingen kan åbenbart 

sige, hvornår en oprensning af Nysted Nor kan foretages. - Kommunen har søgt klaptilladelse, 
men har fået afslag. Efter at vi har begyndt at betale havneafgift, er det kommunens opgave 
at sørge for, at der er vand at sejle i, sagde formanden for Nysted Sejlklub, Svend Malmstedt i
sin beretning ved generalforsamlingen. 

Formanden understregede, at sejlerne ikke var sure, men i stedet for vil søge et konstruktivt 
samarbejde med kommunen for at løse fælles problemer. Årets flidspokal blev tildelt Dan 
Larsen, som deltog i tretten sejladser ud af tretten mulige. Jens Christensen fremlagde drifts-
regnskab med et underskud på 8.500 kr. Den likvide kapital er på ca. 124.000 kr., og med 
klubhus, broer, både og andet materiel er klubbens samlede egenkapital på omkring 464.000 
kr. Svend Malmstedt genvalgtes som formand. Til bestyrelsen nyvalgtes Kurt Eigil Jensen til 
afløsning for Jesper Rasmussen. 

16. nov. Nogle af Emil Aarestrups digte vil nu blive udgivet på et tysk forlag. Det er en familie fra den 
tyske by Bissendorf, der i sommer besøgte Nysted, der står bag dette initiativ. Familien blev 
under besøget stærkt interesseret i planerne for Aarestrups Hus i Adelgade, og meldte sig ind 
i foreningen "Digteren Emil Aarestrups Hus i Nysted". Den tyske familie har bestilt bagbygnin-
gen til leje i to uger næste sommer. Denne bygning har i år været udlejet i alt syv uger og har
desuden været beboet i tre weekends. Foreningen tilbyder nu sine medlemmer, at de kan leje
baghuset for en weekend for 100 kr.

16. nov. Foreningen bag svømmebadet i Kettinge "Svømmebadets venner" må konstatere et driftsun-
derskud på 10.000 kr., trods en stor indsats for at skaffe ekstra indtægter til driften af svøm-
mebadet. Man vil nu anmode kommunen om en garanti til dækning af et eventuelt driftsun-
derskud. Kommunen betaler vandafledningsafgift for svømmebadet og har flere gange tidlig-
ere afvist at yde yderligere tilskud. 

17. nov. Kommunevalget i går resulterede i, at fem lister blev repræsenteret i Nysteds kommende by-
råd. Socialdemokratiet gik tilbage fra syv til fire mandater. Det Radikale Venstre bevarede sit 
ene mandat, Konservative mistede eet mandat, og har nu eet i byrådet, Venstre mistede eet 
mandat og har nu tre. Fremskridtspartiet mistede sit ene mandat, og bliver ikke repræsente-
ret. Borgerlisten med den tidligere venstremand Bent Bille-Hansen i spidsen, blev det største 
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parti i byrådet med seks mandater. 
Stemmeprocenten blev 79,9 mod 77,0 i 1989. I alt blev der i kommunen afgivet 3.541 
stemmer. 

18. nov. Borgerlisten i Nysted, der blev den store vinder af valget i tirsdags, kommer ikke med i de 
kommende fire års "regeringssamarbejde" i kommunen. Sent i går eftermiddag indgik Venstre,
Konservative og Socialdemokratiet aftale om samarbejde. Det betyder, at Leo Thorsen fort-
sætter i borgmesterstolen. De tre partier har tilsammen otte ud af byrådets femten manda-
ter, og dermed det flertal, der skal til for at besætte posterne i byrådet. 

20. nov. Det er aftalt mellem den nye flertals-gruppering i Nysted Byråd og Borgerlistens førstemand, 
Bent Bille-Hansen, at han skal fortsætte som formand for kommunens socialudvalg i den nye 
byrådsperiode. Han er dermed også sikret en plads i økonomiudvalget. Aftalen betyder, at 
socialdemokraten Jette Olsen kommer til at afgive pladsen som formand i undervisnings- og 
kulturudvalget. Den vil stedet blive besat af Venstres Tove Andersen. 

24. nov. Svømmebadets Venner i Kettinge kan se frem til at modtage kommunale tilskud til den frem-
tidige drift af badet. Det indgår i den aftale om konstitueringen af det nye byråd, der er ind-
gået af Socialdemokratiet, Konservative og Venstre. De tre parter har aftalt, at man vil an-
vende krone-til-krone-princippet, således at de kommunale tilskud bliver sat i forhold til, 
hvor meget Svømmebadets Venner selv kan skaffe til driften. 

25. nov. Storstrøms Amtsråds udvalg for Teknik og Miljø kræver firmaet "Musse Transport Aps" idømt en 
gigantbøde. Det er dette udvalg, der har anmeldt firmaet for "særdeles grov forurening" og 
overtrædelse af vilkårene for grusgravning. For det første er der gravet 10.000 kubikmeter 
mere grus og sand af, end der var givet lov til, og derved er der gravet een meter under 
grundvandsspejlet. Efterfølgende er der så fyldt op med 20.000 kubikmeter forurenet jord, 
der bl.a. indeholder olie- og tjæreforbindelser. Derved udsættes grundvandet for en stor 
forureningsrisiko. 

Amtsrådet fastslår, at det bærende princip i miljølovgivningen er, at man ikke må tjene på at 
overtræde den. I kravet indgår også et konfiskationskrav overfor de ulovligt afgravede 10.000 
kubikmeter grus og sand. Desuden skal ejeren selv bekoste fjernelsen af de 20.000 kubikme-
ter forurenet fyldjord samt dække omkostningerne for naboer, hvis brønde er blevet forure-
net. 

27. nov. 27. 
Det arbejde, som Nysted Sejlklub har lagt for dagen ved i kontakt med Røde Kors at tilbyde 
unge bosniske flygtninge i Nysted at sejle i klubbens optimistjoller, fører nu til et kontant 
tilskud til klubben. 
Kulturministeriet har sendt en check på 6.000 kroner. Beløbet vil række til endnu et par 
brugte eller en helt ny optimistjolle. 

29. nov. Det bliver anlægsgartner Per Hansen, Nysted, der skal forestå arbejdet med drift af den kom-
munale containerplads og genbrugsstation, som fra nytår etableres ved den kommunale plads 
ved Klostervej. Ved en licitation er Per Hansen kommet med det billigste tilbud for at tage sig
af containerpladsen og af grenaffald og andet haveaffald til kompostering. Med den nye ord-
ning vil pladsen være åben fire timer dagligt alle ugens dage undtagen mandag. 

Per Hansens tilbud lød på 310.750 kr., hvoraf de 78.000 kr. er for grenaffald og andet haveaf-
fald til kompostering. Udgiften til leje og tømning af containere har i 1992 været på 325.170 
kr. og forventes i indeværende år at blive ca. 330.000 kr. Til disse beløb skal lægges betaling 
til Per Hansen for behandling af grenaffald. Etableringen af den bemandede plads bevirker en 
lukning andre steder bl.a. ved Krumsøcentret og i Kettinge industriområde. 

Årsagen til nyindretningen er Statens stigende afgifter for aflevering af affald. For næste år 
vil det koste 250 kr. pr. ton. I Nysted har man i 1992 betalt 525.000 kr. i afgifter. Man håber, at
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nyordningen vil holde mængden, der skal sendes videre, på det nuværende niveau, så den 
kommunale udgift kan holdes i ro. I modsat fald vil den årlige renovationsafgift stige. 

30. nov. Handelsstandsforeningen kunne glæde sig over et stort rykind i byen, da juletræerne blev 
tændt ved Rådhuset og på Gl. Torv. Det skete med bistand af familien Raben-Levetzau, der 
ankom til ceremonien kørende i den historiske Rolls Royce Silver Ghost fra 1911, som baronen 
Johan Otto Raben-Levetzau fandt indmuret i en lade på Beldringe. Det var den bil, der i 1964 
dannede grundlag for oprettelsen af Aalholm Automobilmuseum. - Det er livsnødvendigt for 
Nysted, at man lægger sin handel i byens forretninger, understregede John Raben-Levetzau 
bl.a. i sin tale ved juletræet. 

Dec. Nysted Byråd må i sit møde på onsdag sige farvel til tilgodehavender på godt 2,1 mill. kroner, 
som Inkassoafdelingen er ude af stand til at inddrive hos kommunens borgere. Størstedelen af
beløbet kan tilskrives tilbagebetalingspligtig hjælp, der alene udgør de 2 mill. kroner. 

Dec. Den 25-årige Bjarne Nielsen fra Ramsø er blevet ansat som ny pantefoged i Nysted Kommune 
fra Nytår. Bjarne Nielsen blev udpeget blandt 15 ansøgere. 

Dec. Den 10. januar kan Nysted Bibliotek markere 5-års dagen for indflytning i det smukke gamle 
Clausens Pakhus i Adelgades nordlige ende. 

6. dec. Der er begejstring blandt eleverne på Nysted Efterskole for den nyeste undervisningsgren - en
naturskole, der er indrettet på Efterskolens nyerhvervede ejendom på Frejlev Plantage. Ar-
kæologen Peter Kildenfeldt fra Næstved har bistået med etableringen af undervisningslokalet 
i en lagerbygning på den gård, som Efterskolen har erhvervet. Desuden råder man over adskil-
lige tønder land til Naturskolens brug. Eleverne behøver ikke at fjerne sig mange meter fra 
gården, før de er tilbage i noget nær det samme landskab, som blev befolket af stenalderjæ-
gerne for knap 10.000 år siden. I området er det utrolig let at finde efterladenskaber, køkken-
møddinger m. v. Der bliver fældet træer med hjortetakøkser, og om kort tid skal eleverne i 
gang med at udhule en træstamme til sejlads på sundet. 

7. dec. Købmandsgården Merko i Nysted skiftede bestyrer i sidste uge. Hilmar Jørgensen er afløst som
bestyrer af forretningen af købmand Benny Svendsen, Nykøbing F. 

7. dec. Foreningen "Flygtningevenner i Nysted", der mistede sin formand, da initiativtageren, Fernan-
do Jørgensen, meddelte, at han forlader formandsposten, har nu sikret sig en midlertidig 
ledelse. To bestyrelsesmedlemmer - Dorthe Bondo og Jan Ploug Pedersen - har påtaget sig at 
forestå ledelsen frem til den 20. januar, hvor der skal holdes ekstraordinær generalforamling. 

7. dec. Teknisk Udvalg har afslået at give week-end attest på en ejendom, som ejendomsmægler 
Lone Buch Hansen, Nykøbing F. i eftersommeren solgte til et præstepar fra Sjælland. De be-
tingede sig, at kommunen ville give dem fire års dispensation fra bopælspligten. Efter den tid
ville køberne permanent flytte ind i ejendommen. Formanden for Teknisk Udvalg, Bent Peder-
sen, bekræfter afslaget og fastslår, at der ikke gives week-end attester på ejendomme i Ny-
sted by. 

Kommuneatlas
8. dec. Et kommuneatlas til brug ved planlægning i Nysted Kommune blev ved en sammenkomst på 

Rådhuset i går præsenteret for offentligheden. Et omfattende indsamlings- og registrerings-
arbejde er gået forud, idet der i værket er foretaget en vurdering af alle bygningerne i kom-
munen, der er opført før 1940. De er blevet inddelt i forskellige kategorier, alt efter beva-
ringsværdi. - I tidligere undersøgelser er der ikke blevet fokuseret så meget på landsbyernes 
værdi, men det er kommet med her, sagde borgmester Leo Thorsen, da Kommuneatlasset blev
præsenteret. Det er et spændende stykke værktøj, som jeg håber vil blive brugt flittigt. Det 
er kommunens ansvar, at bevaringsværdige ikke-fredede bygninger bliver bevaret, og det kan 
man bruge det nye atlas til. Det er Skov- og Naturstyrelsen, der har udført arbejdet med 
arkivar Allan Tønnesen, som den ansvarlige. Arbejdet har været ledet af arkitekt Peter Bering 
fra Warmings Tegnestue. 
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3.129 bygninger opført før 1940 er blevet registreret og derefter inddelt i ni kategorier af be-
varingsværdi. Ejendommene i de tre højeste kategorier har så stor en bevaringsværdi, at der 
vil kunne gives op til 50.000 kroner i støtte til arbejde med deres bevaring i den nuværende 
stand. Der er set på den arkitektoniske, den kulturhistoriske og den miljømæssige værdi, lige-
som originaliteten vedrørende den enkelte bygnings fremtræden og dens bygningsmæssige 
tilstand er lagt til grund for placeringen i de enkelte kategorier af bevaringsværdi. 

I takt med indsamlingen af oplysninger er de blevet indskrevet på kommunens EDB-anlæg. Det
arbejde har Anni Høj Olsen forestået. Der er trykt 800 eksemplarer af Kommuneatlas Nysted. 
Fremstillingsprisen er 250 kroner pr. eksemplar, men forskellige lokale virksomheder har ydet 
sponsorstøtte, så værket kan sælges for 120 kroner i Anne Marie's boghandel. 

8. dec. Menighedsrådene i Kettinge og Bregninge har holdt konstituerende møder med valg af 
formand og næstformand. i Kettinge genvalgtes Bente Marquardsen og Erik Lang. I Bregninge 
fortsætter Palle Lærke Hansen og Judith Høegh. 

9. dec. Det konstituerende møde i det nye byråd gennemførtes uden nogen form for dramatik onsdag 
eftermiddag. Partierne havde faktisk på forhånd fordelt de forskellige formands-, udvalgs-, 
nævns- og bestyrelsesposter mellem sig. Derfor blev mødet bare en formel bekræftelse af 
valget. Der var kun to kandidater til en enkelt af posterne, nemlig borgmesterposten.

Venstres Børge Stenstrup pegede på genvalg af Leo Thorsen (A), mens Borgerlistens Helle 
Bækkel pegede på sin partifælle, Bent Bille-Hansen. Leo Thorsen blev genvalgt med otte 
stemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, og Konservative. Ny første viceborgmester bliver 
Børge Stenstrup (V). Anden viceborgmester Bent Bille-Hansen (L). Socialudvalgsformand: Bent 
Bille-Hansen (genvalg). Kulturudvalgsformand: Tove Andersen (V) (nyvalg). Teknik- og miljø-
udvalgsformand: Bent Pedersen (C) (genvalg). N.D. 

9. dec. I tidsrummet fra den 1-7-1993 til den 1-10-1993 er folketallet i Nysted Kommune faldet fra 
5.568 personer til 5.560. Bortset fra Sakskøbing kan de øvrige midtlollandske kommuner også 
notere en nedgang i folketallet. N.D. 

10. dec. Energi fra vindkraft bliver ikke udbygget i Nysted Kommune. Det er nu definitivt afgjort af 
byrådet. Vindmølleparken ved Handermelle får man ikke lov at etablere. Den alternative 
vindmølleplan med et forbud mod flere enkeltstående møller i kommunen har der ikke været 
indsigelser imod. Den plan blev vedtaget af byrådet, og dermed er den sidste vindmølle i 
kommunen opført. Der er 16-17 stykker af slagsen, og der kommer ikke flere, fastslog forman-
den for teknik- og miljøudvalget Bent Pedersen på byrådsmødet forleden. 

11. dec. Nysted Kommune har indgået en aftale med skorstensfejer Poul Starzet, om, at han fra den 1.
januar 1994 og tre år frem står for den lovpligtige skorstensfejning i kommunen. Arbejdet 
bliver ikke så omfattende som tidligere, idet en ny bekendtgørelse fastslår, at alle skorstene, 
der er tilsluttet mindre fyringsanlæg skal renses een gang om året mod tidligere to gange om 
året. N.D. 

13. dec. Lokalhistorisk Forening har rettet en henvendelse til byrådet, og heri foreslår man, at Gen-
foreningsstenen bør flyttes fra den nuværende upåagtede placering ved havnen til den op-
rindelige plads foran rådhuset. Flytningen bør være tilendebragt inden 75-årsdagen for Gen-
foreningen den 15. juni 1995, siger foreningens formand Aage Poder. 

Genforeningsstenen blev rejst kort efter genforeningen i 1920. Det var nationalbevidste bor-
gere i Nysted, der gennemførte en indsamling, som skaffede midler til stenen. Den blev den-
gang af et enigt byråd placeret foran rådhuset. Der fik genforeningsstenen lov til at stå til hen
i 1960-erne. Så var der mere brug for parkeringspladser, og stenen blev flyttet til sin nuvæ-
rende placering ved havnen. Det var en form for vandalisme, der bl.a. blev påtalt af mig som 
formand for Bevaringsforeningen, siger Aage Poder. Nu må tiden være inde til at gøre skaden 
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god igen. 
Han henviser bl.a. til, at parkeringspladserne foran rådhuset i Adelgade er blevet sløjfet, så 
der er mulighed for at anbringe stenen på dens rette plads, uden at det går ud over bilister-
nes muligheder for at anbringe deres køretøjer. Aage Poder peger i henvendelsen videre på, 
at Forsvarsbrødrene og hjemmeværnet i forvejen højtideligholder den 15. Juni, og disse orga-
nisationer kan så i samarbejde med Grænseforeningen gennemføre et relevant arrangement 
med mindesmærket. 

14. dec. Der ligger en usædvanlig og dramatisk historie bag et skib, der er motiv for maleri, som Lo-
kalhistorisk Arkiv i Nysted har modtaget. Maleriet er for øjeblikket udstillet offentligt på råd-
huset. Skibet er "Eutychius", der i 1868 blev bygget i Nysted af skibsbygger Fr. Sparre. Allerede
dengang var anpartssystemet kendt, så det var en række af lokale borgere, der med indskud 
på anparter, stod for skibet. Det sejlede i nogle år med Nysted som hjemsted, og blev så solgt
til et københavnsk rederi. En snes år senere forliste "Eutychius" ud for Sydbornholm. De fire 
mand, der var om bord, blev reddet efter en dramatisk aktion. 

Lokalhistorisk Arkiv har fået maleriet forærende af efterkommere til kaptajn J. Jørgensen, 
der var skibets oprindelige chef. Han boede dengang på Strandvejen i Nysted. Maleriet er en 
del af den udstilling, som Lokalhistorisk Arkiv har etableret i denne måned på rådhuset. Her 
ses en række billeder, der er koncentreret omkring huse i Adelgade, kvarteret omkring råd-
huset og de tilstødende stræder. I tilknytning til udstillingen er der også opstillet en række 
plancher, der illustrerer væsentlige dele af det netop udkomne Kommuneatlas Nysted. 

16. dec. Jordmoderkonsultationen i Nysted står i fare for at blive lukket, fordi der er for få kvinder i 
området, der benytter konsultationen, der ligger i Syrenvænget. Socialudvalgsformand Bent 
Bille-Hansen mener, at der er behov for, at konsultationen opretholdes, idet der årligt fødes 
omkring 60 børn i kommunen. 

17. dec. Godsejer John Raben-Levetzau har flyttet sit jyske savværk til Letland, hvor værket kører for 
fuldt tryk i en mindre by nordøst for hovedstaden Riga. 

17. dec. Menighedsrådene i Kettinge og Bregninge har ansat Ann Brockdorff, Nysted som ny kirkesan-
ger. Desuden er Susann Steen ansat som afløser. De tiltræder til nytår, men får begge deres 
debut juleaften, hvor Ann Brockdorff medvirker ved gudstjenesten i Bregninge Kirke, og 
Susann Steen i Kettinge Kirke. På søndag holdes afskedsreception i Kettinge præstegård for 
den tidligere kirkesanger Johannes Andersen, der fratræder til nytår, hvor han tiltræder som 
kirkesanger i Nysted og Vantore kirker. 

20. dec. Vinderen af konkurrencen i forbindelse med Handelsstandsforeningens juleoptog blev Nysted 
Sejlklub, der optrådte som Nissebanden. Andenpladsen gik til Gymnastikforeningen Sydøstlol-
land. Tredjepræmien tilfaldt Badmintonklubben.

22. dec. Hvis borgerne i Nysted Kommune afleverer deres brugte juletræer til anlægsgartner Per 
Hansen, lørdag den 8. januar, får de til gengæld en snedrive-busk.

24. dec. En ny type betonrør, der er udviklet til specielle opgaver, er kommet ind i produktprogrammet
fra Kettinge Betonvare Fabrik, KBF. KBF har netop fået licens til at være ene om fremstillin-
gen af disse rør i hele Danmark samt i Nordtyskland. Rørene støbes med en indbygget plastfo-
ring, så det kan modstå angreb fra syrer og kemikalier, som ellers kan forårsage betydelige 
ødelæggelser på almindelige betonrør. Rørene er ikke opfundet i Kettinge, men virksomheden
har hurtigt sikret sig rettighederne. 

24. dec. Der er nu blevet valgt nogle festlige navne til de fire sovesale på Krumsø-Centret. Der indkom
48 forslag til konkurrencen, som Nysted Kommune udskrev, og de nye sovesale kommer til at 
hedde: Snorkestuen, Knurrekassen, P-pladsen og Jordhulen. Søskendeparret Stine og André 
Pilt Olsen har peget på navnet Snorkestuen. Deres præmie bliver, at de kan invitere deres 
klasse på en udflugt med overnatning på Krumsø-Centret. John Voigt har foreslået Knurrekas-
sen, mens Susanne Jensen har bidraget ned P-pladsen og Jordhulen. De får hver et par flasker
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vin for deres bidrag. (N.D.)

27. dec. Boligministeriet har meddelt, at der vil kunne ydes op til 50.000 kr. i støttebeløb pr. ejendom 
i delområderne 2 og 3 i Nysted by. Dermed har ministeriet opfyldt et ønske fra Nysted Kom-
munes tekniske forvaltning. Delområderne omfatter hvad der ligger vest for Ny Østergade og 
Østergade fra Ny Østergades udmunding i Adelgade til Skibsbrostræde og en linie bag om 
ejendommene på nordsiden af Smedestræde. Boligministeriet har sagt ja til Nysteds ønske, 
fordi man ved, at der er en bevaringsvedtægt for byen. 

30. dec. Nytårsmenuen fra restauratør Per Winther på The Cottage ved Skansen består i år af: Cana-
disk laks, oksemørbrad og nøddefromage. Per Winther skal i år levere denne nytårsmenu til 
ca. 300 mennesker, der alle gerne vil have den på bordet kl. 18.30 efter Dronningens nytårs-
tale i TV. 

31. dec. Fra i morgen den 1. januar skal alle betale en ekstra vandafgift på kr. 1,25 pr. kubikmeter. 
Pengene skal bruges til at finansiere dele af skattereformen, der træder i kraft samtidig. For 
gennemsnitsforbrugeren er der penge at spare ved at være bevidst om vandforbruget. Det 
mener Ib Johansen, Øster Ulslev, kulturchef i Nysted Kommune, der sammen med sin hustru, 
fru Astrid og sønnen Thomas var den første "grønne familie" i Storstrøms Amt. Ib Johansen 
mener, at netop fordi hans familie allerede for tre år siden fik vandmåler, vand besparende 
foranstaltninger og siden har investeret i mere vandbesparende opvaske- og vaskemaskiner, er
det nok begrænset, hvor meget hans familie kan komme længere ned i forbrug. 

Familiens årlige gennemsnitsforbrug er på 130 kubikmeter, men gennemsnitsforbrugeren bru-
ger 62,8 kubikmeter om året pr. forbruger, og det bliver til sammenligning næsten 190 kubik-
meter. Omsat i vandafgift betyder det, at familien i Øster Ulslev skal af med godt 54 kroner 
pr. person, mens gennemsnitsforbrugeren skal slippe næsten 80 kroner pr. person. Når vandaf-
giften i 1998 er nået op på kr. 6,25 pr. kubikmeter, skal familien Johansen med uændret for-
brug af med ca. 270 kroner om året pr. person, mens gennemsnitsforbrugeren ved uændret 
forbrug skal slippe næsten 400 kroner pr. person. 
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1993: Bagsiden af den trykte udgave
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1994: Forsiden af den trykte udgave
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1994: Forord til den trykte  udgave
Nysted-Krøniken 1994, 3. årgang.

Kig i lokalhistorien 
Nysteds krønikeskrivere var begge læger. Nysted købstad havde både i det sidste og i indevæ-
rende århundrede fremragende historieskrivere, der begge var læger

George F. A. Lütken 
var født i København i 1839 og etablerede sin lægepraksis i Nysted som 27-årlg i 1866. Han 
virkede her til 1879, hvor han købte praksis i København. Lütken betegnede sig selv som 
"fremskridtsmand" og havde bl.a. været med til at danne en arbejderforening i København. 
Efter sin ankomst i Nysted stod han bag dannelsen af en lignende forening her: Industri- og 
Arbejderforeningen, der blev stiftet den 18. april 1868. Foreningen ydede bidrag til søndags-
skolen og etablerede et bibliotek. Håndværkerforeningen, der var stiftet i 1852, slog sig i 
1876 sammen med Arbejderforeningen under navnet: Industri- og Håndværkerforeningen, der 
som bekendt eksisterer den dag i dag. 

På opfordring af Nysteds senere lokalhistoriker, stiftsfysicus dr. med. Carl Adam Hansen send-
te Lütken i 1902 sine brogede erindringer fra Nysted-tiden til C. A. Hansen, der fik lov til at 
offentliggøre dem. Trykt blev de aldrig, men store uddrag af dem er gengivet i C. A. Hansens 
omfattende Nysted-historie, der opbevares i brandsikker boks på Nysted rådhus. 

Lokalhistorisk Arkiv i Nysted kommune ejer den håndskrevne kopi af Lütkens muntre og nær-
gående tidsbillede af Nysted i forrige århundrede, hvor byen var fyldt med originaler. Den 
største var nok den snurrige apoteker Camilus Pontoppidan, der var livsfarlig for patienterne 
hos de to læger. Erindringerne indeholder også et kærligt portræt af den navnkundige skibs-
bygger F. Sparre, der altid stod med ryggen til, når hans fremragende fartøjer løb af beddin-
gen. Sparre stod for byggeri af flere af statens fyrskibe, og nogle af disse eksisterer endnu. 

I kommende årgange af Nysted Krøniken bringer vi uddrag af George Lütkens erindringer fra 
Nysted i årene 1866-79 - en tid, hvor det var "klanerne", der beherskede livet I Nysted. 

I denne udgave af Krøniken har vi valgt at bringe en episode af de mere blodige i lokalhistori-
en: Mordet på spækhøkerens enke i 1850, hvor spionfrygten var stor i Nysted på grund af det 
slesvig-holstenske oprør mod den danske konge. 

Ganske vist havde greven på Aalholm skænket de små kanoner til opstilling på Skansen (de 
kunne knap nok skyde over sejlløbet), men borgerne så alligevel spioner alle vegne. To un-
garnske handelsmænd blev udlagt som oprørs-prinsen og hans adjudant. De klarede dog fri-
sag! 

Selvom mordofret, enkefru Kähler, var holstener, betød det dengang ikke, at hun også var 
tysker. Slesvig-Holsten var en del af det danske rige - om end hertugdømme med ret stor 
selvstændighed. 

Byfoged S. Schwensen, der både var borgmester, dommer og politimester, var også en snurrig 
person, der blev indgående omtalt i Lützens erindringer. 

Både Lütken og C. A. Hansen har omtalt mordet på Gammel Torv i 1850. Vi har valgt at bringe 
C. A. Hansens version af den heldigvis sjældne begivenhed i den lille købstad, der afgjort ikke
var præget af vold og gadeuorden. Idyllen var så fuldkommen, at fangerne spiste ved arrest-
forvarerens bord! 
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Mordet på spækhøkerens enke
Da slesvig-holstenerne i 1848-50 gjorde oprør mod Danmark blev der på denne baggrund be-
gået et mord i Nysted. 

Ofret var en holstensk født enke efter spækhøker Kähler. Hun boede på Gammel Torv 10 og 
ejede efter sigende en del penge. Der nævnes 1200 rigsdalere - en anseelig formue. I foråret 
1850 ville naboen - postmester Staffelt - ind hos enken for at veksle sedler til skillemønt. 
Imod sædvane fandt han fordøren aflåst. Han bragte sin lille datter - der var fulgt med - hjem
og gik tilbage til nummer 10. Nu var fordøren åben, og da han trådte ind, hørte han køkken-
døren blive lukket. 

I det lille sovekammer fandt han fru Kählers blodige lig næsten skjult under sengen. I køkke-
net lå en blodig økse. Staffelt fik tilkaldt folk, og mistanken rettedes straks mod en tidligere 
straffet person: Krøyer-Sørensen, der havde haft sin gang i huset. Nogle mænd gik til hans 
hjem i Østergade, hvor de traf konen i færd med at vaske noget blodigt tøj. Hun angav, at 
blodet stammede fra svineslagtning. Manden var gået til Stubberup for at hente en vævestol, 
forklarede hun. 

Der blev sendt folk ud for at lede efter den formodede gerningsmand, der blev fundet i Aal-
holm Hestehave og anholdt. Der var blod på hans skjorteærme. Han angav, at det skyldtes 
næseblod. Først efter flere måneders forhør, gik han til bekendelse. Han påstod, at fædre-
Landskærlighed havde været hans motiv. Det var jo i krigens tid, og den myrdede havde væ-
ret tysksindet. Hun havde også kaldt den danske konge for "en dum dreng". Pengene havde 
han nedgravet i Hestehaven, hvor de efter hans anvisning blev fundet. 

Dommeren - byfoged, justitsråd Schwensen - ville nødigt overvære en henrettelse og frem-
hævede ved sin domsafsigelse stærkt de "fædrelandskærlige træk i forbrydelsen". Derved 
reddede gerningsmanden livet, men blev ved Højesteret idømt livsvarigt tugthus. Efter 19 års 
forløb blev han benådet og henlevede sine sidste år i fattighuset i Kettinge, hvor han var 
forsørgelsesberettiget. 
(Fra C. A. Hansens krønike). 

[red: Hele C.A. Hansens krønike kan læses i de 2 første bind af denne elektroniske udgave, 
Statusrapporten fra 1901 i bind 1 og årbogen i bind 2]

Nysted Kommune i årbøger fra Lolland-Falster Historiske samfund
1913 -1989
 
1913: Nysted byfoged & tolders embedsliv - Den "lollandske syge" 
   14: Løftet stemning i Nysted 1824, (kongens fødselsdag) 
   15: Byfoged Gierlew endnu en gang - Thorgeir Gudmundsen, præst i Nysted 
   17: Krongodserne på Lolland-Falster 
   18: Lollandske selvejerbønder - Spisning ved fester 
   21: Torupgårde-sværdet - Stednavne 
   22: Stednavne
   23: Stednavne 
   24: Helligkilder - Rentemester Müller og Nysted kirke 
   25: Lollandske købstæder - Præsterytterne i Musse herred 
   28: Svenskernes indfald 1658-60 - Gadeskov og gadestævne 
   29: Gråbrødrekloster-tomten i Nysted 
   30: Lolland-Falster under Erik Klipping og hans sønner 
   31: Østlollandske ord, 2 Aalholm slotshave 
   32: Nysted-Helligenhafen - Mindestenen for Niels Hemmingsen 
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   35: Hertug Kristoffers gavebrev til Døllefjelde 
   38: De gamle slægter i Døllefjelde 
   39: Korbuekrucifikset fra Musse 
   42: Præsti aa Jenfæret 
   44: Slægten Suhr i Nysted 
1947: Biskop Monrad i V. Ulslev 
1950: Svensk og polsk arbejdskraft 
   51: Nysted bys oprindelse - Sundby færgested (forts. 52) 
   53: Mormoner i V. Ulslev - Sundby færgested 
   55: Lollændere og Falstringer 
   56: Fra sukkerroedyrkningens barndom - oldtidsminder 
   58: Ålevad: Borg og bisper 
   60: Lollands vilkår (1446) 
   62: Dronning Margrethes rigsfæstninger - Rytterskolerne 
   63: Oprøret på Østlolland (Brændevinsslaget i Herritslev) 
   67: Den polske indvandring 
   69: Jernbanerne på Lolland-Falster 
   70: Biskop Bindesbøls visitatsberetninger 
   73: Svenske sæsonarbejdere 
   74: Klosterbogen fra Nysted (fundet i Holland) 
   75: Biskop Monrad 
   81: Aarestrup i Nysted 
   83: Tællelyset - erindringer fra Frejlev 
   84: Nysted kommune, historisk set 
   85: Emigrant fra Kettinge 
1989: Runesten på Lolland-Falster (Bregningestenen) 

(Kilde: Arne Heyn) 
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1994
4. jan. Ved nytårsparaden hos Falck oplyste brandinspektør Hans-Erik Johnsen, at der har været 34 

udrykninger til brand i løbet af 1993. I 1992 var der 40 udrykninger. Der var ni udrykninger til 
skorstensbrande, fem til bilbrande, fire til husbrande, tre til halmfyr, tre blinde alarmer, to 
gårdbrande, to containerbrande, een naturbrand, een efterslukning og en halmbrand. Ikke 
mindst to gårdbrande i Øster Ulslev og Frejlev gav mange timers arbejde

6. jan. Håndværkere er i disse dage i gang med at gøre de tidligere administrationslokaler på den 
lukkede Nysted-virksomhed Poxy-Prlnt klar til undervisning af bosniske flygtninge. Undervis-
ningen omfatter 80 børn fra flygtningecentre i Nysted, Holeby og Hunseby og omfatter børn 
fra første til ottende klasse. Det er tre bosniske lærere, der skal forestå undervisningen, der 
Ikke er et Integrationsprogram, understreger Kai Groth fra Dansk Flygtningehjælp. I øvrigt er 
tre danske lærere knyttet til skolen, hvor de underviser i dansk og engelsk. 

6. jan. Tidligere gårdejer Kaj Nielsen, "Kildevang", Frejlev er død 77 år gammel. Han erhvervede 
gården i 1946 og drev den i 40 år. I en årrække var han med i bestyrelserne for Frejlev Brugs, 
Frejlev Forsamlingshus og Frejlev Mejeri. 
Desuden var han i mere end 40 år aktivt medlem af hjemmeværnet. For syv år siden solgte 
han gården og købte hus i Holeby, hvor sønnen driver en virksomhed. Her virkede han i sine 
sidste år som en slags altmuligmand. Foruden hustruen, Ellen Nielsen, efterlader han en søn 
og en datter. 

7. jan. Statsautoriseret ejendomsmægler Jørgen Danielsen har etableret sig som selvstændig i lok-
alerne Adelgade 22, hvor tidligere Sport- og Helse holdt til. Jørgen Danielsen er søn af sav-
værksejer Jørgen Danielsen, Nysted Savværk. 

8. jan. Virksomheden Nordisk Syntese i Frejlev har fået en ny produktion: Afvejning af vejsalt til pri-
vat forbrug i poser med fem kilo i hver. Det giver beskæftigelse til 3-4 mand i virksomheden i 
et par måneder og måske igen senere. Virksomheden har også fået en anden opgave: afvej-
ning og pakning af nogle hundrede tons ukrudtsmiddel, der kommer fra Holland. 

10. jan Hos anlægsgartner Per Hansen udleverede medarbejderne i lørdags 445 snedrivebuske, som 
tak for lige så mange juletræer, der blev afleveret og senere omdannet til træflis. 

11. jan. Tidligere vognmand Poul Kok, Rågelundevej 10, Kettinge er død 70 Ar gammel. I 1952 nedsatte
han sig som vognmand og startede med at køre med mælk. Senere udvidedes forretningen til 
al slags vognmandskørsel med lastbil. Desuden havde han udlejning af personbil. Poul Kok ef-
terlader sig sin hustru, som han forrige søndag kunne fejre guldbryllup med, samt tre sønner 
og en datter. 

Hjemmeservice
12. jan. I forbindelse med den nye hjemmeservice-ordning er der tre firmaer, der har fået Nysted 

Kommunes stempel som godkendelse: 

• Anlægsgartner Per Hansen tilbyder havearbejde, fejning og snerydning, men 
opsætning og reparation af hegn kan også komme på tale. 

• John's Hjemmeservice på Vantorevej tilbyder hjælp til daglige indkøb, rengøring, vin-
duespudsning, havearbejde, nedpakning til flytning og hjælp til f. eks. at hænge bil-
leder op. 

• Hansen's Haveservice på Sakskøbingvej tilbyder havearbejder af forskellig slags. 

Nysted Kommune har haft flere ansøgere, der tilbød arbejdskraft indenfor den nye ordning, 
men da de ikke har opfyldt kriterierne, er de blevet afvist. (N.D.)

13. jan. Lokalhistorisk Forening får ikke sit ønske om tilbageflytning af Genforeningsstenen til pladsen 
foran Rådhuset opfyldt. Men måske kan der findes et andet sted end dens nuværende plads 
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på havnen. Genforeningsstenen blev i sin tid anbragt foran Rådhuset, men måtte vige af hen-
syn til parkeringspladser, hvorefter den blev anbragt ved havnen. I 1995 er det 75 år siden, 
genforeningen skete, og derfor har Lokalhistorisk Forening ment, at stenen skal tilbage til den
plads, hvor byen og borgerne oprindeligt ønskede den placeret. Lokalhistorisk Forening får nu 
en opfordring til at komme med alternative muligheder, hvis stenen skal flyttes.

17. jan. Kettinge og Bregninge sogne skal have ny præst. Sognepræst Leif Mikkelsen forlader med ud-
gangen af denne måned embedet for at flytte til København. Han har været tilknyttet de to 
sogne i 3½ år. Han tiltræder i stedet et embede som vikar i Bagsværd ved København.

19. jan. Ti til femten nye boliger om året. Det er, hvad Nysted Kommune forventer af byggeri de kom-
mende år. Boligbyggeriet skal foregå i Nysted, Øster Ulslev og Kettinge fremgår det af den 
reviderede kommuneplan, der netop er udsendt fra kommunen. 

20.jan. Nysted Brydeklub kan i næste uge markere 60-års dagen for sin oprettelse i 1934. Den blev 
grundlagt af Henry Hansen og Eskild Jørgensen, der begge var med i den første bestyrelse. 
Poul Andersen, der i dag bor i Gilleleje, startede drengebrydningen i klubben. Et stort navn i 
klubbens historie var skorstensfejermester Th. Andersen. Han blev formand i 1935 og beholdt 
posten i 10 Ar. Hans arbejde for klubben indbragte ham en række hædersbevisninger, bl.a. 
Dansk Idræts Forbunds ærestegn. 

På det sportslige område har klubben mønstret mange kendte navne, og det er den eneste 
klub i Nysted, der har haft et 1. divisionshold. Klubben har i dag en snes aktive medlemmer, 
bl.a. en ungdomsafdeling med brydere fra 5-6 år op til 17 år. Blandt klubbens æresmedlem-
mer kan nævnes nuværende borgmester Leo Thorsen, der vandt mange mesterskaber

22. jan. Tidligere købmand Bent Jensen, Jernbanegade 19, Nysted er død 59 år. Bent Jensen var fra 
Frejlev og kom som ung i lære hos købmand Schmidt ved Frejlev Station. Senere blev han an-
sat i Kettinge Brugsforening, som han var tilknyttet i nogle år. Derefter købte han Harald Han-
sens købmandsforretning i Nysted. Den drev han i nogle år og blev så tilknyttet manufaktur-
handler Jens Erik Larsen. Han var i 13 Ar bestyrer af dennes forretning i Sakskøbing, og kom 
derefter til forretningen i Nysted, hvor han arbejdede til sin død. Bent Jensen efterlader sin 
hustru, Oda, samt to døtre. 

25. jan. Det Konservative Folkeparti i Nysted skal have ny formand, idet formanden gennem 11 år, 
byrådsmedlem Bent Pedersen, trækker sig på den kommende generalforsamling. 

Sydøstlollands Rideklub
25. jan. der har hjemsted på rideskolen i Kettinge, vil investere 10.000 kroner i et lysanlæg ved ride-

banen. Det vil betyde en betydelig udvidelse af træningsmulig-hederne for de 130 medlem-
mer, siger Rideklubbens formand, Frauke Hoffmann. Der findes ganske vist en ridehal i Ket-
tinge, men den opfylder ikke de internationale mål; den er også i eftermiddagstimerne op-
taget af rideskoleelever. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Frauke 
Hoffmann som formand, Sonja Dybdahl som kasserer og Pernille Voigt som sekretær. 

26. jan. I 1993 har Øster Ulslev Boldklubs Venner støttet fodboldklubben med 40.000 kroner kontant. 
Pengene er bl.a. skaffet til veje ved tyve årlige bankospil, men også jævnlige indsamlinger af 
papir og aviser bidrager til indtægtssiden. På aftenens generalforsamling i Øster Ulslev For-
samlingshus, kunne formanden, Jørgen Mortensen, oplyse, at man ved siden af det årlige 
kontante tilskud også har foræret boldklubben en flagstang og et flag.
 
Efter generalforsamlingen konstituerede Vennerne sig med Jørgen Mortensen som formand, 
Bente Larsen som kasserer udenfor bestyrelsen, Jim Nielsen som næstformand, og Johannes 
Nielsen som sekretær. 

27. jan. På generalforsamlingen i Vester Ulslev Jagtforening handlede debatten næsten udelukkende 
om de begrænsninger i Jagtmulighederne, der indføres med den nye jagtlov. Hele vådområdet
fra Hyllekrog til Rødsand skal fredes for jagt, og det er netop her, de fleste af den lokale 
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jagtforenings 140 medlemmer dyrker deres sport. 

28. jan. Lokalhistorien i Nysted Kommune bliver gjort elektronisk i løbet af de kommende år. Lokal-
historisk Arkiv har i de seneste måneder haft travlt med at finde frem til det EDB-system, som
bedst vil passe ind i arkivets bestræbelser på at opbevare de mange værdifulde arkivalier for 
eftertiden. 

- Vi har allerede nu indlagt oplysninger fra 37 kirkebøger med i alt 36.000 navne, siger for-
manden for arkivet, Aage Poder, og vi er nu klar til at elektronisere resten af arkivalierne. Lo-
kalhistorisk Arkiv besøgte for nylig kollegerne på Stevns-Arkivet, som råder over den nyeste 
teknik. Den giver os muligheder for at scanne hele dokumenter og billeder til elektronisk op-
bevaring, siger Aage Poder: - EDB-teknikken bevirker også, at vi gennem forskellige katalog-
systemer kan spare masser af tid, når vi skal finde tingene frem, og de giver os samtidig 
mulighed for at opbevare de mere pladskrævende arkivalier i fjernlagre, så de ikke tager 
plads i arkivlokalerne på den gamle station. 

I alt kommer investeringen til at koste godt en snes tusinde kroner. Senest har arkivet fået et 
ekstraordinært tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets 5 procents pulje. 

29. jan. Indenrigsministeriet har meddelt Nysted Kommune, at man ikke har nogen indvendinger imod 
valgresultatet til kommunevalget den 16. november i fjor. Det betyder bl.a., at ministeriet 
ikke vil gøre mere ved de indsigelser af forskellig art, som efter valget er fremkommet fra 
Erik Stær, liste Z, der i øvrigt ikke blev genvalgt.

29. jan. Der kan i 1994 ydes ekstraordinært tilskud på op til 50.000 kroner til forbedringer og ombyg-
ninger af alle boligerne i Nysted bykerne. Hidtil har det ekstraordinære store tilskud på 
50.000 kroner været reserveret særligt bevaringsværdige bygninger i Nysted opført før 1940. 
Men på opfordring fra formand for Teknisk Udvalg, Bent Pedersen, har Boligministeriet be-
sluttet at udvide rammen i Nysted Kommune under hensyn til det særlige arbejde, der gøres 
for at holde den meget gamle bykerne ved lige og intakt. 

Den nye tilskudsmulighed betyder, at en boligejer med dokumenterede håndværkerudgifter 
på 102.000 kroner får betalt 50.000 kroner af Boligministeriet. - Til gengæld får kommunen 
mulighed for at være medbestemmende ved materialevalg og udformning, så vi kan sikre et 
ensartet bybillede både for de ældre og for de nyere bygninger, siger Bent Pedersen.

29. jan. Den 49-årige Jens Christian Nielsen, København, bliver ny sognepræst i Nysted og Vantore sog-
ne. Han tiltræder i embedet fra den 1. marts. Jens Christian Nielsen er generalsekretær i De 
Samvirkende Menighedsplejer i København. Han har tidligere haft præsteembeder på Vester-
bro København og i Dalum på Fyn, inden han for syv år siden kom til De Samvirkende Menig-
hedsplejer.

31. jan. Det gamle divisionshold fra Nysted Brydeklub kunne ved 60-års Jubilæumsfesten overrække 
klubben 1.700 kroner til en ny pointtavle. Holdet fra dengang bestod af: Per Møller, Niels 
Skaaning Hansen, Knud Petersen, Dan Larsen, Erik Keimer Jørgensen, Peder Hansen, Leo 
Thorsen, Bob Dose, Finn Pyndt og Jørgen Hansen. 

I alt fik klubben kontante gaver på tilsammen 5.000 kroner. Ved aftenfesten tildelte Morten 
Hansen fra Øernes Atlet Union guldnål til Bent Frederiksen og sølvnål til Helle Christensen. 
Endvidere modtog Brydeklubbens nuværende formand, Leif Jantzen sammen med bestyrel-
sesmedlem Helle Christensen Dansk Atlet Unions sølvnål. 

3. feb. Den pris, der skal betales for mad leveret af kommunen, skal være uafhængig af modtagerens
formueforhold. Det har Amtets Sociale Ankenævn fastslået i et svar til en pensionist i Nysted 
Kommune, der havde klaget over den prisforskel, som blev fastsat af byrådet i forbindelse 
med budgetterne for 1992 og 1993. Prisforskellen var 20 kroner, idet normalprisen var 30 kro-
ner, medens pensionister med en likvid formue på 50.000 kroner eller mere skulle betale 50 
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kroner. Afgørelsen betyder formentlig, at kommunen nu skal i gang med at betale penge til-
bage til de pensionister, som har betalt den høje pris for maden. For 1994 er der fastsat en 
pris på 40 kroner for alle. 

3. feb. Indhegningen ved den tidligere Told- og Paskontrolbygning ved Nysted Havn, der betjente de 
sejlende gæster med Dania Line, er de sidste dage blevet fjernet af kommunens folk. Der er 
ikke mere behov for afspærringen, siden Dania indstillede sejladsen fra Nysted i 1992 for at 
flytte den til Rødby-Havn. Bygningen er i henhold til den oprindelige aftale med Dania Line 
overtaget af kommunen, der har indrettet baderum og toiletter i nogle af lokalerne af hensyn
til havnens gæstesejlere.

3. feb. Nysted Kommune har ansat Jess Thorsen som økonomichef pr. 1. februar. Der var indkommet 
tre ansøgere til stillingen, og kommunen valgte altså Jess Thorsen, der har været konstitueret
i stillingen i en periode. (N.D.) 

9. feb. På generalforsamlingen i Boldklubben B1990 kunne formanden, John Rasmussen, glæde sig 
over, at klubbens bedste hold sikrede sig oprykning i Lolland-Falster serien. Træner Ole Vern-
gren og hans hjælper, Jan Knudsen, fik i den forbindelse rosende ord for deres gode arbejde. 
Hos damerne var der et LF-mesterskab i serie 2, og denne bedrift fik også roser i formands-
beretningen. Klubbens medlemstal er i øvrigt stigende, så man fra 162 aktive er kommet op 
på 182. 

Regnskabet viste et overskud på godt 45.000 kroner. Den primære drift - fodboldspillet - har 
givet et overskud på knap 142.000 kr., mens andre aktiviteter, herunder forskellige fester, har 
pyntet på regnskabet med knap 190.000 kr. Klubbens egenkapital er på 1.915.000 kr., heraf er
klubhuset i Nysted sat til 1.860.000 kr. med en beskeden prioritetsgæld på ca. 177.000 kr. 
John Rasmussen genvalgtes som formand, og det blev også genvalg til Arne Kok og Birgit Han-
sen. Nyvalgt til bestyrelsen blev Rita Andersen og Kurt Ødegaard. 

9. feb. Bestyrelsen for Øster Ulslev Forsamlingshus har ansat den 28-årlge tjener, Tommy Pedersen, 
Vordingborg, som ny vært. Han tiltræder den 1. juni som afløser for Hanne og Frede 
Rasmussen, der har købt "Landsbyen" i Våbensted

Bevaringsplan-brok
10. feb. På et byrådsmøde, hvor man drøftede ombygningen af ejendommen Adelgade 48, tidligere 

Handelsbanken, var der enighed om, at bevaringsplanen, der blev vedtaget i 1973-1974, skal 
fastholdes. - Jeg synes, at man skal rose de folk, der fik bevaringsplanen igennem dengang. 
De var modige, at de turde lave en sådan plan; nu skal vi passe på den, sagde teknisk udvalgs 
formand, Bent Pedersen. 

Også Jette Olsen mente, at man skal holde fast ved planen. - Den er ganske enestående. Der 
er folk, der kommer hertil bare for at se på husene. Ejerne må gerne foretage ændringer, når 
det gøres under hensyntagen til helheden. Vi skal ikke have nogle kraftigt iøjnefaldende ting i
gadebilledet, mente Jette Olsen. Og hun tilføjede, at hun håbede, at teknisk udvalg og for-
valtningen kan få en fornuftig snak med ejendommens nye ejer. ejendomsmægler Mogens 
Kildsgaard. Det nyvalgte medlem af byrådet, Ib Henriksen, mente også, at man må tale med 
ejeren en gang til. - Det er helheden, der tæller. og den skabes af detaljerne, understregede 
han. Bent Pedersen: - Vi har forhandlet med ejeren i otte timer, og har givet os på adskillige 
punkter. Bevaringsforeningen var også med. Vi vil ikke give os med hensyn til ønsket om 
franske altandøre på 1. sal. Det har jo intet med forretningslokalerne at gøre. 

I øvrigt har arkitekt Peter Bering, der var med til at lave bevaringsplanen i Nysted, udtalt sig 
om sagen. Han kaldte de foreliggende planer for ombygningen for et flop, og brugte beteg-
nelsen "gyseligt". 

10. feb. En utæt varmtvandsledning har haft ubehagelige følger for Døllefjelde Forsamlingshus. Derfor
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er der i 1993 oparbejdet et underskud, der overstiger 20.000 kr. Den utætte vandledning har 
dels betydet et vandspild, der er betalt ekstra for. dels har det medført et øget strømforbrug 
på omkring 10.000 kilowatt. Ved byrådets spørgetid i aftes ville Hans Peter Ottosen vide, om 
det var muligt at få et økonomisk tilskud til forsamlingshuset fra kommunen. Borgmester Leo 
Thorsen anbefalede bestyrelsen for forsamlingshuset at søge et tilskud. men understregede, 
at det er beskedne beløb, der er til rådighed. 

11. feb. På generalforsamlingen i Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub oplyste formanden, Orla Chris-
tensen, at selvom klubben til stadighed hverver nye medlemmer, smutter de hurtigt igen. Kun
omkring en sjettedel af alle nye medlemmer bliver "hængende". Der er i øjeblikket 118 med-
lemmer, oplyste Orla Christensen. Efter 14 år på posten ønskede han ikke at fortsætte. I hans 
sted valgtes Jan Ploug Pedersen.

12. feb. Bestyrelsen for Nysted Brugs har besluttet at udvide butiksarealet på Wichmandsvej, der i dag
er på 380 kvadratmeter. Der er erhvervet jord nord for Brugsen, så man kan udvide butiksare-
alet med 225 kvadratmeter. Projektet er beregnet til at ville koste omkring 3 mill. kroner, 
hvoraf man har en del opsparet. Man regner med at kunne starte byggeriet i begyndelsen af 
marts. 

14. feb. En kroningsmedalje med brystbillede af Kong Christian d. 8. og Dronning Sofie Amalie efter-
lyses nu af Lokalhistorisk Arkiv, der gerne vil vide noget om medaljens skæbne. Fra C. A. Han-
sens Nysted-Krønike ved man, at kongen i 1843 var på besøg i Nysted. Som et minde om besø-
get skænkede han medaljen til byen, der iflg. krøniken opbevaredes i byrådssalen. Medarbej-
dere ved arkivet har søgt at efterspore medaljen, der ikke har kunnet findes på rådhuset. 

15. feb. Ejendomsmægler Mogens Kildsgaard har protesteret mod den sagsfremstilling, der fandt sted i
byrådet, da man behandlede hans ombygningsplaner for ejendommen Adelgade 48. - Jeg har 
anstrengt mig for at tage hensyn til bevaringsplanen, som jeg selv finder er udtryk for en 
fremsynet politik i byrådet, siger Mogens Kildsgaard. 

Han afviser i øvrigt at have forhandlet med teknisk udvalg og forvaltning i otte timer om om-
bygningen. - Jeg har været til tre møder, der hver højst har varet tre kvarter. Mogens Kilds-
gaard afviser i øvrigt, at arkitekt Peter Bering skulle have kaldt ombygningsforslaget for "gy-
seligt", og at der skulle være tale om "et flop". Det må stå for Bent Pedersens egen regning. 
Mogens Kildsgaard har i øvrigt konsulteret en af specialisterne på det bevaringsmæssige om-
råde i Nysted, arkitekt Jan Dyrholm, for at være sikker på at gøre det helt rigtigt. 

Nystedflag
16. feb. Nysted Kommune har indkøbt en snes flagduge med Nysteds byvåben. Flaget skal fra marts 

måned vaje fra en række flagstænger bl.a. på rådhusets tag. Der rejses tre flagstænger ved 
Adelgades udmunding ved Sakskøbingvej og tre ved indkørslen til Nysted ad Wichmandsvej. 
Renseanlægget, materialegården og Krumsø-Centret får hver deres egen flagstang til byens 
flag ligesom også havnen får flagmuligheder. Flagene skal vaje døgnet rundt. 

17. feb. Der er 35 leverandører tilknyttet Halm-leverandørforeningen i Nysted, og de er sikret en pris 
på 43,5 øre pr. kilo pristalsreguleret i de kommende fem år. Dette oplyste formanden, Vagn 
Brædder på generalforsamlingen. Han trak sig på formandsposten på grund af sit engagement 
i byrådsarbejdet og afløses af Kristen Lagerbon. 

17. feb. Nysted Kommunes fjernvarmeværk skal ombygges, fordi forsyningerne af halm har svigtet de 
sidste fire måneder af fyringssæsonen. Teknisk Udvalg har valgt en model, hvor varmeværket 
ombygges for 75.000 kr., så det kan modtage raffineret genbrugsolie. Det er kun i år, der har 
været problemer med leverancen af halm, fordi der ikke er halm nok. Det vil også være prak-
tisk med ombygningen, så værket kan fyre med genbrugsolie i de tilfælde i fremtiden, hvor 
halmfyret er stoppet, oplyser formanden for teknisk udvalg, Bent Pedersen. 

21. feb. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal fremme Nysteds muligheder som turistcentrum, ikke
mindst hvad angår søturismen. Gruppen består af lederen af Turistbureauet og formanden for 
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turistforeningen, Elisabeth Nicolaisen, direktøren for Destination Lolland, Ivan Harsdal, kom-
munaldirektør Michael Schrøder og Anders Finn Jensen. 

22. feb. Turistbureauet i Nysted, der nu drives af Destination Lolland her i 1993 haft 11.327 ekspedi-
tioner. Denne oplysning gav Turistforeningens formand Elisabeth Nicolaisen på generalforsam-
lingen, og gav udtryk for, at fremgangen hænger sammen med det arbejde destinationen ud-
fører. Man sender folk fra det ene område til det andet, så der kommer cirkulation, og turis-
terne når at besøge flere af områderne. 

På campingpladsen må turistforeningen udrede udgifterne til reparation af baderummene – i 
alt ca. 80.000 kroner. Foreningens ejendom, Adelgade 65-67, trænger hårdt til renovering af 
facaden og af bagsiden. Det skal der findes penge til. Efter eget ønske forlod Inger Werner 
bestyrelsen og blev afløst af Anders Bondo, forstander for Nysted Efterskole. 

22. feb. Det skaber bekymring i Døllefjelde-Musse-Herritslev Husmandsforening, at man ikke har til-
gang af unge. - Der bliver færre og færre medlemmer, og vi er kun godt en snes stykker til-
bage, siger formanden Hans Peter Ottosen, men vi bliver ved så længe, der kommer nogle til 
vore arrangementer. Valgene gav genvalg til Knud Hansen, Jørn Jeppesen og Ove Brylle samt i 
husholdningsudvalget til Oda Brylle.

23. feb. Bestyrelsen for Vester Ulslev Forsamlingshus har i 1993 brugt omkring 25.000 kroner til repa-
rationer og nyanskaffelser. Huset har i 1993 været brugt til 48 arrangementer, hvoraf nogle 
har været husets egne bankospil. De giver sammen med det årlige loppemarked et pænt til-
skud til husets drift. Regnskabet for 1993 udviste et overskud på knap 20.000 kroner for drif-
ten. Til bestyrelsen genvalgtes Ove Hansen, der fortsætter som formand, Ole Bent Rasmus-
sen, Henning Knudsen og Arne Mortensen. 

23. feb. Bestyrelsen for Kettinge Forsamlingshus har indkøbt 100 nye polstrede stole til en samlet pris 
af 35.000 kroner. Herefter er der plads til 150 personer ad gangen på polstrede stole. Ved ge-
neralforsamlingen i aftes kunne formanden, Verner Jørgensen oplyse, at bestyrelsen nu har 
moderniseret køkkenet, der nu er klar til godkendelse af myndighederne. 

Der har i 1993 været omkring 150 udlejninger af forsamlingshuset, og det har givet indtægter 
på omkring 45.000 kroner. Ved årsskiftet havde man en kassebeholdning på 53.000 kroner, 
men heraf er 35.000 kr. som nævnt anvendt til nye stole. Huset har ikke nogen gæld. Til be-
styrelsen genvalgtes Gunner Petersen, Niels Henriksen, Hardy Hansen og Verner Jørgensen. 

24. feb. Ved generalforsamlingen i partiet Venstre oplyste kasserer Flemming Petersen, at valgåret har
betydet et underskud på 10.521 kroner. Kassereren oplyste dog også, at man stadigvæk råder 
over en egenkapital på 1243 kroner. 177 medlemmer har betalt kontingent I fjor. A! dem har 
28 meldt sig ud af partiet. 

Ny formand blev Birthe Ludvigsen, Døllefjelde, der blev valgt som afløser for John Wagtberg 
Hansen, der ikke genopstillede. Genvalgt til bestyrelsen blev Mogens Rasmussen, Flemming 
Petersen, Aage Jørgensen og Torben Jørgensen. Nyvalgt blev Søren Ravn Nielsen. 

24. feb. LOF har i 1993 haft 64 hold med i alt 666 kursister, oplyste formanden Tove Andersen på 
Venstres Generalforsamling. 

Utilfredse vandværker 1
25. feb. ”Staten indfører grønne afgifter, men det er os andre, der skal stå for administrationen - det 

er irriterende!" Ordene kommer fra formanden for Vantore-Tågense Vandværk, Aage Jørgen-
sen, der er utilfreds med den ekstra arbejdsbyrde, der er pålagt vandværkernes bestyrelser. 
- Vi må arbejde som gratis skatteopkrævere. Pantefogederne får dog løn for at udføre det 
samme arbejde, siger vandværksformanden. 

Han er især utilfreds med, at vandværket hæfter for de grønne afgifter, hvis nogle ikke beta-

Indholdsfortegnelse



248

ler til vandværket for det vand, som de bruger. På generalforsamlingen kunne Aage Jørgensen
fortælle, at de 140 forbrugere har brugt 50.000 kubikmeter vand i det forløbne år. Det kan fo-
rekomme at være meget, men værket har store forbrugere imellem med store  svinebesæt-
ninger, som kræver meget vand. Vandværket har vand nok i boringerne, og det er af en god 
kvalitet; nitratindholdet er helt i bund. Aage Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen. 

25. feb. På generalforsamlingen i Forsvarsbrødrene oplyste formanden, Verner Hansen, Herritslev, at 
de traditionelle arrangementer også var gennemført i 1993: Kransenedlæggelse på kirkegår-
den og ved flyvermonumentet den 15. juni samt den årlige fugleskydning ved Skansen, hvor 
der har deltaget 54 skytter. Nysted afdelingen har omkring 170 medlemmer.

Bent Lærke forelagde regnskabet, der viser en kapital på knap 42.000 kr., hvoraf de 25.000 
kroner dog er bundet i de Remingtonrifler, der bruges ved fugleskydningen. Verner Hansen, 
der har været 17 år i bestyrelsen, deraf 9 år som formand, lod sig overtale til at tage endnu 
et år på posten. Desuden genvalgtes Arne Madsen, Døllefjelde til bestyrelsen. På generalfor-
samlingen uddeltes en række hæderstegn for mangeårigt medlemskab. Tidligere dyrlæge 
Ejner Henry Jensen, Nysted blev hædret for 60 års medlemskab. Han har været formand for 
både den lokale afdeling af Forsvarsbrødrene og for kredsen. 

25. feb. Socialdemokraterne i Nysted Kommune er nu på vej til at gå sammen i een forening. Tidligere 
har foreningerne udenfor Nysted by besluttet at danne een forening, og på en generalforsam-
ling i Nysted partiforening var der flertal for en sammenlægning, den kan dog tidligst finde 
sted efter en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af marts. 

Foreningen udnævnte to nye æresmedlemmer: Karen Thomsen og Willy Christensen. Karen 
Thomsen var med til at stifte DSU på Falster i årene 1929 -1932, og hun har været aktiv for 
kampen for kvindernes sag. Willy Christensen har været medlem af foreningen i over 60 år, 
heraf 25 år i bestyrelsen. (N.D.) 

26. feb. Merko i Nysted får ny leder fra i dag, nemlig Ejvind Bro, der skal bestyre forretningen i Adel-
gade. Samtidig fratræder Benny Svendsen, der har købt forretning i Nykøbing F. Han blev ind-
sat som bestyrer af Merko for få måneder siden som afløser for Hilmar Jørgensen. 

28.feb. Et meget stort antal kirkegængere i Vantore og Nysted kirker var med til at markere indsæt-
telsen af de to sognes nye præst, Jens Christian Nielsen. I indsættelsen deltog en lang række 
præster fra landsdelen, bl.a. den tidligere sognepræst Niels M. Keilå. 

Kroningsmedalje fra 1848
28.feb. Kong Christian den 8’s kroningsmedalje, der i 1848 blev skænket Nysted Kommune under kon-

geparrets besøg i købstaden, er nu dukket frem fra glemselen. Det var formanden for Lokal-
historisk Arkiv, Aage Poder, der efterlyste oplysninger om medaljens skæbne, idet den var 
beskrevet i C. A. Hansens gamle "Nysted Krønike", og efterlysningen bragte kort efter medal-
jen frem i lyset. Den var nemlig i sikker varetægt hos Nysted Kommunes tidligere sekreta-
riatschef Henning Olsen, der har passet godt på den siden kommunesammenlægningen i 1970.
Medaljen er helt intakt, og den sidder stadig i den samme guldramme på fløjlsbaggrund, som 
da den i sin tid var ophængt på rådhuset. 

Ved kommunesammenlægningen gennemgik repræsentanter for kommunen lokale arkivalier 
sammen med folk fra Landsarkivet, og ved den lejlighed var der forskellige klenodier, som 
man havde vanskeligt ved at placere officielt. Det var baggrunden for, at Henning Olsen fik 
tilbudt opgaven at passe på kroningsmedaljen. Lokalhistorisk Arkiv vil udstille medaljen på 
Fritidsudstillingen i Kettinge Hallen den 26. marts, og derefter skal arkivet aftale den kom-
mende placering i samarbejde med borgmester Leo Thorsen. 

1. marts Aktionærerne i Frejlev Forsamlingshus kan glæde sig over, at huset har haft endnu et godt år. 
Det betyder, at de 50 kroner pr. aktionær, det har været nødvendigt at opkræve gennem de 
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senere år, kan undværes. I sin beretning på husets generalforsamling kunne formanden Lars 
Peter Rasmussen fortælle, at der har været mange udlejninger af huset til både foreninger og
private. Det har givet indtægter på 87.000 kr. Heraf er 48.000 kroner blevet brugt til dels 
vinduer, dels afdrag på lån, så det er ikke meget, der skyldes væk. En ny opvaskemaskine til 
omkring 30.000 kroner incl. installation opsættes i løbet af denne måned. Det er en vandbe-
sparende maskine, hvilket har væsentlig betydning med de aktuelle priser på vand. Huset har 
nu i snart fire år fungeret uden vært, idet lejerne får udleveret en nøgle og derefter må klare
sig selv. Det fungerer tilfredsstillende, og der er mange bestillinger på huset i det nye år. Til 
husets bestyrelse var der genvalg af Jørgen Holm og Knud Bille. 

Utilfredse vandværker 2
1. marts Installering af vandmålere har for alvor kunnet mærkes på Døllefjelde-Musse vandværk. For-

bruget faldt i fjor til 45000 kubikmeter imod 67000 kubikmeter i 1992. - Det kan mærkes på 
vores elregning, oplyser værkets formand, Gunnar Jeppesen. Den er faldet fra 49.000 kroner 
til 34.000 kroner. Værkets drift går fint, og da man har etableret nye ledninger for en halv 
snes år siden, ligger vandspildet kun på omkring 6 procent. Desuden har myndighederne ka-
rakteriseret vandværkets tilstand som aldeles nydelig. 

Etableringen af de nye ledninger kostede 600.000 kroner, som man måtte låne. Restgælden er
dog nede på 54.000 kroner. Gunnar Jeppesen rettede på generalforsamlingen i aftes kritik af 
værkets rolle som skatteopkræver. Med de samtidig stigende afgifter til staten skal vi 1998 
opkræve omkring 300.000 kroner i moms og afgifter. Det er mere end det koster at drive vær-
ket. Gunnar Jeppesen og Poul Sørensen genvalgtes til bestyrelsen. 

2. marts Sejlere på Østersøen får i fremtiden lettere ved at finde ind mod Nysted. Farvandsvæsenet 
har godkendt et ønske fra Nysted Kommune om at få en lystønde anbragt ved gennemsejlin-
gen Østre Mærker på Rødsand. Dermed vil både gæstesejlere og lokale sejlere på natsejlads 
få bedre mulighed for at finde gennemsejlingen. I Nysted venter man, at det vil give flere 
gæstesejlere. 

3. marts Bevaringsforeningen for Nysted Kommune har været brugt flittigt i det seneste års tid. - Vi 
har haft et stigende antal henvendelser om at give gode råd i forbindelse med ombygninger, 
sagde foreningens formand, Bruno From Jensen i sin beretning på generalforsamlingen. Fore-
ningen kan bistå med vejledning og et vist omfang med tilskud. Desuden kan man hjælpe med
orientering om de muligheder, der er for offentlige tilskud. - Mulighederne for offentlige 
tilskud på 10.000 kroner eller 50.000 kroner har øget interessen for at foretage ombygninger. 
De 50.000 kroner kan gives som tilskud til bygninger, der ligger i bevaringsområder.

Foreningen råder over et lager af tagsten, hvorfra man Jævnligt leverer. Bevaringsforenin-
gens formand udtrykte glæde over, at byrådet på sit sidste møde fastholdt den bevaringsplan,
der blev udarbejdet for en snes år siden. Foreningens bevaringsfond har haft et overskud på 
ca. 33.000 kroner, takket være en god beholdning af værdipapirer, der giver både gode renter
og kursgevinster. Fonden råder over 256.000 kroner, og det er afkastet herfra, at foreningen 
kan yde som tilskud. Elisabeth Nicolaisen, Benny Svendsen og Orla Johansen genvalgtes til 
bestyrelsen. 

4. marts "Pauser er noget af det vigtigste. En kunstmaler bør med passende mellemrum lægge pense-
len fra sig og vende lærredet ryggen for at tage en pause med en kop the, en tår øl eller no-
get andet godt. At male er at se, og der kommer et tidspunkt, hvor man ikke kan se skoven 
for bar' træer. Så skal man stoppe lidt." 

Ordene kommer fra maleren Stig Weye, og er møntet på de to teen-age piger Kamilla Nielsen 
og Ane Lund Jensen, der i denne uge er i erhvervspraktik. Stig Weye udtaler sig anerkendende
om 14-årige Kamilla, der går i en ottende klasse på Roskilde-egnen, og 17-årige Ane, der 
stammer fra Maribo. 
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Stig Weye har for tiden en stor udstillingssucces på Kunstmuseet i Maribo. Hans næste udstil-
ling afvikles på Københavns Universitet i næste måned. I juni deltager Stig Weye i en festival i
Venedig, hvor hans billeder kan ses på en udstilling med titlen "Fantastisk og fortællende 
kunst". Endelig skal Stig Weye lede et omfattende "Folkemaleri" ved den store udstilling om 
fritidsaktiviteter i Kettinge-Hallen den 26. marts. Det er meningen, at det færdige maleri - 
der udføres af interesserede gæster - skal sendes på vandring i kommunen; bl.a. ophænges 
det på rådhuset, biblioteket og på skolen.

4. marts Den snart 80-årige kunstner Erik Bischoff, Nysted, har fået en check på 10.000 kroner fra 
Kunstfonden. Erik Bischoff havde søgt om tilskud til indramning af billeder, og havde slet ikke 
regnet med at få så stort et tilskud. (N.D.) 

5. marts Den gamle messehagel i Vantore Kirke er nu afløst af en ny, fremstillet af Aase Dittmann 
Nielsen. Den nye messehagel er grøn med korsmotiver i guld foran og bagpå. Bagpå er der 
endvidere et motiv med en due, der lander. Det symboliserer Helligånden. Menighedsrådets 
tre kvindelige medlemmer, Aase Dittmann Nielsen, Karen Madsen og Käthe Petersen, står bag 
initiativet. De besøgte selskabet for Kirkelig Kunst, hvor de så på forskellige udgaver af mes-
sehagler. De kan købes til særdeles høje priser, men man kan også få lov til at lave dem selv 
efter foreliggende udgaver. - Det ville have kostet omkring 40.000 kr., hvis vi skulle have købt 
det færdigt, fortæller Aase Dittmann Nielsen, der har udført arbejdet i løbet af et par uger. 
Det meste af syarbejdet er foregået i hånden, men arbejdet med det store kors er lavet på 
maskine. Den slags skal laves utroligt nøjagtigt; selv millimeterfejl vil kunne ses, så det er 
mere sikkert at anvende en symaskine til den del af arbejdet. 

Den gamle messehagel, der var rød med korsmotiver, var fra begyndelsen af århundredet. Det
nøjagtige årstal kendes ikke, men da Vantore Kirke er fra 1906, anslås den gamle messehagel 
at være taget i brug kort efter kirkens åbning. Den nye messehagel blev taget i brug forleden 
samtidig med indsættelsen af sognepræst Jens Christian Nielsen. 

7. marts Der bliver ingen 10. klasse i Kettinge Skole i det skoleår, der begynder den 1. august i år. Elev-
tallet er for lille til at gennemføre undervisningen, og de syv af skolens elever, der har ønsket 
at fortsætte i den nye 10. klasse, bliver henvist til Brydebjergskolen eller andre uddannelser. 
Skoleinspektør Ib Henriksen forventer dog, at der fra 1995 igen vil være elever nok til en 10. 
klasse. Han oplyser, at det er normalt, at kun en tiendedel af eleverne fra 9. klasse, fortsæt-
ter i 10. klasse, idet de fleste vælger andre uddannelser, bl.a. gymnasiet og HF.

8. marts Efter 21 års indsats som leder hos spejderne i Nysted er Algot Jensen blevet bedt om at forla-
de spejderarbejdet. Som grund angives samarbejdsvanskeligheder. To af hans assistenter har 
efterfølgende meddelt, at de så heller ikke vil være med længere. 

8. marts Ved generalforsamlingen i Øster Ulslev Forsamlingshus kunne formanden, Leif Nielsen fortæl-
le, at huset i fjor havde været udlejet 123 gange, hvilket er en lille stigning. Den samlede 
indtægt har været på 184.000 kroner, med et overskud på 32.000 kroner. Nogle af disse penge
er allerede brugt til en ny ovn. Leif Nielsen genvalgtes til bestyrelsen. Henning Jørgensen øn-
skede efter 26 år at forlade bestyrelsen. Nyvalgt i hans sted blev Johannes Nielsen. Endvidere
blev Hans Erik Nielsen nyvalgt i stedet for Jørgen Rasmussen. 

9. marts De Lokalhistoriske Arkiver bliver flittigt brugt, når nogen arbejder med slægtsforskning. Det 
fremgik af beretningerne ved Lokalhistorisk Forenings generalforsamling i aftes. 

Fra Nysted Arkivet kunne Søs Lerche-Thomsen fortælle, at man har mange besøg af folk, der 
søger op-lysninger om deres forfædre, sågar har man modtaget tre til fire henvendelser fra 
Amerika. Arkivet i Nysted har fået et samarbejde i stand med kommunen om registrering af 
kommunale arkivalier fra forrige århundrede. Det er sket i tæt kontakt med borgmesterkon-
toret samt undervisnings- og kulturforvaltningen. Søs Lerche-Thomsen havde et ønske med i 
sin beretning: - Mere arbejdskraft i arkivet. Vi er otte, som frivilligt arbejder der, men flere 
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kan godt bruges til et interessant arbejde i et godt miljø, sagde arkivlederen. 

Fra Krumsø-Arkivet fortalte Hans Andersen, at man også der har en del besøg i forbindelse 
med slægtsforskning. Krumsø-Arkivet har ved hjælp af en langtidsledig, Flemming Nielsen, 
fået udført et stort arbejde med at skaffe oplysninger om den gamle skole i Godsted. Det 
fører til en afhandling om skolen. 

Fra Frejlev-Arkivet oplyste Lars Peter Rasmussen, at han havde modtaget en mængde 
materiale, som bl.a. belyser besættelsestiden. Det skal anvendes næste år, 50-året for 
befrielsen i 1945. Han fortalte, at man er i gang med at registrere en mængde oplysninger om
Frejlev og Omegns Andelsmejeri, der er lukket. På lofterne er der fundet en mængde 
materiale, så på et tidspunkt kan der måske udgives et skrift om mejeriet. 

I beretningen for Lokalhistorisk Forening orienterede Aage Poder om de arrangementer, som 
man har gennemført og om planerne for 1994. Foreningen har omkring 100 medlemmer, der af
sit overskud har kunnet give 4000 kroner til de tre arkivers arbejde, oplyste Helle Levisen i 
forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Lokalhistorisk Forening regner med også i år at kunne 
støtte arkiverne økonomisk. Jørn Ringsing, Øster Ulslev, der har været med i bestyrelsen siden
starten i 1988, ønskede ikke at fortsætte. I hans sted valgtes Gerda Wærneborg Truelsen, 
Nysted. 

10. marts Byrådet har trukket sin beslutning om ombygning af Nysted Fjernvarmeværk tilbage. 
Beslutningen blev truffet i sidste måned, fordi man på værket var ved at løbe tør for halm. 
Det viste sig imidlertid muligt at strække halmfyringen til midt i maj. I sommermånederne 
fyres med almindelig olie. (N.D.) 

10. marts Nysted Byråd har besluttet, at kommunen skal gå med i Erhvervsråd Lolland. Det er oprettet, 
fordi Lolland har opnået status som særligt begunstiget område for støtte fra EF. 
Kommunens bidrag er i første omgang 65.000 kroner; det svarer til 11-12 kroner pr. indbygger.
(N.D.) 

10. marts Nysted Brydeklub fik i week-enden to mestre, da danmarksmesterskabet i brydning for kvin-
der og piger blev afviklet i Sønderborg. Sabine Ottesen vandt mesterskabet i 50-kiloklassen, 
medens Jeanette Gjessø vandt 65-kiloklassen. (N.D.) 

11. marts Ungbo's Nysted afdeling er nu definitivt nedlagt. Det er sket i forbindelse med ombygningen 
af ungdomsboligerne til otte almennyttige boliger og tre ungdomsboliger. Prisen for de almen-
nyttige boliger blev knap 5,3 mill. kroner. Prisen for de tre ungdomsboliger blev 218.500 kro-
ner. (ND.) 

12. marts I Nysted Kommune er der 160 landbrug ud af de 464 landbrug, der har dyrehold. For otte år 
siden var der 520 landbrug, hvoraf de 255 havde dyrehold

12. marts Borgerforeningen for Vester Ulslev Sogn har på sin generalforsamling nyvalgt Poul Andersen til 
bestyrelsen i stedet for Ellen Margrethe Nielsen, der er fratrådt i årets løb. 

12. marts Antallet af unge ledige i Nysted Kommune er faldende. Det fremgår af en opgørelse udarbej-
det af koordinator for ungdomsvejledningen, Ebbe Balck Sørensen. Det fremgår heraf, at der 
pr.1. marts var seks unge ledige, otte i projekt, seks i midlertidig beskæftigelse og fire i en 
uafklaret situation, I alt 24. Dette er en glædelig tilbagegang på syv unge siden opgørelsen i 
december. (ND.) 

Utilfredse vandværker 3
16, marts På generalforsamlingen i Øster Ulslev Vandværk oplyste formanden Jørn Ringsing, at besty-

relsen indhenter tilbud på apparatur, der døgnet rundt følger vandforbruget time for time. 
Udgiften på 25-30.000 kroner skal sammenlignes med, at vandspild med de nye miljøafgifter 
også vil komme til at koste penge. 
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Baggrunden for investeringen er, at man i fjor opdagede en lækage, der var opstået tæt ved 
en kloak, så man ikke kunne afsløre den ved jordoverfladen. Det betyder meget økonomisk, 
idet vandværket skal betale grøn afgift af 90 procent af den mængde vand, der pumpes ud, 
uanset hvor meget, der forsvinder gennem utætheder i ledningssystemet. I fjor blev der ud-
pumpet 47.000 kubikmeter vand, hvilket var en lille stigning i forhold til året før. 

Bortset fra et par enkelte har alle forbrugere nu fået installeret vandmålere. Vandværket har 
vand nok at tage af, og analyser viser, at kvaliteten er god. Prisen for vand blev ved general-
forsamlingen fastsat uændret til et grundbeløb på 350 kroner samt en kubikmeterpris på 1 
krone - hvortil kommer den grønne afgift på endnu 1 krone, plus moms af det hele. 

16. marts En professionel træner knyttes formentlig til Nysted Tennisklub i den kommende sæson. Em-
net man har i kikkerten skal først og fremmest tage sig af klubbens ungdomsspillere, primært 
pigeholdet. Ideen kom frem på klubbens generalforsamling, hvor formanden Jacob Mortensen 
orienterede om årets aktiviteter. Til de kommende turneringer har klubben tilmeldt et herre-
hold, to blandede hold og et juniorhold. 

Regnskabet udviser et overskud på 4.600 kroner, og man har en beholdning på omkring 50.000 
kroner. Klubben har 130 medlemmer. Jacob Mortensen ønskede ikke at fortsætte i bestyrel-
sen. Nyvalgt blev Johnny van Hooidonk. Annette Christiansen genvalgtes til bestyrelsen, der 
konstituerede sig med Lars Bostholm som formand, Lars Tengnagel som kasserer og Annette 
Christiansen som sekretær. 

17. marts Nysted Kommune er en af de elleve kommuner i Danmark, der er udset til at deltage i et pro-
jekt, der koster Socialministeriet knap fjorten millioner kroner de næste tre år. Projektets 
formål er at afprøve mulighederne for at gøre ældre borgeres liv bedre ved at forbedre sam-
arbejdet mellem det offentlige og de private organisationer. 

Nysted Kommune har fået i alt 275.000 kroner til brug i den treårige projektperiode. Gennem 
projektet ønsker man bl.a. afklaret i hvilket omfang den frivillige indsats kan modvirke en-
somhedsproblemerne blandt de ældre, så man kan mindske eller udskyde behovet for en 
indsats fra offentlig side. (N.D.) 

18. marts Samarbejdet mellem de tre husholdningsforeninger i Nysted Kommune fungerer godt og skal 
fortsætte. Det var der enighed om på Øster Ulslev Husholdningsforenings generalforsamling. 
De tre foreninger er foruden Øster Ulslev, Nysted og Frejlev, der hvert år har nogle fælles-
arrangementer. På generalforsamlingen nyvalgtes Emmy Rasmussen til bestyrelsen, og denne 
indtræder som næstformand. Fanny Henriksen fortsætter som formand og Bente Larsen som 
kasserer. I bestyrelsen sidder desuden Lone Petersen og Birthe Jørgensen.

19. marts Den økonomiske situation for Det Kampmann-Boysenske Svømmebad i Kettinge er særdeles 
kritisk. Svømmebadets Venner, der gennem tre år har stået for driften af badet, kan ikke få 
det til at løbe rundt uden at kommunen træder hjælpende til. - Vi har fået lovet 25.000 
kroner i tilskud, men vi kan ikke klare os uden at få 45.000 kroner, siger den nye formand for 
Svømmebadets Venner, Arne Skaaning Hansen. Foreningen forventer selv at kunne skaffe godt 
40.000 kroner i medlemsbidrag og ønsker altså, at kommunen yder et tilsvarende bidrag. 

19. marts I sommeren 1993 gav Aalholm Gods tilladelse til, at Digelauget fjernede sten fra Roden Skov 
til sikring af diget langs Sydlollands kyst. Skoven tilhører godset, men stenene tilhører den 
danske historie, mener udvalget for Teknik og Miljø i Storstrøms amt. Stenene er landskabs-
mæssigt og geologisk meget værdifulde, fordi de er en del af de sidste stenstrøninger fra 
istiden, der er bevaret på Lolland, anfører udvalget. Derfor må Aalholm Gods ikke fjerne flere
sten fra disse stenstrøninger ved Roden Skov. (N.D.) 

21. marts Foreningen Norden i Nysted søger nu at få en fjerde venskabsby i Norden, nærmere betegnet i
Island. Det kunne formanden for foreningen, Børge Stenstrup, oplyse på generalforsamlingen. 
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Børge Stenstrup omtalte også arbejdet sammen med de øvrige foreninger om pakning og ud-
deling af julepakker til Estland. Der blev desuden afleveret femten tons hjælpemidler til hos-
pitaler m. v. i Estland. Det nordiske venskabsstævne i Nysted i fjor betød et lille underskud i 
regnskabet på 1.800 kroner efter udgifter til stævnet på godt 3.500 kroner. Foreningen har 
haft en tilgang på 12 nye medlemmer og en afgang på to. Børge Stenstrup, Signe Christensen 
og Hjørdis Hoffmann blev genvalgt til bestyrelsen. 

22. marts Digteren Emil Aarestrups hus i Nysted fyldes langsomt af digterens arvegods. Det oplyste for-
manden for foreningen, Bodil Hansen, på aftenens generalforsamling. - Vi har netop modtaget
to breve fra Aarestrup til døtrene. Brevene er dukket op hos en ældre dame, og fra den sam-
me familie har foreningen tidligere modtaget Aarestrups skrivebordsstol, sagde Bodil Hansen. 

I årets løb er port rummet blevet sat i stand, og man har frilagt den smukke brolægning, så 
den nu fremtræder ligesom for over 100 år siden. Desuden har Bevaringsforeningen i Nysted 
skænket foreningen to trappesten til afløsning for de betonstøbte på stedet. Der er også 
fundet midler til at få facaden mod Adelgade gjort i stand, og det betyder, at bygningen inden
længe fremstår nymalet og nykalket. Kassereren, Svend Malmstedt, kunne oplyse, at driften 
har kunnet holdes i gang gennem kontingenter og tilskud fra kommunen. Desuden har der væ-
ret indtægter ved udlejning af baghuset. Der skal bruges godt 50.000 kroner årligt for at hol-
de balancen. Prioritetsudgifterne udgør i øjeblikket 40.000 kroner, men dette beløb vil falde 
betydeligt efter en kommende omprioritering. 

Til bestyrelsen genvalgtes Bodil Hansen og Niels Lerche-Thomsen, medens Jørgen Harne afløs
te Ulla Kragh-Schwartz. Kommunens repræsentant bliver Jette Olsen, der afløser Bjørn Ohl.

23. marts Når ungdomsklubberne Kettinge og Brydebjerg på fredag holder fælles afslutning er det på 
baggrund af en rekordsæson. I Kettinge har 115 deltaget i de mange aktiviteter, og i Bryde-
bjerg har 80 været aktive. 

Tilfreds vandværk
24. marts Da Kettinge-Frejlev Vandværk for tre år siden indførte afregning efter vandmåler betød det et

drastisk fald i forbruget. Der skulle nemlig også betales den dyre vandafledningsafgift efter 
det reelle forbrug, og det gjorde for alvor forbrugerne opmærksom på, at der var penge at 
spare. - Men nu er forbruget på vej opad igen, og spareiveren for nedadgående, sagde for-
manden for vandværket, Jens Chr. Hansen på aftenens generalforsamling. 

Der er pumpet 144.000 kubikmeter vand ud til de 656 andelshavere, og det er en stigning på 
11.000 kubikmeter. Der er dog fortsat et godt stykke til forbruget før vandmålerne blev ind-
ført, idet der dengang blev sendt 200.000 kubikmeter vand ud gennem ledningerne. Vandvær-
kets kasserer, Arne Dalskov, oplyste, at årets drift har givet et overskud pi 156.000 kroner, 
selvom man har investeret 125.000 kroner i moderniseringen af det ældste af de to vandvær-
ker i 1993. Der er 1,3 million kroner i likvid kapital i vandværkskassen, men størstedelen er 
bundet i obligationer. 

Prisen for vand bliver i 1994 to kroner pr. kubikmeter, hvortil kommer den faste afgift på 400 
kroner samt en statsafgift på een krone pr. kubikmeter. Til bestyrelsen genvalgtes Jens Chr. 
Hansen, Bjarne Clausen og Verner Jørgensen. 

24. marts På generalforsamlingen i Nysted afdelingen af Danske Amatørfiskerforening omtalte forman-
den, Willy Jørgensen, skarven eller ålekragen, som den også kaldes, der ikke er nogen popu-
lær fugl i fiskerkredse på grund af dens voldsomme udbredelse i lokalområdet. I første om-
gang har erhvervsfiskerne fået lov til at skyde skarver, når de sidder på fiskernes bundgarns-
pæle, men blandt alle fiskerne er det et udbredt ønske, at man også kan regulere gennem 
indgreb på redepladserne. Nysted afdelingen har 47 medlemmer. Til bestyrelsen genvalgtes 
Preben I Jensen, Leif Raahauge og Kjeld Lange. 
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27. marts Økonomiudvalget i Nysted Kommune har tilbudt Kettinge Friluftsbad at poste i alt 100.000 
kroner i foretagendet, men så er kassen også lukket. - Vi betaler vandafgiften på 75.000 
kroner, siger borgmester Leo Thorsen. Vores sidste tilbud lyder på, at vi vil betale yderligere 
krone til krone, dog maksimum 25.000 kroner. Vi kan ikke strække os længere, siger Leo 
Thorsen, fordi beløbet så ville opsluge hele vores tilskudskonto. (N.D.) 

28. marts Landmænd, der ikke overholder kravet om to meter bræmmer ved vandløbene, bliver politi-
anmeldt, siger formanden for teknisk udvalg, Bent Pedersen. Loven om to meter uopdyrkede 
bræmmer blev vedtaget af Folketinget for et par år siden, og Nysted Kommune - der hidtil har
været langmodig - vil nu leve op til lovens krav, idet det er pålagt kommunerne at føre tilsyn.
Kommunen vil kontrollere, at de omhandlede arealer ikke tilsås til foråret. 

28. marts Omkring 1300 mennesker deltog som publikum, da fritids- og kulturlivet i Nysted Kommune 
lørdag havde slået sig sammen om en stor fritidsudstilling i Kettinge-hallen. Der var gjort en 
del ud af de godt 40 udstillingsboder, som de mange foreninger og organisationer havde til 
rådighed. Der var også stor interesse for en opvisningskamp i badminton mellem to af landets 
bedste spillere, Poul Erik Høyer og Peter Espersen. 

En opvisningskamp i bordtennis mellem de to stjerner fra Sakskøbing Bordtennisklub, Sabine 
Borre Larsen og Chugin Feng, samlede meget publikum. Et hold mavedansere fra LOF's aften-
skole vakte også begejstring, og der var koncert ved Musikskolen. Endelig blev der produceret
en række malerier med sportsmotiver under ledelse af maleren Stig Weye, der var en inspire-
rende lærer for en række børn, der malede. Malerierne skal rundt på en vandreudstilling i 
kommunen, for til sidst at få en permanent plads på Krumsø-Centret. Det næste arrangement 
gennemføres først om fire år. (N.D.) 

For længe 
siden

Nysted Byråd har bevilget 200 kroner til oprettelse af et folkebibliotek. 
(Det skal retfærdigvis tilføjes, at denne oplysning stammer fra Folketidende den 20. marts 
1919). 

30. marts Undervisningen i svømning ved de tre skoler i Nysted Kommune vil nu blive genoptaget efter 
nogle års pause. Det sker efter anmodning fra skolebestyrelsen fra Brydebjergskolen, hvor 
man har konstateret, at kun godt halvdelen af eleverne kan svømme. Undervisnings- og kul-
turudvalget har vedtaget at gennemføre svømmeundervisningen fra den kommende vinter. 
Det bliver for eleverne i skolernes fjerde klasser, der i vinterens løb vil komme til svømme-
hallen i Sakskøbing en snes gange. 

- Vi vil sikre, at alle lærer at svømme, siger formanden for Undervisnings- og kulturudvalget, 
Tove Andersen. Der regnes med en samlet udgift på 30.000 kroner incl. transport til Saks-
købing.

30. marts Anna Andersen, Stubberup, er blevet ansat som ny graver ved Vantore Kirke, hvor hun afløser 
Karl Jensen. 
Anna Andersen er gift med Johannes Andersen, der er kordegn og kirkesanger i både Nysted og
Vantore kirker. 

30. marts Sportscentret i Nysted Kommune, der omfatter Kettingehallen og Nystedsalen har i 1993 op-
levet en stigning i antal udlejningstimer. I Kettinge var hallen udlejet 2173 timer mod 2047 
året før. I Nystedsalen steg udlejningen fra 1457 til 1785 timer. 

Sportscentrets regnskab for 1993 viser indtægter på knap 1,7 millioner kroner og med et over-
skud på godt 46.000 kroner. Egenkapitalen er på godt 5,6 millioner kroner. Til bestyrelsen 
genvalgtes: Ida Ludvigsen, Jens Petersen, Jan Gleie og kassereren, Ib Jørgensen. 

2. april Billedhuggeren Erik Bischoff vil blive hædret af sin hjemby, når han i april fylder 80 år. Fød-
selsdagen er mandag den 18. april, men markeres offentligt den 16. april foran Rådhuset, 
hvor en skulptur afsløres. Samtidig markeres åbningen af en udstilling i Rådhuset med en lang 
række af hans værker. Kommunen råder selv over en del af Erik Bischoffs værker, der natur-
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ligvis vil indgå i den kommende udstilling. Dertil kommer et antal fra museet i Maribo, og 
kommunen har i samarbejde med kunstforeningen lånt en lang række værker hos private 
ejere. Udstillingens titel vil være "80 år med Bischoff". 

2. april En naturbørnehave med plads til 40 børn kan med kort varsel etableres på Plantagevej i Frej-
lev. Det er forstanderen for Nysted Efterskole, Anders Bondo, der har udarbejdet et projekt, 
der er forelagt kommunens Undervisnings- og Kulturforvaltning. Børnehaven kan etableres i 
nær tilknytning til Nysted Efterskoles Naturskole ved Plantagevej i Frejlev. 

2. april De kaotiske forhold på Centralsygehuset i Nykøbing F. kritiseres nu af formanden for Socialud-
valget i Nysted, Bent Bille-Hansen, der peger på flere kritisable forhold. En patient fra kom-
munen blev for nylig udskrevet fra Centralsygehuset midt om natten, fordi der ikke længere 
var plads til vedkommende på Sygehuset. Dette skete trods en aftale med amtet om, at der 
skal varsles tre dage før patienter udskrives til pleje. 

Bent Bille-Hansen kritiserer endvidere, at det er for nemt for amtet at skubbe patienterne ud 
til kommunerne, idet der ikke følger penge med fra amtet. - Det ender med, at vi skal have 
vore egne sygeafdelinger, men hvor skal pengene komme fra? siger Bent Bille-Hansen. Han er 
også utilfreds med vagtlægernes behandling af patienterne. For nylig blev en Nysted-borger, 
der var dødssyg, nægtet indlæggelse. Nu er vedkommende død. 

2. april Tidligere folketingsmedlem, Grethe Hækkerup, Sakskøbingvej 26, Herritslev, kan mandag, den
4. april fejre sin 80-års fødselsdag. Grethe Hækkerup blev født i Aalborg, som datter af den 
radikale redaktør, Nicolai Hurup. Hun valgte dog at blive medlem af Socialdemokratiet, hvis 
politik hun gennem alle årene har været en solid frontkæmper for. 

I 1939 blev hun gift med Per Hækkerup, og kom til Nordsjælland, hvor hun blev medlem af 
Lillerød sogneråd. I socialdemokratiet blev hun rejsesekretær, og hun blev i 1964 for første 
gang medlem af folketinget, hvor hun sad i flere perioder. Fra 1971 til 1978 var Grethe Hæk-
kerup folketingets næstformand. Børnene blev også opdraget i politik, og to af sønnerne - 
Klaus og Hans - er medlemmer af folketinget, Hans er endog blevet minister ligesom sin af-
døde far, Per Hækkerup. 

Utilfredse vandværker 4
5. april Nysted kommunale vandværk har måttet lukke en af sine boringer ved Folehaven på grund af 

kraftig forurening. Vandforsyningen i Nysted by klares nu af en enkelt boring, der kan klare 
leverancerne i en kortere periode. 

6. april Det var rester af hormonmidler mod ukrudt, der blev fundet i vandet ved den kommunale 
boring i Nysted, der nu er lukket. Der vil nu blive udtaget nye prøver, der kan afsløre, om den 
første prøve taler sandt. Denne indeholder et ukrudtsmiddel i en mængde, der svarer til fem 
gange det tilladte. 

6. april Nysted Naverklub tilbyder nu en ung håndværker hjælp med en række praktiske ting, hvis den
pågældende vil forpligte sig til at tage på valsen i udlandet et år og en dag. Naverklubben i 
Nysted, der er den eneste tilbageværende på Lolland-Falster, har en sponsor, der vil betale en
enkeltbillet til den, der vil vove springet og tage af sted. Klubben vil desuden hjælpe på for-
hånd med at skaffe arbejde det sted, hvor den unge håndværker tager hen. Det kunne være 
Schweiz, Østrig eller det sydlige Tyskland, der i fordums tider var de foretrukne lande for dan-
ske håndværkssvende. 

Naverklubben i Nysted har 18 medlemmer, og de har ikke noget imod, at den, der tager "på 
valsen", er en kvinde. Undervejs kan den unge håndværker komme i de naverhuler, der stadig 
eksisterer rundt om i Europa, og som rummer en masse gamle traditioner. Klubben i Nysted 
blev oprettet i 1955, og holder til i "Hulen" i den gamle stationsbygning, hvor medlemmer 
værner om de gamle klenodier. 
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6. april Den lokale afdeling af Dansk Røde Kors står i en uvant situation, når der om et par dage hol-
des generalforsamling: Der skal vælges en ny formand. Efter 29 år på denne post har Alice 
Nielsen valgt at sige stop for at lade yngre kræfter komme til. 

Alice Nielsen kan forlade hvervet med god samvittighed. Hun har gennem alle årene gjort en 
stor indsats for Røde Kors i Nysted, og har virket som drivkraft i det lokale arbejde, Ikke 
mindst ved de årlige Røde Kors uger, der har skaffet mange penge til RK-arbejdet i ind- og 
udland. 

7. april To yngre kvinder i flygtningelandsbyen i Nysted har fremsat ønske om at måtte vende tilbage 
til det tidligere Jugoslavien nu. Deres mænd befinder sig fortsat i det krigshærgede område, 
og det er formodentlig baggrunden for ønsket, der er fremsat overfor lederen af landsbyen, 
Ulla Kragh-Schwarz. De to, der har fremsat ønsket, har dog fået besked om at vente lidt, for-
di de skal til Sarajevo og har formentlig intet at vende tilbage til. Der er cirka 150 flygtninge 
fra Bosnien-Hercegovina i landsbyen i Nysted.

V. Ulslev Badmintonklub 50 år
7. april Vester Ulslev Badmintonklub fejrer søndag den 17. april, at klubben har eksisteret i 50 år. Den

blev stiftet den 17. april 1944, hvor hver spiller indskød tre kroner. Spillestedet var dengang 
Vester Ulslev Forsamlingshus, hvor man stadig kan se stregerne på gulvet. Da Krumsøskolen 
blev bygget i 1960, flyttede klubben dertil i gymnastiksalen, hvor klubben stadig spiller bad-
minton. 

I 1963 -1968 var tilslutningen så ringe, at der end ikke blev valgt nogen bestyrelse. Men i 1968
kom to af klubbens stiftere, Johannes Jørgensen og Alfred Petersen, tilbage og fik genoplivet 
klubben. Da Kettinge-Hallen blev bygget, blev det meste af spillet flyttet dertil. I sæsonen 
1993-94 har klubben 89 medlemmer, oplyser den nuværende formand, Kurt Johansen. (N.D.) 

7. april På generalforsamlingen i Kettinge Brugs kunne formanden, Birthe Ludvigsen i sin beretning 
glæde sig over en fremgang i overskuddet, selvom omsætningen er faldet med godt 300.000 
kroner til knap 10,6 millioner kroner. Overskuddet efter skat er på knap 87.000 kroner mod 
ca. 37.000 kroner året før. Brugsens egenkapital er nu på 731.305 kroner. Til bestyrelsen 
nyvalgtes Jens Henning Jensen, og Hans Otto Jørgensen blev genvalgt. 

8. april Nysted Turistfart har indstillet sin kørsel, idet Jytte Pedersen har opgivet at drive virksomhe-
den videre. De tre busser, selskabet ejer, skal sælges. Nysted Turistfart er et anpartsselskab, 
der har Jytte Pedersen som eneste indehaver. Hun har drevet det i et års tid. - I vinter har der
kun været een af busserne i drift, siger Jytte Pedersen, der er den eneste ansatte i virksom-
heden. Nysted Turistfart blev udskilt som selvstændigt selskab, da rutebilforretningen blev 
solgt til Skørringe Turistfart. Dette firma overtog garageanlægget ved Wichmandsvej og STS-
ruterne med tilhørende busser, mens Jytte Pedersen lejede sig ind i garageanlægget. 

8. april Belysningen ved østre Mærker er nu bragt på plads. Farvandsdirektoratet har sørget for, at an-
duvningsbøjen syd for gennemsejlingen på Rødsand er afmærket med lys. Dermed er et ønske
fra Nysted gennem mange år opfyldt. Også den øvrige afmærkning syd for Nysted er nu på 
plads. De mange bøjer, der fungerer som vejvisere på vandet, er tilbage på de rette pladser 
efter at have været flyttet en del rundt af isen. 

9. april Røde Kors afdelingen i Nysted har i fjor ydet næsten 40.000 kroner til nationalt og internatio-
nalt Røde Kors arbejde. Heri er medregnet 18.000 kroner, der blev indsamlet i kommunen ved
landsindsamlingen i september. Det svarer til godt tre kroner pr. indbygger, og dette var over 
landsgennemsnittet. Til lokalt socialt arbejde har afdelingen ydet 4161 kroner. Man havde 
søgt kommunen til dækning af denne udgift, men har fået afslag. Til gengæld har Røde Kors 
modtaget 2000 kroner fra Lollandsfonden. 
Røde Kors har i Nysted 113 enkeltmedlemmer og 27 husstandsmedlemmer. Tallet er uændret 
fra 1992. Som ny formand valgtes sygeplejerske Ninna Pedersen, der afløser Alice Nielsen. Til 
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bestyrelsen nyvalgtes Mette Skjoldby, Jytte Madsen og Eli Jacobsen

9. april På et møde i denne uge har Sundhedsudvalget i Storstrøms Amt besluttet at lukke jordemo-
der-konsultationen i Nysted. Baggrunden er, at behovet i Nysted er for lille. Konsultationen i 
Nysted har kun været åben på deltid, og i fjor var konsultationen i en ti måneders periode 
kun rådspurgt ved 16 fødsler. 

14. april Efter to år på formandsposten i Fritidssamvirket ønskede Flemming Petersen sig afløst, da 
Fritidssamvirket i aftes holdt generalforsamling. Han blev hædret for sin indsats i fritidslivet 
gennem næsten 20 år ved at få tildelt ærespokalen. Den tildeles en person eller en forening, 
som har gjort en ekstraordinær indsats til fordel for klubben eller idrætslivet eller har opnået
et flot resultat. Ærespokalen blev indstiftet i 1979 som afløser for Th. Andersens pokal.

14. april Et flertal i byrådet besluttede i aftes, at svømmebadets økonomi i fremtiden skal ind under 
de øvrige fritidsaktiviteter, der forvaltes under Fritidssamvirket. Det betyder, at der i år ydes 
25.000 kroner i tilskud, men ikke yderligere 20.000 kroner, som ønskes af Svømmebadets 
Venner. 

15. april Omkring 91.000 kroner skal betales tilbage fra Nysted Kommune, fordi der i en periode er 
opkrævet for høj betaling fra pensionister, der har fået leveret mad fra kommunen. Der blev 
taget 20 kroner mere end tilladt fra pensionister, der havde høje indtægter og formue. 

15. april 27 foreninger er tilsluttet Fritidssamvirket i Nysted Kommune. De har tilsammen 2393 
medlemmer, heraf 1203 unge under 25 Ar. 

15. april Børnehaverne "Birkehuset" i Øster Ulslev og Nysted Børnehave har brugt færre penge i 1993 
end forudset. Det fremgår af deres regnskaber. Til "Birkehuset" var der a conto udbetalt 
1.751.000 kroner, men der er brugt godt 16.000 kroner mindre. Børnene i Nysted har afleveret
ca. 8.800 kroner af de 1.955.000 kroner, der var afsat i budgettet. 

Også på biblioteket er der sparet lidt, nemlig 130 kroner. Udgift til biblioteksvæsen var i 1993
budgetteret til 1.098.000 kroner.

16. april Ældrerådet i Nysted Kommune har efter årsmødet konstitueret sig med Borst- Jensen på for-
mandsposten (genvalg), mens Grethe Fønsskov blev ny næstformand efter Thor Petersen, der 
udtræder af rådet. Aase Braad Sørensen blev valgt som sekretær. Rådet består desuden af 
Henry Paustian og Poul Jensen fra Pensionistforeningerne. Børge Helleskov er indvalgt som nyt
medlem fra Røde Kors i stedet for Alice Nielsen, mens Tove Olesen er ny repræsentant for 
Ældre Sagen i stedet for Thor Petersen. Anne Nielsen og Lillian Rentsch er fortsat kommunens 
repræsentanter i rådet. 

16. april 300 frivillige fra Døllefjelde-Musse Idrætsforening (DMl) forældreforening og andre frivillige 
samt ca. 700 mennesker, der får penge for indsatsen, er nu ved at lægge sidste hånd på årets 
heste- og krammarked, der traditionen tro afvikles over fire dage i Store Bededagsferien. 
Alt i alt vil de mere end 1000 mennesker bruge mere end 18.000 mandetimer i de fire dage, 
oplyser Ole Ottosen, formand for markedskomiteen. (N.D.) 

16. april Julie Pantmann, enke efter kæmner Rude Pantmann, Nysted, er død i sit hjem i Hørsholm, 94 
år gammel. Julie Helene Pantmann kom til Nysted i 1934, da hendes ægtefælle Rude Pant-
mann tiltrådte stillingen som kæmner i den daværende Nysted købstadskommune. Han trak 
sig tilbage i 1966 og døde et par Ar efter. Senere flyttede hans enke til Hørsholm. Julie Pant-
mann vil bl.a. blive husket som en kyndig leder af Nysted Folkebibliotek, hvor hun var biblio-
tekar i en årrække. Hun efterlader en datter og en søn. 

18. april Billedhuggeren Erik Bischoff blev hyldet ved en folkefest i lørdags i anledning af sin 80-års 
dag, og han blev samtidig udnævnt til æreskunstner. Bag arrangementet stod Nysted Kommu-
ne og Kunstforeningen, og højdepunktet var afsløringen af en Bischoff-skulptur i den nordlige 
ende af rådhuspladsen. Erik Bischoff ankom standsmæssigt i en åben topersoners Ford 1930 
styret af pastor emeritus, museumsleder Bjørn Ohl. 
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I sin hyldesttale forud for udnævnelsen til æreskunstner pegede borgmester Leo Thorsen på, 
at Bischoffs kvaliteter som kunstner længe havde været kendt i befolkningen, men han havde 
ikke været betænkt med alt for meget opmærksomhed på det officielle kommunale plan. Af-
sløringen af skulpturen udførtes af kulturudvalgsformand Tove Andersen, der fjernede det 
specielle Nysted-flag og derved afdækkede et stenhoved med stærke træk og placeret på en 
solid granitblok. Ved dens side står nu den skulptur, som hidtil har haft en beskeden plads ved
Rådhusets bagindgang. Erik Bischoff takkede bevæget for æren og den officielle anerkendelse
af hans kunst i den by, hvor han har sine rødder. 

Kunstforeningens formand, Elisabeth Nicolaisen, erklærede derefter kunstudstillingen i Råd-
husets lokaler for åben. Den omfatter omkring 90 arbejder i sten, oliefarve og akvarel samt i 
træ og bronze. 

19. april 19. 
Krumsø-arkivets årsmøde havde samlet 75 deltagere, der fik en forrygende underholdning, da 
lærer Henri Bitsch Johansen læste Kai Munk på uforfalsket lollandsk. Han foredrog Kaj Munks 
lille muntre skuespil "Rasmine", så personerne stod lyslevende for tilhørerne. 
På årsmødet aflagde næstformanden, Jørgen Ringsing, beretning om årets arbejde, og 
arkivleder Hans Andersen supplerede med lysbilleder og kommentarer til præstegårdens og 
kirkens historie i Vester Ulslev. 
Endelig kunne Hans Andersen præsentere arkivets nye årsskrift, der udgives for 11. gang. 
Hovedartiklen handler om Godsted gamle skole. 

19. april Menighedsrådene i Bregninge og Kettinge sogne blev i aftes enige om at pege på den 48-årlge 
cand. theol. Carl Ramund Kværnø som ny præst i pastoratet. 
Den nye præst har virket på Nørrebro i København, og han overtager embedet efter pastor 
Leif Mikkelsen. Han ventes at tiltræde i slutningen af maj måned. 
- Vi har haft ti kandidater at vælge imellem, og tre af disse har været på besøg for at give en 
prøveprædiken, oplyser formanden for Kettinge Menighedsråd, Bente Marquardsen. 
Ramund Kværnø har gennem de seneste 30 år været spejderleder indenfor KFUM & K, og han 
glæder sig over, at der også i det nye kirkesogn er aktive ungdomsbevægelser, nemlig 
FDF/FDP. 

Nysted Fugleskydningsselskab
21. april Den 26. april er det 100 år siden Nysted og Omegns Fugleskydningsselskab blev stiftet. Det 

skete i Folehaven, hvor skydningerne også blev gennemført de første mange år. I 1911 flyt-
tedes skydepavillonen til Skansen, hvor der hvert år siden har været fugleskydning den anden 
lørdag i september. I starten var det en betingelse for medlemskab, at man var ansat under 
Aalholm Gods. Senere kunne man blive optaget, hvis to medlemmer anbefalede. 

I 1913 blev der rejst en ny fugleskydningsmast ved Skansen; herpå anbringes den fugl, der 
skydes ned. Frem til 1931 var Fugleskydningsselskabet alene om det årlige arrangement, men 
i det år gik man i samarbejde med Forsvarsbrødrene om skydningen, og sådan har det været 
siden. Fra 1940 til 1945 var der ingen skydninger på grund af besættelsen, men i 1946 kom 
man i gang igen. 

I Nysted er det en tradition, at der skydes med Remington geværer. Patronerne bliver genop-
ladet fra år til år. Dem skal der bruges omkring 800 af til hver skydning, men en enkelt gang 
har man dog været oppe på at bruge 1500. På hver fugl er der 16 gevinster, der skal skydes 
ned plus ædruelighedsgevinsten. Fuglekonge er den, der skyder brystpladen ned, som den 
sidste del af fuglen. I fjor deltog 54 skytter, men man har været oppe på 85 i alt. Fuglene 
fremstilles af Frede Jensen og John Ugleholdt Pedersen. Det er piletræ, der anvendes. 

Traditionen med fugleskydningen kendes kun på Lolland-Falster og Sydsjælland. Ideen kom-
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mer fra Tyskland. I dagens anledning får selskabet overrakt en fane fra Danmarkssamfundet. 
Der er desuden op til jubilæet fremstillet et antal platter med Skansepavillonen som motiv. 
Selskabet har to æresmedlemmer: Aage Nielsen og Lars Peter Rasmussen. Begge blev udnævnt
i 1992. På jubilæumsdagen består bestyrelsen af: John Ugleholdt Pedersen, Palle Olsen, Frede
Jensen og Hans Chr. Pedersen. 

21. april Socialdemokraterne i Nysted Kommune går nu sammen i een partiforening. På en ekstraordi-
nær generalforsamling tirsdag aften besluttede medlemmerne af partiforeningen Socialdemo-
kratiet i Nysted Land sig for en fusion med partiforeningen Socialdemokratiet Nysted By. 
Den nye partiforening får navnet "Socialdemokratiet i Nysted Kommune". 

Jan Ploug Pedersen, Bækkeskov, blev valgt til formand. Tommy Romme, Kettinge, blev næst-
formand. Kirsten Nielsen, Herritslev, overtager kassererposten, Erik Damskier, Nysted, sekre-
tærposten og Dorte Voigt, Vantore, blev uddannelsessekretær. (N. D.)

21. april Tidligere parcellist Viggo Kamper, Kettinge, er død 90 år gammel. Viggo Kamper drev i 55 år 
en lille ejendom i Frejlev. Indtægterne fra bedriften blev bl.a. suppleret med kørsel med 
mælk til Frejlev Andelsmejeri. I 1982 solgte han og hustruen Marie ejendommen og købte hus 
i Kettinge, hvor de siden har boet. Her nåede de at fejre krondiamantbryllup. Viggo Kamper 
efterlader sin hustru samt en datter og en søn

22. april Formanden for Super Brugsen i Nysted, Kaj Hansen, forventer, at Brugsen med den igangvæ-
rende udvidelse vil runde de 25 millioner kroner i omsætning, sagde han på aftenens gene-
ralforsamling. Udvidelsen vil koste 3 millioner kroner incl. inventaranskaffelse og omfatter 
bl.a. køl- og frostafdelingen. Nettooverskuddet blev på 411.000 kroner efter en omsætning på
23 millioner kroner. Dette er en fremgang på seks procent. Svindet har været på 0,8 procent. 
Udgifterne til personalet er dalet fra 9,2 til 8,5 procent af butiksvareomsætningen. Gennem-
snittet for tilsvarende butikker er 8,7 procent. Uddeler Mogens Jønson oplyste, et det ind-
vundne overskud overføres til reservefonden, der nu er vokset til 1,8 million kroner. 

23. april DR TV bringer på mandag i den bedste sendetid en halv times udsendelse fra og om Aalholm 
Slot og Gods. Et TV hold fra DR's provinsafdeling besøgte i en uge i efteråret Aalholm for at 
optage en udsendelse i serien "Gods, guld eller gæld". For Merete og John Raben kommer 
udsendelsen yderst belejligt, idet automobilmuseet siden påske har haft week-end åbent, og 
inden længe går højsæsonen i gang for både slot og automobilmuseum. 

25. april Ved Fugleskydningsselskabets jubilæumsfest i lørdags overrakte det ene af foreningens to 
æresmedlemmer, Lars Peter Rasmussen, Frejlev, en Remington riffel som gave. En ny fane 
blev overrakt af Danmarkssamfundet ved Bent Blom Hansen, Nakskov. De traditionelle tre søm
blev slået i af direktør John Raben-Levetzau for Dronning Margrethe, af tidligere dyrlæge 
Einer H. Jensen for fædrelandet og af borgmester Leo Thorsen for fugleskydningsselskabet. 
John Raben-Levetzau lovede ved overrækkelsen af fanen, at Aalholm Gods vil give en sølv-
plade med inskription til fanen. Selskabet blev i sin tid oprettet for de ansatte under Aalholm.

26. april Som bekendt er betegnelsen for landsdelens største marked "Døllefjelde Musse Heste- og 
Krammarked", og der tilføres fortsat heste til markedet, idet der handles lørdag den 30. april.
Sidste år var markedet tilført 120 heste, og der ventes i år et tilsvarende antal. 

26. april Redningsfører Tore Jørgensen, Nysted, kan på torsdag fejre sit 25-års jubilæum i Falcks Red-
ningskorps. Han startede sin karriere hos Falck i Nysted, hvor han også har virket de fleste af 
årene. Da døgnambulancen i Nysted blev nedlagt, søgte han til Nykøbing F., men han bor sta-
dig i Nysted, hvor han fungerer som holdleder ved brandudrykning. Tore Jørgensen er næst-
formand i Nysted Turistforening og er også leder hos seniorvæbnerne hos FDF/FPF i Nykøbing 
F. 

30. april 450 kubikmeter dejlig hvid sand vil de kommende dage blive fordelt på strandene ved Skan-
sen, Birkely, Holten og Stubberup. Det er en nødvendig handling hvert år, idet strandene ikke 
er så naturlige, at sandet bliver liggende. 
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30. april Fhv. organist Ester Børner Petersen, Strandvejen 93, Nysted, er død 84 år gammel. 
I 1950-erne kom Ester Børner til Nysted, hvor hun etablerede en musikskole. I 1970 ansattes 
Ester Børner som organist og kantor ved Nysted og Vantore Kirker. Hun ledede desuden 
børnekoret. I 1977 gik hun på pension og levede siden i huset på Strandvejen sammen med sin
søn, svigerdatter og børnebørn. 
Esther Børner Petersen mistede i 1985 sin ægtefælle, fhv. savværksbestyrer og lokalredaktør 
Ib Petersen. 

3. maj Fhv. brugsuddeler i Stubberup, H. O. Hansen, er død knap 85 år gammel. Han blev født i Van-
tore og lærte faget indenfor brugsforeninger på Østlolland. Den 1. januar 1933 blev han ansat
som uddeler i Stubberup Brugs, hvor han var i de følgende 44 år frem til 1. maj 1977. Sammen
med sin hustru bosatte han sig derefter på Egholmvej i Stubberup. I nogle år var H. O. Hansen
medlem af sognerådet I Herritslev valgt af de radikale. H. O. Hansen efterlader hustruen Elly. 

Frejlev sommerstang
7. maj FDF og FPF i Kettinge har fundet endnu et stykke spændende lokalhistorie frem, som tema for

årets ”Knækkerygmarch", der finder sted lørdag den 14. maj. Det er "sommerstangen fra 
Frejlev", der er det lokalhistoriske tema for årets march i det grønne landskab. Den blev brugt
af Frejlev-folkene, når de fejrede midsommer og "Red sommer i by". Sommerstagen er i dag 
opbevaret på Stiftsmuseet i Maribo. Den stod i mange år på kakkelovnen i Frejlev Forsam-
lingshus, men det lokale oldermandslaug besluttede i 1940 at aflevere den til Stiftsmuseet. 
Stagen mangler den ene arm, som efter sigende blev brækket af, så metallet kunne bruges til
at klampe træsko med. 

Indtil slutningen af 1800-tallet fejrede man i Frejlev midsommeren med at "Ride sommer i 
by". Sct. Hans aftensdag samledes ungdommen ved bystævnet i Nørre Frejlev. Her stod by-
træet, en mægtig lind, på en knap een meter høj jordvold, indrammet af en stensætning. Om
aftenen hentede karlene de unge piger, der havde været ude at malke ved Grønnæsled og 
førte dem med sommerstagen og musik i spidsen tilbage til bystævnet. Pigerne medbragte 
bånd og kranse til at pynte midsommertræet med. I toppen anbragtes en krone - en tradition,
der kun er kendt på Øst-lolland. Derefter blev faklerne og bålet tændt i skumringen, og til 
tonerne fra violin og klarinet blev der danset til den lyse morgen. 

Denne historie er blot een af de mange, som lokalhistorikeren Arne Heyn vil diske op med for 
de hen ved 500 deltagere, der forventes til årets Knækkerygmarch. 

9. maj Lolland-Falsters Stiftsmuseum foretager i øjeblikket undersøgelser i Frejlev Skov, hvor et 
større flintbrud blev opdaget under drængravning i vinter. Flinten i Frejlev-området er af fin 
kvalitet og ligger tæt på jordoverfladen, hvilket har lettet oldtidsfolkets gravearbejde bety-
deligt og har placeret landsdelen centralt rent erhvervsøkonomisk. 

I Frejlev er flintbruddet intakt, og udgravningerne tegner til at kunne give væsentlige oplys-
ninger om dette håndværk, der var så vigtigt i de første 10.000 år af vores fortid indtil bron-
zealderen ca. 1500 år før moderne tidsregning, da metallet begyndte at erstatte flinten. 

9. maj Vandpriserne i Vester Ulslev bliver i 1994 dobbelt så høje som i nabobyen Øster Ulslev. En al-
mindelig husholdning med et forbrug på 170 kubikmeter årligt skal i Vester Ulslev i 1994 be-
tale 1650 kroner til vandværket. Forbrugeren i Øster Ulslev slipper med 650 kroner for den 
samme mængde vand. De øvrige vandværker i kommunen har stort set fastholdt prisniveauet 
fra 1993. 

Priserne for de 170 kubikmeter årligt bliver således: Døllefjelde 1600 kroner, Godsted 970 
kroner, Herritslev 1563 kroner, Kettinge 925 kroner, Nysted 825 kroner, Vantore 812 kroner, 
Vester Ulslev 1650 kroner og Øster Ulslev 650 kroner. 
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Fra den 1. januar 1994 skal vandværkerne selv betale statsafgift, der beregnes med 1,25 kro-
ner pr. udpumpet kubikmeter vand. Det svarer til 212 kroner for en almindelig husstand på 
årsbasis. 

10. maj Om kort tid indledes arbejdet med nye belægninger på fire veje i Nysted Kommune. Slidla-get
på Wichmandsvej fra den nordlige ende af byen til Klostervej vil koste 400.000 kroner. På Øl-
lebøllevej bruges 140.000 kroner. På Dalbakkevej 100.000 kroner og på Vestvej 380.000 kro-
ner. Dermed er brugt næsten alle 980.000 kroner, der er afsat i budgettet til nye slidlag på 
kommunens veje i år. 

Der er desuden afsat 280.000 kroner til lapperier på veje, som må undvære nye belægninger. 
Pengene vil bl.a. blive brugt til istandsættelse af vejen ved pensionistboligerne i "Bøgely" i 
Øster Ulslev. 

11. maj Regnskabsføreren for Kettinge-Frejlev Vandværk, Arne Dalskov, dementerer, at forbrugeren 
under dette private vandværk slipper med en samlet årlig pris på 925 kroner for et gennem-
snitsforbrug på 170 kubikmeter. - Det korrekte beløb skal være 1137,50 kroner, siger Arne 
Dalskov. Det fordeles med 2 kroner til vandværket og 1 krone til staten pr. kubikmeter samt 
400 kroner i fast afgift, hvortil kommer moms.
 
- Vi sendte takstblad til godkendelse i kommunen med nye priser efter generalforsamlingen i 
marts i fjor, men fik først svar fra kommunen i april i år, siger Arne Dalskov, der dermed 
fastslår, at det bliver forbrugerne og ikke Kettinge-Frejlev Vandværks formue, der kommer til 
at betale statsafgiften på 1 krone plus moms. 

13. maj Det kommunale regnskab fra Nysted Kommune 1993 er nu afsluttet. 
• Et minus på 14,6 millioner kroner er resultatet af den ordinære driftsvirksomhed i 

kommunen. I budgettet var der forudset et plus på 3,3 millioner kroner. 
• De kommunale forsyningsvirksomheder slutter med et minus på 19,7 millioner kroner. 

Det er godt 18 millioner kroner over det forventede. 
• Oveni skal lægges bl.a. anlægsudgifter, så der alt i alt bliver et minus på 42,3 

millioner kroner for kommunekassen i Nysted. I budgettet har man regnet med et 
minus på 21,1 millioner kroner. 

At der overhovedet er kassebeholdning tilbage efter disse underskud, skyldes optagelser af 
lån. Der er i budgettet forudset låneoptagelser på godt 25 millioner kroner, men det blev i 
stedet knap 60 millioner kroner; ellers havde kassen været tom

13. maj Den tidligere uddeler i Kettinge Brugs, Poul Holger Rasmussen, er død 74 år gammel. Poul 
Holger Rasmussen var fra Kettinge, hvor hans far var uddeler i Brugsen. Her kom Poul Holger 
Rasmussen også til at lægge hele sin livsgerning. I 1949 afløste han sin far som uddeler, og 
fortsatte til 1982, hvor han gik på efterløn. Sammen med sin hustru Karen har hans virke en 
stor andel i, at Brugsen i Kettinge stadig eksisterer. 

Fra Brugsen flyttede han til Kettinge Søby, men på grund af svigtende helbred solgte han i fjor
huset og flyttede til Nysted. Foruden sin hustru efterlader han sig en datter og en søn. 

13. maj Tidligere gårdejer Marius Andersen, Ndr. Kongemarksvej, Nysted er efter nogen tids sygdom 
død 72 år gammel. I 1950 købte han en gård i Bækkeskov ved Kettinge, som han drev til 1987,
hvor han på grund af svigtende helbred måtte sælge den og flytte til Nysted. 

Marinus Andersen var i mere end 25 år et meget aktivt medlem af Hjemmeværnet, og han var 
desuden medlem af Forsvarsbrødrene. Marinus Andersen efterlader sin hustru og fem døtre.

13. maj Svømmebadets Venner overlever, idet man har fået mulighed for at få økonomien i indevæ-
rende år til at hænge sammen. Onsdag aften lykkedes det at skaffe de ca. 30.000 kroner, der 
skal til for at drive badet i den kommende sæson. Dels har en anonym person givet 5.000 
kroner til formålet, dels har savværksejer Hans Rasmussen, Kettinge Savværk, og hans hustru 
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Grethe besluttet endnu engang at levere varme til halv pris. Værdien af denne gave er 20.000
-30.000 kroner. (N.D.) 

14. maj Nysted Kommune overvejer nu seriøst at sælge en del kommunale bygninger, fordi der ikke er 
penge nok i kommunekassen til at vedligeholde dem. Ved frasalg vil der kunne anvendes flere 
vedligeholdelseskroner til de bygninger, som man beholder. (N.D.) 

16.maj Der blev registreret 568 deltagere i lørdagens "Knækkerygmarch", der blev afviklet i strålende
solskin. Det var langt flere end ventet, og selvom der blev lavet pandekager af 42 liter dej, 
var det for lidt.

16.maj Regnskaberne for de tre kommunale havne i Nysted, Stubberup og Høvænge viser et overskud,
så man i stedet for et budgetteret underskud på 96.000 kroner har haft et lille overskud.

17. maj Kettinge Brugs har to gange i løbet af tre uger været indblandet i, at halve millioner af kroner
er kommet ud at rulle. I midten af april var der gevinst på en tipskupon, der var indleveret i 
Brugsen. Gevinsten var på 493.454 kroner, og vinderne var en lokal tipsklub, som dog ikke 
ønsker at stå frem, fortæller uddeler Ole Nielsen. 

Den 4. maj kom en mand ind i Brugsen og købte et enkelt skrabelod, der gav en halv million 
kroner. Brugsen har fået det diplom, der uddeles til de forhandlere, der er så heldige at sælge
et lod med en så stor gevinst. Også denne vinder foretrækker at være anonym. 

Dyrkningsfri bræmmer
19. maj I Nysted Kommune får landmænd, der nu på andet år ulovligt har tilstået de fredede to meter

bræmmer langs betydende vandløb, lov til at bjerge høsten af korn eller roer i 1994. Loven 
om to meters afstand til vandløbene trådte ellers i kraft den 1. juli 1992, og Nysted Kommune
har tilsynspligten og ansvaret for, at lovgivningen føres ud i livet. Kontrolbesøget hos land-
mændene i foråret gav det chokerende resultat, at mellem 80 og 90 procent af de fredede 
bræmmer fortsat var opdyrket. Synderne får nu et brev fra Teknisk Udvalg, men efter høst 
skal ingen vente nogen kommunal imødekommenhed. - Så har vi kun politianmeldelse tilbage,
siger formanden for udvalget, Bent Pedersen.

19. maj Dådyrene, der normalt holder til Frejlev skovene, hærger i øjeblikket haverne adskillige ste-
der på egnen i de tidligere morgentimer, og det går hårdt ud over havesagerne. Også kirke-
gården i Kettinge er hjemsøgt af dådyrene, der raserer gravstederne jævnligt. Dyrene kom-
mer ind på kirkegården gennem præstegårdshaven, selvom der er opsat hegn. Dyrene hopper 
elegant over. - Dådyrene har kastet deres kærlighed på stedmoderplanterne, som de spiser 
helt op, og desuden raserer de mange andre blomster og spiser selv båndene fra bårebuket-
terne og kransene, siger graveren, Niels Henriksen. Formanden for menighedsrådet, Bente 
Marquardsen, vil nu søge at løse problemet. 

19. maj De lave huspriser i Nysted by har medført, at folk køber huse i den gamle bykerne og bruger 
dem som sommerboliger. Sædvanligvis skal man ansøge om week-end attest i kommunen, hvis
man kun ønsker at benytte en helårsbolig til feriebolig. Hvis der ikke er beboelse i vinterhalv-
året, kan kommunen evt. kræve at sørge for udlejning, men sådan fungerer systemet ikke 
længere i praksis. 

Formanden for teknisk udvalg, Bent Pedersen, slår nu alarm, før Nysteds bykerne omdannes 
til et rent sommerbolig-område. I øjeblikket er der 15 -20 boliger i bymidten, som benyttes 
som rene sommerboliger i den gamle bykerne omkring Adelgade og Slotsgade. - Hvis der søges
om week-end attest i bykernen, giver vi afslag, men ikke alle søger, og selvom vi ville få rå-
deret over boligerne til udlejning i vinter- halvåret, ville vi ikke være i stand til at fylde dem 
- der er boliger nok i området, siger Bent Pedersen. Lovgivningen giver ikke kommunen mulig-
hed for at gribe Ind, men man nægter passivt at sidde og se på, at Nysteds gamle bykerne 
omdannes til et rent sommerhusområde. Byrådet har derfor skrevet til Bygge- og Boligstyrel-
sen, Indenrigsministeriet, Turistministeren og alle medlemmer af Boligudvalget Vi er opmærk-
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somme på, at man har lignende problemer i Skagen, og måske kan vores fælles nødråb udløse 
hjælp oppefra i systemet, siger Bent Pedersen. 

21. maj Elever på Brydebjergskolen og Kettinge Skole har igen placeret sig smukt i Den Danske Banks 
landsomfattende investeringsspil for Folkeskolens afgangsklasser samt gymnasier og handels-
skoler. I den netop afsluttede spillerunde deltog 1285 klasser med sammenlagt 250.000 elever,
der blev dus med børsnoterede aktier og obligationer. 

I løbet af de fire måneder spillet varede, nåede klassen fra Brydebjergskolen og Kettinge Sko-
le at investere de 250.000 fiktive kroner så effektivt, at nettoresultatet efter skat og omkost-
ninger blev fra 270.036,04 til 304.764,13. Brydebjergskolens 9. G ved Flemming Thomsen og 
10. G ved Ebbe Balck Sørensen samt Kettinge Skoles 10. klasse ved Preben Jensen blev num-
mer et i hver deres pulje. Desuden var der en andenplads til Brydebjergs 10. U ved Gitte 
Jensen. 9. U ved Ebbe Balck Sørensen og 8. B ligeledes ved Gitte Jensen, samt til Kettinge 
Skoles 9. B ved John Rasmussen. Førstepladserne indbragte klasserne hver 2000 kroner kon-
tant, mens andenpladserne gav 1000 kroner til hver klasse. 

28. maj Fodboldungdommen i B1990 er i løbet af 1993 blevet begunstiget med tilskud på ca. 10.000 
kroner fra Forældreforeningen. Tilskuddet er ydet dels kontant, dels som præmier og trans-
porthjælp til stævner. Forældreforeningen, der har knap et halvt hundrede medlemmer, ny-
valgte på generalforsamlingen Alice Frederiksen og Ejler Hansen til bestyrelsen. De afløste 
Thomas Aagaard og formanden i en årrække, Helge Dressler, der ikke ønskede at fortsætte. 

30.maj Nysted Efterskole har store planer om en kommende turistattraktion i Frejlev. Planerne går ud
på, at skabe et oldtidscenter, der vil koste omkring 20 millioner kroner at lave. Efterskolen 
har bedt Storstrøms Amts Turistråd og Destination Lolland om at vurdere planen

2. juni Døllefjelde-Musse-Herritslev Husholdningsudvalg markerede ved en fest i aftes sit 50-års jubi-
læum. Fire tidligere formænd, Marie Nielsen, Jonna Ritmer, Tove Jensen og Jenny Ottosen 
deltog i festen sammen med en af stifterne, Svend Jensen. Han var formand for Husmandsfor-
eningen, da udvalget blev startet i 1944. I jubilæumsåret sidder bl.a. Oda Brylle, Ester Han-
sen og Kirsten Jørgensen i udvalgets bestyrelse.

3. juni Når de forskellige uddannelsesinstitutioner i denne måned afslutter deres skoleår, er der ikke 
færre end 24 unge fra Nysted Kommune, der står med en afsluttende eksamen, i fjor var der 
17 unge fra kommunen, der havde gennemført de tilsvarende uddannelser. 

De 24 er fordelt med: 
• 10 fra gymnasiet, altså studentereksamen (12 I fjor), 
• 8 fra HF (2), 
• 4 fra HH (2) 
• og 2 fra HTX (1). 

28 andre unge fra Nysted Kommune forlader erhvervsuddannelser, der tidligere blev betegnet 
som EFG. 

• Heraf er 12 i HK-fagene (3), 
• 8 i Jern og metal (7), 
• 2 i bygge og anlæg (2), 
• 21 servicefag (1), 
• 3 i levnedsmiddelfag (1) 
• og een i jordbrugserhverv (ingen). 

Der er altså 52 unge fra Nysted Kommune, der nu står med en videregående uddannelse, og 
det er mange ud af en årgang, hvor der normalt er omkring 60 elever, siger kommunens 
ungdomsvejleder, Ebbe Balck Sørensen. 

7. juni Maleren Stig Weye, Nysted, vil være repræsenteret, når der fra den 23. juni holdes kunst-
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messe i Venedig, Foruden Stig Weye er fire andre danske kunstnere repræsenteret på messen,
der omfatter "Den fantastiske genre". De fem danner tilsammen gruppen "De visionære og 
fantastiske kunstnere"- Baggrunden for projektet er at skabe et museum for den fantastiske 
kunst på verdensplan. Museet opføres i Østrig og vil i første fase omfatte malerier og skulp-
turer. Kunstnere fra 30 lande skal forsyne museet med værker. 

7. juni Efter længere tids sygdom er tidligere overlærer Jens Valdemar Yde, Strandvejen 91, Nysted, 
død i en alder af 91 år. Jens Valdemar Yde var født i Thy og kom til Nysted Skole for 40 år si-
den. Gennem sine 20 års lærergerning her gjorde han sig bemærket som en dygtig og respek-
teret lærer. Hans hovedfag var fysik. Gennem 30 år var Jens Valdemar Yde med i bestyrelsen 
for Foreningen Norden, hvor han havde sit virke som kasserer. Jens Valdemar Yde efterlader 
sig sin hustru, Ellen og en søn. 

Egholm ulvecenter
8. juni Egholm Ulvecenter ved Nysted har mistet den sidste af de to canadiske ulve, der oprindelig 

var med i centret. "Uni" døde af alderdom. Den blev 16 år. hvilket er en meget høj alder for 
en ulv, fortæller Britta Rothausen fra Egholm Ulvecenter. Uni blev for nogle år siden berømt, 
da den blev kåret som politihund. Egholm Ulvecenter vil nu åbne sæsonen med de tre polske 
ulve, der er tilbage. 

8. juni Pedel Børge Ellehauge, Nysted Skole, kan den 10. juni fejre 40-året for sin ansættelse i Falcks
Redningskorps. Børge Ellehauge startede hos Chr. Truelsen i Adelgade og flyttede med, da den
nuværende Falckstation på Skansevej blev opført. Dengang var der både kranvogn, ambulan-
ce, brandsprøjte og bemanding i alle døgnets timer. For godt en snes år siden blev Børge Elle-
hauge ansat som pedel ved Nysted Skole, men fortsatte som deltidsbrandmand. 

9. juni En husejer, der annoncerer med udlejning af et helårshus i Nysted som feriebolig, risikerer at 
blive meldt til politiet. Det besluttede byrådet i aftes, hvor man havde problemet med tom-
me boliger til behandling. Kommunen vil første omgang tage kontakt med ejeren, og hvis det 
ikke hjælper, vil politiet blive inddraget. I øjeblikket er der 22 tomme huse i Nysted by, hvor 
der er cirka 400 helårs- huse. 

10. juni Ved EF-valget i Nysted Kommune i går steg stemmeprocenten fra 54,2 (1989) til 57,4. I alt 
2506 vælgere ud af 4374 mulige deltog. Deltagelsen var procentvis størst i Kettinge, hvor 661 
ud af 1082 stemmeberettigede afgav deres stemme. Det svarer til 61,1 procent, hvilket dog 
er en nedgang fra 1989, hvor deltagelsen var 79,4 procent. I Døllefjelde var stemmeprocenten
55,7 (52,7 i 1989).i Øster Ulslev 57,4 (57,3). I Nysted 55,6 (52,3). 

18. juni Overskuddet fra Døllefjelde-markedet i Store Bededagsferien forventes at blive omkring en 
halv million kroner. Besøgstallet lå på knap 140.000. Markedskomiteen har netop afholdt fest 
for de 350 frivillige hjælpere, som deltog i arrangementet. Her blev Hans Chr. Hansen kåret 
til ”Årets markeds- medhjælper" med ret til at bære kæden i det kommende år. (N.D.) 

24. juni Den mængde affald, der afleveres fra Nysted Kommune til REFA i Nykøbing F., er i årets første
fem måneder faldet med 450 tons, når der sammenlignes med samme periode i fjor. Det er et
fald i mængderne på 25 procent. Det er først og fremmest ubrændbart affald, der er faldet i 
mængde, næsten 500 tons eller 88 procent. 

Dermed har det vist sig lønsomt at etablere en lukket og bemandet containerplads i Nysted 
som afløsning for de åbne containerpladser, der ofte var overfyldt. I fjor betalte kommunen 
530.000 kroner i statsafgift for at aflevere affald. Med den samme mængde affald ville det i 
år være omkring 800.000 kroner, men i Teknisk Udvalg regner man med, at beløbet for 1994 
vil blive det samme som i fjor. 

25. juni Solgårdscentret i Herritslev blev indviet i går efter en længere ombygningsperiode. Indvielsen 
blev foretaget ved socialudvalgets formand Bent Bille-Hansen, der overrakte kommunens gave
- et udskåret hoved i træ. Håndværkere og entreprenører har givet et nyt lysskilt med Sol-
gårdscentrets navn ved indkørslen. Lederen af den kommunale sundhedsafdeling, Anne T. 
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Nielsen, medbragte gaver fra beboere, personale og det gamle beboerråd. 

Prisen for ombygningen har været 22 mill. kroner. Hertil kommer ca. 5 mill. kroner for etab-
leringen af dagcentret i tilknytning til Solgårdscentret. Ved ombygningen er der sket en udvi-
delse, idet der tidligere var 43 værelser. Nu er der 50 lejligheder. 

27. juni Nysteds historie kan nu læses på en Krønike-tavle, der er blevet opstillet på pladsen foran 
Rådhuset og Turistkontoret. Teksten, der er på dansk og tysk er lavet af lokalhistorikeren Aage
Poder. Her fortælles byens og egnens historie, ledsaget af kort over byen og omegnen. Frem-
stillingen og opstillingen af tavlen er finansieret gennem annoncer på tavlen.

27. juni Mellem 200 og 300 gæster besøgte i går Røde Kors flygtninge landsbyen i den sydlige ende af 
Nysted, der holdt åbent hus. Gæsterne kunne smage prøver på flygtningenes gastronomiske 
evner, idet der blev uddelt smagsprøver på bøffer, pølser m. v.. Endelig underholdt et 
børnekor. 
På torsdag er det et år siden, flygtningene kom til Nysted. Nogle af dem er rejst, mens andre 
er kommet til. Hovedparten af de omkring 150, der bor der nu, har været her hele tiden.

28. juni Øster og Vester Ulslev Pensionistforening kan den 1. juli markere 50 året for foreningens op-
rettelse. Omstændighederne omkring stiftelsen lader sig desværre ikke efterforske i dag, idet
foreningens protokol fra årene 1944 til 1973 er forsvundet. På jubilæumsdagen består besty-
relsen af: Henry Paustian, 82 år, og formand i de sidste 10 år, Henry Larsen (næstformand), 
Anna Johansen (kasserer), Marie Jensen, Egon Hansen, Marius Hansen og Orla Christensen. 

29. juni Kettinge Betonfabrik har modtaget en international kvalitetsstyringsgodkendelse, og dermed 
åbnes nye muligheder for den ekspanderende Kettinge-virksomhed. Det er den første danske 
betonfabrik øst for Storebælt, der har været i stand til at honorere de skrappe krav, der stil-
les til kvalitetsstyring for at kunne modtage dette certifikat. - Certifikatet er internationalt, 
og det betyder således, at vi får bedre muligheder på eksportmarkederne i Tyskland og de 
øvrige EU-lande, siger direktør Leif Skjoldby.

1. juli Peter Olesen -journalist, forfatter og ejendomskritiker - retter i Jyllands-Posten en stor tak 
"til den eneste kommune i dette land, som har nedlagt forbud mod anvendelse af buede vin-
duer i bymidten - nemlig Nysted på Lolland. Her er vinduerne ikke tilladt. Her vil man ikke se 
dem, og herefter har borgerne sig at rette". Peter Olesen sammenligner i øvrigt buede vinduer
med en "overoppustet Dolly Parton!" Så ved vi det ... 

Kunst i Bønnelyches pakhus
2. juli Nysted har placeret sig solidt på kunstens danmarkskort med en dobbeltudstilling, som åbnes i

Bønnelyches Pakhus tirsdag af borgmester Leo Thorsen. Drivkraften bag udstillingen er for-
mand for Kunstforeningen, Elisabeth Nicolaisen, som har formået at få Turistforeningen, 
Kunstforeningen og Destination Lolland tømret sammen som arrangør. 

Udstillingen fra væveværkstedet HAREM i Valby er resultatet af et dansk-tyrkisk-pakistansk 
kunsthåndværksprojekt, der blev startet for 10 år siden. På øverste etage i Pakhuset er der en
udstilling af kunstnere, tilsluttet "Drakabygget". Den såkaldte cobra-gruppe omfatter navne 
som Asger Jorn, Jørgen Nash, Lis Zwlck, Jens Jørgen Thorsen, Vagn Ove Jorn og mange andre. 
Titlen på udstillingen er "Frihedens Værksted". 

5. juli Afdøde bagermester Henrik Hansens historiske film, der for nogle år siden blev omsat til video
på foranledning af Lokalhistorisk Arkiver blevet en bestseller. Nysted Kommune vil nu indkøbe 
yderligere et oplag af videoen, der sælges for godt 300 kroner. 

8. juli Fra den 1. august bliver det muligt at tilkalde en bus, når man har behov for transport i Ny-
sted Kommune. Der indledes forsøg med etablering af en "telebus", så der i samarbejde mel-
lem kommunen og STS kan tilbydes kollektiv trafik i hele kommunen. Bussen får en fast køre-
plan, men der bliver kun kørt de ture, som kunderne på forhånd bestiller pr telefon. Til gen-
gæld vil der blive kørt ad alle veje, så alle beboere kan blive kørt til og fra deres gadedøre. 
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Ved kun at køre de ture, hvortil der på forhånd er passagerer, der har bestilt transport, kan 
der spares såvel energi som vejslid, og der bliver mindre luftforurening. 

Bussen får plads til 20 passagerer, og den betjener skiftevis den vestlige og den østlige del af 
kommunen. Forsøget varer foreløbig 1½ år.

8. juli En mand fra Rødovre ved København er blevet et dyrt bekendtskab for skatteyderne i Nysted 
Kommune. Manden nåede kun at bo i Nysted Kommune i ganske få uger, men alligevel hænger
kommunen på udgifterne for den plejehjemsplads, som manden i dag har i hjemkommunen 
Rødovre. Manden flyttede til Nysted i efteråret 1993. Kort efter blev han imidlertid syg og 
måtte på plejehjem, og han ønskede at komme på et plejehjem i nærheden af sin familie i 
Rødovre. Den udgift skal Nysted dække, selvom manden kun nåede at bo i kommunen i ganske
få uger. 

Borgmester Leo Thorsen finder det helt urimeligt at loven i dette tilfælde skal ske fyldest. 
- Set fra yderområdernes side er der ingen rimelighed i den lov, siger Leo Thorsen. Det er os, 
der bliver tabere i det spil. Mange flytter ud til yderområderne - til kommuner, de aldrig har 
betalt skat til, mens de var mobile. Når de så skal på plejehjem, vil de tilbage, hvor børnene 
bor, og det bliver på yderområdernes bekostning. 

Fra den 4. oktober 1993 til udgangen af 1994 kommer rødovreborgerens ophold på et pleje-
hjem i Rødovre til at koste Nysted Kommune 577.000 kroner. Derefter er Nysted Kommunes 
udgift 3-400.000 kroner om året, så længe manden bor på plejehjem i Rødovre. Nysted Kom-
mune har uden held klaget til Den sociale Ankestyrelse og senere til socialministeren, Yvonne 
Herløv Andersen, men borgmester Leo Thorsen forventer ikke, at kommunen får medhold hos 
socialministeren. (N.D.).

9. juli I en ledende artikel bakker Ny Dag op om Nysted Kommunes krav om en ændring af reglerne 
om plejehjemspladser. Avisen omtaler den belastning for en lille kommune at skulle betale 
577.000 kroner i 1993-1994 og derefter mellem 300-400.000 kroner om året for en pleje-
hjemsplads for en borger, der kun i ganske få uger var boende i Nysted Kommune. Ny Dag 
fastslår i sin leder, at reglerne bør laves om, så det ikke er fraflytningskommunen, der skal 
betale plejehjemspladsen, når en borger efter så kort tid vender tilbage til den samme 
kommune, hvor han har boet i alle årene forud. (N.D.)

9. juli Nu genåbnes den lukkede brugs i Øster Ulslev som KØBMANDSGÅRDEN. Det er Charlotte og 
Jens Hviid Nielsen, der har erhvervet Brugsens bygninger og har indrettet butikslokaler i 
stueetagen og privatbolig på første sal. 

9. juli Ca. 120 personer har tilmeldt sig som brugere af de motionsredskaber, der installeres i Sports-
centret i Kettinge. Formanden for centret, Niels Bjerregaard, oplyser, at der i begyndelsen af 
september skal gennemføres kursus for instruktører i Centret, og det skal være klar til brug i 
midten af september. Det koster 1.200 kroner årligt at være bruger af motionscentret. 

11. juli To af Nysted Brydeklubs medlemmer kom i centrum, da brydestævnet ved havnen blev indledt
i lørdags. Formanden for Dansk Atlet Union, Allan Jacobsen, udmærkede Jeanette Gjessø med
en flot pokal, fordi Jeanette blev udnævnt til årets pigebryder i Danmark. Allan Jacobsen hav-
de også en guldnål med. Den blev givet til Bent Frederiksen, der gennem mange år har været 
såvel aktiv bryder som en energisk medarbejder ved Brydeklubben. 

Fiskeriforsøg
12. juli I samarbejde med Danmarks Fiskeri- og havundersøgelse og Amtets biologer skal Nysted Ama-

tørfiskerforening i gang med et omfattende forsøgsfiskeri i farvandet omkring Nysted. To 
steder er foreløbig udpeget til forsøgsfiskeri, der skal foregå over en længere periode med 
start i 1995. De to områder, der er udpeget, ligger ved Klejkulen lidt øst for Lindholm, og syd 
for Flinthorne udfor Skelby. 
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Der skal foretages prøvefiskeri efter torsk, skrubber og isinger, som i forvejen udsættes de 
pågældende steder. Amtet er med i forsøget for at tage vandprøver på stedet og undersøge 
bundforholdene før, under og efter forsøgsfiskeriet. Der skal hver måned foretages prøvefis-
keri med forskellige redskaber. Alle fangne fisk bliver målt, vejet og genudsat. Området udfor
Flinthorne er kendt for at være gydested for skrubber. Foruden de nævnte fiskearter vil der 
måske blive brugt ruser for at undersøge ålefiskeri på stederne. Formentlig vil der ske en 
afmærkning af de to områder, så erhvervsfiskerne holder sig i behørig afstand. 

Medlemmer af Nysted Amatørfiskerforening udsatte for øvrigt i går 115.000 stykker åleyngel 
udfor Høvænge Havn. Der er tidligere udsat yngel i området, og et senere fiskeri viser, at de 
udsatte fisk bliver i området. 

Stoppestedet
12. juli Et "værested", hvor interesserede kan komme og få sig en snak, spille kort og drikke kaffe, 

etableres i Nysted gamle Station. Det sker fra den 3. august som led i et omfattende ældre-
projekt, Socialministeriet gennemfører i kommunen over en treårig periode. "Værestedet" 
indrettes i Den gamle Stationsbygnings stueetage, og starten sker samtidig med starten på 
Telebussen, der begynder at køre også den 3. august. Borgere uden bil har derfor også mulig-
hed for at deltage i samværet. 

Mette Jacobsen i Nysted Kommune er koordinator i projektet. Hun er ansat ved socialforvalt-
ningen i Nysted Kommune. Kordegn Johannes Andersen kommer til at stå for det praktiske 
arbejde omkring projektet, der også kaldes "Stoppestedet". Han håber, at "Værestedet" vil 
blive permanent også efter de tre års forsøgsperiode. Styregruppen rummer repræsentanter 
fra socialforvaltningen og en række ældreorganisationer, herunder de tre pensionistforeninger
i kommunen og Ældre Sagen samt Røde Kors. 

Ældreprojektet gennemføres i en række kommuner landet over gennem tre år. Formålet er at 
få foretaget en sammenligning af den offentlige og den privatorganiserede omsorg for ældre 
og tilsigter også et samvirke mellem offentlig og privat omsorg. Det hele betales af Socialmi-
nisteriet. 

13. juli Det skal være surt at skylde penge til det offentlige, hvis man er bosiddende i Nysted Kom-
mune. Pantefogeden har sat sig det mål, at der hver måned skal hentes 500.000 kroner hjem 
fra de personer, der skylder penge til de offentlige kasser. I marts var restancerne i Nysted 
Kommune godt 34 mm. kroner. Nu er restancebeløbet nede på knap 32 mill. kroner - altså en 
nedgang på 2 mill. i løbet af fire måneder. Incassoafdelingen er blevet effektiviseret med en 
medarbejder ekstra, og den pågældendes løn er hjemme. De renter og rykkergebyrer, der 
opkræves forud for restancernes betaling, giver 250.000 kroner i indtægt til kommunen i år, 
og det dækker udgiften til den ekstra indsats. 

13. juli Turistforeningen indleder et forsøg med ture rundt i Nysted by i et samarbejde med Nysted 
Efterskole, der sørger for hestevogn og kusk. Man vil forsøge sig lidt frem med hensyn til 
tidspunkter og de steder i byen, der skal gøres holdt og fortælles om byens historie. 

13. juli Fire børn i alderen 10 til 16 år får fra det nye skoleår deres egen lærer og egen klasse på sko-
len i Nysted. Deres fire søskende bliver fra samme tidspunkt elever i skolens børnehaveklasse 
og første klasse. Børnene kommer fra Somalia, og har gennem Dansk Flygtningehjælp fået bo-
lig i Nysted sammen med deres forældre. Der er ti børn i søskende-flokken, men de to skal 
ikke gå i skole her. 

15. juli Nysted Lokalhistoriske Arkiv kan snart nyde godt af Knud Harwitz' energiske arbejde med et 
videokamera. Igennem en lang årrække har Knud Harwitz filmet lokalhistoriske begivenheder, 
bl.a. indvielsen af vandkunsten på Gl. Torv. Knud Harwitz har også filmet børn, der klovner i 
manegen ved Clausens Pakhus og et veloplagt Svensk venskabsorkester, der gav koncert foran 
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Rådhuset. Også fra en lang række begivenheder i omegnen har Knud Harwitz fæstnet øjeblik-
ket på båndet, og det er blevet til mange film gennem otte år. 

Knud Harwitz har fået en anden præmie i en konkurrence udskrevet af Danmarks Turistråd. 
Hans præmierede film om Nysted byer bl.a. vist i den norske venskabsby, Vinstra. Senest har 
Knud Harwitz løst en opgave for den lokale kunstforening, da billedhuggeren Erik Bischoff blev
hyldet i forbindelse med sin 80-års fødselsdag, og der var udstilling på Nysted Rådhus af hans 
værker. Det er Knud Harwitz' agt, at redigere et bånd, som overlades til Nysted Lokalhisto-
riske Arkiv, som hermed kvit og frit får serveret en række bidrag til fastholdelse af en bys og 
egns liv i hverdag og fest. 

16. juli Nysted Kommune er med i et forsøg med satellitovervågning af kommunale køretøjer. Fore-
løbig er lederen af kommunens driftsafdeling, Kaj Hansen, udstyret med systemet, der sikrer, 
at hans bil under kørsel rundt i kommunen kan følges på en skærm på Teknisk Forvaltning. 
Formålet med forsøget er at få etableret et system, der kan bruges af ledelsen af den 
kommunale hjemmepleje. Når der er indhøstet erfaringer, skal sådanne anlæg - der fungerer 
via biltelefoner - formodentlig installeres i de fem biler, hjemmeplejen råder over. Systemet 
vil betyde en effektivisering af arbejdet og hurtigere hjælp til de ældre, der via deres 
nødkaldeanlæg slår alarm. 

21. juli Fru Jytte Madsen, Nysted, er efter kortvarig sygdom død i en alder af 67 år. Jytte Madsen var 
gift med afdøde købmand Jens Madsen, Kettinge, og ægteparret drev i en lang årrække køb-
mandsbutik i Kettinge. For godt tre år siden afhændede de forretningen og flyttede til Ny-
sted. Jytte Madsen efterlader to døtre. 

22. juli Formanden for Nysted Handelsstandsforening, Børge Pontoppidan, er stærkt utilfreds med, at 
Posthuset i Nysted nu reklamerer med kiosksalg af bl.a. minipostkasser, paraplyer, t-shirts og 
sportstasker. - Jeg synes, at de møver sig ind på andre forretningers områder, specielt i et 
ferieområde, siger Børge Pontoppidan. Han har derfor rettet henvendelse til sin organisation, 
Dansk Handel & Service, der er arbejdsgiver for detailhandelen. 

Postmester Niels Nielsen, Nykøbing F. siger, at kioskvarerne ikke er indført for at konkurrere 
med forretningslivet. Alle varer, der tilbydes, er forsynet med postvæsenets logo, og i øvrigt 
er det en politisk beslutning, at postvæsenet må sælge i mindre målestok som supplement til 
postvæsenets primære virksomhed. 

23. juli - Jeg vil tro, at det koster mig mellem 3000 og 4000 kroner hver dag, når der er mange gæ-
ster på stranden. De bruger flittigt mine toiletter, og jeg skal betale vandafledningsafgiften, 
men brugerne skal ikke betale noget til mig. Udtalelsen kommer fra campingchef Finn Ander-
sen, der er utilfreds med, at der på hele strandområdet ved Skansen kun er to offentlige 
toiletter. Når der er op imod 1000 gæster på stranden, går det ud over de toiletter, han har 
på campingpladsen. - De går herop og bruger toiletterne, og det koster mig 56 øre hver gang, 
de trækker i snoren. Desuden bruger de også vand til at vaske hænder i efter toiletbesøgene, 
og de 4000 liter vand, der er kapacitet til, slår slet ikke til, siger Finn Andersen. Han mener, 
at kommunen enten burde give kompensation for vandafledningsafgiften eller sørge for etab-
leringen af flere toiletter på stranden. 

Campingchefen kan i øvrigt glæde sig over, at der i lang tid har været fuldt hus på camping-
pladsen, og de mange gæster på stranden kan glæde sig over, at bade i vand med en tem-
peratur på 26-27 grader døgnet rundt. 

23. juli Fra den 1. oktober må Nysted Kommune sige farvel til økonomichefen, Jess Thorsen, der 
skifter jobbet i Nysted med et tilsvarende i Vordingborg. (N.D.) 

26. juli Den 3. oktober finder en sjælden auktion sted på Aalholm. Godsejer John Raben-Levetzau 
sætter 40 af Aalholm Automobilmuseums 220 veteranbiler på auktion, bl.a. for at skaffe ar-
bejdskapital til en udvidelse af museets aktiviteter. Det kendte engelske auktionshus Sotheby,
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skal lede auktionen, der foruden veteranerne fra Aalholm omfatter veteranbiler fra hele 
Nordeuropa. 

28. juli Apoteksassistent Anne Hansen kan den 1. august markere 25-års dagen for sin ansættelse på 
Nysted Apotek. 

28. juli Ejendomshandler Jørgen Skotte, Kettinge, tidligere Nysted, er død 65 år gammel. 

30 juli Lærer Erik Damskier kan den 1. august fejre 25-Ars dagen for sin ansættelse ved Nysted Kom-
munes skolevæsen. Damskiers liniefag var historie og musik, og han havde da også en finger 
med i spillet, da den kommunale musikskole blev oprettet. Han er stadig underviser i musik-
skolen, men virker også i Krumsø Koncert band - både som arrangør, dirigent og klarinettist. 
Gennem en lang årrække har Erik Damskier virket for socialdemokratiet i Nysted Kommune, 
og han har været opstillet til byrådet, dog uden at blive valgt. 

2. aug. I 18 år har fru Bodil Ohl, gift med pastor emeritus Bjørn Ohl, tidligere Kettinge-Bregninge, 
kradset penge ind for organisationen International Børnehjælp. Pengene bruges til de mange 
fadderskaber for nødstedte børn i Indien. Danida har nu sendt Bodil Ohl på en rejse til Indien 
for at se på hjælpeprojekter, og hun fik ved selvsyn konstateret, at den hjælp, der ydes fra 
Danmark gennem den private organisation, virkelig kommer de rette modtagere 100 procent 
til gode. International Børnehjælp sender hvert år omkring fire mill. kroner til hjælpeprojek-
ter i Indien. Pengene er overvejende private bidrag, men også en del fondstilskud.

4. aug. Formanden for Teknisk Udvalg, Bent Pedersen, kunne i går indvie den såkaldte "Landsbybus-
sen", der er et enestående tilbud til kommunens indbyggere om at få taxakørsel til discount-
pris. Forsøgsordningen er etableret i et samarbejde mellem kommunen, STS og Trafikmini-
steriet, og gælder foreløbigt til udgangen af 1995. Landsbybussen afløser de lokale busruter 
nr. 470, 471 og 472. 

Man kan leje bussen, der kører indenfor ret vide tidsgrænser, og taksten er STS's sædvanlige 
inden for zonesystemet. Forretningslivet i Nysted kan få fordel af den nye busrute, idet folk 
fra oplandet nu kan blive hentet på bopælen og blive kørt på indkøbstur til Nysted. 

5. aug. 99-årige Alma Rasmussen fra Holeby deltog i lørdags i sin søns og svigerdatters guldbryllup. 
Guldbrudeparret Svend Rasmussen og fru Magda glæder sig til gengæld til en invitation til 
Almas 100 års fødselsdag i november. 

6. aug. Der er ingen udsigt til ekstra varmeferie på de tre kommunale skoler, der starter mandag i 
Brydebjerg, Kettinge og Nysted. Alle steder regner man med, at kunne holde  indetempera-
turen på 25 grader eller derunder, så undervisningen kan foregå forsvarligt. I det nye skoleår 
møder i alt 48 elever til børnehaveklasserne. De fordeler sig med 20 på Nysted Skole, 21 i 
Kettinge og 16 på Brydebjergskolen. 

Minister på rundtur
6. aug. Miljøminister Svend Auken kommer på tirsdag på besøg i Nysted for at tage på byvandring. Mi-

nisteren skal opleve, hvad der kan komme ud af et godt bevaringsarbejde. - Nysted er i dag 
blandt landets bedst bevarede købstæder. Dens middelalderlige struktur og de mange karak-
terfulde bybilleder er behandlet med nænsomhed og forståelse og står som indbegrebet af 
dansk købstadsidyl. 

Sådan skriver ministeriet i det baggrundsnotat, som ministeren har fået før turen til Lolland. 
Svend Auken skal på turen gennem Nysted se: Rådhuset, som er opført i 1839 og udvidet og 
ombygget i 1920. Adelgade 80, der var digteren og lægen Emil Aarestrups bolig fra 1827 til 
1838, Bygningen er opført i 17-hundredetallet og ombygget omkring år 1800. I dag er bygnin-
gen fredet. Kirken, der er opført ca. år 1300. Havnegade, som et af byens karakteristiske 
tværstræder. Strandvejen fra Slotsgade, der fører til dæmningen ved Aalholm, som oprindelig
var et kongeligt slot. Adelgades "Fede del", der er karakteristisk ved de store, gamle køb-
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mandsgårde med flere velbevarede bindingsværkshuse. Vandtårnet fra 1913, som er byens 
vartegn, og endelig den gamle Jernbanestation fra 1910, som i dag huser bl.a. Lokalhistorisk 
Arkiv. (N.D.) 

9. aug. Om godt en uge vil en helt ny forening se dagens lys: Frejlev-Vantore Skytteforening. Forud-
sætningen er, at medlemmerne i Vantore Skytte-, Gymnastik- og Ungdomsforening samt i 
Frejlev Ungdoms- og Skytteforening, siger ja til fusionen. Vantore SGU vil fortsat eksistere for 
bl.a. at drive en godt arbejdende håndboldafdeling videre, men skytterne glider over i den 
nye fusion. 

10. aug. Miljøminister Svend Auken brugte to timer på en byvandring ad Nysteds gamle gader og stræ-
der, da han i går sammen med borgmester Leo Thorsen vurderede byen, som han indtil da kun
kendte fra det Kommuneatlas, der i december blev præsenteret for offentligheden. Svend 
Auken var tydeligt imponeret over, hvad han så, og han var fuldt tilfreds med de offentlige 
investeringer i det samlede bybillede. 

Borgmester Leo Thorsen sagde efter byvandringen: - Jeg blev selv helt stolt over at vise byen 
frem. Vi glemmer jo somme tider selv, at Nysted er en lille perle. 

11. aug. Der bliver i øjeblikket investeret omkring 200.000 kroner i reparationer på Nysted Kirke. Alle 
vinduerne i den sydlige side er man i gang med at udskifte, og de blyindfattede ruder kommer
til at koste omkring 100.000 kroner. 

Desuden er man i øjeblikket i gang med at udskifte et tagspær, og senere på året følger end-
nu en gennemgribende reparation, der vil komme til at koste mindst 100.000 kroner. Matrikel-
styrelsen har foretaget målinger tre gange af det skæve kirketårn siden 1993, og har konsta-
teret afvigelser på op til 82 centimeter fra aksen. Det er tanken, at man vil have nye målin-
ger, så man er sikre på, at afvigelserne ikke løber løbsk, oplyser kirkeværge Poul Høj Hansen. 

11. aug. Lokale farvestrålende motiver i en hel serie pryder forsiden på det nye oplag af receptkuver-
ter, som Nysted Apotek har fået trykt. Den nye serie - der afløser den gamle med smukke lo-
kale tegninger af kunstneren Claus Gress - prydes på forsiden af tre forskellige motiver fra 
havnen og desuden billeder fra apoteket, Bischoff-hjørnet ved rådhuset, selve rådhuset, kir-
ken, flyvermonumentet, plansiloen, Aarestrups mindesten, vandtårnet, Gl. Torv. 

Det er amatørfotografen Torben Nielsen, der har stået for optagelserne, og Nysted Bogtryk-
keri har sørget for den fine trykkvalitet. Hvert kuvertmotiv er trykt i 500 eksemplarer, så apo-
teket har nok til den kommende treårige periode. 

12. aug. De ca. 50 husstande i Nysted, som endnu ikke er tilsluttet halmvarmeværket, skal være 
tilsluttet senest ved udgangen af året 2003. 

12. aug. Nysted Efterlønsklub kunne i går markere 10-årsdagen for klubbens oprettelse. Den første be-
styrelse bestod af Andreas Madsen, der har været formand gennem alle årene, Svend Peter-
sen, Augusta Jensen, Poul Jensen og Jens Peter Andreasen. Fødselsdagsbestyrelsen består nu 
af: Andreas Madsen, Sven Petersen, Peter Christiansen, Grethe Christensen og Karl Johan 
Nøbølle. Klubben har i dag 40 medlemmer. 

16. aug. Det kostede 16,7 mill. kroner for Nysted Kommune at overtage halmvarmeværket ved Ege-
vænget. Dertil kom omkostningerne ved de nødvendige låneoptagelser, så den samlede udgift 
for kommunen har været lidt over 19 mill. kroner. Dette beløb skal forbrugerne betale til 
kommunen, hvis de på et tidspunkt beslutter sig til at overtage værket og dets drift. 

Det blev på et møde i går fastslået, at forbrugerne kun må betale de faktiske udgifter og nød-
vendige hensættelser til vedligeholdelser, og ingen skatteyder må betale for varme via deres 
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kommuneskat. Der er 380 forbrugere i Nysted, der er tilsluttet varmeværket. 

17. aug. Tvangsfjernelser af børn og andre uundgåelige udgifter er grunden til, at Nysteds sociale bud-
get har et stort hul på 2,5 mill. kroner. Som eksempel nævner formanden for socialudvalget, 
Bent Bille-Hansen, at en tvangsfjernelse af to børn har kostet kommunen 260.000 kroner. 
Bent Bille-Hansen peger på, at det i høj grad er tilflyttere med misbrugsproblemer, som får 
denne konto til at vokse. En ældre mand, der boede i Nysted i kort tid, og som derefter kom 
på privat plejehjem i Rødovre, koster Nysted 485.000 kroner på det sociale budget til næste 
år. (N.D.) 

18. aug. Nysted Kommune skal efterbetale knap 73.000 kroner til dækning af STS underskuddet på 
godt 10 mill. kroner i 1993. Dermed bliver kommunens samlede udgift til trafikselskabet knap 
1,2 mill. kroner. 

23. aug. Det forberedende arbejde med etablering af en stenalderboplads og naturskole ved Plantage-
vej i Frejlev blev indledt i går. Det er Nysted Efterskole, der står for det omfattende arbejde, 
som man netop har fået den nødvendige landzonetilladelse til fra Amtet. 

Nysted Efterskole modtog 90 nye elever ved skolestart i sidste uge. Da nogle tidligere elever 
er blevet tilbage, er der i alt omkring 120 elever på skolen, og det er ensbetydende med fuldt
hus. 

24. aug. Postvæsenets seneste optælling af antal husstande i Nysted viser en tilbagegang på 73 til i alt
1383 husstande. 

26. aug. På Kettinge Skole har man ved skolens start taget et stærkt moderniseret skolekøkken i brug. 
Der er installeret otte nye el-komfurer med ovne, og en mikrobølgeovn er der også blevet 
plads til. Et langt arbejdsbord er erstattet af mindre borde med plads til fire elever ved hver. 
Der er desuden installeret to opvaskemaskiner og nye skabe til køkkenudstyr. Endelig har man 
fået vaskemaskine og tørretumbler, så eleverne lærer, hvordan de vasker deres tøj. 

29. aug. Helle Bækkel, byrådsmedlem og aktiv især i teatergruppen ”Pisterne", har meddelt sine by-
rådskolleger, at hun i februar næste år vil forøge kommunens indbyggertal, idet hun venter 
tvillinger. For nylig var det Helle Løje, der ligesom Helle Bækkel er indvalgt på Borgerlisten, 
der forøgede kommunens indbyggertal med eet stk. nyfødt. 

30. aug. Indtil i går havde der i denne sæson været 3.996 gæstesejlere i Nysted Havn. Pr. samme dato 
i fjor var antallet 3.967. 

31. aug. Det er i orden, at Nysted Byråd har givet butikkerne i Nysted by lov til at holde længe åbent i 
turistsæsonen, mener Tilsynsrådet for Storstrøms Amt. HK i Nykøbing F. havde klaget til Til-
synsrådet over den kommunale dispensation, men fik altså ikke medhold. 

Tilsynsrådet skriver i sit svar bl.a.: - Nysted by har 1.300 Indbyggere i 700 ejendomme, og 
byen har i juni, juli og august omkring 93.000 overnatninger af tilrejsende. Byen har 160 
sommerhuse. Det er derfor Tilsynsrådets opfattelse, at indbyggertallet i Nysted by kan anses 
for at være væsentligt forøget i sommermånederne, skriver rådet i sit svar til HK. (N.D.)

6. sept. Den 14. september rejser ti elever fra 9. klasserne på Brydebjerg og Kettinge skoler til Ny-
steds tyske venskabsby Plau, sammen med lærer Lone Petersen, Kettinge. Eleverne indkvar-
teres privat i tyske hjem med jævnaldrende børn, og det er planen, at de både skal følge den
tyske skolegang og hverdagen i de tyske hjem i en uge. Derefter tager de danske gæster et 
lignende hold skoleelever med hjem, hvor de bliver indkvarteret i de danske elevers hjem i en
uge. Der har naturligvis været lagt vægt på tyskkundskaber og lysten til at videreudvikle dis-
se, for det indbyder udvekslingsarbejdet naturligvis i særlig grad til, siger skoleinspektør Ib 
Henriksen, Kettinge. 

Efter besøget skal skolerne i Danmark og Tyskland vurdere udbyttet, før man aftaler en 
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fortsættelse af samarbejdet. 

7. juli Strømmen er vendt, og nu spinder Nysted Kommune guld på tilflyttende børnefamilier. Kom-
munens investeringer på børne- og skoleinstitutionsområdet har fået børnefamilier til at finde
sig en billig bolig i Nysted. Resultatet har været overraskende høje skatteindtægter. De er-
hvervsaktive børneforældre har i udstrakt grad erstattet de ofte stærkt socialt belastede, 
yngre tilflytterfamilier, der en overgang truede med at slå hul på socialbudgettet. 

Budgettet for 1995 opererer med et beskedent underskud på under 500.000 kroner Til gen-
gæld har sparebestræbelserne bevirket, at Nysted borgerne ikke kommer til at betale mere i 
personskatter. På ejendomsområdet bliver der oven i købet tale om en lempelse, fordi vurde-
ringen er faldet, medens beskatningspromillen er uændret. I Nysted Kommune regner man 
med gradvist øgede skatteindtægter frem til 1998, hvor man regner med, at der vil være otte
millioner kroner mere at gøre godt med end i 1995. Det betyder, at Nysted Kommune vil kun-
ne klare sig selv uden ekstraordinær hjælp fra Staten. 

8. sept. De ældre senil-demente skal ikke længere sendes til "Opbevaring" i andre kommuner. Nu vil 
Nysted Kommune selv bygge faciliteter, siger socialudvalgsformand Bent Bille-Hansen. Nysted 
Kommune har hidtil bl.a. sendt senil-dement til "Lindevang" i Sakskøbing, men vil nu bygge en
skærmet afdeling på Solgården i Herritslev med plads til seks personer. 

8. sept. Kirken i Vester Ulslev får en ny alterdug, når der holdes høstgudstjeneste søndag den 25. 
september. Dugen er en gave fra tidligere håndarbejdslærer Erna Væver og tidligere 
skoleinspektør Viggo Loft, der begge var ansatte ved Krumsøskolen. 

12. sept. Jubilæet i Nysted Fugleskydningsselskab blev markeret fra morgenstunden, idet Gunnar Mark-
mann, Øster Ulslev, blev udnævnt til æresmedlem. Med 84 deltagende skytter blev det næs-
ten til rekord, da der i lørdags blev holdt fugleskydning for 100. gang. Een gang tidligere har 
man været oppe på 85 skytter. 

15. sept. Byfornyelsesselskabet Danmark får ikke flere opgaver i Nysted. Det fastslog borgmester Leo 
Thorsen, da han ved byrådsmødet i aftes holdt dundertale om selskabets aktiviteter omkring 
ejendommen Adelgade 22. - Byfornyelsesselskabet har været en dårlig rådgiver, og vi har nok 
været for naive, når vi har hørt på dem. Derfor skal vi ikke mere samarbejde med dem, sagde
Leo Thorsen. 

Adelgade 22 indeholder fem boliger og to erhvervslejemål, der begge er ejet af kommunen og
udlejet. Efter det omfattende arbejde med renovering af hele kommunen og indretning af 
boligerne viste det sig, at de var vanskelige at sælge. Bl.a. måtte der påsættes altaner, hvil-
ket hjalp på købelysten. Der blev dog stadig ikke dannet nogen andelsboligforening, som lovet
af byfornyelsesselskabet. 

15. sept. De samlede udgifter for Nysted Kommune bliver i 1995 på 121.704.000 kroner, hvis det bud-
get, der i aftes gik gennem byrådets første behandling, bliver vedtaget. Godt 111 millioner 
kroner er til kommunens drift. Der er afsat godt 10 millioner til renter og afdrag og 109.000 
kroner til anlæg. 

Pengene skaffes med 38 millioner kroner fra tilskud og udligning, mens momsudligning træk-
ker modsat med godt fem millioner kroner. Skatter beregnes til at give godt 88 millioner kro-
ner. Der er ikke regnet med låneoptagelse i 1995. 

21. sept. Kettinge-Frejlev Pensionistforening kan den 25. september fejre 50-året for foreningens stif-
telse. I starten hed foreningen "Kettinge-Bregninge Sogns Invalide- og Alderdomsforening”, og 
protokollen afslører, at der i 1944 skulle betales 1,40 kroner for første kvartal og derefter 
0,90 kroner for hvert af de følgende kvartaler, i alt 4,10 kroner for et års medlemskab. Det 
var mange penge for pensionister dengang. I dag koster et medlemskab 30 kroner om året. 
På jubilæumsdagen har foreningen omkring 180 medlemmer, hvoraf den ældste er 97 år. Syv 
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er æresmedlemmer, som tak for deres indsats i foreningen. 

Bestyrelsen består i dag af formanden, Poul Jensen, der har Arne Henriksen som kasserer. 
Karen Mortensen er næstformand, medens Anker Hansen, Asger Karstensen, Ellen Hviid og 
Henning Rasmussen udgør den øvrige bestyrelse. 

22. sept. En strømafbrydelse lagde store dele af Nysted - herunder Rådhuset – i mørke, da optællingen 
af stemmer til Folketingsvalget skulle gennemføres i aftes. Strømafbrydelsen kom fra en 
kabelfejl mellem to transformatorer i Østergade. 

3.727 borgere i kommunen benyttede muligheden for at få indflydelse på landspolitikken. 
Med fremgange på hhv. 30 og 23 procent i forhold til december-valget i 1990 blev Venstre og 
Fremskridtspartiet vinderne af gårsdagens folketingsvalg i Nysted. Det Radikale Venstre fik 
med en fremgang på 12 stemmer en stigning på 7 procent. Stemmeprocenten i Nysted Kom-
mune blev samlet 85,0 procent. I Kettinge blev den 88 procent fulgt af Øster Ulslev og Nysted 
med hver 84,2 procent, mens man på afstemningsstedet i Døllefjelde nåede op på 83,4 pro-
cent. 36 stemmesedler var blanke og 8 blev erklæret ugyldige. 

1. okt. 20 af de omkring 50 biler fra Aalholm Automobilmuseum, som kommer under hammeren på 
mandag, når Sotheby holder bilauktion på Aalholm, har tidligere været udstillet på museet. 
Det gælder bl.a. den mest eksklusive bil på auktionen - en Mercedes-Benz 630 K convertible 
fra 1929, vurderet til omkring 1 million kroner. - Men vi må jo sælge af den gode ende for at 
tiltrække kunder til auktionen. Vi kan ikke nøjes med de urestaurerede. Men det gør da ondt, 
fastslår direktør John Raben-Levetzau. 

Alt i alt regner Sotheby's med, at der bliver solgt for mellem seks og otte millioner kroner på 
auktionen, fortæller auktionarius Malcolm-Barber. Hvor meget Aalholm Automobilmuseum 
tjener på salget, ved man ikke på forhånd, men museet skal bruge provenuet til at nedbringe 
gammel gæld, samt til at give plads for nye aktiviteter, oplyser John Raben-Levetzau. Auto-
mobilmuseet, der er en selvejende Institution, slæber rundt med en gammel gæld på 12 
millioner kroner. Oveni dette har man haft en rigtig dårlig sæson. Det gode sommervejr var 
ikke godt for automobilmuseet. - Vi mistede 40 procent af gæsterne i juli på grund af varmen.
Det betyder, at vi er gået glip af en indtægt på 1,5 millioner kroner, oplyser John Raben-
Levetzau. 

Han anslår, at automobilmuseet i sæsonen har haft omkring 55.000 gæster, hvor der i en som-
mer med normalt dansk vejr dukker omkring 70.000 op for at se på gamle biler. På Aalholm 
Slot har man haft ca. 42.000 gæster imod normalt 40.000 gæster. På mandagens auktion vil 
der også være en del ikke-restaurerede biler til salg, men derudover råder museet over endnu
100 biler, der venter på restaurering. (N.D.) 

3. okt. Ved Røde Kors indsamlingen i Nysted Kommune i går indsamlede 36 hjælpere 23.887 kroner. 

3. okt. Godsejer John Raben-Levetzau, Aalholm, har sat Grænge Skov til salg. Overskuddet skal bru-
ges til at betale arveafgift med. Aalholm Gods har i alt 1550 hektar skov før salget af skoven 
ved Grænge, der er på 327 hektar. 

4. okt. På Sotheby's bilauktion på Aalholm Automobilmuseum i går blev der solgt for godt 8 millioner 
kroner, når salærerne til auktionsfirmaet Sotheby lægges til budsummerne. I alt får Aalholm 
Automobilmuseum omkring 4,9 millioner kroner ud af auktionen, idet en del af de solgte biler
var fra andre samlinger. 

Den højeste pris blev 773.500 kroner, som en tysker gav for en Mercedes-Benz, årgang 1929. 
En Jaguar Mark V, årgang 1950 blev solgt til en køber i Hong Kong, der via telefonen erhver-
vede bilen for 53.550 kroner. En Rolls-Royce motor, der var vurderet til 250.000 kroner, blev 
solgt for 320.000 kroner plus salær, så den engelske køber måtte slippe 380.800 kroner for 
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motoren. Auktionen blev overværet af omkring 500 mennesker.

5. sept. Direktør John Raben-Levetzau var skuffet over, at auktionen i mandags kun indbragte Bilmu-
seet omkring 4,9 millioner kroner. Han havde regnet med 7-8 millioner kroner efter de for-
håndsvurderinger, som auktionshuset havde ansat. Han peger på, at veteranbiler, der er ble-
vet restaureret for temmelig store beløb, blev solgt for priser, der lå langt under omkostnin-
gerne ved selve restaureringen. 

5. sept. Cykelhandler Ove Juncker, Kettinge, fylder i morgen 70 år. Han slog sig den 1. april 1949 ned i
Kettinge, hvor han etablerede sig med radioværksted. I 1950-erne begyndte han at sælge det 
nye køretøj - knallerten. I starten var det af mærkerne "Stafetten og "Diesella", der var dan-
ske mærker, som ikke produceres mere. Udover sin virksomhed har Ove Juncker en årrække 
været tilknyttet boldsporten i Kettinge. 

I 1951 kom han i Boldklubbens bestyrelse, hvor han i to omgange var formand. Desuden har 
han været træner for håndboldspillerne, der dengang var i toppen og sikrede klubben to LF-
mesterskaber. I ni år har han desuden været formand for Boldklubbens Venner. En stor indsats 
har Ove Juncker også gjort for Kettinge Forsamlingshus, hvor han i mere end 25 år har siddet i
bestyrelsen. Ove Juncker har ingen planer om at pensionere sig selv. Han satser på, at hans 
forretning skal holde 50 års Jubilæum i 1999. 

Lollands Historie & Naturcenter
6. okt. Arbejdsgruppen bag det nye "Lollands Historie & Naturcenter" har holdt rejsegilde på første 

fase af jægerstenalder-bopladsen i Frejlev. Det er sket på bopladsen på Efterskolens ejendom
i Frejlev, hvor der er ved at blive rejst et stenalderhus. På området er man desuden ved at 
indrette værksteder til bearbejdning af flint, skind og ben, og der skal indrettes specielle 
områder med bueskydning, brændeplads til lerarbejde og stammebådsarbejde. - Under alle 
omstændigheder kan vi i forbindelse med oprettelsen af Efterskolens Naturskole allerede nu 
give besøgende en flot totaloplevelse, siger forstander Anders Bondo. 

Han lægger ikke skjul på, at skolen satser på at gennemføre et betydeligt mere ambitiøst 
projekt i millionklassen. - Det er vores håb, at vi med tiden kan etablere et egentligt Urtids-
center i området, som vil kunne passe strålende i et samspil med Middelaldercentret i Sundby,
siger Anders Bondo. Målsætningen er opbygningen af en bygningsramme på 2000 kvadratmeter
samt inddragelse af naturarealer på op til 200 tønder land. - Det ville kunne give job til en 
snes personer samt kunne aktivere op mod 100.000 besøgende om året - altså en betydelig 
turistvirksomhed til gavn og glæde for landsdelen, siger Anders Bondo. Planernes gennemfø-
relse i sin fulde udstrækning vil koste omkring 20 millioner kroner over en årrække. 

7. okt. Ved en stiftende generalforsamling i aftes blev der oprettet en "Støtteforening for Nysted 
Musikskole". Generalforsamlingen valgte følgende bestyrelse: Hans Erling Jensen, Hans Peter 
Welle, Mogens Rasmussen, Kurt Jensen og Maj-Britt Harwitz Hansen. Skolens leder, Jesper 
Rasmussen, er født medlem af bestyrelsen, dog uden stemmeret. Støtteforeningen skal hjæl-
pe økonomisk og med praktisk arbejde. Årskontingentet fastsattes til 50 kroner. 

7. okt. Ældrerådet i Nysted Kommune er meget positivt indstillet overfor ideen om etablering af en 
særlig afdeling på Solgården til pleje af personer, der er senil demente, udtaler Ældrerådets 
formand, Ejner Borst-Jensen. Planen er, at bygge en afdeling med plads til seks senil-demen-
te, og det vil betyde, at kommunen slipper for at betale dyrt for at få disse personer plejet i 
andre kommuner. 

Der er aktuelt kun fire personer i kommunen, der lider af denne sygdom. Det skønnes, at der 
bliver en merudgift på 1,2 millioner kroner årligt til personale, men Ældrerådet har den op-
fattelse, at denne udgift rigeligt opvejes gennem besparelsen af udgift til andre kommuner.
Projektet er ikke optaget på kommunens budget for 1995. 
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7. okt. Havnefoged Børge Nørgaard har opgjort antallet af gæstesejlere i Nysted Havn i 1994 til 
4.245. Der er kun fire både færre end i fjor. Tyske sejlere udgør omkring 80 procent af både-
ne. 15 procent er kommet fra Danmark og resten fra andre lande, først og fremmest Sverige 
og Holland. 

7. okt. Campingchef Finn Andersen har noteret en pæn fremgang på Campingpladsen ved Skansen. I 
fjor betød den meget fugtige sommer, at der blev sat nærmest bundrekord, men i år er man 
nået op på omkring 15.000 personovernatninger. Campingpladsen har 120 pladser, og der kan 
være ca. 300 personer ad gangen. 

10. okt. Medlemmerne i Nysted Roklub har i den forløbne sæson roet 2.670 kilometer; de er roet af 36
af klubbens medlemmer. Det er omkring 500 kilometer færre end i fjor, hvor der var 38 med-
lemmer om det. 

11. okt- Nogle fund, der er gjort i forbindelse med det omfattende restaureringsarbejde på Musse 
Kirke, viser, at det formentlig er teglbrændere fra Lübeck, der har fremstillet de munkesten, 
kirken blev bygget af for snart 800 år siden. Det er lokalhistorikeren Hans Larsen, der har 
arbejdet med at komme til bunds i den historie, idet han bl.a. har fundet en munkesten, der 
havde et stempel med den såkaldte Skt. Peters nøgle; dette stempel stammer fra Lübeck. 
Hans Larsen mener, at teglbrænderne fra Lübeck formentlig har fremstillet stenene i Musse, 
men har medbragt deres egne stempler. 

Nogle af stenene har aftryk af hundepoter og kattepoter, og et par stykker med uidentifice-
rede dyrepoter. Der kan være tale om dyr, der har besøgt den tørreplads, hvor stenene lå, 
inden de blev brændt. Hans Larsens fund og de billeder, som han har taget på stedet, vil blive
overdraget til Stiftsmuseet i Maribo. 

12. okt. Familier, hvor misbruget med narkotika, alkohol og piller spiller en væsentlig rolle i dagligda-
gen, er en stor belastning for Nysted Kommunekasse. I år koster det omkring 770.000 kroner. I
budgettet for næste år er afsat 1,6 millioner kroner til samme formål. 

Stigningen skyldes udelukkende narkoproblemer, siger socialudvalgsformand Bent Bille-
Hansen. I år har det været nødvendigt at tvangsfjerne fire børn på grund af forældrenes mis-
brug. De er dels anbragt på efterskole, dels i familiepleje. Det er først og fremmest tilflyttere
til kommunen, der har givet problemer, idet en del bistandsklienter og førtidspensionister ho-
vedsagelig fra København er flyttet til kommunen og har bragt problemerne med sig. I øje-
blikket er der ca. 135 personer på bistandshjælp. Dem prøver man på at aktivere for at få 
dem tilbage på arbejdsmarkedet. 

13. okt. Et flertal i Nysted Byråd stemte ved behandlingen af kommunens budget for 1994 imod forslag
fra Borgerlisten om at afsætte op til 45.000 kroner i tilskud til Svømmebadet i Kettinge. Der-
efter må Svømmebadets Venner klare sig med de 75.000 kroner, der efter flertalsgruppens 
forslag ydes til betaling af vandafledningsafgift. 

14. okt. 25 deltagere fra Nysted og Omegns Sportsfiskerforening havde 140 sild med hjem, da de for-
leden havde været på fisketur på Øresund. Leif Wulff fik præmie for flest sild, 119 stk. 

15. okt. Tandtekniker Børge Stenstrup kan den 18. oktober fejre sin 70 års fødselsdag. Børge Stenstrup
blev valgt ind i byrådet for den daværende Nysted Købstadskommune i 1954, og trådte ud ved
periodens udløb i 1958. I 1966 blev han valgt på ny af Venstre. I 1978 sagde Børge Stenstrup 
farvel til byrådet, men fik et come-back ved kommunevalget sidste år, hvor han på ny blev 
valgt for Venstre. Det nye byråd valgte ham til 1. viceborgmester. 

Gennem årene har Børge Stenstrup haft utallige tillidshverv. Han har været landsformand i 
Foreningen af Praktiserende Tandteknikere og amtsformand i partiet Venstre. I dag er han for-
mand for Foreningen Norden og formand for Halmvarmeværkets forbrugerforening. Endelig er
han formand for "Sygeforsikring Danmarks Lolland-Falsters afdeling. Endelig er fødselaren 
formand for Nysted Menighedsråd, hvor han har siddet siden 1984. 
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Børge Stenstrup oprettede sin klinik i Nysted allerede i 1947, og han har i en årrække haft 
filialer i Sakskøbing og Nykøbing F. 

17. okt. Pr. 1. september er der 576 elever i de tre kommuneskoler i Nysted Kommune. Det er en ned-
gang på 18 siden sidste skoleår. De er fordelt med 244 på Brydebjergskolen, 193 på Kettinge 
Skole og 139 på Nysted Skole. Desuden undervises 55 elever på fremmede skoler, heraf 17 på 
efterskoler. 

17. okt. I 1995 vil kommuneskatten i Nysted være uændret 20,6 procent. Kirkeskatten er 1,1 procent 
og ejendomsskatten er 12 promille. 

19. okt. En forstærket indsats mod restancer i Nysted Kommune har båret frugt. I løbet af et år er de 
samlede restancer reduceret fra 34 millioner kroner til 27 millioner kroner. Det har kostet en 
ekstra pantefoged, men hans løn er blevet betalt igennem de gebyrer, der er pålagt skyldner-
ne, så det har været omkostningsfrit at hive pengene hjem. Af de 27 millioner kroner, der 
skyldes, er alene 6,7 millioner kroner manglende betaling af børnepenge. 

20. okt. Det kommunale EDB system i Nysted Kommune skal nu efter tre år erstattes af et moderne 
anlæg. Det nuværende anlæg bliver i stedet afleveret til undervisningsbrug i kommunens tre 
skoler. Det eksisterende anlæg fik kommunen til halv pris, 3,5 millioner kroner, og har deref-
ter været en slags udstillingsvindue for Kommune-Data, der leverede anlægget. Utallige kom-
munalfolk fra hele landet har i de forløbne år været i Nysted for at besigtige anlægget, der 
har bidraget til modernisering af den kommunale administration. 

20. okt. Kommunaldirektør Michael Schrøder tiltræder fra nytår en tilsvarende stilling i Værløse Kom-
mune ved København. Han har været kommunaldirektør i Nysted siden 1. november 1992, da 
han afløste Erik Brinkved på posten. Værløse Kommune er omkring tre gange så stor som 
Nysted. 

Da Michael Schrøder tiltrådte i Nysted var arbejdet med indkøring af det omfattende EDB-
anlæg - "Det papirløse Rådhus" - i gang, og det er for alvor i hans embedstid, at anlægget er 
kommet til at fungere. Hvordan Michael Schrøder skal efterfølges i den kommunale admini-
stration er ikke afgjort. Det overvejes i øjeblikket, om man på Rådhuset skal satse på en 
direktion bestående af borgmesteren og forvaltningscheferne. - Vort personale har en indgå-
ende viden på EDB området, så det er ikke underligt, at andre kommuner henter folk hos os, 
udtaler borgmesteren i forbindelsen med Michael Schrøders bortrejse, og fortsætter: Michael 
Schrøder har virkelig været med til at få dette projekt "ned på jorden"; det var jo lidt højt 
oppe i starten, men nu er systemet bragt ned, hvor alle kan få det til at virke, og det er i høj 
grad hans fortjeneste, siger Leo Thorsen. 

21. okt. De tre folkeskoler i Nysted Kommune kan fra januar 1995 tilbyde bedre undervisning i EDB, 
når skolevæsenet arver det omfattende EDB-anlæg, der i dag anvendes af kommunens admi-
nistration. Hver skole råder i dag over 10 skærme til undervisningsbrug. Det antal kan for-
dobles, når man overtager det kommunale anlæg, der omfatter 30 til 33 PC-ere. - Det betyer,
at man normalt kan undervise en hel klasse ad gangen, men der kan blive problemer med at 
få plads nok, idet nogle af lokalerne ikke er store nok til at rumme en snes EDB-skærme, siger
kommunens kulturchef, Ib Johansen. 

Anlæggene har programmer, så de kan anvendes til undervisning i engelsk, tysk, dansk samt 
regning og matematik. De anlæg, skolerne arbejder med nu, blev anskaffet for tre år siden, 
men var blevet for dyre i drift. I øjeblikket råder hver skole over 9 skærme i EDB-lokalet og 
een i biblioteket. 

21. okt. Undervisnings- og kulturforvaltningen har af hensyn til planlægning af de kommende skoleår 
foretaget en undersøgelse af fødselstallet i kommunen. I år er der hidtil født 35 børn, men 
der skal mindst 60 børn til en skoleårgang, så i øjeblikket mangler der altså 25. 
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Fra næste skoleår bliver der trængsel i børnehaveklasserne, hvor der er 73 børn fordelt med 
34 til Brydebjerg, 16 til Kettinge og 23 til Nysted skole. I 1996 er antallet 66 fordelt med 24 til
Brydebjerg, 25 til Kettinge og 17 til Nysted. Går man frem til 1999 vil der efter de nuværende
børnetal starte 60 i børnehaveklasserne, fordelt med 281 Brydebjerg, 141 Kettinge og 181 
Nysted.

Butikker i Nysted!
28. okt. Ingen butikker står tomme, tværtimod, oprettelse af en ny butik og flytning af et par andre. 

Alt i alt er der kommet større aktivitet i byen i det sidste års tid. Sådan kunne Handelsstands-
foreningens formand, Børge Pontoppidan, opsummere situationen, da han i aftes aflagde be-
retning på foreningens generalforsamling. Han måtte konstatere, at byens handlende ikke i 
særlig grad kan mærke, at Nysted stadig har status som "Grøn by". - Vi må nok finde på noget 
nyt og mere slagkraftigt, og vi er modtagelige for forslag fra medlemmerne, sagde forman-
den. 

Børge Pontoppidan meddelte, at der ikke foreligger noget endeligt omkring anløb af turist-
skibe næste år. Der er dog stor sandsynlighed for, at der kommer skib eller skibe til sommer. 
Kassereren, slagtermester Peder Hansen, præsenterede regnskabet, der viste et overskud på 
godt 23.000 kroner ud af en omsætning på 70.000 kroner. Til bestyrelsen genvalgtes Anne 
Svendsen, Per Winther og Peder Hansen. 

29. okt. Der har kun været få og små problemer med placeringen af 175 bosniske flygtninge i Nysted, 
fastslog bestyrelsesmedlem i foreningen "Flygtningevenner i Nysted". Gennem en række ar-
rangementer har foreningen medvirket til kontakt mellem flygtninge og de lokale beboere. 
Foreningen vil fortsætte sit virke uden at have egentlig formand. Bestyrelsesarbejdet skal i 
stedet fungere gennem en række udvalg. Dorthe Bondo og Jan Ploug Pedersen virker i fæl-
lesskab på lederposten. Foreningen har omkring 70 medlemmer. Ved generalforsamlingen var 
der genvalg til bestyrelsen af Jan Ploug Pedersen, Lissy Nielsen, Lisbeth Rieber og Anne 
Leerhøj. Anne Mette Hansen nyvalgtes i stedet for Kirsten Rasmussen. 

På generalforsamlingen rettede lederen af flygtningecenteret i Nysted, Ulla Kragh-Schwarz, 
en tak til foreningen og roste det arbejde, der foregår gennem kontaktfamilierne. 

31. okt. Arbejdet med renoveringen af Emil Aarestrups hus i Nysted skrider langsomt, men sikkert 
frem. Facaden mod Adelgade er blevet malet bornholmsk-rød, og portens indre kalket hvid. 
Inden længe foreligger en plan for det videre arbejde, der bliver meget omfattende. - Der 
skal skaffes 1½ til 2 millioner kroner før planen er gennemført, sagde Jørgen Harne fra besty-
relsen for "Foreningen Emil Aarestrups hus i Nysted" ved en lille sammenkomst i lørdags. An-
led-ningen var opsætningen af en plade over port indgangen, der tilkendegiver, at i Adelgade 
80 boede digteren og lægen Emil Aarestrup. Den mindeplade, der tidligere har siddet indmu-
ret i husets facade, kan ikke genanbringes. Det har fredningsmyndighederne forbudt. Pladen 
eksisterer dog endnu, selvom den er knækket. 

31. okt. Hans Andersen, Sløsse, var i lørdags den første modtager af "Spastiker-prisen", der blev uddelt
af landsforeningen. Hans Andersen modtog prisen for sin indsats gennem 28 år, hvor han har 
udført et stort og uselvisk pionerarbejde for at give spastikere muligheden for at komme ud 
at rejse på lige fod med andre mennesker. Prisen til Hans Andersen blev overrakt af Spastiker-
foreningens formand Henri Holm. Den bestod af 15.000 kroner samt et maleri. 

1. nov. Den 100-årlge Fanny Boas, Højby i Odsherred - tidligere Nysted - fortæller på søndag i TV2 Øst
om sin barndom og opvækst. På 100-års dagen for nylig modtog Fanny Boas mange gæster og 
blomsterhilsener fra Nysted, hvor hun og hendes mand, skibsmægler Julius Boas, havde man-
ge venner. I Højby's hovedgade var rejst flagallé, borgmesteren kom med langstilkede roser, 
og der indløb en særlig hilsen fra Dronningen. 

2. nov. Kommunaldirektøren, Michael Schrøder, har kort før sin afrejse fra kommunen udarbejdet et 
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skitseprojekt, der skal give kommunen masser af cykelturister. Projektet beskriver en "Para-
dis-rute" langs den østlollandske kyst med mulig forbindelse helt fra Middelaldercentret i 
Sundby til Aalholm Slot. Ruten fører turisterne gennem de smukke skov- og engarealer langs 
Guldborgsund, og den kan uden problemer anlægges i forbindelse med allerede bestående 
stier og markveje, hvis man kan komme overens med myndighederne og private lodsejere. 

3. nov. Den lokale byggematador, entreprenør Troels Jørgensen, Kettinge, kan på lørdag fejre sin 50-
års fødselsdag. Troels Jørgensen blev født i Kastrup som søn af senere kriminalassistent, borg-
mester i Maribo og viceamtsborgmester i Storstrøms Amt. Anker Jørgensen. Han kom i murer-
lære hos farbroderen, Anders Jørgensen, Kettinge, hvis murermesterforretning han senere 
overtog. Han er uddannet som bygge- og anlægsingeniør i Horsens og har siden gennemført en
række specialuddannelser. I de forløbne 17 år er virksomheden vokset til at blive den største i
Nysted kommune, idet den beskæftiger 110 mennesker. 

4. nov. Leif Nielsen - tidligere indehaver af Vester Ulslev maskinforretning, er igen begyndt som 
selvstændig maskinforhandler. Han har overtaget sin gamle virksomhed efter boet fra Leo Due
og senere maskincentret Nakskov - Ringsted. Sammen med sin 26-årlge søn, Carsten, har Leif 
Nielsen dannet et anpartsselskab, der fører forretningen videre. Vester Ulslev forretningen 
har ca. 700 kvadratmeter under tag, og den beskæftiger tre medarbejdere foruden Leif og 
Carsten Nielsen. 

4. nov. Omkring 80 flygtninge i centret i Nysted ønsker at flytte ud i lokalsamfundet. Det er tanken, 
at de skal bo i lejede lejligheder eller huse, og lederen af centret - Ulla Krag-Schwartz - reg-
ner med at kunne etablere fem boenheder uden for centret. 

7. nov. Spejderne i Nysted er gået i gang med salg af årets lokale julemærke, der har hentet sit mo-
tiv fra havnen. Den 16-Arlge Bo Harpsøe Jensen har tegnet havnefronten med de karakteris-
tiske røde huse. Oplaget er på 700 ark. 

7. nov. Bådebygger Egon Bredgaard, Fjordvej 29, Nysted er død to uger før sin 54-års fødselsdag. 
Egon Bredgaard startede omkring 1960 sin virksomhed som bådebygger på havnen i Nysted. Et 
utal af glasfiberjoller og kuttere udgik fra det lille værft, og de anerkendte produkter fra 
virksomheden kan træffes i alle danske farvande, incl. de grønlandske. For en snes år siden 
flyttede Egon Bredgaard virksomheden til havnen i Sakskøbing, men beholdt bopælen i Ny-
sted. Egon Bredgaard efterlader en søn.

9. nov. Tidligere inspektør på Kettinge Skole, lokalhistorikeren, Arne Heyn fylder 70 år den 11. no-
vember. Arne Heyn blev i 1962 ansat som inspektør på den nyindviede Kettinge Skole, og han 
blev her til han i 1989 gik på pension og flyttede til Sundby. I 1984 skrev Arne Heyn den om-
fattende lokalhistorie om Nysted Kommune "Nysted kommune, historisk set", der for første 
gang i kommunens historie samlede hele lokalhistorien i et værk. Bogen er en vigtig kilde for 
lokalhistorikere. Arne Heyn har sammen med hustruen Margareta også udført et stort arbejde 
for Foreningen Norden. Han er nu formand for Lolland-Falsters Historiske Samfund og blev ved
sidste menighedsrådsvalg valgt ind i menighedsrådet for Sundkirken.

10. nov. Et vandløb ved Frejlev kan måske blive et paradis for ørredfiskere. Amtets miljøkontrol har 
ved undersøgelsen af vandkvaliteten konstateret, at vandet er så rent, at der er gået ørreder 
op i vandløbet fra Guldborgsund. Det bemærkelsesværdige er, at det er spildevand, der udle-
des gennem vandløbet. Det er afløb fra Nysted Kommunes dyre rensningsanlæg ved Brandtvej 
i Frejlev, hvor op til 400 kubikmeter renset spildevand kan udledes pr. døgn. - Ørredernes til-
stedeværelse er bevis på, at anlægget fungerer, sådan som vi også krævede garanti for i sin 
tid, siger formanden for teknisk udvalg, Bent Pedersen. 

12. nov. Medlemmerne af B 1990 fik forleden overrakt en check på 30.000 kroner, der er indsamlet ved
de mange aktiviteter i støtteforeningen B 1990's venner. 

12. nov. Byrådsmedlem Vagn Brædder foreslog på det netop afholdte byrådsmøde, at kommunen i vi-
dere omfang opkøber og nedriver saneringsmodne ejendomme. Formålet skulle være at sikre,
at de ikke ender som billige boliger til folk, der flytter til området for at leve på bistands-
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hjælp, som det ellers er stærkt udbredt. 

15. nov. Musikskolens Støtteforening har fået fremstillet 2500 julekort med motiv af juletræet foran 
Rådhuset i 1946, hvor der var virkelig hvid jul i Nysted. Salget af kortene er den første egent-
lige aktivitet for at skaffe penge til musikskolens arbejde. Pengene skal gå til bl.a. indkøb af 
flere instrumenter. Musikskolens leder Jesper Rasmussen oplyser, at skolen har rekordsæson: 
112 elever er i gang på 18 hold. 

17. nov. Kommunens investering i en genbrugsplads, hvor affaldet sorteres i containere, har vist sig at 
være en god forretning. Når året er gået, vil kommunens udgifter til aflevering af affald være
faldet med 190.000 kroner i forhold til fjor. Dermed er investeringen tjent hjem. 

En oversigt over affaldsmængderne viser, at der i årets første 10 måneder er afleveret 1.907 
tons affald mod 2.874 tons i samme periode i fjor. Det er et fald på 966 tons. Det er især 
mængden af ikke-brændbart affald, der er faldet med hele 1.116 tons og det er dette affald, 
der er dyrt at få deponeret hos det fælleskommunale forbrændingsanlæg REFA. Formanden 
for teknisk udvalg Bent Pedersen konstaterer samtidig, at der ikke er nogen steder i kommu-
nen, hvor der er aflæsset store mængder affald i grøfter eller skovbryn. 

21. nov. Ved generalforsamlingen i Nysted Sejlklub opstod en heftig debat mellem medlemmerne af 
klubbens bestyrelse og formanden for teknisk udvalg Bent Pedersen. Sejlklubbens formand, 
Svend Malmstedt pegede på, at klubben via havneafgiften efterhånden har lagt 150.000 kro-
ner i kommunens kasse, og man længes nu efter at få noget for pengene. Han pegede på, at 
vandstaden for klubbens bro anlæg er kritisk lav, og man ønskede vanddybden øget. 

Bent Pedersen svarede, at kommunen ikke kan få "klaptilladelse" til at anbringe opmudret 
slam på havbunden i nærheden af Nysted. Mudderet skal sejles helt til Nyborg, og det vil 
koste 1 mill. kroner. 

24. nov. Nogle landmænd er så ivrige efter at udnytte deres marker, at de pløjer for tæt på de offent-
lige veje. Det blev der klaget over, da Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i aftes 
holdt møde. Her blev der spurgt om foreningen kan gøre noget ved den slags, idet man har 
konstateret pløjning så tæt på veje, at de enkelte lag asfalt har været blotlagt. Formanden, 
politiassistent Ebbe Thiesen, svarede, at det er et område der ligger uden for foreningens 
arbejde, men lokalkomiteen vil nu rette henvendelse til kommunens tekniske forvaltning om 
problemet. Samtidig vil foreningen sende en henvendelse om slåning af vejrabatter der visse 
steder behandles, så de ligner fine græsplæner. 

Lokalt har D.N. omkring 300 medlemmer. Til komiteen genvalgtes Kurt Frederiksen og Palle 
Sørensen, mens Lars Jacobsen nyvalgtes som afløser for Villy Christiansen. 

26. nov. Beboerne i flygtningecentret i Nysted efterlyste forleden brugt tøj, der efter istandsættelse 
kan videresendes til byen Mostar i det tidligere Jugoslavien. Der er kommet en vældig positiv 
reaktion på henvendelsen. Alene fra Maribo er der kommet omkring eet ton tøj. Det var tid-
ligere samlet ind, men der var ingen mulighed for at sende det videre til de endelige modta-
gere i Jugoslavien. Efter istandsættelsen videresendes tøjet til Tjæreborg, hvorfra det ekspe-
deres med en transport, der også omfatter medicin og fødevarer til Mostar. 

Juleoptog
28. nov. Handelsstadsforeningen årlige juleoptog gennem Nysted i går havde samlet utrolig mange 

tilskuere. Især i Adelgade og omkring rådhuset var der tætpakket med mennesker, fordi her 
skulle juleoptoget slutte, og præmier uddeles. 

10 foreninger og organisationer havde meldt sig som deltagere i optoget, som havde Saks-
købing Tampourkorps i spidsen. Undervejs tændte døtrene fra Aalholm, Amalie, Julie og 
Alexandra juletræerne ved Gammel Torv og rådhuset. Vindere af Handelsstadsforeningens 
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præmier blev SGU, Vantore Håndboldklub, med Nysted Badmintonklub på andenpladsen og 
Lokalhistorisk Arkiv på tredjepladsen. 

28. nov. Tidligere chauffør, Svend Larsen, Adelgade 84, Nysted er død 84 år gammel. Svend Larsen var 
født i Nysted, hvor hans far var sadelmager. Han blev chauffør hos daværende købmand Ha-
rald Hansen, hvorfra han senere kom til A. Nielsen & Co. Svend Larsen mistede sin hustru, 
damefrisør Lisa Larsen, for et par år siden. Der var ingen børn i ægteskabet. 

29. nov. Flittige hænder, varmt hjerte, kvikt hoved og godt helbred er sammenfattet i 4 H- organisa-
tionens logo, Firkløveret. Nu har Døllefjelde-Musse fået sin egen lokalafdeling af 4 H-bevæ-
gelsen. På en stiftende generalforsamling i Døllefjelde i aftes var der fin opbakning til det 
kommende foreningsarbejde, og der var ingen problemer med at rekruttere mandskab til den 
nye bestyrelse, der som til at bestå af: Irene Buckholtz (formand), Pia Jensen (næstformand),
Else Marie Poulsen (kasserer), Anny Jensen (sekretær), Leif Buckholtz og Dorthe Poulsen. En 
af den nye bestyrelses første opgaver er tilrettelæggelse af hobbykurser, og man skal også i 
gang med at finde egnet havejord, således at de unge medlemmer kan komme i gang med 
havearbejde til foråret. 

29. nov. ”Stoppestedet” - Værestedet på Nysted gamle Station - fik i går tilført yderligere slagkraft 
med dannelsen af en støtteforening. Formand blev Johannes Andersen med Kirsten Christen-
sen som næstformand. Anne Lise Jensen (kasserer), Eli Jacobsen (sekretær) og Rikke Jansen. 
Den nye forening skal bistå med afviklingen af særlige arrangementer og på længere sigt skal 
foreningen forestå den egentlige drift, når forsøgsperioden med statstilskud udløber om to år.

30. nov. Den 94-årige Hans V. J. Kock, Vester Ulslev, der i mere end en menneskealder huggede skær-
ver som vejmand i kommunen, var centrum i begivenhederne, da han i går overdrog sine 70 år
gamle redskaber til eftertiden. Hans Kock var med i et sjak, der huggede sten til skræver til 
den vestlige del af kommunen, og ligesom den berømte " Jens Vejmand" i sangen sad Hans 
Kock også i al slags vejr bag sin læskærm. 

Ved den lille højtidelighed på Rådhuset blev Hans Kock fotograferet med sine redskaber - 
skærvehammer og stenring - foran maleriet i rådhusets festsal, der netop forestiller "Jens 
Vejmand". 

1. dec. Turistbureauet i Nysted har fået status af et helårsbureau. Dermed går den lokale turistfor-
ening videre end paraplyorganisationen "Destination Lolland", der hos Danmarks Turistråd kun 
havde søgt om sommerstatus for det lokale turistbureau. Åbningstiden i vinterhalvåret bliver 
38 timer ugentlig, og det er en udgift, som den lokale turistforening må bære, oplyser turist-
chefen, Elisabeth Nicolaisen. Det betyder samtidig, at man kan sikre et højt serviceniveau for
vinterturisterne. 

2. dec. Borgmester Leo Thorsen kunne i går byde sin nye økonomichef velkommen. Svend-Helge 
Hansen, 46 år, kommer fra en stilling ved Helsinge kommune. Han stammer fra Sakskøbing og 
har tidligere arbejdet ved Nysted kommune. 

6. dec. I Nysted er man stærkt utilfreds med, at kommunen intet ambulanceberedskab har.  Borgmes-
ter Leo Thorsen peger på, at ambulancen på Falckstationen reelt kun er til stede i Nysted, når
der ikke er mandskab til at betjene den. Af en oversigt udarbejdet af amtet fremgår det, at 
ved 173 udrykninger var Falckambulancen mellem 11 og 15 minutter om at nå frem til patien-
ten. Kun i syv tilfælde var ambulancen kommet frem indenfor fem minutter efter alarmen. 
Leo Thorsen kender to eksempler på hjertetilfælde, hvor der gik over tre kvarter, før en am-
bulance var nået frem. 

7. dec. Fru Ingeborg Adrian, Solgården er død 95 år gammel. Ingeborg Adrian var gift med stationsfor-
stander Knud Adrian, der var ansat ved Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted Banens station i Ny-
sted. Da Knud Adrian døde for en del år siden, blev Ingeborg Adrian boende i villaen i Jernba-
negade, som hun først flyttede fra for et par år siden, hvor hun fik bolig på Solgården i 
Herritslev. Fru Adrian efterlader en søn. 
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8. dec. Nysted kommune råder over 36 kommunale ejendomme på tilsammen 30.000 kvadratmeter. 
Teknisk udvalg disponerer kun over 900.000 kr. årligt til vedligeholdelsen. Nu vil udvalget be-
de byrådet om 2 mill. kr., som en engangsforeteelse samt om tilsagn om 1,8 mill. kr. hvert år i
en årrække. For de 2 mill. kr. skal laves de mest påtrængende ting, så det ikke regner gen-
nem tagene og forbipasserende ikke risikerer at få nedstyrtende bygninger i hovedet. 

10. dec. Hjemmelavet marmelade, håndfrikadeller, chokolade, lækkerier for diabetikere, postejer, 
grønsagstærter og specielle oste fra et jydsk gårdosteri. Det er nogle af de varer, Mary Pon-
toppidan har på hylderne i sin nyindrettede butik, "Lækkerihuset", Adelgade 31. Sammen med
sin mand, Børge Pontoppidan, har hun erhvervet ejendommen, og ægtefællerne er flyttet ind
i lejligheden ovenpå butikken. 

14. dec. Den nye bestyrelse i Forbrugerforeningen ved Nysted Halmvarmeværk går nu i gang med sit 
arbejde: At finde ud af, om brugerne skal overtage værket fra den nuværende kommunale 
drift. Bestyrelsen har konstitueret sig med Rudi Madsen, som formand, og John Jørgensen som
kasserer. Bestyrelsens består l øvrigt af: Børge Helleskov, Hans Erik Petersen og Karen Peter-
sen. Bestyrelsen skal komme med et oplæg til den ordinære generalforsamling i februar. 

16. dec. Det er slut med at holde byrådsmøder i de 5 forsamlingshuse i Nysted kommune. Det beslut-
tede byrådet på mødet forleden, hvor det igen kunne konstateres, at borgernes interesse i at 
møde op var væk. I 1995 vil alle byrådsmøder blive afviklet på rådhuset. 

17. dec. Jenny Ottosen, Døllefjelde, fylder 75 år mandag den 19. december. Sammen med sin mand, 
Hans Peter Ottosen, har hun gennem mange år stået for driften af husmandsstedet ved 
Bramsløkke. I Husmandsforeningen var hun aktiv i Husholdningsudvalget, hvor hun bl.a. har 
stået for gennemførelsen af de årlige Lucia optog. For en halv snes år siden blev Jenny Otto-
sen drivkraften bag Døllefjelde Forsamlingshus, så alt var l orden, når der skulle være arran-
gementer. Desuden har hun siden starten af Døllefjelde-Markedet taget et stort slæb sammen 
med de hundreder af andre frivillige. Mest kendt er Jenny Ottosen dog blevet på scenen: Hun 
er med i "Pisterne" og har været det i alle 10 forgangne sæsoner. 

23. dec. Endnu en gang er Kurt Stoltze blevet vinder af Nysted Skakklub byturnering. Første gang var i 
1955, og nu har han vundet dysten om bymesterskabet 12 gang i alt. 

23. dec. Martha Nielsen, Solgårdscentret, Herritslev, er død 97 år gammel. Martha Nielsen blev født i 
Grænge, men kom tidligt til Kettinge, hvor hendes mand, Sigurd Nielsen, fik arbejde på det 
daværende elektricitetsværk. Ægteparret nåede at holde det meget sjældne "Atombryllup" - 
altså 75 års bryllupsdag. Kort tid efter flyttede ægteparret til Solgården. Martha Nielsen, der 
mistede sin mand for et par år siden, efterlader 2 døtre. 

24. dec. 111 personer får nu leveret mad fra køkkenet i Solgårdscentret. Den kommunale ordning med 
udbringning af varm mad til pensionister bruges nu så meget, at det er nødvendigt for social-
udvalget at indføre visitation, og kommende brugere opføres på venteliste. Udover de 111, 
der omfattes af madudbringen, er der mange pensionister, der dagligt køber mad i Solgård-
scentrets cafeteria, ligesom der også leveres mad til beboerne i ældreboligerne på stedet. 

27. Nysted kommune har ikke råd til integration af flygtningene fra Bosnien uden en klækkelig 
skatteforhøjelse. - Det er ubetinget nødvendigt, at der tilvejebringes en kompensation, som i 
langt højere grad dækker de faktiske udgifter, også til anlægsinvesteringer. 

Det skriver borgmester Leo Thorsen i et brev til Indenrigsminister Birthe Weiss, som kommen-
tar til planerne om integrering af flygtningene. Leo Thorsen forventer betydelige merudgifter,
som kommunen ikke har råd til, medmindre beskatningsprocenten skal have et ordentligt tryk
opad. Hvis de nuværende 154 bosniske flygtninge i landsbyen ved Nysted skal integreres her, 
vil det være bydende nødvendigt med en udvidelse af skolen i Nysted. Socialforvaltningen og 
kulturforvaltningen har regnet ud, at de samlede merudgifter vil blive på 4,9 mill. kr., foru-
den investeringer i udbygningen af skolen og andre etableringsudgifter på 1,4 mill. kr.  Borg-
mesteren understreger i sit brev, at flygtningene er blevet godt modtaget af lokalbefolknin-
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gen. men hvis der ikke følger nogen penge med, når der evt. skal ske en integration, må skat-
teborgerne i Nysted imødese en skattestigning på 1,5 procent. Leo Thorsen frygter, at det vil 
føre til en meget negativ holdning hos befolkningen, så flygtningene bliver ilde set i Nysted, 
og der udvikler sig racisme, som man har undgået hidtil. 

28. dec. Forstander Anders Bondo fra Nysted Efterskole har fået en international tillidspost, idet han 
på den netop afholdte generalforsamling i European Anti Poverty Network i Holland blev valgt 
som dansk repræsentant i bestyrelsen. Det internationale netværks arbejde består af folkeli-
ge foreninger og bevægelser fra 15 europæiske lande, bl.a. Caritas og Røde Kors. Anders 
Bondo er yderligere udpeget til Socialministeriets tekniske styringsgruppe for en række EU 
projekter, som afvikles i Danmark. 

30. dec. Den 28 årlige hoppe, "Polana", er en rigtig julehest. Den blev som føl pænt iført en silkesløjfe 
i julen 1966 givet som gave til den dengang 11-årige Helga Dyssel Engel, der nu også hedder 
Sødergren. Helga, der er gift med forpagter Peter Sødergren, Stenvængegården, har siden 
været bidt af heste. Bl.a. var hun i sin tid medstifter af og formand for Østlollands Rideklub, 
og var med i den gruppe hestesportsinteresserede der fik opført ridehuset i Kettinge. 

"Polana" har forlængst aftjent sin værnepligt som arbejds- og ridehest. Som følhoppe holdt 
hun ud til sit 26. år, hvilket er helt uhørt. Hendes sidste føl er nu 1½ år gammel og er instal-
leret på Stenvængegården, hvor også 2 andre af hendes afkom, samt et par børnebørn er 
opstaldet. - "Polana" har givet os i alt 14 føl, og bortset fra et år med tvillinger har de alle 
været flotte og brugbare afkom, siger Helga Sødergren. Mange af dem er solgt til fine priser 
og har været præmierede. "Polana" er trods sine 28 år stadig i pæn form, og bortset fra en 
svaghed i det ene forben og lidt tiltagende gigt, fejler helbredet intet. - Hun får lov til at leve
sit liv, så længe hun selv har lyst, og en gang skal hun begraves her på gården, siger veninden 
gennem hele hestens voksenliv, Helga Sødergren. Den prægtige hoppe vil i øvrigt være kendt 
af mange i Nysted, hvor den sidst var med i juleoptoget i slutningen af november måned. 
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1994: Bagsiden af den trykte udgave
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1995: Forsiden af den trykte udgave
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1995: Forord til den trykte udgave
50-året for befrielsen
Når kronikøren ser tilbage på årets begivenheder i Nysted kommune, overskygger een begiv-
enhed alle andre, fordi så mange af kommunens borgere medvirkede aktivt eller som til-
skuere: 
De mange aktiviteter, der i maj måned bidrog til at kaste glans over mindedagene den 5. maj 
og dagene derefter. Heldigvis har vi stadig mange medborgere, der kunne berette om begi-
venhederne under besættelsen i lokalsamfundet og dagene omkring befrielsen den 4. maj 
1945. Det var de brave medborgere, der som purunge gjorde en indsats i lokale modstands-
grupper. De kunne derfor med førstehåndsberetninger belyse dette vigtige og mørke kapitel af
Danmarks-historien. Et kapitel, der alligevel endte godt, takket være modstandsbevægelsen. 

Disse mundtlige beretninger blev optaget på bånd af Lokalhistorisk Arkiv, og de er dermed be-
varet for eftertiden. Da Lokalhistorisk Arkiv i forvejen råder over en fremragende samling af 
lokalhistoriske film fra besættelsen og befrielsen, kan lokalhistorien i Nysted kommune doku-
menteres i en grad, der ikke er almindelig ret mange steder i Danmark. 

Et vigtigt bidrag fik lokalhistorien også gennem den video, som Henry Larsen, Aalholm stod for
i et fint samvirke med dygtige fotografer og lokalhistorikeren Ib Walbum fra Rudbjergarkivet. 
Videoen, der havde Danmarkspremiere i Nysted i maj, skildrer luftkrigen over Lolland, og der-
med kan nedskydningen af flyet over Rødsand den 9. april 1944, skildres for eftertiden med 
nye og vigtige detaljer. 

Der er også grund til at mindes de aktiviteter, som en række børne- og ungdomsorganisationer
sammen med sportsklubberne gennemførte den 4. maj. I et frugtbart samvirke med sogne-
præsterne løb fakkelstafetter fra alle dele af kommunen til Nysted kirke, hvor en festguds-
tjeneste havde samlet mange. 

Undervejs var der lokale højtideligheder ved mindestene i Vester Ulslev, Øster Ulslev, Dølle-
fjelde og Herritslev samt ved Kettinge Mølle, der jo også er et frihedsmonument. Senere for-
meredes det flotte fakkeltog gennem byen med mange hundrede deltagere, og da højtidelig-
hederne ved flyvermonumentet indledtes, var der sort af mennesker. Så mange har ikke væ-
ret samlet i Nysted omkring et enkelt arrangement i mange år. 

Den smukke majaften, fakler på land og fakler på vand og det projektørbelyste Aalholm slot 
var den bedst tænkelige ramme om arrangementet. Majdagene i Nysted i 1995 indgår nu som 
en del af lokalhistorien. Kommende generationer vil på film, på video og på bånd - og ikke 
mindst på tryk – kunne "søge slægtens spor i stort og småt". Og det er i grunden det, lokalhis-
torien handler om. 

Tillykke, Nysted-borgere! I gjorde det flot! 
Aage Poder 

1995
6. jan. Godset Lekkende, nord for Vordingborg, har fået ny ejer. Det er godsejer Andreas Hastrup, 

der har købt det af den københavnske advokat Schwanenflügel, der i et års tid har stået som 
ejer. Godset er vurderet til 38 millioner kr., men den nye ejer har givet noget mere, oplyses 
det. Lekkende tilhørte i over 200 år familien Raben-Levetzau på Aalholm. Da baron Johan 
Otto Raben-Levetzau døde for et par år siden, var det nødvendigt for arvingerne at sælge ud 
af besiddelserne, og dermed kom Lekkende på nye hænder. Handelen omfatter kun selve 
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godset. Skovdelen tilhører Skovselskabet Lekkende ApS, der bl.a. omfatter nogle pensions-
kasser. 

7. jan. De betydelige mængder varmt tøj, der i begyndelsen af december blev indsamlet og sorteret i
flygtningelandsbyen i Nysted, er kommet frem til den jugoslaviske by Mostar. 
Lissy Nielsen fra foreningen Flygtningevenner i Nysted oplyser, at tøjet - der var af fin kvalitet
- ankom til Mostar den 18. december.

9. jan. Frejlev Forsamlingshus er kommunens ældste med en historie, der daterer sig tilbage til 17. 
december 1884, da det første hus blev indviet på den jord, som sognerådsformand H.J. Peter-
sen fra Landbogaard, skænkede fællesskabet. Forsamlingshuset er i dag et andelsselskab og 
ledes af en bestyrelse på fem medlemmer med gårdejer L.P. Rasmussen som formand. 

Forsamlingshuset drives uden vært, og lejeindtægterne giver et pænt overskud fortæller L.P. 
Rasmussen. I det forløbne år har man bl.a. været i stand til at foretage nye investeringer i 
service og en opvaskemaskine. Frejlev Forsamlingshus er omtrent gældfrit. L.P. Rasmussen, 
hvis store interesse for lokalhistorien og Frejlevbøndernes egenart er særdeles velkendt, har 
selvfølgelig registreret husets historie i tekst og billeder. Han kan bl.a. fortælle, at bestyrel-
sen i 1889 nærmest løb grassat og ofrede 48 kr. på et ottemands orkester til ballerne 2. og 4. 
juledag. Samtidig besluttede bestyrelsen, at ungkarle, der var aktionærer, skulle ansøge be-
styrelsen om lov til at invitere damebekendtskaber med - ellers måtte man pænt komme til 
fest alene. 

I dag skal gæsterne selv sørge for mand og drikke, men L.P. henviser gerne interesserede til 
Kettinge Forsamlingshus, når de ønsker festmiddagen leveret. Gunvor Hansen i Kettinge For-
samlingshus har nemlig ry for at levere første klasses mad. 

9. jan. Stoppestedet i Nysted - kommunens nye utraditionelle samlingssted - blev "begavet" ved 
nytårsfesten i søndags. Johannes Andersen, der er formand for bestyrelsen, bragte et enkelt 
budskab med: Et skilt med teksten "Hjælpes ad". Hvis man forsøger at efterleve disse to ord, 
er meget nået, fordi vi igennem vores tilværelse er afhængig af andre, sagde Johannes An-
dersen da han overrakte den lille nytårspresent. Derefter var der bankospil med masser af 
flotte gevinster, skænket af lokale handlende. 

12. jan. På lørdag drejer købmand Alice Skov, Grønnegade, nøglen om i købmandsbutikken på hjørnet 
af Grønnegadevej og Bregningevej i Grønnegade, for sidste gang. Det er 73 år siden, der blev 
indrettet købmandsforretning i ejendommen, men nu er det slut, fordi konkurrencen fra 
supermarkederne bliver for hård, siger Alice Skov, der sammen med sin mand, Svend Skov, har
drevet forretningen siden 1963. 

Det var oprindeligt skomagerbutik i ejendommen, men Alice Skov's forældre, Margrethe og 
Niels Peter Nielsen, købte den i 1921 og indrettede den købmandsforretning, der nu bliver 
lukket. Det gamle inventar bliver ikke skrottet. I lagerrummet er der plads til fortsat opbe-
varing. 

12. jan. For knapt en måned siden sendte borgmester Leo Thorsen et brev til indenrigsminister Birte 
Weiss, hvor han gjorde opmærksom på, hvad integrationen af jugoslaviske flygtninge vil be-
tyde for Nysted Kommune. 

Hvis loven vedtages vil omkring 18 tusinde bosniske flygtninge få asylstatus. Heraf bor om-
kring 150 i flygtningecentret i Nysted, hvoraf 35 børn. En integration vil kræve udvidelse af 
skolen i Nysted, og det er ikke penge til i de kommunale kasser. Alene på skoleområdet vil der
være udgifter på 1,4 millioner kr. Dertil kommer udgifter til social bistand på omkring 4,9 
millioner kr. årligt. Hvis staten ikke øger refusionerne, kan Nysted se frem til en forhøjelse af 
den kommunale indkomstskat med 1,5 % til 22,1 %. 

14. jan. Ved starten af 1994 var Nysted-borgernes gæld til de offentlige opgjort til 31 mill. kr. Pr. 1. 
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oktober 1994 var gælden nedbragt til 26 mill. kr. Skattechef Søren Windelev mener, at dette 
gode resultat skyldes et fortrinligt samarbejde mellem kommunens to pantefogeder. 

14. jan. Alle skoler i Storstrøms Amt modtager nu en indbydelse fra Nysted Efterskole om kursus i 
natur- og tekniklære. Efterskolen vil på Naturskolen i Frejlev holde inspirationskursus for læ-
rerne, der skal beskæftige sig med natur og teknik. Dette er et nyt fag i den nye folkeskole-
lov, der trådte i kraft i fjor. Kurserne skal afvikles i Efterskolens ejendom i de naturskønne 
omgivelser ved Plantagevej i Frejlev. 

17. jan. 2½ måned før den store kommunesammenlægning i 1970 havde HK-erne i Nysted kommune 
gennemført deres sammenlægning. HK-klubben på rådhuset markerer derfor nu sit 25 års ju-
bilæum med en fest i Kettinge Forsamlingshus. Der er i dag omkring 45 medlemmer i klub-
ben, og formanden - Gitte Ottosen - er også tillidsmand. I de 25 år har foreningen haft 14 for-
skellige formænd. Den nuværende skattechef, Søren Windelev, nåede at sætte rekord med 4 
år på formandsposten.

18. jan. Aktørerne i pensionist-teatergruppen "Pisterne" er i Døllefjelde Forsamlingshus i gang med at 
finpudse årets debatkomedie af Helle Bækkel. "Når den gamle sol skinner igen", der har pre-
miere den 28. januar. Gruppen består i dag af Hans Peter Ottosen, Karina Madsen, Gunnar 
Olsen, Egon Bækkel, Else Jonsson, Jenny Ottosen og Jørgen Madsen.

18. jan. Amtets udvalg for teknik og miljø har afslået at give Høvænge Bådelaug lov til at opstille et 
skur ved den lille havn. Det var tanken, at det skulle anvendes som klublokale. Opstillingen af
skuret kræver en dispensation for afstand fra strand- og skovbeskyttelseslinien, som bådelau-
get havde søgt, men det blev altså et nej fra amtet. 

Regning til skovsvin
19. jan. En regning på 525,00 kr. plus moms bliver nu sendt til et "skovsvin", der forleden læssede 3 

udrangerede køleskabe af i Frejlev Skov tæt ved Enghavevej. Det er Nysted kommune, der 
sender regningen, efter at 2 kommunalt ansatte med bil har hentet køleskabene, der er ble-
vet afleveret på containerpladsen. Det var de navne, der var anført på det ene køleskabs lå-
ge, der ledte kommunen på sporet af "skovsvinet". 

Teknisk udvalgs formand, Bent Petersen, gør opmærksom på, at der i kommunen er etableret 
en containerplads, hvor den slags kan afleveres. - Vi vil ikke have affald til at ligge og flyde i 
naturen. Bent Petersen gør opmærksom på, at der ikke er tale om nogen form for bøde. Reg-
ningen er udelukkende betaling for den kommunale oprydningsindsats. 

19. jan. Senest den 1. oktober 1995 skal der være installeret vandmåler i alle private brønde, der bru-
ges til vandforsyning i Nysted kommune. Der er i øjeblikket 123 af slagsen. For langt de fleste 
af dem vil installeringen af en måler betyde en besparelse i betalingen af grøn afgift til sta-
ten. Hvis der ikke er måler, beregnes afgiften af forbruget på 170 kubikmeter pr. helårsbolig. 
For fritidshuse bruges 70 kubikmeter som beregningsgrundlag. 

19. jan. Investeringen i en lukket containerplads i Nysted med tvungen sortering af affald har tjent sig
hjem på blot eet år. Den samlede affaldsmængde, Nysted kommune afleverede til REFA i Ny-
købing F. i 1994, er faldet med over 1000 ton. Det er ubrændbart affald, der er faldet i 
mængde, men dagrenovation og andet brændbart affald har haft stigninger. Dagrenovationen 
steg med 92 tons til 1.834 tons, mens andet brændbart affald steg med godt 76 tons til godt 
288 tons. 

Ikke-brandbart affald faldt fra 1.387 tons i 1993 til 172 tons, altså et fald på 1.214 tons. Den-
ne nedgang bevirket en kommunal besparelse i affaldsafgift på omkring 250.000 kr., og der-ed
har containerpladsen tjent sig hjem. 

21. jan. En sammenlægning af fire foreninger i Nysted vil ikke være nogen god ide mener bestyrelsen 
for Handelsstandsforeningen. Det skulle foruden Handelsstandsforeningen være Turistforenin-
gen, Kunstforeningen og Industri- og Håndværkerforeningen, der skulle gå sammen. Ideen er 
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kommet fra Elisabeth Nicolaisen, der er formand for såvel Turistforeningen som for Kunstfore-
ningen. 

- Vi har drøftet det i bestyrelsen og er ikke vilde med det. Skulle vi lave sammenlægning med 
nogen, skulle der nærmest blive Industri- og Håndværkerforening, som vi har fælles interesse 
med, siger Børge Pontoppidan, der er formand for Handelsstandsforeningen. Vi har ikke så 
meget til fælles med Turistforeningen. Vi vil gerne have et udvidet samarbejde med turistfor-
eningen, som kan gavne alle parter. Jeg tror ikke, at det vil blive billigere for medlemmerne 
at få lavet een stor forening, og i bestyrelsen finder vi ikke, at en sammenlægning vil være 
praktisk, siger Børge Pontoppidan, der dog understreger, at det er medlemmerne, der i sidste 
instans afgør spørgsmålet på en generalforsamling. 

23. jan. De polske traktorer af mærket Ursus kan fremover købes i Kettinge. Det er T J Maskinservice, 
Kettingevej 40, der har fået eneforhandling for området Sydlolland, Falster, Møn og Sydsjæl-
land af disse traktorer. Med i forhandlingen er også salg af Bison mejetærskere, der ligeledes 
kommer fra Polen. Det er et par år siden, at Torben Jørgensen etablerede sig som selvstæn-
dig, da han købte ejendommen på hjørnet af Kettingevej og Bækkeskovvej. Han er uddannet 
traktormekaniker

25. jan. Medlemmer af Nysted Sejlklub er gået i gang med en total renovering af ophalerbeddingen. 
Blandt andet skal man udskifte det spor, som ophalervognen kører på. Desuden anskaffer 
Sejlklubben et nyt ophalerspil. 

25. jan. Øster Ulslev Boldklub skal nu i gang med etableringen af et nyt lysanlæg på stadion. Week-
endens voldsomme storm tog så hårdt fat, at 2 af gittermasterne, der bærer lysanlægget, 
knækkede. Bestyrelsen ved endnu ikke, hvad et anlæg med 4 nye master vil koste, og selvom 
man har penge i kassen vil det formentlig blive nødvendigt at optage lån for at betale anlæg-
get. 

25. jan. Godt 40.000 kr. har Øster Ulslev Boldklubs Venner kunnet afleveret som tilskud til driften af 
klubbens ungdomsafdeling. Pengene er skaffet ved bankspil og ved papirindsamling. 

27. jan. De varmemålere i Nysted by, der registrerer forbruget af varme fra halmvarmeværket, skal 
udskiftes. Målerne virker godt nok om vinteren, men om sommeren, når der kun levers varme 
til opvarmning af vand, registrerer de ikke det lave forbrug, oplyste Bent Petersen, da Det 
Konservative Folkeparti i aftes holdt generalforsamling. 

Udskiftningen vil tage en pæn del af det overskud, der er konstateret på varmeværket, efter 
at det er blevet kommunalt. I 1994 androg overskuddet omkring en halv million kr. på driften,
men hovedparten af pengene er blevet brugt, blandt andet fordi der i en periode var halm-
mangel. Også fremover ventes et overskud på et lignende beløb, men de skal lægges til side 
til vedligeholdelse og reparation. Bent Petersen gav udtryk for, at han gerne så værket drevet 
i privat regi, men fandt, at det ikke ville bliver billigere med administrationen og revision, 
tværtimod ville det sikkert være fordyrende, hvis forbrugerne overtager det.

27. jan. Der var genvalg af Niels Larsen som formand, da det Konservative Folkeparti i aftes holdt ge-
neralforsamling. Hans kone, Ellen Larsen, blev også genvalgt til bestyrelsen, mens Frank 
Strømsted nyvalgtes. Han afløser Georg Nielsen. Bent Petersen fremlagde regnskabet, der 
viste en beholdning på 4.129,00 kr. efter indtægter på 22.130 kr. 

27. jan. Tidligere købmand Karen Leth-Nielsen, Adelgade 9, Nysted er død 80 år gammel. Karen Leth-
Nielsen var fra Hunseby. Som ung kom hun til Krenkerup Slot, hvor hun arbejde som oldfrue. 
Her traf hun Peter Leth-Nielsen, der var rejsetjener på godset. Da parret blev gift i 1937, 
flyttede de til Nysted, hvor de i 1948 købte ejendommen Adelgade 9, hvor der var tobakshan-
del. Ægteparret etablerede en købmandsforretning, og samme år fik forretningen tipsfor-
handlingen, som den første i Nysted. Arbejdet for Dansk Tipstjeneste fortsatte i over 40 år. 
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Karen Leth-Nielsen mistede sin mand i 1981, men fortsatte med at drive forretningen. Først 
for et par år siden lukkede hun butikken for sidste gang. Det var den sidste rigtige gammel-
dags købmandsforretning i Nysted. Karen Leth-Nielsen var i en meget lang årrække meget 
aktiv i Nysted Husholdningsforening, hvor hun var en effektiv formand. Karen Leth-Nielsen 
oplevede i fjor den store sorg at miste sin yngste søn. Hun efterlader en søn og to døtre, der 
begge er gift i udlandet.

30. jan. Nu er "Pisterne" på vej Lolland-Falster, Sjælland og Bornholm rundt med Helle Bækkels nye 
debatstykke "Når den gamle sol skinner igen". De første 44 opførelser er sikret, og endnu flere
kommer på turneplanen, inden komedien får en ende sent på året. Lørdag var der både gene-
ralprøve og premiere i Døllefjelde Forsamlingshus, der traditionen tro var rammen om den 
første forestilling. 90 ældre overværede eftermiddagens prøve, og til aftenens premiere var 
der mødt omkring 150 tilskuere. 

Dette var forestillinger nr. 402 og nr. 403, siden den gæve pensionistgruppe lagde ud for 10 år 
siden med Helle Bækkels festlige og meningsfyldte komedier. Det nye stykke er aktuelt, idet 
Helle Bækkel placerer sin figurer i et center med beskyttede boliger - et tidligere plejehjem. 
Beboerne har svært ved at tilpasse sig den nye boligform og de ændrede betingelser, hvor det
ikke er så ligetil at få hjælp. Der er ingen indædt indignation hos Helle Bækkel, der kender 
sit stof i alle detaljer, men også ved, hvad der går ind hos tilskuerne. Morskaben er stadig den
herskende faktor i debatspillet. 

30. jan. Få timer efter, at Helle Bækkel som forfatter og instruktør havde haft premiere på "Pisternes" 
nye debatspil, fødte hun tvillinger på Centralsygehuset i Nykøbing F. En pige og en dreng så 
dagens lys, og Egon Bækkel - faderen -, Helle og de nyfødte har det godt. 

Helle Bækkel har med tvillingefødslen bragt tre børn til verden på tre teatersæsoner. Da hun 
sidst lå i barselssengen for to år siden, skete det også midt i teatersæsonen. Dengang dukkede
alle pensionisterne på rollelisten op på sygehuset og gratulerede, men denne gang venter de 
med lykønskningerne, indtil Helle kommer hjem på fredag. - De kan jo ikke blive ved med at 
styrte ud på sygehuset, hver gang Helle skal føde; så får de alt for travlt! kommenterer den 
stolte far, Egon Bækkel. 

1. feb. Et usædvanligt tyveri blev mandag afsløret på Aalholm Slot. Omkring 400 farvelagte tegninger
af fugle og dyr er skåret ud af gamle bøger og derpå fjernet fra stedet. Tyveriet og hærvær-
ket beløber sig til ca. 250.000 kr., oplyser kriminalpolitiet i Nykøbing F. Direktør John Raben-
Levetzau oplyser, at opdagelsen skete, da en ekspert gennemgik slottets bogsamlinger, som 
rummer 7.000 bøger Han opdagede at der var øvet hærværk på 10 bind af et fransk Zoologisk 
Atlas fra 1770. Der er alarmsystem der, hvor tyveriet har fundet sted, men systemet er ikke 
altid slået til. 

2. feb. Merko i Adelgade skifter ejer på mandag. Købmand Jens Kristensen, der i det seneste års tid 
har drevet Merko-forretning i Vestergade i Maribo, har besluttet sig til at prøve lykken i den 
noget større forretning i Adelgade i Nysted. Købmand Per Hansen har siden juni 1994 drevet 
forretningen for Edeka-kæden. Han rejse nu fra byen. De fem ansatte i butikken fortsætter 
hos den nye købmand. 

3. feb. Sognepræst Jens Chr. Nielsen, Nysted, drager til Indien på en 14-dages rejse. I sin egenskab af
næstformand i Dansk Santal Mission er han inviteret til 125 års jubilæumsfestligheder i forbin-
delse med indførelsen af den kristne kirke i de nordlige provinser omkring Vestbengalen. Her 
bekender omkring 8 millioner indere sig til den Luthersk-Evangeliske Kirke. 

8. feb. B1990's Venner har i 1994 kunnet aflevere godt 31.000 kr. til B1990. Pengene er blevet skaffet 
gennem bankospil, blomstertombola, loppemarked og målaktier. 

11. feb. Inge Skafte, Mejerivej 4, Frejlev er død efter kort tids sygdom, 60 år gammel. Inge Skafte, 
der kom fra Toreby, flyttede som ung og nygift til Frejlev Station sammen med sin mand, Jør-
gen Skafte. Her bestyrede hun jobbet som ekspeditrice og postekspeditør ved Stubbekøbing-
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Nykøbing-Nysted Banen. Det hverv bestred hun i 10 år til banen lukkede, hvor efter hun blev 
forflyttet til Posthuset i Nysted. Inge Skafte havde sit virke ved Postvæsenet indtil for et par 
år siden. Hun nåede 37 års tjeneste i staten. Inge Skafte efterlader sin mand, Jørgen Skafte 
og sine forældre, der bor i Toreby. Der var ingen børn i ægteskabet. 

13. feb. Stubberup Bådelaug kan i juni næste år fejre 25 års jubilæum. Jubilæet vil blive markeret, 
oplyste Svend Fønsskov i sin formandsberetning ved generalforsamlingen. Bådelauget har 58 
medlemmer, hvoraf omkring halvdelen er bådejere. Der er plads til 44 både i havnen. Til be-
styrelsen var der genvalg af Svend Fønsskov, Jens Aage Olsen og Bent Bille-Hansen

14. feb. På generalforsamlingen hos Venstre i Nysted kommune stillede formanden, Birthe Ludvigsen, 
forslag om, at kommunen investerer i opkøb af alle saneringsmodne huse og landbrugsejen-
domme. - I første omgang koster det kommunen lidt penge, men på længere sigt kan der 
spares mange penge, da det jo som regel er i disse meget billige boliger, at bistandsklienter 
kommer til at bo. 

Regnskabet viste et underskud på 7.838 kr., og en slutbeholdning på 5.043 kr. Der har været 
en tilbagegang i medlemstallet på 42, hvilket har forbindelse med uroen omkring Bent Bille-
Hansen op til kommunalvalget i 1993. Der er nu 135 medlemmer i partiforeningen. 

15. feb. Færre hold og færre deltagertimer giver anledning til overvejelser om en omlægning af akti-
viteterne hos Liberalt Oplysnings Forbund (LOF), der har en omfattende aftenskolevirksomhed
i Nysted kommune. En af mulighederne kan være weekendarrangementer. En af skolens lede-
re, Flemming Petersen, aflagde LOF's beretning ved generalforsamlingen hos Venstre. 

Det har kun været muligt i denne sæson at starte 51 hold mod 64 hold året før. Der var 82 
hold at vælge imellem. Til gengæld har deltagelsen været højere, 11,3 i gennemsnit pr. hold 
mod 10,4 året før. I alt har der været 13.049 deltagertimer mod godt 16.000 året før. Et af de
tilbud, der har haft stor tilslutning, er motion for pensionister, hvor der er 2 hold med over 40
deltagere på hvert.

Gymnastikforeningen Sydøstlolland
16. feb. Det er i år 20 år siden, at Gymnastikforeningen Sydøstlolland blev startet. Det skete ved en 

sammenlægning af de 3 daværende gymnastikforeninger i Øster Ulslev, Vantore og Frejlev. 
Ved gymnastikopvisningen den 18. marts i Kettinge-Hallen vil den runde dag blive markeret 
med bl.a. beretninger om foreningens historie. 

16. feb. Forbrugerne fra Godsted Vandværk kan se frem til en højere pris pr. kubikmeter, fordi de har 
sparet på vandet. Forbruget er faldet fra 20.000 kubikmeter til knap 17.000 kubikmeter i det 
sidste år, formentlig på grund af de grønne afgifter til staten. Det betyder, at vandværket 
kommer til at mangle penge i kassen, og det blev på generalforsamlingen besluttet, at sætte 
prisen pr. kubikmeter op fra de nuværende 2,75 kr. til 3,50 kr. 

Alligevel er vandet billigt herude, for der er ingen, der betaler vandafledningsafgift, da vores 
forbrugere ikke er tilsluttet offentligt kloaknet, siger værkets formand, Bent Bring. 

17. feb. I løbet af et år har Nysted Kommune næsten fordoblet den langfristede gæld pr. indbygger i 
kommunen. Der skyldes ved udgangen af 1993 18.465 kr. pr. indbygger, mod 9.531 kr. et år 
tidligere. 

Der er 3 årsager til denne voldsomme stigning: 1. Kommunens overtagelse af Halmvarmevær-
ket - 2. Ombygning af Solgården til ældreboliger - 3. Etablering af rensnings- og kloakerings-
anlæg. De to sidste bidrager til den samlede langfristede gæld med hver 50-60 millioner kr. 
Kommunens langfristede gæld er ved udgangen af 1993 opgjort til godt 109 millioner kr. Rens-
nings- og kloakanlæg figurerer med godt 39 millioner kr., ældreboliger og dagcenter med knap
38 millioner kr. og halmvarmeværket med godt 19 millioner kr. De resterende 13 millioner kr. 
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er fordelt med gæld i private daginstitutioner og ejendommen Adelgade 22, som de vigtigste. 

Bygningsvedligeholdelse
18. feb. Teknisk Forvaltning i Nysted kommune, der har ansvar for alle kommunale ejendomme, har 

vurderet, at det vil koste 2 millioner kr. at bringe en række kommunale ejendomme op på en 
passende standard. 

Øverst på listen står Kettinge Skole, hvor det er anslået, at der skal bruges 900.000 kr. på re-
parationer. På Brydebjergskolen skal der bruges 400.000 kr. Kettinge Mølle og Vandtårnet i 
Nysted vil hver koste 250.000 kr. i nødvendige reparationer. Endelig er det beregnet, at 
renovering og reparation af Krumsø-Centret vil beløbe sig til 150.000 kr. 

Foruden de 2 millioner, som er en engangsudgift, har Teknisk Udvalg brug for 830.000 kr. til en
række andre bygninger til reparation og forbedringsarbejder. Så vil man til gengæld kunne 
klare sig med omkring 900.000 kr. årligt til almindelig vedligeholdelse. Teknisk Udvalg har søgt
om penge, men udsigten til, at de bliver bevilget, er ikke gode. 

20. feb. De 2 afdelinger af Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund i Nysted og Sakskøbing sammen-
lægges fra den 1. juli. Den nye forening vil få navnet Nysted-Sakskøbing Radioklub

21. feb. 6 unge bosat i det tidligere Landsogn kunne i december glæde sig over, at Nysted Landsogns 
Uddannelsesfond blev oprettet i 1970. Kapitalen var dengang 36.911 kr., og den kom fra den 
daværende Sygeplejeforening. Kapitalen er nu på 79.000 kr., kunne fondens formand, Erik 
Kerte, fortælle på generalforsamlingen. I 1994 var der et afkast på knap 7.600 kr., hvoraf de 
6.000 kr. blev brugt til legater, 1.000 kr. til hver af seks unge, der er under uddannelse. 

Det var den daværende mejeribestyrer Jacob Rasmussen, der nu bor på Kastaniely i Kettinge, 
der tog initiativ til oprettelse af fonden for 25 år siden. Af sygeplejeforeningens protokoller 
fremgår, at der i 1910 var ansat 1 sygeplejerske og opført et hus til hende. Hun havde derpå 
søgt sygeplejeforeningen om tilskud til at anskaffe sig en cykel. Det kunne bestyrelsen dog 
ikke uden videre tage stilling til. Forudsætningen var, at staten ville yde et tilskud til indkøb 
af cyklen. Til bestyrelsen genvalgtes Mogens Nielsen og Erik Kerte. Gennem de 25 år fonden 
har eksisteret har Erik Kerte, Erik Madsen og Harry Knudsen været medlemmer af bestyrelsen 
hele tiden. 

21. feb. Børge Pontoppidan, der formidler udlejning af sommerhuse og sælger turist-souvenirs, er ble-
vet nabo til sin kone, Mary Pontoppidan. Hun åbnede fornyelig sin forretning "Delikatessen 
Lækkerihuset" i Adelgade 31, og nu har Børge Pontoppidan flyttet sin forretning fra hjørnet af 
Adelgade-Jernbanegade til samme ejendom. 

22. feb. 6-8 kunsthåndværkere kan på plads i tilknytning til Turistkontoret i Nysted, når udvidelsen er 
færdig med inddragelse af den lejlighed, der for nylig blev nedlagt. Turistforeningen har alle-
rede kontakt med nogle, der er interesseret i at have aktiviteter på stedet, oplyste forenin-
gens formand Elisabeth Nicolaisen, da hun i aftes aflagde beretning på generalforsamlingen. 
Den tidligere lejlighed giver bedre plads til Turistkontoret, hvor der i fjor var i alt 11.831 
besøgende. Heraf var 6.041 fra Tyskland og 4.872 fra Danmark. 

I fjor blev der etableret hestevognskørsel for turister med udgangspunkt ved campingpladsen.
Det skete i samarbejde med Nysted Efterskole og Turistforeningen. Det vil blive fortsat i år, og
der er prøvekørt en speciel rute, hvori ikke blot selve byen, men også Den Gamle Gård i 
Stubberup indgår. 

Til bestyrelsen nyvalgtes Mary Pontoppidan og Jens Kristensen, der afløser Anne Svendsen og 
Tore Jørgensen. Elisabeth Nicolaisen blev genvalgt. Lise Foss Hansen aflagde regnskab, der 
udviste et overskud på 27.114 kr. Foreningens egenkapital er på i alt 510.300 kr. 
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22. feb. - Vi har ikke de store aktiviteter; det er jo damerne, der holder det hele i gang, så vi andre 
nærmest kører med på frihjulet. Ordene kommer fra Hans Peter Ottosen, der er formand for 
Døllefjelde- Musse-Herritslev Husmandsforening. Foreningen har kun holdt eet arrangement, 
nemlig juletræsfesten. 

Der er godt en snes medlemmer, og det er for få til at lave egentlige mødearrangementer. 
Foreningens Husholdningsudvalg, der har Ester Hansen som formand, har gennemført en hel 
del arrangementer: Luciaoptog, udflugter, demonstrationer og familieaften. Hans Peter Otto-
sen og Arne Sørensen genvalgtes til Husmandsforeningens bestyrelse. Ester Hansen og Kirsten 
Sørensen genvalgtes til Husholdningsudvalgets bestyrelse. 

23. feb. Teknisk Udvalg tør ikke længere nøjes med en enkelt boring til hele Nysted by, og det er der-
for besluttet at bruge knap 200.000 kr. på en ny boring til vandforsyningen. Den ene af vand-
værkets 2 boringer ved Folehaven blev lukket i fjor, da der blev konstateret pesticider i van-
det. Teknisk Udvalg har fundet den nødvendige besparelse i budgettet, så den nye boring kan 
etableres uden ekstrabevilling. 

23. feb. Døllefjelde Musse Vandværk har med en kapital på 135.000 kr. garderet sig, hvis der skulle 
opstå eventuelle skader, der er dyre at reparere. Det blev oplyst på generalforsamlingen i 
aftes, hvor formanden Gunner Jeppesen også kunne oplyse, at der er pumpet 45.000 kubik-
meter vand ud. Det er en lille nedgang i forhold til året før. Der er nu 255 husstande, der 
modtager vand fra værket. Da ledningsnettet er ret nyt, er vandspildet meget begrænset. 
Vandkvaliteten er i orden, fremgår det af analyser, der er udført. 

Værket kom ud af året med et overskud, selvom prisen blev nedsat med een krone til 4 kr. pr.
kubikmeter for de første 200 kubikmeter. Til bestyrelsen genvalgtes Arne Madsen, Bjarne Pe-
tersen og Bjarne Hansen. 

24. feb. Fra Vantore-Tågense Vandværk blev der i fjor pumpet 46.500 kubikmeter vand ud til de 140 
andelshavere. Det mindste forbrug har været 10 kubikmeter mens den største aftager har 
brugt 7.500 kubikmeter. Det skyldes stort dyrehold på en gård. 

Værkets formand, Aage Jørgensen, kunne i sin beretning på generalforsamlingen oplyse, at 
vandets kvalitet er i orden. Prisen for vand er 2 kr. pr. kubikmeter, ved forbrug over 1.000 
kubikmeter dog 1,50 krone. Der er i fjor brugt omkring 30.000 kr. på en renovering af begge 
værkets boringer, som er blevet renset og forsynet med nye rør. Vandværket kom ud af 1994 
med et overskud på 30.000 kr. Ejvind Hansen forlod værkets bestyrelse og blev afløst af Mo-
gens Nielsen. Kristian Nielsen blev genvalgt. 

24. feb. Kettinge Forsamlingshus har i 1994 været udlejet 137 gange, og det har indbragt lejeindtæg-
ter for 56.000 kr. mod 45.000 kr. året før. Det er sket uden forhøjelse af prisen, oplyste for-
manden, Verner Jørgensen, ved generalforsamlingen. Regnskabet sluttede med et lille over-
skud, og der er omkring 50.000 kr. i kassen til ny flisebelægning og fortov langs husets facade.
Hos hver aktionær i huset opkræves 40 kr. årligt som tilskud til driften. 

Genvalgt til bestyrelsen blev Jørgen Løje, Ole Hansen og Ove Juncker. Sidstnævnte har været 
medlem af bestyrelsen i 32 år, deraf i mange år som kasserer. 

24. feb. Ved generalforsamlingen i Vester Ulslev Forsamlingshus kunne formanden, Ove Hansen, for-
tælle, at der har været en lille stigning i antallet af udlejninger af huset, som har været 
brugt 52 gange. Leveringen af mad ud af huset er steget med 75 %. Det er værtsparret Inge og
Hans Axel Christensen, der står for denne side af sagen. I årets løb er der foretaget udskift-
ning af vinduerne i forsamlingshusets sydside. Der har været et overskud på driften på 12.256 
kr., som er brugt til at nedbringe kassekreditten. Til husets drift har kommunen ydet til til-
skud på 5.000 kr. 

25. feb. Sygeplejerske Ninna Pedersen, Nysted, skal i 2½ måned rejse gennem adskillige afrikanske 
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lande. Ninna Pedersen, der tidligere har arbejdet i Etiopien i 13 år, udsendes af Sygeplejer-
skernes Missionsforbund, der støtter sygeplejersker, der udstationeres i en række lande, bl.a. 
i Afrika. 

27. feb. Ved generalforsamlingen i Nysted Brydeklubs Venner oplyste formanden Flemming Mølgren, at
de forskellige aktiviteter har givet 25.000 kr. i indtægter. Det er mange frivillige, der har ydet
en indsats for at skaffe disse penge til den forholdsvise nye støtteforening. Udgifterne i fjor 
blev på godt 23.000 kr., hvoraf 14.000 kr. var til rejseudgifter for bryderne. Foreningen har en
formue på 16.671 kr., så der er grundlag for at yde mere støtte til de aktive brydere i forbin-
delse med deres deltagelse i stævner. 

28. feb. Frejlev Forsamlingshus har været i stand til at investere 56.000 kr. i et fuldt moderne opvas-
kerum med flisebeklædning, maskine til opvask, bord og servicevogn - alt i rustfrit stål - uden
at sætte sig i gæld. - Det har været et godt år for Forsamlingshuset, og derfor har vi været i 
stand til at betale investeringen over driften og endda komme ud af året med et overskud på 
16.000 kr., kunne formanden, gårdejer L.P. Rasmussen oplyse i sin beretning på generalfor-
samlingen. - Bestillingerne i 1995 er allerede så mange, at vi kan imødese et lignende driftsår,
sagde L.P. Rasmussen. Ikke mindst takket være nyinvesteringen vil Frejlev Forsamlingshus 
fremover kunne sikre sig mange større selskaber. Til bestyrelsen genvalgtes L.P. Rasmussen, 
Poul Bille og Helge Sarka. 

2. marts På generalforsamlingen i Vester Ulslev Vandværk oplyste formanden, bagermester Bent Nie-
lsen, at der arbejdes fortsat med tilslutningen af nye forbrugere i Handermelle og Sandager. I 
øjeblikket er der tilsluttet 19 af 41 mulige nye forbrugere, og udbygningen af ledningsnettet i 
området sker i samarbejde med Nysted kommune. 

Der er pumpet 26.000 kubikmeter vand ud til forbrugerne, omtrent det samme som året før. 
Kassereren Peder Jensen oplyste, at værket med en omsætning på 200.000 kr. har værket 
haft et overskud på 42.000 kr. Til bestyrelsen nyvalgtes Arne Mortensen, Handermelle og 
Christian Pedersen, Vester Ulslev, som afløsere for Henning Jensen og Bent Nielsen. Sidst-
nævnte har siddet i bestyrelsen i 23 år. Jan Sødergren genvalgtes og blev senere udpeget som 
ny formand. 

3. marts På generalforsamlingen i Socialdemokratisk Forening i Nysted blev Linda Egaa Andersen valgt 
som næstformand i stedet for Tommy Romme, der i stedet overtager ledelsen af aktivitets-
udvalget. Kristen Friis Nielsen fortsatte som kasserer. Informationsudvalget ledes af Neel 
Ploug Pedersen og uddannelsesudvalget af Lone Johnsen. Jan Ploug Pedersen fortsætter på 
formandsposten. 

6. marts Den 39-årige elektriker* Jens Andersen åbner sin egen forretning "JA Varme" med udgangs-
punkt fra bopælen på Frostrupvej. Jens Andersen har i 18 år arbejdet hos Jørn's Varmeservice 
i Nysted. 

*[red: måske snarere smed]

6. marts Fru Inger Sørensen, Adelgade 98, Nysted er død efter længere tids sygdom, 67 år. Inger Søren-
sen kom til Nysted som ung og blev gift med mekaniker Aage Sørensen, den seneste chefme-
kaniker på Aalholm Automobilmuseum. I en årrække var Inger Sørensen knyttet til bilmuseets 
billetsalg, og hun oplevede på nærmest hold museets gennembrud og topplacering som turist-
attraktion. Inger Sørensen efterlader ægtefællen samt en datter og en søn. 

8. marts Halmvarmeværket i Nysted skal indtil videre drives af kommunen, der måtte overtage det 
efter Difko-konkursen. Flere deltagere i generalforsamlingen i Forbrugerforeningen, gik ind 
for en forbrugerovertagelse af værket, men man ønskede først et endeligt driftsregnskab. 
Formanden, Rudi Madsen, slog i beretningen fast, at det ikke koster skattekr., at værket dri-
ves af kommunen. Det skal hvile i sig selv, så det kun er forbrugerne, der betaler. Til besty-
relsen genvalgtes Rudi Madsen, Hans Erik Pedersen, John Jørgensen og Børge Helleskov. Ny-
valgt blev Hans Rasmussen. 
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8. marts Aalholms Museumsleder Bjørn Ohl har gjort et kup, da han i et antikvariat i København fandt 
100 eksemplarer af en sjælden bog, der har stor lokalhistorisk interesse. Bogen, ”Et nordisk 
digterhjem”, blev udgivet i 1954 i et yderst beskedent oplag, og den er skrevet af maleren 
Anna Elisabeth Munch. 

Amalie Munch, moderen til Anna, blev moderløs som otteårig. Hun blev taget i huset hos sin 
moster - Anna Lund - der blev gift med grev Gregers Raben af Aalholm. Ægteparret havde ikke
selv børn, og Amalie blev adopteret lovformeligt. Amalie Raben, som hun nu hed, tog musik-
undervisning og læste sprog, og desuden deltog hun som selskabsdame for grev Gregers på 
rejser i Tyskland, Frankrig og Italien. Trods stærk modstand mod et ægteskab med digteren 
Andreas Munch - bror til den verdensberømte maler Edvard Munch* - gav grev Gregers i 1865 
sin velsignelse til brylluppet, som han dog ikke overværede. Amalie og Andreas Munch blev 
gift i 1865, men først på dødslejet i 1874, kom det til en forsoning mellem grev Gregers og 
adoptivdatteren. 

I 1878 kunne Munch-familien flytte ind i et nybygget palæ i Nysted, nemlig sommerboligen 
Villa Marina, der var tegnet af professor Dahlerup i italiensk stil. Andreas Munch fik studere-
værelse i tårnet på første sal med udsigt til Nysted Kirke, stranden og Aalholm slot med 
skoven i baggrunden. 

I digterhjemmet besøgte mange af datidens kendte kunstnere familien Munch. Andreas Munch
døde i 1884, og året efter valgte Amalie Munch at flytte til Nysted hele året. Inden sin død 
digtede Andreas Munch flere hyldestdigte til Villa Marina og til Nysted. De findes i denne bog, 
der har titlen" Et Nordisk Digterhjem". Amalie Raben døde i 1905. Datteren Anna Elisabeth 
Munch udførte som kunstmaler en hel del religiøse billeder og altertavler, som blandt andet 
kan ses i jyske og fynske kirker. Hun døde i 1960, 84 år gammel. 

*[red: Andreas Munch var en fætter til Edvard Munchs far]

10. marts Lokalhistorisk Forening har haft et aktivt år, bemærkede formanden, Aage Poder, i sin beret-
ning på generalforsamlingen. Der er omkring 150 medlemmer i foreningen, der blev dannet 
for snart 7 år siden, som paraply- organisation for de 3 lokalhistoriske arkiver. Gennem alle 
årene har medlemstallet været stigende, og kontingentindtægterne anvendes næsten ude-
lukkende som støttebidrag til arkiverne. I årets løb har man lavet en række arrangementer 
med stor tilslutning. 

Aage Poder rettede i sin beretning en tak til undervisnings- og kulturudvalget samt til under-
visnings- og kulturforvaltningen for den støtte, der ydes til arkiverne. 

10. marts Øster Ulslev Forsamlingshus måtte bruge 142.000 kr., da der i fjor var værtsskifte i huset. Det 
skyldtes, at den tidligere vært selv havde investeret i en del af inventaret, og det var huset 
nødt til at købe, da han rejste. Selvom forsamlingshuset havde en del opsparede midler, kom 
man ud af 1994 med et underskud på 36.000 kr. Man råder dog fortsat over 36.000 kr. i be-
holdningen. 

Ved husets generalforsamling kunne formanden Leif Nielsen fortælle, at der har været 95 
udlejninger af huset, hvilket han betegnede som godt. Af indtægter ud over udlejningen har 
der været 5.000 kr. i kommunalt tilskud. Til bestyrelsen genvalgtes Walther Larsen og Hans 
Bent Hansen. 

10. marts Turistforeningens bestyrelse har konstitueret sig efter den nylige generalforsamling. Elisabeth 
Nicolaisen fortsætter som formand og Anders Bonde som næstformand. Mary Pontoppidan er 
ny kasserer. 

11. marts Borgmester Leo Thorsen er en af de mange borgmestre på Lolland-Falster der frygter, at de 
mange bosniske flygtninge, der nu skal integreres i samfundet, flytter til Lolland-Falster. Bos-
nierne har kun råd til de allerbilligste boliger, og de findes i stor stil på Lolland-Falster. Stats-
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amtet godkender nemlig kun huslejer, der ikke er større end 5.000 kr. pr. person om året. 
- Vi vil gerne være med til at integrere flygtningene, siger Leo Thorsen, men vi har simpelt-
hen ikke pengene til det. Skal vi bare integrere de 154 flygtninge, der har boet i centret i Ny-
sted, vil det alene koste kommunekassen 4,8 millioner kr. på bistands- og skoleområdet. De 
penge har vi ikke. 

11. marts Interessen for at granske sin fortid og slægt er stor. Det mærker man i Nysted Lokalhistoriske 
arkiv, hvor der har været stor aktivitet det sidste år oplyste arkivleder Søs Lerche-Thomsen i 
sin beretning ved Lokalhistorisk Forenings generalforsamling. Arkivet får mange henvendelser 
både telefonisk og skriftligt, ligesom mange besøger arkivet for at finde oplysninger fra for-
tiden. Der er blandt andet mange efterkommere af danskere, som udvandrede i forrige århun-
drede, der kontakter arkivet for at få bistand til at granske slægten. 

Hans Andersen kunne fra Krumsø-Arkivet fortælle om lidt nedsat aktivitet. Der har dog været 
stor tilslutning til årsmødet. 

Fra Frejlev arkivet kunne Lars Peter Rasmussen fortælle, at man i årets løb har erhvervet 
mange genstande fra besættelsen og modstandsbevægelsen. En del af materialet vil blive 
udstillet i Nysted i befrielsesdagene. 

Helle Levisen aflagde regnskab, der sluttede med et overskud på godt 2.100 kr. ud af en om-
sætning på 6.600 kr. Der er fra foreningen ydet tilskud til de 3 arkivers arbejde. Søs Lerche-
Thomsen og Hans Larsen blev genvalgt til bestyrelsen, men Aage Thustrup Mortensen nyvalg-
tes som suppleant. Bodil Clausen fortsætter som revisor. 

14. marts Der skal vælges en ny formand for Forsvarsbrødrene i Nysted, idet Verner Hansen trak sig ud 
af bestyrelsen ved generalforsamlingen forleden. Han har været i bestyrelsen i 20 år heraf 11 
som formand. Verner Hansen fortsætter dog på formandsposten endnu et par måneder, frem 
til markeringen af 50 året for Danmarks befrielse den 4. maj. 

Foreningen har 182 medlemmer, hvoraf 5 fik hæderstegn for mange års medlemskab. For 40 
år var det maler Leo Krause, Kettinge, gårdejer Vagn Aage Aalborg, Døllefjelde og fhv. gård-
ejer Svend Aalborg, Nysted. For 25 år var der tegn til postbud Leif Rasmussen, Nysted og 
slagtermester Peder Hansen, Nysted. Kassereren, Bent Lærke, aflagde regnskab, der balance-
rede med knap 12.000 kr. Foreningen råder over en formue på 29.120 kr. Til bestyrelsen var 
der nyvalg af Arne Ludvigsen, Kurt Eigil Jensen og Jan Jensen. De afløser Kristian Skov Ander-
sen, H.C. Pedersen og Verner Hansen. 

14. marts På Socialdemokratiets kreds repræsentantskabsmøde i Kettinge genvalgtes som Maribo-Kred-
sens kandidater til Folketinget Bjarne Petersen, og Freddy Blak som kandidat til Europapar-
lamentet, hvor han også er medlem for tiden. 

14. marts Fhv. sognepræst for Øster Ulslev, Vester Ulslev og Godsted sogne, Jeff Beck, er afgået ved 
døden i Ribe. Jeff Beck fungerede som sognepræst i de 3 sogne i årene 1973 -1979. Han var 
oprindeligt uddannet som orlogskaptajn, og det fik stor betydning for hans præstegerning. 
Jeff Beck deltog meget aktivt i sognenes liv og levned og efterlod sig et tomrum, da han rejse
til Kegnæs på Als for at fortsætte sit virke der. 

21. marts 45.000 kubikmeter vand blev i fjor pumpet ud fra Øster Ulslev Vandværk, men kun 33.000 
kubikmeter nåede frem til forbrugernes haner. Resten forsvandt ud i jorden. - Der er utæthe-
der i ledningsnettet, og vi opdagede blandt andet en ret stor lækage i efteråret, sagde vand-
værkets formand, Jørn Ringsing, på vandværkets generalforsamling. 

For hurtigere at kunne konstatere vandspild har vandværket nu fået installeret måleudstyr, 
hvor en printer time for time registrerer, hvor meget vand, der er pumpet ud af værket. Han-
ne Mikkelsen præsenterede regnskabet, der viste et overskud på 25.000 kr. Vandværket kan 
derfor fortsætte med uændret pris foreløbig. De 263 forbrugere, der er tilsluttet vandværket,
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får leveret vand af fin kvalitet. Efter 6 år på posten forlod Jørn Ringsing bestyrelsen i aftes. 
Nyvalgt blev Jens Christensen, mens der var genvalg til Hans Erik Petersen og Hanne Mikkel-
sen. 

22. marts Kommunalreformen, der i 1970 var grundlaget for dannelsen af Nysted Kommune i dens nu-
værende udstrækning, vil blive behandlet, når 25 års dagen for kommunens start markeres på
mandag. Det sker ved et arrangement i idrætssalen på Nysted skole, hvor en række tidligere 
og nuværende byrådsmedlemmer medvirker. 

22. marts Bevaringsforeningen for Nysted kommune råder over en pæn kapital både i foreningen og i 
dens fond. Foreningens formue er opgjort til knap 140.000 kr. og årsregnskabet viste et over-
skud på knap 2.000 kr. Fondsregnskabet viste et overskud på 2.555 kr. og her er der en formue
på 171.153 kr. Disse tal fremkom på Bevaringsforeningens generalforsamling. Der var genvalg 
af Bruno From Jensen og Svend Strange til bestyrelsen samt Anne Svendsen som revisor og 
Bjørn Fisker Ohl som suppleant. 

23. marts I den tidligere fotoforretning i Jernbanegade 3 har Bente Andersen etableret en forretning, 
hvor hun sælger lys, chokolade og tørrede blomster

23. marts Kettinge-Frejlev Vandværk har i fjor tilsyneladende haft et vandspild på 28.000 kubikmeter, 
svarende til 18 % af det vand, der er pumpet ud fra værket. Forklaringen ligger måske i funk-
tionen på de målere, der er anbragt ved værkets pumper. De er af ældre dato og vil nu blive 
udskiftet. Desuden indføres teknik, der kan vise forbruget døgnet igennem. 

Iflg. værkets målere er der pumpet 154.000 kubikmeter vand ud, men de 636 forbrugeres må-
lere har kun registreret 126.000 kubikmeter. Hvis der viser sig, at der ikke er fejl i værkets 
målere, skal der foretages en undersøgelse af ledningsnettet. Formanden Jens Chr. Hansen 
oplyste på generalforsamlingen, at der er vand nok i værkets 5 boringer, og at de udtagne 
prøver har vist, at kvaliteten er i orden. Regnskabet viste et overskud på 105.000 kr. efter at 
der er brugt ca. 120.000 kr. til renovering af vandværket med Klokkemosen. Der er en likvid 
beholdning på 383.000 kr. samt aktier og obligationer for 1.136.000 kr., så man har noget af 
tage af, hvis der opstår behov for større reparationer. Vandprisen er uændret 2 kr. pr. kubik-
meter, og den pris er det planen at holde så længe de grønne afgifter til staten forhøjes hvert
år.

25. marts Grænseforeningen Østlolland, der omfatter Nysted og Sakskøbing kommuner, har nu fået sit 
første æresmedlem: pens. postbud Arne Hansen, Kettinge, der er 92 år gammel. Udnævnel-
sen fandt sted ved generalforsamlingen i Frejlev Forsamlingshus, hvor formanden, Henry 
Jensen, Kettinge, takkede Arne Hansen for hans mangeårige medlemskab og hyldede ham for 
en dybt engageret indsats i udvekslingen med de dansksindede i Sydslesvig og hans energiske 
arbejde ved mærkesalgene. Afdelingen har omkring 300 medlemmer. 

Lone Petersen, Nysted, aflagde et regnskab, som viste en beholdning på ca. 7.000 kr. Da Lone 
Petersen, Nysted, trækker sig tilbage, nyvalgtes til bestyrelsen Ole Rasmussen, Kettinge.

29. marts Der har været fuld fart på Motionscentret i Kettinge-hallen, idet der nu er tilmeldt 160 med-
lemmer. Motionscentret er indrettet i et tidligere depotrum i sportscentret med leasede red-
skaber. Efter 4 år vil alle redskaberne være betalt, og de tilhører derefter Sportscentret. I sin 
beretning oplyste Niels Bjerregård, at Sportscentret står for driften af såvel hallen i Kettinge 
som af idrætssalen i Nysted. 

Tilsammen har der været en lille stigning i antallet af udlejningstimer i 1994, hvor lokalerne 
har været i brug i 4.016 timer mod 3.985 i året før. Regnskabet viser samlede indtægter på 
knap 1,7 millioner kr. og udgifter på knap 1,8 millioner kr. Underskud på godt 100.000 kr. er 
fremkommet, fordi man har brugt godt 154.000 kr. til indretning af motionscentret. Desuden 
er der afdraget knap 24.000 kr. på lån. Sportscentrets egenkapital er på i alt 5,8 millioner kr. 
Hallen og idrætssalen er vurderet til 9,8 millioner kr. 
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Til bestyrelsen genvalgtes Niels Bjerregård, Hans Rasmussen, Hardy Hansen og Kurt Johansen. 
Ib Sk. Jørgensen fortsætter som kasserer uden for bestyrelsen. 

30. marts På generalforsamlingen i Dagli' Brugsen i Kettinge oplyste formanden, Birthe Ludvigsen, i sin 
beretning, at det forgangne år er præget af øget omsætning og øget overskud. Omsætningen 
har givet en nettoindtjening på 1.713.517 kr. Det er knap 300.000 kr. mere end året før. Slut-
resultatet blevet overskud på 177.000 kr. før skat og 112.000 kr. efter skat. 

På generalforsamlingen drøftedes nyanskaffelser som: Flaskeautomat, udvidelse af lagerareal,
nyt fryserum og nyt tankanlæg. Det er investeringer, der ikke er taget endelig stilling til i 
bestyrelsen endnu. Brugens egenkapital er på 843.120 kr. På generalforsamlingen trak Birthe 
Ludvigsen sig tilbage fra formandsposten. Gurli Ploug Pedersen forlod også bestyrelsen. Ny-
valgt blev Herdis Henriksen og Jan Gleie, mens der var genvalg af Gunvor Hansen. 

Ny kommunaldirektør
1. april Et enigt byråd ansatte i går en ny kommunaldirektør: Den 37-årige Søren Lück Madsen, Mogen-

strup, der i øjeblikket er forvaltningschef i Skovbo kommune. Søren Lück Madsen, der efter-
følger Michael Schrøder, der fratrådte til nytår, forventes at kunne tiltræde den 1. juni. 

4. april Der er blevet indsamlet 7.714,25 kr. til Kræftens Bekæmpelse i Nysted-området søndag. 

5. april Tidligere gårdejer Knud Pejter, Holeby, tidligere Øster Ulslev, er død i sit hjem få dage efter 
sin 80 års fødselsdag. Knud Pejter overtog sin fødegård i Øster Ulslev og var en fremragende 
kvægavler. Han blev belønnet med mange præmier på dyrskuer. Knud Pejter var i 2 perioder 
medlem af det daværende sogneråd i Øster Ulslev-Godsted kommune. For en halv snes år 
siden overdrog han gården til sin søn og flyttede til Holeby. Knud Pejter efterlader sin hustru 
samt sønnen og en datter. 

6. april Lederpokalen, der uddeles af Fritidssamvirket i Nysted kommune, blev denne gang givet til 
Niels Bjerregård. Han har i 8 år været medlem af Samvirkets forretningsudvalg, men forlod 
det i aftes. Inge Nielsen blev nyvalgt til forretningsudvalget som afløser for Niels Bjerregård. 
Der var genvalg til Kurt Johansen og Henning Madsen. Formanden for Fritidssamvirket Bjarne 
Nielsen oplyste, at 27 foreninger er tilsluttet Fritidssamvirket. De har tilsammen et medlems-
tal på 2.220, hvoraf halvdelen er under 25 år.

8. april Årets klubturnering i Nysted Skakklub resulterede i, at Chick Ratner blev vinter af gruppe A og
kan dermed titulere sig som klubmester. 

19. april Støtte fra forskellige sponsorer samt tilsagn fra en række privatpersoner om bidrag sikrer, at 
Svømmebadet i Kettinge også bliver åbnet i denne sæson. Det blev oplyst på en ekstraordinær
generalforsamling i aftes af den hidtidige formand for Svømmebadets Venner, Arne Skaaning 
Hansen. 

Alle bestyrelsens medlemmer stillede deres mandat til rådighed. Arne Skaaning Hansen øn-
skede ikke at fortsætte, og kassereren, Eva Petersen, foretrak at være kasserer udenfor be-
styrelsen. Derfor blev Grethe Rasmussen, Anne Christiansen og Christian Tortzen genvalgt. Ny-
valgt blev Ramund Kværnø, Liselotte Fisker, Dorte Petersen og Steffen Petersen. Bestyrelsen 
konstituerede sig bagefter med Ramund Kværnø som ny formand. 

21. april Det endelige kommunale årsregnskab for 1994 er nu opgjort og ender med et overskud på 0,7 
millioner kr. I budgettet var der budgetteret anlæg for 0,5 millioner kr., men det blev 6 mil-
lioner kr. Årsagen er ombygningen af Solgården til dagcenter og ældreboliger, som ikke blev 
færdig i 1993, som det var planen. 

21. april Svend Erik Hauberg bliver ny havneopsynsmand, når Børge Nørgaard forlader hvervet som 
havnefoged med udgangen af juni. 

21. april Det nyvalgte ældreråd i Nysted har konstitueret sig med Johannes Andersen som formand. 
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Bøye Mortensen blev valgt som næstformand, Kirsten Ring som kasserer, og Signe Christensen 
fik hvervet som sekretær. 

21. april En stor del af de elever, der i 1945 begyndte i 1. klasse på den daværende Kettinge skole, 
samles den 29. april for at markere jubilæet. 2 af eleverne, Kirsten Poder og Anne-Lise Jør-
gensen, der fortsat bor i Kettinge, har haft et omfattende arbejde med at finde frem til deres
klassekammerater fra dengang. De har bl.a. benyttet skolens daværende protokol. 

Der var 20 elever, der begyndte i 1. klasse i 1945, og 19 af dem lever endnu. Til sammenkom-
sten den 29. april har 15 af dem tilmeldt sig, og måske kommer endnu en af dem med. En 
ganske flot mødeprocent efter så mange år. Deltagerne samles ved den gamle skole, hvor der 
nu er børnehave og ungdomsklub. Endvidere skal de besøge den nuværende skole, inden 
frokosten nydes i Kettinge-hallen. 

24. april Nysted Super-Brugs kan på fredag på generalforsamlingen i Frejlev registrere en omsætning 
på knapt 26,3 millioner kr. Når momsen trækkes fra, giver det nettoomsætning på 21,1 mil-
lioner kr., en stigning i forhold til 1993 på 2,5 millioner kr. Året slutter med et overskud på 
140.000 kr., der overføres til reservefonden, som dermed har passeret de 2 millioner kr. 
Der har i gennemsnit været beskæftiget 11 personer i 1994.

25. april Når Lokalhistorisk Arkiv i Nysted den 5. maj markerer 50-året for Danmarks Befrielse sker det 
i samarbejde med gamle modstandsfolk fra Nystedgrupperne. Det drejer sig om tidligere 
slagtermester Adolf Jørgensen, bedre kendt som "Dolle", tidligere TV-tekniker Henry Jørgen-
sen, Sigfred Jensen, søn af vognmand Carl Jensen, Skovstræde og tidligere urmager Jørgen 
Krøll. 

Adskillige af modstandsgrupperne på Nysted-egnen deltog i våbennedkastning ved Keldskov 
ved Vester Ulslev. Herfra blev våbnene transporteret til forskellige skjulesteder: lader, moser 
og forskellige steder i Nysted by. I ejendommen Adelgade 26 havde installatør Ingvar Ømann 
lokaler. Her blev våbnene pakket ud og klargjort både til lokale modstandsgrupper og til grup-
per udenfor landsdelen. 

25. april Lørdag den 6. maj afvikler FDF i Kettinge for 19. gang "Knækkerygmarch". Ruten går som 
sædvanlig gennem Frejlev-skovene fra Knækkerygstenen i Frejlev Enghave. 
Som bomærke for årets march er valgt en tegning af "Flyvermonumentet" på havnen i Nysted.

26. april På den udstilling i "Stoppestedet" på den gamle station, som Lokalhistorisk Arkiv i Nysted af-
vikler den 5.-6. og 7. maj, præsenteres meget materiale, som giver et indtryk af, hvordan 
modstandskampen påvirkede lokalsamfundet. Med i udstillingen er en særudstilling fra 
Frejlev-arkivet. Her har Lars Peter Rasmussen gennem længere tid indsamlet mange effekter 
fra besættelsestiden. 

Den 7. maj kommer krigshistorikeren, Ib Walbum, fra Rudbjerg-arkivet på besøg. Han holder 
foredrag fra luftkrigen over Lolland. Efter dette foredrag kan arkivet præsentere en dan-
markspremiere - og dermed en verdenspremiere - på en ny video, der handler om emnet. Den
er redigeret af Henry Larsen, Aalholm, og den fortæller bl.a. om de amerikanske flyvere, der 
mistede livet ved Rødsand den 9. april 1944. 

27. april Skolefritidsordningen ved de 3 kommunale skoler bliver dyrere. Forældrebetalingen pr. barn 
pr. måned hæves med 100,00 kr. til 925,00 kr. 

Befrielsejubilæum
27. april Det endelige program for markeringen af 50-års dagen for Danmarks befrielse er nu lagt fast. 

Fra 3 steder i kommunen vil der udgå fakkelstafetter med kurs mod Nysted Kirke, hvor der 
holdes mindegudstjeneste. Den er tilrettelagt af de 4 sognepræster i kommunen og menig-
hedsrådene. 
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Ved mindestenen i Døllefjelde er det sognepræst Bent Christensen, der sender fakkelstafetten
af sted. Det er Døllefjelde-Musse Idrætsforening, der løber med stafetten. Ved mindestenen i 
Vester Ulslev sender sognepræst Thorben Sparre stafetten af sted. Her er det Øster Ulslev 
Boldklub, der stiller medlemmer til rådighed for stafetten. Fra frihedsmindet Kettinge Mølle 
sender sognepræst Ramund Kværnø stafetten af sted. Denne gennemføres af medlemmer fra 
FDF i Kettinge. 

Efter mindegudstjenesten fører Nykøbing F. Tamburkorps an i fakkeltoget. Ruten går gennem 
store dele af Nysted by og de tilmeldte 17-18 faner placeres i spidsen. Fakkeltoget slutter ved
flyvermonumentet, hvor der er taler og fællessang. Repræsentanter for  modstandsbevægel-
sen, Forsvarsbrødrene, Hjemmeværnet og Hjemmeværnets Veteranforening nedlægger blom-
ster ved monumentet. Hjemmeværnet sørger endvidere for, at der lægges blomsterbuketter 
ved alle 6 mindesmærker i Nysted kommune. 

28. april Super-Brugsen i Nysted har i 1994 klaret sig bedre en de tilsvarende butikkers gennemsnit, op-
lyste formanden, Kaj Hansen på generalforsamlingen i aftes. På et enkelt punkt står det dog 
værre til end i andre butikker: Der er konstateret et svind på knap 356.000 kr. Det svarer til 
1,14 % af omsætningen. Tilsvarende butikker har en svindprocent på 0,75. Omsætningen af 
butiksvarer er steget med 14,4 %. Personaleudgifterne har været på 8,5 %, og brugens lager-
dage er opgjort til 30 dage, hvor det for andre butikker er 36 dage i gennemsnit. 

På generalforsamlingen i Gymnastikforeningen Sydøstlolland oplyste formanden, Lene Peter-
sen, at der i den nu afsluttede sæson er 269 aktive medlemmer. Regnskabet udviste et under-
skud på godt 10.000, hvilket bl.a. skyldtes markeringen af 20-års dagen for foreningens opret-
telse. 

Efter 10 år i bestyrelsen, heraf 5 på formandsposten, trak Lene Petersen sig tilbage. Hun bli-
ver efterfulgt af Birthe Petersen, der er medlem af bestyrelsen. Også Ingelise Nielsen trak sig 
ud af bestyrelsen. Nyvalgt blev Margit Olsen og Anette Lützen. Margit Olsen blev valgt som 
næstformand, og Annelise Jørgensen fortsatte som kasserer.

1. maj Pedelparret Ebba og Børge Ellehauge forlader ved udgangen af dette skoleår Nysted skole, 
hvor de har haft deres gerning i mere end 25 år. 

1. maj Ved generalforsamlingen i Nysted Brydeklub var der genvalg af Helle Christensen og Marianne 
Vennevold, mens Preben Andersen og Ole Petersen blev nyvalgt i stedet for Kenneth Pedersen 
og Kim Mathiesen. Leif Jantzen fortsætter på formandsposten. Klubbens regnskab viser et 
underskud på knap 7.000 kr., og foreningens kapital er nu nede på ca. 8.500 kr. Underskuddet 
viser det store behov for støtte, som Nysted Brydeklubs Venner yder til brydernes transport-
udgifter ved deltagelse i stævner.

2. maj En ny forening er dannet for at øge markedsføringen og produktudviklingen i turisterhvervet. 
Foreningen - "Paradisruten" - er foreløbig etableret med 8 medlemmer: Aalholm Slot og Aal-
holm Automobilmuseum, Nysted Mole, Fuglehaven i Bregninge, Ulvecentret på Egholm, Dan-
marks Oldtidscenter i Frejlev, The Cottage, Nysted, Turistforening og Nysted kommune.
 
Dorthe Bondo, Danmarks Oldtidscenter, er valgt som formand, Anne Svendsen, Nysted Mole, 
og Bjørn Ohl, Aalholm Slot og Automobilmuseum, er de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Af 
foreningens arbejde fremgår, at der arbejdes med at lave en "Paradisrute" til medlemmerne 
af foreningen, så turisterne naturligt ledes rundt til de attraktioner og turisttilbud, der er i 
kommunen. 

2. maj Alsangen, der blev dyrket over hele landet under besættelsen, er blevet hentet frem til brug 
for skoleeleverne i Kettinge skole i anledningen af 50-års jubilæet for Danmarks befrielse. 
- Vi starter hver morgen i denne uge med en sang fra Alsangs-repertoiret, og det lader til, at 
ideen er blevet vel modtaget, siger skoleinspektør Ib Henriksen. Denne understreger at nu-
tidens skoleungdom ikke står uforstående overfor titler, som f.eks. "Det haver så nyeligen 
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regnet". 
På selve jubilæumsdagen skal eleverne høre korte foredrag af 3 "erfaringsvidner", der fortæl-
ler om begivenhederne for 50 år siden. De 2 er skolens tidligere medarbejdere, overlærer 
Henry Jensen og skoleinspektør Arne Heyn, der suppleres med tidligere kommunaldirektør 
Hemming Nielsen, som deltog i modstandsbevægelsen i Jylland. Ved middagstid samles man i 
aulaen, hvor alle lytter til fritidsbudskabet, som det løb i BBC's udsendelse fra London den 4. 
maj 1945 om aftenen. 

3. maj Torsdag, den 4. maj, byder på en minderig aften ved Nysted Nor, hvor alle dagens aktiviteter 
slutter med fakkeltog til Flyvermonumentet, kransenedlæggelse, musik, fælles- og solosang. 
Medlemmer af Øster Ulslev Boldklub og Døllefjelde-Musse Idrætsforening samt FDF i Kettinge 
sørger for, at fakkelstafetterne bringes fra kommunens yderpunkter til Nysted. Undervejs er 
der små mindehøjtideligheder og taler ved mindestenen i Vester Ulslev (Holger Pedersen), 
Døllefjelde (Ahrendt Pilemand) og Øster Ulslev (Jørn Ringsing), ved kirkerne i Herritslev (Arne
Henriksen) og Vantore (Jens Chr. Nielsen) samt ved Kettinge Mølle (Ramund Kværnø). Desuden
vil Hjemmeværnet nedlægge blomster ved mindestenen. 

Der er mindegudstjeneste i Nysted Kirke kl. 19,30 og derefter er der fakkeltog fra Gl. Torv 
gennem Nysteds gader til Flyvermonumentet. Fakkeltoget har Nykøbing F. Tamburkorps i spid-
sen. Ved Flyvermonumentet nedlægges kommunens krans af den tidligere modstandsmand 
Sigfred Jensen. Desuden nedlægges buketter ved formanden for Forsvarsbrødrene, Verner 
Hansen, kompagnichef Torben Laursen og Aage Poder fra Hjemmeværnets Veteranforening. 

3. maj Lederen af Nysted kommunes hjemmeplejes sundhedsafdeling, sygeplejerske Anne Tingsted 
Nielsen, har opsagt sit job med fratræden i løbet af juni. Hun skal fra den 1. august begynde 
som lærer ved social- og sundhedsuddannelsen i Nykøbing F. Anne Tingsted Nielsen har været 
ansat ved Nysted kommune i 10 år. Først som hjemmesygeplejerske og senere som projektle-
der, da kommunens omlagde ældreforsorgen. Da projektet var tilendebragt, blev hun udpeget
til leder af hele kommunens sundhedsafdeling. 

4. maj Fredag eftermiddag åbner Lokalhistorisk Arkiv i Nysted en udstilling i den gamle Stations-
bygning med en masse arkivalier, der omhandler besættelsen og befrielsen i lokalsamfundet. 
Udstillingen er suppleret med ting fra Frejlev-arkivet, bl.a. et tysk maskingevær, der blev 
"erobret" ved krigsafslutningen. Udstillingen suppleres med den video, som arkivet fik frem-
stillet på grundlag af bagermester Henrik Hansen's lokalhistoriske film, der er overført til 
video under titlen "En søstad i krig og fred".
 
Fredag aften fortæller gamle modstandsfolk fra Nysted-grupperne om besættelsestidens vå-
bennedkastninger, arrestationer og tortur. Søndag eftermiddag holder lokalhistorikeren Ib 
Walbum, Langø, foredrag om luftkrigen over Lolland. Efter foredraget vises en splinterny film,
der er optaget og klippet sammen af Ib Walbum og Henry Larsen, Aalholm Parkvej. Filmen 
fortæller bl.a. om de amerikanske flyvere, der blev dræbt ved Rødsand. Ib Walbum og Henry 
Larsen har samlet en række førstehåndsberetninger fra kvinder og mænd i landsdelen. De har 
alle en dramatisk historie at fortælle om krigens tid. Der er bl.a. historien om brudeparret på
Vestlolland, der skulle giftes i 1945. Bruden var nødt til at få sin kjole syet af faldskærmsstof 
og den er endnu bevaret.

5. maj Der blev kaldt på stærke følelser, da borgerne i Nysted kommune i aftes mindedes de 5 be-
sættelsesår og 50-årsdagen for befrielsesaftenen. Omkring 800 mennesker var samlet på hav-
nen, da man sluttede den smukke og minderige aften med sang, taler og musik, mens 500 
fakler spejlede sig i det blanke Nysted Nor. Ved festgudstjenesten i Nysted Kirke sagde sogne-
præst Jens Chr. Nielsen bl.a.: "Den der mister hukommelsen, står i fare for at miste oriente-
ringen". 

5. maj Marie Helene Poulsen - også kaldet "Kiki", er død 74 år. Kiki Poulsen flyttede i 50-erne til Ny-
sted sammen med sin mand, Poul Henning Poulsen, der drev konfektionshandel i byen, og 
senere blev tjener. Også Kiki fik arbejde som tjener, bl.a. på Nysted Hotel og Skansepavillo-
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nen. Kiki Poulsen var meget interesseret i badminton og var en overgang indvalgt i bestyrelsen
for Nysted Badminton klub, hvor hun i et par år sad på formandsposten. Kiki Poulsen efterla-
der 2 sønner: Carsten i Nysted og Lars i Hvidovre. 

5. maj Der blev indsamlet 12.204,75 kr. ved husstandsindsamlingen til Flygtning 95 i Nysted kommu-
ne. Hertil kommer så beløb, som sendes fra lokale posthuse, eller som er indtelefoneret til 
komiteen. 

8. maj FDF's årlige Knækkerygmarch havde samlet 506 deltagere - det samme som i fjor. Inge Nielsen
fra FDF oplyser, at der blev bagt og solgt omkring 1.000 pandekager, så man venter et pænt 
overskud fra årets march.

9. maj Det vil koste kommunen 4-5.000 kr. efter hærværket mod vandkunsten på Gl. Torv. Hær-
værksmændene har brugt et rødt farvepulver blandet op med cement, og derfor bliver ren-
gøringen så kostbar. Teknisk Forvaltning har anmeldt sagen til politiet.

9. maj 2 gaskanoner tager nu i anvendelse i et forsøg på at holde sælerne i området ved Rødsand 
væk fra fiskeredskaberne. Det er fisker Børge Leo Jensen, Stubberup, der har indledt forsøget
i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Gaskanonerne afgiver med jævne mellemrum et 
højt knald, der formodes at kunne skræmme sælerne væk. - Kanonerne kan ikke forstyrre 
sælerne i deres reservat i den østlige del af Rødsand, og der er ingen rastefugle på Rødsand 
nu, så der er ikke gener forbundet med forsøget, siger Børge Leo Jensen. Sælerne, der er 
totalfredede, ødelægger hvert år mange ruser og garn, når de gnaver i dem for at få fat i de 
fisk, der er fanget.

10. maj En japansk TV-station foretog i går optagelser på Aalholm slot til brug i en udsendelse, der 
præsenteres for 15 millioner japanske seere. 

10. maj Kun 7 andelshavere var mødt op, da det blev besluttet at likvidere Frost-boxen i Vester Ulslev.
Alle boxe skal være tømt inden den 1. juli, og derefter vil bestyrelsen gå i gang med at for-
berede salg af hus, maskineri og grund, oplyster formanden, Arne Mortensen. Vester Ulslev 
Frostbox har været helt oppe på 64 andelshavere, men nu resteres kun 34, og driften er ikke 
rentabel længere. Selskabet har ingen gæld, hverken i ejendommen eller maskineri. 

11. maj Tidligere mejeribestyrer Jacob Rasmussen, Kastaniely, Kettinge er død. Han blev 96 år. Jacob 
Rasmussen fik i 1926 stillingen som mejeribestyrer i Vantore, hvor hans virke faldt indtil 1961,
da mejeriet blev nedlagt. Han var en årrække medlem af sognerådet i Nysted Landsogn, valgt
af det radikale venstre. Han var en årrække desuden kommunekasserer. Jacob Rasmussen, der
mistede sin hustru for en halv snes år siden, efterlader en datter og en søn. 

13. maj 21 bosniske børn i Nysted kan fra den 1. august få undervisning hos det kommunale skolevæ-
sen. Byrådet har godkendt etableringen af undervisningen, der kræver ansættelse af en ek-
stra lærer i en midlertidig stilling. 

13. maj Niels Andersen, murermester og naver i Næstved, protesterer i dagens avis, når der tales og 
skrives om Døllefjelde markedet. Årsag: Brugen af udtrykket "Farende Svende". En "Farende 
Svend" er betegnelsen for en håndværker, der har været på valsen, og dermed er naver. 
De har intet at gøre med landevejens riddere, vagabonderne eller andre betegnelser for de 
frie fugle, der bl.a. samles ved markedet. 

Naverne har intet imod disse personer, der har valgt deres egen livsform, men de kan ikke 
fordrage, at de pågældende kaldes" Farende Svende". Den betegnelse ønsker naverne at have 
for sig selv. 

15. maj Markedskomiteen ved Døllefjelde-Musse Heste- og Krammarked skønner, at markedet i år 
havde samlet omkring 100.000 gæster, hvilket er 20.000-30.000 færre end i fjor. Ole Morten-
sen fra markedskomiteen skønner, at overskuddet vil ligge mellem 300.000 og 400.000 kr. 

Biogasværk
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17. maj En arbejdsgruppe af landmænd på Nysted-egnen er i gang med planlægning af et biogasan-
læg, der tænkes placeret i Kettinge. De lover på forhånd, at anlægget vil være fuldstændig 
lugtfrit ligesom transporten af gylle til og fra anlægget vil være uden lugtgener. 

I anlægget vil lugten blive fjernet gennem en afgasning. Den producerede gas anvendes til 
driften af en motor, der gennem en generator leverer elektricitet til det offentlige net. Den 
afgassede gylle leveres tilbage til landmændene, der så kan sprede den på markerne i næsten
lugtfri form. - Det vil koste 20-25 millioner kr. at opføre biogasanlægget, siger en af initiativ-
tagerne, Jens O. Højgaard, Musse. Han er med i en arbejdsgruppe, der får konsulentbistand 
fra Grønt Center i Holeby. Et spørgeskema til omkring 55 landmænd på Nysted-egnen har vist 
en positiv interesse for etablering af anlægget. 

24. maj På en ekstraordinær generalforsamling i Konservative Vælgerforening i Nysted blev byråds-
medlem Bent Pedersen i aftes valgt som formand i stedet for Niels Larsen. Desuden valgtes en
bestyrelse bestående af Svend Strange, Kurt Skipper, Bodil Ahrenkilde og Mary Pontoppidan. 

26. maj Startskuddet til en ny Turist-Magnet på Lolland, Danmarks Oldtidscenter i Frejlev, blev i går 
givet af borgmester Leo Thorsen. - Det er anden gang, der åbnes en oldtidsby her i området, 
og jeg kan godt forstå, at vore forfædre valgte netop dette skønne sted, sagde Leo Thorsen, 
da han klippede snoren over til jægerbopladsen ved Plantagevej i Frejlev. - Vi vil i første om-
gang satse på gruppebesøg, siger centrets daglige leder, arkæologen Peder Kildenfeldt, der 
sammen med elever fra Nysted Efterskole har opbygget oldtidsbyen med dens mange værk-
steder. 

Nysted Efterskole har lagt jord til centret, hvis organisation skal opbygges som en selvejende 
institution med egen bestyrelse og ledelse. Forstander Anders Bondo oplyste ved indvielsen, 
at der er brugt over 12.000 mandetimer til at anlægge pladsen. 

26. maj Fhv. specialarbejder Leif Keimer Jørgensen, Skansevej, Nysted, er død 61 år gammel. Han 
arbejdede i en årrække ved Nysted Kalkværk, hvor han overvejende var beskæftiget med 
asfaltarbejde. Leif Keimer Jørgensen efterlader 3 døtre fra tidligere ægteskab, og overleves 
desuden af sin moder, der bor i Nysted. 

30. maj Forsvarsbrødrene i Nysted kommune har konstitueret sig med Bent Lærke, Herritslev som ny 
formand. Han afløser Verner Hansen, Herritslev, der gik af ved generalforsamlingen, men dog 
forsatte på posten til 4. maj-arrangementet var overstået. Hans Larsen, Musse blev genvalgt 
som næstformand, mens Tommy Frederiksen, Nysted blev udpeget som sekretær. 

2. juni Politiet har nu opklaret hærværket mod Vandkunsten på Gl. Torv. Gerningsmanden er en 16-
årig dreng, der nu får en regning på 8.000 kr., som det kostede kommunen at få renset den 
røde maling af. 

2. juni Den 37-årige Søren Lück Madsen tiltrådte i går som ny kommunaldirektør. Han kommer til 
Nysted fra en stilling i den sjællandske kommune, Skovbo, hvor han har været chef for 
forvaltningen

10. juni Der skal bruges 1,1 million kr. for at gennemføre istandsættelsen af digteren Emil Aarestrups 
hus, Adelgade 80

10. juni Ved en ceremoni er værdigheden som ny oldermand for Vantore Oldermandslaug overgået til 
Kristian Brædder, der overtog værdigheden efter Hans L. Hansen. Den nye oldermand fik sam-
tidig overdraget laugets gamle og nye byhorn. Det ældste er fra en gammel trækstud. Der kan
blæses i hornene, men det sker yderst sjældent, at nogle forsøger sig med at få toner ud af 
dem. 

22. juni Det blå flag, der er symbolet for rent badevand, er ikke pengene værd, mener Nysted kom-
munes tekniske udvalg. Det koster mellem 20.000 og 25.000 kr. at opretholde retten til at 
flage med den blå dug, og når dette sammenholdes med stigende priser på vandprøver, har vi 

Indholdsfortegnelse



303

besluttet at melde fra, siger formanden for teknisk udvalg, Bent Pedersen. 

26. juni Fhv. smed Knud Mortensen, Adelgade 100, Nysted, er død på Centralsygehuset, 80 år gammel. 
Knud Mortensen var i en årrække beskæftiget i bl.a. Poul Westrup Gleies smede- og sanitets-
forretning. Han efterlader hustruen Marie samt en datter og 2 sønner. 

30. juni Tidligere sogne- og byrådsmedlem Dagny Ringsing, Byfoged Holcksvej 3, Nysted, er død. Hun 
blev 89 år. Dagny Ringsing var gift med gårdejer Erhard Ringsing, Dødemosegård i Vester Ul-
slev. I 1958 indvalgtes hun i Vester Ulslev sogneråd. Fra 1962 og frem til kommunesammen-
lægningen i 1970 fungerede hun tillige som kommunekasserer. I 1970 indvalgtes hun i byrådet 
og sad der i den første valgperiode. 

Dagny Ringsing var i en årrække formand for Venstres Kvinder i Maribo Amt, og øvede både 
lokale og på landsplan en bemærkelsesværdig indsats for at aktivere kvinderne i lokalpolitik. 
I 1971 flyttede ægteparret til Nysted, men for en halv snes år siden mistede Dagny Ringsing 
sin mand. Der var ingen børn i ægteskabet.

1. juli Øllebølle Bylaug, der stammer fra 1803, markerede i aftes, at Hans Folkvard blev ny older-
mand. Bylauget blev af ukendte årsager opløst i 1936, men i 1986 besluttede man at gene-
tablere det. Det skete ved et møde hos Ole Hare. Siden da har hvervet som oldermand gået 
på skift fra ejendom til ejendom imod uret. 

Byhornet er meget gammelt og har været opbevaret på Stiftsmuseet i Maribo i de 50 år, lau-
get ikke fungerede. I laugets protokol indføres vigtige ting, der sker i landsbyen gennem året:
Fødsler, dødsfald, runde fødselsdage, til og fraflytninger, bryllupper, ildebrande og nybyggeri 
samt bemærkninger om, at der er lagt nyt tag på en ejendom, eller at et hus er blevet malet.
Kort sagt: Hele landsbyens liv kan følges i protokollen, der med tiden vil udvikle sig til at have
stor lokalhistorisk værdi. 

6. juli Fra den 1. oktober skal Nysted kommune have ny socialchef. Birthe Funk har efter 6 år på 
posten taget imod tilbuddet om en stilling på skolen for Social- og Sundhedsuddannelser i 
Nykøbing F. 

7. juli Nysted Turistbureau blev i aftes officielt indviet i sin nye og rummeligere skikkelse og præ-
senteredes samtidig på særdeles fordelagtig måde som udstillingssted for eksempelvis kunst-
håndværk. Ved ombygningen er vægten lagt på selvekspeditionsafdelingen, hvor personalet 
og informationssøgende turister får langt bedre plads. Yderligere er der indrettet rum, som er
velegnede til f.eks. bestyrelsesmøder. Endelig er baghaven renoveret og vil også kunne anven-
des til udstillinger. Projektet har medført nedlæggelse af en lejlighed i stueetagen, men en 
lejlighed på 1. sal er intakt.
 
Ejendommen Adelgade 65-67 ejes af Nysted Turistforening, men selve Turistbureauets drift 
varetages af Turistsammenslutningen Destination Lolland. Bureauets leder er turistforeningens
formand, Elisabeth Nicolaisen, som er ansat af Destination Lolland. En medhjælp betales af 
kommunen efter beskæftigelsesbestemmelserne. Ved indvielsen var der taler ved borgmester 
Leo Thorsen, Elisabeth Nicolaisen og direktør Stig Winther, Destination Lolland. 

Strudse i Høvænge
8. juli Ejeren af Høvængegården i Vester Ulslev, Holger Marcher, har indkøbt 11 store strudse på hver

24 måneder og 2 mindre på hver 6 måneder. En struds på 24 måneder koster 40.000 kr. De skal
anvendes som avlsdyr, og hver hun kan lægge mellem 40 og 120 æg om året. Når kyllingerne 
er 12-16 måneder kan de slagtes. De vejer da omkring 100 kg, og der bliver omkring 50 kg kød
ud af det. Det er kun køllerne eller lårene, der kan anvendes, fordi strudsene ikke har meget 
brystkød. 

Karin Marcher afliver i øvrigt en gammel skrøne: Strudse gemmer ikke hovedet i sandet, så de
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tror, at de er usynlige. De gør absolut ingen forsøg på at gemme sig, når der kommer gæster. 

10. juli Med få dages mellemrum er Sigrid Jørgensen, Strandvejen 65, Nysted og hendes datter Bodil 
Jørgensen, Søndergade, Nysted, døde. De blev henholdsvis 80 år og 43 år gamle. Sigrid Jør-
gensen var enke efter murermester Anders Jørgensen, der døde for nogle år siden. Da Anders 
Jørgensen i 1977 afhændede virksomheden til sin nevø, Troels Jørgensen, flyttede ægteparret
til Strandvejen i Nysted i en nyopført villa. Bodil Jørgensen, der var husholdningslærerinde, 
var igennem nogle tid plaget af sygdom. 

10. juli Havnefoged Børge Nørgaard, der i 1985 afløste Edvin Andersen, som havneopsynsmand, går 
med udgangen af juli måned på efterløn.

Pensionistliv
12. juli Op mod halvdelen af de kommende pensionister i Nysted kommune vil gerne være med til at 

betale for udstrakt service i ældresektoren. Det viser tallene fra den store borgerundersøgel-
se om ældre, der er gennemført i kommunen. Undersøgelsen omfatter 502 borgere, hvoraf 
219 er kommende folkepensionister i alderen 57-66 år. 

På spørgsmålet om betalingen for øget service indenfor området, rengøring, madservice, ak-
tiviteter og fritidstilbud, sagde op mod halvdelen af de kommende pensionister ja, mens de 
nuværende pensionister lige så klart sagde fra. Mere end 9 ud af 10 deltagere i undersøgelsen 
erklærer sig enig i, at pensionister selv bør gøre en indsats for at holde sig fysisk og psykisk 
friske, så eventuel hjælp fra kommune kan udskydes længst mulig. En arbejdsgruppe bestå-
ende af politikere og embedsmænd fra kommunen skal i løbet af efteråret udmønte undersø-
gelsen i reelle forslag, der kan bringes til udførelse indenfor nær fremtid. 

13. juli Tilslutningen til Kettinge Pensionistforening er flot. I øjeblikket har foreningen 200 medlem-
mer, og de er meget villige til at slutte op bag de arrangementer, som bestyrelsen tilbyder i 
årets løb, sagde Poul Jensen, på årets generalforsamling. Til bestyrelsen genvalgtes Asger Kar-
stensen, Arne Henriksen og Henning Rasmussen, mens Karen Mortensen blev afløst af Kaj Jo-
hansen. 

14. juli Pensionistforeningen for Vester Ulslev, Øster Ulslev og Godsted oplever i øjeblikket bred op-
bakning. Medlemsskaren har aldrig været større, og den ligger i dag på omkring 150, oplyste 
formanden på generalforsamlingen, Henry Paustian. Til bestyrelsen genvalgtes Anna Johansen,
Orla Christensen og Henry Larsen. 

18. juli Fhv. snedkermester Henry Hoffmann Hansen, Syrenvænget 30, Nysted, er død 86 år gammel. 
Han lærte håndværket hos Skaaning i Kettinge, og blev udlært i 1928. Derefter arbejdede han
hos Carl Lindahl i Nysted. Siden var han beskæftiget hos skibsbygger Rasmussen, Nysted samt 
på Kettinge Savværk. 

I 1953 etablerede han sig i Nysted i kompagniskab med Jørgen Henriksen. Da Henriksen døde, 
fortsatte Hoffmann Hansen alene i sit nybyggede værksted i Slotsgade. For en snes år siden 
lagde han op. Foruden ægtefællen efterlader Hoffmann Hansen en datter og en søn. 

Nysted Byhusforening
21. juli Den Gamle Biograf i Jernbanegade overtages 1. august af Byhusforeningen i Nysted. Købet er 

muliggjort gennem en kommunegaranti for de nødvendige lån, og desuden har foreningen fået
10.000 kr. af kommunen til sine aktiviteter. Foruden filmforevisning er det tanken at lave 
amatørteater, koncerter, foredragsvirksomhed og udstillinger i lokalerne. Kort sagt: Den Gam-
le Biograf skal gøres til et aktivitetscenter. 

22. juli En adskillelse af bureaudrift og foreningsledelse er baggrunden for, at Nysted Turistforening 
efter et bestyrelsesmøde i torsdags har skiftet formand. Anders Bondo, der hidtil har været 
næstformand, er rykket ind på formandsposten som afløser for Elisabeth Nicolaisen. Sidst-
nævnte er leder af turistkontoret i Nysted og er ansat af Destination Lolland. Elisabeth Nico-
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laisen fortsætter i turistforeningens bestyrelse. 

25. juli For en pris af 400.000 kr. har Jernbanemuseet i Odense købt en del af det gamle materiel fra 
Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted Banen. Det er et damplokomotiv, 2 motorvogne, 2 personvog-
ne, en pakvogn og en godsvogn. 

Dette materiel blev efter banens lukning den 31. marts 1956 opkøbt af en privatmand, Frank 
Hermind. Der er gennem årene udført et stort arbejde for at vedligeholde det gamle mate-
riel, bl.a. damplokomotivet SNNB 3, der efter et omfattende renoveringsarbejde kører lige så 
godt, som da det blev leveret i 1910.

28. juli Aalholm Gods har afhændet Bremersvold Gods med 700 hektar jord. Bremersvold har hørt un-
der Aalholm siden 1734 og omfatter 400 hektar landbrugsjord samt 2 skove, Keldskov og Pa-
deskoven. Bremersvolds karakteristiske hovedbygning stod i mange år tom, inden den for en 
halv snes år siden blev revet ned. Ved ejerskiftet indgår avlsgården og nogle tidligere landar-
bejderboliger i handlen. 

28. juli Fra april 1994 til april 1995 faldt antallet af ledige på arbejdsmarkedet i Nysted kommune 
med 22,8 %. Ledigheden i kommunen er fortsat høj: 15,8 % svarende til 427 personer i gen-
nemsnit for april i år. Dette er den næsthøjeste ledighedsprocent i den østlige del af lands-
delen, idet kun Stubbekøbing har en højere procent. 

1. aug. Jeanette Gjerssø blev i går fejret på Nysted Rådhus, fordi hun vendte hjem fra junior-europa-
mesterskaberne i pigebrydning med en sølvmedalje for sin andenplads. Turen gik fra den 
svenske by Klippan direkte til rådhuset i Nysted. Hvis Nysted Brydeklub er interesseret, og de 
fornødne faciliteter kan være til rådighed, kan det være, at næste års Europamesterskab i 
pigebrydning for juniorer kan afvikles i Nysted. Pigebrydning i Nysted blev startet i 1971 -1972
og har siden været i stærk vækst indenfor Nysted Brydeklub.

2. aug. Arbejdsmand Vilhelm Munck, Kettinge er død efter kort tids sygdom, 65 år gammel. Vilhelm 
Munck var fra Rågeleje i Nordsjælland, men flyttede til Kettinge som ganske ung. I en årræk-
ke var han mælkechauffør fra Frejlev Mejeri, og i sine sidste arbejdsår varetog han på Raaco i
Øster Toreby hvervet som portner frem til sidste vinter, hvor han gik på efterløn. Han efterla-
der sin hustru og tre døtre. 

4. aug. Der var stort rykind i "Stoppestedet" i den gamle stationsbygning, da man i går kunne markere
sin første fødselsdag. Formanden for Stoppestedets Venner, Johannes Andersen, opridsede i 
sin velkomsttale lidt af historien om Stoppestedet. Det blev etableret som et led i det pro-
jekt, der løber i kommunen over en treårig periode, betalt af Socialministeriet. Et mål i pro-
jektet var at skaffe et samlingssted for bl.a. ældre. Indretningen af lokalerne er overvejende 
sket ved frivillig arbejdskraft; det samme gælder den daglige drift. Det er derfor det hidtil er 
gået godt, sluttede Johannes Andersen.

Markbrande
8. aug. - Sørg for, at have noget vand med på markerne, når der køres med høstmaskiner. Den opfor-

dring kommer brandinspektør Hans-Erik Johnsen med efter mandagens voldsomme brand i 
Vester Ulslev. - En trykvandslukker med 10 liter vand kan gøre underværker, når der er opstå-
et en brand. 10 liter vand kan udrette meget i starten, men bedst vil det være, at landmæn-
dene sørger for at have en fyldt vandvogn holdende på marken, hvor der høstes, siger Hans-
Erik Johnsen. 

Opfordringen kommer på baggrund af de mange markbrande, der efter den tørre sommer, har 
været i området i forbindelse med kornhøsten. 

12- aug. Publikumsbesøget på Aalholm Automobil Museum og Slot har haft en nedgang på 40 procent i 
forhold til gennemsnittet i de foregående 5 års juli måneder. Vi kan ikke konkurrere med vej-
ret, og jeg forstår godt, at vore gæster ikke kommer. Hvis jeg boede i et sommerhus ved Ma-
rielyst, ville jeg heller ikke stoppe børnene ind i en bil og køre af sted for at være indendørs 
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på et museum eller slot i det vejr. Jeg ville gå ned på stranden og lægge mig, siger direktør 
John Raben-Levetzau. 

15. aug. Dorthe Bondo, der ved sidste byrådsvalg var opstillet for Borgerlisten og blev valgt, meddelte 
fredag byrådsgruppen, at hun har meldt sig ind i Venstre og agter at søge ind i Venstre's by-
rådsgruppe. Borgerlisten svarer igen ved at udelukke hende fra gruppen. 

18. aug. På baggrund af flere byggesager på havnefronten vil Teknisk udvalg nu foreslå byrådet, at der 
udarbejdes en lokal plan for området. Forslaget vil omfatte ejendomme på Strandvejen, Sø-
vej, dele af Skansevej og Fjordvej. - Vi har fået og får stadig henvendelser fra folk, der vil 
bygge om, indrette udestuer o.s.v. på havnefronten, og hvis vi ikke griber ind og får udarbej-
det en lokalplan med faste byggevedtægter på området, bliver det et noget broget billede 
havnefronten til sidst vil tegne, siger formanden for Teknisk udvalg, Bent Pedersen

18. aug. En julegås på afveje har medført en forbitret nabostrid i Nysted. Flere steder i byens bagha-
ver hygger høns og gæs sig, og det er nu blevet for meget for naboer, der føler sig stærkt ge-
neret af husdyrholdet. De har klaget til kommunen og bedt om indgreb mod fjerkræet. Ifølge 
klagerne er både høns og gæs brudt ud fra deres naturlige tilholdssted og har besøgt naboer. 
Desuden er der problemer med hanegal i den årle morgenstund. 

De nuværende regler for dyrehold i byzone giver ikke kommunen mulighed for at gribe ind, 
men formanden for Teknisk udvalg, Bent Pedersen, vil nu kontakte ejerne og bede dem sørge 
for, at fjerkræet holder sig hjemme.

21. aug. Seks landmænd i Nysted kommune kan imødese et bødeforlæg i størrelsesordenen fra 1.000 
kroner og opefter. Deres brøde er, at de forsat dyrker deres jord tæt op ad vandløb, trods det 
at loven fra 1992 friholder to meter udyrkede bræmmer langs vandløb. Trods mange henstil-
linger fra kommunen har de seks ikke bragt forholdene i orden. 

23. aug. Firmaet Brdr. Engelbredt markerer i denne uge 75 året for virksomhedens etablering i Nysted. 
Virksomheden blev startet af uldkræmmeren Marius Engelbredt, Herning, der i 1909 åbnede 
"M. Engelbredt Beklædningsmagasin" med herreekvipering, trikotage, fodtøj og klædelager i 
Nysted. Forretningen udviklede sig hurtigt og sammen med broderen, Jacob Engelbredt, star-
tede Marius Engelbredt i 1920 konfektionsfabrikken. Da den var på sit højeste, var omkring 
100 medarbejdere ansat. 

I 1949 indtraf en katastrofe, da Marius Engelbredt og svigersønnen fabrikant Oppen under en 
flyvetur styrtede ned ved Frankfurt og blev dræbt. Fabrikken blev derefter drevet videre af 
Marius Engelbredts enke, Emilie og datteren Dora. I 1964 blev Preben Høgdal ansat som kon-
torchef, og 14 år senere købte han forretningen af aktieselskabet. Firmaet beskæftiger i dag 
omkring 30 ansatte. Flere af dem har haft mødre og bedstemødre, der har syet i lokalerne i 
Adelgade. Af større kunder har virksomheden bl.a. Falck's Redningskorps og Danisco. 

26. aug. Ifølge en opgørelse, der dækker skoleåret 1994, ligger Nysted kommunes udgifter til under-
visning af skolebørn højere end både landsgennemsnit og amtsgennemsnit. I sidste skoleår 
kostede undervisning af een elev 38.282 kr. i Nysted, mens amtsgennemsnittet ligger på 
37.363 kr., og landsgennemsnittet på 37.761 kr. Årsagen til merprisen er den ulige fordeling af
elever i klasserne på de tre skoler. Brydebjerg havde sidste skoleår 260 elever, fordelt på 12 
klasser, hvilket giver en gennemsnitskvotient på 21,7. Kettinge skole havde 212 elever i 14 
klasser, et gennemsnit på 15,1. Nysted skole havde 140 elever i 9 klasser, hvilket giver en 
gennemsnitskvotient på 17,5. 

30. aug. Forretningen Nysted Helse, Adelgade 37, der indehaves af Hanne Kock, lukkes den. 14. sep-
tember. Hanne Kock åbner en tilsvarende forretning i Langgade i Nykøbing F. den 20. septem-
ber. 
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Ålholm i betalingsstandsning
31. aug. Aalholm Gods er gået i betalingsstandsning, forkynder en 6-spaltet overskrift på forsiden i 

"Lolland-Falsters Folketidende". Direktør John Raben-Levetzau ser kun 5 % chance for at 
undgå konkurs på et af landsdelens store godser og betydelige turistattraktioner. Godsets 
bankforbindelse - Jyske Bank - har lukket for yderligere kreditter. 

Dermed er fremtiden uvis for en af Danmarks bedst bevarede middelalderborge, for en af Lol-
lands smukkeste turistattraktioner og for et veteranbilmuseum i verdensklasse. Betydelige 
udgifter til generationsskiftet efter baron Johan Otto Raben-Levetzau, der døde i februar 
1992, samt svigtende indtægter fra landbruget og især skovbruget har medvirket til en mulig 
konkurs. Svigtende turistindtægter fra slottet og bilmuseet i de to sidste sæsoner har også 
medvirket til, at det økonomiske grundlag er begyndt at vakle under det store gods. Foreløbig
har ejeren, John Raben-Levetzau, et pusterum på tre måneder. Hvis ikke et rekonstruktions-
forsøg lykkes, vil det nok betyde en opsplitning af såvel skovbrug som landbrug, slot og bilmu-
seum. Slottes inventar ejes af en fond, og det samme gør den store veteranbilsamling. Begge 
dele kan forsvinde fra landsdelen ved salg, og en betydelig turistattraktion kan dermed 
forsvinde fra landsdelen. 

Aalholm slot har været i familien Raben-Levetzaus besiddelse i 270 år. Aalholm gods frasolgte 
for nylig Bremersvold gods med skove samt Grænge skov, tilsammen omkring 1.000 hektar. 
Det er mere end en tredjedel af Aalholms besiddelser. Efter dette frasalg er Aalholm slot og 
skovdistrikt på 1.700 hektar, heraf 925 ha. skov. Den offentlige vurdering er på 75 mill. kr., og
salgsprisen skønnes at kunne blive det samme. De årlige udgifter på det totalfredede slot er 
på 1,5 mill. kr. Slottet er på 8.000 etagekvadratmeter. Aalholm slot og skovdistrikt beskæfti-
ger i dag 14 medarbejdere. Desuden er 12 medarbejdere beskæftiget i turistsektoren. 

Destination Lolland, der er den overordnede turistorganisation i landsdelen, vil nu bistå med 
en rekonstruktion af Aalholm som turistattraktion. Man vil bl.a. undersøge, om der skabes en 
form for herregårdsturisme, der er meget populær i England, Skotland og Irland. Borgmester 
Leo Thorsen udtrykker tilsagn om, at kommunen vil støtte tiltag, der kan redde den store 
turistattraktion, dog ikke med penge. - Nysted og Aalholm hører sammen, siger Leo Thorsen. 
Også den nyvalgte formand for Nysted Turistforening Anders Bondo mener, at en lukning af de 
to store turistattraktioner i Nysted vil være en katastrofe. - Nu må vi lægge os i selen for at 
søge at skabe alternativer, der kan sikre turismen på stedet. Det skal ikke skorte på positiv 
opbakning fra Turistforeningens side. Anders Bondo understreger, at Aalholm har betydning for
turismen på hele Lolland. - Aalholm har været med til at gøre Nysted kendt i landskabet, så 
en lukning af de to attraktioner vil være en alvorlig sag. Uden Aalholm vil ingen kende Ny-
sted, slutter formanden for Nysted Turistforening, Anders Bondo. 

1. sept. En stærkt ophidset kvindelig socialklient bankede en urtepotte i hovedet på borgmester Leo 
Thorsen, da han i går eftermiddags blandede sig i kvindens højrøstede diskussion med en sags-
behandler. Der måtte tilkaldes politi og ambulance, og Leo Thorsen fik syet en flænge i ho-
vedbunden. Politiet foretog afhøringer og anholdte senere kvinden, der er 23 år, og hendes 
mand på 25 år. Kommunen har endvidere bedt politiet om at give parret tilhold, således at de
fremtidig ikke må opsøge rådhuset. AI kontakt skal fremover gå via politiet. 

2. sept. Kettinge Skoles ældste drenge har vundet skole-amtsmesterskabet i atletik efter have konkur-
reret med ti andre hold i Herlufsholm. Æren deles med idrætslærer John Rasmussen. 

6. sept. I et normalt år er der 35-40 brandudrykninger i Nysted kommune. Men i løbet af den sidste 
måned har der været 41 udrykninger, først og fremmest på grund af de mange markbrande. 
30 af de 41 udrykninger var til markbrande, hvoraf de to var meget store. I alt har der nu væ-
ret 62 udrykninger fra Falck i Nysted i år.
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9. sept. Formanden for Nysted Brydeklub, Leif Jantzen, har forladt posten efter næsten 12 års virke. 
Han har siddet i bestyrelsen i tilsammen 19 år, og nåede i sin aktive karriere at vinde et 
junior-DM i 1974.

13. sept. Da 34-årige Helle Rasmussen fra Nysted var narkoman, stjal hun jævnligt fra byens butikker. I 
går var tiden kommet til at sige undskyld. Første stop på turen var i Anne Maries Boghandel, 
hvor Helle bl.a. havde stjålet en del legetøj. - Ja, jeg håber, at du vil tage imod en undskyld-
ning, sagde Helle Rasmussen, og det ville butikkens indehaver, Anne Marie Simonsen, gerne. 
-Jeg håber, at du kan holde dig fra det skidt, sagde Anne Marie, da hun gav den 34-årige 
hånden. Helle Rasmussen har nu været stoffri i 9 måneder. 

13. sept. Nysted Musikskoles Støtteforening, der nu har 38 medlemmer, har efter bare et års virke kun-
net aflevere 8.000 kr. til Musikskolen, der vil anvende beløbet til indkøb af saxofoner. Støtte-
foreningen har stadigvæk en kassebeholdning på 6.500 kr. Musikskolen starter den nye sæson 
med sit største elevantal nogensinde. 130 har meldt sig i år. Heri er medregnet skolens eget 
orkester. 

13. sept. Lokalhistorisk Forening for Nysted Kommune har to større arrangementer på beddingen i dette
efterår. Den 30. oktober indledes en studiekreds over temaet: Lær at skrive dine erindringer. 
Formålet er at få især ældre folk inspireret til at nedskrive deres erindringer, som vil have 
stor betydning for de lokalhistoriske arkiver. 

Den 13. november gennemføres en lokalhistorisk aften i Frejlev Forsamlingshus. Temaet er 
her andelsbevægelsen i Frejlev, der var en af de første landsbyer i Danmark, hvor bevægelsen
slog igennem på flere områder. Det kom til udtryk i 1870-erne med etablering af mejeri, for-
samlingshus og brugsforening. Af dem er kun forsamlingshuset tilbage, men her kan man til 
gengæld glæde sig over mange aktiviteter. Arrangementet vil blandt andet omfatte en ud-
stilling af billeder og protokoller fra de tre andelsforetagender i byen. Dette materiale kom-
mer fra Frejlev Arkivets store samling, som Lars Peter Rasmussen har æren af have indsamlet 
igennem næsten 15 år. Arrangementet omfatter også foredrag af lokalhistorikeren Arne Heyn 
og endvidere gennemføres en lokalhistorisk quiz. 

14. sept. Reduktion i bloktilskuddet fra staten og samtidig stigning i Nysteds bidrag til den kommunale 
udligning, betyder et budgetmæssigt minus på omkring fem millioner for kommunen i 1996. 
For at få dette gabende hul opfyldt er det nødvendigt med en skatteforhøjelse og en stigning 
i grundskyldspromillen. Ved første budgetbehandling i aftes blev der bebudet en forhøjelse af 
skatten på 0,6 procent til 21,2 procent i kommuneskat. Grundskyldspromillen forhøjes efter 
forslaget med 0,2 til 14 promille. Kirkeskatten får også en tak opad næste år fra 1,1 til 1,25 
procent.

15. sept. Integrationsarbejdet for de bosniske flygtninge, der er knyttet til Flygtningecentret i Nysted, 
bliver nu overtaget af kommunen. Udgifterne dækkes af staten i en periode på op til 18 må-
neder. Beløbet er på 278.000 kroner pr. flygtning. Der er i øjeblikket 88 bosniere i flygtninge-
centret og 43 i andre beboelser. Sociale udgifter i forbindelse med integrationsprocessen re-
funderes i de 18 måneder med 100 procent, derefter med 75 procent. 

15. sept. Efter at Leif Jantzen i sidste uge meddelte, at han forlader posten som formand for Nysted 
Brydeklub, har bestyrelsen udpeget Ole Petersen som ny formand. Han er kendt som aktiv 
brydetræner, bl.a. for det danske pigelandshold. 

19. sept. Den varmeste sommer i mands minde har ikke haft positiv afsmitning på omsætningen på 
Nysted Campingplads. Campingchef Finn Andersen har opgjort resultatet for denne sæson til 
et minus på 6.000 overnatninger i forhold til omsætningen i gennemsnittet af de foregående 
fire år. - Det var forsæsonen, der var katastrofal, men også højsommeren bragte alt for få 
turister til Nysted. Til gengæld reddede vi os fint gennem august, siger Finn Andersen. Han 
giver den svage svenske krone hovedparten af skylden for de danske campisters svigt. - Jeg 
har adskillige eksempler på, at folk har valgt at holde billig ferie i Sverige, hvor man i år 
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virkelig har fået valuta for sine danske kroner. 

20. sept. Den hede sommer reddede ikke alene 95-sæsonen i Kettinge Svømmebad, men måske også 
1996-sæsonen. Sommervejret har bidraget til, at man har kunnet oparbejde et overskud på 
20.000 kr., og dette beløb vil være en fin stødpude, når man skal i gang med 1996-sæsonen. 
Udover flere badegæster har svømmebadet også fået en flot opbakning gennem tegning af 
medlemskaber og direkte støtte fra firmaer og enkeltpersoner, oplyser formanden for Svøm-
mebadets Venner, sognepræst Ramund Kværnø; medlemskaber hos aktive svømmere er steget
fra 53 til 79 I gennemsnit har der været 44 besøgende pr. åbningsdag. 1996 sæsonen indledes 
Kristi himmelfartsdag den 16. maj 1996. 

21. sept. Nysteds gamle biografbygning åbner som værksted for skolebørn den 2. oktober. Byhusfore-
ningen, der står for driften, har modtaget 25.000 kroner i tilskud fra Folkeoplysningsudvalget,
og der er nu sendt invitationer ud til skolebørn i 4.-7. klasse i kommuneskolerne. Indtil 1. no-
vember er der åbent mandag og onsdag eftermiddage og efter den 1. november er der åbent 
hver eftermiddage undtagen tirsdag. 

Byhusforeningen har oprettet et korps på 5 medlemmer, der skal forestå driften på stedet: 
Helle Tolshave, Ulla Werner, Lise Werner, Hans P. Marconi og Marianne Chrøis. 

25. sept. Berit Henriksen fra Herritslev, 42-årig oversygeplejerske, overtager fra nytår ledelsen af Ny-
sted Kommunes sundhedsafdeling. I sit nye job får Berit Henriksen ansvaret for den integre-
rede døgnpleje, 80 nye ældreboliger, dagcentret med tilknyttet telebus, køkken, cafeteria og 
madudbringningsordning. I alt er der tilknyttet 110 medarbejdere ved Nysted Kommunes 
Sundhedsafdeling. 

27. sept. Nysted Skakklub skifter nu adresse. Efter 31 år i kælderen på Villa Rosenly i Adelgade flytter 
klubben sine aktiviteter til Stoppestedet i den gamle stationsbygning, hvor der trænes hver 
torsdag. 

Alligevel vindmøller?
28. sept. Med 9 stemmer mod 6 besluttede Nysted Byråd i aftes at bryde med hidtidig politik og at gøre

Nysted til en vindmøllekommune. Motiveringen hos flertallet var, at den videre drift af Aal-
holm Slot og Automobilmuseum er af så vital betydning for kommunen, at man må acceptere 
opstilling af ni vindmøller ved amtsvejen mellem Nysted og Kettinge på godsets jorder. Der er 
dog lang vej endnu før redningsplanen kan bringes til endelig udførelse. Den nye lokalplan 
skal til høring hos borgerne, og amtet skal vedtage et regionplantillæg, før byggeriet kan sæt-
tes i gang. Det generelle regionplantillæg, der vil være afgørende for planerne, kan tidligst 
ventes færdigt og politisk godkendt til foråret. 

29. sept. Opførelsen af tre skolepavilloner ved Brydebjerg vil være en acceptabel løsning på de aktu-
elle pladsproblemer, mener undervisnings- og kulturudvalget. Fra næste skoleår vil eleverne 
ganske enkelt ikke kunne være i de nuværende lokaler på Brydebjergskolen. Hvis pladsproble-
merne kan løses ved pavillonbyggeri, skal der formentlig opføres tre af slagsen, og de skal 
være parat til indflytning i august 1996. 

30. sept. Nysted Børnehave kunne i går indvie en tilbygning til lokalerne på Aarestrupvej. Ved udvidel-
sen får børnehaven plads til nye aktiviteter, og de lydisolerede rum kan anvende til f.eks. ryt-
mik og sovesal efter behov. 

2. okt. Den 39-årige souschef ved Social- og sundhedsforvaltningen i Maribo kommune, Mikael Buhl, 
tiltræder den 1. november som socialchef i Nysted kommune. Han afløser Birthe Funk, der 
har valgt at stoppe af helbredsmæssige årsager. 

4. okt. Landsdelens eneste Naverklub kan med 15 medlemmer fejre sit 40-års jubilæum den 16. okto-
ber. Efter at have haft til huse forskellige steder - bl.a. det gamle Nysted Hotel og senere i 
daværende vognmand Simon Hansens garage - blev Naverhulen flyttet til den gamle kommu-
nalstue i Vantore Forsamlingshus. I 1980'erne kunne naverne rykke ind i fine lokaler i den 
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gamle stationsbygning. 

Naverklubbens første oldermand var murermester Knud Truelsen. Han blev efterfulgt af vogn-
mand Simon Hansen, og nu er det elektriker Kurt Leth, der er oldermand. I styrelsen sidder 
endvidere tømrer Bent Hansen som skatmester og murermester Niels Andersen som bisidder. 
At "Gå på valsen" var et kendetegn for naverne, og det var tidligere nødvendigt at have været
på valsen for at blive medlem. Det krav er der blevet lempet på. Af de nuværende medlem-
mer har kun den 92-årige tømrer Poul Hansen, Stubberup, været på valsen. Han har været 
naver siden 1927, da han blev medlem af naverklubben i Hamborg. 

I Schweiz vil man et eller andet sted endnu kunne se et minde om hans tid på valsen. Hans 
cykel er efterladt i et træ, formentlig godt overgroet. 

5. okt. Nysted og omegns Husholdningsforening markerer den 7. oktober 50-året for foreningens op-
rettelse. Den første formand var Ingeborg Jensen, der først havde 2 år på posten og senere 
igen var formand fra 1949 til 1959. I mellemtiden havde Ingeborg Adrian haft 4 år som for-
mand. Marie Rasmussen var formand i 2 år, hvorefter Karen Leth havde hvervet i 16 år. Hun 
efterfulgtes af Frida Hansen, der varetog posten i 4 år. Siden 1980 har Helga Høj Hansen 
siddet på formandsposten til stor glæde for de 63 medlemmer. 

7. sept. I forbindelse med den omfattende undersøgelse af hele ældreområdet i Nysted kommune er 
der foretaget en sammenlignende undersøgelse af udgifter og personalenormering i Nysted og
3 andre kommuner, som Nysted kan sammenligne sig med. 

Heraf fremgår det, at den årlige udgift pr. person i Nysted er 29.500 kr. for alle der er fyldt 67
år. 2 af sammenligningskommunerne har lavere udgifter, godt 25.000 kr. og godt 20.000 pr. 
person over 67 år. Den 3. sammenligningskommune ligger 5.000 kr. over Nysted, men det skyl-
des en anden struktur på ældreområdet i den pågældende kommune. Med hensyn til persona-
le ligger Nysted med 85 fuldtidsansatte pr. 1.000 over 67 år, også over de 2 andre kommuner. 

7. sept. Nordisk Syntese i Frejlev udvider nu virksomheden med en 330 kvadratmeter nybygning. Den 
skal rumme produktions- og lagerlokale bl.a. til pakning af vejsalt. Den nye hal kommer med 
tilhørende maskiner og andet inventar til at koste omkring 1,2 millioner kr. Samtidig indfører 
virksomheden miljøstyring i et samarbejde med Miljø- og Energiministeriet. Med miljøstyring 
koster total projektet 1,6 millioner kr. Heraf har EU ydet 400.000 kr. 

Virksomheden fremstiller skosværte og en række teknisk-kemiske produkter, f.eks. shampoo, 
materialer til bilpleje, rengøringsartikler, møbel plejemidler, veterinærprodukter, helsepro-
dukter, ukrudtsmidler, loppepulver og meget andet. Virksomheden har en medarbejderstab på
10 personer, hvortil kommer midlertidigt personale i perioder med ekstra travlhed. 

9. okt. Ved 50-års jubilæumsfesten for Nysted og Omegns Husholdningsforening blev den 93-årige 
Ingeborg Levisen udnævnt til æresmedlem. Hun har været medlem i samtlige 50 år. Nu er 
foreningen klar til de næste 50 år. Landsforeningen er blevet nedlagt, men en ny er under 
start i samarbejde med Danske Landboforeningernes Husholdningsudvalg.

9. okt. Inkassoafdelingen hos Skatteforvaltningen i Nysted har på 1 år kradset 12 millioner kr. hjem til
kommunens og andre offentlige kasser. Af årsberetningen for skatteforvaltningen fremgår det,
at de samlede restancer til offentlige kasser ved udgangen i juni i år var 29,6 millioner kr. Det
er knap 1 million kr. mindre end ved begyndelsen af juni 1994. De gebyrer, som kommunen 
indførte for at få folk til at betale til tiden, har indbragt knap 350.000 kr. 

Langt den største del af restancerne stammer fra personskatter, knap 14 millioner kr. Næst-
største post er bidrag med 7,3 millioner kr. Disse bidrag dækker bl.a. over børnepengene. 

12. okt. Byrådet besluttede i aftes, at de 3 eksisterende skoler skal bevares frem til år 2005. De akut-
te pladsproblemer løses fra 1996 med etablering af en pavillon ved Brydebjergsskolen. 
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12. okt. Nysted Byråd fastsatte i aftes den kommunale beskatningsprocent for 1996 til 21,2. Grund-
skyldspromillen blev på 14 og kirkeskatteprocenten fastsattes til 1,25. Der er tale om stignin-
ger i alle 3 tilfælde: Den kommunale beskatningsprocent stiger med 0,60, grundskyldspromil-
len med 2,0 og kirkeskatten med 0,15. Udskrivningsgrundlaget er på 434.686.000 kr. Med den 
nye skatteprocent skulle det give 92.153.000 kr. i kommunekassen. Grundskyldspromille på 
14,0 giver en indtægt på 4.689.300 kr. 

14. okt. Det unge par, han 25 år og hun 23 år, der den 31. august gik amok på Rådhuset i Nysted og o-
verfaldt borgmester Leo Thorsen, fik i går deres sag pådømt. Dommen lød på 40 dages fæng-
sel til kvinden og 20 dages hæfte til manden. 

16. okt. Tømrermester Anders Jensen, Kettinge, har købt Frejlev Tømrerforretning & Byggeindustri af 
indehaveren Erling Jørgensen. Anders Jensen vender dermed tilbage til den virksomhed, hvor 
han startede som læredreng. Han nedsatte sig som selvstændig 1. maj 1989 og fik fra starten 
mulighed for at bruge faciliteterne i den virksomhed, som han nu har overtaget. 

17. okt. En elev på Nysted Efterskole måtte for nogen tid siden stå skoleret, da han "kom til" at putte 
en udstillet kniv i lommen under et besøg i en forretning i Nysted. Det så indehaveren, og så 
fik tyveknægten besked på enten at endevende tøjets lommer eller at blive afhentet af poli-
tiet. Han valgte det første og blev bedt om at lægge tøjet, så forretningsindehaveren kunne 
undersøge omfanget af rapseriet. Derefter blev drengen sendt ud af forretningen og måtte 
løbe spidsrod tilbage til Nysted Efterskole. 

Her var der ingen trøst at hente: Eleven havde forbrudt sig mod skolens reglement og blev 
bedt om at rejse hjem. I mellemtiden havde forretningsindehaveren forbarmet sig og var kørt 
til skolen med tøjet i en pose. - Det var ikke min mening at sende drengen nøgen hjem, men 
sagen kom lidt ud af kontrol, siger forretningsindehaveren om det usædvanlige optrin. 
- Drengen indrømmede tyveriet og blev derfor bortvist, siger efterskoleforstander Anders 
Bondo, men da drengen ikke har klaget, gør vi ikke mere ud af sagen. 

17. okt. Lollandsfonden har beriget en række foreninger på Nysted-egnen med 44.000 kr. af fondsmid-
lerne. Fondens kapital er 5 millioner kr. og det er filialdirektør Gitte Frederiksen, der admini-
strerer de lokale tilskud. I alt 20 foreninger har fået glæde af de mange penge. 

18. okt. I flygtningecentret i Nysted kan man se frem til fyringer, når de bosniske flygtninge får asyl og
dermed flytter bort. Centret i Nysted har tilsyn med alle de satellitboliger, der er skaffet til 
asylansøgere i hele amtet, således at de har kontakt med mellem 600 og 700 beboere. Der er 
11 ansatte i centret, der så det seneste er suppleret med yderligere 3 samt 1 ekstra sygeple-
jerske. Fremtiden for centret er uvis. Kommunen har besluttet, at man ikke vil have multi-
etniske grupper, altså blandede grupper, i centret, og så kan det være svært at se, hvad der 
skal ske efter januar kvartal 1996. 

20. okt. En 42-årig butiksindehaver i Nysted bliver nu sigtet for blufærdighedskrænkelse og ulovlig 
tvang, efter at hun i slutningen af august tvang en 15-årig skoledreng til at smide tøjet i sin 
butik. Den 15-årige dreng, som var elev på Nysted Efterskole, bliver også sigtet, men for bu-
tikstyveri. 

Til sagen siger kriminalinspektør Bent Jørgensen, Nykøbing F.: - Vi kan under ingen omstæn-
digheder acceptere selvtægt. Selvom vi ikke kan sende en patrulje, vil butikstyve blive straf-
fet, hvis personalet indgiver anmeldelse. 

Foreningen Norden 50 år
21. okt. Foreningen Norden i Nysted kan på onsdag markere 50-året for sin oprettelse. Det skete den 

25. oktober 1945. Foreningen Nordens forgænger var foreningen Det Frie Nord, hvis formand 
var redaktør Leo Dane. Denne forening nedlagde sig selv den 25. oktober 1945 og blev samme 
aften den nye forening. 
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Til bestyrelsen valgtes sognepræst Johannes Boysen, Øster Ulslev, der blev formand, bankbe-
styrer Westergård Olsen, Nysted, sognefoged Johansen, Rørgården, Herritslev, bestyrer Wes-
trup Gleie, Kettinge, lærerinde, frøken Ruth Wille, Nysted, apoteker Møller, Nysted, arbejds-
mand Niels Larsen, Nysted, gårdejer Erik Andersen, Lindeskovgård, Karleby og forstassistent 
Brøndgård. 

Arbejdet i Foreningen Norden har været grundlaget for etableringen af  venskabsbyforbindel-
ser. Samarbejdet med Hedemora i Sverige indledtes i 1947. Senere kom Vinstra i Norge til, og 
derefter Vehkalathi i Finland. Venskabsbystævne holdes normalt hvert 2. år. Der er omkring 
80 medlemmer i Foreningen Norden, der foruden samarbejdet med venskabsbyerne også har 
haft udveksling af skoleelever på programmet. 

Efter pastor Boysen blev Magda Andersen formand. Hun efterfulgtes af Margaretha Heyn, der 
blev afløst af sin mand Arne Heyn. Han overdrog senere posten til hende, og hun fortsatte til 
for snart 4 år siden, hvor Børge Stenstrup valgtes.

23. okt. Fotograf Poul Bøgelund Rasmussen, Wichmandsvej, Nysted er afgået ved døden efter lang tids
sygdom. Sammen med sin far, fotograf A. Rasmussen, drev han i en lang årrække en fotograf-
virksomhed i Jernbanegade i Nysted og herfra udgik et omfattende arbejde med at beskrive 
byen, egnen og den mennesker i billeder på en fremragende måde. Poul Bøgelund Rasmussen 
måtte for en halv snes år siden opgive forretningen på grund af sygdom, og blev i sine sidste 
år kærligt plejet af sin søster, Inger. En betydelig del af afdødes fotoarkiver overdraget til 
Lokalhistorisk Arkiv i Nysted.

25. okt. Kunstforeningen i Nysted er i gang med at forberede endnu en kunstnerisk sværvægter. 
"Paper in Art" skal være en begivenhed, der i kunstnerisk omfang nærmer sig den flotte Papir-
biennale, som Kunstforeningen afviklede i 1989. 

Formanden for Kunstforeningen, Elisabeth Nicolaisen, oplyser, at det er tanken at invitere 12 
kunstnere fra Danmark, USA, Kina, Spanien, Ægypten, Tyskland, Schweiz og Japan, og dere-
fter skal der følges op med udstillinger det meste af sommeren i Nysted. - Der bliver arbejdet
med værksteder og udstillinger i Vandtårnet og i de gamle pakhuse. Desuden er der truffet 
aftale med Merete og John Raben-Levetzau om at inddrage Aalholm Slot som aktivitets- og 
udstillingsområde. Kunstforeningen arbejder med et budget på 350.000 kr. for sommerens 
store kunstarrangement. 

26. okt. Undervisningsudvalget har besluttet sig at løse pladsproblemerne i skolevæsenet med en pa-
villonbyggeri til knap 2,3 millioner kr. ved Brydebjergskolen. Af udgiften må de godt 2 milli-
oner kr. finansieres ved lån. Byggeriet skal stå færdigt i sommeren 1996, så det kan tages i 
brug med det nye skoleårs start efter sommerferien.

27. okt. Mekaniker Torben Jørgensen, der for 3 år siden overtog den gamle smedje i Kettinge, er i gang
med at udvide virksomheden. Der opføres i øjeblikket en værkstedsbygning på 160 kvadrat-
meter, hvilket næsten vil betyde en fordobling af forretningsarealet. 

Siden den 32-årige Torben Jørgensen startede på bar bund, har han kunnet glæde sig over at 
have fået overdraget forhandlingen af den polske traktor "Ursus". Desuden har han overtaget 
forhandlingen af Renault-traktorer og landbrugsmaskiner. I alt er der ansat 5 medarbejdere på
værkstedet, der som i den gamle smedjes tid udfører mangeartede opgaver. Virksomheden er 
først og fremmest servicevirksomhed for landbruget, men da der har vist sig et stort behov for
at få istandsat havemaskiner, er der i sæsonen afsat næsten 1 mand alene til dette arbejde. 

The Cottage på tvangsauktion
28. okt. Restauratør Per Winther drejer nøglen om på The Cottage den 15. november efter mange lan-

ge overvejelser. - Det har været en hård kamp på det seneste, og vi har tabt den, siger Per 
Winther, der må se kro og hotel på tvangsauktion om et par uger. 
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Det er Realkredit Danmark, der har begæret The Cottage på tvangsauktion. Ejendommen er 
vurderet til 2,88 millioner kroner, og en væsentlig del af dette beløb skyldes det byggeri af 
hotelværelser, som Per Winther gennemførte i 1988. - Vi kan forlade The Cottage uden dårlig 
samvittighed, siger Per Winther, men terminerne kunne vi ikke klare. Alle andre har fået de-
res penge. Gurli og Per Winther har drevet The Cottage siden 1983. 

31. okt. Kurt Olsen, Kettingevej 104, Kettinge, kom ud for en overraskelse, da han forleden røgtede 
sine garn i Guldborgsund ud for Frejlev Skov. Fangsten bestod af en ørred på 7,9 kg og en 
længde på 86 cm. Den store ørred, som ikke kan købes i en forretning for under 300 kr., er nu
fileteret og sendt til røgning. Den spises af familien. 

Skalkekorset repareres
2. nov. En brist i den nederste del af træværket er årsag til at Skalkekorset i Frejlev skal gennem en 

større reparation i en kommende tid. Det nuværende Skalkekors har stået på sin plads siden 
foråret 1953. Det blev fremstillet og leveret af daværende tømrermester J.P. Jørgensen, og 
det bliver det nuværende værksted i hans virksomhed, der skal foretage reparationsarbejdet. 
Tømrermester Anders Jensen har påtaget sig opgaven. Forud for det nuværende Skalkekors 
stod et andet kors med en lidt anden placering ved Enghavevej. Det havde stået der i 93 år. 
Det oprindelige Skalkekors blev rejst i 1533 som straf over de Frejlev-bønders skalkagtighed. 
Der skal til evig tid stå et Skalkekors i Frejlev. 

4. nov. I løbet af et par minutter blev det endelige punktum i går sat for selskabet Restaurant Tiden-
de ApS, der i foråret blev erklæret konkurs. Kreditorerne får ikke noget ud af deres krav på i 
alt 146.710 kr. De omkostninger, der har været ved behandling af boet, herunder salær til 
advokaten, betales af staten. 

4. nov. Ejendommen Egevænget 2-4 i Nysted, der tidligere rummede den nu konkursramte elektro-
nikvirksomhed Poxy Print, er nu sat til salg. Prisen er sat til 2,5 millioner kr., mens ejen-
domsvurderingen er på 2.250.000 kr. Ejendomsmægler Jørgen Danielsen, Nysted skønner, at 
de samlede byggeudgifter har været en halv snes millioner kr. 

Efter lukningen af Poxy Print for godt 2 år siden blev bygningerne tømt for maskiner og inven-
tar. Derefter har nogle af lokalerne været lejet ud til undervisning af bosniske flygtninge. I 
øjeblikket er der lejemål for JE Design, der bruger nogle af lokalerne til værksted. Endvidere 
har Bo- og Naboskab kantine og arbejdsrum i bygningen. Jørgen Danielsen vil først og frem-
mest søge at få en eller flere erhvervsvirksomheder gjort interesseret i at købe ejendommen, 
der er placeret i et industriområde. Skifterettens konkursbehandling af Poxy Print fortsætter 
og kan ikke sluttes før ejendommen er solgt. 

14. nov. Sild og brændevin hører sammen, ingen tvivl om det. Det var tilsyneladende også tilfældet i 
1876, da Frejlev fik sin - og landsdelens - første Brugsforening. Optegnelserne fra dengang 
viser, at brændevin var der meget af, ligesom adskillige tønder sild var anført på listen over 
varer. Det fremgik af den beretning, som Arne Heyn gav i aftes ved det møde, som Lokalhis-
torisk Forening for Nysted Kommune havde arrangeret i Frejlev Forsamlingshus. Emnet var: 
Andelsbevægelsen i Frejlev, og den omfattede foruden Brugsen også mejeriet og forsamlings-
huset. Bestyrelsen for Brugsen besluttede også, at der altid skulle stå en dåse med tobak 
fremme, som medlemmerne frit kunne stoppe deres piber med. Til gengæld fik udsælgeren 
(som ud-deleren dengang blev betegnet) 15 kr. årligt for denne medlemsservice. Brugsen blev 
åbnet den 1. september 1876. 

I marts 1884 besluttede man at opføre et andelsmejeri i Frejlev, og allerede den 16. juli sam-
me år kunne mejeriet tages i brug. Fra starten havde mej riet 57 andelshavere med tilsam-
men 328 køer. Det var landets syvende andelsmejeri og Lolland-Falsters første. Forsamlings-
huset blev også etableret som andelsforetagende i 1884. Først i 1913 fik Forsamlingshuset 
elektrisk lys, kunne formanden for Forsamlings- huset, Lars Peter Rasmussen, oplyse. Alle 3 
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andelsforetagender nåede at fylde 100 år, men i dag er der kun forsamlingshuset tilbage. 

17. nov. Nysted og omegns Sportsfiskerforening har holdt generalforsamling. Formanden, Gert Seve-
rinsen, kunne i sin beretning oplyse, at der i det forløbne år er gennemført 12 fisketure. For-
eningen, der har 52 medlemmer havde et underskud på 3.800 kr., ud af årets omsætning på 
godt 40.000 kr. Hardy Høj genvalgtes til bestyrelsen, mens Henrik Jensen og Arne Larsen 
nyvalgtes i stedet for Flemming Skafte og Michael Nættermann. 

23. nov. På årsmødet i Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite udtrykte formanden, politias-
sistent Ebbe Thiesen, bekymring over anvendelsen af sprøjtegifte samt over drikkevandssi-
tuationen. Han pegede bl.a. på, at Nysted kommune har måttet lukke en af sine vandboringer
på grund af forurening. 

Ebbe Thiesen beklagede også, at Storstrøms Amt stadigvæk sprøjter vejrabatter. - Vi er af den
opfattelse, at det rent færdselsmæssigt ikke kunne begrunde en sprøjtning. Ebbe Thiesen 
nævnte også det lokale arbejde der gøres for at sikre bestanden af Majgøgeurten i Klostermo-
sen. Den sjældne art var i foråret gået tilbage til kun 30 eksemplarer, men gennem et sam-
arbejde med menighedsrådet, som ejer området, samt spejderne, der bruger det, er der håb 
om, at bestanden kommer op igen. Til lokalkomiteen genvalgtes Lis Clemmensen, Henning 
Hansen og Erling Hansen. 

28. nov. Aalholm Gods og ejeren, John Raben-Levetzau får yderligere en frist på 3 måneder til at finde
en løsning for den fortsatte drift. Godsets store kreditorer, Jyske Bank med et tilgodehavende
på 108 millioner kr. og Nykredit med 3,8 millioner kr., sagde på et møde i skifteretten ja til at
lade godset køre videre foreløbig frem til den 27. februar 1996. De samlede passiver i Aalholm
Gods og en række datterselskaber, ligeledes ejet af John Raben-Levetzau, er på i alt 238 mil-
lioner kr. Ejendommene, der foruden godset omfatter en række mindre gårde og skove, re-
præsenterer tilsammen en værdi på omkring 120 millioner kr. Gælden overstiger hermed vær-
dierne med omkring 118 millioner kr., og heraf skyldes de 108 millioner kr. alene til Jyske 
Bank. 

Til de i alt 107 kreditorer, hvoraf langt de fleste har krav på under 100.000 kr., vil der være 
mellem 1 og 1,5 millioner kr. Det svarere til en dividende på under 1 %, hvilket er for lidt til 
at der kan gennemføres en tvangsakkord, som giver John Raben-Levetzau mulighed for at 
fortsætte driften af Aalholm Gods. - Jeg er godt tilfreds med udfaldet, for nu har vi fået den 
fornødne tid til at fortsætte vores arbejde, sagde John Raben-Levetzau efter Skifterettens 
afgørelse. 

28. nov. Forfatteren Johannes Møllehave talte i aftes ved et arrangement i Nysted Kirke arrangeret af 
Foreningen Aarestrups Hus. Foredraget var krydret med anekdoter om Aarestrups liv i Nysted, 
og Johannes Møllehave tolkede flere af Aarestrups digte fra prædikestolen. Forfatteren blev 
så begejstret for den lokale komites bestræbelser på at genskabe Aarestrups Hus, at han efter
foredraget skænkede 3.000 kr. til arbejdet. Alt i alt skaffede arrangementet 10.000 kr. i kas-
sen til arbejdet med Aarestrups Hus. 

29. nov. Den planlagte vindmøllepark på Aalholms jord ved Bødkergården øst for Nysted by vil kræve 
tilførsel af en kapital på mindst 108 millioner kr. Heraf vil blive udbudt salg af andele til 4 af 
de 9 møller for i alt 48 millioner kr. 4 andre møller finansieres af SEAS, og den sidste mølle af 
Aalholm Gods, bl.a. for de midler, der indkommer som erstatning for de jordlodder, som stil-
les til rådighed. Det bliver så op til kreditorerne at vurdere, om de vil acceptere mølleparken 
som en realistisk redningsplan for Aalholm Gods, når betalingsstandsningen udløber om 3 må-
neder. 

1. dec. Det kommunale vandværk i Nysted kunne i går tage en ny boring nord for Folehaven i brug, og
dermed råder vandværket igen over 2 boringer. Der er blevet foretaget analyser af 72 skade-
lige stoffer, og rapporten fra Levnedsmiddelkontrollen attesterer, at vandet er af fremragende
kvalitet. Alle prøver for uønskede stoffer viste nul. 
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4. dec. Ved årets juleoptog i Nysted i går, søndag, fik B1990 førstepræmien, der var udsat af Handel-
standsforeningen. Emnet var: Levende juletræer. Af de 11 deltagende hold fik Badminton-
klubben 2. præmien for deres iscenesættelse af "Hyrdinden og skorstensfejeren". FDF i Ket-
tinge hjemførte 3. prisen med deres kæmpemæssige adventskrans. Handelsstandsforeningen 
høstede mange roser for arrangementet. Der var samlet mange tilskuere i Nysted gader. 

8. dec. På generalforsamlingen i Døllefjelde-Musse Idrætsforening beklagede formanden, Frede Jus-
tesen, i sin beredning, at det er vanskeligt at skaffe ledere, navnlig til ungdomsholdene. Han 
understregede, at der har været tilfredshed med indsatsen fra både spillere og trænere. De 
har trænet flittigt 3 gange om ugen, men det var altså ikke nok til at blive i Danmarksserien. 
Til bestyrelsen genvalgtes Tom Nielsen, der afløser Roland Petersen. Der var genvalg af Nete 
Lagerbon, Arne Petersen og Frede Justesen. 

8. dec. Billedkunstneren Erik Bischoff er død på Centralsygehuset i Nykøbing F. 81 år gammel. Han var
ud af en gammel slægt af garvere, som bosatte sig ved Nysted i midten af det forrige århun-
drede. Erik Bischoff blev udlært hos faderen, Frederik W. Bischoff, og i 1950-erne overtog han
det hjemlige garveri. Efterhånden ophørte det gamle håndværk på grund af den tekniske ud-
vikling. Erik Bischoff kunne derefter koncentrere sig om billedkunsten, som han havde be-
skæftiget sig med siden sin pure ungdom. 

Han debuterede på Kunstnerens Efterårsudstilling i 1936 med tegninger og akvareller. Senere 
opdagede han de udtryksmuligheder, som ligger i sten, træ, marmor, metal og andre materia-
ler. Gennem en årrække deltog Erik Bischoff med billedhuggerarbejder på alle store udstillin-
ger herhjemme. Endvidere har han udstillet i Sverige og Tyskland. Hans værker blev købt af 
bl.a. Kulturministeriet og kunstmuseer rundt om i landet. Desuden erhvervede mange kunst-
foreninger, kommuner og virksomheder på Lolland-Falster værker af Erik Bischoff. 

Gennem årene modtog Erik Bischoff en del legater. Af speciel betydning for hans kunstneriske 
udvikling var Dronning Ingrids Rejselegat, som han modtog 2 gange, og som førte ham til Rom,
hvor han opholdt sig på Det Danske Akademi. I forbindelse med Erik Bischoffs 80 års fødsels-
dag i fjor, fejrede Nysted kommune sin lokale kunstner med en flot udstilling af hans værker. 
Ved samme lejlighed afsløredes et nyt værk i sten foran Rådhuset, hvor et tidligere erhvervet 
værk blev nyopstillet samme sted. Dagens højdepunkt blev, at borgmester Leo Thorsen ud-
nævnte ham til æreskunstner i Nysted. Foruden sin hustru, Ruth, efterlader Erik Bischoff sig 2
døtre. 

13. dec- Nysted Kirkes pigekor, der ledes af organist Rikke Juul Thomsen, er i gang med at indspille en 
CD med en halv snes numre. SN's Kultur- og Erhvervsfond har ydet et tilskud på 10.000 kr. til 
færdiggørelse af indspilningen. 

14. dec. Efterårets store samtaleemne i Nysted har fået sin afgørelse i retten. Anne Svendsen, indeha-
ver af Nysted Mole, fik i går en betinget dom uden fastsættelse af nogen straf. Hvis hun ikke 
begår ulovligheder i 1 år, sker der ikke mere i sagen. Det var hendes behandling af en butiks-
tyv, der vakte opsigt og blev omtalt i alle landets aviser. Anne Svendsen fik sin dom for blu-
færdighedskrænkelse og ulovlig tvang, da den unge efterskoleelev tilegnede sig en dolk, og 
Anne Svendsen tvang ham til at klæde sig af, for at hun kunne visitere ham. Den unge elev 
slap med en advarsel. 

15. dec. Musse, Brydebjerg og Frejlev Skov får etableret nye rensningsanlæg i løbet af 1996/97. De 
nye anlæg skal erstatte de eksisterende trix-anlæg. De nødvendige kloakledninger mellem 
husstandene og anlæggene eksisterer allerede i forvejen. Der skal desuden laves nye kloak-
ledninger ved Trekanten i Frejlev, så ejendommene der, kan blive tilkoblet det store rens-
ningsanlæg ved Brandtvejen. I 1996 er der afsat 1,5 millioner kr. og i 1997 40.000 kr. til disse 
anlæg.

19. dec. Et maleri, der blev udført i 1945, af Nysted-maleren Franz Landt, er kommet i kommunal eje.
Maleriet er for en favorabel pris erhvervet fra en kunsthandler i Sakskøbing. Franz Landt var 
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broder til de 2 kendte fiskere, Alfred og Niels Landt. Franz Landt rejste på et tidligt tidspunkt
fra Nysted, og efter nogle år - som sømand - blev han lods. Blandt kunsten på Rådhusets væg-
ge findes i forvejen 2 andre malerier af Franz Landt. Nyerhvervelsen viser et sejlskib i hårdt 
vejr. 

The Cottage får ny ejer
20. dec. Realkredit Danmark købte i går restaurant The Cottage for 1,5 million kr. og solgte straks 

virksomheden videre til en foreløbig anonym køber. The Cottage ventes genåbnet om et par 
måneder, når den nye ejer har haft tid til at gennemføre nogle forbedringer. 

22. dec. Ved årets byturnering i Nysted Skakklub blev Kurt Stoltze for 13. gang bymester. 

23. dec. Omkring 70 pensionister deltog i går i en julesammenkomst på Aalholm Slot, hvor godsejer 
John Raben-Levetzau bød velkommen. Bjørn Ohl stod for oplæsningen, og der blev serveret 
gløgg m.m.

28.dec. Bodil Ohl fra organisationen International Børnehjælp har før jul sendt 4.000 julebreve ud til 
de mange danskere, der har tegnet fadderskaber for børnehjælpens børn i Indien, Bangla-
desh, Sri Lanka, Uganda og Guatemala. - 1995 har været et fint år for International Børne-
hjælp, der har vundet stor forståelse for sit arbejde i fremmede verdensdele, siger Bodil Ohl. 
Bodil Ohl rejser selv til foråret til Uganda for organisationen for at sætte et nyt hjælpepro-
jekt i gang for truede afrikanske børn. 
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1996: Forsiden af den trykte udgave
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1996: Forord til den trykte udgave
Kære Nystedborgere! 

1996 blev året, hvor Nystedkrøniken skiftede redaktør. Den 1. april blev skæringsdagen, hvor 
Aage Poder slap tøjlerne og overgav ansvaret til Kaj Nilsson, Nysted. Det er anledning til at 
sige Aage Poder tak for en forbilledlig indsats for at bevare nutidshistorien for eftertiden. Jeg 
håber, at jeg vil være i stand til - blot nogenlunde - at leve op til den tradition, som C. A. 
Hansen startede, og som igennem årene er videreført af navne som Grønbech Jørgensen, 
Sigrid Mogensen, Ellen Yde og sidst Aage Poder. 

Hvis man i forordet skal fokusere på noget væsentligt fra året, der svandt, falder det natur-
ligt at bemærke sig, at en af Nysteds frontkæmpere igennem en menneskealder, Ellen Yde, er
død, 83 år gammel. Mange af kommunens nuværende borgere kender måske kun lidt til Ellen 
Yde, for siden hun blev 60 helligede hun sig fortrinsvis familielivet. Men for alle, der er lidt 
ældre, tegner der sig et billede af en stout kvinde, der overkom en højt estimeret lærerger-
ning ved Nysted skole, samtidig med at hun havde kræfter til i 16 år fra 1958 til 1974 at kæm-
pe for en udvikling i den by, der, da hun trådte til, i dagspressen betegnedes som en tornero-
seby, der havde glemt at udvikle sig i årtier. Ellen Yde tog uforfærdet fat på den utaknemlige 
opgave: at skabe byudvikling i et samfund, der egentlig helst ville være fri for ændringer. Hun
lod sig vælge til formand for ejendomsudvalget og kom derved til at stå i spidsen for alle de 
udstykninger, som fandt sted i 60-erne på Fjordvej og i det såkaldte "pipkvarter". Hun havde 
også et stærkt ønske om at tilføre kommunen nye industrivirksomheder; men det lykkedes 
knapt så godt. At hun også fik tid til at repræsentere sit parti, Det radikale Venstre, som fol-
ketingskandidat i Nakskov-kredsen i flere perioder, fuldender blot billedet af en flot person-
lighed, der gav sig fuldt ud for de idealer, hun stod inde for. 

Æret være Ellen Ydes minde. 

Kaj Nilsson, krønikeredaktør.
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1996
2. jan. 77 gange nåede Falcks 10 brandfolk i Nysted i 1995 at rykke ud med de 2 køretøjer, 1 sprøjte 

og 1 tankvogn, som de har til rådighed. På et normalt år er der 35-40 brandudrykninger i kom-
munen. Det er 45 markbrande i august måned, der er årsagen til det stærkt forøgede antal 
brandudrykninger. 

4. jan. 1 tolk til serbokroatisk-dansk, 1 socialformidler og 1 integrationsmedarbejder skal ansættes af
Nysted kommune til at deltage i arbejdet med integrationen af de bosniske flygtninge. 

5. jan. Miljøminister Svend Auken har sat Nysted kommune i gabestokken for at svigte sit miljøtilsyn 
med landbrug og virksomheder. Nysted kommune befinder sig på ministerens "sorte liste" sam-
men med 25 andre kommuner. Borgmester Leo Thorsen svarer: Vi har opprioriteret vores ind-
sats, og inden for de seneste 2 år har vi tilset lidt over halvdelen af landbrugene i kommunen.

6. jan. En udvidelse af værelseskapaciteten på The Cottage står på programmet hos den nye ejer, 
Bolten A/S, der er et københavnsk restaurationsaktieselskab. Der skal skaffes plads til et helt 
busselskab ad gangen. Det skal kunne overnatte på stedet, og det kan ikke klares i øjeblikket.

6. jan. Med virkning fra den 1. februar får Nysted en ny praktiserende læge. Det er Susanne Ander-
sen, Nykøbing F., der overtager den praksis, som Kim Due Andersen har haft siden 1988. 

Genbrugsbutik
8. jan. Torsdag eftermiddag åbner den genbrugsbutik, der er blevet etableret i Adelgade 37. Omkring

20 frivillige medarbejdere havde en travl lørdag, hvor der var modtagelse af varer til salg i 
butikken. Det er Dansk Santal Mission og Det Danske Missionsselskab, der driver denne virk-
somhed og en række lignende over hele Danmark. Overskuddet anvendes til kirkeligt huma-
nitært arbejde i Asien og Afrika. En del af overskuddet anvendes dog også til arbejdet for de 
ældre i Nysted kommune.

12. jan. Byggeriets Realkreditfond har begæret tvangsauktion over ejendommen Østergade 1, der 
rummer restaurant Maxim. 

15. jan. Brugsen i Nysted har erhvervet naboejendommen på Wichmandsvej 12, for at sikre sig plads 
til eventuelle udvidelser. På ejendommen er et parcelhus som Brugsen nu har lejet ud. 

17. jan. Priserne på brugt papir, der indsamles og afleveres til genbrug, er dykket så voldsomt, at der 
ikke er penge at tjene for den, der påtager sig sådanne opgaver. Prisfaldet har bl.a. ramt Øs-
ter Ulslev Boldklubs Venner. Kommunen vil fremover yde et tilskud på 25 øre på hvert kg pa-
pir, der indsamles til genbrug. 

18. jan. Vognmand Grønberg Mortensen, Frejlev, fylder på lørdag 80 år. Han har i næsten 57 år været 
selvstændig vognmand og kører stadig omkring 80.000 km årligt med sin bus. 

18. jan. En af Nysted-egnens betydelige håndværksskikkelser, murermester og fabrikant Hakon E. Jen-
sen, Tværvej 2, Herritslev, er død. Han blev 78 år. Efter at have virket som selvstændig mu-
rermester i en årrække startede han sin virksomhed med fremstilling af betonelementer. Der-
med var der skabt grundlag for etableringen af Herritslev Bygge- og Elementindustri, som blev
en betydelig virksomhed. I perioder var der mere end 100 ansatte. Hakon Jensens virksomhed 
kom også til at omfatte grus- og stenproduktion. 

Det var Hakon Jensens fortjeneste, at Den Gamle Gaard i Stubberup blev oprettet. Han købte 
den gamle landbrugsejendom og tog initiativ til den udvikling, der har ført frem til den bety-
delige hotelvirksomhed "Hapimag", der er på stedet i dag. 

Hakon Jensen repræsenterede en årrække partiet Venstre i Herritslev sogneråd ligesom han 
har virket som formand for menighedsrådet. Hakon Jensen efterlader foruden sin hustru 2 
døtre, der bor i Odense og København, samt 1 søn i USA. 
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20. jan. Den største virksomhed i Nysted kommune, Entreprenørfirmaet Troels Jørgensen i Kettinge, 
har aldrig tidligere haft så stor en ordrebeholdning. Når alle er i arbejde, er der 125-130 på 
lønningslisterne. For at kunne klare sine opgaver på Falster har Troels Jørgensen yderligere 
etableret sig i Højbrogade i Nykøbing F., hvor der indrettes lagerplads til grus og maskiner. 
Over 3 år skal firmaet udføre arbejder med renovering af varme-, vand- og kloakledninger for 
Nykøbing F. kommune. Desuden står virksomheden for de omfattende jordarbejder, der ud-
føres ved omfartsvej en i Toreby. Dertil kommer snesevis af opgaver overalt på Lolland Fal-
ster.

24. Den 47-årige chauffør Finn Bømler Groth, Sløsse, bliver den 3. taxavognmand i Nysted kom-
mune. Han har gennem nogle år været buschauffør og har fornyelig anskaffet en bus til sig 
selv. Sammen med de 2 hidtidige taxavognmænd Kurt Brædder og Finn Pyndt skal den nye 
vognmand sikre, at der døgnet rundt er mulighed for at få fat i en hyrevogn i Nysted 
kommune. 

Ålholm solgt til Husted Andersen
25. jan. Den danske mangemillionær Stig Husted Andersen har købt Aalholm Slot med tilhørende 

gårde. 

25. jan. På generalforsamlingen i Den Konservative Vælgerforening i Nysted oplyste formanden, Bent 
Pedersen, at medlemstallet i øjeblikket er på 75, Maribo-kredsens næststørste. Bestyrelsen 
består også i det kommende år af Bent Pedersen, Svend Strange, Kurt Skipper, Mary Pontop-
pidan og Bodil Ahrenkilde Ohl. 

25. jan. Nysted Krøniken skifter redaktør. Aage Poder, der i 1990 overtog hvervet efter Ellen Yde, 
overlader fra den 1. april arbejdet til skoleinspektør Kaj Nilsson. 

25. jan. Øster Ulslev Boldklub modtog i 1995 44.000 kr. fra venneforeningen. 

26. jan. Kgl. Brand åbner i næste uge et salgscenter i Nysted i ejendommen ovenpå Merko Supermar-
ked. Centerleder Kim Toft oplyser, at der ved åbningen er tilknyttet i alt 5 forsikringskonsu-
lenter, men at dette tal forventes at skulle stige i takt med den voksende kundekreds. Cen-
tret i Nysted skal i første omgang koncentrere sig om privatkunder på Østlolland og på Falster.

27. jan. Iflg. Folketidende har den nye ejer af Aalholm Slot, Stig Husted Andersen givet mellem 80 og 
95 millioner kr. for godset og slottet med tilhørende 1.600 hektar landbrugsjord, skov, eng og 
park. 

30. jan. En rigtig lollandsk spegepølse skal serveres på rugbrød med æblekompot og stegte løg over. 
Opskriften er fra slagtermester Carl Christian Nielsen, der i en årrække drev slagterforret-
ninggen i Adelgade, frem til 1988. Han producerer fortsat spegepølser i baggården - vel at 
mærke efter en opskrift fra 1930-erne. 

1. feb. Storstrøms Amtsråd vendte i går tommelfingeren nedad for den plan om en vindmøllepark 
nord for Nysted, som Nysted Byråd har godkendt. Amtsrådet ønsker i stedet en debat i løbet 
af foråret om den fremtidige vindmøllepolitik i hele amtet. 

5. feb. Med et økonomisk bidrag på 100.000 kr. fra A.P. Møllers Fond har foreningen "Digteren Emil 
Aarestrups Hus i Nysted" nu fået et så solidt rygstød, at arbejdet med restaureringen af huset 
kan komme videre. Foreningen kan efter forskellige tilsagn regne med at have rådighed over 
ca. 160.000 kr. i løbet af foråret. Første fase af restaureringen er husets indre, som er i en 
skrækkelig forfatning. Derimod er facaden, vinduer og tag i orden. 

5. feb. Nysted kommune har opslået stillingen som skoleinspektør ved Nysted skole ledig. Kaj Nilsson 
har fået bevilget sin afsked efter over 40 års indsats ved skolevæsenet og fratræder fra 1. 
april. 

5. feb. Tidligere borgmester Erling Juul Andreasen, Gartnervænget 12, Vester Ulslev, er død efter 
lang tids svær sygdom. Han blev 69 år. Erling Andreasen var fra Vester Ulslev og blev uddannet
som murer. I 1970 forlod han murerfaget og blev forretningsfører i den nye sygekasse, der 
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blev dannet i forbindelse med kommunesammenlægningen. Da sygekasserne ophørte i 1973, 
flyttede han over i kommunens socialforvaltning. 

I 1958 blev Erling Andreasen opstillet for socialdemokratiet til sognerådsvalget i Vester Ulslev.
4 år senere overtog han posten som sognerådsformand. I 1970 indvalgtes han i byrådet i den 
sammenlagte Nysted kommune. 4 år senere overtog han borgmesterposten, som han beholdt 
frem til 1982. Han forblev som medlem af byrådet i yderligere 8 år. 

7. feb. B 1990's venner har i 1995 ydet 25.000 kr. i tilskud til klubben og kunne på generalforsamlin-
gen love yderligere 20.000 kr. ekstra. 

8. feb. Inventaret på Aalholm Slot, der er forsikret for 15 millioner kr., sælges ved en offentlig auk-
tion over 3 dage i maj måned. Iflg. testamentarisk bestemmelse tilfalder overskuddet fra 
auktionen godsejerparrets 3 døtre. Det er det engelske auktionshus Sotheby's, der skal forestå
auktionen. 

8. feb. Nysted Efterskole har et halvt år, før det nye skoleår begynder, måttet sige stop for flere til-
meldinger. De godt 130 pladser, som skolen har, er fyldt op. Det er især skolens meget udvik-
lede autolinie, der har interesse hos de unge. I øjeblikket deltager 66 af skolens elever på 
denne linie. Nysted Efterskole er den eneste, der har udviklet denne linie så omfattende. Der 
er 3 uddannede mekanikere ansat foruden andre metalfolk. 

9. feb. Nysted kommune vil modtage et samlet tilskud på 1.865.000 kr. fra Kirkeministeriet til ned-
bringelse af kirkeskatten. Det ændrer dog ikke på den allerede trufne beslutning om at kir-
keskatten forhøjes i år fra 1,1 til 1,25 %. 

9. feb. Efter 4 ugers drift af Genbrugsbutikken i Adelgade kan de frivillige medarbejdere glæde sig 
over, at der er solgt varer for 12.000 kr. Selvom der heraf skal betales husleje, lys og varme, 
vil der alligevel blive et overskud på nogle tusinde kr. 

1. feb. Forretningen "Lækkerihuset" i Adelgade 31 må lukke efter halvandet år. Årsagen er sygdom. 
Det er Mary Pontoppidan, der har startet og drevet forretningen, men hun har været afhæn-
gig af hjælp fra sin mand, Børge Pontoppidan, der er blevet syg. 

12. feb. Slagtermester Peder Hansen, Gl. Torv, går nu i gang med ombygning og modernisering af slag-
tehuset for godt en halv million kr. 

15. feb. Aalholm Bilmuseum skal behandles på et møde i København af den fond, der ejer museet, og 
som har John Raben-Levetzau som formand. To varme somre med svigtende besøgstal har fået
museets økonomi til at vakle, og fondens bankforbindelse, Jyske Bank, har lukket for yderli-
gere kreditter. Et foreløbigt skøn over 1995 regnskabet tyder på et underskud på omkring 1 
million kr., måske mere. 

Aalholm Automobilmuseum er blandt de 10 mest besøgte turistattraktioner i Storstrøms Amt 
med et årligt besøgstal på omkring 60.000. Museet blev oprettet i 1964 af nu afdøde baron 
Johan Otto Raben-Levetzau og består i dag af 175 udstillede biler, samt omkring 120, der 
endnu ikke er klargjort. 

17. feb. Den 15. marts mister Vester Ulslev sin sidste nærbutik: Bageriet. Bagermester Bent Nielsen 
har besluttet at lægge op, og der kommer ikke nogen efterfølger. Derimod bliver der indret-
tet systue, idet Jette Dilling-Hansen har købt ejendommen og rykker ind fra den 1. april. 
Bent Nielsen har været i Vester Ulslev i 40 år. Det nuværende bageri er bygget i 1929, men 
der var bageri og mølleri på den samme grund tidligere.

17. feb. Der er ikke områder i Nysted kommune til en vindmøllepark, hvor kravene om afstand til be-
boede områder og naturområder kan opfyldes. Det mener lokalkomiteen fra Danmarks Natur-
fredningsforening i et forslag til kommunen, som led i arbejdet med udarbejdelsen med en ny
vindmølleplan. 
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Der er i alt indsendt 14 forslag om såvel vindmølleparker med mange møller som klynger af 
vindmøller. Naturfredningsforeningen mener, at antallet af møller pr. klynge bør ligge på 3-5, 
der fortrinsvis bør placeres på steder, hvor der i forvejen er opstillet vindmøller. - I de aller-
seneste år er enkeltmøller skudt op i landskabet med en spredt og tilfældig placering, sådan 
at vindmøller er blevet et dominerende landskabselement mange steder, skriver lokalkomi-
teens formand, Ebbe Thiesen. 

Ålholms nedtur
Multimillionæren Stig Husted Andersen overtager Aalholm Gods den 1. marts, men Merete og 
John Raben-Levetzau bliver boende til auktionen over slottets inventar er overstået den 20., 
21. og 22. maj. Først når skødet tinglyses, vides det, hvad Stig Husted Andersen har givet for 
Aalholm. Aalholm Gods og Slot samt de tilhørende ejendomme Stenvængegården, Egholm-
gård, Roden skov og Sløsserup/Langet skov blev samlet udbudt til salg for 107 millioner kr. 
Den offentlige vurdering pr. 1. januar 1994 var på knap 117 millioner kr. 

Godsejer John Raben-Levetzau nåede aldrig at få rentabilitet i sin arv efter faderen, Johan 
Otto Baron Raben-Levetzau, der døde i februar 1992. Resultat af første års drift af slot, gods, 
skove, tilhørende gårde og en række helt eller delvist ejede aktie- og anpartsselskaber blevet
driftsunderskud på 20 millioner kr., viser den personligt ejede Raben-Levetzau-koncerns regn-
skab 1992/93. Året efter var resultatet i det regnskab, der blev afsluttet pr. 30. juni 1994 - 
det senest opgjorte - et underskud på 18,3 millioner kr. Samtidig skrumpede egenkapitalen fra
45 til 24,6 millioner kr. Da Jyske Bank smækkede kassen i, gik John Raben-Levetzau i beta-
lingsstandsning den 29. august 1995. 

Nykredit og Jyske Bank har som de største kreditorer anmeldt krav på henholdsvis 66 millioner
kr. og 161 millioner kr. i boet, og andre kreditorer mener at have 4,6 millioner kr. til gode. 

Snestorm
20. feb. Det voldsomme snevejr har nødvendiggjort, at kommunen lejer både lastbiler, gummigeder og

traktorer hos private for at kunne gennemføre snerydningen. 4 lastbiler, 4 traktorer og 4 gum-
migeder blev fra morgenstunden sat ind på rydningen af de kommunale gader og veje. Da 
busdriften blev indstillet, blev rydningsarbejdet opgivet, men genoptaget i morgen kl. 5. 

20. feb. Snestormen har medført skoleaflysninger over hele kommunen. Til gengæld tilbyder Nysted 
Efterskole, at eleverne kan yde snerydning inden for byområdet. 

21. feb. Mandskab fra Hjemmeværnets Nysted-kompagni har stillet sig til rådighed for at medvirke til, 
at hjemmeplejens personale kan komme ud på besøg hos kommunens ældre. Hjemmeværns-
folkene har skiftedes til opgaven, så der hele tiden har været 4 mand til rådighed på Sol-
gårdscentret. De har haft traktorer og 4-hjulstrækkere til at bane vej. I går forestod perso-
nalet fra Hjemmeværnet også udbringning af varm mad fra Solgårdscentrets køkken til de 
ældre i egne boliger. 

22. feb. Først i formiddag får det kommunale vejvæsen åbnet de sidste veje, der har været lukket af 
sne. Der er afsat 263.000 kr. på snebudgettet, men det beløb rækker ingen steder med den 
nuværende situation. Iflg. stadsingeniør Hans-Erik Johnsen koster snerydningen ca. 40.000 kr. 
i døgnet, men først når der er sol og varme i luften, kan der laves en endelig opgørelse over 
udgiften. 

16. feb. Montering af vandmålere hos forbrugerne under Døllefjelde-Musse vandværk har næsten hal-
veret forbruget. Der blev brugt 44.000 kubikmeter vand i fjor. Før vandmålerne blev monte-
ret, lå forbruget på ca. 80.000 kubikmeter. Vandspildet ligger på omkring 10 % i det omkring 
30 kilometer lange ledningsnet, der blev delvist fornyet for få år siden. Vandværket har en 
formue på knap 400.000 kr. Til bestyrelsen genvalgtes formanden Gunnar Jeppesen og Poul 
Sørensen. 
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16. feb. Tidligere gårdejer Gunnar Justesen, Grønnegadevej 28, Kettinge er død. Han blev 81 år. 
Gunnar Justesen var født og opvokset på Blandshavegaard ved Brydebjerg. Han overtog og 
drev gården fra 1949 til 1986. Han var en årrække medlem af bestyrelsen for Brydebjerg 
Mejeri og Roedyrkerforeningen. Desuden var han gennem mange år aktiv i Hjemmeværnet. 
Gunnar Justesen, der for 4 år siden mistede sin hustru, efterlader 2 døtre og 2 sønner, hvoraf 
den ene af sønnerne i 1986 overtog Blandshavegaard. 

27. feb. En fremgang i udlejningen har betydet en stigning i indtægterne for Frejlev Forsamlingshus. 
Det blev oplyst på generalforsamlingen, hvor Lars Peter Rasmussen i sin beretning nævnte, at 
indtægterne i 1995 blev 90.228 kr. Huset er kommet ud af 1995 med et overskud på 12.800 
kr., som skal investeres i husets ældste del fra 1884. Den omfattende renovering af forsam-
lingshuset er nu fuldført. Alene opvaskerummet har kostet 58.000 kr. Forsamlingshuset er nu 
næsten gældfrit. På et gammelt lån skyldes der en halv snes tusinde, som vil blive betalt om 
et års tid. Derefter optages der ikke nye lån. Kun de penge, der kommer ind ved udlejning, 
bliver brugt. Til bestyrelsen genvalgtes Jørgen Holm og Knud Bille.

27. feb. Udgifterne i Døllefjelde Forsamlingshus har i 1995 været en del større end indtægterne. År-
sagen er, at der er foretaget omfattende investeringer i nye vinduer i den store sal, der kos-
tede 45.000 kr. Dertil kommer en regning på 100 kubikmeter vand, som løb ud i jorden, da 
der opstod et ledningsbrud. I alt gav 1995 et underskud på 13.000 kr. Til bestyrelsen genval-
gtes Gunnar Frederiksen, der er formand, Tove Jensen og Lise Jeppesen. 

27. feb. Sæsonen 1995 var god for Svømmebadet i Kettinge. Regnskabet viser et overskud på 16.000 
kr., hvilket skyldtes det varme vejr. Det gav en besparelse på udgifterne i opvarmningen af 
vandet i badet. Svømmebadet råder i øjeblikket over 51.000 kr. - Opbakningen på lokalt plan 
er en vigtig ting, fastslog formanden, sognepræst Ramund Kværnø. 

Vi kan drive svømmebadet videre, hvis vi kan få lige så mange til at tegne medlemskab som 
sidste år, fastslog formanden og tilføjede, at det er tilslutningen, der bestemmer, hvor længe 
badet skal være der. 

28. feb. En regning på omkring 80 millioner kr. er ved at blive skrevet ud til kreditorerne i Aalholm 
Slot og Gods. Selvom slot og gods med tilhørende ejendomme er solgt til Stig Husted Ander-
sen, Vedbæk, hjælper det ikke de almindelige kreditorer. Godset er nemlig afhændet til en 
pris langt under belåningen, og salget kommer derfor kun de 2 største kreditorer, Jyske Bank 
og Nykredit, til gode. 

28. feb. Vester Ulslev Vandværk har i 1995 haft en tilgang på 25 nye forbrugere, så værket nu har i alt 
240 aftagere af vand. De har i det forløbne år tilsammen brugt 26.000 kubikmeter vand. Det 
er omkring halvdelen af det forbrug, der var tidligere med færre forbrugere, men inden der 
blev installeret vandmålere. På generalforsamlingen blev det oplyst, at der er årligt vandspild
på 5.000 kubikmeter. Værket har i 1995 haft et overskud på knap 118.000 kr. og regnskabet 
slutter med beholdninger på ca. 180.000 kr. Erik Rasmussen og Arne Hansen blev genvalgt til 
bestyrelsen. 

28. feb. - Vi fik afprøvet et samarbejde med Hjemmeværnet, der kom ind i vort beredskab efter et 
tilbud fra dem selv. Det var flot, for her har vi et beredskab, som jeg føler, er meget trygt for 
vore gamle og svage, især i yderdistrikterne. Tak for det. Det sagde borgmester Leo Thorsen 
om den indsats, som Hjemmeværnskompagni 8316, Nysted, ydede i sidste uge for at sikre den
kommunale hjemmeplejes funktioner, da snestormen lukkede de fleste veje i kommunen. 

Han kom med rosen ved generalforsamlingen i aftes i Socialdemokratiet, hvor han kom med 
en redegørelse for det lokale politiske arbejde. Leo Thorsen omtalte også det kommunale 
arbejde med integrationen af bosniske flygtninge, hvor det blandt andet er en stor opgave at 
skaffe boliger. I sin beretning på generalforsamlingen sagde formanden, Jan Ploug Petersen, 
at man har måttet konstatere en medlemstilbagegang fra 124 til 99. - Der er desværre aktive 
medlemmer, der har meldt sig ud, blandt andet med den begrundelse, at de ikke kan accep-
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tere partiets politik lokalt eller på landsplan. 

Da man nåede til valg af bestyrelsen, fastholdt Jan Ploug Petersen sin tidligere meddelte be-
slutning om at forlade formandsposten. Nyvalgt blev borgmester Leo Thorsen, der skal vare-
tage formandsposten indtil videre. Jan Ploug Petersen fortsætter i bestyrelsen som kasserer. 
Han afløser Kirsten Friis Nielsen, der forlader bestyrelsen. Tommy Romme blev nyvalgt som 
uddannelsessekretær i stedet for Dorte Voigt, mens Erik Damskier blev genvalgt som sekre-
tær. 

28. feb. Vantore-Tågense Vandværk mister i øjeblikket dagligt omkring 80.000 liter vand, der forsvin-
der gennem utætheder i ledningsnettet. - Vi må have lokaliseret fejlene, for det koster penge
i form af grønne afgifter, sagde formanden, Aage Jørgensen, på værkets generalforsamling. 
Han kunne oplyse, at de godt 140 forbrugere i fjor har brugt 53.000 kubikmeter, hvilket er en 
lille stigning. Forbruget kan synes stort sammenlignet med andre vandværker, men der er 
mange landbrug i forsyningsområdet, hvor der skal bruges betydelige mængder vand til 
dyrene. 

Vandværket skal have nye filtre i år, hvilket vil koste omkring 250.000 kr. Disse penge har man
i kassen, så der skal ikke optages lån. Der er vand nok i værkets boringer, og de prøver, der er
udtaget, viser, at vandets kvalitet er i orden. Der er hverken gifte eller andre fæle ting, viste 
prøverne. Aage Jørgensen genvalgtes til bestyrelsen og Hans Schweitz genvalgtes som revisor. 

29. feb. Ansættelse af værtsparret Inge og Hans Aksel Christensen i Vester Ulslev Forsamlingshus har 
medvirket til en stigning i udlejningen af huset. Det var udlejet 60 gange i fjor, hvortil kom 24
bankospil, hvoraf 18 var arrangeret af huset selv, oplyste formanden Arne Mortensen. I årets 
løb er der sket forskellige forbedringer, som delvist er finansieret af kommunens tilskud på 
5.000 kr. 

Der var et overskud i driften på knap 19.000 kr. efter indtægter på omkring 97.000 kr. Over-
skuddet anvendes til nedbringelse af husets gæld, der nu er på ca. 275.000 kr. Nyvalgt til 
bestyrelsen blev Finn Karstensen. Ole Bent Rasmussen, Arne Mortensen og Henning Knudsen 
blev genvalgt. 

1. marts Der skete en del ændringer i bestyrelsens sammensætning, da Handelsstandsforeningen holdt 
generalforsamling. Birthe Poulsen og Finn Andersen, der hidtil har været suppleanter, indvalg-
tes i bestyrelsen som afløsere for Børge Pontoppidan og Per Winther. Dorrit Larsen blev gen-
valgt. Peder Hansen aflagde regnskab, der viste indtægter på knap 80.000 kr. og et overskud 
på knap 17.000 kr. Foreningen råder over en beholdning på 55.383 kr. 

Stig Husted Andersen
2. marts Direktøren og multimillionæren Stig Husted Andersen blev i går ikke alene ejer af Aalholm slot

og Gods. Han købte også Aalholm Automobilmuseum af den selvejende institution, Johan Otto
Baron Raben-Levetzaus Fond. Bilmuseet genåbner til foråret. 

I et længere interview i Folketidende fastslår Stig Husted Andersen, at Nysted er et af de 
smukkeste steder i Danmark. Det er hans plan at bosætte sig på Aalholm med sin familie, men
han ved endnu ikke hvornår. Familien består af Stig og Inge Husted Andersen og 3 døtre, der 
bor i Vedbæk nord for København. Godset skal drives videre som hidtil. Stig Husted Andersen 
er selv ud af en landmandsslægt og ejer stadig sin faders gård i Veksø på Sjælland. Da han er 
interesseret i landbrug, er det hans agt at tage det grønne kort. - Det bliver sjovt at prøve at 
køre en mejetærsker, men jeg kommer nok ikke til at køre den hele marken rundt. 

Den nye slotsejer er ikke sikker på, at slottet fortsat vil blive åbent i samme omfang som nu. 
- Turisme er jo noget underligt noget. Man gør alt for at få så mange som muligt til at komme,
men så ødelægger man samtidig det, der skal vises frem. Men eksklusiv turisme har jeg ikke 
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noget imod. Jeg kan godt forestille mig at åbne slottet ved særlige lejligheder og til specielle 
arrangementer, men hovedbygningen vil jeg primært anvende til privat brug. 

Stig Husted Andersen har også planer for Automobilmuseet. - Det skal fortsat holdes åbent for 
offentligheden, men jeg mener, at bilerne har for lidt plads, så jeg vil ikke udelukke om ud-
videlse. Men der bliver under ingen omstændigheder tale om at sælge ud af bilparken. Jeg 
har en passion for gamle bygninger og biler. Det er tanken at åbne en finere restaurant i 
forbindelse med museet. 

Stig Husted Andersen menes i dag at være blandt landets 30 rigeste, men sin formue taler han
ikke om. Han er født i 1944 på den fædrene gård i Veksø på Sjælland i en søskendeflok på 5. I
1962 fik han studentereksamen fra Sorø Akademi. Han blev ansat i faderens virksomhed Co-
dan, der producerer hospitalsudstyr, og han blev udnævnt til direktør som 22-årig. Han over-
tog ledelsen af hele virksomheden i 1983, da hans broder, Sven Husted Andersen, blev dræbt 
ved en trafikulykke i Tyskland. Codan beskæftiger omkring 1.300 medarbejdere på afdelinger-
ne i Danmark, Tyskland, Portugal og USA. Stig Husted Andersen ejer en række af de dyreste 
ejendomme på Strandvejen nord for København. Blandt besiddelserne er også Hotel Store Kro 
i Fredensborg og Skovshoved Hotel. Seneste ejendomserhvervelse er Aalholm Slot og Gods.

6. marts. I 1995 var der 95 arrangementer i Øster Ulslev Forsamlingshus, og desuden 230 arrangementer
ud af huset. Det oplyste formanden Leif Nielsen på generalforsamlingen. Der er i årets løb in-
vesteret for omkring 27.000 kr. bl.a. til oliefyr og bageovn, og alligevel kom man ud af året 
stort set med balance på regnskabet. Forsamlingshuset skylder 268.000 kr. i ejendommen, 
men værdierne er vurderet 1 million kr. Der er i øjeblikket 85 andelshavere i forsamlingshu-
set. Til bestyrelsen genvalgtes Leif Nielsen, Hans Erik Nielsen og Johannes Nielsen, mens der 
var nyvalg af Ingelise Petersen. 

9. marts Efterskolelærer Børge Eibye er nået langt i sine bestræbelser på at skabe en kombineret kost-
og friskole på den nedlagte Krumsøskole. Skolen er beregnet for adfærdsvanskelige børn. 
Undervisningsministeriet har givet grønt lyst for projektet, og forhandlingerne med Nysted 
kommune er ved at være afsluttet. Der bliver plads til 30 kostskoleelever og 20 friskoleelever,
og der skal tilmeldes mindst 20 elever, før man går i gang med at ansætte lærere og øvrigt 
personale. Når skolen er fuldt udbygget, forventes det, at der bliver tale om 20 arbejdsplad-
ser. 

Paradisruten
9. marts Et EU-tilskud på 270.000 kr. betyder, at det første spadestik til Paradisruten langs Østlollands 

kyst nu kan tages. Det er meningen, at Paradisruten skal binde eksisterende stisystemer i Ny-
sted kommune sammen, så der tilbydes bl.a. turister specielle vandre- og cykelture i den syd-
østlollandske natur. Nysted kommune skal også bidrage med 270.000 kr. til anlægget, som på-
begyndes i indeværende år. 

11. marts I Nysted kommune er der omkring 50 tomme ejendomme, hvoraf halvdelen ligger i selve Ny-
sted by. Byrådet har længe set det som et problem, at byen affolkes gennem udenbys opkøb 
af ejendomme som fritidsboliger. Nu sættes der en stopper for dette, idet 50 bosniere, der 
ønsker at fraflytte flygtningecentret i Nysted, søger bolig i byen. 

11. marts Efter 36 år som bagerpar i Vester Ulslev lukker Eva og Bent Nielsen forretningen fredag den 
15. marts. 

Lokalarkiverne
13. marts - En stor medlemskreds skaber den nødvendige basis for fortsat vækst i arkivernes samlinger 

og økonomi, sagde Aage Poder, da han i aftes aflagde beretning på Lokalhistorisk Forenings 
generalforsamling. - Foreningen har bl.a. betydning som udkigspost, hvis arkivalier af lokal-
historisk betydning er i fare for at ende som skrald i containeren. 
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I lokalsamfundet er man i stigende grad opmærksom på, at historien ikke blot baseres på 
kendte navne og iøjnefaldende besiddelser af gods eller guld. Lokalhistorien er også den "lille 
mands" optegnelser fra et langt arbejdsliv, og det er også amatørfotos fra forskellige hændel-
ser. 

Fra Lokalarkivet Nysted kunne Søs Lerche-Thomsen fortælle om omorganisering og anskaffelse
af nye reoler. Arkivet har haft mange besøgende, især folk, der arbejder med slægtsforskning.

Frejlev Arkivet har sluttet registreringen omkring Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted-banen. Arki-
vets leder, Lars Peter Rasmussen, er nu i gang med at registrere de lokale sognefogeder og 
brandfogeder. For Frejlev Arkivet er Jørgen Skafte gået i gang med en oversigt over de 
forskellige posthuse, der har været i området. 

Fra Krumsø Arkivet udtrykte Hans Andersen bekymring for fremtiden med etablering af en 
kostskole i Krumsø Centret. Hertil svarede borgmester Leo Thorsen, at kommunen gerne ser 
en skole etableret, men at man må finde udveje for at løse arkivets pladsbehov. 

Foreningens regnskab viste, at der til arkiverne er ydet tilskud på 2.000 kr. At det ikke er til 
bestyrelsens fornøjelser, at pengene bliver brugt, fremgik af, at udgiften til bestyrelsesmøder 
kun andrager 31 kr.

Hans Larsen, Musse, blev ny formand for Lokalhistorisk Forening, da der blev holdt konstitue-
rende møde efter generalforsamlingen i aftes. Han afløser Aage Poder, der ikke ønskede at 
fortsætte på posten, som han har haft siden foreningens start i 1988. Som nyt medlem af be-
styrelsen valgtes Aage Thustrup Mortensen, Nysted, der hidtil har været suppleant. Den post 
blev i stedet overtaget af Vibeke Sparre. Der var genvalg af kassereren, Helle Levisen, og af 
Palle Sørensen. 

13. marts Efter lang tids sygdom er Ella Hansen, Kettinge, død. Hun blev 86 år. Ella Hansen var gift med 
Laurits Hansen, der bestyrede SNNB-Banens station i Flintinge. I 1949 flyttede de til stationen 
i Kettinge, hvor Laurits Hansen var bestyrer af såvel stationen som postekspeditionen. Ella 
Hansen stod for en stor del af arbejdet, ikke mindst det postmæssige. Da banen blev nedlagt i
1966, byggede parret et hus på Kettingevej, hvor der derefter var postekspedition med dem 
begge i aktivitet. De forlod arbejdet ved postvæsenet i 1981, men blev boende i huset, hvor 
de for en halv snes år siden kunne fejre guldbryllup 

14. marts Fremtiden kommer til at handle om biler for John Raben-Levetzau, når han sammen med fa-
milien forlader Aalholm Slot efter den store auktion over slottets inventar i slutningen af maj 
måned. Han har sagt ja til et job som konsulent for auktionshuset Brooks, der har hovedsæde 
i London og beskæftiger sig med køb og salg af klassiske biler og veteranbiler. Hans job bliver 
at finde veteranbiler i Europa og købere til dem. 

15. marts. Den 38-årige lærer Søren Lohmann, Vordingborg, bliver ny skoleinspektør ved Nysted skole. 
Han er af byrådet blevet udnævnt blandt de 7 ansøgere, der var til stillingen. Søren Lohmann 
tiltræder jobbet den 1. april. 

16. marts Jørgine Rasmussen, Solgårdscentret i Herritslev, kan tirsdag den 19. marts fejre sin 100-års 
fødselsdag. Jørgine Rasmussen er fra Kolkevej i Kettinge, og var i sin tid gift med Laurits 
Rasmussen. Ægteparret bosatte sig på en lille ejendom i Døllefjelde. Jørgine Rasmussen har 
mistet sin mand og har i det sidste års tid boet på Solgårdscentret. 

16. marts Slagtermester Peder Hansen, Nysted, er udnævnt til formand for Nysted Handelsstandsfore-
ning. Han har hidtil været foreningens kasserer, og denne post er overdraget til Anne Svend-
sen. Peder Hansen afløser Børge Pontoppidan, der af helbredsgrunde ikke ønskede at fort-
sætte i bestyrelsen. Finn Andersen overtager posten som næstformand. 
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18. marts Foreningen ”Digteren Emil Aarestrups Hus i Nysted" har fået yderligere økonomisk støtte til sit
arbejde med restaurering af huset i Adelgade. George Jorcks fond, samt Skov- og Naturstyrel-
sen har meddelt, at man vil yde støtte. Støtten fra sidstnævnte sker i form af en arkitekts de-
tailprojektering af restaureringen. Det er tanken at skabe et samarbejde med Lokalhistorisk 
Arkiv og museumsinspektør Thomas Lassen, Stiftsmuseet, med henblik på indretning af minde-
stuer og begyndelsen til et lokalhistorisk museum. Det er i øvrigt hensigten, at haven bag dig-
terens hus skal etableres, som den så ud, da lægen og digteren boede der. 

18. marts På generalforsamlingen i Dansk Røde Kors, Nysted afdeling, oplyste formanden Ninna Peder-
sen, at afdelingens telefonkæde har 6 personer, som deltagere. Alice Nielsen har stået for af-
delingens nørkleprogram, hvor en halv snes deltagere er aktive. De har syet og strikket 593 
stykker tøj, som er sendt videre som led i Røde Kors arbejdet. Regnskabet viste et overskud 
på 6.671 kr. Der er anvendt 5.000 kr. til hjælpeaktioner. Ved valgene til bestyrelsen vendte 
Alice Nielsen tilbage til formandsposten, som hun forlod for et par år siden, da hun blev afløst
af Ninna Pedersen. Der var desuden nyvalg af Hjørdis Hoffmann og Astrid Hørbye, mens Mette 
Skjoldby og Eli Jacobsen blev genvalgt. 

19. marts - Det er ikke tilfredsstillende, at der er blevet et beskedent overskud på ca. 300.000 kr. ved 
driften af Halmvarmeværket i Nysted. Med en gæld på ca. 20 millioner kr. er det for lidt, sag-
de Rudi Madsen, da han aflagde formandsberetningen ved generalforsamlingen i Forbrugerfor-
eningen. Kommunens tilbud om gratis tilslutning blev benyttet af 36. Det har sammen med 
udgifterne til nye målere kostet værket 1,5 millioner kr. Forbrugerforeningen har i løbet af 
året fået et par hundrede nye medlemmer, så man har et solidt grundlag. 

20. marts SN's kulturfond har ydet et tilskud på 75.000 kr. til arbejdet med at restaurere Emil Aarestrups
hus i Nysted. Det blev oplyst på generalforsamlingen i foreningen "Emil Aarestrups Hus i Ny-
sted" af formanden, Bodil Hansen. Det blev den sidste formandsberetning fra Bodil Hansen, 
idet hun forlader formandsposten, men forbliver i bestyrelsen. Ny formand blev Jørgen Harne.
Som kasserer nyvalgtes Svend Jensen i stedet for Svend Malmstedt. Efter generalforsamlingen 
fortalte havekonsulent Jørgen Holm om, hvordan gårdhaven bag Aarestrups hus kan have set 
ud, da Emil Aarestrup boede i ejendommen i årene 1827 -1838. De ideer, Jørgen Holm rede-
gjorde for, vil man gå i gang med at gennemføre i august-september med hjælp fra Stiftsmu-
seet. 

22. marts Mandag den 25. marts fylder Johanne Møller, Herritslev, 100 år. Hun blev født som den yngste 
af en flok på 13 børn på Herritslev Skovgaard, og det blev i Herritslev, hun skulle tilbringe det 
meste af sit liv. I 1918 giftede hus sig med Th. Møller, og sammen overtog de hans families 
slægtsgård, Henrikshøj. Gården er stadig i familiens eje og drives i dag af en dattersøn. Æg-
teparret beboede Henrikshøj til 1954, hvor de købte et hus på Solgårdsvej i Herritslev. Johan-
ne Møller var medhjælpende i stald og mark og stod for køkkenet og folkeholdet. Hun har væ-
ret medlem af menighedsrådet i Herritslev og var i 1936 med til at stifte Øster Ulslev Hus-
holdningsforening, hvor hun gennem mange år var bestyrelsesmedlem. Johanne Møller miste-
de sin mand i 1961. Selvom helbredet ikke er det bedste, ønsker fødselaren ikke at komme på
Solgården. Det føler jeg mig ikke tjenlig til, siger hun. 

23. marts Nordisk Syntese, der driver virksomhed i det tidligere Frejlev Mejeri, skal igen udvide. Det er 
denne gang en lagerhal på 168 kvadratmeter, som først og fremmest skal anvendes til opbeva-
ring af emballage. - Vi har overtaget 2 andre virksomheder af samme art som vor egen, og det
betyder øget tilgang af kunder, fortæller direktør Jens Bach. 

Der er 10-15 fastansatte, hvortil kommer personale, der ansættes løst efter behov. Indtil for 
nylig har der været meget arbejde med afvejning og pakning af tøsalt. Nu er det havegød-
ning, mosfjerner og midler til bekæmpelse af ukrudt, der arbejdes med i virksomhedens pak-
keafdeling. Produktionen i Nordisk Syntese omfatter kemisk-tekniske artikler til rengøring, 
møbel- og autopleje, skocreme og frisørartikler. En ny hal på 330 kvadratmeter blev taget i 
brug i efteråret til lager og produktion. Den nye hal skal bygges på lejet område, idet firmaet 
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har lejet 1.500 kvadratmeter jord af naboen, Frejlev Forsamlingshus. 

23. marts Restaurant Maxim på hjørnet af Østergade og Jernbanegade har fået nye ejere. Gillian og 
Allan Heiding, Kettinge, har købt ejendommen, der nylig blev overtaget af BRF-Kredit ved en 
tvangsauktion. Restauranten genåbnes den 1. april med nyt navn: Livingstone, The Scottish 
Pub. Navnet har sin egen forklaring: Gillian Heiding er fra Skotland, og hendes familienavn er 
Livingstone. 

24. marts 450 overværede årets opvisning fra Gymnastikforeningen Sydøstlolland i Kettinge-Hallen. I alt 
12 hold i alle aldersklasser præsterede masser af flot gymnastik, der gang på gang kaldte på 
bifald. 

Paper in Art
24. marts Der lød ros fra Annie Larsen fra Storstrøms Turistråd til Nysted Kunstforening på generalfor-

samlingen i aftes. - Kulturturisme er et begreb, som Kunstforeningen har praktiseret gennem 
flere år, først med Papirbiennalen i 1989. - Papirbiennalen er blevet husket, kunne Jette 
Olsen, der er medlem af byrådets Kulturudvalg, fortælle. Hun er flere stedet i landet mindet 
om biennalen, når hun har fortalt, at hun kom fra Nysted. 

Nu gælder det udstillingen Paper in Art, der skal gennemføres i juli og august. Her er Jette 
Olsen kontaktperson mellem Byrådet og Kunstforeningen. Ved generalforsamlingen blev An-
nette Elmstrup valgt til bestyrelsen i stedet for Ulla Kragh-Schwarz, mens Karina Holmøe 
valgtes som afløser for Solvej Kähler, der er flyttet fra egnen. 

26. marts Nysted Strandjagtforening blev i aftes opløst efter næsten 47 års virke. Beslutningen blev 
taget på en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelse og 4 andre medlemmer deltog. 
Ingen ville vælges til bestyrelsen, og så var foreningens ophør en kendsgerning. 

26. marts De 9 indsamlere, der søndag gik rundt med indsamlingsbøsser til fordel for Kræftens Bekæm-
pelse, havde tilsammen 9.093,25 kr. i bøsserne, da de blev afleveret. I fjor havde et tilsva-
rende antal indsamlere godt 7.000 kr. ud af indsatsen. 

27. marts Omsætningen i Kettinge Brugs blev i 1995 på knap 12,7 millioner kr. Den egentlige drift gav et
overskud på knap 237.000 kr. Efter renter og skatter blev slutresultatet et overskud på knap 
161.000 kr. Dette beløb er lagt til side til reservefonden, som derved er på godt 800.000 kr. 
Dette blev oplyst på generalforsamlingen. 

28. marts Ombygningen og moderniseringen af Nysted Turistkontor medførte et underskud for Turistfor-
eningen på godt 80.000 kr. mod et overskud på godt 27.000 kr. året før. Dette blev meddelt på
generalforsamlingen, hvor det samtidig oplystes, at foreningen herefter har en kapital på 
godt 430.000 kr. Formanden, forstander Anders Bondo, fastslog, at det trods svære odds er 
lykkedes Turistforeningen at bevare optimismen og troen på, at der findes farbare veje ind i 
fremtiden. 

28. marts Vandspildet er et kostbart problem for Øster Ulslev Vandværk. I fjor kostede det værket knap 
8.000 kr., idet spildet ligger på omkring 20 % af det udpumpede vand, i alt 42.619 kubikmeter 
vand. Oplysningen kom i formandsberetning fra Hans Erik Pedersen, der kunne berolige for-
brugerne med, at vandkvaliteten er i orden. Regnskabet viste et overskud på godt 64.000 kr. 
og en formue på godt 1,8 million kr. Ole Hansen og Lars Pedersen genvalgtes til bestyrelsen.

29. marts Målet var 100 medlemmer, da Nysted Sportscenter etablerede motionslokaler i KettingeHal-
len. Der er nu 160 medlemmer, oplyste formanden for Sportscentret, Niels Bjerregaard på 
generalforsamlingen. 

Hallen i Kettinge har i fjor været udlejet 2.232 timer, en stigning på 63 timer, og Idrætssalen i
Nysted i 1.965 timer, hvilket er en stigning på 113 timer. Ud af de samlede indtægter på godt 
1,6 millioner kr. havde Sportscentret i fjor et overskud på godt 116.000 kr., Der er en egenka-
pital på godt 6,2 millioner kr. Ved bestyrelsesvalget afløstes Ida Ludvigsen af Steffen Peter-
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sen, mens Jens Petersen og Jan Gleie blev genvalgt. Ib Sk. Jørgensen blev genvalgt som kas-
serer. 

29. marts Det bliver firmaet Renoflex i Frederikssund, der fremover skal udføre renovationskørslen i 
Nysted kommune. Med et tilbud på 6,72 øre pr. affaldssæk var Renoflex billigste tilbudsgiver, 
da kommunen havde opgaven udbudt i EU-licitation. Prisen svarer til en årlig kommunal udgift
på 692.000 kr. mod hidtil omkring en million kr. 

30. marts. Vester Ulslev Borgerforening påtænker at opstille en mindesten ved præstegården i Vester 
Ulslev over D. G. Monrads virke i landsbyen. Det blev oplyst på generalforsamlingen i den 
beretning, som formanden Kjeld Nielsen aflagde. 

Byvandringen i Øllebølle med Hans Andersen som guide havde samlet omkring 60 deltagere. 
Borgerforeningen har 69 medlemmer. Året sluttede med en kassebeholdning på 6.128 kr. I 
stedet for Kjeld Nielsen, Kurt Johansen og Rhoda West Rasmussen valgtes til bestyrelsen Arne 
Dilling-Hansen, Jannet Jørgensen og Jette Dilling-Hansen, - mens Inge Christensen blev gen-
valgt. 

Ny kønikeskriver
1. april Vagtskifte på Nysted-Krøniken. Fra i dag har Kaj Nilsson overtaget posten som "den gamle 

redaktør", og det er naturligvis anledning til at sige tak til Aage Poder for hans tid i stolen. 
Han har i en årrække formået at skelne stort fra småt i Nysted kommunes hverdag og har 
nedfældet sine betragtninger i et klart og smukt sprog. Tak for indsatsen, Aage. 

1. april Ved Nysted og Vantore pensionistforenings generalforsamling roste formanden Ejner Borst 
Jensen pensionistmaden fra Solgårdscentret. Den er rigelig, god og nærende, så der er rime-
lighed i forholdet mellem pris og kvalitet. Doris Hansen blev afløst i bestyrelsen af Kjeld Mad-
sen, Vantore. 

1. april Årets aprilsnar i den lokale avis var historien om anskaffelse af patruljevogne til Nysted politi,
så de blev mere synlige på gader og stræder, men det var altså desværre aprilsnar. 

2. april I hovedstadspressen var Døllefjelde Musse Idrætsforening kommet i søgelyset. DMI anklages 
for at have forsøgt at "købe" spillere og trænere fra andre klubber. Træner og kasserer afviser 
beskyldningerne.

2. april Kaj Nilsson blev sammen med sin makker Sys Koch fra Sakskøbing amtsmester i veteranbridge 
og skal nu repræsentere Nysted bridgeklub ved DM i Odense den 4. og 5. maj.

2. april Pastor Ramund Kværnø, Kettinge, bliver 50 og slår i fødselsdagsinterviewet fast, at det er 
væsentligt, at alle gode kræfter slutter op om lokal-samfundene - ellers dør de. 

4. april Birthe Døssing og Finn Andersen starter deres 10. sæson som ledere af Nysted Campingplads 
med standerhejsning skærtorsdag. 

6. april Ib Foss Hansen har indviet en udvidelse af sin mekaniker- og autoforhandler-virksomhed, så 
den nu omfatter 700 kvadratmeter under tag. 

Også "Den Danske Bank" har ændret image. Inden for de bestående rammer er der skabt et 
nyt funktionelt kontormiljø

9. april Ved forsvarsbrødrenes generalforsamling blev der uddelt 6 hæderstegn. Jens Nielsen, Grøn-
negade, blev hædret for 50 års medlemskab og Carl Løje, Gunnar Jeppesen, Poul Høj Hansen,
Helmer Nielsen og Karl Kauffmann for 40 år. Til bestyrelsen genvalgtes formanden Bent Lærke
Pedersen samt Hans Larsen og Jan Jensen. 

9. april Ved et indbrud på lokalhistorisk arkiv blev der stjålet en farvemonitor og en harddisk. Heldig-
vis er alle arkivalier i god behold.

10. april Der er sildeeventyr i farvandet ud for Nysted. En enkelt jolle havde 1.500 sild i båden. 
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10. april DSB s passagerblad "Ud & se", som udkommer i 275.000 eksemplarer, fortæller over flere sider
om Nysted, der bl.a. beskrives som "Pebermyntebyen", uvist af hvilken grund. Men byen be-
skrives også som stedet, hvor man får et venligt nik med på vejen fra de "indfødte". Og al 
omtale er jo som bekendt reklame. 

10. april I den tidligere radio -og TV-forretning i Adelgade 46 indretter Tommy Strange skiltevirksom-
hed, der på computerbasis fremstiller skilte, streamers og etiketter.

11. april De to personer, der den 31. august 95 overfaldt borgmester Leo Thorsen, havde appelleret 
strafudmålingen til landsretten. Det skulle de ikke have gjort. Landsretten skærpede domme-
ne, således at kvinden nu fik 60 dages fængsel - mod 40 i byretten - og manden fik 30 dages 
fængsel - mod 20 dages hæfte i byretten.

11. april Ved Nysted svømmeklubs generalforsamling beklagede formanden Rita Nielsen, at klubben 
havde mistet det kørselstilskud på 12.000 kr., som klubben i en del år havde fået fra folkeop-
lysningsudvalget. Man ville nu klage til kommunen. Leif Nielsson blev valgt til bestyrelsen i 
stedet for Ellen Larsen.

12. april Årets byfest i Frejlev er udsat til den 8. juni. Festen vil i år blive kombineret med genrejs-
ningen af Skalkekorset. Også stenene omkring korset vil blive renoveret med rensning og op-
maling af gårdnavnene.

13. april Det er nu officielt, at Stig Husted Andersen også overtager automobilmuseet ved Aalholm. 
Købsprisen er fastsat til 12 mill. kroner. Det betyder, at Jyske Bank taber 5.000.000 på han-
delen; men banken har godkendt aftalen. Museet forventes genåbnet Store Bededag den 3. 
maj. 

13. april Borgmester Leo Thorsen meddeler, at kommunen i øjeblikket mangler 20 udlejningsboliger for
at kunne imødekomme boligønsker fra tilflyttere og bosniske flygtninge. Det betyder, at der 
nu vil blive rettet henvendelse til de 48 -boligejere i Nysted by, der i øjeblikket ikke benytter 
deres huse til helårsbolig. Med loven i hånd kan de tvinges til udlejning, med mindre husene 
er under ombygning eller er sat til salg. 

13. april Venskabsbyen Plaus nye førstemand, borgmester Hans-Heinrich Jarchow, SPD, har ytret ønske 
om nærmere kontakt med Nysted. Leo Thorsen oplyser, at han vil blive inviteret i løbet af 
sommeren. 

13. april Borgmesteren oplyser, at kommunens likviditet er forbedret, således at kassebeholdningen nu 
er på ca. 6.000.000 kr., men han gør opmærksom på, at en fortsat stram styring vil være 
nødvendig, for ikke at sætte forbedringen over styr. 

15. april Ved standerhejsningen i Nysted Roklub opfordrede formanden Jan Gleie til øget sportslig 
aktivitet. Der var roet for få kilometer sidste år.

16. april Nysted spejdergruppe havde inviteret alle kommunens 5. -7. klasses elever på natløb for at 
skabe interesse om bevægelsen. 32 elever havde efterkommet opfordringen. De fik en spæn-
dende nat ud af det. 

16. april Havnerøgeriet har fået ny ejer, og man forventer at åbne 1. maj. Muligvis vil der også blive 
etableret fiskerestaurant i forbindelse med forretningen. 

17. april Som afløser for ungdomsklubberne, der har lukket sæsonen, tilbyder byhusforeningen nu de 
unge mennesker, at de kan besøge "værestedet" i Nysted biograf gratis på de vante mødetider.
Fra 1. maj vil man dog opkræve 50 kr. pr. måned. 

18. april Byrådet vedtog på sit møde, at man vil slå hårdt til over for de ejere af helårshuse, der kun 
bruger dem til sommerhuse. Der er tale om 48 huse i kommunen. Ejerne skal tvinges til at 
udleje husene, med mindre de er under reparation, eller påtænkes som fast beboelse snarest.
Byrådet vedtog også en affaldsplan frem til 2008. Den rummer tanker om udvidet sortering af 
affald og betydelig mere kompostering end nu. Kommunen vil gratis udlåne kompostbeholdere
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til borgerne. 

18. april Ved Gymnastikforeningen Sydøstlollands generalforsamling valgtes Tina Larsen til bestyrelsen i
stedet for Anne Lise Jensen. Alle øvrige valg var genvalg. Ved konstitueringen blev Annette 
Lützen valgt til kasserer. 

Kommunens karakterbog
20. april 67 % af de adspurgte har udfyldt kommunens spørgeskema med 150 spørgsmål om borgernes 

syn på kommunen. Gennemgående har svarerne vist rimelig tilfredshed med servicen på de 
kommunale kontorer, skoler, børnepasning, fritid, kultur samt miljø og genbrug. Til gengæld 
er der mindre tilfredshed med trafikområdet - og især med snerydningen. Også ældreområdet
udsættes for nogen kritik. 

Men størst bekymring må det nok vække i politiske kredse, at 70 % af borgerne mener, at po-
litikerne ikke lytter til borgernes ønsker, og 79 % mener, at politikerne ikke holder, hvad de 
lover. En ny undersøgelse vil finde sted i 1998. 

22. april I forlængelse af omtalen af undersøgelsen af borgernes syn på kommunen har borgmesteren 
og udvalgsformændene knyttet diverse kommentarer til. Et gennemgående træk er, at alle 
glæder sig over den fine omtale af serviceniveauet blandt medarbejderne, og de steder, der 
var utilfredshed med, vil man selvfølgelig behandle nærmere på udvalgsplan. Bent Petersen, 
Teknisk udvalg, slår på, at man vil forsøge at få amtet til at etablere en rundkørsel i krydset: 
Sakskøbingvej-Aalholmvej-Wichmandsvej for at tvinge hastigheden på Wichmandsvej ned.

22. april I forbindelse med byrådets godkendelse af anlægsregnskabet for tilslutning af nye fjernvar-
mekunder oplystes det, at 35 ejendomme var blevet tilsluttet ordningen i løbet af det seneste
år. 

22. april Ved generalforsamlingen i Nysted og omegns Husholdningsforening blev Jytte Albretsen ny-
valgt til bestyrelsen i stedet for Jette Helle. Foreningen har 63 medlemmer og 38 deltog i 
generalforsamlingen.

23. april Mogens Quist, Frejlev, nyvalgtes som kasserer, da Nysted Bådelaug tog hul på sin 25 års jubi-
læumssæson. 

23. april Naturfredningsforeningens lokalkomite vil i den kommende sommer arrangere mange spæn-
dende ture, og allermest spændende bliver sikkert turen til Rødsand i slutningen af juli.

24. april 24. 
Ved Vantore Strandhuse Alle er der fundet 39 døde knopsvaner på en mark. Eksperter mener, 
at de har søgt land, fordi isen har forhindret dem i at finde deres normale fødeemner. 

24. april Pavillonbyggeriet ved Brydebjergskolen er blevet forsinket på grund af vinteren, og det er 
tvivlsomt, om bygningen, hvis pris er anslået til 2 mille kr., kan blive klar til brug ved det nye 
skoleårs start. 

24. april Auktionskataloget over de 2209 effekter fra Aalholm slot, der skal sælges ved auktionen i 
maj, er udkommet. Det dyreste stykke - en fransk suppeterrin - er forhåndsvurderet til mel-
lem 1,2 og 1,8 mill. kr. 

25. april Der er store forskelle på vandpriserne ved kommunens vandværker. Billigst er Øster Ulslev, 
hvor 170 kubikmeter koster 1.287 kr., medens Herritslev er dyrest med en pris på 2.117 kr. for
samme kvantum. 

26. april Superbrugsen i Nysted kan melde om omsætningsstigning på 10 %. Svindprocenten er faldet, 
bruttoavancen steget, og antallet af lagerdage er faldet. Alt er ideel glæde, og da overskudd-
et efter skat beløber sig til 369.545 kr., har man besluttet at udbetale medlemmernes inde-
stående på driftslånskontoen. 

28. april Midt i musikskolens årlige fælles øvedag fik man besøg af Poul Kjøller, og børn og voksne sang 
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med, så det gjaldede

Papirkunst!
28. april Det står nu fast, at sommerens papirfestival "Sea-borne Papers", arrangeret af 

kunstforeningen, har åbent fra den 5. juli -18. august. Udstillingsstederne bliver vandtårnet, 
Bønnelyches pak-hus, Clausens pakhus samt turistbureau et. Foruden en række danske 
kunstnere deltager kunstnere fra Tyskland, Finland og Zimbabwe. 

29. april 15 kursister fra Industri -og Håndværkerskolen i Nykøbing har som opgave fået "at fremstille 
noget, der kan bruges på en institution". Skolefritidsordningen "Spiren" i Brydebjerg var så 
heldig at få tilbudt resultatet, og i går kunne man så indvi ny legeplads med bord, bænke, 
gynger og sandkasse. 

30. april Der var møde om lokalplanforslaget for havnefronten i Nysted. Kommunalpolitikere, embeds-
mænd og byplanarkitekt Peter Juel Jeppesen forklarede om forslaget og besvarede spørgsmål 
fra de implicerede husejere.

30. april Hydrotanken i Nysted får ny ledelse. Pia og Flemming Larsen fra Maribo overtager styret efter 
Tina og Svend-Erik Nielsen. 

30. april Fuglehaven i Bregninge åbner sin 9. sæson. Det nuværende ejerpar håber i løbet af sæsonen 
at finde afløsere til at overtage etablissementet. De ønsker at trække sig tilbage. 

1. maj Den tidligere restaurant "Maxim" genåbnes nu under nyt navn. De nye ejere er Gillian og Allan 
Heiding. Restaurantens nye navn bliver "Livingstone", og det er ikke den kendte opdagelses-
rejsende, der har lagt navn til, men derimod værtindens mor. Allan Heiding, der har en sang-
karriere bag sig, vil nu og da leve op til sin nuværende stillingsbetegnelse, troubadour. Der vil
blive sang og spil i de nyindrettede lokaler i skotsk pub-stil. 

2. maj Døllefjelde Heste- og kræmmermarked starter i dag, og der er en temmelig usædvanlig stand 
iblandt alle de sædvanlige. Kirkens Korshær stiller op med en genbrugsbutik og kaffestue, 
hvor man også gerne vil informere om organisationens arbejde. 

2. maj Børge Wilcken Petersen blev udnævnt til Nysted skakklubs 4. æresmedlem. Han har været 
klubbens formand i 20 år og stillede i ligeså lang tid lokaler til rådighed for klubbens virke. 

2. maj Aalholms nye ejer har noget til fælles med forgængerne, interessen for biler. Stig Husted An-
dersen har fra egne garager tilført Aalholm automobilmuseum en serie af "Jaguar"- biler, her-
iblandt en køreklar, 12-cylindret Jaguar E cabriolet. 

4. maj Ulla Kragh-Schwarz, der var udpeget til centerleder for asylcentre på Lolland Falster, må se i 
øjnene, at stillingen er nedlagt, før arbejdet blev påbegyndt, fordi de stedlige kommuner har 
afslået at forestå videre drift af de bestående centre. 

6. maj Et forlydende i hovedstadspressen om, at Nysted efterskole uretmæssigt skulle have modtaget
400.000 kr. for meget i statsstøtte, karakteriserer forstander Anders Bondo som ondskabsfuld 
sladder og forkerte påstande. Han bebuder injuriesag mod dem, der har fremsat påstandene. 

6. maj Døllefjældemarkedet blev igen succes og man taler om et overskud på mindst en kvart mil-
lion. Den eneste kvæstede på markedet var en mand, der forsøgte at danse kosakdans på et 
bord. Både bordets og mandens ben brækkede. 

7. maj Krumsøarkivets årsskrift 1996 er udkommet, og arkivets leder, Hans Andersen, har fundet 
hændelser frem, som skete for 100 år siden. Den væsentligste er nok historien om brugsudde-
leren, der tog kassen under armen og emigrerede til Amerika. 

7. maj Nysted og Elmshorn Rotary-klubber har plejet et nært venskab i 25 år, og det vil man nu fejre 
ved at plante en del frugttræer ved Solgården som symbol på venskabet. Leo Thorsen delta-
ger på kommunens vegne. 

8. maj Pensionistteatergruppen "Pisterne" er nu klar til at tage på den årlige turne til Bornholm. 
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Helle Bækkels debatstykke "Livsglæde" skal spilles 5 steder og når dermed foreløbig op på 35 
opførelser. 

9. maj Skolefritidsordningen "Krudttønden" ved Nysted skole har i de senere uger haft jævnlige besøg
af den lokale kunstner Uffe Kirketerp Nielsen. Han har inspireret børnene til en spændende 
vægudsmykning, og resultatet blev vist frem ved en fernisering i går. 

10. maj Nysted kommune har forbedret sin økonomiske situation. 1995 har i alt givet et overskud på 
4,8 mill. kr. Efter afdrag på lån m. m. var kassebeholdningen pr. 31. december 1995 ca. 4,6 
mill. kr. Borgmesteren roste fagudvalgene for at have haft godt styr på deres budgetter; men 
samtidig gav Leo Thorsen udtryk for harme over statens udspil om større kommunale aktivi-
teter uden væsentlig forhøjelse af bloktilskuddet. 

10. maj Kettinge skole har besøg af 24 elever fra venskabsbyen Plau. De har besøgt automobilmuseet, 
Lågerupbanen og København, og de afslutter besøget med deltagelse i musikskolens årsafslut-
ning, Knækkerygmarch og fest i Kettinge ungdomsklub. 

10. maj En stork slog sig i går ned ved nogle vandhuller på Nysted Oldtidscenter i Frejlev. Den forlod 
dog området igen uden at gøre tegn til at bygge rede. 

11. maj Der gøres nu forsøg på at etablere et biogasanlæg i Kettinge for at udnytte områdets store 
mængder af gylle og andet organisk affald. 

Paradisruten
11. maj Nysted kommune går nu i gang med sin andel af "Paradisruten". Den skal allerede fra den 

kommende sommer give gående og cyklende mulighed for at opleve storslået natur i et sti-
system, der forbindes med stier i de tilstødende kommuner. 

11. maj Erik Stær mente på Fremskridtspartiets generalforsamling, at Nysted kommune for længst 
burde være sat under administration, ligesom han udtrykte sin glæde over, at Storstrøms amt 
havde standset den vindmølleplan, der var opnået flertal for i Nysted byråd. 

13. maj Musikskolens støtteforening overrakte ved årets afslutningskoncert en check på 10.000 kr. til 
indkøb af instrumenter.

13. maj Årets "Knækkerygmarch" led under det kedelige vejr, og deltagerantallet blev i år kun 305 
mod sidste års 500 vandrere. 

13. maj Nysted Røde Kors har etableret en "gå med tjeneste", der tilbyder ældre og svagelige ledsa-
gelse på indkøbsture og lignende. Ved konstitueringen valgte man igen - efter en pause - Alice
Nielsen som formand. Inge Christensen blev næstformand og Anker Nielsen kasserer. Hjørdis 
Hoffmann skal være daglig leder af "gå med tjenesten".

13. maj Ved en kraftig forældreindsats blev også legepladsen ved Nysted skoles SFO udbedret i week-
enden. Der blev rejst legehuse og gjort forberedelser til etablering af en svævebane.

13. maj Kapelmester Knud Harwitz har igennem længere tid ønsket at afhænde sit store nodemateri-
ale af salonmusik. Det er nu lykkedes at finde en liebhaver. Nordfalsterkapellet fik overdraget
alt materialet i sidste uge, og de glade toner vil så igen komme til deres ret.

13. maj Der skal investeres ca. 35 mill. kr. for at kunne oprette det påtænkte biogasanlæg med tilhø-
rende kraftvarmecentral i Kettinge. Pengene skal komme hjem igen ved betaling for el og var-
me. I et tilsvarende projekt har de deltagende landmænd måttet investere hver 40.000 kr. i 
forbindelse med ændring af eksisterende gylletanke; men investeringen spares meget hurtigt 
hjem på mindre forbrug af kunstgødning. 

14. maj I løbet af 1995 har Nysted kommune nedbragt underskuddet på egenkapitalen fra 65 mill til 
60 mill kr. Den samlede langsigtede gæld er nu på 107 mill kr., men langt den største del ved-
rører forsyningsvirksomhed, der finansieres af brugerne. Kun 12 mill. skal over nogle år klares 
over skatterne.
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14. maj Byrådet har givet grønt lys for en stærkt barberet inventarliste til Brydebjergskolens tilbyg-
ning, og samtidig er der afsat midler til etablering af en meget nødvendig parkeringsplads ved
skolen. 

15. maj En institution i Nysted, slagter Aksel Hansen, bliver 80. I snart 40 år har han stået for driften 
af den velrenommerede slagterforretning på Gl. Torv, siden 1974 sammen med sin søn Peter. 
Ud over forretningen fik Aksel Hansen i mange år tid til at passe kassererjobbet i Nysted Ro-
klub, der da også for længst har udnævnt ham til æresmedlem. 

16. maj Nysted efterskole har indledt et samarbejde med en tysk og en tjekkisk skole. De mødes i 
pinseferien i Schleiz i det tidligere DDR, og efter en uge der fortsætter karavanen til Nysted, 
hvor de fælles aktiviteter fortsætter yderligere en uge. 

Lokalplanforslag for Nysted havn
18. maj Storstrøms amts teknik- og miljøforvaltning roser Nysted for lokalplanforslaget for Nysted 

havn og havneomgivelserne. Man mener at planen vil kunne være forbillede for amtets andre 
havnemiljøer. 

18. maj Filialdirektør Hans Christensen, Unibank, trækker sig tilbage efter 33 års trofast gerning i 
Nysteds pengeverden, først i Landbostandens sparekasse, siden i SDS og senest i Unibank. 

20. maj "Landsbybussen II er blevet så stor en succes, at man i teknisk udvalg har besluttet at udvide 
kørslen med 2 x ½ time om ugen for at dække det reelle behov. Brugen af "Landsbybussen" 
skal fortsat være gratis. 

20. maj Nysted kommune har udarbejdet ideoplæg til revision af regionplanen. Man peger først og 
fremmest på behov for oprettelse af cykelstier ved og omkring Brydebjergskolen, ligesom man
ønsker sig en rundkørsel ved indkørslen til Nysted på Ålholmsvej for at sænke hastigheden på 
Wichmandsvej. Man peger også på det ønskelige i oprettelse af et stisystem for cyklende og 
gående, og endelig ønsker man responstiden for ambulancer bragt ned til responstiden for 
brandkøretøjer. 

Ålholm-auktionen
21. maj Det store samtaleemne i Nysted, ja, i hele landet er i disse dage auktionen på Aalholm. Det 

kendte engelske auktionshus, Sothesby, står for et 4 dages udsalg af rariteter, der forlods er 
vurderet til ca. 13 mill. kr. Allerede på den første dag viste det sig dog, at kombinationen: 
Gammelt slot, adel og eksklusivt auktionsfirma drev priserne i vejret, så der blev solgt gen-
stande for 6,3 mill. kr. Vurderingen af det solgte lå på 3,2-4,7 mill. kr. 

22. maj Efter en gennemgribende restaurering er Skalkekorset i Frejlev nu atter på sin plads for at 
minde alle vejfarende om de "Frejlev Skalkes" skalkagtighed.

22. maj Der er for indeværende 45 ledige boliger i Nysted. Kommunen overvejer tvangsudlejning af 
disse, med mindre ejerne kan dokumentere snarlig ibrugtagning eller igangværende repara-
tion. 

24. maj Krumsø Fri- og Kostskole bliver navnet på den nye skole for "Damp-børn". Damp står for "børn 
med mindre hjerneforstyrrelser, manglende koncentrationsevne og hyperaktiv adfærd" Det 
bliver den første skole i landet af sin art, og skolens forstander bliver Børge Eibye, der 
tidligere har været leder af skolehjem og efterskoler.

24. maj Da røgen var lettet, og alle auktionsgenstande var solgt, endte auktionen på Aalholm med, at 
indtægten blev på 21 mill. kr. Vurderingen var kun 13 -15 mill.

25. maj "Cafe Oldtimer" har fået nyt værtspar. Christian Andersen og Anja Petersen fra Kettinge fik en 
flyvende start med at smøre sandwichs til de mange auktionsgæster på Aalholm. 

28. maj Byrådsmedlem Børge Wilcken-Petersen har sendt brev til sin partifælle, økonomiminister Ma-
rianne Jelved, for at gøre opmærksom på, at det opsving i kommunernes økonomi, som hun 
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og finansministeren pukker på før årets forhandlinger mellem stat og kommuner om bloktil-
skuddenes størrelse, er højst variabelt fra kommune til kommune, og Nysted har kun i mindre 
grad fået del i opsvinget. Han håber på hensyntagen til de svagt stillede kommuner, ikke 
mindst fordi det er regeringen selv, der har omlagt bloktilskuddene for at støtte hovedstads-
regionen, og det er det, der har forårsaget skævheden i kommunernes økonomiske situation. 

29. maj Klasseværelse nr. 8 på Kettinge skole står tomt i disse dage. Man frygter, at der er gået svamp
i muren på et sted, hvor en udvendig trappe støder op til ydermuren. Embedslægen og be-
driftssundhedstjenesten har været på besøg for at vurdere situationen. Man venter nu spændt
på resultatet af undersøgelserne. 

30. maj Vinteren har været hård ved tidsrammen for færdiggørelse af den nye pavillon ved Bryde-
bjergskolen. Man havde forventet at kunne tage pavillonen i brug ved skoleårets begyndelse i 
august; men i dag ser det snarere ud til ibrugtagning pr. 1. oktober. 

30. maj Der har været afholdt et seminar for medarbejdere, brugere og politikere vedr. fremtidens 
ældreforsorg. Princippet skal i endnu højere grad end nu være: Hjælp til selvhjælp. Det mest 
positive element i oplægget er, at der lægges op til mere faste rammer for senildemente fra 
1. januar 1997. Man kan til gengæld være lidt betænkelig over de mange gange, ordet "op-
stramning" bruges. Det plejer at betyde besparelser med deraf følgende lavere serviceniveau.

30. maj 19 elever fra Kettinge skole har taget imod et tilbud om at besøge jævnaldrende tyske skole-
elever i venskabsbyen Plau. Foruden deltagelse i skolegangen er der tilrettelagt et udflugts-
program, der omfatter besøg i Rostock og Berlin. 

31. maj Feriehjemmet ved Skansen, der indtil nu har været ejet af Storstrøms amt, er nu sat til salg. 
Amtets teknikere har vurderet bygningens tilstand og har frarådet at forsøge at sætte den i 
stand. En totalrenovering antages at ville koste 3,5 mill. kr. 

31. maj Nysted badmintonklub har i øjeblikket 179 medlemmer. Det er en fremgang på 4 siden sidste 
generalforsamling. Denne oplysning fremkom formanden Margot Hansen med inden hun - li-
gesom Jan Gleie, Søren Bille og John Krøyer - blev genvalgt til bestyrelsen. Den eneste ud-
skiftning var, at Susanne Løje blev nyvalgt i stedet for Annette Petersen. Susanne Løje blev 
straks udpeget til ny kasserer. 

1. juni Bogtrykker Knud Petersen, der i 1958 var med til at stifte Nysted Rotaryklub, er ved en festlig 
sammenkomst i klubben blevet udnævnt til Paul Harris Fellow, en hædersbevisning, der kun 
vises få medlemmer, der har gjort sig fortjent ved trofasthed over for klubbens idealer. 

1. juni Klubmestre i Nysted badmintonklub blev i herresingle Carsten Bille og i damesingle Ania 
Høring. 

Befolkningsprognose!
4. juni Befolkningsprognoser for det nærmeste tiår viser, at befolkningstallet i Nysted vil ligge meget 

konstant omkring 5.600 indbyggere; men aldersfordelingen vil være væsentlig anderledes. An-
tallet af 7–16-årige vil være steget fra 607 i dag til 729 i 2004, en ændring, der kan få stor 
betydning for skolevæsen og børneinstitutioner. Til gengæld bliver der både færre gamle og 
færre folk i den arbejdsduelige alder fra 17-66 år. 

4. juni Musik for enhver smag får gode kår i den kommende sommer. Hver onsdag eftermiddag bliver 
der musikandagt i Nysted kirke, og alle lørdage i sommerferien arrangerer turistforeningen og 
handelsstandsforeningen jazz- og populærmusikkoncerter i byens gader og på andre attraktive
steder. Kulturudvalget yder en mindre kontant støtte. 

7. juni Efter 5 måneders drift af genbrugsforretningen i Adelgade har man oparbejdet et overskud, 
hvoraf 11.000 kr. er blevet uddelt til velgørende formål. Det største beløb: 5.000 kr. gik til 
ældrearbejdet i Nysted kommune 

7. juni Tømrermester Bent Frederiksen, Vester Ulslev, har udvidet sin virksomhed til også at omfatte 
salg og opsætning af hele køkkener. Han har fået eneforhandlingen af "Bordana-køkkener for 
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Lolland-Falster 

7. juni Sognepræst Ramund Kværnø, Kettinge, kunne i går for første gang iføre sig en ny messehagel,
vævet i grønt og guld. Arbejdet er udført af en arbejdsgruppe af svagtseende, "Vævesjakket",
der hører til i Nyk. F. Leder af sjakket er Else Ravn-Nielsen fra Frejlev. 

8. juni Cyklister i Nysted har i længere tid svævet mellem håb og frygt: Bliver der mulighed for at få 
repareret cykler i fremtiden? Det gør der. Hilmar Jørgensen, der driver grillbar i Jernbanegade
udvider med en cykelreparationsafdeling. Han lover, at cykelolie og remoulade vil blive holdt 
skarpt adskilt. 

8. juni Samtidig med, at tankerne om dannelse af et andelsselskab vedr. biogasanlægget i Kettinge 
trænger sig mere og mere på, lyder der nu også for første gang kritiske røster om projektet. 
Bl.a. udtrykker Aage Poder i et læserbrev frygt for de lugtgener, som afhentning og opbeva-
ring af overskudsgylle må forventes at give. 

10. juni Så blev Skalkekorset atter pakket ud. Borgmester Leo Thorsen talte ved nyafsløringen af kor-
set om Frejlevbøndernes selvstændighedstrang gennem århundrederne og kom også ind på 
deres store indsats i andelsbevægelsens første årtier. Frejlev Bylav skiftede ved samme lej-
lighed oldermand. Nyvalgt blev Ivar Matzen. 

10. juni Rotaryklubben får nu konkurrence. Der startes en afdeling af Lions Club i Nysted. Midlertidig 
præsident er Benny Harvits, der kan oplyse, at klublokalet bliver Skansevej 1, og man forven-
ter at starte med ca. 20 medlemmer. 

11. juni Den årgang, der startede på Nysted skole den 1. april 1953, kalder til samling. Der var oprin-
delig 31 elever. 3 er døde, og af de resterende 28 har man fundet frem til 25. Man har også 
rettet henvendelse til klasselæreren, Inge Andersen, der nu bor i Sønderjylland. Elever og 
lærer forventer at mødes den 17. august. 

12. juni Nysted kirkes pigekor under ledelse af Rikke Juul Thomsen har indspillet en CD med udsnit af 
korets righoldige repertoire. Der er optaget i alt 1.000 minutters musik, som nu er redigeret 
ned til 71 minutter. En række sponsorer har bidraget til, at pladen kunne indspilles, og nu 
præsenterer koret og dirigenten deres værk ved en sammenkomst på rådhuset, hvorefter 
cd'en også vil komme i handelen. 

Landsbybussen
13. juni "Landsbybussen" er blevet en sådan succes, at man for at dække behovet må udvide antallet 

af ture. Byrådet vedtog at bevilge 40.000 kr. ekstra til udvidelsen i 1996; men Vagn Brædder 
fra Venstre og Ib Henriksen fra Borgerlisten ønsker, at projektet tages med i budgetbehand-
lingen for 1997 med henblik på evt. betaling for brug af bussen. Bent Pedersen udtaler frygt 
for, at betaling vil medføre flytning af handel til andre kommuner. 

13. juni En del af lokalplanen vedr. Nysted bys havnefront indebærer, at Søvej skal lukkes for biltrafik.
Borgmesteren har på byrådsmødet lovet, at en sådan ændring ikke vil blive foretaget uden en
høring af vejens beboere, selvom han præciserer, at byrådet suverænt har ret til at træffe en
sådan beslutning. 

14. juni På trods af kraftig kuling afvikledes de nordiske mesterskaber i havfiskeri ved Hirtshals. For-
manden for LF havfiskeklub MK, Erik Wulff, Nysted deltog, og blandt de 124 deltagere fra 
Danmark, Norge og Sverige hjemførte han en flot pokal for 2. pladsen ved at fange en torsk 
på 12,2 kg. 

14. juni Svømmere må for fremtiden undvære den platform, der har ligget ud for badeanstalten i en 
årrække. Den blev ødelagt af vinterens is og erstattes af en flåde, der forankres så langt ude, 
at udspring kan foretages uden risiko. 

14. juni Folk med lyst til livsudfoldelse på fransk får nu nye muligheder. Teknisk forvaltning anlægger 
en petanquebane på 6 x 12 m bag plansiloen ved Ny Østergade. 
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15. juni En flok vandaler har sat sine spor i Nysted i nat. Omklædningsrummene ved badeanstalten er 
overmalet med trækul, afspærringsmateriel ved den gamle jernbanestation er placeret på 
kørebanen med risiko for trafikken, og en vægplade er revet af UNIBANK facaden for at kunne
smadre en rude i Gert Fogtdals advokatkontor. Man undres - og græmmes. 

15. juni Det er nu 25 år siden Stubberup Bådelaug blev stiftet, og i den første bestyrelse sad giganter 
som Per Hækkerup og amtskommunaldirektør Ernst Larsen. Dels ved kommunale tilskud og 
dels ved fondsmidler fra A.P. Møllers fond er det lykkedes at lave klubhusudvidelse, 
flisearbejde og indlæggelse af vand i klubhuset inden jubilæet. Jubilæet fejres på dagen, den
18. juni, hvor den nuværende formand Svend Fønsskov præsenterer nyhederne for laugets 
medlemmer og gæster. 

17. juni 700 husstande havde ved fristens udløb afgivet ønske om at leje kompostbeholdere hos kom-
munen. De udbringes i nærmeste fremtid. 

17. juni 261 deltagere gik i alt 5.540 km, da den 19 "Internationale Lolland-Falster March" fandt sted i 
weekenden. Start og mål var ved Brydebjergskolen, og man kunne vælge mellem ruter på 10, 
25 og 45 km. 

18. juni Fjernvarmeværket i Kettinge kan være klar fra eftersommeren 1997, og der kan forventes 
tilslutningspligt, idet der dog gives ni års betænkningstid. Der overvejes gratis tilslutning for 
de forbrugere, der melder sig straks. Til bestyrelse for andelsselskabet valgtes: Jens O. Høj-
gaard, Bjarne Pedersen, Hans Larsen, Erik Larsen og Jens Chr. Brædder. 

19. juni Henimod slutningen af 1997 skal alle abonnenter på Nysted-centralen belave sig på at få nye 
numre. På det tidspunkt vil centralen være færdigudbygget som digital central, hvilket skulle 
betyde bedre og sikrere funktion. 

19. juni Fodbolddrenge fra Øster Ulslev boldklub og B1990 tager til Hedemora sammen med musik-
skolens orkester "The Clackers" for i venskabsbyen at pleje fællesnordiske interesser. I deres 
fravær besøges Nysted i stedet af en polsk dansegruppe, der vil optræde foran rådhuset. 

19. juni Der lines op til den årligt tilbagevendende sommerfest i Øster Ulslev Boldklub. Foruden 
gadefodbold - med 18 tilmeldte veje - vil en ny Øster Ulslev-revy, skrevet af Helle Bækkel, se 
dagens lys

20. juni Nysted efterskole har i det sidst forløbne år haft 124 elever, hvilket er ny rekord. Skolen står i
det kommende skoleår med et pladsproblem, idet kommunen har op sagt lejemålet på Rosen-
vang. Det betyder hjemløshed for 20 elever, 16 heste og en medarbejderfamilie. 

21. juni Nu bliver alle udlån fra Nysted bibliotek registreret pr. EDB. Kulturchef Ib Johansen fik æren 
af at gennemføre det første elektroniske udlån. De tre skolebiblioteker er for øvrigt for 
længst gået over til den nye teknologi. 

22. juni Nysteds svenske venskabsby Hedemora fylder i år 550 år. 26 repræsentanter fra Foreningen 
Nordens Nystedafdeling er med til at fejre jubilæet i den kommende uge. 

25. juni Der var idel glæde i foreningen "Aarestrups hus" i går. SN's kulturfond støttede projektet med 
et beløb på 75.000 kr., og samtidig overrakte UNIDANMARK-fonden en check på 25.000 kr. Nu 
kan restaureringsarbejdet rigtigt gå i gang. Formanden Jørgen Harne forventer, at det færdige
resultat kan præsenteres i løbet af 4-6 år. 

26. juni Øllebølle bylaug skifter oldermand. Hans Folkvardt afleverer oldermandskæden til Ole Hare 
på laugets årsmøde. 

27. juni Høvænge havn genlyder i disse dage af glade barnestemmer. 40 børn fra Nysted skoles SFO 
har indtaget havnen og har etableret lejrplads a la "Det vilde vesten". Der fiskes også, og 
gårsdagens fangst var 7 rejer og en hundestejle. 

27. juni Der er tilsyneladende ikke fuld enighed om, hvordan man skal administrere sprøjtning med 
plantegift i Nysted kommune. Et par menige medlemmer af Teknisk udvalg, Børge Wilcken-
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Petersen og Ib Henriksen, gør opmærksom på, at udvalgets beslutning desangående var, at 
sagen skulle optages på byrådets dagsorden i august. Formanden Bent Pedersen har - som sin 
personlige mening udtalt, at han ikke fandt anledning til at ændre kommunens sprøjtepolitik. 

29. juni Der har to gange i den seneste tid været meldt brand fra flygtningecentret i Nysted, og 
brandinspektør Hans Erik Johnsen har i den anledning udløst storalarm og har beordret udstyr 
og 24 brandmænd fra Nysted og Maribo til stedet. I begge tilfælde har der været tale om 
falsk alarm, udløst, fordi brandalarmen i et af beboelseshusene har været trykket ind - uden 
grund. Næste gang kommer kun mandskab fra Nysted, udtaler brandinspektøren. 

29. juni Efter et voldsomt bilsammenstød med stor materiel skade i krydset: Korsvej, Øllebøllevej, 
Kølle Alle og Høvængevej vil politiassistent Ebbe Thiesen se nærmere på behovet for bedre 
afmærkning på stedet. 

2. juli Apropos ulykken ved Øllebøllevej gør Jørn Ringsing, Høvængevej sig til talsmand for 
advarselstavler, opmaling af haj tænder, et par kraftige bump og tvungen hækklipning på 
Korsvej 9. Han henviser til, at bilister meget hyppigt passerer krydset uden at standse, fordi 
skiltningen er mangelfuld. Han gør endvidere opmærksom på, at krydset tidligere har været 
skueplads for en dødsulykke. 

2. juli Byhusforeningen, der indtil nu væsentligst har gjort noget for de mellemstore børn, gør nu 
også noget for de voksne. Man præsenterer i den gamle biograf rockmusik fra 70'erne til 
90'erne med Jamies Cryin fra Maribo og Groovin High fra Nykøbing F.

3. juli Det er 25 år siden, Britta Rothausen og Freddy Christiansen, Egholm Ulvecenter, købte deres 
første ulv. Bestanden trænger i øjeblikket til udvidelse, og man forventer snarest at få tilført 
nye canadiske ulve. 

3. juli Havnemester Svend Erik Hauberg oplyser, at antallet af gæstesejlere i Nysteds havne stort set
er som sidste år. Dette betragtes som meget tilfredsstillende, idet andre Lolland-Falster hav-
ne kan melde om drønende tilbagegang i forhold til sidste år. 

Hauberg har i øvrigt måttet anskaffe nye Nysted-flag, idet interessen for de ophængte flag 
har været så stor, at de jævnligt stjæles. Der var måske et salgsobjekt, hvis kommunen vil 
tillade det? 

4. juli Helle Bækkel har gjort det igen. Hun har skrevet en revy til Øster Ulslev Boldklubs sommer-
fest. Et par af hovednumrene handler om "Babyboom i Øster Ulslev" og "Auktion på Aalholm". 
Foruden revy rummer festen også den traditionelle vejfodboldturnering, hvor der i år er 
tilmeldt 18 hold. 

4. juli Årets sommermarkeder begynder nu lørdag den 6. med, at Adelgade afspærres for trafik og 
gøres til "Gågade" for nogle timer. Handelsstandsforeningen følger senere på sæsonen op med 
markedsdage bag rådhuset på parkeringspladsen.

5. juli Bindingsværkshuset, Karlebyvej 15, Øster Ulslev, var i nat udsat for en kraftig brand, hvorved 
bl.a. en større bogsamling gik tabt. En overgang frygtede brandmandskabet, at husets ejer, 
Jens Pedersen, befandt sig i huset; men frygten blev afblæst, da ejeren kom hjem.  Brandår-
sagen er ikke fundet. Et fjernsynsapparat mistænkes. 

5. juli For få år siden nedlagdes omklædnings- og badefaciliteter ved den gamle Nysted skole, idet 
byrådet forventede at skulle bruge gymnastiksalen som byrådssal. Nu bygger Nysted Brydeklub
faciliteterne op igen. De har nemlig fået lov til at indrette gymnastiksalen til træningslokale 
og et mindre klublokale. 

6. juli Sommerens store kulturarrangement i Nysted "Sea-borne Papers" blev åbnet i går ved en høj-
tidelighed i Bønnelyches pakhus. Til stede var foruden kunstnerne og mange kunstinteresse-
rede, også borgmester Leo Thorsen og formanden for kulturudvalget Tove Andersen. I de næs-
te 6 uger er der udstilling af papirkunst i vandtårnet, Bønnelyches pakhus, Clausens pakhus 
samt turistbureauets galleri. 
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Bag udstillingen står Nysted Kunstforening med dens utrættelige formand, Elisabeth Nicolai-
sen, i spidsen; men der er sørget for sagkyndig bistand, ved at papirkunstneren Anne Vilsbøll 
har trukket et stort læs med etablering af udstillingen og kontakter til de deltagende 
kunstnere. 

6. juli Et pudsigt navneskifte har fundet sted. Da Lene Larsen, U/K. forvaltningen, blev gift den 10. 
august sidste år, syntes hun, at Larsen var så smukt - og stod så godt til Lene - at hun ville 
beholde sit efternavn. Nu - 11 måneder efter - har hun udskiftet Larsen med Sørensen, man-
dens efternavn. 

9. juli Vi har altid vidst det; men nu er det notorisk bevist, at badevandet ved Nysted er betydeligt 
varmere end f. eks. ved Marielyst. Mens Marielyst led under vandtemperaturer på 13 -14 gra-
der, var badevandstemperaturen ved Nysted i går 17,5 grader. 

10. og 14.
juli

To stærke kvinder fylder rundt næsten samtidig. Den 10. bliver sygeplejerske Jette Olsen 50 
og den 14. fylder Vibeke Bille-Hansen 60. De har meget tilfælles. De er begge livsledsagere 
for en borgmester: Jette Olsen støtter Leo Thorsen, og Vibeke Bille-Hansen forhenværende 
borgmester Bent Bille-Hansen. 

Men de er ikke kun bagland. De er også stærke kvinder med selvstændige interesser og gøre-
mål. Jette Olsen har i en årrække været medlem af byrådet, valgt af socialdemokratiet, og 
her har hun først og fremmest arbejdet med kulturelle og sociale områder - og har gjort det 
dygtigt. Vibeke Bille-Hansen har i en årrække været bestyrelsesmedlem i Teaterforeningen 
Falster-Østlolland, hvor hun især har arbejdet med børneteater. Hun er også medlem af ho-
vedbestyrelsen i Danmarks Teaterforeninger. Derudover er der blevet tid til at gøre en indsats 
for Folkeuniversitetet i Nysted. Vi må glæde os over, at de to stadig har lyst og kræfter til at 
være med til at tegne kulturlivet i Nysted.

11. juli Dårligt vejr kan ikke ødelægge humøret hos deltagerne i den årlige børnefestival i Nysted. 
Hvis det begynder at regne eller trække op til regn, synger deltagerne blot "Solskinssangen", 
og straks bedres vejrsituationen. Det siger i hvert fald festivalens ledere Stina Nielsen og 
Marianne Chrøis. I år har hovedopgaven været at skabe en totempæl og tilhørende masker. 
Slutresultatet udstilles på Nysted rådhus. 

11. juli På Øster og Vester Ulslev Pensionistforenings generalforsamling oplyste formanden Henry 
Paustian, at kommunen nu har over 300 beboere på over 80 år. Alle disse ældre kan i løbet af 
året forvente at få besøg fra kommunens socialforvaltning med henblik på at skabe de bedst 
mulige vilkår for vore ældre medborgere. Henry Paustian og Randi Nielsen genvalgtes og Jens 
Dilling Hansen blev nyvalgt til bestyrelsen. 

12. juli 880 husstande har sagt ja tak til kommunens tilbud om gratis leje af en kompostbeholder. De 
vil alle være udleveret inden udgangen af august, så borgerne er rustet til at kunne klare, at 
dagrenovation en fra 1. september kun afhentes hver 14. dag. 

12. juli Henning Rasmussen blev ny formand og Kaj Johansen ny næstformand ved det konstituerende 
møde i Kettinge Pensionistforening. Den hidtidige formand Poul Jensen fortsætter som menigt
bestyrelsesmedlem. 

Modstand mod biogas
13. julli En modstandsgruppe mod biogasanlægget i Kettinge er ved at danne sig, og gruppens med-

lemmer vil i løbet af den kommende weekend besøge samtlige implicerede borgere og over-
række dem et brev, hvor gruppen har nedfældet 28 kritiske spørgsmål vedr. projektet. Man 
håber, at dette initiativ vil medvirke til at skabe en saglig debat om fordele og ulemper ved 
det påtænkte anlæg, siger en af initiativtagerne Jesper Lunde. 

13. julli Rotary, Nysted, har udpeget ny præsident. Den ærefulde post er i det kommende år overdra-
get til Ib Foss Hansen, Nysted. 
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15. juli Efter en succesfuld markedsdag på parkeringspladsen bag rådhuset vil handelsstandsforenin-
gen i Nysted søge at gøre ordningen permanent fra næste sommer. Der vil blive rettet hen-
vendelse til kommunen herom. 

16. juli Modstandsgruppens husbesøg i weekenden har udløst hektisk aktivitet hos tilhængerne af bio-
gasanlæg i Kettinge. I sidste halvdel af august og hele september vil man opsøge alle impli-
cerede husstande for at give dem et overblik over de økonomiske aspekter i at blive tilsluttet 
et biogas-kraft-varmeværk. Alt peger nu på, at begge parter i striden foretrækker dialog frem
for krig.

17. juli Med baggrund i nogle genfundne breve fra Kærnemosegård i Frejlev afholdes der slægtstræf i 
forsamlingshuset den 27. juli. Efterkommere efter Maren Rasmusdatter og Mads Peter Simon-
sen er fundet i Nebraska, USA, og de har meldt deres ankomst til Frejlev den 24. juli. Det er 
Merete Aalborg, der har taget initiativet til at samle de kendte og ukendte slægtninge. 

18. juli Formanden for teknisk udvalg, Bent Pedersen, er ikke stolt af at skulle forhøje vandpriserne i 
1997. Men statens nye vandafledningsafgift forventes at medføre en forhøjelse på 5 kr. fra 40 
til 45 kr. pr kubikmeter vand. Der etableres i øvrigt i det kommende år yderligere tre rense-
anlæg i Nysted kommune, i Frejlev skov, Musse og Brydebjergområdet. Der bliver ingen ekstra
udgifter til lodsejerne.

18. juli B 1990 har strøget det omrejsende tivoli fra sine sommerfestaktiviteter, og samtidig har man 
afkortet varigheden til 1½ dag. Men der bliver masser af spændende aktiviteter som 
forældrefodbold, muntert køkken, børneloppemarked og karaokesang, samt diskotek på 
festpladsen den 2. og 3. august. 

19. juli Striden mellem Nysted kommune og tidligere byrådsmedlem Erik Stær om diverse bygnings-
ændringer på Erik Stærs ejendom i Kattesundet 13 er blevet afgjort i Naturklagenævnet, og 
kommunen har fået medhold i sit krav om tilbageføring til husets oprindelige udseende. Da 
der ikke er flere appelmuligheder, kan Erik Stær kun få omstødt afgørelsen ved at anlægge 
sag mod kommunen. 

20. juli Af de 53 tomme boliger, der blev konstateret tidligere på året, resterer der nu kun 13. Ejerne 
af disse får nu en tre ugers frist til at reagere, hvorefter kommunen vil tvangsudleje de huse, 
der ikke på anden måde er truffet aftale om.

20. juli Efter forhandling med de sidste tre implicerede grundejere kan kommunen nu færdiggøre 
"Paradisruten", den kombinerede gang og cykelsti langs kommunens kyststrækninger. Ruten 
ventes færdiggjort til den 1. september. 

22. juli Omsider er sommeren kommet til Nysted. Badevandet er nu oppe på 20 grader, og både cam-
pingpladsen og havnen kan for første gang i år melde udsolgt efter en dårlig for sæson begge 
steder. 

23. juli Lederen af Socialministeriets forsøgsprojekt på ældreområdet i Nysted, Mette Jacobsen, skal 
til at søge andre græsgange. Ministeriet giver ikke længere tilskud til projektet; men social-
udvalgets formand Bent Bille-Hansen udtaler, at projektet er forløbet så positivt, at kommu-
nen ønsker at videreføre det for egne midler. Derfor opslås stillingen som ældrekoordinator, 
så også i de kommende år vil "Stoppestedet" danne rammen om mange ældres fritidsbeskæf-
tigelser, ligesom "Ældreavisen" fortsat vil udkomme, og besøgsvennerne vil fortsat kunne hen-
te støtte til koordinering af opgaverne. 

23. juli Sygekørslen i Nysted kommune overgår efter licitation fra den 1. august til Kurt Brædder, 
Nysted Bilen. Han afløser Finn Pyndt. 

24. juli Motionscentret i Kettinge-hallen må holde lukket i juli og august på grund af fugtgener under 
den gamle gulvbelægning. I øjeblikket affugtes der; men den nye gulvbelægning kan ikke 
lægges på, før fugtighedsprocenten er nede på 2 %. Lige nu er den på 5 %. 

24. juli Udstillingen "Sea-borne Papers" udvider nu aktiviteterne med et kursus i fremstilling af papir 
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af naturmaterialer. Kurset finder sted i og ved Bønnelyches pakhus, og der kan iagttages livlig 
aktivitet og livsglæde under ledelse af kursets 4 afrikanske lærere, og deltagerne, ca. 20 i 
alt, kommer spredt fra hele Europa og fra Texas, USA. Alle udtrykker beundring og forundring 
over, at de tagne initiativer har kunnet lykkes i en så lille by som Nysted

25. juli En totempæl med masker er et af de synlige resultater af årets børnefestival, som var et led i
kommunens sommeraktiviteter for børn. Den kan nu besigtiges på rådhuset. 360 børn har i 
løbet af sommeren deltaget i 22 forskellige aktiviteter. 

Krumsø Fri- og kostskole
25. juli Krumsø Fri- og kostskole for "DAMP-børn" åbner den 11. august efter en større ombygning for 

at kunne skaffe plads til kosteleverne. Man er gået i gang med at finde sponsorer til alt det 
man mangler, og som det kniber med kontanter til. Der er netop afsendt 99 breve til 
potentielle sponsorer - og nu venter man på svar. 

26. juli 29 unge fra 8 europæiske lande har i øjeblikket bopæl på Nysted efterskole. De skal som Ro-
tarys gæster først opleve fællesskabet og de lollandske seværdigheder en uges tid, hvorefter 
de indkvarteres privat i den sidste uge af deres ophold. . 

27. juli Børneinstitutionen "Humlebien" fejrer sin 15 års fødselsdag med at udvide sin kapacitet fra 35
til 60 børn. Dette er blevet muligt ved flytningen af Kettinge skoles fritidsordning fra "Humle-
bien" til skolen. 

27. juli Kort før årets budgetseminar udtaler borgmesteren, at der i alt skal spares 3,6 mill. kr. på det
foreløbige budgetudkast på i alt 133 mill. kr. Der er altså tale om en besparelse på ca. 2,75 %.
Det lyder ikke af meget, og Leo Thorsen mener også nok, at det kan lykkes; men man må hus-
ke, at der i forvejen var udmeldt meget restriktive rammer for de enkelte udvalg, rammer, 
der end ikke gav plads til de prisforhøjelser, der notorisk er sket, så det skal nok blive svært 
alligevel. Kommunens kassebeholdning er steget i årets løb med 2,3. mill. kr. Borgmesteren 
forventer uændret skatteudskrivning. 

29. juli Knud Nielsen, en jyde med bopæl i Kalundborg, tabte sine briller til 4.000 kr. i Nysted havn. 
Fritidsdykkeren Tommy Frederiksen gennemrodede næste dag havbunden på det pågældende 
sted - og kunne levere brillerne tilbage til deres ejermand. Knud Nielsen har nu anskaffet sig 
en brillesnor - med ret til at bære samme.

30. juli "Stoppestedet" i Nysted har nu eksisteret i 2 år. Det fejres med en fødselsdagsfest med kaffe 
og kage samt musikalsk underholdning. Det med musikken vil man føre videre i den kommen-
de sæson, hvor Annelise Pilmand og Johannes Andersen hver anden torsdag vil afholde sangef-
termiddage for de ældre, der har lyst til at synge med på de gode gamle sange. 

31. juli Det var ikke Virenque og Jesper Skibby, der dukkede op i Nysted lørdag eftermiddag; det var 
derimod Bo Severinsen og Martin Levisen, der ville prøve at kopiere idolerne ved at køre på 
mountainbike fra Amager til Nysted. Det tog dem 7 timer og 3 minutter. De har næppe nogen 
stor fremtid i Tour de France. De påstår i øvrigt, at man ikke kan tale om at køre ned til Ny-
sted. De mener, at det gik opad hele vejen! 

1. aug. 4 færdiguddannede elever forlod i går Nysted rådhus efter 2 års elevtid. Det er desværre ikke
muligt at opretholde deres ansættelse - af økonomiske grunde. Men de har fået en god ballast
med og et fremragende kendskab til EDB, når de nu skal ud at klare sig andetsteds. Rådhuset 
har også i år ansat nye elever til uddannelse, denne gang to. 

2. aug. Børnehaven "Humlebien" fejrede i går to ting. Dels 15 års jubilæum, og dels udvidelse af ka-
paciteten med 25 børn, som følge af, at skolefritidsordningen er overflyttet til Kettinge skole.
Lennart Damsbo-Andersen forestod den officielle indvielse af udvidelsen på byrådets vegne 

2. aug. Fiskerikontrollen har atter været på besøg, denne gang i Herritslev nor og ved Klejkulen, øst 
for Lindholm. Man inddrog denne gang 30 ulovligt udsatte ruser. Ejerne kan forvente bøder af 
varierende størrelse. 
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3. aug. Selvom den nylig foretagne borgerundersøgelse viste en høj grad af tilfredshed med publi-
kumsbetjeningen på rådhuset, slår man sig ikke til tåls med det. 45 af kommunens ansatte 
har i de seneste uger deltaget i et kursus i kvalitetsuddannelse. Handelsskolen i Nykøbing har 
forestået kurset, og det vil i løbet af efteråret blive fulgt op af et kursus i organisation og 
samarbejde. 

3. aug. Skolerne starter igen, og der er i sommerferiens løb sket forandringer overalt. Nysted skole 
har igen fået foretaget en reparation af linoleumsgulvene, Kettinge har fået skolefritidsord-
ningen flyttet ind på skolen, og Brydebjergskolen må endnu et par måneder lide under, at den
nye pavillon først bliver færdig til oktober; men arbejdet skrider planmæssigt frem. 

5. aug. B 1990 har afholdt sin sommerfest. Den er i år blevet afholdt over to dage imod normalt 4 da-
ge. Det økonomiske resultat synes man at være tilfreds med, selv om tallene omgærdes med 
samme forsigtighed, som man kender fra andre klubbers tilsvarende - eller større - arrange-
menter. 

5. aug. 47 deltagere kastede sig i går ud i årets triatlon, arrangeret af "Svømmebadets venner", Ny-
sted Svømmeklub og Gymnastikforeningen Sydøstlolland. Der blev kæmpet på kort og lang 
rute. Vinderne blev Rene Kok, Lene Mikkelsen, Henrik Heide, Vivian Nielsen og Britt Holm-
gård.

6. aug. Næste år fylder klokkespillet på Nysted rådhus 10 år, og i den anledning forberedes et særligt 
klokkespilsarrangement i 1997. Klokkespillet blev jo i sin tid etableret for testamentariske 
midler fra fhv. borgmester Bøgelund Thomsen. 

Hejrede Sø
7. aug. Hejrede pumpelaug har givet tilsagn om at indgå i en prøveordning, der vil hæve vandstanden

i Hejrede sø med 35 centimeter. Det skulle kunne give en væsentlig vandkvalitetsforøgelse i 
hele det midtlollandske søsystem, selv om miljømyndighederne stadig stræber imod en yder-
ligere hævning på 45 cm. 

7. aug. Tove Andersen, U/K -udvalget, meddeler, at der i øjeblikket ikke er venteliste på børnepas-
ning i Nysted. Det er udvidelsen af kapaciteten i "Humlebien" der har bidraget til denne uvan-
te situation. 

7. aug. Borgmester Heinrich Jarchow fra venskabsbyen Plau/Mecklenburg har sammen med sin kom-
munaldirektør, et byrådsmedlem og en journalist fra Plauer Zeitung besøgt Nysted, hvor Hans 
Erik Johnsen og Kaj Nilsson havde sammensat et program, der viste både kommunens tekniske
faciliteter og de mere turistprægede seværdigheder. Borgmesteren og kommunaldirektøren 
deltog naturligvis i arrangementet. 

8. aug. "Hjælp! der står en ko i Adelgade!" lød anmeldelsen til politiet for et par dage siden. Det viste
sig, at der var tale om en kvie, der var stukket af fra Aalholm. Det lykkedes ikke i første om-
gang for Falcks kviepatrulje at indfange afhopperen; men efter 4 dages frihed sluttede festen 
på "Stenvængegaard" i Frejlev. 

8. aug. Krydset i Øllebølle, der var åsted for et meget voldsomt sammenstød i sommer, sikres nu med 
en god og tydelig afmærkning, efter at politiassistent Ebbe Thiesen har besigtiget ulykkesste-
det og har fundet de stedlige beboeres krav om afmærkning rimelig. 

9. aug. Den lange smed, Jørn Ingemann Hansen, fylder 50 år. Efter læretid i Egelev, værnepligt i Liv-
garden og ansættelse på motorfabrikken i Nørre Alslev fik han plads hos Radstedsmeden, hvor
han kom til at arbejde sammen med den uforlignelige Knud Mortensen fra Nysted, der altid 
var god for en vits eller syv. Derved fik han kontakt til Nysted og kom snart i arbejde hos sme-
demester Andersen og søn. De sidste 20 år har Jørn Hansen været selvstændig VVS mand. 

10. aug. Der er foretaget ansættelser til Krumsø Fri- og kostskole. De foreløbig 18 elever betjenes for-
uden af forstanderen af 7 lærere, en kontorist, en kok og en rengøringsassistent. I følge for-
standeren er de alle i besiddelse af den nødvendige pionerånd. Byrådsmedlem Jette Olsen er i
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øvrigt blevet konstitueret som skolens formand indtil den ordinære generalforsamling til ef-
teråret. Bestyrelsen består i øvrigt af Freddy Blak, Bente Lang, Jimmy Padtofte og Hanne Bir-
kemark. 

12. aug. På 8 timer lykkedes det at afhænde stort set alle de herligheder, Øster Ulslev boldklub havde 
samlet sammen på et helt år. Det årlige loppemarked på Øster Ulslev stadion samlede mange 
købere, og når de var trætte af at handle, kastede de sig over keglespillet, der havde samlet 
ca. 50 deltagere

13. og 17.
aug.

Gamle skolekammerater vil gerne mødes, og de finder på de mest forskelligartede påskud for 
at kunne genopfriske fortidens skarnsstreger. I weekenden mødtes de elever. der udgik af 
Nysted skoles realklasse 1956, og deres daværende klasselærer Johannes Brønholt deltog i 
festlighederne. Førstkommende lørdag er der indkaldt til 40 års jubilæum for starten i 1. mel-
lem og 43 års jubilæum for starten i 1. klasse. Også her er de gamle lærere Hans Kristensen 
og Kaj Nilsson inviteret med. 

14. aug. En sag om spirituskørsel blev i går afvist af retten i Nysted. Dommeren skønnede, at den sig-
tede endnu en gang havde kigget for dybt i flaskerne, og derfor ikke var i stand til at svare 
ordentligt på rettens spørgsmål. Sagen udsattes, til den sigtede engang er dampet af. 

14. aug. Der er stadig en antydning af accent, når B 1990’s nye ynglingetræner Jan van der Muts her-
ser med sine spillere på Nysted stadion. Han er nemlig hollænder af fødsel, men har været 
bosiddende i Danmark siden sit giftermål med danske Grete i 1964. Han er nu 69 år, men still 
going strong, og B 1990 venter sig meget af samarbejdet. Første resultat blev en sejr på 7-0 
over Søllested.

15. aug. I forbindelse med oprettelsen af skolen for DAMP-børn i Krumsø har løsgængeren i Nysted by-
råd, Dorte Bondo, følt sig sat ud på et sidespor, hvad angår informationer om kommunens re-
lationer til den nye skole. Dette affødte en temmelig skarp debat i byrådet, hvor et par af 
Dorte Bondos tidligere gruppefæller delvis gav hende medhold, medens borgmester Leo Thor-
sen, A, og Bent Petersen fra de konservative antydede andre bevæggrunde end de nævnte til 
kritikken. 

16. aug. Centerleder Ulla Kragh-Schwarz meddeler, at flygtningecentret i Nysted nu er normeret til 
122 flygtninge, og at det kan ventes fyldt igen i løbet af få måneder. Denne meddelelse bety-
der naturligvis også, at skoler og børneinstitutioner må indstille sig på et nyt boom af bos-
niske børn i løbet af efteråret. 

16. aug. Kettinge friluftsbad har sluttet sæsonen med et underskud på 47.000 kr. Men for første gang i 
mange år lurer der ikke en frygt for, at badet må lukkes næste år, idet byrådet forlods har 
givet tilsagn om at dække vandafledningsafgift og ekstra statsafgift på spildevand. Desuden 
vil man støtte badets drift efter krone-til-krone-princippet. 

17. aug. Borgmester Leo Thorsen meddeler efter byrådets budgetdag, at de ønskede sparemål er nået,
og at kommunens borgere derfor kan forvente uændret skatteudskrivning i det kommende år.

17. aug. Nysted efterskole har startet skoleåret med 140 elever, og de og deres forældre samt lærer-
staben har gennemført en introduktionsdag. Derefter er eleverne blevet sendt på "Lær hin-
anden at kende" - camping i et par dage, inden den egentlige undervisning gik i gang. Et nyt 
tiltag er en "social og sundhedslinje", ledet af afdelingskoordinator Birgit Jørgensen. 

19. aug. I weekenden var Lågerupbanen vært for 150 startende i det 23. Sydhavsøstævne i speed-
cross. Hjemmebanen tog som sædvanlig sin store andel af førstepladserne og andre gode pla-
ceringer. Tørken medførte, at banen flere gange måtte oversprøjtes med Danmarks dyreste 
vand. Men det hjalp også.

20. aug. Byrådet vedtog på sit augustmøde, at der skal nedsættes et debatforum, bestående af poli-
tikere, tjenestemænd samt miljøbevidste borgere, med henblik på at bringe forslag på bane 
for en fremtidig miljøpolitik for at beskytte de naturskønne områder og vores grundvand. * 
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20. aug. Ca. 100 elever har meldt sig til Musikskolen, og de kan nu glæde sig til nogle dejlige timer i 
selskab med musikken; for musik er nu bedst, når man selv er udøvende. 

20. aug. Ældrerådets formand, Johannes Andersen, meddeler, at der afholdes borgermøde for 
kommunens ældre medborgere i løbet af efteråret. Panelet vil bestå af folkevalgte, 
tjenestemænd, en konsulent og formanden himself. 

23. aug. Musikskolens leder, Jesper Rasmussen, håber at kunne gennemføre et besøg af den interna-
tionale ungdomsgruppe "Up with People" i 1997. Gruppen er kendt for fejende flotte shows 
med musik, sang og dans og har en gang tidligere - i begyndelsen af firserne - været i Nysted. 
Alle, der så gruppen dengang, vil glæde sig til et gensyn.

23. aug. Krydset Dalbakkevej-Holebyvej har igennem årene tit været åsted for ulykker. Det er nu forbi,
idet amtets vejkontor har besluttet at lukke den nordlige del af Dalbakkevej. Det medfører 
lidt længere køreture for folk fra Sløsse og Sørup - men til gengæld måske også et længere 
liv. 

23. aug. Et lille indslag til den lokale udgave af Guinness rekordbog. I drivhuset hos Else Marie og Knud 
Harvits spreder en tomatplante med 72 frugter i øjeblikket glæde. Den bliver svær at slå. 

24. aug. Taksterne for børnepasning stiger. En børnehaveplads bliver 50 kr. dyrere om måneden, me-
dens skolefritidsordningerne kører med uændrede priser. 

24. aug. Der etableres nu et nyt galleri i Stubberup. Det er maleren John Benneth Thorsen, der sam-
men med sin kæreste Jeanette er ved at gøre lokaliteterne på Stubberupvej 44 klar til åbning
den 1. september. 

24. aug. Den nye lokalplan for havneområdet m.m. i Nysted er begyndt at virke. Et par husejere har 
allerede fået afslag på at foretage diverse bygnings ændringer. I den anledning opfordrer tek-
nisk udvalgs formand, Bent Pedersen, til at man orienterer sig i teknisk forvaltning, inden 
man går i gang med den egentlige planlægning af ændringer. 

26. aug. Der var samlet 500 tilskuere, da Jørn Hjorting i går stod for "Prøv Lykken" i Kettingehallen. De 
fik en god og hyggelig aften ud af det. 

26. aug. Da Krumsø Fri- og Kostskole officielt blev indviet i lørdags, var en af gaverne et sort får. For-
stander Børge Eibye mente, at giveren nok havde kendt ham fra hans barndom, hvor han vist 
nok selv havde været et af slagsen.

27. aug. Borgerlisten toner som første politiske gruppering rent flag vedr. biogasanlæg i Kettinge. 
Gruppens talsmand, Ib Henriksen, gør klart, at hele gruppen går ind for anlægget; men man 
vil ikke kræve tilslutningspligt. 

27. aug. Efter en sommer med omfattende renoveringsarbejder genåbner motionscentret i Kettinge-
hallen den 1. september. Der er rettet op på betongulvet, og der er lagt ny vinyl på, så nu kan
der atter tabes overflødige kilo - ved hårdt slid. 

28. aug. Efter at Nysted og Kettinge skole har deltaget i "Lollandsdagenes” logofotografering, er det nu
Brydebjergskolens tur til at gøre en indsats. Det sker med en opførelse af en ny udgave af den
gamle historie om de barske Frejlevskalke. Spillet hedder "Mordet på ridefogeden", og det vi-
ses som led i "Lollandsdagenes" video- og teaterfestival i Maribo. 

29. aug. Indretningen af specielt indrettede boliger til senilt demente borgere er udskudt til 1997, 
bl.a. under henvisning til, at der i øjeblikket ikke findes senilt demente i kommunen. Det 
kunne måske også være, at nogle familier valgte at passe deres kære selv, fordi der ikke 
eksisterer passende plejehjemspladser? 

30. aug. I januar måned havde en kvinde fra Nystedegnen fundet sin specielle måde at slå plat på. Hun
tog prissedlerne af varerne i butikkerne, afleverede derpå varerne, f. eks. en frakke, fordi 
den efter sigende ikke passede hende, og fik derefter varens pris udbetalt ved kasse 1. Det 
lykkedes hende også at ændre beløbsstørrelsen på et gavekort fra 200 til 1200 kr., ligesom 
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hun havde stjålet en check fra en mand og havde købt benzin for den. I alt omfattede tiltalen
12 anklagepunkter; men fruen kunne forlade retten med en betinget dom uden fastsættelse 
af straf. 

31. aug. En dansk kvinde, Hanne Friis, der stammer fra Øster Ulslev, giftede sig for en snes år siden 
med en italiener og har siden været bosat på Sicilien. Hun har to børn på 13 og 17 år. De har 
nu igen benyttet lidt af deres sommerferie til at gå i dansk skole i Kettinge, og de priser det 
danske skolevæsens friere form, der giver den enkelte elev bedre udfoldelsesvilkår. 

2. sept. Omsider er udbedringen af gulvet i motionscentret ved Kettingehallen tilendebragt, så nu kan
de 140 medlemmer atter forbedre deres kondital, nedbringe deres livmål og forøge deres 
brystvidde. Motionscentrets økonomi kan hænge sammen med blot 100 medlemmer, så på det
felt er alt i bedste orden. 

2. sept. Atter i år etablerer en aktiv gruppe ”Onsdagsskole" på Nysted skole. Hver anden onsdag laver 
man mad og spiser i fællesskab, ligesom der arrangeres forskellige aktiviteter i skolens fæl-
lesrum. Senere på sæsonen vil man gå i samarbejde med Musikskolens Støtteforening om at 
kombinere spisningen med ”musikcafeaftener”. 

3. sept. Der blev drejet TV i havneområdet i Nysted i går. Der blev filmet i adskillige timer for at få 
stof til to reklameindslag til tysk TV. Indslagenes varighed bliver henholdsvis 10 og 30 sekun-
der. Det er turistregion Lolland med flere, der står bag et storstilet reklamefremstød med 
henblik på at få flere tyske og danske turister til området. TV-reklamerne vil kunne ses i tysk 
fjernsyn fra begyndelsen af februar 1997.

3. sept. To bestyrelsesmedlemmer havde bedt om at blive udskiftet inden generalforsamlingen i 
Nysted Kjøbstads frivillige fond. Lene Josefsen og Lissy Nielsen trådte ind i stedet for Anne T. 
Nielsen og Kaj Nilsson. Formanden, sognepræst Jens Chr. Nielsen oplyste, at fonden i det sidst
forløbne år havde kunnet uddele ca. 6.700 kr. til værdigt trængende. 

4. sept. Kirkerne i Døllefjelde, Musse og Herritslev vil fra 1. oktober få ny kirkesanger. Det bliver He-
len Wilcken Løje fra Frejlev 

4. sept. Årets største tomat af sorten "Oksehjerte" kan i disse dage ses hos tidligere havnefoged Børge 
Nørgaard. Den vejer 510 gram. 

5. sept. Døllefjelde Kirke er indtil videre lukket for kirkelige handlinger. Der er fundet revner i korbu-
en og i nogle af hvælvingerne. Der er dog ikke fare for umiddelbare nedstyrtninger; men et 
renoveringsarbejde er gået i gang, og man benytter lejligheden - nu hvor stilladserne alligevel
er oppe - til også at give det indre af kirken en gang maling. 

5. sept. Teknisk forvaltning opfordrer husejerne til - med jævne mellemrum - at se efter, at der ikke 
bliver registreret større vandforbrug end rimeligt. Man gør opmærksom på, at det er husejer-
ne selv, der skal opdage eventuelle ledningsbrud, og at man kommer til at betale, selvom 
utæthederne måske ikke findes på ens egen grund. 

6. sept. Tidligere overlærer Henry Jensen, Kettinge, fylder 70. Siden sin pensionering for 6 år siden 
har han haft mere tid til at tage sig af sin vigtigste fritidsinteresse, Grænseforeningen, hvor 
han i de seneste 14 år har været formand for Nysted-Sakskøbing afdelingen .

7. sept. Uenigheden om oprettelse af biogasanlæg i Kettingeområdet er afløst af våbenstilstand. Hans 
Larsen fra Nysted biogas og talsmanden for modstandergruppen Jesper Lunde har sat sig til 
samme bord og er blevet enige om, at alle forestående undersøgelser vedr. anlæggets gylle-
behov, kapacitet, økonomi og evt. gener ved anlægget skal forelægges interessenterne i fuld 
offentlighed, så at ingen senere kan føle sig ført bag lyset. Begge parter bedyrer, at de i løbet
af forhandlingerne har bevæget sig, og forhandlingerne har været ført i stor fordragelighed. 

9. sept. Man skal huske også at lukke badeværelsesvinduet, når man forlader sit hjem. Det er i hvert 
fald ad den vej, en indbrudstyv i går kom ind i et hus på Eskemosevej. Udbyttet blevet farve- 
TV, en telefon med svarer, cigaretter, spiritus og 20 LP-plader. 
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10. sept. Sognepræst Jens Chr. Nielsen, Nysted, indleder en ny form for "konfirmationsforberedelse" 
Efter aftale med forældrene fra 3. kl. ved Nysted skole vil præsten hver torsdag fra nu af og 
til jul samle de tilmeldte børn i konfirmandstuen, hvor præsten sammen med organist Rikke 
Juhl Thomsen vil indvie børnene i fortællinger fra bibelen og synge salmer. De vil i det hele 
taget gøre kirken mere tilgængelig og forståelig for børnene. Der er tilmeldt 10 elever til 
forsøget.

Ingen stattestigning
11. sept. I et år, hvor en stor del af landets kommuner lægger op til skattestigninger, er det selvfølgelig

en tilfreds borgmester Leo Thorsen, der kan fastslå, at det i år ikke bliver nødvendigt at lade 
beskatningsprocent og grundskyldspromille stige. Alligevel kommer borgerne af med flere 
penge til kommunen. Forøgede indtægter hos borgerne og nye ejendomsvurderinger gør, at 
man for første gang nogensinde vil opkræve mere end 100 millioner kr. fra borgerne - og hvis 
man ser på fremskrivningerne for de kommende år, kan det forudses, at der ikke kan forven-
tes nogen nedgang i de kommende år. Oppositionens ordførere erklærede sig ved 1. behand-
ling af budgettet så tilfreds med det, som man nu engang kan, når man er opposition. 

12. sept. Ved byrådsmødet gjorde Børge Stenstrup opmærksom på, at det egentlig er lidt underligt, at 
Nysted kommune har en del byggegrunde til salg, og man drøfter jævnligt fastsættelse af pri-
ser på dem, men man gør intet for at markedsføre dem. Det drej er sig i alt om 17 bygge-
grunde, heraf de 11 i Nysted by. 

12. sept. Undervisnings - og kulturudvalget har bevilget 90.000 kr. til Brydebjergskolen, så at man - 
sideløbende med det nuværende pavillonbyggeri - kan etablere nyt samtaleanlæg, idet det 
oprindelige ikke længere fungerer efter ønske. 

13. sept. Social- og sundhedsforvaltningen i Nysted skal omstruktureres. For fremtiden vil personalet 
blive opdelt i tre grupper: Et pensionistteam, et aktivteam og et børnefamilieteam. Dette in-
debærer diverse rokeringer i forvaltningen. Bl.a. vil den hidtidige flygtningekoordinator, Hen-
rik Schelde, komme til at spille en central rolle som den, der skal arbejde med aktivering og 
beskæftigelse. Man håber, at omstruktureringen vil føre til et mindreforbrug af sygedagpenge 
på 720.000 kr. 

14. sept. Ejendommen Havnegade 4 er på vej ud over fortovet. Teknisk forvaltning har rettet henven-
delse til ejeren, en mand i Bandholm, med trussel om bøder - medmindre skaderne udbedres.

14. sept. En modeopvisning, der skulle finde sted søndag, har måttet aflyses, da kun 22 havde købt 
billet. Jeg synes også, at Nysteds kvindelige indbyggere er kønne nok i forvejen. 

16. sept. En sag fra 1992 og 1993 svirrer stadig rundt i systemet. Dengang mente socialudvalget, at per-
soner med indtægter ud over pensionen skulle betale 50 kr. for udbragt mad, medens "rene" 
pensionister kunne slippe med 30 kr. Tilsynsrådet gør endnu en gang opmærksom på, at denne
praksis var ulovlig. Kommunen har allerede tilbagebetalt for meget opkrævet betaling fra 
1992; men nu gøres man opmærksom på, at der også skal tilbagebetales for 1993. Socialud-
valgets formand, Bent Bille-Hansen tager meddelelsen med ophøjet ro. Der er da også tale 
om beskedne beløb i sammenligning med, hvad socialudvalget ellers må ud at finde

16. sept. Der blev løbet stærkt, da B 1990 i går holdt loppemarked på Nysted stadion. Man regner med,
at 500-600 kunder mødte op. Omsætningen var ca. 40.000 kr., og man forventer et overskud 
på ca. 35.000 kr. Arrangørerne, Ove Jørgensen og Knud Kragh, er gået i gang med at samle 
effekter til næste års marked. 

17. sept. Der har været afholdt orienterende møder op til menighedsrådsvalgene, der skal finde sted 
den 12. november. I alle kommunens 10 sogne ser det i øjeblikket ud til, at der kan foretages 
fredsvalg. 14 af de hidtidige medlemmer har meddelt, at de ønsker at trække sig tilbage, og 
man arbejder nu på højtryk for at få suppleret listerne op, så der også i de næste 4 år kan 
være fuldstændige menighedsråd i alle sogne. 

17. sept. Havnemester Svend Erik Hauberg har opfordret alle bådejere i Nysted havn til at tjekke deres 
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fartøjer. I den senere tid har der nemlig været en tynd oliefilm i havnen. Det formodes, at 
der kan være tale om dieselolie - og det er jo noget svineri.

18. sept. I nogle tilfælde har Nysted kommune tilsyneladende foretaget en vurdering af visse boligers 
standard, fordi der ikke synes at have været rimelig overensstemmelse mellem boligernes 
kvalitet og den opkrævede leje. Det er helt klart i kommunens interesse at konstatere, om 
der bevidst kræves høj leje af beboerne, idet lejens størrelse også influerer på størrelsen af 
boligstøtte. Denne vurdering er der rejst kritik af, og tilsynsrådet forventer, at denne praksis 
ophører. Borgmester Leo Thorsen anfører i denne sammenhæng, at det ikke har været en 
generel praksis, men at man i enkelttilfælde har kombineret et brandsyn med en vurdering, 
når der har foreligget en henvendelse fra socialforvaltningen herom. Efter sagens fremkomst 
siger ændrede regler, at en sådan vurdering kun kan foretages af huslejenævnet. Og det tager
man så til efterretning. 

18. sept. Nu skal der gang i komposteringen. Alle borgere, der har lånt en kompostbeholder af kom-
munen, kan nu få udleveret en pose kompostorm til at sætte gang i omsætningen af de or-
ganiske stoffer. Alle de borgere, der har sparet kommunen for udgift til beholder - ved selv at 
anskaffe en - må derimod selv punge ud for at få orme - og kan ikke engang få lov at købe 
dem i forbindelse med den igangværende ormeaktion. Det er lidt træls - som jyderne ville 
sige. 

19. sept. Eleverne fra 3. klasse i Nysted skole har henvendt sig til teknisk udvalg med ønsker om fo-
rbedring af skolestien. Et ønske er opfyldt, nemlig klipning af diverse udhængende vækster; 
men asfaltering og snerydning har lange udsigter. Og dermed risikerer man så, at stien ikke 
bruges efter sin hensigt, men at eleverne i stedet vælger farlige skoleveje. Ak ja. 

19. sept. En del af træværket ved udlejningspladsen for vandcykler, både m.m. er blevet renoveret. 
Der er samtidig foretaget stabilisering af noget af brostensbelægningen, der var ved at skride 
ud, men en gennemgribende reparation er der ikke råd til - selvom der er brug for det. 

19. sept. Musikskolens støtteforening havde generalforsamling i går. I forbindelse hermed overrakte 
Lollandsfonden 4.000 kr. til indkøb af instrumenter. Formanden Maj Britt Harvits blev gen-
valgt, medens Kurt Eigil Jensen og Hans Peter Marconi blev udskiftet med Kirsten Leth og 
Anette Scharling. 

20. sept. De tre forældede rensningsanlæg i Musse, Brydebjerg og Frejlev Skov udskiftes med tidssva-
rende biologisk-kemiske anlæg. De hidtil fungerende anlæg har stort set kun fjernet cykelstel 
og gummistøvler, siger stadsingeniør Hans-Erik Johnsen. Men de var jo også meget rare at 
blive af med. 

20. sept. Ved et indbrud i havnekontoret blev der stjålet for i alt 10-12.000 kr. Blandt de stjålne effek-
ter er en bærbar telefon, telefonkort for 3.000 kr. samt nogle badepoletter. Måske trænger 
gerningsmanden til at få vasket sin samvittighed ren? 

21. sept. Pia og Flemming Larsen, Hydro-Texaco, har investeret 1 million kr. i at renovere og udbygge 
firmaets vaskehal for biler, så nu kan "dytten" igen få sit ugentlige bad. 

21. sept. Ejeren af Strandvejen 1 har bøjet sig for kommunens krav om nedrivning af en tilbygning, der 
ikke var opført i overensstemmelse med de af kommunen givne tilladelser. 

21. sept. I genbrugsbutikken i Nysted er man ved at løbe tør for varer. Man anmoder derfor folk om at 
ransage deres gemmer, især med henblik på at finde varmt vintertøj, både til mænd og kvin-
der, men ikke mindst herretøj i godt og vel voksenstørrelse.

23. sept. I går var der "Grøn dag" over hele landet, hvor man kunne besøge landbrug af forskelligste 
art. Et af de mere spændende besøgssteder var "Høvængegård" ved Øster Ulslev, hvor et me-
get stort antal gæster besøgte strudsefarmen. I dagens anledning kunne man få smagsprøver 
på strudsekød, ligesom man kunne erfare, at det tager 1½ time at lave et blødkogt strudse-
æg. 
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24. sept. VUC (Voksenundervisningscenteret) i Nykøbing F. vælger med jævne mellemrum at gennem-
føre et projekt til gavn for en eller anden institution. Tidligere på året tilgodeså man Bryde-
bjergskolens SFO, og nu har man fremstillet en snes bogkasser og nogle udendørs borde og 
bænke til Krumsø Fri- og Kostskole. Skolen har også modtaget nogle justerbare skoleborde og 
-stole fra Vordingborg handelsskole. De to donationer har sparet skolen for i alt 200.000 kr.

25. sept. Den tidligere redaktør ved Folketidende i Nysted, Michael Jagd, så en annonce i en avis. 14. 
kreds, Vesterbro søgte en socialdemokratisk folketingskandidat. Han søgte posten - og fik den.
Det er dog tvivlsomt, om kredsen giver valg. 

26. sept. Kettinge skole deltog i går i arrangementet "Smagens dag". 6. klasse lavede under ledelse af 
lærerne Helle Larsen og Knud Hansen, bl.a. råost og man bagte brød med surdej, ligesom der 
også blev produceret en del kager. 

27. sept. Nysted Kunstforenings formand har gjort status efter sommerens kraftanstrengelse med gen-
nemførelse af udstillingen "Sea Borne Papers" og de dertil knyttede seminarer i papirfrem-
stilling. Elisabeth Nicolaisen udtaler sin tilfredshed med, at antallet af besøgende nåede op 
omkring 4.500 gæster, og efterfølgende har der været mange positive reaktioner fra både 
kunstnere, lærere og besøgende. Det var også et flot arrangement! 

28. sept. Vi har længe haft en mistanke om, at firmaet "Troels Jørgensen", Kettinge, var et fremragen-
de firma. Nu er mistanken blevet bekræftet. Ved en konkurrence på Herningmessen er en af 
Troels Jørgensens dygtige lærlinge, Kim Graae, blevet kåret som Danmarks dygtigste murer-
lærling. Når Kim Graae er færdiguddannet til jul, overvejer han at slå sig ned som selvstæn-
dig håndværksmester, hvad han skulle have gode muligheder for, da han foruden murerud-
dannelsen også er uddannet tømrer. Vi ønsker held og lykke.

30. sept. Nostalgien havde gode kår i weekenden på Nystedegnen. I Musse havde sortkrudtsskytter fra 
hele landet sat hinanden stævne, og mange af de anvendte våben var langt over 100 år 
gamle. Der blev sort i luften, når de antikke forladervåben blev affyret. Selvom præcisionen 
ikke er fremragende, kombinerede man træffet med konkurrence i 6 klasser. Ingen lokale 
gjorde sig voldsomt gældende.

30. sept. Medens røgen bølgede i Musse, var det jord og slam, der kastedes i vej- ret på oldtidscentret i
Frejlev, hvor man konkurrerede i hestetrukket plovkøring. 600 gæster måtte enten udsætte 
sig for regnvejrets trængsler eller begive sig indenfor i centrets indendørs faciliteter, hvor 
elever fra Nysted efterskole sørgede for, at gæsternes materielle behov blev dækket. Vinder 
af pløjekonkurrencen blev Ebbe Thorsen fra Rødby.

1. okt. Tidligere byrådsmedlem Erik Stær har foretaget nogle ændringer på sit hus, som ikke er gan-
ske i overensstemmelse med byens bevaringsplan. Det gjorde byens vise fædre ham opmærk-
som på, hvorefter Erik Stær søgte om tilladelse til det, han havde lavet. Det blev til afslag, så
herefter afgøres sagen nu i retten. 

1. okt. Det er farligt at bo i Nysted. En mand åbnede i går sin dør, og udenfor stod en ham ubekendt 
mandsperson. Han spurgte efter en anden person, som husejeren heller ikke kendte. Dette 
gjorde spørgeren så vred, at han slog husejeren i hovedet. Politiet har fundet voldsmanden, 
som hører hjemme i Øster Ulslev. Men det har jo nok ikke noget med sagen at gøre. 

Brydebjergskolen udvidet
2. okt. Brydebjergskolens udvidelse er nu en realitet. Den nye store pavillon, som er opført af tøm-

rermester Benny Svendsen, Nysted, blev i går indviet ved en festlig sammenkomst på skolen. 
Der blev holdt taler af Kulturudvalgsformand Tove Andersen, skolebestyrelsesformand Hans 
Erik Pedersen, kulturchef Ib Johansen og Benny Svendsen. Også naboskolerne gav deres besyv 
med i det blandede kor af lykønskninger. 

3. sept. Det er restriktionernes tid. Restaurant Tidende i Adelgade, Nysted, har ændret sin facade, og 
ændringen er godkendt af Teknisk Forvaltning; men lyssætningen i et par lysskabe - med bl.a. 
menukortet - skal være mere diskret end oprindelig tænkt. Restauratør Jette Landt har - med
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nogen ærgrelse - taget ændringen til efterretning. 

3. sept. 82 lærere, kommunale embedsmænd, politikere m.fl. samles fredag i Øster Ulslev Forsam-
lingshus for at få indblik i, hvilke forventninger gymnasiet stiller til folkeskolen, men også for 
at få præsenteret en rapport om "Projektarbejde", en af de spændende nyskabelser i den nye 
folkeskolelov, hvor Kettinge skole har deltaget i pionerarbejdet på forsøgsbasis. 

4. sept. "Put and take" -søen ved Korsgård har lidt under de mange tørre somre i de seneste år, så 
vandstanden er faldet med ca. 1½ m. Det er naturen selv, der skal retablere vandmængden; 
men søens ejer, Rasmus Hansen, har taget initiativ til at forbedre iltningen af vandet. Der er 
tale om et forsøgsprojekt, og hvis det falder heldigt ud, vil firmaet, der står bag iltningsan-
lægget, forsøge at lancere det over for de andre ca. 100 "Put and take"-fiskesøer i Danmark. 

4. sept. Ældre Sagen, Nysted/Sakskøbing afdeling, har efterhånden fået så mange medlemmer, at man
overvejer at dele afdelingen til to selvstændige komiteer. Afgørelsen træffes på et møde den 
22. oktober i Sakskøbing. 

5. sept. Østersøvej i Nysted udvikler sig til et Klondyke, siger formanden for teknisk udvalg, Bent Pe-
dersen. Der er i de senere år blevet foretaget ulovlige tilbygninger og ombygninger i et sådant
omfang, at udvalget nu vil gribe ind for at redde området. Man vil starte med at kontakte 
grundejerforeningen. 

7. okt. Kettinge skoles drengefodboldhold nåede Lollandsfinalen i Ekstrabladets årlige skolefodbold-
turnering. Men så gik den ikke længere. Man tabte med 1-3 til Sakskøbing skole, der herefter 
repræsenterer landsdelen videre frem. 

7. okt. Ved landsindsamlingen til fordel for Røde Kors var 42 Nystedborgere aktive som indsamlere i 
søndagens løb. Det resulterede i, at man nåede frem til alle husstande og fik indsamlet i alt 
28.675 kr., et beløb, der svarer til over 5 kr. pr. indbygger. Det gjorde Nysted til topscorer på 
Lolland-Falster, idet ingen af de øvrige kommuner nåede over 3 kr. pr. indbygger. Godt gået!

7. okt. Først i november får alle forældre til børn i folkeskolen lejlighed til at udtale sig om deres 
syn på begrebet "Kvalitet i skolen". Det sker ved møder på kommunens tre folkeskoler. På alle 
møderne bliver der "opvarmning" ved lektor Ole Varming, Danmarks lærerhøjskole, efterfulgt 
af gruppedrøftelser og afsluttet med en drøftelse af gruppernes resultater i plenum.

8. okt. Adelgade 54 er igen blevet forretningslokale. Keramiker Birte Troest, der har værksted i ejen-
dommens bagbygninger, åbner keramikgalleri i de lokaler, der i en fjern fortid husede davæ-
rende frisørmester Hermann, den første frisørmester, der fik lov at klippe krønikeskriverens 
lokker efter ankomsten til byen i 1956. 

8. okt. Kommunekassen vil i årene fra 1998 til 2000 få større tilskud i kraft af en ændring i reglerne 
for tilskud udligning imellem kommunerne, i alt over de tre år godt 7 mill. kr. Derudover vil 
der allerede i det kommende år strømme 1,1 mill. kr. ind i kassen fra REFA i forbindelse med, 
at de 4 vestlollandske kommuner optages i fællesskabet. 

9. okt. Branden på Karlebyvej 15, Øster Ulslev, den 5. juli, menes nu at være påsat. Politiet har dog 
ikke fundet ildspåsætteren, siger kriminalassistent Arne Svendsen, Nykøbing F., der er krimi-
nalpolitiets stedlige brandekspert. 

9. okt. Campingchef Finn Andersen har lukket og slukket. Han har afleveret nøglerne til turistfore-
ningens næstformand, købmand Jens Kristensen og har solgt sine 7 hytter på pladsen til tu-
ristforeningen, der nu skal til at søge ny forpagter.

10. okt. Der var ingen ændringsforslag fra politisk hold til 1997-budgettet. Kassebeholdningen øges 
med godt 1,1 mill. kr., og beskatningsprocenten er uændret 21,2 %, grundskyldspromillen 
uændret 14 promille og kirkeskatten som hidtil 1,25 %. 

10. okt. Hvis en række betingelser om forhindring af lugtgener og tilstrækkelig tilslutning af varme-
forbrugere - uden tilslutningspligt - kan opfyldes, har byrådet givet tilsagn om kommunega-
ranti på 35 mill. kr. til det påtænkte biogasanlæg i Kettinge. På byrådsmødet var repræsen-
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tanter for alle partier positive, selvom der var en vis skepsis over for problemet om lugtgener.
Dette blev måske klarest formuleret af Flemming Hansen, der udtalte: Jeg tror ikke, det kan 
laves 100 % lugtfrit; men det er vi andre s' gu heller ikke. 

10. okt. Merko i Nysted er midlertidig lukket. Edeka-kæden vil ikke længere levere varer til købmand 
Jens Kristensen, som nu leder med lys og lygte efter en anden leverandør, så butikken kan 
genåbnes. 

11. okt. Kettinge skole tager i dag afsked med viceskoleinspektør Niels Bjerregaaard, der efter en lang
karriere i Nysted skolevæsen, først som lærer i Nysted og siden som souschef på Kettinge sko-
le, i dag skifter arbejdsplads. Niels Bjerregaard kan for fremtiden kalde sig skoleinspektør ved
Blæsenborgskolen i Maribo. 

11. okt. Alle kommunens skoler deltager i øvrigt i dag i Hjerteforeningens motionsdag med løb og 
cykling

12. okt. Man får ikke lov at være glad ret længe ad gangen. Efter meddelelsen om uændret skat kom-
mer nu meddelelsen om, at priserne på vand og fjernvarme stiger. Incl. afgifter bliver vandet 
5 kr. dyrere pr. kubikmeter. Det vil for en normalfamilie betyde 600 -700 kr. mere om året. 

12. okt. Den cykelsti, der forventedes etableret her i efteråret mellem Herritslev og Brydebjergsko-
len, har det tilsyneladende lange udsigter med. Amtet mener, at der er farligere steder, der 
må prioriteres højere. Derimod håber man, at planen om etablering af rundkørsel ved den 
nordlige ende af Nysted by, kan komme med i amtets næste regionsplan, der skal være færdig
i 1997. 

13. okt. For godt tre år siden oprettedes foreningen "Flygtningevenner" for at hjælpe de netop da an-
komne bosniske flygtninge til at komme i kontakt med den stedlige befolkning. Nu mener bå-
de flygtninge og venner, at der ikke længere er behov for foreningen, og derfor opløses den. 
Foreningens kapital: ca. 3.000 kr. overgives til Dansk Røde Kors hjælpeprogram for bosniere. 

13. okt. Når der er fundet en ny campingchef, mener borgmester Leo Thorsen, at et ad hoc-udvalg 
skal kulegrave hele problemstillingen omkring skanseområdet og derefter fremsætte en 
samlet plan for områdets anvendelse. 

14. okt. Forældrenes og politikernes visioner om oprettelse af en såkaldt SFO 2 ved Nysted skole er 
ikke overensstemmende. Mens politikerne har fremsat tilbud om anvendelse af lokaler i flygt-
ningecentret, har forældrene meddelt, at de vil foretrække Birkely eller Rosenvang som basis 
for ordningen. Forældrenes ønske kan ikke imødekommes af økonomiske grunde, meddeler 
formanden for Undervisnings- og kulturudvalget Tove Andersen. 

Bebyggelsesprocenten hæves!
14. okt. Man vil nu lovliggøre allerede foretaget byggeri på Østersøvej ved at hæve den tilladte 

bebyggelsesprocent for området fra 15 til 20 %. Der skal herefter tages stilling til, om 
ændringen også skal gælde for kommunens øvrige sommerhusområder. 

16. okt. Ved et møde i Kettinge forsamlingshus har man drøftet de ældres forhold. Der var almindelig 
enighed om at udtrykke glæde over det arbejde, der i de seneste 3 år er udført, dels som 
frivillig indsats og dels af projektleder Mette Jacobsen. Kommunen har også vist sin gode vilje
til at fortsætte det gode arbejde ved at ansætte en afløser for Mette Jacobsen pr. 1. novem-
ber. Efter nytår skal kommunen opfylde kravet om forebyggende hjemmebesøg hos ældre. 
Kommunens praktiserende læger har lovet at medvirke ved disse besøg, som vil blive tilbudt 
alle borgere, der fylder 80 år. 

18. okt. To gamle venner har fundet hinanden igen ved et utroligt tilfælde. I 1930'erne var Tormod 
Rasmussen maskinlærling på Gørlev sukkerfabrik, og der stiftede han bekendtskab med damp-
lokomotiv nr. 6, der kørte på Gørlevs roebane. Nu har han i sit 78. år atter mødt lokomotivet, 
der nu trækker museumstoget på Aalholm. Ganske vist er Tormod Rasmussen til daglig pen-
sionist i Randers, men han har valgt at tilbringe en del af året i Nysted, hvor han nu er loko-
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motivfører på Alholmbanen. 

19. okt. I den periode, hvor skolefritidsordningen under Kettinge skole havde til huse i Kettinge gamle 
skole sammen med børnehaven "Humlebien", havde man skabt en byggelegeplads, kaldet "Bul-
derby", på arealet. Efter at SFO er flyttet til Kettinge skole, ønsker man også at flytte lege-
pladsen. Man håber, at pladsen er retableret inden vinterens komme. 

21. okt. Nysteds ny ældrekoordinator hedder Randi Haugaard. Hun stammer fra Holbæk, men har i de 
seneste 17 år drevet fysioterapiklinik i Sakskøbing. I de senere år har hun læst til merkonom 
og har studeret jura (socialret) i to år.

21. okt. Civilforsvarsskolen, Guldbergskolen, Pigehjemmet, Storstrøms Amts feriecenter på Skansevej. 
Kært barn har - og har haft - mange navne. Nu skal det sælges; men bygningernes tilstand er 
desværre sådan, at en renovering vil snige sig op i millionbeløb. Nysted kommune har derfor 
ikke ønsket at afgive noget stort tilbud for huset. Kommunens tilbud lyder på 100.000 kr.

22. okt. Butikslukningen af Merko i Nysted er nu kulmineret med en konkurserklæring. Om supermar-
kedet kan åbne igen, afhænger af om ejerne: "Danske Købmandsforeninger" kan finde en ny 
forpagter med risikovillig kapital. 

22. okt. Et firma, der havde tilbudt at se på forbedringsplaner for kommunale rensningsanlæg, har 
meddelt, at effektiviteten på kommunens anlæg i Frejlev er så stor, at der ikke er mulighed 
for forbedring. Men det er jo også rart at vide. 

Slidt rådhustag
23. okt. Østsiden af taget på Nysted rådhus var efterhånden blevet så tyndslidt, at man har måttet 

iværksætte et reparationsarbejde til en samlet udgift på 160.000 kr. Ud mod gaden kan taget 
holde tre til fem år endnu, og det får det så lov til. 

24. okt. Inden udgangen af året skal håndværkerne i gang med en ombygning og tilbygning til den 
gamle biograf i Jernbanegade. Ellers bortfalder nemlig en del af de tilskudsmidler fra offent-
lig og privat side, som byhusforeningen har opnået. Det drejer sig i alt om 1,3 mill. kr. Nu er 
foreningen gået i gang med at søge om midler til iværksættelse af arrangementer. Man har 
nedsat en særlig gruppe til at tage sig af de nødvendige ansøgninger, meddeler foreningens 
formand, Marianne Chrøis. 

25. okt. Røde Kors formand, Alice Nielsen, har fået god tilslutning til foreningens nye tiltag om en "gå 
med tjeneste". 10 personer har meldt sig som ledsagere, hvis ældre og svagelige medborgere 
ønsker bistand til at gå i byen, til læge, på biblioteket eller andet. Henvendelse om hjælp 
sker til formanden, der har lovet at koordinere aktiviteterne. 

26. okt. Tidligere chefrejseleder på Mallorca, Anders Bondo, fylder 50. I dag kendes han dog bedre for 
sit daglige virke som forstander på Nysted efterskole og formand for Nysted Turistforening. 
Det er 17 år siden, Anders Bondo kom til Nysted, og i hans forstandertid har efterskolen ek-
spanderet på mange ledder. Et af de kendteste og mest populære tiltag er skabelsen af old-
tidscentret i Frejlev. 

Stig Weye
1. nov. Stig Weye, billedkunstner, fylder 50 den 5. november. Hans kunstneriske debut fandt sted på 

et helt andet felt end billedkunsten, idet han startede sin karriere som jazzmusiker, en be-
skæftigelse, som han i øvrigt i dag kan se videreført hos sin søn, Kasper, der er en anerkendt 
jazztrompetist. Allerede fra 20 års alderen forlod han musikken og begyndte at beskæftige sig
med de fabelvæsener, der lige siden har befolket hans atelier og mange hjem i Nysted og res-
ten af verden. I forbindelse med fødselsdagen forventes en portrætbog om maleren og hans 
værker, ligesom en specialudstilling er på vej. 

2. nov. Nysteds sognepræst, Jens Chr. Nielsen, rejser på Dansk Santalmissions vegne til Bangla Desh 
for at overdrage et spedalskhedshospital til den internationale mission på stedet. Under op-
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holdet vil sognepræsten også besøge andre U-landsrelaterede aktiviteter. 

2. nov. Byhusforeningen skifter formand. Anne Weile, der flytter fra området, afløses af Marianne 
Chrøis. Nyvalgt til bestyrelsen blev Hanne Jensen og Glen Polano. 

4. nov. 50 personer deltog i festgudstjenesten i Vantore kirke i anledning af kirkens 90 års jubilæum. 
Ved et efterfølgende møde blev det bl.a. oplyst, at de samlede udgifter til byggeriet i sin tid 
var knap 11.000 kr. Kirkens ringer blev dengang betalt med 70 kr. om året for at ringe og 30 
kr. om året for at stå for opvarmningen. 

5. nov. Den sidst forløbne vinter var meget kold, og det afspejler sig naturligvis også i varmeforbru-
get. Nysted Halmvarmeværk har opgjort stigningen i forbruget til 18,4 %, men selv dette mer-
forbrug har stort set kunnet klares med halmfyring. Kun 0,8 % af forbruget er produceret af 
værkets oliefyr 

5. nov. Gartner Per Hansen har igen vist sin generøsitet ved at donere 200 bøgebuske til at plante i 
haven ved Aarestruphuset. Bestyrelsen har benyttet weekenden til at foretage beplantningen.

5. nov. I Øster Ulslev har politiet grebet ind over for to husstande, hvor der er konstateret ulovlig 
våbenbesiddelse. 

6. nov. "Fra himlen er du faldet" hedder det i den kendte fædrelandssang "Vift stolt på Codans bølge".
Der drejer det sig om Dannebrog. I går var det dog ikke flaget, men derimod flagstangen på 
Nysted Rådhus, der styrtede ned fra sin plads og på vejen ned slog nogle huller i taget. Ingen 
mennesker kom til skade. 

6. nov. Kommunens tilsagn om fortsat at modtage bosniske flygtninge betyder, at der for tiden igen 
strømmer flygtninge til fra nedlagte centre i resten af landet. Det stedlige center skal også 
lukkes; men det sker næppe før sommeren 1997 

7. nov. Det går trevent med tilmeldingen til biogasanlægget i Kettinge. 70 % af husstandene skal give 
tilsagn, før projektet endeligt kan iværksættes. Borgmester Leo Thorsen opfordrer nu de 
tvivlende til at tage stilling så hurtigt som muligt. 

8. nov. Det kniber med at leje boligerne i Rådhusvænget ud. Det er muligt, at man bliver nødt til at 
lægge nogle af de forholdsvis små boliger sammen til større og mere attraktive lejligheder. 
Men foreløbig er der desværre lidt skattekroner i klemme, idet kommunen har givet bolig-
foreningen Lolland en garanti i forbindelse med foreningens overtagelse af byggeriet.

9. nov. Kettinge Betonvarefabrik har betydelig succes med et par nye produkter af fliser og belæg-
ningssten. De er foreløbig brugt i gågader i Lemvig og Rødby, men også opgaver i Randers, 
Aarhus og København venter. Sidste vinter var i øvrigt hård ved fabrikkens produktion; men 
direktør Leif Skjoldby noterer, at efterslæb et er indhentet, man kommer ud af året med et 
godt resultat, og man har i øjeblikket 43 ansatte. 

13. nov. Ungdomskonsulent Ebbe Balck Sørensen meddeler, at de 15 –20 -åriges situation i Nysted kom-
mune er forværret siden i sommers. Der er en del, der ikke har fundet praktikpladser, og et 
større antal end sædvanlig er droppet ud af ungdomsuddannelserne. Konsulenten gør også 
opmærksom på, at problemerne omkring dårlige familieforhold og misbrug er stigende. Triste 
udsigter for en del af Nysted kommunes ungdom. 

14. nov. Et stort antal tilflyttere med stor skattegæld har betydet øget arbejde for pantefogederne, 
og selvom de har arbejdet hårdt og i årets løb har indkrævet 15 mill. kr., er restancerne i 
årets løb steget med 375.100 kr. Desværre er det ikke alle de penge, der hentes hjem, der 
går direkte i kommunekassen. Pantefogederne arbejder også på andre kommuners og statens 
vegne. 

14. nov. Kloakledningen i Strandstræde i Nysted skal udskiftes på grund af fire brud. Stadsingeniøren 
konstaterer tørt, at når vandet fortsat er løbet, som det plejer, er det kun af gammel vane.

15. nov. Den ledige viceinspektørstilling i Kettinge skole har kun vakt interesse hos to ansøgere. Kom-
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munen synes, at det er for lidt, og har derfor genopslået stillingen. 

15. nov. Apoteker Lone Hilden fylder 50. I den anledning har hun over for pressen udtalt, at hun agter 
at drive Nysted apotek videre, til hun bliver 70, hvis apotekerfonden ikke stiller sig hindrende
i vejen, og det er der ikke noget, der tyder på. Trøsterigt for os som brugere. 

16. nov. Der er udarbejdet ny vandforsyningsplan for Nysted kommune. Den indebærer bl.a., at de 131
ejendomme, der i øjeblikket er selvforsynende med vand, senest i 2010 skal kunne få leveret 
vand fra et af kommunens otte vandværker, der i øvrigt pålægges at samarbejde om nødfor-
syningsledninger. 

18. nov. Øster Ulslev menighedsråd har konstitueret sig og har valgt den nyvalgte Jørn Ringsing til for-
mand. Den konstituerede formand, Egon Jensen, fortsætter som næstformand. 

18. nov. Døllefjelde-Musse Idrætsforening og Øster Ulslev Boldklub har afholdt afslutningsfester. I Døl-
lefjelde kunne man foruden oprykningen til Danmarksserien fejre yderligere to oprykninger, 
og i Øster Ulslev glæder man sig over, at serie 1-holdet beholdt sin position, og serie 4-holdet 
rykker op. 

19. nov. Diskussionen om ekstra penge til byhuset i Nysted bølger stadig. I løbet af de sidste par dage 
har først Venstres Vagn Brædder og i dag løsgængeren Dorthe Bondo udtalt sig imod den støt-
te, der er nødvendig, for at projektet kan opnå den eksterne støtte, der er bevilget under 
forudsætning af kommunal deltagelse. Borgmesteren arbejder fortsat på at finde en modus, 
der kan sikre projektets gennemførelse. 

19. nov. På Brydebjergskolen har man på 2. og 3. klassetrin indført et nyt begreb: Vinterlæsning. Det 
indebærer to ugentlige ekstratimer til elever i 2. og 3. klasse, som udelukkende skal bruges 
til at sluse børnene bedre ind i bøgernes forunderlige verden. Et prisværdigt initiativ. 

20. nov. Når der skal udpeges ny forpagter af Skansepavillonen, vil der blive lagt vægt på at få ansat 
et menneske, der har visioner for, hvad pavillonen kan bruges til. Man drømmer nok lidt om 
de gamle dage, da Knud Harvitz' orkester spillede op til dans hver lørdag. 

21. nov. Også Kettinge skole rider med på "læsebølgen". Der læses selvstændigt, der læses højt, og 
forfatterne Lars Henrik Olsen og Thorstein Thomsen kommer på besøg og fortæller om deres 
arbejde. Læsningens omfang registreres på en "bogorm", ophængt i aulaen, og den er allerede
lang og smækker. 

21. nov. Også Jette Olsen, socialdemokrat går nu ind i byhusdebatten. Hun præciserer, at det, der er 
tale om, ikke er et ekstra tilskud, men en garanti, der maksimalt kan indebære en kommunal 
udgift på 27.000 kr. pr. år i de næste 10 år.

21. nov. Alle foreninger i Nysted inviteres nu til møde for at koordinere det kommende års arrange-
menter, så at der ikke sker overlapninger - som så ofte før. God ide. 

23. nov. En institution i Nysted kommune takker af. Vognmand Grønberg Mortensen, 80 år, stopper sin 
virksomhed. Utallige er de ture, han har kørt for børn og unge fra skoler, børneinstitutioner 
og foreninger, mange af dem uden beregning, for han har altid elsket kontakten til de unge. 
Også efter at have standset virksomheden vil han blive husket; for han har valgt at skænke sin
kun 5 år gamle bus til Nysted Ungdomsskole, for som han siger: De unge mennesker skal ikke 
stå uden transportmuligheder, fordi jeg holder op. Ungdomsskoleinspektør Jesper Rasmussen 
er meget rørt over gaven, og han finder sikkert en passende måde at sige tak på - og taknem-
melighed har altid været vigtigere for Grønberg end penge. 

24. nov. Af helbredsmæssige grunde trak Svend Malmstedt sig i går tilbage som formand i Nysted Sejl-
klub. Han blev takket for sin indsats i mange drøje forhandlinger med kommunen, og han fik 
megen ros for altid at have forhandlet på en måde, der vakte respekt, men ikke modvilje. Ny 
formand blev Svend Erik Hauberg, og til bestyrelsen nyvalgtes Flemming Nættermann og Tom-
my Sørensen. Årets underskud på 34.000 kr. vendes i det kommende år til et forventet over-
skud ved en forhøjelse af seniorkontingentet på 50 %. 
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26. nov. Det radikale byrådsmedlem Børge Wilcken-Petersen foreslår nu, at man løser byhusfinansie-
ringen, ved at man tegner andele a 1.000 kr. blandt projektets brugere, altså fortrinsvis Ny-
sted bys borgere. Ulla Kragh-Schwarz opfordrer til, at man forsøger at sætte sig ud over den 
hyppigt forekommende land-by-problematik og finder udvej for gennemførelse af et projekt 
med fremtid i. 

27. nov. Borgerlisten og Det konservative Folkeparti melder sig nu også som modstandere af øget til-
skud til byhuset. Alt tyder altså på, at kun socialdemokratiet vil gå ind for det tilskud, der 
medfører store tilskud udefra, arbejde til lokale håndværkere og skabelse af et spændende 
projekt. Det peger på et afslag ved det kommende byrådsmøde. Det er ærgerligt. 

27. nov. Det kan betale sig en gang imellem at kaste et blik på vandmåleren. 
Købmand Jens Erik Larsen har netop konstateret, at en utæt vandledning ville have kostet 
ham 140.000 kr., hvis kommunen ikke havde været så human at give afkald på sin 
vandafledningsafgift. Nu slipper han med 13.000 kr. til staten, - men det er jo også en slags 
penge.

28. nov. Udgifterne til børnepasning har oversteget budgettet med 346.000 kr. Årsagen er flere fri-
pladser og større søskenderabat end forventet samt udvidelse af antallet af pasningspladser. 

28. nov. Når ungdomsensemblet "Up with People" til januar besøger Nysted, vil der være ca. 100 
optrædende, der skal skaffes sengeplads til. Ungdomsskoleinspektør Jesper Rasmussen er 
gået i gang med den krævende opgave sammen med Musikskolens Støtteforening. 

29. nov. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har skiftet formand. Efter 16 år på posten 
trækker Ebbe Thiesen sig tilbage, og han erstattes af Kurt Frederiksen. Ved årsmødet blev der
i øvrigt gjort opmærksom på, at lokalkomiteen har fået lov til at foretage naturpleje i et om-
råde, der tilhører kirken og spejderne. Der er pæne forekomster af den sjældne vildtvoksen-
de orkideart, gøgeurt, og dem vil man naturligvis passe godt på. 

30. nov. Hvis biogasanlægget i Kettinge kommer i gang, er svømmebadet sikret varmeforsyning også i 
de kommende år. Indtil nu har Kettinge Savværk leveret varmen; men denne fjernvarmefor-
syning forventes nedlagt.

Kunstmuseum ved Fuglsang?
30. nov. Kulturudvalget er blevet forespurgt fra bestyrelsen for Storstrøms Kunstmuseum, hvor man 

kunne tænke sig at placere et nyt museum. Man har peget på Skejten, der jo igennem årene 
har været inspirationskilde for mange danske landskabsmalere.

2. dec. En glemt stegepande forårsagede brand i en lejlighed i "Sandflugten", Fiskergade 8. Der var 
temmelig omfattende skader; men den farligste situation opstod, da uhensigtsmæssig par-
kering i Fiskergade på det nærmeste forhindrede brandvæsenet i at nå frem med sluknings-
materiel. Nye parkeringsregler bør måske overvejes. 

2. dec. Ved Handelsstandsforeningens juleoptog i går tilfaldt førstepræmien B 1990's forældrefore-
ning foran Nystedspejderne og Nysted Badmintonklub. 

2. dec. Ellen Yde er død. Nekrologen over dette stoute menneske kan læses i krønikens forord. 

3. dec. Lis Olsen fortsætter som formand i Vester Ulslev menighedsråd. Næstformand blev den ny-
valgte Birthe Jørgensen.

3. dec. Bent Bille-Hansen udtrykker ved afslutningen på det treårige forsøgsprojekt vedr. ældreom-
rådet i Nysted glæde over, at kommunen i sin tid sagde ja til det tilbud, socialministeriet hav-
de iværksat. Vi har lært meget af det, og vi har - også for de kommende år ansat en ældreko-
ordinator, der skal yde hjælp til selvhjælp i alle de igangsatte projekter fra forsøgsperioden - 
og som også gerne må komme med nye ideer. 

4. dec. Der er nedsat en kommunikationsgruppe, der skal danne bindeled mellem ældregruppen og 
kommunen. Den består af Aase Braad Sørensen, Jens Chr. Nielsen, Børge Helleskov og Lillian 
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Rentsch

5. dec. For første gang i mange år har de sociale udgifter holdt sig inden for budgettet. Årsagen er 
først og fremmest en kraftig nedgang i udgifterne til førtidspension. De samlede besparelser 
på 352.000 kr. overføres til kommunekassen. 

6. dec. Helle Bækkel har gjort det igen. Hun har atter skrevet et debatstykke, denne gang med titlen
"Gamle rævestreger". Pensionistgruppen "Pisterne" er i fuld gang med prøverne på det nye 
stykke, der handler om aldersdiskrimination. 

6. dec. "Stoppestedets venner" havde generalforsamling i går. Man har et stort ønske om at kunne 
etablere et værksted i udhuset ved den gamle stationsbygning. Teknisk forvaltning er 
orienteret om projektet og ser i øjeblikket på det. Genvalgt til bestyrelsen blev Anne Lise 
Jensen og Johannes Andersen. 

7. dec. 9. a i Kettinge skole har startet en indsamling af overskudspapir og kuglepenne til uddeling til 
skolebørn i Venezuela, der ikke får udleveret undervisningsmaterialer på samme måde som 
danske elever gør. Indsamlingen slutter umiddelbart efter juleferien. 

9. dec. Efter en gennemgribende restaurering er Døllefjelde Kirke klar til brug igen. Murværk, vindu-
er og lysekroner er blevet restaureret, og første gudstjeneste i de fornyede omgivelser finder 
sted den 22. december. 

9. dec. Ægteparret Sakariassen, Fuglehaven i Bregninge, skal holde en meget stille jul uden fugle-
fløjt. De sidste fugle er ved at blive solgt, og fra årsskiftet går ægteparret på efterløn. Et 
godt initiativ er dermed afsluttet. Man må så håbe på, at de bestående volierer og haveanlæg
kan friste nye initiativtagere. 

10. dec. Genbrugsbutikken i Nysted har efter mindre end et års drift været i stand til at uddele 54.000
kr. til velgørende formål i og uden for Nysted. Det kunne en stolt kasserer Tove Olesen 
meddele ved bestyrelsesmødet i går.

10. dec. Teknisk forvaltning tilbyder alle husstande en ekstra tømning af juleskrald. Det bliver nok 
også nødvendigt. 

11. dec. Økonomiudvalget lægger - efter sidste måneds heftige debat om øget tilskud til den gamle 
biograf - op til en bred enighed om - trods alt - at give den ønskede tillægsbevilling. Som 
modydelse stiller kommunen krav om at kunne benytte lokalerne i en vis udstrækning som 
aflastning for Stoppestedet - uden betaling. 

12. dec. Ved byrådets behandling af byhusprojektet vedtog man at yde det ansøgte tilskud på 500.000 
kr. med 9 stemmer mod 4. 2 undlod at stemme. Imod var Vagn Brædder, Ib Henriksen og Helle
Løje fra Borgerlisten samt Børge Wilcken Petersen fra De Radikale. Børge Stenstrup, Venstre, 
og Dorthe Bondo uden for grupperne undlod at stemme. 

14. dec. Som tak for mange års fremragende samarbejde og for den bus, som Grønberg Mortensen har 
foræret Ungdomsskolen, blev Grønberg i går gjort til æresmedlem af Lågerupbanen. Ved en 
reception på rådhuset overrakte kulturchef Ib Johansen et flot diplom. 

14. dec. Apropos Lågerupbanen har de tre implicerede kommuner netop forlænget overenskomsten for
en 4.-årig periode, så der kan køres uhæmmet videre.

16. dec. Hans Pedersen, Nysted fylder 80 år. Efter et langt liv som landmand fungerede han i en årræk-
ke som guide på Ålholm slot, og i de senere år har han været en stor støtte for Lokalhistorisk 
forening i Nysted med de fotoserier, han har optaget, hver gang der skete noget spændende i 
byen. 

17. dec. Der spekuleres stadig over, hvem der vil rykke ind i de ledige forretningslokaler i det tidligere 
Merko i Adelgade. To discountkæder siges at være interesseret; men navne kan endnu ikke 
opgives. Vi venter spændt. 

18. dec. Der foretages i øjeblikket meget vanskelige beregninger i Teknisk Forvaltning for at fastslå 
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størrelsen af statsafgiften på udledt spildevand. Der opereres fra statens side med forskellige 
takster; men for forbrugerne bliver der tale om en enhedsafgift på 3 kr. pr. kubikmeter. 

19. dec. Villy Svendsen, elev i Nysted skoles 7. klasse, har konstrueret et apparat, der ikke alene kan 
lukke øl- og sodavandsflasker op uden håndkraft, men som også bortskaffer kapslerne ved - 
via en transportør - at bære dem frem til en pose. En velgerning mod menneskeheden - lige 
op til julefrokosterne. 

20. dec. Projektleder Mette Jakobsen, der netop har afsluttet 3 års succesrigt arbejde i Nysted inden 
for ældreområdet, konstaterer i et afskedsinterview, at hun har været meget glad for arbej-
det. Samtidig undrer hun sig lidt over, at de gamle sognegrænser tilsyneladende stadig eks-
isterer - selv efter 25 års storkommune. Hun konstaterer afsluttende, at det nok varer yder-
ligere 25 år, inden skellene er nedbrudt. 

20. dec. Hvis vi afleverer juletræet på affaldspladsen ved containerne lørdag den 4. januar, vil gartner
Per Hansen hugge dem til flis, og til tak vil vi modtage en mispelbusk til at plante i haven. 
Genbrug er godt

Høvænge Havn? findes den?
21. dec En henvendelse til kystinspektoratet om tilladelse til at opføre et klubhus i Høvænge havn 

resulterede i et svar, der betvivlede havnens eksistens. Efter lange og trange forhandlinger 
har man nu konstateret, at den er der, og nu er den lovlig. Nu udarbejdes der lokalplan for 
området. 

23. dec. Årets bymestre i skak og bridge er fundet. I skak blev Leif Roerholt mester i A-rækken og Jan 
Romer i B-rækken. I bridge blev mestrene Kim Nielsen og Claus Schmidt. 

Netto i Nysted
24. dec. Juleaften blev det endelig afsløret, hvem der rykker ind i "Merko"-lokalerne i Adelgade. Det 

bliver discountkæden "Netto", der forventer at få brug for 10 medarbejdere. Både borgmester
og handelsstandsforening udtrykker tilfredshed med resultatet. Forretningen genåbner 1. 
marts. 

27. dec. Krumsø Fri- og Kostskole for "DAMP-børn" er blevet en stor succes. Efter en start med ca. 15 
elever er tilgangen nu så stor, at man efter nytår har 34 elever. De ældste elever placeres 
fremover i et bofællesskab i Nysted, og man arbejder derudover med planer om opførelse af 
en pavillon. På længere sigt opererer man med planer om at købe skolen af Nysted kommune 
i løbet af 1997.

28. dec. Socialforvaltningen tager hul på en ny organisationsform i det nye år. Personalet deles op i tre
afdelinger. En afdeling tager sig af pensionisternes problemer. Et andet team beskæftiger sig 
med gruppen af 18 –60-årige, og det sidste team beskæftiger sig med børnefamiliernes pro-
blemer. 

28. dec. Nu er isen på kalkgraven ved Nysted skole klar til skøjteløb; men Helge Dressler advarer mod 
at tro, at også Nysted nor er sikkert. Det er det ikke. 

30. dec. Fra restauratør Henrik Holten Hansen, "The Cottage" har kommunen modtaget et oplæg til, 
hvordan man kan markedsføre hele turistområdet, hvis Skansepavillonen, campingpladsen, 
evt. feriehjemmet samt "The Cottage" får fælles ledelse. I projektet indgår også muligheden 
for etablering af lystfisketure - med deraf følgende sæsonudvidelse som mål.

31. dec. Først i det nye år kan Nysted børnehave fejre sit 25 års jubilæum. Det er bemærkelsesvær-
digt, at to af medarbejderne har gjort hele turen med. Det drejer sig om Marianne Hansen og 
Lissi Jørgensen, der også bliver fejret på dagen. 
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1997: Forsiden af den trykte udgave
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1997: Forord til den trykte udgave

Kære borgere i Nysted Kommune!

1997 blev desværre igen året, hvor Nysted-krøniken skiftede redaktør, således skrev Kaj 
Nilsson i forordet 1996. Og desværre måtte Nysted-krøniken 1997 igen skifte redaktør efter 
Kaj Nilssons død. En tung arv at løfte.

Æret være Kaj Nilssons minde.

Lokalhistorisk Arkiv har derfor efter bedste evne skrevet denne udgave af Krøniken om hvad 
der er sket i vor kommune i løbet af året 1997 og håber at også denne Nysted-krønike må 
blive vel modtaget til støtte for lokalhistorien og der igennem arkivet i dets arbejde for den 
lokale kulturarv.

Krønikeredaktion:
Søs Lerche-Thomsen og Jørn Just

Indholdsfortegnelse



359

1997
1. jan. Nysted kommunes folketal er pr. dags dato 5.507. Siden 1.oktober 1996 er kommunens 

befolkning ændret således:
• Der er født 6 drenge og 7 piger.
• 11 mænd og 10 kvinder er døde.
• Der er tilflyttet 55 mænd og 51 kvinder fra andre kommuner. 
• 59 mænd og 59 kvinder er fraflyttet til andre kommuner. 
• 13 mænd og 18 kvinder er indvandret fra udlandet. 
• 4 mænd og 2 kvinder er udvandret til udlandet. 
• Der er viet 5 mænd og 5 kvinder. 
• 6 mænd og 4 kvinder er blevet skilt. 

3. jan. Nysted kommune og Falck har indgået en femårs aftale om brandslukning. I Beretning om 
redningsberedskabets virksomhed for året 1996 står bl. andet, 

• at der har været 42 udrykninger, 
• hvoraf 9 har været skorstensbrande - 
• 6 har været blind alarm (heraf er 4 fra Røde Kors Centret) - 
• een har været falsk alarm - 
• een har været en bilbrand i Adelgade - 
• een har været brand i TV - 
• een har været brand i køleskab - 
• een har været husbrand - 

alle slukket af en holdleder og et hold mandskab på 4 personer. 

4. jan. Rådhusets udstilling i januar: Kjeld Oxenbøll, Væggerløse udstiller sine fotografier. 

Klagerådet vedr. hjemmeplejen i kommunen er nu klar til at indlede sit arbejde med Johan-
nes Andersen (formand), valgt som repræsentant for Ældrerådet sammen med Kirsten Ring og 
Edith Jørgensen (næstformand). Klagerådet består desuden af Vagn Brædder og Hans Jørgen 
Hansen fra Byrådet, Anne Leerhøj fra invalideorganisationerne og Berit Henriksen fra kom-
munens sundhedsafdeling (sekretær). 

300 brugte juletræer blev ombyttet til mispel-buske ved det årlige arrangement mellem Per 
Hansen og kommunen på containerpladsen, Klostervej lørdag og søndag. 

5. jan. Nysted Kirkes Pigekor fejrede 5 års dagen under ledelse af organist Rikke Juul Thomsen.

Strandjagtens Venner har årets 1. blishønejagt i Frejlev Plantage.

6. jan. Falsterkvartetten spillede i Frejlev Forsamlingshus. Et arrangement under AOF's foredrags-
række. 

Med Menighedsrådets kvindekreds (m/k) som arrangør i Nysted præstegård, fortalte sogne-
præst Jens Chr. Nielsen, og viste lysbilleder, om Bangladesh og Nepal. 

Afdækningshalm gik i brand på Trepilevej og blev slukket af Falck efter 45 minutters arbejde. 

7. jan. Nysted Børnehaves 25 år blev fejret med lagkage og sodavand til børnene - reception senere 
for kommunens repræsentanter, børnehavens bestyrelse, forældre og tidligere børn. Lissi 
Jørgensen og Marianne Hansen blev også fejret for ansættelse i 25 år med et 
jubilæumsgratiale. 

9. jan. Sognemøde i Øster Ulslev Præstegård med provst Nils Roland om Martin Luther. 

Den nyasfalterede skolesti mellem Ndr. Kongemarkvej og Vantorevej blev indviet og borgmes-
ter Leo Thorsen klippede snoren over. Teddy fra 3. klasse havde lavet en skolestisang, der 
blev sunget af Nysted Skoles 3. klasse, der havde klaget over den dårlige skolesti - og så blev 
der i kulden spist flødeboller.
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Aarestruphuset i Adelgade 80 har indledt det omfattende restaureringsarbejde med Tømrer-
mester Benny Svendsen, Nysted som hovedentreprenør. Mål-2 midler på 275.000 kr., Knud 
Højgaards Fond 25.000 kr. og Bevaringsfonden 25.000 kr. er hvad der er kommet og 275.000 
kr. ekstra fra Mål-2, hvis man kan skaffe det samme beløb fortæller formanden Jørgen Harne 
fra Foreningen Digteren Emil Aarestrups Hus i Nysted. 

10. jan. Falck måtte ud for at slukke en ulovlig afbrænding i Frejlev Skov. Ejeren kan se frem til en 
bøde for de tre afbrændinger. 

Glostrup kommunes ferie- og kursuscenter på Rødsandrevlevej er sat til salg. Nysted Kystsa-
natorie "Kysten" blev oprettet og indviet den 20. februar 1930 af "Det Kampmann-Boysenske 
Legat", som børnehjem. 

Grønt råd har afholdt sit første møde med omkring 15 deltagere. Teknisk udvalgs formand 
Bent Petersen ønsker at flere kommer med i rådet så det bliver et bredt forum.

11. jan. Fra bageri til systue. Det er hvad den 29-årige syerske Jette Dilling-Hansen har skabt i Vester 
Ulslev med 4 medarbejdere. 

14. jan. 3-die generation er nu indtrådt i autofirmaet Johs. Jørgensen, Vester Ulslev. Firmaet startede 
i 1925 og føres nu videre af Boye og Lars Jørgensen. 

Kirkesanger Anne Høegh i Godsted Kirke har fået udvidet sit arbejdsområde fra Nytår, til også 
at omfatte Vester Ulslev og Øster Ulslev, hvor hun har været vikar for Helle Bækkel, der har 
trukket sig tilbage. 

Nysted Biogas skal have endnu 20-30 ejendomme med for at opfylde de stillede krav siger en 
optimistisk formand Hans Larsen. 

Vinterfodring af svømmefugle i Nysted Nor. Dyrenes Dags Komite er i samarbejde med Falck 
og Dyrenes Beskyttelse begyndt med fordringsarbejdet der udføres af Poul Hampe. 

15. jan. Studiekredsen i Kettinge Præstegård under ledelse af sognepræst Ramund Kværnø har emnet 
"Hvad vi tror på i folkekirken". 

Byrådet har aflyst byrådsmødet for åbne døre i Nysted - der var ingen presserende sager der 
ikke kunne vente til byrådets møde i februar.

Tidligere fabrikant Egon Jantzen, Nysted er død - 77 år gammel. EJ var fra Bramslykke, hvor 
han arbejdede med hegn. I 1947 kom han til Nysted, hvor hans kendskab til hegn kunne bru-
ges i smedefirmaet E. W. Gleie, hvor han arbejdede indtil han i 1962 etablerede sig som 
selvstændig med en hegnsfabrik i den tidligere tekniske skole i Smedestræde 6. Solgte for 
nogle år siden firmaet til entreprenør Troels Jørgensen og arbejdede en kort overgang for T J.
- Starter kajakklubben i Nysted og var aktiv med ved opførslen af det klubhus, der senere er 
forsvundet. EJ, der mistede sin hustru i fjor, efterlader en datter og to sønner.

16. jan. Nysted Feriehjem/Storstrøms Amts Ferie- og Kursuscenter på Skansevej 34 skal sælges for 
højeste bud har amtet besluttet. 

17. jan. Nysted Bådelaugs aktiviteter blev i bådelaugets lokaler præsenteret af Kaj Ludvigsen, Kal-
lehave, der gennem et år har haft kameraet med for at følge livet på og omkring havnen. 

Nysted Ungdomsskoles gamle bus skal sælges for at skaffe midler til istandsættelse af den nye
bus, der er en gave fra Grønberg Mortensen, oplyser ungdomsskoleleder Jesper Rasmussen.

18. jan. Kettinge-elevers aktion for børn i Venezuela har medført at lærer Jørgen Brandt tirsdag kan 
køre alt det indsamlede papir og de mindst 5.500 kuglepenne ind til ambassaden i København.

Storstrøms Amts Symfoniorkester med trompetisten Paul Terracini som dirigent - og forstær-
ket med Sjællandske Livregiments Musikkorps blæsergruppe - afholdt koncert i Idrætssalen på
Nysted Skole. 

20. jan. Præst Lars Graff Nielsen fortalte om arbejdet som feltpræst i Frejlev Forsamlingshus arrange-
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ret i AOF's foredragsrække. 

Den overordnede kommunale personalepolitik vil blive behandlet af en arbejdsgruppe der be-
står af kommunaldirektør Søren Lück Madsen, sygehjælper Susanne Pedersen, overlærer Ja-
cob Mortensen, institutionsleder Lis-Lone Kamper, driftsleder Kaj Hansen, overassistent Gitte 
Ottosen og personalechef Ellen Nikolajsen, der skal aflevere forslag til Byrådet. 

21. jan. Det er slut med tomme ældreboliger i Nysted kommune siger socialudvalgsformanden Bent 
Bille-Hansen og antallet af boliger svarer ganske godt til det gennemsnitlige behov. Der kun er
en enkelt person på venteliste. 

Kaj Ludvigsen, Kallehave fortalte og viste filmen om "sit liv, oplevelser og rejser”, på Bøgely i 
Øster Ulslev. 

Reorganiseringen i sundhedsafdelingen har skåret områderne ned fra 5 til 3. En selvstændig 
gruppe skal nu tage sig af aften- og nattevagter, oplyser sygeplejerske Berit Henriksen (leder 
af sundhedsafdelingen). 

Asta Møller, Kolkevej 11 i Kettinge fylder 80 år. 

81-årige Grønberg Mortensen fejrede sammen med næsten 100 børn sin fødselsdag i Frejlev 
Forsamlingshus. 

23. jan. Socialudvalget har revurderet kriterierne for tildeling af ældreboliger i Birkely (Øster Ulslev), 
Kastaniely (Kettinge), Solgårdscentret (Herritslev) og for at skabe klarhed er kriterierne of-
fentliggjort, siger socialudvalgsformanden Bent Bille-Hansen. 

Vi vil helst skærme de ældre senil demente med hænderne, siger plejehjemsassistent Hanne 
Snedker (leder af demens-projektgruppen) og projektgruppen bakkes op politisk. 

Generalforsamling i Nysted Skakklub i Stoppestedet. 

Generalforsamling i Østlollands Rideklub, Kettinge. Efter 6 år på formandsposten ønskede 
Frauke Hoffmann at trække sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet. Jørgen Kjerholt blev nyvalgt 
og Pernille Voigt blev overtalt til en periode mere, som suppleant valgtes Steen Pedersen, 
mens Louise Jørgensen og Ditte Fisker valgt som juniorrepræsentanter. Revisor er Palle Mor-
tensen med Tage Nothlev som suppleant. 

Nysted Turistforenings debataften på The Cottage med emnet "Turisme i Nysted - hvad el-
lers?". Medlemmerne har modtaget et brev om den generelle debat. 

Nysted Rotary Klub har udnævnt to af sine medlemmer til Paul Harris Fellows. Det er udsæd-
vanligt, at en klub af Nysteds størrelse foretager to udnævnelser på en gang, idet udnævne-
lsen skal følges op af et større beløb til Rotary Foundation - penge, der anvendes til støtte for
unge under uddannelse samt til bekæmpelse af sygdomme, især polio. - Jens Erik Larsen, der 
har været aktiv i Rotary siden 1960 og som især tager sig af klubbens gæster. - Bjørn Ohl, der 
i 1998-99 skal være distriktsguvernør for 47 klubber i området Storstrøms, Vestsjællands og 
Roskilde amter. Ved udnævnelsen deltog også repræsentanter fra Elmshom Rotary Klub nord 
for Hamburg - Nysteds venskabsby gennem mere end 25 år. 

24. jan. Advokat Gert Fogtdal har 25 års jubilæum som brandmand - dog ikke med de røde biler - men
ved arbejdet med brandforsikringerne, som lokal branddirektør for Købstædernes almindelige
Brandforsikring, der blev oprettet i 1761 og er landets ældste. 

Den Danske Bank holdt reception for at tage afsked med filialdirektør Gitte Frederiksen, der 
tiltræder en stilling som investeringsrådgiver i Nykøbing F. Afd. og goddag til bankbestyrer 
Lars Hansen, 44 år, der begyndte sin karriere i 1979 i Nysted - udnævnt til fuldmægtig i 1986 i
Rødby Afd. - udnævnt til stedfortræder i 1989 i Præstø og kom til Nakskov Afd. i 1990, som 
kreditchef. I 1991 til Rødby Afd. som stedfortræder. 

Gamle Danses Værn i Kettinge mangler musikere til træningsaftenerne siger formanden Arne 
Holse og opfordrer en violinist eller harmonikaspiller om at henvende sig. 
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Nysted Kommune må slippe 40.000 kr. ekstra til lærernes efteruddannelse, men det ændrer 
ikke ved kommunens indstilling til efteruddannelsestilbuddene, lærerne sen-des fortsat af 
sted på skolebænken, siger kulturchef Ib Johansen. 

25. jan. Dilettant: "Gamle rævestreger" opføres af "Pisterne" i Døllefjelde Forsamlingshus. Forfatter og
instruktør Helle Bækkels hovedbudskab er oprigtig indignation over samfundets umyndiggø-
relse af de ældre pakket ind i festlige dialoger i dette 13. dilettant-stykke. 

Up With People-showet i Kettinge-hallen, arrangeret af Nysted Musikskoles Støtteforening fik 
stor succes med sit budskab om verdens problemer blandet med musik, sang og dans. 

26. jan. Nysted Folkeuniversitets forelæsning på Rådhuset: "Christian den 4.s riger og lande" ved pro-
fessor, dr. phil. Knud J. V. Jespersen. 

Vester Ulslev Jagtforening afholdt rævejagt på Musse og Godsø moser, bagefter serveredes 
gule ærter i Døllefjelde Forsamlingshus formedes 75 kr. 

27. jan. Bestyrelsen for Nysted Børnehave skal ansætte en ny børnehaveleder for Susanne Al-strup der 
rejste sidst på året i 1996, siger konstitueret leder Åse Krøyer, der regner med at ansættelsen
kan tiltrædes den 1. april d.å

28. jan. Generalforsamling i Det Konservative Folkeparti i Nysted hos "Ole Hvid" på havnen. Svend-
Helge Hansen gennemgik økonomien og forklarede om tallenes sammenhæng. Bent Pedersen 
blev genvalgt som formand, Bodil Ahrenkiel Ohl blev genvalgt til besty-relsen og Frank 
Strømsted blev nyvalgt i stedet for Svend Strange. Bent Pedersen valgtes som amtsrådskan-
didat til efterårets valg. 

Generalforsamling i Øster Ulslev Boldklub & Øster Ulslev Boldklub's Venner i Øster Ulslev For-
samlingshus. - Indsamlet brugt papir er ren tilsætning. Klubben må betale 14 øre pr. afleveret
kg, Nysted kommune giver dog et tilskud, således at der alligevel kan tjenes lidt penge siger 
formand Jørgen Mortensen, Øster Ulslev Boldklub's Venner. Genvalgt blev Pia Jensen, Johs. 
Nielsen og Jan Mader til bestyrelsen, Bente Hansen blev genvalgt som suppleant. 

Nysted krøniken 1996 er på gaden og kan købes i Rådhusets information/servicebutik, Anne-
Maries Boghandel eller på Lokalhistorisk Arkiv. Krøniken er på 100 sider og koster igen i år 
30,00 kr. Redaktør Kaj Nilsson har stået for indsamlingen af oplysningerne til dette historiske 
dokument for Nysted kommune. 

Steen Blom bliver den nye viceskoleinspektør ved Kettinge Skole. Blandt 11 ansøgere 
udpegede ansættelsesudvalget Steen Blom, der kommer fra Rask Mølle skole, Tørring-Uldum, 
har arbejdet med adfærdsvanskelige børn og indlæringshæmmede elever, ligesom han har 
været stærkt med i oprettelsen af en naturskole. Han blev lærer fra Jelling Seminarium i 
1989. 

29. jan. Beboerne i Kettinge har bedt forbrugerombudsmanden om at se på den markedsføring der er 
foretaget af Kettinge Fjernvarme - der er en afdeling af Nysted Biogas - for at få husstande i 
Kettinge til at tilslutte sig det planlagte fjernvarmenet. Formand Hans Larsen (Nysted Biogas) 
hævder, at rådgivningen er fra Fjernvarmens Informationsfond og er neutral som instans - 
også i forhold til forbrugerne. 

30. jan. Frejlev-arkivets efterlysning i Folketidende om informationer til et billede med "en stråtækt 
skole" er nu opklaret. Det var fra den gamle rytterskole i Nørre Kirkeby og Lars P. Rasmussen 
har sendt billedet til Lokalhistorisk Arkiv i Nr. Alslev, hvor det hører til. 

Brydebjergskolen afholder skolefest i dag for 6. til 10. klasser og i morgen for 0. kl. til 5. 
klasse. Gamle elever er velkomne. 

Generalforsamling i Øster Ulslev Skytteforening i Skyttehuset, Øster Ulslev. - Der er for få 
børn, der ønsker at være aktive skytter, sagde formanden Steen Rasmussen. Nyvalgt til be-
styrelsen blev Knud Petersen i stedet for Erik Eriksen. 
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31. jan. Fritidsskoleordningen ved Nysted Skole fylder i dag 5 år og det skal fejres, siger leder Else 
Frederiksen, med et lille teaterstykke opført af børnene. - Chokolade, kaffe og lagkage ser-
veres i løbet af eftermiddagen.  

Poxy Print-ejendommen skal på tvangsauktion. Nysted kommune og staten er de store kredi-
torer vedr. ejendommen. Nysted kommunes tilgodehavende er kloakbidrag på 1.125.267 kr. 
plus vandafgifter for 153.371 kr. 

Ålholm på anparter?
Aalholms landbrug er sat på anparter. 3 anpartsselskaber bliver den selskabskonstruktion der 
gør at Stig Husted-Andersen slipper for bopælspligt og for kravet om en landbrugsuddannelse.
- Første selskab rummer avlsgården og slottet, - det andet rummer Stubberupgård og Egholm, 
- det tredie Bødkergården og Stenvængegård plus en mindre ejendom på Sønderhavevej, som 
Stig Husted-Andersen har købt efter erhvervelsen af Aalholm Gods.

1. feb. Pædagog Kim Skafte Hansen er ansat i Fritidsskoleordningen ved Nysted skole, som afløser for
Michael Opstrup, der rejste sidst på efteråret 96.  

Forhenv. mælkehandler Hans Erhardt Madsen, Strandvejen 79 i Nysted fylder 85 år.

2. feb. Læge Svend Malmstedt, Adelgade 62 A, Nysted er død - 66 år gammel. Svend Malmstedt var 
fra Haslev, kom til Sørup i 1959, hvor han først alene og senere sammen med sin hustru Karen 
Bang Malmstedt, drev lægepraksis i den sagnombruste Sørup Lægebolig. De havde en stor 
kreds af patienter, der kun havde ros og tilfredshed til overs for deres arbejde. I 1980 solgte 
de lægepraksisen og flyttede til Trudstolpegård ved Sakskøbing, syv år senere byggede de hus 
i Nysted. Ægteparret brugte megen tid på deres interesse for sejlads og foretog mange ture i 
deres sejlbåd. Det gav tæt kontakt til Nysted Sejlklub, hvor Svend Malmstedt blev inddraget i 
ledelsesarbejdet. Svend var formand i 7 år, men var nødt til at trække sig af helbredsmæssige
grunde. Han var der altid, når noget skulle ordnes, også det vanskelige, svære og måske ke-
delige. Med sit altid venlige sind og glade optimisme var han et stort aktiv for sin store om-
gangskreds. Foruden sin hustru efterlader han een datter og to sønner. 

Foredrag i Stoppestedet med tidligere overlæge på Centralsygehuset i Nykøbing F. neurolog 
Jørgen Wendelboe over emnet: "Hjernedødskriteriet og organtransplantation". 

3. feb. Maleren Stig Weye, Nysted lægger op til samtale og overvejelse med emnet: "Hvordan bliver 
et maleri til?" i præstegården, arrangeret af Menighedsrådets Kvindekreds (m/k). 

LOF og Ældre Sagen arrangerer musik- og sangaftener om Carl Nielsen på Kettinge Skole, le-
det af Gerda Søgård og Per Vester Hansen. 

Ældrerådet har holdt statusmøde. 

4. feb. Generalforsamling i B1990 & B1990's Venner i Klubhuset, Nysted. Bestyrelsen blev reduceret 
fra 10 til 7 uden sværdslag. Ved sammenlægningen i 1989/90 af Nysted Bold-klub og Kettinge 
Boldklub blev det aftalt at klubberne skulle repræsenteres ligeligt indtil den nye klub kom 
godt i gang, og det er den så nu. Torben Andersen (næstformand), Torben Jantzen, Jan Kok og
Jens Christensen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Klaus Petersen valgtes som ny næstfor-
mand, Flemming Rasmussen til bestyrelsen. John Rasmussen (formand) overrakte vingaver til 
de udtrædende bestyrelsesmedlemmer, som tak for deres indsats i klubben. 

Rådhusets udstilling i februar: Jan Erik Nielsen, Nykøbing F. udstiller sine oliemalerier, akva-
reller og blyantstegninger. 

6. feb. Generalforsamling i Foreningen Svømmebadets Venner i Kettinge Sportshal. - Med en kasse på 
minus 5.000 kr. er budgettet stramt, men rimeligt realistisk, sagde formanden Ramund 
Kværnø. - Det betyder meget for vor økonomi, at der er en aftale med Nysted Biogas/Kettin-
ge Fjernvarme om leverance af varme til favorabel pris, når Svømmebadet skal opvarmes om 
sommeren og varmeværket har mindre afsætning.
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Generalforsamling i Socialdemokratiet i Nysted i Kettinge Forsamlingshus. Valg af borgmester-
kandidat var på dagsordenen. Kun een kandidat var der til borgmester-posten: Leo Thorsen. 
Til bestyrelsen blev Kurt Madsen nyvalgt, som afløser for Linda Egaa. Jan Ploug Pedersen blev 
genvalgt som kasserer og Annette Als blev ny uddannelsessekretær i stedet for Tommy Rom-
me. Karen Andreasen, Vester Ulslev blev udnævnt til æresmedlem. 

Socialudvalget har indført nye regler for tilskud til deltagelse i kurser. Pensionister over 67 år 
får nu 50 % rabat på alle aftenskoleundervisninger i kommunen, siger udvalgets formand Bent 
Bille-Hansen. 

7. feb. Generalforsamling i Familie og Samfund, Nysted og Omegn i Stoppestedet. Aase Nættermann 
viste billeder bagefter. 

8. feb. Handelsstandsforeningen har lånt sig ind i Den gamle Biograf for at holde fastelavns-fest for 
børnene med 3 tønder og præmie til Kattekonge og dronning samt til sjove-ste/flotteste 
udklædning. 

9. feb. Fastelavn - Nysted Kirkes familiegudstjeneste kl. 14. Vantore kirke holdt aftengudstjeneste 
med efterfølgende hyggeligt samvær i Nysted Præstegård.

11. feb. Erhvervsråd Lolland og Nordisk Syntese A/S, Frejlev inviterede til uformelt virksomhedsbesøg,
hvor direktør Jens Bach rundviste og fortalte hvorfor virksomheden i valgte at flytte hertil i 
1990. 

Rådhusvænget i Nysted. tidligere Ungbo og før det skole - har et kapitalbehov på 1.260.000 
kr. fremgår det af en redningsplan, hvis boligforeningen Lolland lader afdelingen gå konkurs. 
Kommunegarantien udløses, men et rente- og afdragsfrit lån på 252.000 kr. kan afværge kon-
kursen hvis også Landsbyggefonden og Realkredit Danmark bevilger samme beløb som By-
rådet. 

Mytek, Adelgade 46 har udvidet sit arbejdsområde - med en kæmpe farvekopimaskine, der 
kan forstørre alm. farvefotos helt op til A3-format. 

12. feb. Generalforsamling i Vester Ulslev Jagtforening i Skyttehuset, Øster Ulslev. 

Byrådsmøde
12. feb. Byrådet afholdt ordinært byrådsmøde med dagsorden for åbne døre i Rådhusets kantine: 

1. Byrådet har sammen med Sakskøbing og Holeby kommuner forlænget overenskomsten
om drift af Lågerupbanen således, at den uændret fortsætter pr. 1.1.98 og gælder for
4 år. 

2. Byrådet har sammen med samtlige byråd på Lolland-Falster godkendt betingelserne 
for udvidelsen af I/S REFA's interessentskabskreds, der står foran løsningen af den 
store opgave at etablere og køre et affaldsfyret kraftvarmeværk for hele Lolland-
Falster med en anlægssum på omkring 198 mio. kr.. Der gives tilladelse til optagelse 
af lån. 

3. Bevillingsnævnet nedlægges af praktiske grunde. Økonomiudvalget behøver nu ikke 
mere at tage kasketter af og på for at behandle en bevilling har Byrådet bestemt. 
Klager skal dog stadig behandles af Byrådet. 

4. Nysted kommune skal rådgives af Justitsministeriet angående indgreb mod de 6 
helårshuse, der ejes af tyskere og som derfor ikke lever op til kravene om, at de skal 
være beboet hele året. 

5. Teknisk udvalg har ikke anvendt budgetterede 100.000 kr. på vedligeholdelseskontoen 
for ejendomme i 1996 og søger derfor, som tillægsbevilling til budgettet, at overføre 
beløbet til 1997 så renovationsarbejder på Skansepavillonen og bygningerne ved 
campingpladsen kan være færdige inden sæsonen begynder. 

6. De 10 menighedsråd i Nysted Kommune kan se frem til et ekstraordinært tilskud for 
1998. Kommunen har fået meddelelse om tilskuddet fra Fællesfonden til støtte for 
Kirkekassernes økonomi på 240.000 kr. 
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7. Nysted kommune kan med fordel omlægge ældre lån til nye lån med lavere rente. 
Lånet hos Kommunekredit lige nu betyder en mindreudgift i år på 40.400 kr., der kan 
tillægges kommunens kassebeholdning. 

13. feb. Generalforsamling i Radio- og Fjernsynsklubben for Sakskøbing-Nysted i Metalhuset, Nykøbing-
vej 30, Sakskøbing. Jes Hansen, Vordingborg fortalte om arbejdet. --"Nytter det overhovedet 
noget ". 

Netto i Nysted åbner
Netto åbnede i Adelgade 35, som nr. 235 i Netto-kæden og med Poul-Henning Wriedt fra Mus-
se, som butikschef, med et helt utroligt ryk ind. Direktør Kaj Bested, Netto sagde ved åbnin-
gen, at Netto har glædet sig til at komme til Nysted. Man har gerne villet hertil længe, og 
muligheden dukkede op, da Merko lukkede. Vi har haft mange kunder fra Nysted i vore forret-
ninger i Nykøbing F., Sakskøbing og Maribo. Borgmester Leo Thorsen bød Netto velkommen og 
klippede den røde snor i indgangsdøren. Der var messingsuppe fra Netto's Brass Band, - kaffe 
og rundstykker - samt forskellige smags-prøver og billige tilbud til de mange ventende kunder.

Else Schobius, Rosenvænget 32 i Nysted fylder 85 år. 

14. feb. Generalforsamling i Stubberup Bådelaug i klubhuset på havnen. 20 medlemmer ud af 62 del-
tog. Sven Fønsskov blev genvalgt til bestyrelsen sammen med Bent Bille-Hansen og Jens Aage 
Olsen, som suppleant blev Holger Hansen og Preben Løje valgt. Jørgen E. Simonsen blev ny 
revisor. Bådelauget har fejret sit 25 års jubilæum og der er lavet en ny ophalervogn, etableret
et ekstra spil samt anskaffet nyt inventar til klubhuset, som blev udvidet forrige år.

15. feb. Aarestrups hus i Adelgade 80, Nysted får nu penge fra Kulturministeriets provinspulje, der er 
på knap 20 millioner kr., med et beløb på 300.000 kr. til restaureringen. Håndværkerne er i 
gang med den indvendige restaurering af huset for foreløbig 400.000 kr. til murer- og tømrer-
arbejde. 

17. feb. Familie og Samfund, Frejlev, Nysted. Øster Ulslev inviterer til fælles foredrag med Inger Skov 
Andersen over emnet: "Rusland - fra Ural til Skt. Petersborg" i Øster Ulslev Forsamlingshus. 

18. feb. Ragna og Egun Nielsen, Høvængevej 2, Øster Ulslev har deres guldbryllup. 

Generalforsamling i Døllefjelde-Musse-Herritslev Husmandsforening i Døllefjelde Forsamlings-
hus. Formanden Hans P. Ottosen genvalgtes sammen med Arne Sørensen til bestyrelsen og til 
husholdningsudvalget genvalgtes Ester Hansen og Kirsten Sørensen. Genvalg også til revisor 
Carl Johan Petersen.

At dyrke hampplanter som fasanfoder kostede en 42-årig mand fra Nysted en dom på 10 dage 
- dog betinget. 

19. feb. Generalforsamling i Godsted Vandværk i Øster Ulslev Forsamlingshus. - Vi mangler storfor-
brugere for vi vil gerne af med noget mere vand, sagde formanden Bent Bring. De 106 for-
brugere bruger så lidt vand, at den faste afgift må forhøjes fra 450 kr. med 50 kr. til 500 kr. I 
fjor blev der pumpet 17.400 kubikmeter vand. Nyvalgt til bestyrelsen blev Ole Fibiger, som 
afløser for Evald Larsen. 

Generalforsamling hos Venstre, Nysted og Omegn i Døllefjelde Forsamlingshus. Formanden 
Birthe Ludvigsen blev genvalgt til bestyrelsen sammen med Jesper W. Petersen, Jesper Pe-
dersen og Flemming Jantzen, som suppleanter genvalgtes Kurt Ødegård og Johannes Anders-
en. Revisor er fortsat Arne Henriksen med Steen Woetman Pedersen som stedfortræder. Der 
var nyvalg til Jan Sødergren, som afløser for Søren Ravn-Nielsen. Mogens Rasmussen er fore-
ningens repræsentant i kredsstyrelsen. Arne Høegh blev valgt som partiforeningens kandidat 
til amtsrådsvalget. Folketingsmedlem Svend Erik Hovmand var gæstetaler.
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Generalforsamling i Døllefjelde Frostboks hos Ove Brylle og formanden Hans P. Ottosen kunne 
melde om fuld tilslutning. - Alle 30 bokse er udlejet for en årlig takst på 300 kr. pr. boks. Ove 
Brylle blev genvalgt til bestyrelsen og Knud Hansen blev valgt i stedet for Arne Sørensen. 

Generalforsamling i Nysted Brydeklub's Venner på Skansevej 1, Nysted. - Der skal borde og 
stole i de nye brydelokaler (den gamle gymnastiksal) og det vil vennerne sørge for, sagde 
formanden Flemming Møllgren. Venneklubben har ca. 15.000 kr. i kassen fra keglespil på hav-
nen, samt salg af øl, når der er musik i gaden på sommerlørdage. Vennerne har været meget 
aktive omkring indretningen af lokalerne og især med håndværksarbejde i de nye baderum. 
Der var genvalg til Susanne Ottesen, Erling Møllgren og Jan Jensen til bestyrelsen. 

Nysted kommune overtog i går bygningerne fra Poxy Print på Egevænget ved tvangsauktionen,
hvor kommunen bød 500.000 kr. for det hele som eneste bud. Af købssum-men skal dog kun 
udredes 52.000 kr. til dækning af de udgifter konkursboet har haft, hvilket fremgår af de sær-
lige auktionsvilkår advokat Jørn Hansen havde opstillet for-ud for tvangsauktionen. Restbelø-
bet deles ligeligt mellem alle, der har krav i ejendommen bortset fra staten. Det samlede 
tilgodehavende Nysted kommune har i ejendommen er først og fremmest 1.673.740 kr. som 
ubetalte kloakafgifter. 

Nysted Musikskole, Musikskolens støtteforening og Onsdagsskolen afholdte en lille koncert-
aften, hvor elever underholdt. 

Generalforsamling i Nysted Landsogns Uddannelsesfond hos Erik Kerte i Tågense. Der blev ud-
delt 6 portioner a 800 kr.

Havnemester Sven Erik Hauberg har registreret 4.404 overnattende gæstesejlere i havnen i 
løbet af 1996. Fra Tyskland kom 3.900, 422 fra Danmark, 23 fra Sverige og 59 fra andre lande 
her i blandt Østrig. Frihavnsordningen, som gælder for pladser ved Nysted Sejlklub blev be-
nyttet af 231 sejlere, hvoraf 209 både var danske, 12 tyske og 10 svenske. Mange af de danske
både kommer fra Nykøbing F., der er med i frihavns-ordningen. 

20. feb. Generalforsamling i Kettinge Forsamlingshus afholdt i Kettinge Forsamlingshus. Det 90-årige 
forsamlingshus præsenterede sig flot i jubilæumsåret. Bestyrelsen har været i arbejdstøjet 
med knofedt og brugt 44.000 kr. indvendig istandsættelse, oplyste formanden Verner Jør-
gensen. Til bestyrelsen genvalgtes Jørgen Løje, Ove Juncker og Ole Hansen, revisor Knud 
Hacke modtog genvalg med Jan Nage! og Ramund Kværnø på suppleantposterne.

22. feb. Vester Ulslev Gymnastikforenings aktører er nu klar på scenen i Vester Ulslev Forsamlingshus 
med årets dilettantstykke "Der er liv på torvet" af Sofus Pedersen og Anton Jarne og med Erik 
Friis, som instruktør og der er ikke mindre end fire nye aktører på scenen. Der var fuldt hus 
og efter premieren dans til "Horisont-Band". 

Ekstraordinær generalforsamling i Byhusforeningen. Vedtægterne blev justeret af hensyn til 
nogle af de fondsmidler foreningen får til ombygningen af Den gamle Biograf i Jernbanegade 
7, regnskabsåret blev ændret til kalenderåret. 

23. feb. Nysted Folkeuniversitets foredrag på Rådhuset: "Det moderne kinesiske samfund i historisk 
betydning" med lektor, PH.D. Leif Littrup. 

24. feb. Generalforsamling i Frejlev Forsamlingshus afholdt i Frejlev Forsamlingshus. 26.000 kr. blev 
brugt på forbedringer, først og fremmest udendørs, kunne formanden Lars Peter Rasmussen 
fortælle. Til bestyrelsen var der genvalg til Poul Bille, Helge Sarka og Lars Peter Rasmussen og
til Poul Larsen som revisor. Generalforsamlingen bestemte at 30.000 kr. skulle bruges til ud-
skiftning af det 40 år gamle gulv i garderoben og gangen. Regnskabet viste indtægter på 
85.506 kr. og en nedgang på 5.000 kr. grundet aflyste arrangementer i vinter, således at der 
blevet overskud på 3.698 kr.

25. feb. Tidligere sognepræst i Idestrup Johannes Brønholt er død. 79 år gammel. Johannes Brønholt 
opvoksede i Holsted i Midtjylland. Var oprindelig læreruddannet fra Seminariet i Tønder. Det 
var også her, han traf sin hustru Lidden, som var dyrlægedatter fra Klostergården i Nysted. 
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Samtidig med læreruddannelsen tog Brønholt den såkaldte teologiske nøduddannelse. Som 57-
årig besluttede han at tage imod den opfordring, det var at blive sognepræst i Idestrup hvor 
han var meget afholdt og huskes som et venligt og engageret menneske. Han oprettede Lokal-
historisk Arkiv, Idestrup Foredragsforening og Pensionistforeningen. Fra 1951-58 var både han 
og Lidden ansat ved Nysted Skole. Lidden døde i 1987. Han efterlader sig 3 sønner. 

Generalforsamling i Nysted Brydeklub i Brydeklubbens lokaler, (den gamle gymnastiksal) Adel-
gade 61 i Nysted. Ole Petersen (formand) var yderst tilfreds med klubbens stilling, selvom det
ikke har været gratis at få egne lokaler. Over 5 år skal klubben afdrage en gæld på ca. 60.000 
kr. til Danmarks Idrætsforbund. Projektet blev støttet af Tuborg og Fritidssamfundet med hver
7.000 kr. til et oversejl til brydemadrassen, amtet har støttet med 6.000 kr., Nysted kommune
med 15.000 kr., Sadolin har leveret maling, Nysted Trælast har leveret materialer og 18.000 
kr. kommer fra et projekt, hvor de 12-14-årige brydere fastholdes. Troels Jørgensen, Hydro-
Texaco, Turisten og Sports Master har sammen med venneforeningen leveret træningsdragter 
og trikoter. Palle Nagel blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Helle Christensen og Allan 
Gjessø og Preben Andersen blev genvalgt. 

Døllefjelde-Musse Idrætsforenings hold: Lilleputter 3 har sikret sig et Lolland-Falster mes-
terskab i indendørs fodboldturnering.

26. feb. Generalforsamling i Vester Ulslev Gymnastikforening i Vester Ulslev Forsamlingshus. En gam-
mel gæld vedrørende klubhuset og håndboldbanerne er blevet ryddet af vejen så foreningen 
er nu gældfri og har endda lidt penge tilbage i kassen. - Dilettantforestillingen er foreningens 
eneste tilbageværende aktivitet, kunne Martin Jørgensen fortælle i sin beretning. Genvalgt 
blev Benny Lærke Christensen, Lone Vinther, Inge Knudsen og Lars Jørgensen til bestyrelsen. 
Lene Petersen og Morten Friis blev genvalgt som suppleanter. 

På generalforsamlingen i Vester Ulslev Vandværk i Vester Ulslev Forsamlingshus opfordrede 
formanden Jan Sødergren forbrugerne til at holde øje med vandmålerne. Af ca. 30.000 kubik-
meter vand pumpet fra vandværket blev kun ca. 23.000 kubikmeter registreret på målerne, 
et spild på ca. 7.000 kubikmeter. - Priserne forbliver dog uændret efter forhøjelser de sidste 
år og der er et solidt overskud på 64.341 kr., kunne Peder Jensen fortælle ved fremlæggelse 
af regnskabet. Formuen er 316.114 kr. incl. bygninger og maskiner. Genvalgt til bestyrelsen 
blev Jan Sødergren, Arne Mortensen og Kristian Pedersen. Erik Rasmussen udtrådte og nyvalgt 
blev Kurt Johansen for et år. Bjarne Hansen blev genvalgt som suppleant og Tove Jensen som 
revisor. 

Årsmøde hos Fritidssamvirket i Nysted afholdt i Frejlev Forsamlingshus. - Et forventet under-
skud på 36.200 kr. blev i stedet til et overskud på 22.863 kr. bl.a. grundet et mindreforbrug på
45.900 kr., heraf er 30.000 k. overført til brug i Nysted Roklub og Døllefjelde-Musse Idræts-
forening i år, kunne Bjarne Nielsen (kasserer) fortælle. Formuen er i alt på 102.500 kr. Alle 
foreninger, der er tilknyttet Fritidssamvirket, har hid-til fået tilskud i forhold til antallet af 
medlemmer under 25 år. Et forslag om ny fordeling af tilskud med et grundbeløb pr. medlem 
under 25 år og gennemsnitlige kontingentindtægter blev vedtaget med udelt begejstring fra 
DMl og Nysted Svømmeklub. Forslaget skal endelig godkendes af folkeoplysningsudvalget. Kun 
13 af de 25 foreninger, der er tilknyttet Fritidssamfundet, var til årsmødet og Lene Petersen 
var skuffet over at kun et af syv kurser for ledere og ungdomstrænere/forældre kunne gen-
nemføres, grundet den ringe tilslutning. Til forretningsudvalget blev Kurt Johansen og Inge 
Nielsen genvalgt. Henning Madsen ønskede ikke at forsætte som suppleant, Jette Dresen 
indtrådte i udvalget. Birthe Petersen blev ny suppleant. 

Generalforsamling i Døllefjelde-Musse Forsamlingshus afholdt i huset. - Der er for få lokale 
folk, der kommer, når her er arrangementer. Da Pisterne havde premiere, var der kun et par 
håndfulde lokale tilskuere, resten kom andre steder fra, og det er for dårligt, sagde Lise 
Jeppesen fra bestyrelsen. Gunner Frederiksen (formand) sagde bl.a. andet i sin beretning, at 
det er planen at indgangsforholdene skal gøres handicapven-lige, men kun i takt med, hvad 
økonomien tillader. Den øgede udlejning betød, at der i fjor blevet overskud på godt 14.000 
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kr. ud af husets drift incl. bidraget fra Pisterne, der bruger huset som hjemmebase. Genvalgt 
til bestyrelsen blev Hilda Stenholt og Jørn Jeppesen. 

Grønt råd i arbejde
26. feb. Kommunens grønne råd har bedt 4 arbejdsgrupper om at udarbejde arbejdsrapporter om 

aktuelle emner. 
• Gruppe 1   skal beskæftige sig med grundvand og energipolitik. Gruppen består af Vagn 

Brædder, Christian Tortzen, Jesper Pedersen, Ellen Varming og Halvor Sørensen. 
• Gruppe 2   skal arbejde med problemer omkring kompostering og information herom til

borgerne, energipolitik og naturgenopretning i Herritslev Nor. Gruppen består af 
Lennart Damsbo-Andersen, Olav Andersen, Freddy Christensen, Børge Leo Jensen og 
Karin Thomsen. 

• Gruppe 3   skal udelukkende koncentrere sig om at finde de rette veje til en reel infor-
mationstjeneste med gennemslagskraft. Gruppen består af Ib Henriksen, Kurt Frede-
riksen, Enno Højgård, Sonja Karlsen, Erik Lyng og Hans Henrik Jul Petersen. 

• Gruppe 4   skal behandle emnerne som forvaltningen af de offentlige områder/turisme 
samt fornuftigt indkøb hos borger og kommune. Gruppen består af Børge Wilcken-
Petersen, Lars Jacobsen, Birthe Ludvigsen, Jens Åge Olsen og Steen Woetman Peder-
sen. 

27. feb. Generalforsamling i Handelsstandsforeningen for Nysted Kommune på "The Cottage". Forman-
den Peder Hansen opfordrede i sin beretning de forskellige forretninger til at stå sammen om 
at markedsføre Nysted, men ønskede ikke at fortsætte arbejdet i bestyrelsen. Også Finn An-
dersen forlader bestyrelsen. Nyvalgte blev Christian Tellefsen og Tommy Strange, som supple-
anter valgtes Heidi Thomsen og Aase Nættermann. Hvem der bliver ny formand, afgøres ved 
et bestyrelsesmøde. Ensartede åbningstider og flag ophængt på tværs af gaderne var til de-
bat. - Om flag havde Bent Pedersen (formand for teknisk udvalg) en klar mening: Det bliver 
ikke med min godkendelse i teknisk udvalg - borgmester Leo Thorsen var helt enig.  

Fhv. fisker Aage Viggo Jensen, Skovstræde 8 i Nysted er død. 77 år gammel. Aage Viggo Jensen
var født i Albøge ved Grenå, flyttede til Nysted i 1940, hvor han var dag-lejer på Aalholm 
Ladegaard, blev så erhvervsfisker, men da det var urentabelt, kom han i elektrikerlære og 
ansat ved det kommunale elværk. Han nåede ikke at få svendebrev, men kom i stedet ud at 
sejle som skibselektriker. Ad den vej fik han svende-brev som norsk skibselektriker og sejlede 
med norske tankbåde. Han gik i land i 1983. Han var derefter den daglige leder af aktivite-
terne i Nysted Bådelaug, hvor han vil blive savnet.

Generalforsamling i Vantore-Tågense Vandværk hos Aage Jørgensen, Skovstræde 20. - Vand-
værket har leveret 50.000 kubikmeter vand, hvilket er en nedgang på 3.000 kubikmeter og 
der er nu 147 aftagere af vand, en tilgang på 1, sagde formanden Aage Sørensen. Vandværkets
største udgift i 1996 var 220.000 kr. til et nyt filter til afløsning for det gamle filter fra 1972. 
Regnskabet viste et overskud på 66.000 kr.. Chresten Nielsen og Mogens Nielsen blev genvalgt 
til bestyrelsen og Benny Andersen som revisor. 

Årsmøde i Genbrugsbutikkens bestyrelse og medarbejdere i Præstegården. Formanden, sogne-
præst Jens Chr. Nielsen, aflagde en kort beretning og kasserer Tove Olesen forelagde det re-
viderede regnskab, der viste et salg på ikke mindre end 115.000 kr. Til ældrearbejdet i kom-
munen var uddelt 27.000 kr. og det samme beløb til kirkeligt og humanitært arbejde lokalt og
internationalt. Bestyrelsen for 1997 blev præsenteret. Af medarbejderne er udpeget Else Han-
sen (næstformand), Tove Olesen (kasserer), Inger Knudsen og Doris Larsen. Ældrerådet har 
udpeget Johannes Andersen og Jens Chr. Nielsen (formand) i bestyrelsen.

28. feb. Generalforsamling i Døllefjelde-Musse Vandværk afholdt i Forsamlingshuset.  

Kørselsleder Leif Sørensen, Karlslundevej 11 i Døllefjelde, har 25 års jubilæum på Kettinge 
Betonvarefabrik A/S. 
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Generalforsamling hos Det Radikale Venstre, Nysted i "Villa Rosenly', Adelgade, Nysted. Parti-
foreningen har et overskud på 800 kr. og ca. 10.000 kr. er klar til efterårets valgkamp. Der 
skete en enkelt udskiftning af ledelsen. Knud Hansen udtrådte af bestyrelsen og hans plads 
blev overtaget af Ole Wilcken. Børge Wilcken-Petersen og Jens Petersen blev genvalgt.

Foreningen Norden arrangerede et gensyn med venskabsbyen Hedemora i Stoppestedet med 
formanden Børge Stenstrup som fortalte om sidste sommers tur.

1. marts Gårdejer og tidl. slagtermester Oscar Christensen fra Øster Ulslev fylder snart 85 år. 

2. marts Foredrag i Stoppestedet: Pastor Børge Helleskov taler over emnet: "Albert Schweitzer - lægen 
i urskoven". 

3. marts Generalforsamling i Øster Ulslev Forsamlingshus afholdt samme sted. - Det kører godt, kon-
staterede formanden Leif Nielsen, - der er et stigende antal arrangementer i huset. Banko-
spil, dilettant og julefest er husets egne arrangementer. Det er noget, der giver overskud. Til 
bestyrelsen blev Valther Larsen genvalgt, Palle Nielsen nyvalgt som afløser for Lars Nielsen, 
som går tilbage til sin suppleantpost.

Nysted Præstegård: Flemming Stenild fortalte om munke og nonner på Lolland. Arrangeret af 
Kvindekredsen.

Tømrermester Frede Hansen, Dalbakkevej 16, Vester Ulslev er død -78 år gammel. Frede 
Hansen blev oplært i tømrerfaget i Kettinge og var beskæftiget forskellige steder på Lolland 
inden han etablerede sig som selvstændig i Vester Ulslev. Hans hjerte bankede for skytte-
sagen, som han viede en helt overvældende interesse. Han blev formand for Vester Ulslev 
Skytteforening i begyndelsen af 1940'eme, og han bestred denne post, indtil han trak sig til-
bage for et par år siden - efter mere end 50 år. I 16 år var han formand for amtets skyde-
udvalg og har modtaget Dansk Idræts Forbunds guldnål. Han var en af dansk idrætslivs store 
lederprofiler. Frede Hansen vil blive husket som et rart, åbent og velafbalanceret menneske, 
selvom han ingenlunde var temperamentsløs. Han efterlader sin hustru samt to døtre og een 
søn. 

6. marts Årsmøde i Ældre Sagen, Sakskøbing-Nysted på The Cottage med efterfølgende valgmøde for 
medlemmer i Nysted kommune. Formanden Bøje Mortensen rettede en tak for godt samar-
bejde i komiteen og ikke mindst en tak til medlemmerne for stor op-bakning til de forskellige 
arrangementer. Lokalkomiteen Sakskøbing-Nysted blev ned-lagt. Efter kaffepausen blev den 
nye lokalkomite stiftet for Nysted Kommune. Valgt til ledelsen blev Bøje Mortensen (for-
mand), Aase Braad-Sørensen (næstformand), Povl Krik (kasserer), Vibeke Bille-Hansen (sekre-
tær). Inge Frandsen og Carl Petersen er kontaktpersoner for netværk og ældrepolitik. Lokal-
komiteen konstituerede sig således efter en uge. Som suppleanter blev Ejnar Ottesen og Inger
Hansen valgt.  

Generalforsamling i Vester Ulslev Skytteforening i Vester Ulslev Skyttehus. Formanden Kjeld 
Nielsen indledte generalforsamlingen med mindeord over den tidligere  mangeårige formand 
Frede Hansen, der døde forleden. - Den 15 m-indendørsbane har fået en grundig renovering 
og 50 m-banen lidt mindre, så anlægget kan nu holde i mange år, - der er indlagt vand og 
disse investeringer har kostet godt 22.000 kr.. Da de ikke alle lå i kassen, har det været nød-
vendigt at optage et lån på 14.000 kr., fortalte formanden i sin beretning. 24 præmier har de 
28 medlemmer taget hjem, nogle dog flere end andre. Genvalgt til bestyrelsen blev Kjeld 
Nielsen, Knud Hansen og Bent Hansen. 

Generalforsamling i Familie og Samfund, Øster Ulslev på Brydebjergskolen. - Det er svært at 
få fat i de yngre generationer, sagde formanden Fanny Henriksen, man mang-ler tilgang af 
yngre. Til bestyrelsen blev Iris Hansen nyvalgt som afløser for Birthe Jørgensen.

7. marts Nysted Brydeklub holdt åbent hus for at præsentere de lokaler der er indrettet i den gamle 
gymnastiksal. Blandt gratulanterne var borgmester Leo Thorsen med en "kontant hilsen" til 
klubbens formand Ole Petersen - et 67 år gammelt ønske for klubben er endeligt gået i opfyl-
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delse.

Rådhusets udstilling i marts måned: Tove Pyndt Jensen udstiller 20 værker. 

Nysted Kommunale Musikskole har nu fået en bestyrelse på ni medlemmer. Repræsentanten 
for forældrene Anette Scharling blev valgt som formand, Ole Jørgensen (repræsentant for 
lærerne) som næstformand, skolens leder Jesper Rasmussen som sekretær. Den øvrige besty-
relse er Maj Britt Harwitz Hansen (repræsentant for Musik-skolens Støtteforening), Dorthe 
Bondo og Jette Olsen (fra Byrådet), Søren Lohman (fra Nysted Skole) og kulturchef Ib Johan-
sen (fra Kulturforvaltningen). 

8. marts Keramikeren Birte Troest har efter et omfattende arbejde med istandsættelse, ombygning og 
indretning indviet sin nye forretning og værkstedet i bagbygningerne i Adelgade 54. 

9. marts Kirkekoncert i Bregninge kirke, hvor kirkesanger Ann Brockdorff og organist Anne Lise Pile-
mand havde tilrettelagt et program af J. S. Bach, Bohm, Boelmann, Cesar Franck, Schubert og
Carl Nielsen med sig selv som udøvende. Der var gratis adgang. 

Helga og Aage Nielsen, Plantagevej 3, Kettinge har guldbryllup. 

10. marts Generalforsamling i Øster Ulslev Vandværk i Øster Ulslev Forsamlingshus.  

Generalforsamling i Døllefjelde-Musse Idrætsforenings Forældreforening i klubhuset. - Det 
årlige arrangement med børn og forældre til fælles fodbold m.v. måtte aflyses grundet mang-
lende interesse, sagde formanden Jørn Jeppesen, så nu må vi prøve noget andet for forenin-
gens ca. 100 medlemmer. Genvalgt til bestyrelsen blev Tom Ottosen og Poul Henning Bonde.

11. marts Generalforsamling i Nysted Kunstforening på "The Cottage". - Jeg syntes, vi har grund til at 
være stolte af "Sea Born Paper” projektet, sagde formanden Elisabeth Nicolaisen i sin beret-
ning, om det internationale arrangement - der i forbindelse med at den in-ternationale kunst-
organisation LAPMA havde konference i Danmark - og med lærer-kræfter fra Zimbabwe og 
Durban til papirfremstilling på forskellige måder. Regnskabet viser dog et underskud på 17.260
kr. og dermed er kassen tom med et minus på 8.370 kr. Genvalgt til bestyrelsen blev Elisabeth
Nicolaisen, Anders Finn Jensen, Hanne Jen-sen, Annette Elmstrup og Jonna Ritsmer. 

Generalforsamling i Nysted Tennisklub afholdt på Skansevej 1, Nysted. 

Herritslev Menighedsråd afholdt offentlig regnskabs- og budgetmøde i Døllefjelde Præstegård.

12. marts Byrådet afholdt ordinært byrådsmøde med dagsorden for åbne døre i Øster Ulslev 
Forsamlingshus: 

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 2,   Østersøvej m.h.p en ændring af 
bebyggelsesprocenten fra 10 til 15, således at der kan ske en lovliggørelse af de 
forhold, der er og har været gennem flere år vedr. uansøgte tilbygninger på mange 
ejendomme. 

2. Grundkort øst - digitalt teknisk kort.   Kommunen ønsker et samarbejde, men kan 
tidsmæssigt, teknisk og økonomisk ikke fuldt deltage og at bindende tilsagn fra 
regionale myndigheder er en betingelse. 

3. Erhvervsvejledningen   gennem skolekonsulenten koster 83.106 kr. 
4. Tilsynsrådet er blevet indblandet   i behandlingen af en byggesag for ejendommen 

Strandvejen 1, Nysted af ejeren Axel Wichmann. En dispensation fra de stillede krav 
til en fælles brandkam med ejendommen Slotsgade 9 er afslået af kommunen. 

12. marts Generalforsamling hos Familie og Samfund, Frejlev på Kettinge Skole. 

Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Nysted kommune i Stoppestedet. - Der er ringe
interesse i områderne Herritslev, Døllefjelde og Musse for foreningen - og arkivet, der dækker
disse sogne, konstaterede formanden Hans Larsen i sin beretning, - der er næsten aldrig noget
materiale fra disse områder og ganske få henvender sig. Genvalgt blev Hans Larsen og Aage 
Mortensen til bestyrelsen og Jørn Just blev nyvalgt som suppleant. Bestyrelsen har konstitue-
ret sig således: Hans Larsen (formand), Palle Sørensen (næstformand), Aage Mortensen, Lis 
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Olsen (sekretær/KrumsøArkivet), Helle Levisen (kasserer), Søs Lerche-Thomsen (Lokalhistorisk
Arkiv i Nysted), Lars Peter Rasmussen (Frejlev-Arkivet). Bjørn Oh! fortalte levende om det 
nedlagte kloster og om Villa Marina i Adelgade. 

Palle Christensen, Herritslev Bygge- og Elementindustri fylder 50 år. 

Altertavlen i Herritslev Kirke blev indviet efter en gennemgribende renovering og Thorvaldsen
relieffet, der danner midterparti i altertavlen, er nu korrekt hvidt igen. Sognepræst Bent 
Christensen forestod gudstjenesten og biskop Holger Jepsen prædikede. Efter gudstjenesten 
var der sammenkomst i Døllefjelde Præstegård.

13. marts Generalforsamling hos FDF Kettinge i Kettinge Præstegård. 

14. marts Nysted Bibliotek viste forestillingen "En farveballade" for børn fra 1½ til 4 år, stykket opføres 
af teatergruppen Rivegildet. Gratis billetter skal afhentes på biblioteket. 

Brydebjergskolen skal rengøres af Jysk Rengøring fra det nye skoleår. Det har været vanskeligt
at få fast rengøringspersonale der vil arbejde 25 timer om ugen. 

Nysted Handelsstandsforening har på bestyrelsesmødet konstitueret sig således: For-mand 
Tommy Strange, Mytek - næstformand Christian Tellefsen, Galleri 37 - kasserer Anne 
Svendsen, Nysted Mole - 1. sekretær Dorrit Larsen, Butik Amanda - 2. sekretær Birthe 
Poulsen, Partex - 1. suppleant Aase Nættermann, Stofboden - 2. suppleant Heidi Thomsen, 
Heidi's Blomster.

16. marts Nysted Folkeuniversitets foredrag på Rådhuset: "Dansk-Vestindien, vor sidste tropekoloni" ved 
Mag. art Torben Holm-Rasmussen.  

Stoppestedet afhold Påskebasar.

17. marts Generalforsamling i Bevaringsforeningen for Nysted kommune på "The Cottage". TV2 arbejder 
på en programserie om bygningsbevaring og Bønnelyches Pakhus er nævnt som et af de mange
oplagte emner, sagde formanden Bruno From Jensen. Pakhuset ejes af Bevaringsforeningen og
der føres forhandlinger om en mulig sommeråbning med udstillinger. Foreningen yder fortsat 
tilskud til særligt byggeri og råder over en formue på godt 200.000 kr. Til bestyrelsen genvalg-
tes Bruno From Jensen og Ellen Varming, mens Jørn Just blev nyvalgt som suppleant. Bruno 
Grønning Jensen nyvalgt som revisor.

Generalforsamling i Nysted Turistforening i Kettinge Forsamlingshus. Turistchefen Elisabeth 
Nicolaisen blev ekskluderet på grund af samarbejdsvanskeligheder, oplyste formanden Anders 
Bondo på opfordring fra enkelte medlemmer om en klar melding, - bestyrelsen kunne ganske 
enkelt ikke fungere med turistchefen iblandt sig. Turistbu-reauet i Adelgade 67 skal afhændes 
da omkostningen på 90.000 kr. er for meget. Borg-mester Leo Thorsen løftede sløret om at 
Dania-bygningen, som kommunen ejer, ville være meget synligt som turistbureau. Der var 
ingen kommentarer fra medlemmerne til bestyrelsens beslutning om salg og placering. Gen-
valgt blev Mary Pontoppidan og Jens Kristensen, Flemming Larsen nyvalgt i stedet for Anders 
Finn Jensen til bestyrel-sen, Ole Hviid blev valgt som suppleant og som revisorer Jens Erik 
Larsen og Knud Petersen med Anders Finn Jensen som nyvalgt suppleant. Bestyrelsen kon-
stituerede sig senere (i maj) således: Anders Bondo (formand), Flemming Larsen (næstfor-
mand), Jens Kristensen (sekretær) og Lise Foss Hansen (kasserer). 

18. marts Generalforsamling i Nysted Roklub. Formanden Jan Gleie oplyste, at der i 1996 var roet i alt 
2.130 kilometer, et lille fald i forhold til 1995. - Man søger stadig en toåres inrigger til 97-
sæsonen og oplyste, at en båd i øjeblikket var under renovering i den nye bådehal. Klubhuset 
er blevet fornyet med et gulvtæppe, som vennerne har bekostet, og det blev der sagt pænt 
tak for. 

Generalforsamling i Foreningen "Digteren Emil Aarestrups hus i Nysted" på Nysted Bibliotek. - 
Det har været et meget spændende år for foreningen, der nu har modtaget tilsagn om tilskud 
i en sådan størrelsesorden, at man har turdet give sig i kast med en større del af renoverings-
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arbejdet, sagde formanden Jørgen Harne i sin beretning. Budgettet på 551.000 kr. for 1997 er 
sikret gennem tilskud og med midler fra Kultur-ministeriets provinspulje på 300.000 kr., vil 
der formentlig også kunne udløses tilskud fra Mål 2-midlerne. Kirsten Høst, et af Aarestrups 
tipoldebørn forærede foreningen et smukt desinfektionssæt i kobber der har tilhørt Aarestup. 
- Museumsinspektør Thomas Lassen fra Stiftsmuseet i Maribo gav et inspirerende foredrag med
visionære betragt-ninger om, hvad han kunne tænke sig at se i Aarestrup-huset, når han kom 
på besøg i år 2001. Bestyrelsen konstituerede sig således: Jørgen Harne (formand), Bruno 
From Jensen (næstformand), Svend Jensen (kasserer), Bodil Hansen, Vibeke Bille-Hansen, 
Niels Lerche-Thomsen med Jørgen Lindahl og Aage Thustrup Mortensen som suppleanter. Jette
Olsen er udnævnt af byrådet. 

19. marts Øster Ulslev Menighedsråd afholdt offentlig budget- og regnskabsmøde vedr. kirke-kassen og 
præstegårdskassen i Præstegården. 

Generalforsamling i Kettinge-Frejlev Vandværk i Kettinge Forsamlingshus. Installation af nye 
målere bekræftede at de gamle var ustabile og "vandspildet" gik ned fra 14 % til 5 % i 1996. 
Der blev solgt 135.000 kubikmeter til de 681 tilsluttede brugere, en besparing på 22.000 
kubikmeter. Til bestyrelsen blev Jan Nagel, Claus Frandsen, Bjarne Pyndt og Jørgen Petersen 
genvalgt og bestyrelsen konstituerede sig således: For-mand Jan Nagel i stedet for Jens Chr. 
Hansen - næstformand Bjarne Clausen - kasserer Claus Frandsen og forretningsfører Arne 
Dalskov, der ikke sidder i bestyrelsen. 

Kettinge og Bregninge Menighedsråd afholdt offentlig budget- og regnskabsmøde i Kettinge 
Præstegård. Kettinge Kirkekasse, Bregninge Kirkekasse og Præstegårdskassen. 

Generalforsamling i Røde Kors Nysted afdeling i Stoppestedet. Der er 125 medlemmer og ved 
landsindsamlingen den 6. oktober indsamlede 46 personer 28.675 kr., hvilket var over gen-
nemsnittet. Bagefter viste Johannes Andersen et lysbilledforedrag over emnet: "Sydslesvig - 
dansk til Ejderen". 

Vester Ulslev Menighedsråd afholdt offentlig regnskabs- og budgetmøde i Præstegår-den. 

20. marts Generalforsamling i Nysted og Vantore Pensionistforening i Stoppestedet. Formanden Ejner 
Borst-Jensen sagde i sin "aftrædelsestale", efter 14 år, at der er sket en positiv udvikling in-
denfor de senere år, og at de ældre nu bliver hørt i byrådet. Vi har nu et særdeles godt fun-
gerende ældreråd, som fortjener al mulig støtte. Et aktivt år med udflugter, bankospil, løv-
faldstur samt handicap-tur, der fremover arrangeres af ældrerådet. Han bød kommunens 
koordinator på ældreområdet Randi Haugaard velkommen i det nye job. Til bestyrelsen blev 
Børge Wilcken-Petersen nyvalgt, Marie Christensen og Agnete Månsson genvalgt. Per Olsen 
suppleant og Bøje Mortensen som revisor. På et senere møde konstituerede bestyrelsen sig 
således: Børge Wilcken-Petersen (formand), Rikke Jantzen (næstformand), Agnete Månsson 
(kasserer), Jens Ove Hansen (sekretær) og Kjeld Madsen, Marie Christensen, Edith Jørgensen 
som menige medlemmer. 

21. marts Generalforsamling i Vantore Håndboldklub på Skansevej 1, Nysted.

Generalforsamling i Foreningen Norden på Kettinge Skole. - De tre skoler i Nysted kommune 
er igen medlemmer af Foreningen Norden, formanden Børge Stenstrup tog en rundtur til 
skoleinspektørerne medbringende en stak breve fra unge fra skolen i Långshyttan - der ligger i
venskabskommunen Hedemora og som sidste år havde 550 års jubilæum med venskabsstævne,
hvor Nysted deltog med et fodbold- og musikhold - en livlig brevveksling der er i gang mellem 
børnene. Regnskabet viste et overskud på 2.251 kr. og foruden skolerne er medlemstallet 74. 
Der var genvalg til Birgit Henriksen og Erika Stenstrup. 

22. marts Frejlev-Vantore Skytteforening opførte dilettantstykket af Svend Borg "Toldere og Syndere" i 
Frejlev Forsamlingshus. 

Generalforsamling i SID, Sydøstlolland afholdt i SID-huset, Herritslev. - 105.000 kr. i arbejds-
skadeerstatninger i 1996 og hele 16 sager under behandling af afdelingens socialrådgiver op-
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lyste formanden Poul Erik Jensen. Afdelingen har knap 900 medlemmer, hvoraf 300 er ledige. 
Til bestyrelsen genvalgtes Lennarth Lindkvist, Svend Åge Han-sen, Joan Nielsen og Arne 
Jacobsen.

23. marts Kate og Orla Christensen, Bregnebølvej 4 i Øster Ulslev har guldbryllup

Egun Nielsen, Høvænge fejrer 75 års fødselsdag i Øster Ulslev Forsamlingshus. 

Korsgaards Put & Take ved Musse indledte den nye sæson med en fiskekonkurrence, hvor der 
kun er een stang pr. deltager og ingen forfodring. 

24. marts Generalforsamling i Dagli'Brugsen Kettinge afholdt i Kettinge Forsamlingshus. - Det nye ben-
zinanlæg gav en omsætning på 2.900.000 kr. - en stigning på 50 % - og en sponsorstøtte til B 
1990 på 13.300 kr. kunne formanden Hans Otto Jørgensen berette, - 1996 var gået godt med 
en omsætning på lidt over 14.000.000 kr.. 85 medlemmer var fremmødt. Tre bestyrelsesmed-
lemmer var på valg: Gunvor Hansen, Herdis Henrik-sen og Jan Gleie, der alle blev genvalgt. 

Generalforsamling i Forbrugerforeningen ved Nysted Halmvarmeværk afholdt på Nysted Skole.

25. marts Godsted Menighedsråd afholdt offentligt regnskabs- og budgetmøde i præstegården. 

Generalforsamling i Sportscentret i Nysted kommune afholdt i Kettinge-hallen. Bestyrer af 
cafeteriet Inge Hacke trak sig tilbage efter 16 år på jobbet og fik som tak en blomsterhilsen 
fra bestyrelsen. Sportscentret har et overskud på 59.000 kr. og et medlemstal på ca. 120, 
sagde formanden Niels Bjerregaard i sin beretning. Arne Boesen blev nyvalgt som afløser for 
Hardy B. Hansen. Niels Bjerregaard, Hans Rasmussen, Kurt Johansen blev genvalgt til besty-
relsen. Ib Sk. Jørgensen blev genvalgt som kasse-rer uden for bestyrelsen. 

Koncert i Nysted Kirke: "Egnskoret" fra Nykøbing F. opførte John Stainers "The Crucifixion". 
Menighedsrådet stod for arrangementet. 

Biogas i Kettinge
26. marts Kommunens tekniske udvalg har givet miljøgodkendelse til etablering af biogasanlæg på 

Fuglegårdsvej 10, Kettinge. Klagefristen til Miljøstyrelsen udløb i dag.  

Kurt Leth, Nysted kan holde 25 års jubilæum som ansat ved Nysted kommune, der i 
anledningen afholdt reception på Materialegården.

Nysted og Vantore Menighedsråd afholdt offentligt regnskabs- og budgetmøde i Nysted 
Præstegård. 

Skansepavillonen - og Nysted Campingplads nye ledere Jan og Elin Hansen, der kom-mer fra 
Toreby-Hallen, hvor de var inspektørpar, holdt reception og de har fået en fly-vende start. De 
20 faste pladser på campingpladsen er allerede udsolgt. Forpagtnin-gen gælder i 5 år. 

Pensionisternes Fællesråd i amtet har etableret et amtsældreråd med repræsentanter fra de 
kommunale ældreråd. Johannes Andersen, Nysted blev valgt som formand.

27. marts Aalholm Automobil Museum åbnede sæsonen med fornyelser. En Ford Edsel og en russisk am-
bassadebil fra Bremersvold er udstillet sammen med el-drevne biler, een Detroit Electric fra 
1920, som familien Raben-Levetzau anvendte til transport til og fra Nykøbing F. og så den 
dansk producerede Ellert. Mary Pontoppidan fra Nysted skal bestyre den nye Cafe 1911 og 
medbringer sine mange kendte specialiteter til spise-kortet. Cafeen er opkaldt den Rolls 
Royce Silver Ghost fra 1911 der var indemuret i en ladebygning på Beldringe. 

Standerhejsning på Nysted Campingplads og dermed officielt åbent for en ny sæson. 

29. marts Egholm Ulvecenter skal lukke. Aalholms nye ejer Stig Husted-Andersen skal selv bruge ejen-
dommen. Det er fem år siden Britta Rothausen og Freddy Christiansen flyttede til Egholm fra 
Lungholm. 

1. april • Nysted kommunes folketal er i 1. kvartal ændret til 5.492. 
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• Der er født 13 piger og 7 drenge. 
• 15 kvinder og 7 mænd er døde. 
• Der er tilflyttet 37 kvinder og 40 mænd fra andre kommuner. 
• 58 kvinder og 55 mænd er fraflyttet til andre kommuner. 
• Der er indvandret 10 kvinder og 12 mænd. 
• Der er udvandret 1 kvinde og 2 mænd. 
• 5 mænd og 5 kvinder blev viet 
• 6 mænd og 7 kvinder blev skilt.

Nysted Børnehaves nye leder tiltræder i dag og hedder Anne Kristensen. 

Birthe Poulsen, Partex kan i dag fejre 15 års forretningsjubilæum. 

Renate Nøbølle, Strandvejen 55, Nysted kan fejre 25 års jubilæum som ansat ved Nysted Kom-
mune. 

Byrådet besøgte Sct. Michaelisdonn ved Hamburg i Tyskland for at se det biogasanlæg, der er 
planlagt i Kettinge og blandt andet for at undersøge om der er lugtgener for omgivelserne. 

Birthe og Jørn Romme, Sløssevej 18, Øster Ulslev har sølvbryllup.

3. april Borgermøde i Kettinge om biogasanlægget. 

Generalforsamling hos Forsvarsbrødrene for Nysted & Omegn på Skansevej 1, Nysted. Der blev
uddelt 11 tegn, som bevis på langt medlemskab, eet for 60 år til Arne Larsen, Herritslev - tre 
for 40 år til Rasmus Hansen, Josef Klesiewicz og Frede Diderichsen - og syv for 25 år til Arne 
Mortensen, Jørgen Ingemann Hansen, Ib Foss Hansen. Bent Nielsen, Bent Lærke, Erling Hansen
og Villy Christiansen. Til bestyrelsen valgtes Frede Diderichsen og Karl A. Sigurdsson i stedet 
for Arne Madsen og Jan Jensen. Suppleanter er Bent Nielsen (Frejlev) og Kurt Jensen (Nysted 
Skov). 

Ruth og Ib Krause, Kettingevej 131, Frejlev har guldbryllup. 

4. april Rådhusets udstilling i april: Kunstneren Erik Varming - bror til Nysted-borgerne Ole og Hans 
Varming - udstiller 23 kalejdoskopiske skulpturer af granit, marmor og bemalet bly. 

Generalforsamling i Nysted Efterskole's skolekreds. Forstanderen Anders Bondo oplyste at den 
femårsplan, der blev lagt for Nysted Efterskole så småt er ved at slå igennem. De foregående 
års initiativer viser nu resultat, der har været 125 elever og ca. 100 elever skal til eksamen. 
Skolen er kommet på Internettet med egen adresse og det skal benyttes til markedsføring af 
skolen. Oldtidscentret der hører under efter-skolen har haft ca. 4.000 besøgende. Bestyrel-
sens formand Sten Krog Clausen omtalte at de sidste års elever har været i særklasse sam-
menlignet med gennemsnittet og fremhævede samarbejdet med forældre og Nysted Kom-
mune. 

Fhv. uddeler i Frejlev Valdemar Christensen, Solgården er død - 84 år gammel og bisættes fra 
Kettinge Kirke.

5. april Nysted Roklub. standerhejsning i snevejr, 2 medlemmer - Mogens Rasmussen og Jannik Sten-
strup modtog tegnet for 25 års medlemskab. 

6. april Foredrag i Stoppestedet med tidligere socialchef, nu amtskonsulent Birthe Funck om pro-
jektet "Ældre - hjælper ældre". 

Kræftens Bekæmpelse havde 27 mennesker til at indsamle 16.064,25 kr. ved landsindsam-
lingen.

7. april Årsmøde i Krumsøarkivet i Øster Ulslev Forsamlingshus. Formand for styrelsen Lars Topsøe-
Jensen afgav beretning og Peder Jensen fortalte som tidligere byrådsmedlem for Venstre og 
landmand om sit liv og arbejde. Karla Petersen, økonoma ved Øster Ulslev Plejehjem viste 
lysbilleder. Krumsøarkivets Årsskrift er nu på gaden og kan købes hos Anne Maries Boghandel, 
Nysted samt hos områdets handlende. I år er et af de historiske emner Høvænge Havn, der 
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siden 1972 har været i Nysted Kommunes eje. 

Finn Pyndt har indstillet sin hyrevognskørsel i kommunen og der er hermed en taxibevilling 
ledig. Bent Pedersen, formand for teknik udvalg forventer, at den snarest bliver opslået ledig.

8. april Generalforsamling i Nysted Svømmeklub i Stoppestedet. 133 medlemmer har deltaget i 
undervisningen og Nysted Svømmeklub underviste sidste sommer 32 børn i Kettinge Svømme-
bad og deltog i det årlige triatlon-arrangement - aktiviteter man også vil gennemføre i år. Til 
bestyrelsen genvalgtes Jette Dresen, Leif Nielsson og Gitte Ottosen med Helle Hansen som 
suppleant. Revisor er Kathe Pedersen.

Uddeler Mogens Jønsson, Super Brugsen i Nysted blev genvalgt til kredsbestyrelsen i OK/Olie-
selskabet Danmark Storstrømskreds.

Generalforsamling i Vester Ulslev Badmintonklub afholdt på Alleen 6, Vester Ulslev. Klubbens 
to årlige stævner, juleafslutningen og sæsonafslutningen dækker rigeligt medlemmernes be-
hov for turneringsspil, oplyste formanden Kurt Johansen og derfor vil vi heller ikke i det kom-
mende år stille op i holdturneringen. Birthe Kok, Kjeld B. Hansen og Kurt Johansen genvalgtes
til bestyrelsen.

Nysted Bogtrykkeri har opkøbt reklamebureauet Hilleke & Co. efter mange års samarbejde, 
oplyser bogtrykker Karsten Pedersen. 

Dorrit Larsen har 10 års forretningsjubilæum med Butik Amanda, Adelgade 51, Nysted. 

Gunnar Høegh, "Christiansminde", Døllefjelde er stille sovet ind og bisættes fra Døllefjelde 
Kirke.

Byrådsmøde
9. april Byrådet afholdt ordinært byrådsmøde med dagsorden for åbne døre på Rådhuset:

1. Regnskabet for Den fælleskommunale specialskole   Margretheskolen udviser et mer-
forbrug på 128.369,25 kr. og et forbrug på 15,25 elever i stedet for budgetteret 14 
elever.

2. Tilskuddet fra Socialministeriet på 90.000 kr.   var ved årets udgang kun forbrugt med 
56.905 kr., hvilket beløb der nu søges overført til regnskabsåret 1997. 

3. Turisme region Syd er godkendt   af Erhvervsministeriet som et statsanerkendt regionalt
turismeudviklingsselskab med vedtægter der skal have et repræsentantskab på 57 
medlemmer: 24 fra destinationerne, 24 fra kommunerne og 9 fra Storstrøms Amt. 
Borgmester Leo Thorsen blev udpeget som Nysted Kommunes repræsentant. 

4. Tilsynsrådet for Storstrøms statsamt's afgørelse   i sagen om betaling for madservice til 
pensionister har byrådet taget til efterretning og efterbetaling vil snarest blive 
foretaget. 

Generalforsamling i Vester Ulslev Borgerforening afholdt i Vester Ulslev Forsamlingshus. Bor-
gerforeningen vil rejse en sten til minde om byens kendteste navn, biskop Monrad, der i sidste
århundrede var en af de betydende fødselshjælpere, da Danmark fik sin første grundlov og 
bestyrelsen vil kontakte Nysted Kommune for at få opkaldt en vej efter biskop Monrad. 2 nye 
medlemmer er kommet til og Borgerforeningen tæller nu 68 medlemmer. Til bestyrelsen ny-
valgtes Sonja Hansen og Rene Thillerup, som afløsere for Karl Henning Palle og Inge Christen-
sen. Genvalgt blev Dorte Lanter og Inge Merete Kreutzmann. De øvrige bestyrelsesmedlemmer
er Arne Dilling-Hansen (formand), Jeanet Hermann og Jette Dilling-Hansen. 

10. april Nysted kommune skal tilbagebetale 435.000 kr. Et enigt byråd vedtog først i 90'eme at indføre
gradueret opkrævning for levering af kommunal bespisning til pensionister. De mere velbeslå-
ede skulle betale 20 kr. mere end "almindelige" pensionister fra 1992. Et enigt byråd vedtog 
på byrådsmødet, at underkendte denne beslutning og fulgte derfor Tilsynsrådets afgørelse. 

Årets markedsplatte med motiv fra Frederiksdal er i handelen og kan købes i Dølle-fjelde-
Musse Idrætsforenings klubhus for 110 kr.
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17. april Øster Ulslev Præstegård har sognepræst Jens Chr. Nielsen, som gæsteprædikant, han talte 
over emnet: "Skal de ældre være mere aktive i fremtiden og hvordan". Menighedsrådene i 
Godsted, Øster Ulslev og Vester Ulslev stod for arrangementet. 

Generalforsamling i Sydøstlollands Gymnastikforening afholdt i Kettinge-Hallen.  

Præstegården i Døllefjelde har en mini-kunstudstilling med Mogens Gads maleri fra 1925 med 
titlen "Gudstjeneste i den katolske kirke i Maribo" fra Kunstmuseet i Maribo.

19. april Senior-posten - et 16-siders informationsblad til kommunens 1.410 pensionister - skal sikre en 
fornuftig dialog mellem de kommunale servicefunktioner og f. eks pensio-nistforeningerne, 
der kan bruge bladet til almindelig medlemsservice. Bladet udgives 4 gange om året og vi 
bringer gerne debatstof, siger redaktøren Randi Haugaard, der i redaktionskomiteen har Bør-
ge Helleskov, sognepræst Jens Chr. Nielsen, Aase Braad-Sørensen og Lillian Rentsch.

Nysted Sejlklub har søsætning. 

Albert West Rasmussen, Vester Ulslev fylder 80 år. 

20. april Nysted Avisen har holdt flyttedag til Langgade 24, Nørre Alslev. Annoncekontakt og lokalstof 
tager Birthe Poulsen, Partex sig af fremover. 

Nysted Folkeuniversitets foredrag på Rådhuset: "Fremmede i Danmark og dansk i det 
fremmede" ved Docent, dr. Phil. Erik Helmer Pedersen. Foredraget var det sidste i denne 
sæson og komiteen er gået i gang med forarbejdet til en ny række forelæs-ninger. 

21. april Hemming Keis, Frejlev er stille sovet ind - 85 år gammel og begraves fra Kettinge Kirke. 
Hemming Keis kom til Frejlev i 1955. Var med til at bygge Brydebjergskolen og Kettinge 
Centralskole. Startede i 1967 som selverhvervende skoventreprenør. Han var leder af AOF's 
foredragsrække og formand for Pensionistforeningen, Han nød et godt spil l'hombre, både på 
Kastaniely og med gode venner. Hemming Keis efterlader sig kone og seks børn

22. april Nysted Bibliotek viste stykket "Dysses Eventyr' opført af teatergruppen Vandrefalken for de 3 
til 6-årige. 

Ældre Dagbogen har Hans Andersen, Sløssevej 19 som bidragsyder. Bogen udgives af Ældre 
Sagen og Asschenfeldts Forlag og opfordrede ældre til at skrive dagbog en bestemt dag. 

Røde Kors lejren i Nysted indgår som nødberedskab i Udlændingestyrelsen. Nysted Kommune 
kan vælge at flytte gratis ind mod at deltage i nødberedskabet. 

Jens Hansen, Øllebøllevej 23, Øster Ulslev fylder 80 år.

Nysted Kommunes lille lokale aktivitetskalender ”Hvor skal vi hen - til Nysted?” udkommer i 
tiden fra 1. maj til 1. september.

23. april Nysted Kirkes klokker er tavse i denne tid - den elektroniske automatik, der styrer ringningen 
er ude af drift, 

24. april Generalforsamling i Frejlev-Vantore Skytteforening afholdt i klublokalet i Kettinge. - Et udvalg
skal markere det forestående 100 års jubilæum for Vantore Skytteforening den 1. juli. For-
manden Leif Jensen erklærede sig tilfreds med det år, der er gået. Til bestyrelsen blev Hans 
Jørgensen, Arne Boesen og Karl Andersen genvalgt - Carsten Pedersen og Kim Kurdahl som 
suppleanter. Revisorer er fortsat Ove Pedersen og Helge Kragh.

25. april Døllefjelde-marked åbnede på Døllefjelde Stadion for 18. gang: Markedskomiteens formand 
Ole Ottosen og de 350 frivillige var igen klar til at afvikle Døllefjeldemarked og STS kører igen
i år til og fra alle byer. Korshærspræsten Johan Petersen forrettede årets gøglergudstjeneste 
og der var en særlig markedsdag for børn. 

Turist-galleriet i Adelgade 65 havde fernisering på en maleriudstilling med maleren Alexander 
Hirtsgaard, der udstiller en del af sine oliemalerier. 
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Kunstforeningen har nydannet et udstillings udvalg med Lisbeth Elgaard som formand.

Nysted Sejlklub indvier sidste etape af det nye broanlæg, der er fuldført i de seneste 
måneder og Karen Bang Malmstedt foretog indvielsen ved at klippe den røde snor over. - 
Svend, der var initiativtager som formand, ville have glædet sig meget til at være med til 
dette, sagde Karen Bang Malmstedt om sin mand. 

26. april Vantore Handelsgartneri, Vantorevej 109 ved Hertha og Viggo Christensen kan fejre 50 års 
jubilæum i gartneriet med åbent hus. 

Nysted Bådelaug holdt standerhejsning. 

Kettinge Skoles elever har stor fremtid på Børsen, hvis man skal lægge mere i det at spekule-
re i Danske Banks investeringsspil. Souschef Jens H. Jensen, Den Danske Bank, Nysted, mødte 
op for at give de kontante præmier til klasserne. 

27. april Foredrag i Stoppestedet med politiassistent Ebbe Thiesen: "Fra en landbetjents dagbog".

29. april Ældrerådet i Nysted indbød til borgermøde på Skansepavillonen over emnet: "Hvor skal vi 
bygge og bo?". Et debatoplæg om opførelse af ældreboliger i Nysted og med et skitseforslag 
med 16 boliger i størrelsen 63 og 85 kvadratmeter til en husleje mellem 3.000/3.500 kr. om 
måneden af Egon Peter Thomsen, Danmarks Ældreboligselskab. Plejehjemmet i Kettinge der 
blev bygget om til ældreboliger var til debat og om det skulle være revet ned i stedet. - Det 
nye byggeri har ikke pyntet og skæmmer kirken udtalte borgmester Leo Thorsen, medens det 
fra socialudvalgsformanden Bent Bille-Hansen lød: Det var et ønske fra borgerne i Kettinge og 
Frejlev, at det blev bevaret, men vi skulle måske nok have revet det ned. For placering af 
ældrebyggeri var der flere forslag: Trælastens grund mod Ny Østergade, kommunens grund 
hvor plansiloen ligger, Syrenvænget. Kommunen har ældreboliger i 3 tidligere plejehjem, men
ingen i selve Nysted by. - Værtsparret Elin og Jan Hansen fik en travl aften, der var regnet 
med 40-50 deltagere, men der kom omkring 80. 

Ellen Gregersen, Ny Østergade 8, Nysted fylder 90 år. 

Pensioneret landpostbud Arne Hansen, Kettinge er stille sovet ind - 94 år gammel og bisættes 
fra Kettinge Kirke. Arne Hansen kom som ung til landbruget i Øster Ulslev og blev senere ansat
ved postvæsenet her. Flyttede dog ret hurtigt til postekspeditionen i Kettinge. Han var social-
demokratisk repræsentant i det daværende Kettinge-Bregninge sogneråd i flere perioder. Arne
Hansens helt store interesse var gymnastik. Han efterlader sig een datter og to sønner. 

30. april Bankassistent Oda Jensen holder op efter 27 år som kasserer i Unibank, Nysted. 

Generalforsamling i Super Brugsen i Nysted afholdt i Frejlev Forsamlingshus. Formand for 
Super-Brugsen Kaj Hansen kunne konstatere at fodbold er værre end Netto - der kom kun 47 
medlemmer til generalforsamlingen. Butiksomsætningen steg med 7,5 procent, benzinom-
sætningen med 22,6 procent og den samlede omsætning i fjor var 31.433.465 kr., hvilken gav 
et overskud på 361.826 kr. - en lille nedgang fra året før. Om Netto sagde Kaj Hansen at be-
styrelsen har den opfattelse, at der er plads til begge butikker i byen. Dividenden stiger fra 2 
til 3 procent bl.a. andet for at holde på kunderne i den øgede konkurrence. Efter generalfor-
samlingen var der underholdning med sangkoret "Brage" fra Nykøbing F.

1. maj 1. maj talere ved Flyvermindesmærket er i år formand for SID Sydøstlolland Poul Erik Jensen, 
folketingskandidat for Socialdemokratiet Bjarne Petersen og borgmester Leo Thorsen. 

Hydro-Texaco i Nysted kan fejre 1 års dag med Pia og Flemming Larsen. 

2. maj Røgeriets Fiskebar, Strandvejen 16 i Nysted ved Sally og Poul Vestergaard åbner igen. Planer 
om en egentlig fiskerestaurant er hevet op af skuffen og kommunen har givet tilladelse til 
byggeriet. 

Proprietær Vagn Jespersen, "Annalyst", Vantore fylder 80 år. 

Nysted Kræmmermarked holdt fest i 3 dage med underholdning med i teltet. Søndag formid-
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dag var der gratis sildebord. Kræmmer Benny Hansen var godt tilfreds med de mange gæster.

Brydebjergsskolens 9. og 10. klasser deltog i Den Danske Banks investeringsspil fik gevinst-
checks på hver 2.000 kr. overrakt af bankbestyrer Lars Bille Hansen. 

Døllefjelde-markedskomiteens formand Ole Ottosen vil søge kommunen om at rensningsan-
lægget i Musse bliver stort nok til at aftage alt spildevand der kommer fra markedspladsen, så
vi ikke behøver at have slamsugere til at køre til Herritslev for at komme af med over 600 
kubikmeter spildevand, som i år. 

3. maj Skansepavillonen blev genindviet med Bakkens Syngepiger og J.B. Band spillede bagefter op 
til en glad danseaften.

Sandsugeren "Søral" har været på sit årlige besøg i Nysted havn for at losse nogle pæne por-
tioner sand fra Østersøen. Badestrandene ved Skansen, sommerhusområdet Birkely og Stub-
berup har modtaget sandet, så strandene er klar til badegæsterne. 

4. maj Aften-gudstjeneste i Nysted Kirke med Optimistkorets 23 medlemmer under ledelse af orga-
nist Rikke Juul Thomsen og markerede Danmarks befrielse for 52 år siden.

5. maj PC-shop åbner i Adelgade 31 med salg af nyt og gammelt, men ikke mindst vejledning og god 
hurtig service, siger Morten Dam. 

Skolen er slut! Hvad så?
6. maj Skolekonsulent Ebbe Balck Sørensen ved Nysted Skole har udarbejdet en oversigt over, hvad 

de 30 afgangselever i Brydebjergskolen og Kettinge skole vil foretage sig når de går ud af fol-
keskolen. - Femten har valgt en erhvervsuddannelse, fem har valgt at læ-se videre på HHX og 
HTX, der også regnes for erhvervsuddannelse, een skal til land-bruget, een til social- og sund-
hedsuddannelse, een på efterskole, to til matematisk gymnasium, tre til HF-gymnasium, een 
rejser til udlandet og kun een har endnu ikke besluttet sig. 

Rådhusets udstilling i maj måned: Lonny & Paul Slobodziuk udstiller akvareller og billedskæ-
rerarbejder. 

Thomas Zachariassen åbner forretning "Madhuset" i Adelgade 31 med reception for familie, 
venner og bekendte og fremtidige kunder. 

7. maj Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Nysted besøgte rensningsanlægget ved 
Brandtvej i Frejlev. Man gik derefter langs det vandløb spildevandet udledes i for at se hvilket
planteliv der er i vandløbet. Tidligere er det konstateret at vandet er så rent, at der er gået 
ørreder op fra Guldborgsund. 

Aalholm Automobil Museum var rastested og tidskontrol for European Veteran Rally, der kom 
med et stort antal gamle biler. Rallyet gik fra Holland, gennem Tyskland og Danmark og 
tilbage igen. 

8. maj Nysted Roklub og Nysted Roklubs Venner markerer 25 års venskabsforbindelse med klubben 
Hevella i Berlin med en tur til Berlin, hvor der bliver indkvartering i klubbens lokaler og de 
aktive roere fik mulighed for sportslige udfoldelser. 

Nysted Brydeklub tog forskud på sin havnefest den 28. juni med keglespil i den gamle skole-
gård ved de nyindrettede klublokaler. 

9. maj Generalforsamling i Frejlev Fugleskydningsselskab afholdt på Rågelundevej 33. 

Solgårdscentrets køkken fra 1973 er nu renoveret og forbedret med arbejdsmiljø til persona-
let, så det lever op til de krav der er til en sådan arbejdsplads. Køkkenchefen Irene Kragh og 
hendes personale på 8 fremstiller hver dag mad til ca. 140 personer, hvoraf ca. 100 får deres 
varme mad leveret af de to vognmænd, der kører ad faste ruter i hele kommunen. Maden 
leveres dels til ældreboligerne i Solgårdscentret, dels til cafeteriet, hvor alle pensionister har
mulighed for at komme og spise.
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10. maj Kirkekoncert i Nysted Kirke med domorganist H. J. Østergaard fra Maribo og det tyske kor 
Bündheimer Kantorei med et repertoire af korværker af Gabrieli, Mendelsohn, Reinberger, 
Zimmermann og Burkhard. 

FDF Kettinge arrangerede den årlige "Knækkerygmarch" for 21. gang og med over 450 beta-
lende deltagere. 

Nysted Spejdergruppens Kæmpe Loppemarked ved Genbrugspladsen i Nysted. Et stort Cykel-
sponsorrally, hvor spejderne blev sponsoreret af familie og venner med et beløb pr. km. Det 
gav ca. 10.000 kr. mere end i fjor. 

Høvænge Bådelaugs hornfiskekonkurrence i Høvænge Havn havde 16 deltagere der trodsede 
kraftig vind, regn, hagl og torden. I alt 14 hornfisk blev fanget, hvoraf vinderen fangede de 4.

Biludstilling på Døllefjelde Stadion som optakt til fodboldkampen i morgen i Danmarks- serien 
mellem Døllefjelde-Musse og OB. 

11. maj Lågerupbanen har søgt dispensation for kravet om ambulancevagt ved afholdelse af løb i DM i 
knallertcross. - Vi kan ikke overleve med et sådant krav, siger Jesper Rasmussen, leder af Ny-
sted Ungdomsskole. Indsatsen er ikke tænkt på deltagerne, men på en evt. skade på tilsku-
erne. Samaritervagter er på banen hver gang der afvikles løb.

12. maj Byrådet og forvaltningscheferne skal fastsætte målsætningen for kommunens serviceinfor-
mation på et seminar på hotel Præstekilde, Møn. En arbejdsgruppe bestående af: Vagn Pollas 
(teknisk forvaltning), Birthe Pedersen (U&K forvaltningen), Eva Petersen (INFO-butikken), 
Flemming Andersen (Brydebjergskolen), Lis Lone Kamper (Humlebien), Berit Henriksen 
(sundhedsafdelingen), Søren Windelev (skattekontoret), Conny Corneliussen og Mikael Buhl 
(social- og sundhedsforvaltningen) har udarbejdet referat og oplæg til disposition og struktur 
for serviceinformationen, der skal indeholde de væsentligste serviceydelser og beskrive de 
målsætninger der arbejdes efter på hvert enkelt område. 

13. maj Nysted Kirke har til politiet anmeldt tyveri af to alterlys og et antal el-pærer fra sakristiet. 
Sognepræst Jens Chr. Nielsen tilbød i det senere kirkebrev at tyven kunne overveje en nats 
rolig eftertanke på kirkens loft.

Generalforsamling i Høvænge Bådelaug afholdt i Vester Ulslev Forsamlingshus. 

Nysted Brydeklub havde i weekenden været i Böhlen syd for Leipzig i Tyskland og Sabine 
Ottosen fik en sølvmedalje med hjem. 

Johanne Møller, Herritslev er stille sovet ind - 101 år gammel og Nysted Kommunens ældste 
borger - og bliver bisat fra Herritslev Kirke. 

Byrådsmøde

14. maj Byrådet afholdt ordinært byrådsmøde med dagsorden for åbne døre: 
• Lågerupbanen og Knallertkøreskolens regnskab for 1996   havde et budget på 341.100 

kr. og et regnskab på 344.948 kr., hvoraf Nysted kommunes andel udgør 155.227 kr. 
• Nysted Folkebiblioteks regnskab for 1996   havde et merforbrug på 11.440 kr. der 

overføres/indregnes i næste års budget. 
• Lokalplan N14 – Hapimag, Stubberupvej 20 godkendtes   til offentlig fremlæggelse i 8 

uger, der afholdes borgermøde den 18. juni. 
• Revision af kommuneplan 1998-2010 

Dagplejens dag blev markeret i Nysted med 92 børn i barnevogne pyntet med grønne bøge-
grene, balloner og flag gennem byen med politiet som viste vej til stadion, hvor der foran B 
1990's klubhus var underholdning med tryllekunstneren Niels Plys. Nysted Konditori, Super 
Brugsen i Nysted og Købmandsgården i Øster Ulslev sørgede for at, at der var både fast og 
flydende til børnene. 

Generalforsamling i Nysted Badmintonklub afholdt i Skytternes lokale i Kettinge-hallen. 
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Havnemester Sven Erik Hauberg har registreret 242 overnatninger af gæstebåde, hvilket er 
betydeligt flere end på samme tid sidste år, hvor kun 100 både besøgte Nysted Havn.

15. maj Kommunens pantefogeder kan ikke følge med tilgangen af restancer, der fra 1. januar 1996 er
steget med næsten 2,5 million kroner, seks tilflyttere havde alene en gæld til det offentlige 
på 1.800.000 kr. 

16. maj Nysted Musikskole arrangerede Musikskoleafslutning på Nysted Skole og Nysted Musikskoles 
Støtteforening gav nye instrumenter for 35.000 kr. 

Fællesantenneanlæg i Nysted byer droppet indtil videre. Det vil være så dyrt at det bereg-
nede tilbud på 4.000 kr. pr. husstand ved 60 procent af byens 823 husstande ikke er attraktivt,
siger Teledanmarks Johnny Klint. 

17. maj Svømmebadet Kettinge åbnede i dag mod tidligere år Kristi Himmelfartsdag. Der er i dag 
gratis adgang for at prøve det 25 grader varme vand. 

Skansepavillonen holdt pinsefest og jazzorkesteret Four-Brothers spillede. 

Stubberup Bådelaug afholdt hornfiskekonkurrence i Stubberup havn og 23 deltagere fordelt i 
10 både fik 302 hornfisk hevet i land. 

Tre yngre mænd reddede sig selv i land da de ved 18-tiden kæntrede med en lille åben båd 
udfor sommerhusområdet Birkely, hvor de i det stærkt blæsende vejr var taget ud for at 
fange hornfisk. Alle var iført redningsveste og behøvede ingen anden behandling end 
opvarmning. 

18. maj Nysted kirke fik indviet en ny rød messehagel. Birger Stenstrup - søn af menighedsrådets for-
mand Børge Stenstrup - har gratis syet i 40 timer på den nye messehagel og menighedsrådet 
har kun haft udgift til materialerne.

19. maj LF MK Havfiskeklub afholdt hornfiskekonkurrence i Nysted havn. Her var der 14 deltagere i 5 
både og det gav 185 hornfisk og en enkelt ørred

20. maj Tidl. borgmester, socialudvalgsformand Bent Bille-Hansen fortalte om sit liv, både som land-
mand og som politiker på Bøgely, Øster Ulslev. 

22. maj Generalforsamling i Høvænge Pumpelaug afholdt på Høvængevej 10. 

23. maj Turist-galleriet havde fernisering på kunstudstilling med maleren Hans Sandberg og keramike-
ren Ida Bjørn.

24. maj Teknisk Forvaltning udleverer gratis ormekulturer i 5 liters poser til de borgere, der har en 
kompostbeholder. 

Nysted Bådelaug afholdt hornfiskekonkurrence og udbyttet blev så beskedent som 60 hornfisk.
Der var 23 deltagere i 11 både og det var ikke alle der i løbet af de tre timer fik noget med 
hjem. 

Træskomager Kim Johansen har indrettet produktionssted for "Herritslev Træsko" i ladebyg-
ningen på Sakskøbingvej 79 og åbner igen som selvstændig efter en pause på 7 år. 

Svømmebadet Kettinge må lukke i 14 dage p.g.a. reparation af en utæthed, der betyder at 
der tabes 16 kubikmeter vand i døgnet. Nysted Svømmeklub må derfor ændre planerne for 
undervisningen af børn indtil videre. 

25. maj Store Legedag 1997 blev afviklet på Skansen. Efter afslaget fra Aalholm om igen i år at ar-
rangere den i parken, blev det på krisemødet den 6. maj på Kettinge Skole besluttet at Skan-
sen var stedet der kunne rumme de mange aktiviteter og det blev en succes. 

Lysbilledforedrag i Stoppestedet med sognepræst Ramund Kværnø, Kettinge over emnet: "På 
kirketur til England". 

26. maj Venstre holdt opstillingsmøde i Kettinge Forsamlingshus og spidskandidaten hedder Arne 
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Høegh. Ledelsen havde på forhånd en liste med 15 kandidater klar. Rækkefølgen blev: Arne 
Høegh (Bregninge), Vagn Brædder (Vantore), Birthe Ludvigsen (Døllefjelde), Søren Ravn-
Nielsen (Nysted), Tove Andersen (Øster Ulslev), Gitte Pilemand (Døllefjelde), Dorthe Bondo 
(Frejlev), Lene Petersen (Vester Ulslev), Anders Bondo (Frejlev), Poul Poll (Nysted), Bo 
Lærkesen (Vester Ulslev), Jesper W. Petersen (Nysted), Hans Folkvard (Øllebølle), Jørgen 
Petersen (Kettinge) og sidst efter eget ønske Børge Stenstrup (Nysted), men da listen er 
sideordnet kan alt ske selvom man står nederst. 

Aalholm Automobil Museum inviterede Nysted Kommunes pensionister på gratis museums- og 
cafebesøg med museumsinspektør Bjørn Ohl som vært.

B1990's formand John Rasmussen, Rosenvænget 17 i Nysted fylder 50 år. 

Et glemt stearinlys var årsag til, at et stort værelse på 1. sal af ejendommen Lille Mussevej 17
blev gjort ubeboeligt. Falck i Nysted blev ikke sendt til brandstedet ved en fejl. - En røgalarm
havde betydet, at branden var opdaget meget tidligere, sagde brandinspektør Hans-Erik 
Johnsen, Nysted. 

27. maj Sognepræst Bent Christensen, Døllefjelde skriver i et usædvanligt åbent brev til Folketinget, 
kirkeministeren, biskopperne og Den danske Præsteforening, at han under ingen omstændig-
heder selv vil medvirke til velsignelse af homoseksuelle par i sine kirker. Bent Christensen vil 
dog ikke melde sig ud af Folkekirken, hvis forslaget om velsignelser af homoseksuelle vedta-
ges. 

Turistforeningens bestyrelse fik på generalforsamlingen grønt lys til at sælge ejendommen 
Adelgade 67, hvor Turistbureauet har til huse, og fra næste år åbne et nyt turistbureau i den 
tidligere Dania-bygning på havnen. Ejendommen er nu sat til salg gennem en lokal ejendoms-
mægler.

Ældrerådet i Nysted Kommune indbød til handicap-udflugt. 

Blå flag
30. maj • Nysted havn får igen i år det blå flag, der signalerer at miljømæssige krav er over-

holdt. 
• Skansen derimod - med badestrand for børn og voksne - får heller ikke i år det blå 

flag. Det er for dyrt at betale 20.000 kr. for at opfylde kravene med bl.a. badevands-
prøver hver 14. dag, handicapvenlige ramper ved stranden etc. 

• - Hvor mange bade- og turistgæster med børn går der mon på 20.000 kr. når 
badevandet ikke officielt er godkendt med det blå flag er spørgsmålet - hvor mange 
holder sig væk? 

Kettinge Betonvarefabrik har etableret et nyt udstillingsområde der giver kunderne et 
godt indtryk af, hvordan de mange forskellige fliser, belægningssten og andet til haven kan 
anvendes. 

Nysted Bibliotek holdt børnenes dag for de tre-årige, der ikke er med i de kommunale pas-
ningsordninger. 

31. maj Hjemmeværnskompagni 8316-Nysted havde åbent hus i Aalholm Ladegård's lokaler, da det er 
40 år siden man fik lov til at leje lokalerne. Der var rundvisning for hele familien samt en 
forfriskning. Kompagnichef gennem en halv snes år, Torben Laursen, har valgt at træde af og 
overlader posten til næstkommanderende Henrik Hansen. Kompagni 8316-Nysted har kun haft 
4 chefer gennem de 40 år: Henry Hansen, Aage Poder, Olav Andersen og sidst Torben Laursen.

Der var hæderstegn til fire medlemmer af Hjemmeværnet der har været med i alle 40 år i 
Ladegården og Carl Nielsen, Gorm Stryger, Peter Hansen og Frode Hansen fik tegnet overrakt 
af kompagnichefen. Sorte Per - dagbogen der siden 1957 har registreret, hvad der er udført af
håndværks- og andet praktisk arbejde - blev præsenteret af tidligere direktør Bruno Grønning
Jensen, der sammen med nu afdøde Albert Lausten og Svenning Siig fra Frejlev, underskrev 
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lejekontrakten med Aalholm. Lars Peter Rasmussen (Frejlev-Arkivet) havde arrangeret en 
udstilling af ting fra krigens tid og havde en gave med til kompagniet: Et propelblad fra den 
amerikanske flyvende fæstning der blev skudt ned ud for Nysted 9. april 1944.

1. juni Postbud Johs. Nielsen. "Johs", der kan fejre 40 års jubilæum i postvæsenet, trækker sig til-
bage. Hans søn Henrik Nielsen overtager ruten i og omkring Øster Ulslev. 

Kettinge Kirke havde voksenkoret "Tuordion", der har ca. 30 medlemmer under ledelse af 
organist ved Måløv Kirke Niels Granvig, til at give koncert med engelsk romantisk musik og 
danske forårs- og sommersange.

2. juni B1990's materiel på Nysted Stadion har været udsat for uforståeligt hærværk. Målnet, presen-
ninger, baneafmærkninger ødelagt med kniv - pris 2.000 kr. 

Fhv. bogtrykker Johs. Gundorff, Solgårdscentret i Herritslev fylder 95 år. 

3. juni Socialdemokratiet i Nysteds kandidatudvalg åbnede de indkomne stemmesedler og offentlig-
gjorde den endelige kandidatliste. Jette Olsen blev klart topplaceret med 58 stemmer afgivet
af 68 medlemmer af partiforeningen, svarende til 70 procent af medlemmerne. Lennart 
Damsbo-Andersen fik 49 stemmer, Anette Als 44, Flemming Hansen 41, Kim Jørgensen 23, Bent
Louis Jensen 21, Halvor Sørensen 17 og Jan Lassen 11. Leo Thorsen er spids- og borgmester-
kandidat. Partiet opstiller sideordnet. 

Generalforsamling i B. 1990's Forældreforening afholdt i Klubhuset i Nysted. Salg af juleka-
lendere, deltagelse i klubbens sommerfest og andre arrangementer er med til at skabe ind-
tægter, primært for ungdomsafdelingen, som i det seneste år har fået 5.000 kr. Der blev valgt
en ny bestyrelse. Det blev Helge Dressler, der vender tilbage som formand, Kirsten Hansen, 
Hanne Månsson, Preben Jensen. Helle Christensen med Anette Ditlevsen og Susanne Harvitz 
som suppleanter. 

Nysted Kommune omdelte byrådets "forslag til debatoplæg om Nysted -kommuneplan 1998-
2008" sammen med Nysted-avisen. 

Nysted Efterskole finder det vil være aktuelt med et generationsskifte. Bestyrelsens formand 
Sten Krog Clausen og forstander Anders Bondo har derfor udsendt et brev, hvori de anmoder 
om den fornyelse, der er behov for. Skolen blev etableret for snart 20 år siden med en 
nærmest landsdækkende skolekreds og skolen håber gennem sin aktion at få en større lokal 
skolekreds man kan blive medlem af skolekredsen for 50 kr. årligt. 

4. juni Musikandagten i Nysted Kirke vil blive afholdt hver onsdag i juni, juli og august om eftermid-
dagen kl. 17.00. 

5. juni Sandager Surt Klub indledte sæsonen med standerrejsning og Store Surf-dag på Holten strand 
med gratis instruktion af Jan Gordner og i hele første uge af juli kan unge under 18 år deltage
i et gratis surfkursus med Bo Lærkesen som instruktør. 

6. juni Børge Stenstrup, Nysted kan fejre 25 års jubilæum som formand for Fortsættelsessygekassen 
Lolland-Falster, som nu er en del af Sygesikringen Danmark.

Børge Larsen, Enghavevej 80 A, Frejlev fylder 75 år. 

Rådhusets udstilling i hele juni måned: Kunstneren Erik Moustgaard, Vesterborg udstiller sine 
værker med oliemaleri, acryl, skulptur, murkunst og udsmykning. Udstillingen fortsætter i 
Solgårdscentret hele juli. 

7. juni Tidl. skoleinspektør Kaj Nilsson, Skansevej 9, Nysted er død efter lang tids svær sygdom. 63 år
gammel. I 1956 tiltrådte Kaj Nilsson lærerstillingen ved Nysted Skole og engagerede sig hur-
tigt i det lokale liv. I 1974 udnævntes han til skoleinspektør, en stilling han varetog på det 
smukkeste indtil april 1996, hvor han gik på pension. Han holdt 40 års jubilæum ved Nysted 
Skole og var respekteret og afholdt af elever. Han var medlem af Nysted Byråd for Socialde-
mokratiet i perioden 1966-74. Var aktiv i skolekommissionen, fælleslærerrådet og ikke mindst
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som formand for Turistforeningen. Han skrev Nysted Skoles historie i anledning af dens 125-års
jubilæum og Nysted-krøniken havde ham som redaktør. Kaj Nilsson var et menneske med sans 
for musik, sang og kåd latter og - så var han god til at spille bridge. Et stort menneske er gået
bort.

Venskabsforbindelsen mellem Dahme i Tyskland og Nysted har 25 års jubilæum og det blev 
fejret i Dahme denne weekend med underholdning fra begge byer. Borgmester Leo Thorsen 
overrakte Nysted Kommunes flag samt kommunens standart til borgmester Heino Puck, og ved
festmiddagen efter talen overrakte borgmesteren en klokkestabel som gave til Dahme. 600 
stykker kringle fremstillet af bager Bent Petersen, Nysted og 200 pølser fremstillet af slagter-
mester Peder Hansen, Nysted, blev udsolgt i løbet af søndagen på Nystedplatz.

Det grønne Råd i Nysted, der består af ca. 20 medlemmer incl. teknisk udvalgs medlemmer 
har opløst sig selv og i stedet dannet 5 nye grupper. 

Vester Ulslev Forsamlingshus holdt loppemarked og formanden Arne Mortensen kunne være 
tilfreds med salget for 7.-8.000 kr., der skal bruges til drift og vedligeholdelse.

Nysted Sejlklub arrangerede sammen med Motorbådsklubben Guldborgsund og Fiskeriforenin-
gen i Nykøbing F. en pålidelighedstest for sine medlemmer. Ruten skal gennemsejles 2 gange 
med kontrol fra stopure og der skal være mindst mulig tidsforskel. Med mindre end 1 sekund i
difference kunne John Lillieholm fra Guldborgsund præstere på 1. pladsen. Frede Jørgensen 
fra Nysted blev nummer 2 med 2 sekunder i difference. Der var 21 både i konkurrencen. 

9. juni Borgermødet i Øster Ulslev Forsamlingshus. Byrådet starter debatten om kommuneplanen med
det overordnede tema "Hvordan gør vi Nysted kommune til et endnu bedre sted at bo": 
Der er på forhånd udarbejdet et debatoplæg i nært samarbejde med byplanlægger Peter Juel
Jeppesen og en række hovedspørgsmål er: 

• Hvilke mål skal vi stille op for fremtiden? 
• Nysted Kommune som et bedre sted at bo. 
• Hvordan skal vi udvikle turismen? 
• Hvordan sikrer vi miljøet? 
• Hvordan skal landsbyerne og det åbne land overleve? 

Borgermødet havde kun 15 deltagere, der havde interesse for hvordan udviklingen skal være i 
de kommende år. 

10. juni Borgermødet i Frejlev Forsamlingshus med debat om kommuneplanen. Der var endnu færre 
deltagere end i Øster Ulslev, men en livlig debat. 

11. juni Musikskolens program 97/98 der blev omdelt i kommunens børnehaver, i dagplejen og på 
skolerne, tilbyder undervisning til de 0-25-årige der er bosiddende i kommunen

Menighedsrådets sommerfest i Kettinge Kirke og Præstegård havde besøg af tidligere TV-
studievært og sognepræst Paul Zebitz Nielsen, Sundby. 

12. juni Generalforsamling i Nysted Fugleskydningsselskab -stiftet 1894 - afholdt på Skansevej 1, 
Nysted. Formanden Niels Nielsen mener at det pæne antal skytter hænger sammen med at 
geværerne stilles til rådighed, så skytterne ikke selv skal have den udgift, der er forbundet 
med en tilladelse til gevær. Sidste års fugleskydning gav et resultat på godt 3.200 kr. der 
deles mellem de to arrangører Forsvarsbrødrene og Nysted Fugleskydningsselskab. Lars Han-
sen blev nyvalgt til bestyrelsen, idet Palle Olsen udtrådte. Genvalg til Frede Jensen og H.C. 
Petersen.

Kettinge Svømmebad åbner igen for det store bassin - til glæde for morgenbaderne. Børnene 
må vente med at få undervisning af Nysted Svømmeklub, det lille bassin er stadig utæt.

Nysted Campingplads fik masser af ros fra den tyske bilistorganisation ADAC, og det kan bety-
de endnu flere gæster fra Tyskland. 

Genbrugsbutikken i Nysted har givet et pænt overskud på 24.000 kr., siger sognepræst Jens 
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Chr. Nielsen, formand for bestyrelsen. Der foretages uddelinger af overskud hvert halve år og 
pengene blev fordelt med 12.000 kr. til ældrearbejdet, 2.400 kr. til Menighedsplejen i Nysted 
og 9.600 kr. deles mellem Dansk Santalmission og Det danske Missionsselskab. 

14. juni Lokalhistorisk Forening for Nysted kommune arrangerede "Historisk udflugt til Kettinge", med 
Kettinge Kirke som udgangsmål, her fortalte Johannes Andersen om kirkens kalkmalerier og 
historien om Aalholms betydning for kirken. Udflugten gik videre til Fuglsang, hvor tidligere 
forstander Johannes Bøggild, i parken, fortalte om Fuglsang og Bodil de Neergaard, sidste 
besøg var på Sønderskovhjemmet, hvor Anna og Johannes Andersen var forstanderpar i ca. 40 
år, den nye forstander Jørgen Jørgensen berettede om Bodil de Neergaards store indsats og 
om hjemmets nuværende funktion.

Undervisning- og kulturudvalgets budgetter kunne ikke holde og viste et merforbrug på 
276.900 kr.. Merudgifter til byggeri, lønudgifter til ekstra timer på grund af særligt belastende
og urolige elever er en del af udvalgets beretning. 

Øster Ulslev Skytteforenings fugleskydning havde samlet 37 skytter - 25 voksne og 12 børn. 
Fuglekonge blev P.B. Svendsen fra Rødby Havn og hos børnene blev Christian Nielsen fugle-
konge. 

15. juni Hjemmeværnsorkestret spillede ved krigergravene på Nysted Kirkegård og afholdt koncert ved
flyvermonumentet. 

Paradisruten
• Paradisruten blev indviet med deltagelse af 177 i konkurrencen om en ny cykel, men 

med vel omkring 300 der deltog i åbningsceremonien. Foreningens formand Dorthe 
Bondo sagde, at hun var stolt af, at vi her i Nysted Kommune kan tilbyde en så alsidig 
naturoplevelse som at cykle ved vandet, på landet og gennem skoven uden biltrafik 
og dermed trygt for børnene.

• Parlamentsmedlem Freddy Blak lovede desuden i sin tale, at der kommer flere etaper 
af ruten, hvilket må tolkes som tilsagn om støtte fra EU. 

• Borgmester Leo Thorsen talte, det gjorde Destination Lollands direktør Stig Winther 
ikke, til gengæld kunne Turistforeningens formand Anders Bondo meddele at Paradis-
ruten byder på en turistmæssig oplevelse, Folketingsmedlem Sven Erik Hovmand fik 
en "gylden" hjelm" sammen med de to andre politikere og af sted gik indvielsesturen 
fra havnen og til Holten Strand og tilbage igen i alt 18 km. Lions Klub assisterede med
mad og drikke på ruten. 

• I konkurrencen om det størst tilmeldte hold vandt Aalholm Cykelklub med 15 delta-
gere, derefter kom Borgerlisten med 5 og Socialdemokratiet med 4 deltagere. Penge-
præmierne på 1.000, 500 og 250 kr. blev dog straks giver til Foreningen Paradisruten 
som gaver. 

Kettinge Mølle kunne beskues nærmere, da møllen i forbindelse med møllelaugene på Lol-
land-Falster holdt mølledag for landsdelens 10 møller. Kettinge Mølle der er fra 1891 og i 
slutningen af 1970'eme blev renoveret, er i dag fredet og samtidig mindesmærke for 2. ver-
denskrig. Kettinges kendetegn ejes af Nysted Kommune. 

Koncert i Nysted Kirke med Nysted Pigekor. 

16. juni Borgermødet på Skansepavillonen med debat om kommuneplanen. Omkring 100 borgere var 
samlet og især lokalplanen for Stubberup blev debatteret. 

Krumsø Koncertband gav den traditionelle sommerkoncert på havnen. Skansepavillonen var 
ellers stedet for koncerten, men borgermødet kom på tværs. 

17. juni Byrådet indkalder ideer og forslag fra borgerne i form af studiekredsarbejde og tilmelding kan
ske ved indsendelse af skema. 

Aarestrups hus har fået fondspenge fra Knud Højgaards Fond på 25.000 kr. 
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Tidl. byrådsmedlem Erik Stær (Fremskridtspartiet) skal i retten for overtrædelse af Planloven.
En "forkert" hoveddør i ejendommen Kattesundet 13 er stridens æble og dermed i strid med 
kommunens bevaringsplan. Retten har nu talt og en bøde på 3,000 kr. samt ugebøder på 500 
kr. fra 1. august, hvis der ikke forinden er udskiftet et tre-fags vindue og en hoveddør. 
Dommen blev ikke anket af Erik Stær. 

Sognepræst Ramund Kværnø fortalte og viste lysbilleder på Bøgely. 

Sølvbryllup blev fejret af sognepræst Jens Chr. Nielsen og Lise Bjerglund i Præstegården, der i
dagens anledning blev pyntet med æresport og flagalle af menighedsrådene.

18. juni Borgermøde ang. lokalplan S1 omkring Hapimag/Stubberup "Den gamle Gaard". Et byggeri til 
næsten 35 millioner viste der sig kun få holdningsreservationer overfor, men en af betingel-
serne bliver at Nysted kommune sammen med repræsentanter fra hotelkoncernen finder en 
løsning på de trafikale problemer der vil belaste Stubberupvej. 

Undervisning- og kulturudvalgets budgetmøde vil vise om der vil være 70.-80.000 kr. at finde 
til at oprette "borgerarbejdspladser', der er betegnelsen for pc'er, som lånerne på et bibliotek
selv kan benytte. Økonomikontoret har på forhånd lavet et budgetoplæg der for biblioteket 
lyder på 1.312.000 kr. og her er "borgerarbejdspladser' ikke medregnet, siger udvalgets for-
mand Tove Andersen. 

Nysted Kunstforening har formidlet kontakt til en gruppe udviklingshæmmede fra Hobro og de
overraskende billedmagerier kan ses i Turistbureauet frem til den 28. juni. 

19. juni Diamantbryllup kan fejres af Marie og Carl E. Hansen, Stationsvej 7, Frejlev. 

Georgisk sang- og dansegruppe underholdt foran Rådhuset. 

Nysted Skole havde skole- og afslutningsfest for alle elever og pårørende. Dramaholdet fra 5.-
7. klasse opførte "Orla Frøsnapper” og bagefter var der diskotek for børnene og kaffe m.m. til
de voksne. 

Fuldmægtig Jens Petersen, Nysted blev nr. 2 på opstillingslisten til amtsrådsvalget for Det 
Radikale Venstre og har derfor gode chancer for at blive valgt. 

Ålholms salgspris
20. juni Aalholms tidligere ejer John Raben-Levetzau blev gældfri da skifteretten i Nykøbing F. 

stadfæstede en såkaldt tvangsakkord, som fordeler tabene. Tinglysningerne af de store 
ejendomshandler har nu fundet sted og Aalholm er blevet solgt i 4 delhandler for i alt 82 
millioner til fabrikant Stig Husted-Andersen og 3 anpartsselskaber. Bremersvold blev forinden 
betalingsstandsningen den 29. august 1995 solgt for 56 millioner. 

Lærer Birgit Wilken Hacke, Kallehave er efter lang tids svær sygdom stille sovet ind - 43 år 
gammel og bisættes fra Herritslev Kirke. - Birgit blev ansat ved Kettinge Skole i august 1976 
som dansk- og klasselærer, fik orlov i februar 1994 for at prøve kræfter på Sofie Rifbjergs 
Efterskole. Alle husker Birgit som et loyalt og nærværende menneske og hendes død efter-
lader et stort tomrum. 

21. juni Superbrugsen inviterede på grillfest, serveret af slagter Peter Jensen, medens fadølsbaren 
blev betjent af Nysted Brydeklub. Tryllekunstneren Cyrill Hansen optrådte og musikken blev 
leveret af "Sugar Beet Stompers".

Sally Vestergaard åbnede sin fiskerestaurant på Nysted Mole med plads til 60 gæster. 

Svend Olsen, Nysted er stille sovet ind. 

23. juni Sct. Hans-fest i Kettinge præstegårdshave. Båltale ved sognepræst Ramund Kværnø. Arrange-
ret af FDF Kettinge. 

Nysted Roklubs arrangement med Sct. Hans-bål på ponton, tale ved Bjørn Ohl. Fællesspisning 
af medbragt grillmad. (Bålet blev tændt kl. 21 og ikke som annonceret kl.22 - mange gik 
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forgæves). 

Øster Ulslev Boldklub arrangerede Sct. Hans-bål med fakkeltog for børn fra sportspladsen 
igennem byen. Båltale af byrådsmedlem Helle Bækkel. 

Skansepavillonen holdt Sct. Hans-fest. Borgmester Leo Thorsen holdt båltalen. Gymnastikhold 
optrådte og The Highlanders spillede skotsk folkemusik til dans.

Sct. Hans-fest i Stubberup Bådelaug. 

Hjemmeplejen i Nysted Kommune har handlet lokalt og købt 4 nye biler hos Hyundai-forhand-
ler Ib Foss Hansen, Nysted. 

24. juni Borgergruppen i Kettinge: Henriette Hansen, Aage Poder, Fl. Søndergaard, Jesper Lunde og 
Erling Olsen har fremsendt artiklen "regnekunst" omkring biogasanlægget i Kettinge med vig-
tige uafklarede spørgsmål i Nysted Avisen, som oplæg til borgermødet. 

Brandberedskabsstyrelsen ønsker at Nysted og Sakskøbing får selvstændige brandvæsener og 
det forudser brandinspektør Hans-Erik Johnsen vil forøge kommunens udgifter mellem 300.- 
400.000 kr. 

25. juni Badevandet ved Skansen er 14 grader kl. 8 

Borgermødet i Kettinge Forsamlingshus om opførelse af biogasanlæg i Kettinge havde samlet 
omkring 170 deltagere. Anlægget vil ud af ca. 83.000 tons biomasse (bestående af 74.000 tons
gylle og 9.000 tons industriaffald) kunne producere 2,4 millioner kubikmeter gas om året med 
et restprodukt på 80.000 tons gødningsvæske, 5,8 millioner kilowatt-timer el og 7.000 mega-
watt-timer varme, hvoraf 2.000 skønnes kølet væk og resten går til forbrugere. HVIS forud-
sætningerne holder, er der økonomisk basis for selskabets virke, hed det i den rapport, som 
Poul Dahl fra Kommunernes Revisionsafdeling har lavet på opfordring fra Nysted Kommune.

26. juni Hans Hansen, Musse er stille sovet ind - 86 år gammel og begraves fra Musse Kirke. 

27. juni Frejlev-Vantore Skytteforening holdt 100 års jubilæumsreception i Skyttehuset i Kettinge. Den
1. juli er det 100 år siden, Vantore Skytteforening blev startet og var i mange år en del af 
Vantore Skytte-, Gymnastik- og Ungdomsforening, kaldet SGU. For få år siden blev Skyttefor-
eningen sammenlagt med Frejlev Skytte- og Ungdomsforening, og det er den nydannede for-
ening, der nu markerer 100 års jubilæet. Aage Nielsen og Gunnar Leth Petersen blev udnævnt 
til æresmedlemmer. De gamle protokoller fra foreningerne er stort set bevaret og afleveret 
til Lokalhistorisk Arkiv i Nysted, hvor de er bevaret for eftertiden.

28. juni Østlollands Rideklub har ridelejr for medlemmerne på Stenvængegård, Frejlev. Mia Jørgensen 
tilrettelagde "Hubertusjagten". 

Nysted Brydeklub inviterede til havnefest med keglespil, hvor 6 lokale hold dystede og Falcks 
brandmænd vandt med 271 point, fulgt af byrådet med 266. Turisten har sponsoreret 30 sæt 
nye brydetrikot og brydemadrassen indbød børnene til bryderier. Æbleskivebager var Røde 
Kors, der også solgte kaffe. Dans i teltet med Avenue Dance Band. Foreningen digteren Emil 
Aarestrups hus deltog med plancheudstilling om restaureringen af Aarestrup-huset i Adelgade 
80. 

Handelsstandsforeningen og Turistforeningen havde igen i år sommerlørdag med underhold-
ning på havnen med JazzOnklerne. 

Nysted Kunstforenings udstilling med Kunstnergaden Rørholmsgade's omkring 30 aktive kunst-
nere blev åbnet på Nysted Rådhus med tale af borgmester Leo Thorsen og byorkestret Krumsø
Band leverede musikken.

Turist-galleriet inviterede derpå til fernisering med maleren og grafikeren Bente Polanos 
værker samt prøver fra Samsø Glaspusteri, hvor glaspusteren Mikkel Friederichsen og søstrene
Mette og Malene Find arbejder. Turen gik derefter til Bønnelyches Pakhus, hvor kunstnerne 
udfører forskellige aktiviteter. En trækævle er fremskaffet fra Nysted Savværk til Rasmus 
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Hjorth, der med motorsav vil sikre byen et nyt kunstværk. Udstillingen kan ses hele juli 
måned. 

Halmvarmeværket i Nysted – i dag med ny ejer - er stadig under konkursbehandling og simple 
kreditorer har nu udsigt til at få en halv snes procent i dividende, Simple kreditorer er blandt 
andet også de mange varmeforbrugere, der op til konkursen i marts 1994 blev pålagt at betale
a conto varmebidrag, der så siden viste sig at være større end deres faktiske varmeforbrug. 

29. juni Nysted by var til aften uden vand da et lyn slog ned ved den transformatorstation, der sørger 
for el til vandværket. 

30. juni Restauratør Jørgen Landt, Nysted er død ved en trafikulykke - 55 år gammel, Et foretagsomt 
og iderigt menneske er revet bort. Han var ud af den kendte fiskerfamilie og var stærkt knyt-
tet til den by, hvor han var vokset op, stolt af sin slægt. Uddannet som mejerist. Startede i 
restaurationsbranchen med grillbar i ldestrup, Maxim i Jernbanegade, forpagtning af Skanse-
pavillonen og senest Tidende i Adelgade med underholdning, kendte entertainere, levende 
musik - spillede selv janitshar - og helst jazz, Et arbejde i hans facade- og tagbehandlings-
firma var netop et af de mange jobs han var på vej til, da ulykken skete.

"Kysten" blev ikke solgt og bliver nu lukket af Glostrup kommune, der har opsagt personalet. 
Sidste gæster var 39 pensionister der rejste fredag. 

Generalforsamling i Fremskridtspartiet afholdt på "The Cottage" og lokalformanden Erik Stær 
havde kritiske ord til kommunegarantien på 36 millioner til biogasanlægget. 

1. juli Nysted kommunes folketal er ændret til 5.480 i 2. kvartal.
• Der er født 6 drenge og 4 piger. 
• 16 mænd og 12 kvinder er døde. 
• Der er tilflyttet 60 mænd og 47 kvinder fra andre kommuner. 
• 11 mænd og 12 kvinder er indvandret fra udlandet, 
• 1 mand og 1 kvinde er udvandret til udlandet, 
• 8 mænd og 10 kvinder er viet, 
• 3 mænd og 3 kvinder er skilt. 

2. juli Badevandet ved Skansen er 19 grader og det havde indbudt til abefest på stranden med træ-
kul fra bål overalt, også på de nymalede vægge i badehusene og med knuste flasker i sandet. 

Byrådsmøde
Byrådet afholdt ekstraordinært byrådsmøde i Kettinge Forsamlingshus. 

• Kommunens tidligere ideoplæg   til Storstrøms amtskommunes forslag til regionplan 
1997- 2009 er vanskeligt at finde i bemærkningerne, hvorfor en indsigelse udarbejdet 
af teknisk forvaltning blev godkendt. 

• Hovedkloakken i Adelgade   skal renoveres for 542.115 kr. 
• Lolland-Falsters Elektricitetsforsyning   - årsregnskab 1996 havde et driftsunderskud på 

57.282 kr., Nysted Kommunes betaling på 13.800 kr. er indbetalt til SEAS, altså en 
nettoudgift på 0 kr. 

• Kommunegaranti for lån på 36 millioner   til biogas- og kraftvarmeværket i Kettinge 
blev godkendt i byrådet - dog med et nej fra Tove Andersen og Palle Borst (stedfor-
træder for Børge Wilcken-Petersen). Byrådets Vagn Brædder og Helle Løje var inhabi-
le og stedfortrædere tilkaldt. 

• Varmeplan for Kettinge blev godkendt. 

3. juli Badevandet ved Skansen er 20 grader kl. 7. 

4. juli Badevandet ved Skansen er 19 grader kl. 7. 

4. juli Folkedansegruppen fra Hrubiezowo i Polen optrådte foran Rådhuset. 

5. juli Stig Weye's 25 års jubilæum blev fejret med fernisering af kunstnerens værker på Rådhuset. 
Borgmester Leo Thorsen åbnede udstillingen med et "velkommen til Stig Weyes underligere 
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verden", - 25 år er lang tid, når man ser frem, men kun kort, når man skuer tilbage. Kultur-
udvalgsformand Tove Andersen overrakte vin som gave til jubilaren. Udstillingen varer hele 
juli måned.

Handelsstands- og Turistforeningens sommerlørdag på Rådhustorvet med underholdning af 
Spar2. 

Frejlev Fugleskydningsselskab afholdt sin årlige fugleskydning ved Frejlev Bøget og det er den 
90. fugleskydning. Der bliver to fugle at skyde til, med remington-geværer og med salonrifler.
56 skytter affyrede over 100 skud mod brystpladen før Simon Kwasinak, Stubbekøbing kunne 
udråbes til fuglekonge. 

Øster Ulslev Boldklub holdt sommerfest med 5-600 besøgende på festpladsen, de 190 delta-
gere på fodboldbanerne spillede gade-vej fodbold med Godstedvej som vinder af turneringen.

Øster Ulslev Revy blev præget af boldklubbens 75 års jubilæum. Helle Bækkel forfattede, Erik
Friis instruerede, Vibeke Jørgensen leverede musikken. Janne Friis, Lene Petersen og Benny 
Christensen medvirkede. 

8. juli Generalforsamling i Kettinge Pensionistforening afholdt i Kettinge Forsamlingshus. 80 med-
lemmer af foreningens 170, godkendte en kontingentstigning på 5 kr. til 40 kr. årligt og med-
lemmer der ønsker Pensionistbladet hver måned skal betale 5 kr. årligt. Den årlige blåtur var 
til debat, da rejseomkostningerne ville blive betydelig billigere, hvis deltagerantallet kunne 
begrænses til 50. Deri var medlemmer ikke enige og der er fortsat fri tilmelding. Til bestyrel-
sen genvalgtes Arne Henriksen, Kaj Johansen og Asger Karstensen, mens Edith Hansen afløste 
Ove Larsen på suppleantposten, anden suppleant er Ketty Rasmussen. Revisorer er fortsat 
Gudrun Jensen og Henry Jensen med Ib Jensen som suppleant. 

Nysted Mole har fået fremstillet 8 flotte postkost fotograferet af Anne Svendsen, Nysted. 

9. juli Politiet har fået henvendelser angående restaurant Livingstone og en ejendom i Adelgade, 
hvor højtalere for fuldt tryk og anden støjende adfærd har været de omkringboende til gene. 

10. juli Anders Finn Jensen har indledt en indsamling af underskrifter, der skal protestere mod en 
flytning af turistbureauet fra Adelgade 67 til havnen i Dania-bygningen.

På generalforsamlingen i Vester Ulslev, Øster Ulslev og Godsted Pensionistforening fik 
foreningen ny formand. Orla Christensen afløser Henry Paustian, der gennem knap 16 år har 
været i spidsen for foreningen. Foreningens regnskab viste et overskud på 1.741 kr., hvorefter
der er en kapital på godt 17.000 kr. Genvalgt til bestyrelsen blev Anna Johansen, Henry Larsen
og Marius Hansen. 

11. juli Badevandet ved Skansen er steget til 20 grader kl. 7. 

12. juli Turistforeningen og Handelsstandsforeningen holdt sommerlørdag hvor Riu Trio (der dog var 
blevet til to) spillede på Gammel Torv. Lokalhistorisk Forening for Nysted Kommune og Lokal-
historisk Arkiv i Nysted havde plancher med gamle billeder fra Torvet og solgte Nysted-krøni-
ken til 0 kr., hvis man tegnede et medlemskab til Lokalhistorisk Forening til 30 kr. Lars Peter 
Rasmussen fra Frejlev-Arkivet viste også billeder fra sin store samling. Foreningen Digteren 
Emil Aarestrups Hus i Nysted agiterede og solgte postkort og indkøbsposer til støtte for den 
store renovering af Aarestrups hus i Adelgade 80. 

Så er der igen adgang til Kettinge Svømmebads lille bassin. 

Agurketidens emne er af fotograf Finn Jørgensen sat på forsiden af Folketidende: Nysted-
redaktørens øloptrækker er overfaldet af et pyntegræskar. 

14. juli Badevandet ved Skansen er nu blevet 21 grader kl. 7 og mange benytter den dejlige bade-
strand. 

Lokal-guide Nysted 1997 er udkommet i 8.000 eksemplarer udgivet af Nysted Handelsstands-
forening og Nysted Turistforening. I den nye udgave er der forslag til cykelture i og omkring 
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egnen og den nyanlagte Paradisruten er med i guiden. 

16. juli Badevandet ved Skansen er 23 grader og er Danmarks varmeste badevand. TV2's vejrredaktion
giver landets tv-kiggere ren besked. 

Røgeriets Fiskerestaurant på Molen holdt endelig åbningsreception. Fiskerestauranten har haft
åbent i 3 uger og det er først nu, Sally Vestergaard har tid til den officielle åbningsreception. 

Første spadestik til opførelsen af biogas-anlægget og kraftvarmeværket i Kettinge på Fugle-
gårdsvej blev taget med næsten vådt blæk på kontrakten. 

Rotary fik ny præsident, da Ib Foss Hansen overdrog præsidentkæden til Leif Nielsen, Vester 
Ulslev på det seneste Rotary-møde. I det kommende år er posterne således besat: Paul Poll 
(Præsident elect), Claus Hoffmann (sekretær), Ib Henriksen (kasserer), Flemming Petersen 
(Club-mester). 

Mærsk McKinney Møllers 18 meter lyseblå lystyacht "Klem VI", Skovshoved (dannet af forbog-
staverne i Kirsten, Leis, Emma og Maersk) ligger i Nysted Havn på gæstevisit. 

17. juli Badevandet ved Skansen er nu faldet til 21 grader kl. 7. 

Korsgaard Sø i Døllefjelde-området har tilladelse til at bekæmpe skarven. Fiskeriejer Rasmus 
Hansen har følt sig tvunget til at bekæmpe de 25 skarver, der volder stor skade på ørredbe-
standen.

18. juli Borgmester Leo Thorsen mener selv. at han er godt alternativ til et borgerligt flertal og det er
alt eller intet for mig, "jeg ønsker ikke at blive spist af med en udvalgspost". Leo Thorsen går 
efter borgmesterposten. 

Arne Høegh, Bregninge har trukket sig som kandidat til amtsrådsvalget. Ny kandidat for Ven-
stre er Gitte Pilemand, Døllefjelde.

Rasmus Hiorth, kunstner fra Rørholmsgade, er gået i gang med at skabe en træskulptur bag-
ved Bønnelyches Pakhus. Savværksejer Jørgen Danielsen, Nysted har været med på ideen og 
stillet en overordentlig tonstung kævle til disposition. 

19. juli Sommer- og markedslørdag i Adelgade med underholdning af Kaj Roberts musikanter. Marke-
det var arrangeret af Handelsstandsforeningen sammen med Turistforeningen. Adelgade er 
denne dag kun for fodgængere og markedsfolk. Lokalhistorisk Arkiv og Lokalhistorisk Forening 
viste gamle billeder fra "Den fede ende" - som Adelgade kaldes fra Sakskøbingvej og til Slots-
gade. Foreningen Digteren Emil Aarestrups Hus i Nysted havde plancher om den store ombyg-
ning i Adelgade 80. 

20. juli Ingeniør Hans Folkvardt Petersen, Krumsøvej 18, Øllebølle - ivrig skribent i lokalaviserne - 
fylder 60 år.

22. juli Badevandet ved Skansen er nu faldet til 20 grader kl. 7. TV2's vejrudsigt med badevandstem-
peraturer er en turistmagnet til badestranden og campingpladsen. Teknisk forvaltning har 
opsat en plakatsøjle, hvor de varme tal kan informere de badende gæster.

Nysted Badmintonklub modtog forleden 11.606,10 kr. af OK Benzin/Superbrugsen for sponsor-
aftalen ved køb af benzin på O.K. Kontokort i 1996. 

Vandtårnet har fået en permanent udstilling med udstoppede dyr fra egnen. Konservator Pe-
ter Kildenfeld har foræret sin samling til Nysted Kommune og udstillingen blev indviet af 
borgmester Leo Thorsen. Der er gratis adgang og dagligt åbent mellem kl. 9.00 og 16.00.

Johanne Bille, Kastaniely, Kettinge er stille sovet ind - 97 år gammel og bisættes fra Kettinge 
Kirke.

23. juli Badevandet ved Skansen er nu igen 21 grader kl. 7. 

Arbejdsmand Harald Andersen, Nysted er død - 78 år gammel og bisættes fra Nysted Kirke. 
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Harald Andersen var fra Nysted, hvor han tilbragte hele sit liv. Hans far var stenfisker, og 
Harald Andersen hjalp ham med dette arbejde og arbejdede senere hos byens murermestre. 
Var en periode tilknyttet Egon Bredgaards bådebyggeri og erhvervede her båden han selv 
brugte til fritidsfiskeri. Som yngre var han aktiv som bryder og hjemførte et LF-mesterskab. 
Han efterlader sig sin hustru samt een datter og børnebørn. 

24. juli Badevandet ved Skansen er steget til 22 grader kl. 7. 

Rensningsanlæggene ved Frejlev Skov, Musse og Brydebjerg har af amtet fået midlertidig 
lempelse til udledning af renset spildevand, indtil indkøringsperioden, hvor de bakterier der 
sørger for det biologiske rensearbejde skal rigtig i gang. 

26. juli Garageorkestret underholdt på P-pladsen ved Jernbanegade og lokale forretningsfolk havde 
åbnet filialer med gode tilbud på markedspladsen sammen med de private boder. Igen arran-
geret af Handelsstandsforeningen og Turistforeningen. 

Brandinspektør Hans-Erik Johnsen, Nysted opfordrer alle til at være forsigtige, meget forsig-
tige endda, for det er meget tørt alle steder. Et forbud mod bål og afbrænding skal laves for 
hele politikredsen, og det bliver svært nu, hvor de øvrige områder har fået masser af vand. 

”Murer-Niels" fik sin "Blomster Helle" i Øster Ulslev Kirke og Lions Club dannede espalier foran 
kirken. 

27. juli Frejlev Skov med de mange oldtidsminder havde besøg af museumsinspektør Karen Løkke-
gaard Poulsen og fem vikinger, der gennemførte en af amtets grønne ture i styrtende regn. 

28. juli Badevandet ved Skansen er nu kun 19 grader kl. 7.

29. juli Lokalhistorisk Arkiv i Nysted udstiller sine plancher med gamle billeder fra Adelgade - "den 
fede ende" på Nysted Bibliotek. 

Hvad skete der i Frejlev L'hombreklub for en uge siden: Hilmer Hviid havde de næsten uopnå-
elige ni matadorer?

Bådebygger Erik Hansen, Herritslev er død - 69 år gammel og bisættes fra Herritslev Kirke.

Badevandstemperaturer
30. juli Badevandet ved Skansen er 20 grader kl. 7. De 4 betonklodser, der holder badepontonen fast, 

vil blive spulet ned i sandet, så der ikke er fare for en ulykke ved udspring. 

31. juli Badevandet ved Skansen er igen 21 grader kl. 7. 

1. aug. Badevandet ved Skansen er 20 grader kl. 7. 

B 1990's sommerfest på Nysted Stadion havde finurlig fodbold mellem Troels Jørgensens 
entreprenørvirksomheds hold og anlægsgartner Per Hansens hold med B 1990's formand John 
Rasmussen som den strenge dommer. Diskotek Amadeus sørgede for underholdning.

Mekaniker Poul Friis Jensen, Øster Ulslev kan fejre at det er 50 år siden han kom i lære som 
mekaniker og 40 år siden han blev selvstændig. Firmaet blev dog for 7 år siden overdraget til 
sønnerne Anders og Jørgen, der driver det hele videre med 7 ansatte. 

Rådhusets udstilling i hele august måned: Kunstmaleren Leif Nielsen, Nykøbing F. udstiller 13 
værker under titlen "Det kulørte og sort på hvidt". 

2. aug. Sommerfesten hos B 1990 fortsatte med turnering for mikro- og miniputter og med optog af 
tovtrækningsholdene med start fra Turisten. Boldklub-revyen, i det store telt, under instruk-
tion af Jørgen Skafte og med Helle Bækkel som tekstskriver, kunne de medvirkende give re-
vynumre med emnerne: Gylle, turister, sociale tilflyttere, bysladder, affald, Skansen, DSB, 
klublivet og sex. Den levende musik til dansen stod "Spot Light" for. 

Forsvarsbrødrene for Nysted og Omegn havde marchtur og efterfølgende grillfest på Trepile-
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vej, hvor H.C. Pedersen lagde plads til.

3. aug. Chauffør og mangeårig medarbejder på Aalholm Henry Larsen, viste videofilmen "Et liv som 
herskabschauffør" og fortalte om tiden på Aalholm og gav også lidt musik på harmonika. 
Stoppestedet stod for arrangementet.

DMI's Forældreforening holdt keglespil som den tilbagevendende aktivitet og 61 deltog på 
Døllefjelde stadion. 

4. aug. Badevandet ved Skansen er igen steget til 22 grader.

Ældre Sagen i Nysted, står for arrangementet af busturen til Småland under ledelse af Marga-
retha og Arne Heyn. Tingsryd var udgangspunkt for udflugterne i Sverige.

Turist-galleriet har fotoudstilling med Søren Buusmand. 

5. aug. Badevandet ved Skansen er igen nede på 21 grader kl. 7. 

Nysted kommunes vandværker har fået målt hårdhedsgraden (odH) af Miljø- og levnedsmid-
delkontrollen i årene 1995 til 1997 og det gav følgende resultat (Den oplysende kampagne 
hedder: "Doser rigtigt"): 

Døllefjelde-Musse: 17 - 18 
Godsted: 19 - 18 
Herritslev: 19 – 20,5 
Kettinge-Frejlev: 18 – 20 – 19,5 

Nysted: 18 – 21,5 – 19,5 
Vantore: 20
Vester Ulslev: 21,5 
Øster Ulslev: 15,9 

Jacob Paamejer har lavet en ny vignet til "Bag Skansen". De små kanoner i Skanseanlægget 
kaldes kattehoveder, og egentlig en god lighed med sådanne. Det siges, at en af dem engang 
er blevet affyret ud over indsejlingen til Nysted - et skib, der passerede, fik skudt hul i sit 
sejl. Men det er altså blot noget, der siges. 

Kunstforeningen havde godt 2.200 besøgende i Bønnelyckes Pakhus med Rørholmgades kunst-
nere og får ca. 3.000 kr. i overskud. 

6. aug. Badevandet ved Skansen er atter 22 grader kl. 7. 

Menighedsrådene i Vester Ulslev, Øster Ulslev og Godsted sogne indbød igen i år på skovtur til 
Skelnæs-pavillonen i Søholt skoven og Engestofte Gods tillod bilkørsel helt frem til den 
istandsatte pavillon. 

7. aug. Sangaften i Kettinge Præstegård med organist Annelise Pilemand og kirkesanger Johannes 
Andersen. 

8. aug. Gæstesejlerne til Nysted Havn i juli i år var 1.611 mod 1.744 sidste år viste opgørelsen, i alt 
har der været 2.660 sejler-overnatninger, hvilket er et minus på 452 i forhold til i fjor. 

9. aug. Nysted er invaderet af husfårekyllinger, udklækket i en kompostbunke ved containerpladsen, 
til stor irritation for manges nattesøvn. 

10. aug. Svømmebadets Venner, Nysted Svømmeklub og Gymnastikforeningen Sydøstlolland stod klar til
Triatlon - den korte rute er på 200 meter svømning, 7,3 km cykling og 3,2 km løb og her blev 
Birgit Damsbo Andersen bedst med tiden 39 min. 45 sek. hos damerne og Jens Petersen Bach 
med tiden 28 min. 52 sek. hos herrerne.. Den lange kræver 500 m svømning, 21,2 km cykling 
og 7,3 km løb og hos damerne vandt Birgitte Olsen med tiden 1 t. 19 min. 47 sek. og Carsten 
Borgen vandt med tiden 1 t. 15 min. 10 sek. hos herrerne. 

Borgmester Leo Thorsen og folketingsmand Svend Erik Hovmand var inviteret til præstegårds-
haven af menighedsråd og sognepræst Jens Chr. Nielsen, der anførte, at hvis man kan over-
veje, om vi har de politikere, vi har fortjent, er det vel lige så rimeligt at spørge om politi-
kerne somme tider kunne få lov til at vælge sig nogle andre vælgere. Emnet for sommermø-
det: "Fungerer vores demokrati godt nok?".

Indholdsfortegnelse



392

Øster Ulslev Boldklub afholdt kæmpe loppemarked på Øster Ulslev Stadion med 30 frivillige 
hjælpere og fik en omsætning på 25.000 kr. 

11. aug. Der mangler "lidt" penge. - Sådan lød det fra kommunaldirektør Søren Lück Madsen. Det er 
især sygedagpenge og kontanthjælp, der koster mere end budgetteret.

12. aug. Menighedsrådet opslog stillingen som kirkesanger ledig i Nysted - og Vantore Kirke. Johannes 
Andersen er ansøger - også selvom han er over 70 år. 

Slagter Hansen har fornyet butiksfacaden ud til Gammel Torv. - MYTEK, Adelgade 46 har udført
arbejdet. 

Byrådsmøde
13. aug. Byrådet afholdt ordinært byrådsmøde for åbne døre i Vester Ulslev Forsamlingshus.

• Byrådsmedlem Børge Wilcken Petersen,   Det Radikale Venstre udtræder af byrådet af 
helbredsmæssige grunde og afløses af 2. stedfortræder Palle Borst, idet 1. stedfor-
træder Signe Christensen havde anmodet om fritagelse fra hvervet af helbredsmæs-
sige årsager. 

• Forslag til lokalplan S1 Hapimag, Stubberup blev godkendt   med teknisk udvalgs anbe-
faling at der etableres overkørsel mod Egholmvej samt at amtskommunens indsigelse 
trækkes tilbage. (B) 

• Nysted Efterskole, Skansevej 2 ønsker   at anvende ejendommen som base for skolens 
social- og sundhedslinie herunder sygeafd. for sengeliggende elever. Brandsikring af 
hoveddøre og at skolens elever ikke bor på ejendommen, fik byrådet til at godkende 
som anbefalet økonomiudvalget. Dorthe Bondo var inhabil og deltog ikke i 
sagsbehandlingen.

Byrådets festsal er nu færdig med nye møbler af kirsebærtræ, byrådet kan igen afholde 
byrådsmøder på Rådhuset. Det gamle inventar er sat i depot. 

15. aug. Kettinge Skoles lærerkollegium har fået 3 nye lærere i det nye skoleår og det er: 
• Christina Ulriksen (Næstved) skal være klasselærer for 8. a 
• Jeannette Frimann (Vordingborg) får et bredt arbejdsområde i børnehaveklassen, 1. 

klasse. 6. klasse(drama), 7. klasse (historie og biologi) og 8.-9. klasse (valgfag efter 
efterårsferien) 

• Freddy Nielsen (Maribo) skal hovedsagelig beskæftige sig med idræt og samfundsfag. 

Rørholmsgade kunstneren Rasmus Hiorth's arbejde - træskulpturen "Fuglemennesket” er fær-
dig og står midlertidigt ved Bønnelyckes Pakhus.

16. aug. Nysted Moles restauratører har sikret sig lejekontrakter langt ind i næste årtusinde. Ole Hvid 
(Hos Ole Hvid) til år 2012 og Sally Vestergård (Røgeriets Fiskebar/Fiskerestauranten) til år 
2021.

Kettinge Svømmebad kan holde åbent helt frem til 1. september. En anonym gave på 10.000 
kr. var lige hvad vi skal bruge til at finansiere den ekstraordinære åbningstid i 14 dage, oply-
ser sognepræst Ramund Kværnø, formand for den private forening Svømmebadets Venner, der
står for driften af friluftsbadet. 

Stubberup Bådelaug havde eftersøgningssejlads, hvor udlagte mærker skulle findes. 

Nysted Sejlklub inviterede gæster til gratis sejltur på Noret. 

Lågerup-banen har speed-cross-stævne. 

Fhv. gårdejer Helmer Brædder, Nysted er sovet ind på Solgården - 87 år gammel og begraves 
fra Kettinge Kirke. Helmer Brædder stammer fra Kettinge, hvor han overtog faderens gård 
efter ægteskabet med Inger. Med til driften hørte også driften af Bregninge Motor- og Tærske-
selskab, oprettet af hans far. Helmer Brædder var aktiv i forsamlingshuset som formand og 
kasserer. Omkring sin 60 års dag, solgte han landbruget og flyttede til Nysted. Han efterlader 
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sig hustruen Inger samt tre børn, en del børnebørn og et enkelt oldebarn. 

17. aug. Lågerup-banen har Sydhavsø-stævne for 24. gang med 150 startende. 

Halmvarmeværket i Nysted måtte sættes under afkøling, da der gik ild i nogle halmballer 
inden de nåede forbrændingskammeret. 

19. aug. "DIN FRITID" kataloget for voksenundervisningen i Nysted kommune er husomdelt. 

20. aug. Gårdejer Egon Petersen, "Birkely", Grønnegadevej 62, Kettinge fylder 75 år. 

21. aug. Røde Kors Centret i Nysted holdt afskedsreception i flygtningelandsbyen med centerleder Ulla
Kragh-Schwartz. 

Foreningen Digteren Emil Aarestrups Hus i Nysteds bestyrelse inviterede medlemmer og 
håndværkere til besigtigelse. De mange overraskelser med skillevægge der faldt sammen, 
skorstenen der brød sammen, ubrændt ler der måtte fornyes i skillevægge står i stor kontrast 
til de flot renoverede stuer ud mod Adelgade. Næstformand Bruno From Jensen (formand i 
Bevaringsforeningen) fortalte lidt om ejendommen før, nu og i fremtiden. Lokalhistorisk Arkiv 
i Nysted havde udstillet plancher om Aarestrups familie og om hvem der gennem tiderne har 
boet i huset

11. aug. Turistforeningen har 70 års fødselsdag og bestyrelsen inviterede til en festlig aften "Så sødt 
som i gamle dage" på Skansepavillonen, hvor Kaj Robert's Swingservice spillede op. 

Ungdomsklubberne i Brydebjerg og Kettinge skal samarbejde i den kommende sæson med 
fælles arrangementer, Marianne Chrøis Rasmussen bliver leder af begge klubber.

23. aug. Nysted-kunstneren Stig Weye har tegnet etiketter til den særlige "Lollands-vin", Erhvervsråd 
Lolland udsendte i anledning af Lollands-dagene 97. Vinen sælges på Turistbureauet. Stig 
Weye signerede dagen i gennem vinens etiket og en plakat af etiketten.

FDF Kettinge holdt åbent klubhus for at vise hvad spejderlivet kan tilbyde. 

24. aug. Høstgudstjeneste i Herritslev Kirke med Nysteds pigekor. 

De sang, spiste og dansede i Kettinge-hallen med "de gode, gamle dage". Keld & Hilda Heick 
samt Gøglertruppen fra Eskilstrup underholdt. Gunver Hansen fra Kettinge Forsamlingshus 
leverede de 400 friskproducerede platter. 

I Cafe 1911 spillede Kammerkor "Orange Mozart". Handelsstandsforeningen og Nysted Turist-
forening stod for arrangementet.

Aalholm slotspark var vært for "Forglem mig ej march", Arrangeret af Landsforeningen LEV 
(tidligere Evnesvages Vel). 

Sandager Havn havde klubmesterskaber i vindsurfing. 

26. aug. Inga Hansen, "Sølystgård", Kettingevej 15, Kettinge fylder 75 år. 

Museumsinspektør Bjørn Ohl, pastor emeritus, slutter efter sæsonen på Aalholm Automobil 
Museum. - Tiden er moden til at takke af. - I de kommende to år vil jeg koncentrere mig om 
arbejdet som guvernør i Rotary, hvor mit arbejdsområde bliver de 45 klubber på Lolland-
Falster og Sjælland oplyser Bjørn Ohl. 

27. aug. Det Konservative Folkeparti holdt opstillingsmøde på Skansepavillonen og opstillet blev 
formanden Bent Pedersen, Malene Jørgensen, Hans Pejter Larsen, Frank Strømsted, Mary 
Pontoppidan og Eva Barfoed-Høj. Listen er sideordnet.

"Store Bryde-Legedag" i Kettinge-hallen har Nysted Brydeklub som arrangør og inviteret er ca. 
300 børn fra daginstitutioner, børnehaveklasser, 1. klasser og skolefritidsordninger. Ledere fra 
Brydeklubben og 20 elever fra Nysted Efterskole's sundheds- og sociallinje aktiverede børne-
ne. Tina Larsen (Gymnastikforeningen) og Ole Petersen (Brydeklubben) starter et legehold for 
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de 5-6-årige piger og drenge der har behov for aktivitet og som har krudt i bagdelen. 

28. aug. Nysted kommunes kulturudvalg har været på kunstindkøb hos Stig Weye og købt 2 mindre 
malerier, oplyser udvalgets formand Tove Andersen. 

29. aug. Generalforsamling i Nysted Kjøbstads frivillige Fond i Nysted Præstegård af formanden, sogne-
præst Jens Chr. Nielsen, der bl.a. ved juletid sender en blomsterhilsen til dem, der i årets løb
har mistet deres ægtefælle og at denne blomsterhilsen bliver modtaget med meget stor glæ-
de i høj grad ses som udtryk for, at man ikke er glemt. Til bestyrelsen genvalgtes lærer Lene 
Josefsen og sygeplejerske Lissy Nielsen. 

Borgmester Leo Thorsen fik overrakt en protestskrivelse med godt 100 underskrifter med an-
modning om, at kommunen stopper Turistforeningens forsøg på at sælge ejendommen i Adel-
gade. Protestskrivelsen blev overrakt af Anders Finn Jensen, der er initiativtager til under-
skriftsindsamlingen. - Jeg skal forelægge brevet for økonomiudvalget, men må på forhånd 
erkende, at der næppe er chancer for, at kommunen vil købe ejendommen, sagde borgmes-
teren.

30. aug. Skansepavillonen holdt høstfest med en overdådig carvery-buffet og musikalsk underholdning 
ved Kærgard Band. 

Vantore Håndboldklub arrangerede international håndbold i Kettinge-hallen med Drott fra 
Halmstad og Drammen.

Øster Ulslev Boldklub's Venner samlede de aviser og flasker i Øster Ulslev, Vester Ulslev og 
Godsted sogne, der var sat ud til vejen. 

Brudevals på rådhuspladsen
Borgmester Leo Thorsen og byrådsmedlem Jette Olsen er viet "i al stilhed" på Rådhuset. "Uv-
idende borgere" havde dog - sammen med Byorkesteret Krumsø Koncertband og Nysted Opti-
mistkoret - taget opstilling foran Rådhuset for at hylde brudeparret, der kvitterede med en 
brudevals på Rådhustorvet.*

[red: De 2 musikensembler var mødt frem for at hylde et andet ægtepar Erik Damskier og Linda 
Egaa, der blev viet ret efter Leo Thorsen og Jette Olsen – desuden var medlemmer af Socialde-
mokratiet også mødt frem, idet alle fire hovedpersoner var medlem af dette parti]

Falck i Nysted har uddelt beviser til Hilmar Jørgensen og Jørn Larsen for 10 års 
deltidsbeskæftigelse som brandmænd. 

31. aug. Røde Kors flygtninge-center på Kongemarkvej lukker. 

Døllefjelde Kirke har høstgudstjeneste kl. 10.00. - Musse Kirke kl. 19.00 med Nysted pigekor.

Kettinge-hallen havde afskedsreception for familien Knud B. Hacke for 16 års indsats - og 
samtidig blev den nye halinspektør Conny Rasmussen, Kettinge budt velkommen. 

1. sept. Det Radikale Venstre i Nysted afholdt opstillingsmøde hos Signe Christensen, Præstegårds-
stræde 1 i Kettinge. Jens Petersen (Herritslev) blev spidskandidat og er også opstillet til 
amtsrådsvalget, derefter kom Ole Wilcken (Herritslev), Ellen Varming (Nysted), Ruth Wilcken-
Petersen (Nysted) og Palle Borst (Nysted) i en sideordnet opstilling. Det blev et ja til valg-
teknisk samarbejde med Borgerlisten.

Frækkere end selv politiet tillader - Nysted Politistation blev besøgt i nat gennem en knust 
rude og en indsparket dør. Byttet blev 2 af politiets bærbare radioer. 

Dorthe Bondo er ikke længere løsgænger, hun er pr. dags dato indtrådt i Venstres byrådsgrup-
pe. 

2. sept. Borgerlisten har opstillingsmøde hos Ib Foss Hansen, Wichmandsvej 21, Nysted. Bent Bille-
Hansen blev som ventet kandidatlistens borgmesterkandidat uden afstemning. Den sideord-
nede liste er derudover i rækkefølge: Hans Jørgen Hansen (Herritslev), Ib Henriksen (Ket-
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tinge), Helle Bække! (Øster Ulslev), Anne Tingsted Nielsen (Nysted), Jørn Ringsing (Øster 
Ulslev), Jytte Christiansen (Stubberup) Ib Foss Hansen (Nysted), Leif Nielsson (Herritslev), 
Jørgen Frederiksen (Døllefjelde), Børge Helleskov (Nysted), Poul Hoff Olsen (Øllebølle), Jens 
Kurdahl (Nysted), Bjarne Nielsen (Øster Ulslev) og Henry Larsen (Nysted). Som suppleanter er 
Knud Hacke (Kettinge) og Svend Bille (Vantore). Helle Løje genopstiller ikke. Der er valgtek-
nisk samarbejde med Det Radikale Venstre.

Østlollands L'hombreklub har turnering i Frejlev Forsamlingshus. 

Rådhusets udstilling i september og frem til 10. oktober: Suzanne Friis Ratner udstiller sine 
malerier. 

Lions Club har fået ny præsident. Slagtermester Peder Hansen har afløst Benny Harvits. 

3. sept. Godsejer Stig Husted Andersen har etableret en kvægbestand med 340 stykker af racerne Li-
mousine, Simmertaler, Hereford og Blonde dAquitaine på Aalholm Gods for en senere lance-
ring af "Aalholm-bøffer'. 

4. sept. Nysted Efterskole har fået stor tilmelding af 17 piger og 4 drenge til social- og sundhedslinien 
med undervisning i hovedbygningen på Skansevej. 

Byrådsmedlem Palle Borst, Det Radikale Venstre, trak sig som formand på et bestyrelsesmøde 
i partiet, fordi han af medlemmerne blev placeret nederst på kandidatlisten til kommuneval-
get, men bliver i partiet. 

6. sept. Øster Ulslev Boldklubs 75 års Jubilæumsfest havde fodboldkampe mellem ØUB's damer, Old-
boys og ØUB's herre serie 1 mod udvalgt hold. Ved receptionen i klubhuset var gæsterne bl.a. 
fra B 1990 og Døllefjelde-Musse samt LFBU. Mogens Aage og Bjarne Nielsen blev udnævnt til 
æresmedlemmer, som tak for den store indsats i klubben. Æresmedlem Henry Paustian var 
ikke til stede grundet helbredet. Spisning og dans i festteltet havde også besøg af "bakkesan-
gerinderne" Benny Christensen, Erik Friis og Claus Jensen, der i forklædning brugte en af de 
kendte bakke-melodier til en vise om stort set hele klubbens historie. Bestyrelsen i jubilæ-
umsåret er æresmedlem Eskild Jensen (formand), Lene Madsen, Ole Madsen, Erling Jensen, 
Lars Jensen, Hans Chr. Hansen (Suppleant) og Jan Nielsen (Suppleant).

7. sept. B 1990's Venner havde loppemarked på Nysted Stadion med lidt mindre besøg end tidligere, 
men det gav alligevel et overskud på 26-27.000 kr.

Vester Ulslev Gymnastikforening tog spaderne symbolsk frem for at markere etableringen af 
"Monrads Park" på de tidligere håndboldbaner ved Vester Ulslev Forsamlingshus. Det er Vester 
Ulslev Borgerforening der skal stå for aktiviteterne i parken. 

8. sept. Kloakledningen i Adelgade mellem Rådhuset og GI. Torv blev højtryksspulet som en del af 
renoveringen.

Vindmøller: Nysted indkalder amtet samt Sydfalster og Holeby kommuner til drøftelse af 
henvendelse til Folketing og minister. 

9. sept. Krumsøarkivets populære byvandring under ledelse af Hans Andersen og i samarbejde med 
Borgerforeningen for Vester Ulslev blev igen en stor succes. 

10. sept. Byrådet afholdt ordinært byrådsmøde for åbne døre i byrådssalen på Rådhuset. Vedr. projekt-
forslaget fra Energistyrelsen/SEAS om havmølleparker syd for Rødsand har byrådet godkendt 
et svarbrev, dog med indsigelse fra Borgerlisten der ikke ønsker at pege på område 4 som 
forsøgsområde.

Turistbureauet skal være sammen med havnekontoret i Dania-bygningen på molen - økonomi-
udvalgets forslag er godkendt af Destination Lolland og bestyrelsen for Turistforeningen. 

Nysted Petanqueklub holdt stiftende generalforsamling i Stoppestedet. Konsulent Jørgen 
Olsen fra DGI var inviteret. Udkast til love og vedtægter blev vedtaget. Til bestyrelsen på 5 
personer var der valg til Henning Herringsø (formand), Jørgen Nielsen (næstformand), Jan 
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Rømer (kasserer), Karin Larsen (sekretær) og Max Andersen. 

Svømmebadet i Kettinge har haft 2.681 besøgende gæster og det gav 14.380 kr. i entre. 

Opstilllingsliste J
Jim Nielsen fra Øllebølle er navnet på opstillingslisten (J) til kommunevalget. Programmet har
20 punkter: 

1. Han vil have fri sex indenfor kommunegrænsen. 
2. Han er imod hustruvold - kvinderne må ikke slå igen. 
3. Han vil give Johnsen et køre- og venlighedskursus. 
4. Han vil have mere "liv" i den vestlige del af kommunen. 
5. Han er imod vanvittige kommunegarantier. 
6. Han er imod "dovne" bistandsklienter. 
7. Han er imod alle de dyre og fine kommunale biler. 
8. Han tænker anderledes end... . 
9. Han skifter ikke asfalt ud med perlesten. 
10. Han vil edb-fejlene til livs. 
11. Han vil sørge for at det øvrige byråd ikke falder i staver. 
12. Han vil have mere og bedre hjemmepleje. 
13. Han vil have tømt skrald hver uge - hele året. 
14. Han vil have døgnbemanding af Falck i Nysted. 
15. Han vil have sikre skoleveje. 
16. Han vil have 100 % pasningsgaranti. 
17. Han vil have en sportshal ved Brydebjergskolen. 
18. Han vil hjælpe nye virksomheder på vej. 
19. Han vil have færre indvandrere. 
20. Han vil give gratis kondomer til alle unge under 18 år. 

12. sept Nysted kommunes tomme kasse kan skyldes hr. Mogens Lykketofts ændrede regler for indbe-
taling af A-skatter, således at der i år naturligt er 13 måneder i stedet for 12 og det giver et 
"underskud" på mellem 6 og 7 millioner, der naturligvis kan lånes hos hr. Mogens Lykketoft 
/alias den danske stat - med en afdragstid på 10 år. 

Naturfredningsforeningens formand for lokalkomiteen i Nysted Kurt Frederiksen, siger at det 
er forkert, hvis politikere i Nysted har den opfattelse at der ikke er reageret i forbindelse 
med projektet for vindmølleparken syd for Rødsand. Den 31. august blev udformet et brev til 
Holeby kommune, der var i gang med behandling af sagen. 

Politi patruljer og en ambulance blev tilkaldt til Adelgade 56, Nysted, hvor der var uro. Forsøg
på indtrængen i en lejlighed udløste et øksehug og dermed en forkortet finger. 

13. sept. Nysted Fugleskydningsselskab og Forsvarsbrødrene havde fugleskydning på Skansen og 73 
skytter deltog. Årets fuglekonge blev Erik Lauritsen. 926 skud blev afgivet i alt

14. sept. Nysted fejrede 25 års venskabsjubilæet med Dahme i rusk og regn. Festlighederne foregik på 
havnen, efter at der havde været dansk/tysk gudstjeneste i Nysted kirke. Der var korsang af 
Dahmer Chorgemeinschaft og Nysted Pigekor. Gymnastikopvisning, dans og musik. 

Nysted Folkeuniversitets forelæsning på Rådhuset: "Man lærer så længe man lever” ved lektor
på Danmarks Lærerhøjskole, cand. psych. Gudrun Aspel. 

16. sept. Høstfest i Kettinge Kirke. I Præstegården fortalte pastor Britta Rahbæk om "De 10 bud- og 
Guds engel". 

17. sept. Kloakledningen i Adelgade er nu klar til at få "strømpen" på. Plaststrømpen bliver presset 
gennem den eksisterende kloakledning. 

Ejendomsmægler Mogens Kildsgaard blev frifundet for overtrædelse af byggeloven på sin 
ejendom Adelgade 48, Nysted. Den udførte facadebehandling var der ikke, efter kommunens 
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opfattelse, givet tilladelse til. Sagen blev end ikke nævnt på teknisk udvalgs møde i aftes, og 
udvalgets formand Bent Pedersen er erklæret inhabil, grundet en civil retssag mellem ham og 
Mogens Kildsgaard. 

18. sept. Brandtvej i Frejlev, skal være uden "s" har Teknisk Udvalg nu besluttet, efter at kommunens 
tekniske forvaltning har rettet henvendelse til samtlige beboere på vejen. 

19. sept. Nysted Kommune er blevet vært for ca. 50 bosniske flygtninge, der stadig bor i det tidligere 
Røde Kors Center. Flygtningekoordinator Henrik Schjelde sagde til beboerne at det nu er det 
kommunens ansatte, der er i centrets personale. Bygningerne skal dog ikke alene bruges af 
flygtninge, men også af kommunens beskæftigelsesafdeling under ledelse af Hans Popp. Dag-
plejemødrene har også lokaler til rådighed. 

20. sept. Frejlev Arkivet har udstilling i Frejlev Forsamlingshus i weekenden. 

23. sept. Ringer man til Nysted Posthus ringes der - til Nykøbing F. posthus, der så - omstiller til Nysted 
Posthus. !!! - Hvem sagde at der ikke tjenes penge i dette land. 

Nysted Svømmeklub måtte have ekstra lederhjælp, da vintertræningen startede i Sakskøbing 
Svømmehal. Der var så mange mindre børn at der var trængsel i bassinet. 

24. sept. Kirkekoncert i Øster Ulslev Kirke med organist Gerda Clausen og kirkesanger Anne Høegh. Et 
program med vægt på Schuberts værker. 

25. sept. Generalforsamlingen i Nysted Børnehave. En ny bestyrelse har konstitueret sig således: Mari-
anne Olsen (formand), Marianne Jensen (næstformand), Lisbeth Boesen (sekretær), Dorte 
Jespersen og Pernille Jørgensen. Jette Olsen er kommunens tilforordnet.

Socialudvalgsformanden Bent Bille-Hansen bebuder nedskæringer i rengøringshjælp til 
pensionister, der kun har hjemmehjælp til rengøring. Kommunen sparer derved ca. 170.000 
kr. om året. 

Klagerådet for hjemmehjælpsområdet er parat til at tage imod de sager der måtte komme, 
sagde Johannes Andersen, formand for Klagerådet og Ældrerådet. Klagerådet er informeret af
socialudvalget om stramningerne.

Kommunaldirektør Søren Lück Madsen har stadig 17 ubebyggede grunde til salg efter 5 måne-
ders tilbud med store rabatter. 

26. sept. Hjemmeværnskompagniet i Nysted har øvelse for 20 lokale hjemmeværnsfolk, og mellem kl. 
18.00 -23.00 blev der skudt og brugt hvide lyskugler i Nysted- og Kettinge området. 

27. sept. Nysted kommunes døgnpleje har oprettet 100 nødkaldeanlæg og socialudvalget har udfærdi-
get en lille pjece, der afstikker retningslinier for tildeling af nødkaldeanlæggene. 

Kettinge Gymnastik- og Forsamlingshus indbød til reception og 90 års jubilæumsfest for de 
100 trofaste aktionærer med pårørende i Forsamlingshuset. Der blev bygget i 1907 på en 
grund møllebygger Hans Rasmussen erhvervede fra den 2 år ældre Kettinge Brugsforening, og 
opført af murermester H.J. Larsen fra Kettinge. 250 aktionærer tegnede sig for 10 kr. hver og 
det var halvdelen af byggesummen. Den nuværende bestyrelse er Verner Jørgensen (for-
mand), Hardy Hansen, Gunner Petersen, Jørgen Løje, Ole Hansen, Ove Juncker og Niels Hen-
riksen.

Kok og værtinde i Kettinge Forsamlingshus Gunver Hansen fejrer samtidig 10 års jubilæum. 

Nysted Mole havde sit traditionelle is-udsalg, nu da havnefolket tager afsked med sæsonen. 
Fiskerestauranten fortsætter med weekend-åbning. 

Vester Ulslev Gymnastikforenings park-projektet "Monrads Park" holdt møde på boldbanen bag
Forsamlingshuset for at Borgerforeningens arbejdskomiteen kunne fortælle om det hidtidige 
arbejde for indretning af fællesarealet og, for at få ideer til udformningen.

28. sept. Nysted Efterskole holdt "Frejlev Stævne" på Skansegårdens jord i Nysted. Pløjning på gammel-
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dags vis med hestetrukne plove. Seks spand heste af forskellige racer deltog i stævnet, der 
havde mange tilskuere. Da det også var Efterskolernes Dag lod mange forældre sig transpor-
tere til og fra pløjestævnet i hestevogn. 

Guldbryllup kan fejres af Karen og Børge Jacobsen, Viadukten 3, Sørup. 

Stoppestedet havde besøg af talepædagog Ann-Lis Varming, der fortalte om afasi og de sprog-
skader, der følger i kølvandet på sygdommen med foredraget "Når sproget går i stykker”. 

Nysted Sejlklub havde pålidelighedssejlads og 10 både deltog i en trekantrute udfor Skansen 
og den blev gennemsejlet to gange. Jørgen Kristensen i "Eva" blev bedst med tre sekunders 
forspring. 

Lågerup-banens kører Joachim Aaresøn i klasse 2B hjemførte et sjællandsmesterskab på 
Langesøbanen ved Ringsted. 

29. sept. Generalforsamling i Nysted Musikskoles Støtteforening afholdt på Nysted Skole.

Det Konservative Folkepartis Vælgerforening har syv valgtemaer: 
1. Fokus på landdistrikterne gennem renovering af huse, forbedret telebusordning, 
trafik og cykelstier. 
2. Mere synligt politi til sikring af borgernes tryghed og forebyggelse af hærværk og 
indbrud. 
3. Neutralisering af socialt bedrageri på børnepenge, boligsikrings- og 
pensionsområdet. 
4. Styrkelse af skolernes arbejde gennem danskindlæring, indføring af edb og 
forståelse for erhvervslivets vilkår. 
5. Nedsættelse af grundskylden, så snart et flertal herfor kan etableres. 
6. Bedst mulig beskyttelse af miljøet gennem blandt andet renovationssortering og 
mindre brug af sprøjtemidler. 
7. Forbedret dialog mellem kommune og erhvervsliv samt optimal udslusning af 
bistands- og kontanthjælpsmodtagere. 

og der er indgået valgforbund med Venstre. 

Nysted kommune har en stigning på 20 skoleelever, men kan stadig holde en tilfredsstillende 
gennemsnitlig klassekvotient, oplyste kulturchef Ib Johansen. 

30.sept. Kettinge Præstegård har studiekreds om Bibelen og sex-livet. 

1. okt. Vaskeriet på Havnen har fået Lotte og Tommy Strange som nye ejere efter Ole Persson. 

TELE-Danmark lægger nye kabler gennem den sydlige del af Adelgade for at forøge nummer-
kapaciteten, der i nogen tid har været for lille. 

2. okt. Skibsbrostræde skal have nye stikledninger med forsyning af vand og fjernvarme og er derfor 
afspærret for trafik. 

Kettinge Vandværk kan alligevel ikke få udskiftet de gamle vandledninger i forbindelse med 
opgravningen til det nye fjernvarmenet. Vandledningerne skal mindst 1,2 meter ned i jorden 
for at være frostfri, og så langt kommer varmeledningen ikke ned. 

3. okt. Nysted Bibliotek har forestilling med "Det mindste teater” om teaterdukken Emma, der helle-
re vil synge, danse og spise gulerødder end at fortælle historier og spille teater. 

Kommunens sundhedsafdeling har fået ny leder og Birgit Holm blev præsenteret på Solgårds-
centret for personale, brugere og beboere. Tidligere leder Berit Henriksen har fået job i am-
tet. 

4. okt. NUK. Nysted Ungdomsklub - indbød på "crazy weekend" med opfordring til at huske varm 
overfrakke, rene underbukser, tandbørste og sovedyr. 

UNDTAGELSEN: Læserbrev ang. vindmøller af Bent Pedersen fmd/teknisk udvalg, Adelgade 19,
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Nysted:
- Mandag aften kunne jeg undrende på TV-Øst høre den tekniske direktør fra SEAS udtale, at 
det var en misforståelse, når Nysted Kommune havde opfattet ansøgningen fra SEAS om prin-
cipgodkendelse af havmølleparker ved Rødsand således, at der ikke kunne sejles i området i 
ca. 2 år. I ansøgningen side 3 under adgangsforhold står: I den ca. 2-årige periode hvor der er 
anlægsaktiviteter på havet ved opførelse af en etape, vil det til det berørte areal blive for-
budt adgang for uvedkommende. - Se, det var et citat. - Ansøgningen er forresten underskre-
vet af samme tekniske direktør hr. Torben Glar Nielsen, som kom med ovenstående udtalelse 
på TV. 

5. okt. Familiegudstjeneste i Nysted Kirke med kirkens pigekor. 

Røde Kors i Nysted deltog i den landsomfattende indsamling og 47 indsamlere kom tilbage 
med 30.628 kr. 

6. okt. Kvindekredsen for Nysted og Vantore sogne arrangerede erindringsaften med titlen "Så vidt 
jeg husker - om folk og kirke på Lolland og lidt mer” ved Henning Rasmussen, gårdejer fra 
Tjennemarke og forhenv. formand for landsforeningen af Menighedsråds medlemmer, i Nysted 
præstegård.

7. okt. Koncert i Kettinge Kirke med Anette Søgaard Jensen (klarinet) og hendes mand Claus Ettrup 
Larsen (fløjte) med musik fra barok til nutiden. 

Lollandsfonden uddelte 56.000 kr. til 17 lokale foreninger, der havde formuleret et behov for 
ansøgningen. 

Kunstforeningen i Nysteds udstilling i Turistgalleriet: Lisbeth Elgaard, Nysted viser sine værker
i papir og riveteknik.

8. okt. Byrådet afholdt ordinært byrådsmøde for åbne døre i byrådssalen på Rådhuset. 

Ingrid Jensen - "Krølle", Skansevej 1, Nysted fylder 50 år. 

Døllefjelde Præstegård: Provst Nils Roland fortæller og viser lysbilleder. 

9. okt. Byrådet har fremlagt og vedtaget kommunens budget for 1998 med et overskud på 7.8 
millioner kr.. - Efter at der er optaget et lån på omkring 7.5 millioner kr. 

Svømmebadet i Kettinge får tilskud også i 1998, dels i form af vandafledningsafgift, dels af et 
direkte tilskud på op til 50.000 kr. efter krone til krone-princippet, så Svømmebadets Venner 
skal selv skaffe penge, som kommunen så dobler op. 

Tysk sejlbåd blev bugseret ind i havnen efter at have været en tur gennem bundgarn, der 
satte sig grundigt fast i bådens skrue. Lokale fiskere sørgede for at resterne af garn og ruser 
blev hentet ind i havn. 

10. okt. Christian Tellefsen, indehaver af Galleri 37, Jernbanegade 5, Nysted lukker butikken og gen-
åbner den 20. oktober under navnet Chr. T. i Langgade 27, Nykøbing F. Forretningslokalerne 
bliver udlejet til et lokalt revisionskontor.

PC-shoppen er ligeledes flyttet fra Adelgade 31 til Gl. Toldbod, Nykøbing F. 

11. okt. "SERVICE-INFORMATION Nysted kommune informerer" er omdelt til alle husstande. 

12. okt. Sangaften i Kettinge Kirke med efterårets- og vinterens sange. Arrangeret af organist og kir-
kesanger. 

13. okt. Havnemester Sven Erik Hauberg kan spare 30.000 kr. på den årlige opgave at sandblæse og 
male 24 bøjer, der hører til afmærkningen af farvandet ud for Nysted. Sandblæsningen fore-
går på Materialegården og malerarbejdet foretages i værkstedet ved havnen. Det kan vi kun 
gøre, fordi det efterhånden kun er vandbaseret maling, der anvendes, siger havnemesteren. 
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Havnens brolagte belægning bliver rettet af i havnens sydlige del af kommunens vejafdeling. 

Sabine Ottesen, bryder fra Nysted Brydeklub og træner Ole Petersen skal med det danske 
pigelandshold til Meadville i USA, træningen bliver ledet af den olympiske mester Kurt Angel.

Ellen Gundorff, "Solgården" i Herritslev er død - 90 år gammel og bisættes fra Nysted Kapel.

14. okt. Rådhuset har udstilling resten af oktober måneden: 3 kunstnere fra Esbjerg. Mikael Elmgren 
og Henrik Olesen viser 5 billeder med titlen "Koreografiske voldsscener” samt Lars Nørgård 
med 4 billeder med titler "Skyggespil", "Duellanter”, "Piccolo" og "Våde drømme". 

15. okt. Bent Pedersen holdt "Grønlandsaften" og fortalte og fremviste lysbilleder om slædepatruljen 
Sirius i det nordøstlige Grønland. 

16. okt. Brydebjergskolens cykelture bliver nu gennemført med krav om cykelhjelm. Færdselskontakt-
lærer Ruth Faaborg er gået i gang med at fremskaffe cykelhjelme. 

17. okt. Nysted Campingplads havde et par tusinde flere overnatninger end forventet og i højsæsonen 
har der været udsolgt. - De lokale kom ikke til arrangementerne i Skansepavillonen, der gerne
igen skulle være samlingssted for byens befolkning, sagde lederen af campingpladsen Jan 
Hansen. 

Byhusforeningen kunne godt bruge flere frivillige hænder til renoveringen i Den Gamle Bio-
graf, konstaterer Marianne Chrøis Rasmussen.

Godsejer Stig Husted Andersen har købt endnu 687 hektar skov på Sydlolland og overtager 2 
skove, Langet og Kristianssædeskoven med virkning fra 1. oktober. 

18. okt. Det er ikke alene landmændene der producerer svin. Ventesalen i Den gamle Stationsbygning 
har haft besøg af svin, der har tilført lokalet et image, hvor selv en svinesti er pæn og prober.
Og svin vandrer - til andre offentlige steder for at udøve hærværk - måske for at føle sig 
hjemme. - en stor unødvendig regning skal betales - imens er ventesalen lukket for publikum 
under istandsættelsen

19. okt. Henry Larsen, Nysted holdt foredrag over emnet "Minderne har man da lov at ha” "i Stoppe-
stedet. 

Gårdejer Jens Lærke Petersen, Vantore er død - 59 år gammel og bisættes fra Vantore Kirke. 
Jens Petersen blev tidligt engageret i håndboldsporten og blev en af de bærende kræfter i 
Vantore SGU både som spiller og som formand for bestyrelsen. Han blev hædret for sin lange 
tro tjeneste for idrætten med Idrætssamvirkets Ærespokal i 1996. Ved sin alt for tidlige død 
har klubben mistet en uvurderlig arbejdskraft, en god ven og kammerat. 

20. okt. Kettinge Skole vil supplere undervisningen med læsetræning 1 time om ugen i dansk for 2. og 
3. klasserne. 

22. okt. Menighedsrådene for Kettinge- og Bregninge sogne holdt debatmøde i Kettinge Præstegård 
over emnet: "Skal vi indføre en kirkelig velsignelse af registreret partnerskab?". Sognepræst 
Jens Chr. Nielsen, medlem af arbejdsgruppen som skrev rapporten, indledte debatten, der 
skal prøve at redegøre for problemstillingen i Folkekirken.

23. okt. Menighedsrådet i Øster Ulslev har tidligere postmester Aage Poder som foredragsholder og 
lysbilledfremviser om en rundrejse i Tyrkiet med titlen "Mellem minareter og mavedanserin-
der”. 

Borgerforeningen i Vester Ulslev var på virksomhedsbesøg hos Danisco. 

Nicolaj Lauritsen, 21 år, opstiller på en "Ungdomsliste" som eneste kandidat på listen, der ikke
har et færdigt valgprogram, men udelukkende vil skabe tålelige forhold for ungdommen i 
kommunen.

Fremskridtspartiet og Centrumdemokraterne opstiller ikke til kommunalvalget. 
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Døllefjelde Musse Idrætsforenings formand Frede Justesen har returneret 4.437 kr. til 5 pro-
cent puljen. Vi havde søgt om 13.000 kr. til oprettelse af en særlig fodboldlegeplads - og da 
man ikke kunne få mere end en tredjedel var man ikke interesseret. 

24. okt. Ankers Røgeri, Adelgade 68 i Nysted har specialiseret sig i røget fårekød og mangler nu råva-
rer for at kunne efterkomme forespørgslen. 

25. okt. Borgerlistens kandidatliste er ændret, da Ib Foss Hansen og Knud Hacke har trukket sig. 

Nysted Kunstforening er raget uklar med den unge kunstner Rasmus Hiorth fra Rørholmsgade. 
Træskulpturen er blevet "bortført" af kunstneren til værkstedet i Rørholmsgade og uenigheden
om, hvem skulpturen tilhører, er en del af striden, som advokater nu skal løse. 

Et halmfyr, der slog ud var årsag til at en bygning på Torresvej i Sandager brændte. Ilden fik 
for godt fat i 800 baller halm der var oplagt på loftet. 

Nysted Brydeklub fik 1. pladser ved Rino Jensen, Paw Grøn og Lars Friis og een 3. plads til 
Nicky Sobieraj ved Begynder-turneringen i Nakskov. 

26. okt. Nysted Folkeuniversitets foredrag på Rådhuset: "Guder, faroer og pyramider” ved formanden 
for Dansk-Egyptologisk Selskab, mag. art. Torben Holm-Rasmussen. 

Børnegudstjeneste i Bregninge Kirke med FDF Kettinge. 

Musse Kirke har provst Nils Roland på prædikestolen. 

Anne Lise Jensen, Aarestrupvej 7 i Nysted fylder 70 år. 

28. okt. Gårdejer Kristian Schou Andersen, Bækkeskovvej 15, Kettinge er død efter kort tids sygdom - 
73 år gammel og bisættes fra Kettinge Kirke. 

29. okt. Gårdejer Arne Henriksen, "Østervang", Østvej 4, Herritslev fylder 70 år. 

30. okt. Svend Erik Jeppesen, Gadeparterne 7, Musse kan fejre 25 års jubilæum hos Kettinge Beton-
varefabrik. 

31. okt. Gamle Danses Værn, Kettinge holdt jubilæumsfest for formanden gennem 25 år Arne Holse i 
Kettinge Forsamlingshus. 

Dorrit Larsen lukker Butik Amanda, Adelgade 51, Nysted efter 10 år. 

Teater "Åsen" opførte børneforestillingen "Historier - børn digter med" for de 3 til 8-årige på 
Nysted Bibliotek. 

Lokalhistorisk Arkiv i Nysted har søgt om penge til edb-programmer, således at Nystedkrøniken
igen kan udgives i A5-format - men Ak! - riget fattes penge. Prøv igen næste år, hed det fra 
kulturudvalget. 

1. nov. Allerhelgen blev markeret i Nysted på en måde, som de fleste gerne havde været foruden. Et 
marmorkors brækket af et gravmæle, og korset efterfølgende placeret på hovedet ved kapel-
let. Et tydeligt satanisk tegn, som blev fulgt op ved, at der var indridset sataniske symboler i 
kapellets dør. Hærværk af usædvanlig grov karakter. 

Aase Nættermann, Stofboden i Adelgade, Nysted lægger lokaler til når 3 håndarbejdslære-re/
tekstilkunstnere fra Seminariet for Formgivning i Nykøbing F. skal i praktik. 

Brydebjerg Skoleskak har fået et amtsmesterskab i gruppe F ved Sune Jacobsen. 

2. nov. Nysted Kirke har "Alle Helgensdag" fælles gudstjeneste for Nysted og Vantore sogne med Op-
timistkoret og pigekoret. 

Gårdejer og arkivdirektør Lars Peter Rasmussen, "Skovbogård", Eskemosevej 1,Frejlev fylder 
75 år.
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Stoppestedet har sognepræst Ulla Rasmussen, Slemminge til at holde foredrag om "Agersø - 
livet på øen". 

3. nov. Kvindekredsen for Nysted og Vantore sogne har sognepræst Jens Chr. Nielsen som taler om 
"Helgener - mindeværdige mennesker” i Nysted Præstegård.

Falck har fra dags dato ændret ambulanceberedskabet og der er ikke længere tilknyttet faste 
reddere til Falck-stationen på Skansevej. 

Havvindmøllerne
4. nov. Havvindmøller. Nysted Kommune har fået ret i sine indsigelser mod de foreløbige planer for 

en havmøllepark ved Rødsand. SEAS erkendte, at de ikke havde været opmærksomme på 
Nysteds havn og på de problemer, som projektet ville påføre Nysted. SEAS siger nu, at de ikke
vil afspærre indsejlingen gennem Østre Mærker i byggeperioden, og at havmøllerne heller 
ikke vil spærre for eller hindre sejladsen bagefter. - Vi har nået det vi ville i første omgang, 
siger borgmester Leo Thorsen. - Måske kan det ende med, at man begynder i det fjerneste 
område, længst væk fra Rødsand, sådan som vi har foreslået. 

Aromaterapeut Lisa Høyerby har åbnet klinik i Jernbanegade 2, Nysted. 

Familie- og Samfund Nysted og Omegn havde sammen med Frejlev og Øster Ulslev et arran-
gement i Kettinge Forsamlingshus med foredragsholderen Helga Moos der sagde: Økologi - nej 
tak! og omkring 75 hørte på de økologiske råd og ideer.

En arbejdsgruppe bestående af personalet fra sundhedsafdelingen og socialforvaltningen skal 
inden den 17. november komme med forslag til hvor der kan spares 800.000 kr. på driftsbud-
gettet. Der er ingen politikere i arbejdsgruppen, de får først kendskab til arbejdsgruppens 
resultat på socialudvalgets møde den 17. november-

5. nov. Lokalhistorisk Forening i Nysted arrangerede filmaften med Nysted-filmen "En søstad i krig og 
fred" i Frejlev Forsamlingshus og Børge Stenstrup kommenterede med lokale anekdoter. 
Omkring 80 benyttede sig af tilbuddet og fik en spændende aften. 

Rådhusets udstilling i resten af november: Herold G. Kristensen, København udstiller 8 male-
rier med motiver mest fra kysterne ved Isefjorden og Kattegat. 

9. nov. Unge fra byen og egnen mødte kommunalpolitikere foran Rådhuset med et banner "At være 
ung i Nysted er som at være muldvarp på Bornholm". 

Vælgermøde med de opstillede partier og med kommunaldirektør Søren Lück Madsen som 
ordstyrer i Øster Ulslev Forsamlingshus. Brydebjergskolens 9. klasse var blandt de 120 delta-
gere. Der var 10 kandidater i panelet, da følgende var fraværende: Jim Nielsen (liste J), Ni-
colaj Lauritsen (liste N), Jens Petersen (liste B), Bent Pedersen (liste C). 

10. nov. Adelgades "plast-strømpe" skal efterses med tv-kameraer for at konstatere om tætningen i 
hovedkloakledningen nu er i orden. 

Tidl. træner og æresmedlem i Nysted Boldklub Erhard Thage, Søndergade 18A, Nysted er død 
- 88 år gammel. 

Kommunal kønsligestiling?
11. nov. Nysted kommune offentliggør i henhold til styrelseslovens § 62, stk. 3 en redegørelse over li-

gestillingssituationen mellem kvinder og mænd blandt kommunens ansatte. I ligestillingsrede-
gørelsen kan der bl.a. andet læses at der ingen kvinder er ansat i driftsafdelingen - kun 20 
mænd - samt at der generelt mangler mænd blandt kommunens ansatte, idet 78 % er kvinder 
og kun 22 % er mænd. 

Byrådsmøde
12. nov. Byrådet afholdt ordinært byrådsmøde for åbne døre i byrådssalen på Rådhuset. 

Indholdsfortegnelse



403

• Kassebeholdningen forøges   med 1.085.900 kr. der kommer fra udbetalt indskudskap-
ital i I/S REFA grundet udvidelse med de vestlollandske kommuner. 

• Kassebeholdningen forøges også   med et ekstraordinært tilskud fra Indenrigsministe-
riet på 600.000 kr. 

• 640.800 kr. kommer ikke direkte i kassen,   men posteres intern i forbindelse med kom-
munens overtagelse af Poxy Prints ejendom på Egevænget 2-4. 

• Elevrepræsentanter får 1.000 kr.   i vederlag og for deltagelse i skolebestyrelsesmøder 
100 kr. i diæt for hvert møde, der ikke varer over 4 timer, derefter fordobles beløbet 
indtil 1. april 1998. (Iflg. bekendtgørelse fra undervisningsministeriet). 

• Forslag til retningslinier for kommuneplan   1998-2010 udarbejdet af arkitekt Peter Juel
Jeppesen er godkendt af Byrådet. 

Skatteforvaltningens 6 ansatte har i 1996-97 udført mere arbejde end forudset og plan lagt. 
Der er ændret i 287 oplysninger, hvoraf de 185 har været med forhøjelser på 9.932.645 kr. og 
de 102 med nedsættelser på 2.875.777 kr. i de skattepligtige indkomster. 

Nysted Bogtrykkeri får installeret en Heidelberg offset maskine, der kan klare opgaver med 
fire-farve tryk i en arbejdsgang. 

13. nov. Kettinge Skole afholdt skolefest - også gamle elever var velkomne. 

Politiet var på "høstarbejde" på Vinkelvej i Nysted. Høsten blev fem kilo tørret hamp. 

14. nov. Årsmøde og generalforsamling i Stoppestedet Bagefter oplæsning af Børge Helleskov. 

Krumsøskolen solgt
Krumsøskolen er solgt for 615.000 kr. kontant til Vindbyholt Husholdningsskole. Handelen er 
dog stadig betinget af godkendelse fra undervisningsministeriet, idet husholdningsskolen skal 
betragtes som en ny skole, selvom den i forvejen eksisterer på Fakse-egnen. Der skal under-
vises på en kokkelinie, en bager- og konditorlinie samt i sundhed, kost og fysisk form. Kirsten 
Bruun, der er en af kræfterne bag den nye skole, hævder at skolen ikke er en Tvindskole, 
men at ideologien bag ligger nær ved Tvind-ideerne. 

Nysted kommune på internettet
15. nov. Nysted kommunes hjemmeside på Internettet: www.nethotel.dk/nystedkom/ er nu klar og 

byrådsvalget vil kunne ses på nettet. 

Ekstraordinær generalforsamling og sæsonafslutning i Godsted Boldklub afholdt på Turisten. 

Standerstrygning i Stubberup Bådelaug. 

16. nov. Stoppestedet har fhv. skoleinspektør Arne Heyn, Sundby som foredragsholder over emnet 
"Rundt om Guldborgsund - historisk set”. 

B1990's Forældreforening sælger sin julekalender, der samtidig er en lodseddel. 

DMI's Forældreforening holdt julestue i Døllefjelde Forsamlingshus, hvor hjemmelavede jule-
ting af mange slags, samt gløgg og æbleskiver blev solgt. Flere handlende har allerede meldt 
interesse for næste år. 

Kommunevalget 1997
19. nov. 4.294 vælgere / 3.327 gyldige stemmer / -68 blanke og ugyldige stemmer / i alt 3.395 

stemmer / 79,1 i stemmeprocent 
Stemmefordeling og (mandater) og valgt med *personlige stemmer til det nye byråd: 

• A 1003 (5): Leo Thorsen *457 / Jette Olsen *117 / Lennart Damsbo-Andersen *77 / 
Flemming Hansen *70 / Anette Als *46 

• B 259 (1) / Jens Petersen *162 
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• C 199 (1) / Bent Pedersen *86 
• J 127 (O) 
• L 905 (4) / Bent Bille-Hansen *376 / Anne Tingsted Nielsen *113 / Helle Bækkel *83 / 

Hans Jørgen Hansen *53 
• N 40 (O) 
• V 794 (4) / Arne Høegh *335 / Vagn Brædder *59 / Birthe E. Ludvigsen *58 / Tove 

Andersen *51 
Valgforbund ved kommunevalget: B og L - C og V 

Amtsvalget 1997 gav følgende stemmer til partierne fra Nysted kommunes vælgere: 
Stemmeprocent 79,0 % 
A: 801 - B: 429 - C: 226 - D: 15 - F: 194 - L: 538 - 0: 164 - Q: 11 - V: 724 - Z: 38 - Ø: 37. 

Menighedsrådet i Øster Ulslev har tidligere sognepræst i Nykøbing F. Flemming Helleskov til at
causere om udvandringen til Canada med titlen "De drog vestpå". 

I Døllefjelde Præstegård fortæller Anna og Bent Christensen, sognepræst om rejsen til 
Rusland og Kazakstan. 

Tidligere vaskeriejer "Tine" Katrine Jørgensen, Nysted er død. 

20. nov. Stig Weye er portrætteret i Ole Lindboes bog "Indbildningens kraft". Bogen kan købes i Anne 
Maries Boghandel. 

Initiativgruppen bag Nysted Husholdningsskole indbød til information om den ny skole i den 
gamle Krumsøskole i Øster Ulslev Forsamlingshus. 

Nysted Bibliotek havde "julehygge" med klip af julepynt og meget andet ved Greti Hansen.

Det nye byråd bliver stadig ledet af Leo Thorsen efter et bredt forlig. Aftalerne om konstitu-
eringen af det nye byråd behandles af det nuværende byråd den 10. december på et byråds-
møde. 

Nysted Præstegård har i konfirmandstuen hver torsdag besøg af 12 børn i ni-års alderen. Sog-
nepræst Jens Chr. Nielsen og organist Rikke Juul Thomsen lærer børnene Bibelen, salmerne og
alt vedrørende kirken at kende gennem fortælling, sang og leg. 

21. nov. Nysted Skakklub er i bekneb for gode voksne spillere - og mangler tilgang af unge. I turne-
ringskampe skal der stilles med 8 spillere, så der er ikke stor margen ved afbud.

22. nov. Generalforsamling i Nysted Sejlklub afholdt i klubhuset, Strandvejen 6, Nysted. Bestyrelsen 
har fået forhåndsgodkendt en udvidelse af klubhuset fra kommunen, så man har et grundlag 
at arbejde videre på, fortalte formanden Erik Hauberg, men dog ikke før om 4-5 år. Årets 
regnskab viste et underskud på 11.495 kr. og en egenkapital på 445.273 kr., heri medregnet 
værdi af broer og klubhus, inventar m. v. Til bestyrelsen var der genvalg af Jens Christensen 
som kasserer og Tommy Sørensen som sekretær. Og så var der var afriggerfest om aftenen. 

Herritslev, Døllefjelde og Musse Pensionistforening havde stort besøg til julebasaren i SID-
huset, Herritslev, der med masser af håndarbejde og andre hjemmelavede juleting gav et 
pænt overskud til foreningen, der vil anvende pengene til en julemiddag for medlemmerne.

Øster Ulslev Boldklub har et byggeprojekt til omkring millionen på bedding. Det kniber med 
bade- og omklædningsrum fortæller formanden Eskild Jensen, der regner med at udvide med 
141 kvm. Byggeriet forventes færdigt i 1999. 

23. nov- Nysted Folkeuniversitets foredrag på Rådhuset: "Stjernetegn og horoskoper” og "Astronomiske 
Nyheder fra rumteleskopet" ved lektor, mag. scient. Hans Jørn Fogh Olsen, Brorfelde Observa-
torium. 

Eftermiddagsgudstjeneste i Nysted Kirke for sidste søndag i kirkeåret, har tidligere biskop 
Thorkild Græsholt som prædikant og foredragsholder ved den efterfølgende kirkekaffe i 
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Præstegården, hvor menigheden kan stille spørgsmål. 

24. nov. Generalforsamling i Nysted Landmandsforening afholdt i Frejlev Forsamlingshus og formanden
H.C. Rasmussen kunne oplyse, at et af vintermånedens arrangementer bliver et besøg på 
Grønt Center i Holeby i februar. De 200 medlemmer lægger meget vægt på at se og høre om 
nyt på foreningens vintermøder. Til bestyrelsen genvalgtes H.C. Rasmussen (formand), mens 
Jens Olesen afløste Jens Erik Hansen. På revisorposten var der genvalg til Arne Henriksen. 

Klokkespillet mangler en lokal julemelodi, så hvis nogen har en sådan, udsætter jeg en flaske 
Gammel Dansk, siger Søren Andersen. At lægge en melodi ind i computeren, der styrer klok-
kespillet koster omkring 500 kr. Klokkespillet på Rådhusets facade blev monteret for 10 år 
siden af urmager Søren Andersen fra Virket og kostede dengang 375.000 kr., betalt af en arv 
kommunen modtog efter den tidligere borgmester Bøgelund Thomsen. 

25. nov. Kettinge Fjervarme overtrådte markedsføringsloven, da man tilbød gratis installation ved 
hurtig tilslutning, fastslår Forbrugerombudsmanden og selskabet kan straffes med bøde. En 
lokal beboer har klaget til Forbrugerstyrelsen. Kettinge Fjernvarmes formand Hans Pejter 
Larsen siger at hele kampagnen blev tilrettelagt og ført af Fjernvarmens Informationsfond, 
som er oprettet for at varetage både producent- og forbrugerinteresser og jeg tror, der er 
sket nogle misforståelser i kommunikationen mellem os og Forbrugerstyrelsen. Sagen har 
været til behandling i snart et år. 

26. nov. Årsmøde hos Danmarks Naturfredningsforening's lokalkomite i Nysted afholdt i Den Gamle 
Stationsbygning. Amtets tilbud i foråret om lokal "pasningspleje" af en fredet gravhøj, har vi 
ikke hørt om siden vi gav tilsagn, sagde formanden Kurt Frederiksen og beklagede at lokale 
politikere havde fået en opfattelse af, at lokalkomiteen var passiv i debatten omkring den 
planlagte vindmøllepark syd for Rødsand. Til bestyrelsen var der genvalg til Kurt Frederiksen 
(formand), Lars Jacobsen (næstformand) og Palle Sørensen. Thorben Sparre blev valgt til 
suppleant i stedet for Pernille Fog. Bagefter var der lysbilledforedrag om ulvens levemulig-
heder i Europa ved biolog Freddy W. Christiansen. 

"Billedkunstnere i Storstrøms Amt". Amtets Kunstudvalg har bl. andet portrætteret 4 lokale 
kunstnere: Stig Weye, Birte Troest, Kis Nellemann og Heidi Arndt i sin smukke illustrerede bog,
der kan købes hos Turistforeningen formedelst 110 kr. 

27. nov. Generalforsamling i Døllefjelde-Musse Idrætsforening. Formanden Frede Justesen løftede slø-
ret for den rapport et arbejdsudvalg under foreningen har udarbejdet ud fra medlemmernes 
efterlysning, på sidste generalforsamling, af flere og andre aktiviteter end fodbold. Til besty-
relsen var der nyvalg til Rie Lærke Hansen og Arne Møller Petersen i stedet for Arne Petersen 
og Tom Nielsen, der ikke ønskede at fortsætte. Genvalg til Ole Bundgård og Frede Justesen. 

Bo og Naboskab i Nysted inviterer til besøg i det nye aktivitetshus i Ny Østergade 4. Det gamle
aktivitetscenter var i mange år på Krumsøskolen, hvilket gav store problemer med transport. 
Entreprenør Troels Jørgensen har lejet bygningen ud til amtet for 10 år. 

Brydebjergs skakhold fik sølvmedaljer ved amtsskolemesterskaberne i C-rækken for fire-
mandshold: Sune Jacobsen fra 2. klasse, Morten Skotte, Morten Pedersen og Jeppe Pedersen 
alle fra 4. klasse. 

28. nov. Nysted Biogas-anlæg - det første i amtet og største i Østdanmark - var mål for en af amtets 
grønne ture.

Tandtekniker Børge Stenstrup, Adelgade 49, Nysted kan fejre 50 års virksomhedsjubilæum 
med reception i Kettinge Forsamlingshus. 

Ældre Sagen i Nysted arrangerede foredragsaften med forfatter og skuespiller Mimi Heinrich, 
som fortalte og læste: "Man siger da ikke nej til livet" i Stoppestedet. 

29. nov. FDF Kettinge holdt julemarked i lokalerne på Kettingevej 62, hvor der blev solgt advents- 
kranse, dekorationer, pynt og julesager. 
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Standerstrygning i Nysted Bådelaug. 

Byrådsmedlem og sygeplejerske Jette Olsen, Strandvejen 61, Nysted har nu taget sin mands 
efternavn: Thorsen. Det er nu officielt godnat med "Go 'gamle fru Olsen". 

30. nov. Kettinge Menighedsråd inviterede efter gudstjenesten i Kettinge Kirke på kirkekaffe i Præste-
gården. 

Jul i Nysted anno 1997
I Handelsstandsforeningens juleoptog i Nysted by deltog 12 foreninger og i spidsen gik Jensens
New Orleans Band og spillede. Optoget myldrede af pingviner, nisser, negre - især en dansen-
de høvding med bar overkrop og bastskørt, iført en stor flaske soya, - hest, biler, kaner og 
meget andet. 

• 1. præmien på 1.250 kr. tog Nysted Spejderne for deres negerlandsby. 
• 2. præmien gik til B 1990's Forældreforenings pingviner og 
• 3. præmien til Nysted Sejlklubs Jullerup Færgeby. 

Juletræet blev tændt af borgmester Leo Thorsen, der overrakte præmier og holdt tale. 

• Årets juletræ på "Rådhustorvet" er skænket af Inge og Knud fra Kettinge og 
egenhændigt fældet af Svend Bille. 

• Juletræet på Gammel Torv er skænket af Aalholm. 

Hvem er de hærværksmænd der lørdag aften og nat har moret sig med at skrue 80 elpærer ud
af fatningerne og derefter knust dem !!!?

• Nysted Brydeklub havde åbne klublokaler til deres årlige julehygge med salg af gløgg 
og æbleskiver efter juleoptoget. 

• Nysted Musikskole havde lånt lokaler hos tidligere Butik Amanda, hvor de solgte lod-
der og udstillede de mange sponsorerede præmier fra byens handelsstand.

• Nysted Kræmmermarked havde "Nissebanden" til at spille og synge i anledning af 1. 
søndag i advent. 

• Stoppestedet indbød til sin 3. julebasar. Mange der havde overværet juleoptoget kom 
til basen for at købe ind blandt de mange juleting, der var udbudt til salg og omsæt-
ningen blev på 7.500 kr. og pengene går til arbejdet i Stoppestedet.

1. dec. Brydebjergskolen har juletræsfest med mødepligt. Skolen skal iklædes julepynt og det skal 
alle være med til. Omkring 500 elever, forældre og lærere deltog i julefesten. 

Brydebjerg Skoleskak har fået sin første danmarksmester: Sune Jakobsen, 8 år.

Dagli'Brugsen i Kettinge er blevet kollektør og kan nu sælge lodsedler til Landbrugslotteriet. 

2. dec. Kirkekoncert i Kettinge Kirke med Højreby-koret under ledelse af Ulla Schwartz var arrangeret
af Kettinge og Bregninge Menighedsråd. 

Kommunens tekniske udvalg har besluttet at nedlægge den offentlige sti (matr. nr. 10 b Store 
Musse by, Musse) der går fra Musse Møllevej til Sakskøbingvej og lade den udgå som færdsels-
areal. 

- Det er simpelthen for dårligt, sagde formanden for teknisk udvalg, Bent Pedersen om et nyt 
omfattende hærværk på bus-ventesalen i den gamle stationsbygning. Hærværksmænd (eller 
kvinder) har ødelagt den nyistandsatte ventesal. Nu bliver vi tvunget til at aflåse ventesalen 
hver aften kl. 20. 

Kettinge Møllelaug
3. dec. Initiativgruppen indkaldte til stiftende generalforsamling for Kettinge Møllelaug på Kettinge 

Skole. Repræsentanter fra Gedesby Møllelaug fortalte og viste film. Det kommende møllelaug 
i Kettinge vil gerne overtage møllen fra kommunen, da den i privat eje kan søge fondsmidler. 

Indholdsfortegnelse



407

Helga Jacobsen, Frejlev og Edith Løje, Taagense, døtre til Christian Hansen (den sidste 
møller), deltog i mødet. Til midlertidig bestyrelse blev der valgt Anders Bondo (formand), 
Hans Rasmussen (kasserer), Ib Henriksen (sekretær) samt Jesper Pedersen, Benny Nielsen og 
Ove Juncker. Som suppleanter Knud B. Hacke og Lars Peter Rasmussen. Helga Jacobsen blev 
valgt som revisor. Der skal holdes ordinær generalforsamling i januar, hvor Nysted Kommune 
og Turistforeningen hver skal udpege et medlem til bestyrelsen iflg. vedtægterne.

Genbrugsbutikken i Nysted, Adelgade 37, har så stor omsætning, at der nu af fortjenesten, 
kan uddeles 42.000 kr., siger formanden sognepræst Jens Chr. Nielsen på det afholdte besty-
relsesmøde. Af de i alt 66.000 kr. i år er halvdelen givet til Ældrerådet. Menighedsplejen i 
Nysted får 6.600 kr. til sit arbejde, mens de sidste 26.400 kr. gives til Dansk Santalmissions og 
Det danske Missionsselskabs arbejde i Asien og Afrika.

4. dec. Øster Ulslev Kirke har Ramund Kværnø som gæsteprædikant, hvorefter der er julehyggeefter-
middag i Øster Ulslev Præstegård med kaffe og hjemmebag samt højtlæsning og julesang. 

Kvindekunst på Rådhuset i hele december måned. Birgit Svane og Edith Vinther udstiller 
malerier. Gunilla Holm og Conny Tranekær udstiller tekstilkunst. 

Nysted Badmintonklubs unge viste 30 forældre i Kettinge-hallen, hvordan en juleturnering i 
badminton også kan spilles. Show-badminton med balloner på banen, klap for øjet og straf-
point. Inge Pilt Nielsen håber at kontakten til forældrene kan fortsætte.

5. dec. "Mariehønen", den lille bus der bruges til transport af ældre og handicappede er ved at være 
tjenlig til udskiftning. Stoppestedets Venner, Genbrugsbutikken og Ældrerådet skal sammen 
opspare midler til en ny bus med lift. Der er bevilget 15.000 kr. af PUF-midler. Bussen vil 
koste ca. 220.000 kr. 

6. dec. FDF Kettinge har julemarked. 

Naturklagenævnet har afvist en række klager over forholdene omkring godkendelsen af bio-
gasanlægget i Kettinge. "Der findes ikke at være grundlag for at tilsidesætte Storstrøms Amts 
vurdering af, at biogasanlægget ikke er omfattet af planlovens krav om udarbejdelse af 
regionplantillæg med miljøvurdering (WM)". - dermed BASTA. 

8. dec. Familie og Samfund Øster Ulslev indbød til julearrangement i Vester Ulslev Forsamlingshus og 
kordegn Anne-Lise Amstrup, Odense causerede over julens traditioner. 

Nysted Skole har juleaften i dag med Luciaoptog, jule-/klippe-/hyggeaktiviteter og med 
mødepligt som på en skoledag.

Årets bymester i skak blev igen i år Kurt Stoltze. 

Visse bygninger i Det gamle Garveri i Adelgade 8 er nu i en sådan stand at der er risiko for 
nedstyrtning. Teknisk udvalg har behandlet sagen, idet ejendommen er bevaringsværdig og 
derfor ikke blot kan nedrives. Kommunen har ikke penge til istandsættelse. Stiftsmuseet i 
Maribo har derfor fået en henvendelse om evt. anvendelse af bygningen, der i 3 generationer 
har været garveri i slægten Bischoffs eje. 

9. dec. Sognemødet i Øster Ulslev Præstegård havde besøg af biskop Holger Jepsen der talte over 
emnet: "Den danske Salmebog, et historisk strejftog". 

Nysted Efterskoles bestyrelse har fået Leif Viedecrantz som ny formand. Steen Krogh Clausen 
har afgivet formandsposten mod i stedet at blive næstformand. 

Ordinært byrådsmøde
10. dec. Byrådet afholdt ordinært byrådsmøde for åbne døre i byrådssalen på Rådhuset. 

• Lejlighedsvis vikardækning beskæres   voldsomt fra 490.000 kr. i 1997 til 150.000 kr. i 
1998 med 60.000 kr. hver til Kettinge og Brydebjerg og 30.000 kr. til Nysted. Besparel-
sen betyder at der ikke kan gives læreruddannet vikariat, hvilket er accepteret af 
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skolelederne. 180.000 kr. kan derfor gå tilbage i kommunekassen. 
• Den ny beredskabsplan indeholder   blandt andet nedlæggelse af en del branddamme. 

Kun de der er forsynet med betonsider indgår i den fremtidige plan. Resten erstattes 
af Falcks tankvogne.

Det nye byråd
Byrådets konstituerende møde afholdt i byrådssalen på Rådhuset foregik helt uden sværdslag 
efter de aftaler der i forvejen var indgået og mødet blev den officielle blåstempling af 
aftalerne. Bent Bille-Hansen ledede valget af borgmesterposten, som ældste byrådsmedlem, 
Leo Thorsen blev enstemmigt valgt. 

Til de 3 stående udvalg blev følgende valgt: 
• Socialudvalget: Arne Høegh (formand), Bent Pedersen, Jette Thorsen, Flemming 

Hansen og Helle Bækkel 
• Teknisk udvalg: Vagn Brædder (formand), Lennart Damsbo-Andersen, Tove Andersen, 

Birthe Ludvigsen og Hans Jørgen Hansen. 
• Undervisnings- og kulturudvalget: Bent Bille-Hansen (formand), Annette Als, Anne 

Tingsted Nielsen, Jens Petersen og Tove Andersen. 
• Økonomiudvalget: Borgmesteren, de 3 udvalgsformænd og Jette Thorsen. 
• 1. viceborgmester: Hans Jørgen Hansen. 2. viceborgmester: Arne Høegh. 
• - Det eneste det holdt hårdt med var navneskiftet for Jette "go'e gamle fru Olsen" til 

Thorsen. 
• Børne- og ungeudvalget: Lennart Damsbo-Andersen, Birthe Ludvigsen og Bent Bille-

Hansen.

• Skatteankenævnet: Ebbe Balch Sørensen, Jens Petersen, Gunnar Jeppesen, Tommy 
Romme og Søren Ravn Nielsen. 

• Beredskabskommissionen: Leo Thorsen, Jesper W. Petersen, Ib Foss Hansen og Bent 
Pedersen. 

• Vurderingsmænd til nævn vedr. befordringsmidler for krigsmagt og civilforsvar: Ib 
Jensen og Flemming Petersen. 

• Kommunens styrelse under krig eller truende udsigt til krig: Hans Jørgen Hansen og 
Arne Høegh. 

• Hegnssynsmænd samt vurderingsmænd i. h. t. mark- og vejfredsloven: Anders Bondo, 
Jørn Ringsing og Bent Louis Jensen. 

• Landvæsensnævn: Palle Lærke Hansen og Bent Løje. 
• Grundlisteudvalget: Byrådets økonomiudvalg. 
• Fredningsnævnet: Lennart Damsbo-Andersen. 
• Lokalnævnet vedr. politi: Bent Bille-Hansen. 
• Turistforeningens bestyrelse: Flemming Hansen. 
• Jens Hassing og Hustrus Legat: Leo Thorsen og Helle Bækkel. 
• Sportscentrets bestyrelse: Bent Bille-Hansen og Vagn Brædder. 
• Revisorer til Krumsøarkivet: Bjarne Nielsen og Gitte Pilemand.
• Huslejenævnet: Jørn Poulsen og Jens Weiss. 
• Byhusforeningens bestyrelse: Lennart Damsbo-Andersen. 
• Bestyrelsen vedr. Aarestrups Hus: Jette Thorsen. 
• Bestyrelsen for Nysted Biogas: Bent Pedersen i byggeperioden, derefter Hans Jørgen 

Hansen. 
• Klagerådet: Birthe Ludvigsen og Hans Jørgen Hansen. 
• Koordinationsudvalget vedr. personalet: Leo Thorsen, Arne Høegh og Bent Bille-

Hansen. 
• Bestyrelsen for Sølund Jordbrugsskole: Bent Bille-Hansen. 
• Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere: Anne Tingsted Nielsen, 

Børge Stenstrup og Jette Thorsen. 
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• Kommunernes Landsforenings delegeretmøde: Leo Thorsen. 
• Bedriftssundhedscentret: Søren Lück Madsen. 
• Lollands Elektricitetsforsynings bestyrelse: Lennart Damsbo-Andersen og Ib Henriksen.
• REFA: Leo Thorsen. 
• Levnedsmiddellaboratoriet: Birthe Ludvigsen. 
• Lolland-Falster Airport: Hans Jørgen Hansen og Tove Andersen. 
• Knallertbanen: Tove Andersen og Annette Als. 
• Fællesudvalget for de fem østlollandske kommuner: Leo Thorsen og Arne Høegh.
• Fælleskommunal skolelægeordning: Jette Thorsen. 
• STS: Leo Thorsen. 
• Margretheskolens forbundsstyrelse: Bent Bille-Hansen. 
• SEAS: Vagn Brædder. 
• Erhvervsråd Lollands repræsentantskab: Arne Høegh. 
• Folkeoplysningsudvalget: Annette Als, Tove Andersen og Anne Tingsted Nielsen.
• Ungdomsskolebestyrelsen: Annette Als og Jens Petersen. 
• Skolebestyrelsen Brydebjergskolen: Annette Als. 
• Skolebestyrelsen Kettinge Skole: Tove Andersen. 
• Skolebestyrelsen Nysted Skole: Anne Tingsted Nielsen. 
• Valgstyrelsen: Økonomiudvalget. 

Kettinge Skole holdt Luciafest med pigerne fra 6.- og 7. klasse. 

12. dec. Ældre Sagen Nysted inviterede til julehygge i Stoppestedet og pastor Ramund Kværnø fortalte
om julen. 

Brydebjergskolens 5. klasse gik Luciaoptog efterfulgt af klassens drenge der uddelte Lucia-
brød. Derefter opførte de 24 elever fra 5. klasse et julespil: "De forsvundne julekager”. 

13. dec. Døllefjelde-Musse-Herritslev Husholdningsudvalg havde julehyggeeftermiddag i Døllefjelde 
Forsamlingshus med børn fra Brydebjergskolen, der sang Luciasange. Lokale amatører 
"Harmonika-gnisten" fra Nysted underholdt. 

Julekoncert i Godsted Kirke arrangeret af Menighedsrådene i Godsted, Øster Ulslev og Vester 
Ulslev sogne. Medvirkende var organist Gerda Clausen sammen med Lene Høg Jensen på 
tværfløjte og kirkesanger Anne Høeg. 

"Kysten" er solgt til Københavns kommune - MEN der er ikke givet tilsagn fra Nysted Kommune 
om brugen af ejendommen til uddannelsescenter for tidligere narkomaner. Afklaring kan ikke 
forventes i år. 

14. dec. Familiegudstjenesten i Nysted Kirke havde Luciaoptog med Nysted Skoles piger fra 6. og 7. 
klasse. Kirkens korskole sang adventssalmer og sange. 

Kettinge Kirke havde Lucia-gudstjeneste med elever fra Kettinge Skole.

Nysted Børnehave har for små lokaler til den årlige julefest med 75-80 børn samt deres for-
ældre. Nysted Skole lægger lokaler til, så børnene kan danse om juletræet. 

15. dec. Valborg Petersen er stille sovet ind på Kastaniely, Kettinge og bisættes fra Nysted Kirke. 

Julekoncert i Vester Ulslev Kirke med Krumsø Koncertband og elever fra Nysted Musikskole 
arrangeret af Menighedsrådet. 

Teknisk udvalgs nedlæggelse af Musse Møllevej gangsti mellem Bramsløkkevej og Sakskøbing-
vej har fået beboere til at protestere via læserbrev. 

Valborg Mortensen, Rosenhaven 1, Nysted fylder 90 år. 

Restaurant Tidende Aps og LF Facader Aps er begæret konkurs af 2 kreditorer med et krav på 
181.000 kr. 

17. dec. Nysted Kirke og Præstegård havde ældrejul arrangeret af menighedsrådene og sognepræsten.
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Herritslev Pensionistforening holdt julefest i SID-Huset. Kettinge Kirke og Præstegård havde 
julefest. 

18,dec. Borgerlistens årsmøde gav genvalg til bestyrelsen af formanden Hans Jørgen Hansen, Kurt K. 
Brædder og Ib Foss Hansen. Suppleantposter til Jytte Christiansen og Ivan Jensen. - Konsti-
tueringsaftalen med 14 mandater ligner en stor enighed, men fakta er, at vi kun er enige om 
borgmesterposten og udvalgsposterne, sagde Hans Jørgen Hansen i sin beretning.

19. dec. Integration af bosniske flygtninge slutter i april 1999 fremgår det af en redegørelse fra social-
forvaltningen. 

20. dec. Fhv. amtsvejmand Ejner Ottesen, Karlebyvej 23, Øster Ulslev fylder 70 år. 

Børneoverlæge og præstekone i Nysted Lise Bjerglund Nielsen fylder 50 år. 

Pia og Flemming Larsen fortsætter driften af Hydro-Texaco-tanken selvom ejeren er gået 
konkurs. 

Nysted bitingsted
Bitingstedet i Nysted skal ikke længere behandle domsmandssager, har dommer P. Koch 
Jensen, Nykøbing F. bestemt. 

21. dec. Nysted Kirke havde julekoncert med kirkens pigekor der sang danske- og engelske julesalmer. 
Vanja Dorph-Jensen og Katrine Larsen spillede harpemusik. Konfirmander, korsangere og 
sognepræst Jens Chr. Nielsen foredrog "De ni læsninger”. 

22. dec. Billedhugger Ole Bjørn Krager, Nysted har modtaget 10.000 kr. fra "Billedhuggeren, professor 
Gottfred Eickhoff og hustru, maleren Gerda Eickhoffs Fond". 

23. dec. Juletræerne foran Rådhuset og på Gammel Torv har igen været udsat for tyveri. En snes 
pærer er igen monteret af kommunens folk. 

TeleDanmark har opfundet en ny vedligeholdelsesfri telefonboks og opstillet den foran Råd-
huset - man installerer ganske enkelt ingen telefon i boksen.

TeleDanmark har opfundet en ny vedligeholdelsesfri telefonboks og opstillet den foran Råd-
huset - man installerer ganske enkelt ingen telefon i boksen.

Hash-problemer har fået Nysted Efterskole til at bortvise elever. På Kettinge skole har man 
bemærket problemet på nogle af de store elever, siger viceskoleinspektør Steen Blom. 

24. dec. Dansk Røde Kors indbød igen til julefest for enlige og ægtepar i Kettinge Præstegård. 

28. dec. Byhusforeningen arrangerede gammeldags juletræsfest i Den gamle Biograf i Jernbanegade 
med levende musik. Julemanden uddelte sammen med sin dejlige kone julegodter ud til 40 
børn og 20 voksne. Bestyrelsen kunne glæde sig til at kunne disponere over 15.000 kr. givet 
som tilskud af Lolland-Falster og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond. 

Øster Ulslev Forsamlingshus havde årets store juletræsfest arrangeret af bestyrelsen. 

31. dec. Nytårsgudstjeneste i Kettinge Kirke. 

Kolofon
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• Indskrevet på PC i Windows 3.11 - MSOffice - Word 6.0
• Skrifttype: ARIAL NARROW - 12 punkt*
• Kildemateriale: Folketidende, Nysted Avisen, Fritids Nyt, Seniorbladet, Byrådets 

dagsorden: Referat for åbne døre
• Forsiden er tegnet af Gress i 1978. (Mappen "Motiver fra det gamle Nysted" kan købes 

på Turistbureauet)

*[red: Denne nyredigerede elektroniske udgave er skrevet med 10 punkt Trebuchet]
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1998
Af endnu ukendte årsager blev Krøniken ikke ført i året 1998.
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1999: Forsiden af den trykte udgave
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1999: Forord til den trykte udgave

Kære borgere i Nysted Kommune.

Det er ret enestående, hvor meget og hvor mange borgere der bruger og forbruger tid til 
humanitære, kulturelle, sportslige og almene gøremål.

En særlig tak til alle dem. der med stor arbejdsindsats, tålmodighed og megen flid har 
etableret og drevet kulturhus "Den Gamle Biograf”.

Når der her er skrevet om alle disse borgeres aktiviteter er det for at give et billede af, hvor 
meget det egentlig fylder i hverdagen og for om føje år kunne se, hvor meget - eller hvor lidt,
der skete i året 1999.

Ved at købe Nysted Krøniken og ved at være medlem af Lokalhistorisk Forening støttes 
Nysteds lokalhistorie der omfatter følgende sogne: Vester Ulslev - Øster Ulslev - Godsted - 
Herritslev - Bregninge - Kettinge - Døllefjelde - Musse - Nysted Landsogn og Nysted Købstad.

En tak til kulturforvaltningen for økonomisk støtte for udgivelsen af Nysted Krøniken 1999

Redaktion og layout
Jørn Just

1999
Jan. • Nysted Kommune har 5.452 borgere fordelt på 

• 2.762 hankøn og 2.690 hunkøn. 
• Der er 398 børn under seks år, 
• 628 børn i skolealderen op til 16 år, 
• 362 unge mellem 17 og 24 år og 
• af "erhvervsaktive" i alderen 25 til 64 år er der 2.961. 
• 1.103 er pensionister over 65 år. 
• Kommunens 2 ældste borgere er 96 år. 

1. jan. Samarbejdet mellem Falck og Nysted Kommune blev i 1998 udvidet med en aftale om patient-
transport kunne stationsleder Jens Vest oplyse ved Falcks Nytårsparade i Nysted. Kravene fra 
Beredskabsstyrelsen er blevet lempet en del, og i den nye brandkontrakt skal udrykning med 
sprøjte og tankvogn med seks mand stadig udføres inden for fem minutter. Tre nye brand-
mænd er ansat: Bo Søgaard, Palle Bech og Flemming Larsen. 

Øster Ulslev Menighedsråd har ansat Per Bjørnskov Madsen, Øster Ulslev, som ny graver, og 
han afløser dermed Jonna, der har været vikar i en lang periode. 

Kirkens mangeårige kasserer Peder Jensen har valgt at sige sin stilling op efter 25 års samvit-
tighedsfuldt kassererarbejde først i Vester Ulslev og senere i Øster Ulslev. Som ny kasserer er 
Merete Madsen, Grønnegade, valgt. 

Godsted Menighedsråd får også ny kasserer. Else Marie Aage, Godsted er ansat og afløser Bi-
rgitte Pedersen. 

2. jan. På Rådhuset udstiller Lisbeth Elgaard, Nysted købstad, sine billeder i papirklip og riveteknik 
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indtil 29. januar. 

- Og så var der overraskelser til seks bilister, der parkerede i Adelgade. Ebbe Thiesen, 
politiassistent, uddelte girokort til de heldige. - Politiet er skam på gaden. 

4. jan. Posthuset skal flyttes til Super Brugsen og degraderes til postekspedition ligesom i Kettinge. 
Nysted Kommune mister sit posthus, pladsen skal bruges til sortering af post.

6. jan. Ved en sammenkomst i Stoppestedet modtog pastor emeritus Børge Helleskov tak for sin 
mangeårige indsats, som leder af besøgstjenesten i Nysted. Hvervet overtages af Kettinge-
Bregninge præsteparret Karen Hansen og Ramund Kværnø. 

7. jan. Klagen fra Danmarks Naturfredningsforening er afvist. Lukningen af de to adgangsveje til sko-
ven Aalholm Hestehave er i orden fremgår det af kendelsen fra Naturklagenævnet. Det er ikke
en endegyldig afgørelse, for vi kan gå i retten med den. Det har vi desværre ikke råd til, siger
Kurt Frederiksen, Nysted Afd.

Folketidende for 75 år siden: 
Trafikassistent Knudsen løb sammen med sin 15-årige datter på skøjter fra Nykøbing 
Havn til Nysted. De tog toget hjem. 

8. jan. Brydebjergskolens 5. klasse opfører skolekomedien "Da trolden stjal prinsessen" med lærer 
Torben Nielsen som instruktør og med ungdomsskolens teatergruppe Sløjfens deltagelse med 
musik- og lysanlæg. 

9. jan. Søndagsåbning er blevet en ekstraomsætning i Dag'li Brugsen i Kettinge. Uddeler Ole Nielsen 
lavede forsøget for at få kunderne til at købe lokalt og ikke køre til Netto. Forsøget varer 
1999 ud. 

Igen i år er der ombytning af det brugte juletræ til en gratis levende busk hos Per Hansen på 
Genbrugspladsen, hvor træerne bliver omdannet til flis. Det benyttede 490 borgere sig af.

12. jan. Lokalhistorisk Arkiv vil forsøgsvis udvide åbningstiden til også at omfatte den 2. tirsdag i må-
neden mellem kl. 10-12. Da Krumsø-arkivets arkivalier nu er i Stationsbygningen, forsøges der
med en åbningstid der tilgodeser borgere i Øster- og Vester Ulslev. Åbningstiden er afstemt 
efter Landsbybussen. 

Folketidende for 75 år siden: 
Maleren Olaf Rude, søn af fhv. gårdejer Rude i Frejlev, har fået tildelt det Anckerske 
Legat. Ved siden af den ret betydelige sum, hvormed legatet udbetales, 4500 kr., er 
det tillige en kunstnerisk anerkendelse af stor værdi for den unge kunstner. 

13. jan. Dommer Poul Koch Jensen er en tynget mand med for tunge sager. Det kan efter dommerens 
mening løses ved at hans advokatkollegaer stiller en sækkevogn til rådighed, når der en gang 
om måneden er civile retssager i Nysted Biting. 

Jørgens Køreskole er navnet på den nystartede køreskole med Jørgen Holmelund, lærer på 
Nysted Efterskole, som ejer. Der startes med et teorihold i Den Gamle Biograf.

14. jan. Folketidende for 25 år siden: 
En fuldt færdig Kettingehal kan præsenteres ved den officielle åbning af hallen på 
lørdag formiddag med kostbart udstyr fra pengeinstitutter og 1000 kr. fra Nysted 
Kommune. 

15. jan. Livingstone åbner igen efter en pause på fire uger. Bevillingen for udskænkning blev i går gi-
vet til Tina Jensen, der sammen med Hakan Harun, Hakan Pizza i Adelgade, har købt stedet. 

Nysted Avisen for 75 år siden: 
"Mignon” hedder Biograf teatrets Film for denne uge - p. t. arbejdsløse organiserede 
Arbejdere med Hustruer har gratis adgang om Torsdagen. 

19. jan. Der er kommet 13 indsigelser mod lokalplanerne for vindmøller. Amtet har indsigelser mod 
afstanden mellem de tre klynger vindmøller; der er lavet lokalplaner for. Bliver man ikke 
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enige kan afgørelsen ende i Miljøministeriet. 

20. jan. Byrådsmøde på Rådhuset blev aflyst, der var ingen presserende sager. Revurderingen af kom-
munens anlægsbudget må vente til februar. 

21. jan. Får Herritslev igen et snedkeri? Bygningerne, hvor Snedkerfirmaet Emil Larsen & Sønner, Bag-
strædet, havde til huse, er solgt til snedker Dieter Hoppe, Bregninge, der søger landzonetil-
ladelse til at drive snedkeri igen. 

22. jan. Maskinmester Jesper Dose, Nysted, bliver Palle Johansens afløser som driftsleder af Nysted 
Biogas' anlæg i Kettinge og tiltræder den 1. februar. Der var 17 ansøgere til stillingen.

Nysted Avisen for 75 år siden: 
Nysted-annonce: Landmandshotellet Onsdag d. 23. kl.3 - Konsulent & Konditor Simon-
sens Kursus i Hjemmebagning. Undervisning i 20 fsk. Kager og Is m.m. Butterdejg, 
Kransekage. Kendte Husmødres og Skolers fineste Anbefalinger. 2 kr. pr. Deltager. Fo-
redragsforening og Kvindeforening 1 kr. pr. Deltager. Brødet gratis. 

24. jan. Nysted Folkeuniversitet har lektor Bent Iversen som foredragsholder over emnet "Rom - en by 
og et begreb".

25. jan. Storstrøms Amts Center for Børn og Unge kom på uanmeldt besøg hos Nysted Husholdnings-
skole for at undersøge forholdene, siden det i sidste uge kom frem, at skolen uden den nød-
vendige godkendelse er opholdsted for anbragte børn under 18 år med store sociale proble-
mer. Der er ansøgt i Undervisningsministeriet, men grundet særlov om Tvind-skolerne, er der 
uafklarede spørgsmål om godkendelse og dermed statsstøtte. 

Nysted Avisen for 75 år siden: 
En Roklub søges dannet i Nysted. Møde desangaaende afholdes paa Hotellet Mandag 
Aften.

29. jan. Fredelig generalforsamling hos Det Konservative Folkeparti i Nysted. Der var ro i lejren, for-
tæller formanden Bent Petersen. 22 medlemmer var fremmødt. Formanden blev genvalgt li-
gesom bestyrelsesmedlem Mary Pontoppidan. Frank Strømsted gik ud af bestyrelsen og nyvalgt
blev Per Malmstedt. 

Nysted Kommune bruger næsten dobbelt så meget på sygedagpenge pr. indbygger end 
amtsgennemsnittet. Det har betydet at budgettet for 98 er overskredet med 1.6 millioner, der
var afsat 3 millioner, men facit blev 4.6 millioner kunne det konstateres på socialudvalgets 
møde. 

30. jan. Så er der igen premiere i Øster Ulslev Forsamlingshus kl. 19.30. Pisterne opfører "Gl. Brokke-
rier". Med Verner Thomsens musik er der dans efter forestillingen. Helle Bækkel er forfatter 
og Eva Thomsen regissør for de medvirkende: Jenny Ottosen, Hans Peder Ottosen, Helge Nor-
ling, Margit Rasmussen, Jørgen Madsen, Egon Bækkel og Gerda Madsen. 

Folketidende for 125 år siden: 
Kettinge Sogns Læseforening afholder sin årlige generalforsamling i Frejlev Skole 
søndagen den 1. februar d.å., hvortil medlemmerne indbydes. Kontingent betales og 
bestyrelsen vælges. N. Larsen, pt. Formand. 

2. feb. Kunst på Rådhuset er i denne måned Malerklubben Hugins 6 medlemmer fra Falster og så 
Verner Hansen fra Frejlev, der udstiller deres billeder. 

Socialudvalget vil forsøge at spare 1,2 millioner over en ti-årig periode. Hjælpemidler kan 
leases via det private firma Zealand Care der har fremsendt et tilbud under forudsætning af 
et befolkningsgrundlag på 35.000 så et samarbejde med andre kommuner er en nødvendig-
hed. 

En bagatelgrænse er dyr for de små kommuner, vi bliver snydt for tilskud staten har afsat på 
190 millioner, fordi der laves del puljer i første omgang på 28 millioner og det giver os 22.000 
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kr., hvilket er under omtalte grænse, siger borgmester Leo Thorsen. Det Skæve Danmarks 
forretningsudvalg vil tage en snak med Kommunernes Landsforening om det. 

3. feb. Livingstone i Østergade har åbningsreception med stort koldt bord og med gratis fadøl. 

4. feb. Driftsleder Jesper Dose efterlyser storkøkkenaffald og alt organisk affald fra industrien. Ny-
sted Biogas leverer varmeudvikling fra anlæggets gasmotor i form af strøm til SEAS, dog ikke 
om sommeren da der ikke er afsætning til værkets fjernvarme i Kettinge. Hvis der sker en 
sammenkobling til nettet i Nysted Fjervarme, kan der overføres varme fra Biogas til nettet. 

5. feb. Grønt Råd skal have ny formand efter Ellen Varming, der udtræder af styringsgruppen grundet
flytning til Københavnsområdet. Gruppen består fremover af Lars Jakobsen, Kirsten Frandsen 
og Christian Tortzen. Gruppen vil konstituere sig på et senere møde. 

Storstrøms Amt står fast mod havmøller ved Rødsand. Amtet ønsker en undersøgelse, der på 
ny sammenligner de forskellige placeringsmuligheder, inden man vælger den bedste. 

Nysted Børnehave skal prioritere nye og enklere måder at udføre det pædagogiske arbejde 
på. Vi skal ned, det kan vi ikke undgå, siger Aase Krøyer. Det betyder mere alene arbejde med
en større gruppe børn. Børnehaven har lige nu 49 børn på fuldtid og 8 på deltid.

7. feb. Nysted Rotary Klub fylder 40 år og har besluttet at oprette en fond til støtte for ungdomsud-
dannelsen i Litauen ved løbende at invitere en studerende derfra til Nysted-området med 
rejse og ophold betalt. Fonden har modtaget en pengegave fra venskabsklubben Elmshorn. 
Nysted Rotary har omkring 30 medlemmer.

8. feb. De syv kommuner: Holeby, Højreby, Nakskov, Nysted, Rudbjerg, Rødby og Ravnsborg er gået til
Folketinget for at få en særlov for Lolland. - Vi vil have gjort puljejob til rigtige job, så de 
arbejdsløse kan blive i A-kasserne.

Folketidende for 100 år siden: 
Nysted Håndværkerforening afholdt i søndags ordinær generalforsamling. Forud for 
denne fandt en livlig fællesspisning sted, hvorefter generalforsamlingen tog sin be-
gyndelse, noget særligt at notere derfra er der ikke, kun at sammenkomsten vedvare-
de til langt ud på morgenstunden og satte deltagerne i ypperlig stemning. 

9. feb. Menighedsrådet har antaget arkitekt Peter Bering til at udforme det nye hus ved kirken mod 
Adelgade 101. Huset skal rumme kirkekontor, konfirmandstue og toiletter. 

Nysted Husholdningsskole er hverken godkendt i Amt eller Undervisningsministeriet som sko-
lens leder Kirsten Bruun tidligere har hævdet. Fristen amtet har givet skolen til at fremvise 
Undervisningsministeriets blå stempel, udløb mandag. 

B 1990 og B 1990's Venner afholder generalforsamling i klubhuset i Nysted. 

Øster Ulslev Boldklub og Øster Ulslev Boldklubs Venner afholdt generalforsamling i klubhuset. 
Der var stuvende fuldt. Formand Eskild Jensen har forhandlet med kommunen om tilskud til 
en udvidelse af klubhuset, og fik den klare besked; intet tilskud - sammenlæg jer med DMl 
eller B1990. Projektudgifter på 8,750 kr. må derfor afskrives på regnskabet. Eskild Jensen, Ole
Madsen og Erling Jensen trak sig fra bestyrelsen og blev erstattet af Michael Ursin, ny for-
mand; Jim Nielsen, sekretær og tidl. formand; Kim Romme, formand f. ungdoms udvalget. 

10. feb. Stiftende generalforsamling: Døllefjelde-Musse Marked. Afholdt i DMI's klubhus. 

Familie & Samfund, Nysted afholdt generalforsamling i Stoppestedet og havde fremmøde af 
45 ud af 64 medlemmer, og de er ivrige deltagere i vore arrangementer, fortalte formanden 
Helga Høj Hansen. 

11. feb. Folketidende for 25 år siden: 
Bevaringsplan i Nysted. I løbet af de kommende fire uger gennemføres i Nysted en 
række arrangementer, der under mottoet "Bevar fortiden - for fremtiden" skal infor-
mere alle interesserede om, hvad følgen er af Byrådets beslutning om en bevarings-
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plan for de ældre bydele i Nysted. 
(Bevaringsplanen fra dengang kunne måske godt trænge til en bred debat om, 
hvordan en kommende byfornyelse kan ske - for stadig, "Bevare fortiden - for 
fremtiden) 

12. feb. Stubberup Bådelaug har generalforsamling. Lavets 74 medlemmer ønsker en røgeovn til til-
beredning af egen fangst og dermed hyggeligt samvær. Der var genvalg til formand Svend 
Fønsskov, Holger Hansen og Bent Bille-Hansen. 

Birgit Holmelund er blevet konstitueret som ny formand for Nysted Skoles bestyrelse og 
afløser Lasse Christensen, der har ønsket at fratræde. 

13. feb. Frejlev-Vantore Skytteforenings egne aktører opfører dilettant "Hjælp - jeg skal giftes" og det 
foregår i Frejlev Forsamlingshus. Sonja Dunk står for instruktion. Der er generalprøve kl. 14 
for pensionister og andre interesserede, og så går det løs med premieren kl. 19. Musikken 
leveres af Eminent Duo til det efterfølgende bal for "de unge på 40" - og det er de jo stadig. 

Til fastelavnsfesten havde FDF Kettinge og Dagli' Brugsen 60 børn som deltagere på pladsen 
ved Kettinge Savværk. Stine Friis Hansen og Frederik Løje blev kåret som kattekonger. Præ-
mien til bedst udklædte gik til Sofie Broné Sørensen, som japansk geisha, mens Gitte Petersen
fik præmie for sin udklædning som uhyggelig heks. 

15, feb. Alle har sparet på vandforbruget - helt op til 25 % - og et lavt vandforbrug betyder mindre 
budgetterede afgifter i kommunekassen, altså må vandafgifterne stige, idet udgifterne til 
kloak og rensningsanlæg stort set er de samme uanset forbrug. 

Folketidende for 75 år siden: 
Skoleteater. Børnene fra Nysted Skole, ca. 200, aflagde i dag besøg i biografteatret 
for at se Prins Wilhelms film fra rejsen i Afrika. Børnene fra landsbyerne her omkring 
aflægger ligeledes besøg i disse dage for at se den udmærkede film.

Nysted Avisen for 75 år siden: 
Vi har modtaget: Da der i Referatet fra V. Ulslev Sogneraads Møde forleden er med-
delt, at en mand med smaa Børn var nægtet at købe sød Mælk paa Mejeriet, og denne
Meddelelse muligt kunde opfattes saaledes, dette var nægtet, ønsker Bestyrelsen at 
meddele, at Mejeriet aldrig har solgt sød Mælk, og heller ikke agter at gøre dette i 
fremtiden.
Bestyrelsen. 

16. feb. Nysted Biblioteks musikarrangement for børn i alderen 3 -9 år. Michael Milo Jørgensen spiller 
rytmiske børnesange, synger og leger med børn og "voksne", der aktiveres med hop, klap, 
sang m.m.

Byrådsmøde
17. feb. Byrådsmøde i byrådssalen på Rådhuset: 

• 1,6 millioner for at ombygge Den Gamle Biograf: En mellemregning på 500.000 kr. har 
Byhusforeningen skaffet ved forskellige tilskud. 

• Anlægsregnskabet blev godkendt af byrådet. 
• Kettinge Betonvarefabrik fik byggetilladelse til den ønskede produktionshal på Fug-

legårdsvej 1. 

Nysted Brydeklubs Venner afholder generalforsamling på Skansevej 1, Nysted. 

Knud Hansen, Musse er vært for generalforsamling for Døllefjelde Frostbox. Alle 30 bokse er 
udlejet og i fin stand kunne formanden Hans Peter Ottosen berette. Ove Brylle og Knud Han-
sen blev genvalgt til bestyrelsen. 

Kettinge Forsamlingshus afholder generalforsamling med sædvanlig dagsorden og formand 
Verner Jørgensen kunne med glæde fortælle at udlejningen var steget fra 128 i 97 til 142 i 98,
hvilket gav en lejeindtægt på 52.145 kr. Jørgen Løje ønskede ikke genvalg og blev erstattet af
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Ramund Kværnø. Der var genvalg af Ove Juncker, kasserer og Ole Hansen. 

Grønt Råd's styringsgruppe holdt konstitueringsmøde og Christian Tortzen blev ny formand. 
Rådets arbejdsgrupper fortsætter med deres projekter bl.a. med Nysted Kommune om en el-
spare kampagne. En anden gruppe vil samarbejde med amtet om en have-kampagne. 

21. feb. Folkeuniversitetets foredrag "Islam i Danmark - integration og kulturmøde", blev holdt af lek-
tor cand. phil Jørgen Bæk Simonsen i byrådssalen. 

Sognepræst Jens Chr. Nielsen vil ved aftengudstjenesten i Vantore Kirke bringe emnet op til 
debat omkring de små sognes aktuelle situation og deres fremtid. 

Vester Ulslev Borgerforening har tøndeslagning i Vester Ulslev I Forsamlingshus.

22. feb. Ove Bille, Nysted fylder 80 år. 

Familie og Samfund, Frejlev og Omegn inviterer sine medlemmer til generalforsamling i 
Kettinge Skole, der serveres en let anretning.

Familie og Samfund, Øster Ulslev holder også generalforsamling, men på Brydebjergskolen, og
her blev der hyldest til tre medlemmer for trofast støtte gennem mange år dengang det hed 
"Husholdningsforening". Ingrid Rasmussen, Øster Ulslev blev gratuleret af formanden Fanny 
Grace Henriksen med 60 års medlemskab - Emily Petersen, Øster Ulslev og Asta Henriksen, 
Nysted modtog tak for 50 års medlemskab. Til bestyrelsen nyvalgtes Tove Jørgensen, Karleby, 
der afløser kasserer Bente Larsen. 

Højesterets forkastelse af den knap tre år gamle særlov om Tvind-skolerne giver nyt håb om 
at bevare driften af Nysted Husholdningsskole i Krumsøskolen. 

Når vælgerforeningen Venstre i Nysted Kommune holder generalforsamling på The Cottage 
skal der vælges en ny formand. Flemming Jantzen, Stubberup kan ikke afse den fornødne tid 
til hvervet, men vil gerne fortsætte i bestyrelsen. Det ønsker Jesper Petersen og Jesper W. 
Petersen ikke og Mogens Rasmussen vil gerne afgå selvom han ikke er på valg. - Det blev den 
34-årig Dorthe Bondo, der efter indstilling af bestyrelsen, blev valgt til formandsposten af de 
139 medlemmer. Jørgen Petersen blev nyvalgt til bestyrelsen og der var genvalg til Jan Søder-
gren, Herritslev og Gitte Pilemand, Døllefjelde. Som suppleanter valgtes Kurt Ødegård, Frej-
lev og Johs. Andersen. Steen Woetmann Petersen blev ny revisor og som repræsentant i 
kredsbestyrelsen valgtes Mogens Rasmussen.

Nysted Avisen for 75 år siden: 
Kettinge-Bregninge Sognebogsamling afholdt Mandag Aften Generalforsamling i Frejlev
vestre Skole. Der er 80 medlemmer, og sidste Aar udlaantes 2144 Bind. Bogsamlingen 
bestaar af 520 Bd. Skønlitteratur, 210 Bd. Oplysende Litteratur. Der er i 1923 købt 62 
nye Bøger. Regnskabet viste en indtægt paa 577 Kr. 54 øre. Udgift: 541 Kr. 24 Øre. 
Børnesamlingen bestaar af 550 Bind. Regnskabet for denne ballancerede med 523 Kr. 
16 øre. Børnene har sidste Aar læst 2008 Bind og der er købt 100 nye Bøger. Til 
Bestyrelsen genvalgtes: Lærer Hansen, Formand og Bibliotekar Gdr. P. Hansen, Lærer 
Rasmussen, alle af Frejlev, og Husmd. N. H. Stoffer, Kettinge. 

23. feb. Socialdemokratiet afholder generalforsamling i Kettinge Forsamlingshus. Keld B. Hansen, 
næstformand, og konstitueret formand efter at Kurt Madsen midt i året måtte forlade parti-
arbejdet af private årsager, formåede at forøge medlemstallet fra 112 til 120. Der lød ros for 
det benarbejde og den synliggørelse, der var sket i løbet af året, og for det tilfredsstillende 
lokale resultat af folketingsvalget. Kasserer Jan Ploug Pedersen kunne oplyse at der gives 
10.000 kr. til valgfonden. Bent Louis Jensen blev valgt til formand, som næstformand valgtes 
Keld B. Hansen og Jan Ploug Petersen blev genvalgt. Susanne Bramslev er suppleant, Annette 
Als Uddannelsessekretær, Jan Søgaard Lassen revisor og Tommy Romme revisorsuppleant. I ak-
tivi tetsudvalget sidder Lone Johnsen og Palle Borst, medlemsudvalget styres af Jan Søgaard 
Lassen og informationsudvalget af Dorthe Voigt og Susanne Bramslev. 
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24. feb. Vester Ulslev & Omegns Jagtforening afholder generalforsamling i skydehuset i Øster Ulslev. 
Poul Nielsen blev ny formand og afløser Bjarne Nielsen, der fortsætter som sekretær. I besty-
relsen er i øvrigt Kent Jensen, næstformand; Bjarne Aalborg, kasserer samt Carsten Rasmus-
sen.

Døllefjelde-Musse Vandværk afholder generalforsamling i Forsamlingshuset. De 260 forbrugere
kan fortsat glæde sig over forbrugervenlige priser. Vandværket kan fastholde en kubikmeter-
pris på 2,50 kr. Værket fungerer upåklageligt, ledningsnettet er forholdsvis nyt og der rådes 
over en kontantbeholdning på 250.000 kr. kunne formanden Gunnar Jeppesen oplyse. Genvalg 
til bestyrelsen: Arne Madsen, Bjarne Petersen, Bjarne Hansen samt revisor Søren Hansen.

Strandjagtens Venner, Frejlev afholder generalforsamling i Kettinge Forsamlingshus. Vi vil til-
byde teoretisk hjælp ved aftenskoleundervisning samt forsøge at arrangere en "prøve jagt" 
med afstandsbedømmelse og skydepram-sejlads, så nye jægere kan få en fornemmelse af 
hvad det drejer sig om, sagde formand Knud Villy Pedersen samt at blishønejagten vil blive 
lagt i faste rammer. Til bestyrelsen genvalgtes Knud Villy Pedersen, Aksel Renner og Flemming 
Madsen med Flemming Rasmussen som suppleant og Per Mortensen som revisor. 

Postrøveri?
25. feb. Postrøverne blev foreløbig fængslet i 13 dage. 

Svømmebadets Venner indkalder til generalforsamling i Kettinge-Hallens cafeteria. Sidste års 
indtægtsnedgang på 13.000 kr. kan tydelig mærkes og sådanne tal tåler foreningen ikke en 
gang til, sagde formanden Ramund Kværnø. Generalforsamlingen besluttede at give priserne 
en lille tak opad. Der var genvalg til: Henry Jensen, Dorthe Schilling Petersen og Ramund 
Kværnø. 

Vantore-Tågense Vandværk afholder generalforsamling hos Aage Jørgensen, Skovstræde 20, 
der kunne oplyse at der er pumpet 36.500 kubikmeter ud til 150 forbrugere og det er 4.000 
mindre end året før samt at taksterne holdes uændret. Til bestyrelsen var der nyvalg til Hans 
Jørgen Klausen, der afløser Kresten Nielsen og genvalg til Mogens Nielsen og revisor Benny 
Andersen. 

Døllefjelde Forsamlingshus holder generalforsamling i - Døllefjelde Forsamlingshus. Forsam-
lingshuset skal have fornyet køkkenregionerne, nye radiatorer og nye stole og borde oplyste 
formanden Gunner Frederiksen. Der har været udlejet 54 gange samt udlejning af service. 
Kasserer Helene Frederiksen oplyste, at der er 19.000 kr. i kassebeholdning. Til bestyrelsen 
genvalgtes Jørgen Jeppesen og Hilda Stenholt med Lone Brylle og Helene Frederiksen som 
suppleanter. Revisorerne Frede Justesen og Niels Erik Nielsen genvalgtes med Kirsten Ras-
mussen som suppleant. 

Generalforsamlingen for Vester Ulslev og Omegns Vandværk blev afholdt i Vester Ulslev For-
samlingshus, og her må forbrugerne regne med en prisforhøjelse på kubikmeter prisen med 
1,25 kr. og på den faste afgift fra 400 kr. til 450 kr. Der skal investeres i nye rør og måler-
brønde bl.a. på Dalbakkevej og Øllebøllevej oplyste formanden Jan Sødergren. Til bestyrelsen
genvalgtes Bjarne Hansen, Kristian Petersen og Jan Sødergren, som formand. Keld Nielsen som
Suppleant og Tove Nielsen som revisor. 

Genbrugsbutikken i Adelgade holder åbent årsmøde i Nysted præstegård. Tove Olesen rede-
gjorde for det flotte resultat 70.000 kr., der blev givet til lokale og internationale formål. Til 
bestyrelsen nyvalgtes Else Marie Nielsen, som afløser for Doris Larsen. Tove Olesen, Paula 
Karlsen og Inger Knudsen blev genvalgt. Bestyrelsen har konstitueret sig med sognepræst Jens
Chr. Nielsen som formand, Paula Karlsen som næstformand og Tove Olesen som kasserer.

Nysted Radikale Venstre afholder generalforsamling i "Rosenly", Adelgade. Formanden indled-
te sin beretning med at mindes den radikale kæmpe, Børge Wilcken-Petersen. Til bestyrelsen 
genvalgtes Ole Wilcken, på formandsposten; Jens Petersen og Ruth Wilcken-Petersen. Lise 
Bjerglund Nielsen nyvalgtes for Ellen Varming. 
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26. feb. Nysted Brydeklub har generalforsamling i Brydeklubbens lokaler. 

27. feb. Vester Ulslev Gymnastikforenings aktører opfører dilettant "Hvor længe var Adam i Paradis" i 
Vester Ulslev Forsamlingshus og med dans til duoen Henrik og Jeanne. 

Folketidende for 125 år siden: 
I dag er det mig derfor en stor glæde at kunne fortælle om en personlighed, der den-
gang flere gange blev nævnt i Folketidende, og som i 1898 blev benådet med Danne-
brogsmændenes hæderstegn. Det var en af mine forgængere i Frejlev - han hed Niels 
Larsen og var den første foreningsmand, der averterede en generalforsamling i 
"Lolland-Falsters Folketidende". Det gjorde han den 23. januar 1874.
(af Arne Heyn)

1. marts Kort før kl. 15.00 blev Nysted Postkontor udsat for væbnet røveri af en 19-årig mand, der tru-
ede med et oversavet jagtgevær de to kvindelige kasserere til at udlevere 242.000 kr. 

Øster Ulslev Forsamlingshus afholder generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægter. For-
nyelser og andet arbejde bliver udført i takt med, at der er penge i kassen. Ikke noget med at
låne sig frem, fortalte formand Leif Nielsen og det store ønske er at få etableret et handicap-
toilet, der skønnes at koste 20.000-30.000 evt. med bidrag fra kommunen. Til bestyrelsen var 
der genvalg til Valther Larsen og Palle Nielsen.

Cementstøber Preben Petersen, Frejlev kan fejre 40-års jubilæum på Kettinge Betonvarefa-
brik. 

På Nysted Handelsstandsforenings generalforsamling kunne formanden Tommy Strange, i sin 
beretning glæde sig over, at byens nye flagalle snart er komplet, man har nu kun 25 flagstæn-
ger tilbage, før der er udsolgt. Der var livlig debat omkring det årlige juleoptog og fremover 
vil det blive afviklet den sidste søndag i advent - den 19. december i år. Foreningen skal have 
ny formand, idet Susan Asmussen afløste Tommy Strange i bestyrelsen. Anne Svendsen blev 
genvalgt. De to suppleanter, Lars Palle Larsen og Birthe Poulsen afløstes af Tommy Strange og 
Jan Petersen. Bestyrelsen består derudover af Heidi Thomsen, Pia Larsen og Peder Hansen. 
Bestyrelsen konstituerer sig senere.

Frejlev Forsamlingshus har ligeledes generalforsamling og Lars Peter Rasmussen, formand kun-
ne fortælle at gavlplader fra 1884 var udskiftet samt at forsamlingshusets indtægt løbende vil
blive brugt til forbedring. Der var nyvalg til Rene Sarka og Niels Christensen som afløser for 
Helge Sarka og Poul Bille. 

2. marts Nysted byråd har - efter 6 måneders forhandlinger - på sit seneste møde vedtaget at sælge 
den 160.000 kvm store grund ved Skansegårdens jorder til fa. KPC Byg A/S, Glostrup, der kon-
traktmæssigt forpligter sig til at opføre et feriecenter med 130 feriehuse på ca. 85 kvm og 
fællesfacilitets bygning med vandland, bowlingbane og cafe. Husene skal opføres i træ og 
placeres forskudt således at der er havudsigt fra alle huse. Hvis projektet ikke gennemføres 
skal Nysted Kommune have grunden tilbage. 

Lokalhistorisk forening
3. marts Lokalhistorisk Forening for Nysted Kommune afholder generalforsamling i Øster Ulslev Forsam-

lingshus. Foreningen er en slags paraply-organisation for arkiverne i Nysted og Frejlev og har 
nu 175 medlemmer, sagde formanden Hans Larsen og kunne fortælle, at foreningens tilskud til
Nysted Arkivet er på 2.500 kr. 

Lokalhistorisk Arkiv har haft 194 store indleveringer i 1998. Indsamlingen af skolebilleder har 
været en succes og der er indleveret protokoller fra de tre skoler, sagde Søs Lerche-Thomsen,
arkivleder for arkivgruppen: Bodil Clausen, Otto Petersen, Hans Larsen, Jørgen Krøll, Karen 
Ege Nielsen, Annette Elmstrup, Marian Stormly og Jørn Just. Arkivet har store pladsproblemer 
efter at KrumsøArkivets arkivalier er overført til Nysted Arkivet. Til bestyrelsen blev Hans Lar-
sen og Aage Mortensen genvalgt. Annette Elmstrup er arkivgruppen repræsentant i Lokalhisto-
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risk Forening. 

Efter generalforsamlingen talte lokalarkivernes amtskonsulent Heidi Pfeffer over emnet: 
"Hvad skal vi bruge lokalarkiverne til?" 

Foreningen for oprettelse af hal i Øster Ulslev afholder generalforsamling og ekstraordinær 
generalforsamling i Ø. U.B. 's klubhus med et punkt på dagsordenen: Nedlæggelse af 
foreningen. 

Tvindskolen, Nysted Husholdningsskole bliver næppe godkendt som pædagogisk opholdsted 
for seks tvangsanbragte unge under 18 år. Storstrøms Amts Center for Børn og Unge har ind-
stillet til Socialudvalget, at opholdsstedet ikke godkendes, fordi "skolemiljøet ikke ses over-
vældende stort", fordi store personalemæssige udskiftninger ikke giver "mulighed for stabile 
voksenkontakter", fordi der "generelt ikke er ansat personale med pædagogisk uddannelse" og
fordi "der ses en udpræget og mangelfuld planlægning med en gennemgribende ustruktureret 
og uforudsigelig hverdag for alle parter". 

Undervisnings- og kulturudvalget vil nu, som forsøg, samle de børn der har særligt behov for 
pædagogisk hjælp og støtte, i en mini institution. Et parcelhus i Øster Ulslev er lejet til for-
målet, hvor der efter planen fremover skal opholde sig omkring en halv snes børnehavebørn i 
alderen 3 -6 år på ugens fire første dage. 

4. marts Godsted & Omegns Vandværk afholder generalforsamling i Øster Ulslev Forsamlingshus. Det er
ikke kun prisen for at komme af med vandet, der må stige, når forbruger falder. Også prisen 
for at få leveret vand må reguleres. De faste udgifter er de samme. Prisen sættes op med 50 
øre pr. kubikmeter kunne formand Bent Bring fortælle, vandet er af prima kvalitet. I løbet af 
året er Steen Petersen og Hans Anker Pedersen udtrådt af bestyrelsen af arbejdsmæssige år-
sager. De er blevet erstattet af Erling Christiansen og Bent Geisshirt. Erling Christiansen blev 
genvalgt sammen med Bent Bring og Ole Fibier. Nye suppleanter blev Anita Brezemann og Jens
Dilling Hansen.

Præcis hvor mange millioner, der kan blive tale om i erstatning, ved jeg ikke, men vi regner 
da helt sikkert med, at vi skal have erstatning. Vi regner også med, at vi nu kan få statstilskud
som alle andre skoler, siger forstander Kirsten Bruun, Nysted Husholdningsskole, efter at Stor-
strøms Amts i dag nægtede at godkende Nysted Husholdningsskole som pædagogisk ophold-
sted for tvangsanbragte børn under 18 år. 

5. marts Ældre Sagen tilbyder sine medlemmer over 60 år buskørsel til og fra biografforestillingen i 
Nysted Biograf-Teater, hvor der vises "Olsen Bandens sidste stik". 

Teknisk Udvalg har afvist et skitseforslag fra Menighedsrådet om det nye menighedshus i Ade-
lgade 101 udarbejdet af Peter Bering. Bygningens størrelse og udseende passer ikke til den 
øvrige facadelinie i Adelgade. Teknisk Forvaltning har udarbejdet et par alternative skitser, 
hvor en opbygning er blevet erstattet af et par kviste og en skorsten. - disse ændringer hjæl-
per ikke på misforholdet i størrelse og placering. 

6. marts Renseanlægget bør sælges - det er den eneste måde at få en ordentlig finansieringsordning 
på, siger formand Vagn Brædder, Teknisk udvalg, som løsningsmodel for de store prisstigninger
på kloakbidraget for tilslutning af offentlig kloak. Vi vil meget gerne forsøge os med en 
Farum-model i dette tilfælde og se, om vi kan sælge rensningsanlægget til et privat firma. 

Krolf-klub
En ny sportsklub har set dagens lys. Klubben har fået navnet Nyk - Nyserne. Og det er en klub 
for krolf-spillere. Kommunen søges om tilladelse til at benytte græsarealerne i kalkgraven til 
spillet. I fjor blev området anvendt til verdensmesterskaberne i krolf og flere lokale spillere 
har siden benyttet området - men de vil gerne have en officiel tilladelse. Som formand blev 
valgt Nanna Christensen, næstformand Dorthe Christensen, sekretær Anita Christensen, kas-
serer Charlotte Egdal Larsen og Signe Christensen er medlemmer af bestyrelsen. 
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Folketidende for 125 år siden: 
Aktionærerne i det påtænkte bogtrykkeri for "Lolland-Falsters Folketidende" bedes at 
indbetale den første halvdel af aktiebeløbet til en af undertegnede, løverdag den 7 
de marts d.å., enten hos gjæstgiver Jensen i Saxkøbing eller hos restavratør Skov i 
Nysted. 

H.C. Hansen; N.P. Lerkesen; Kartofte, V. Ulslev; 
H. Petersen, Kettinge.

7. marts I Stoppestedet viser Palle Tækker videofilmen, der er produceret sammen med Kaj Ludvigsen,
"Portræt af borgmester Leo Thorsen".

Nysted Avis for 75 år siden: 
Nysted Handelsforening holdt i aftes Møde, bl.a. ang. det her i Bladet tidl. Nævnte 
Spørgsmaal om en bedre Belysning paa Hovedgaden. - Man valgte d'Hrr. Isenkr. Krag og
Købmd. Georg Rossing til sammen med valgte Medlemmer af Beværterforeningen og 
Industri- og Haandværkerforeningen i Fællesskab at arbejde videre til Planens Virke-
liggørelse. Endvidere valgtes som Repræsentant til Provinshandelsstandens Understøt-
telsesforening Hr. Købmd. Jochimsen i Stedet for Hr. Købmd. Rossing, der frabad sig 
Genvalg. (Belysningen i Hovedgaden er stadig ringe).

8. marts Øster Ulslev Vandværk afholder generalforsamling i Øster Ulslev Forsamlingshus med dagsor-
den iflg. vedtægter. Et spild på højest 10 % i forhold til den mængde vand, der pumpes ud fra 
vandværket er målet. Forbrugerne opfordres til jævnligt at kontrollere vandforbruget, et 
vandspild efter måler er for egen regning, sagde Hans Erik Petersen, formand i sin beretning. 
Regnskabet viste at der har været indtægter på 374.496 kr. Der er betalt 159.495 kr. i grønne 
afgifter og der er brugt 80.623 kr. til vedligeholdelse. I bestyrelsen var der genvalg af Hanne 
Mikkelsen, Jens Christensen og Hans Erik Pedersen. 

- Og så er Nysted Avis blevet væk. Den er blevet trykt som sædvanligt og afsendt til Post 
Danmark - siden har ingen set den. 

Nysted Kommune er blevet lidt mindre. Det nedlagte posthus er nu åbnet som postekspedi-
tionskontor i et hjørne af Super-Brugsen i Nysted. Åbningstiden for postekspeditionen er gan-
ske vist udvidet, men al registrering af indbetalinger er ikke mere online - lige som i gamle 
dage før edb. Kirsten Hansen fra posthuset er dog flyttet med, og vil i en måneds tid hjælpe 
Brugsens personale til rette. 

9. marts Nysted Handelsstandsforening har holdt konstituerende møde og bestyrelsen ser derefter så-
ledes ud: Formand Peder Hansen, Slagter Hansen; næstformand Heidi Thomsen, Heidis Blom-
ster; Kasserer Anne Svendsen, Nysted Mole; Sekretær Pia Larsen, Hydro Texaco; Susan Asmus-
sen, Susans Boutique som "stik-i-rend- dreng”: 

Nysted Tennisklub indkalder til generalforsamling. - Der er i 1998 64 senior- og 24 juniormed-
lemmer. Det er en tilbagegang på fem medlemmer og det kan klubbens økonomi ikke holde 
til. Der blev præsenteret et underskud på 5.658 kr. og en egenkapital på 33.554 kr.. Det er 
derfor bydende nødvendigt at få flere medlemmer, hvis man skal væk fra det årlige under-
skud. På sit konstituerende møde blev Hans Varming formand, Leif Nielsen kasserer og bane-
inspektør er fortsat David Stubbe-Teglbjærg. 

Folketidende for 50 år siden: 
I den nærmeste fremtid kommer der atter en CBU-kolonne i Nysted, hvor den skal 
indkvarteres i den tidligere husholdningsskole, kommunen ejer de grundmurede byg-
ninger, hvor den halvkolonne, som sidst var hernede et par år, havde til huse. 

10. marts Nysted Kunstforening afholder generalforsamling på The Cottage med dagsorden iflg. vedtæg-
ter. 

Herritslev Menighedsråd afholder offentligt regnskabsmøde i konfirmandstuen i Døllefjelde. 
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Østlollands Landboforening og Nysted Landmandsforening indbyder til foredragsaften med 
Henrik Høegh i Frejlev Forsamlingshus. 

Øster & Vester Ulslev Familiebrug og Familieudvalg afholder generalforsamling i Vester Ulslev 
Forsamlingshus. 

Kettinge og Bregninge Menigheds afholder det årlige møde om regnskab i Kettinge 
Præstegård. 

11. marts Ældre Sagen, Nysted har årsmøde i Den Gamle Biograf og en ny formand skal findes. Bøje 
Mortensen ønsker ikke at fortsætte som formand. Nysted afdeling er vokset fra 427 til 540 
medlemmer på to år. Genvalg af Vibeke Bille-Hansen og Aase Braad-Sørensen, som supplean-
ter genvalgtes Ejner Ottosen og Karen Rasmussen. Bøje Mortensen er ikke på valg, men ønsker
at fortsætte i bestyrelsen. Komiteen er vært ved et par stykker smørrebrød + en øl eller vand 
samt kaffe. På det konstituerende møde blev Aase Braad-Sørensen formand, Bøje Mortensen 
næstformand, Povl Krik genvalgtes som kasserer og Vibeke Bille-Hansen er stadig sekretær og 
samtidig udpeget som lokalrepræsentant i kredskomiteen. Knud Hacke valgtes som socialhu-
manitær kontaktperson og Inge Frandsen som ældrepolitisk kontaktperson. 

Nysted Avis for 75 år siden: 
I Øster Ulslev afholdtes i Lørdags et Fællesmøde af Ø. og V. Ulslev og Herritslev Sogne-
raad, for at drøfte Muligheden af at opføre et fælles Alderdomshjem for de tre Kom-
muner. Efter Planen var diskuteret, blev man enige om at forelægge Forslaget for de 
respektive Sogneraad. Og saafremt Planen tiltrædes, at nedsætte et 3-Mands Udvalg 
fra hver Kommune. 

12. marts Rådhusets kunstudstilling med malerkunst frem til 8. april bliver med søskendeparret Anne 
Sofie Klougart, Næstved og Jørgen Klougart, Nr. Alslev. 

Forsvarsbrødrene for Nysted & Omegn afholder generalforsamling på Skansevej 1 i Nysted - og
- der er: Spisning med damer: Kr. 75,-. Dagsorden iflg. lovene. 

Ældrerådet i Nysted har på sit sidste møde bestemt at tilmelde sig i Sammenslutningen af Æl-
dreråd i Danmark. Ældrerådet, hvis valgperiode udløber med udgangen af denne måned har 
dermed tilmeldt det kommende Ældreråd i Nysted til sammenslutningen. 

Borte må have taget den - Nysted Avisen - et sted, måske postterminalen i Ringsted, for så at 
fortryde …..

13. marts 16 arbejdsledige fra Nysted-området får lært at arbejde som anlægsgartnere ved Aarestrup's 
Hus i Adelgade og ved Bønnelyckes Pakhus i Ny Østergade. Havekonsulent Jørgen Holm, med-
lem af bestyrelsen i "Digteren Emil Aarestrups hus", har lavet planer for, hvordan gård og be-
plantning skal være fremover begge steder. 

Folketidende for 125 år siden: 
Dansk Samfund for Østlolland holder et offentligt møde med foredrag af hr. pastor 
Christiani og måske flere mandag den 16de marts om eftermiddagen kl. 3 på Rådhuset
i Nysted. Det bemærkes, at ifølge samfundets love have både mænd og kvinder, som 
ikke er medlemmer, også adgang til mødet. F. Bojesens sangbog bedes medtages. 

14. marts Maria Bebudelsesdag i Nysted Kirke markeres med en musikgudstjeneste om aftenen. Kirkers 
pigekor vil synge "Maria" salmer og sange. 

Nysted Folkeuniversitet har på Fuglsang et Carl Nielsen arrangement, hvor docent, cand. Phil 
Peter Wang forelæser om komponisten Carl Nielsen og hans virke. Carl Nielsens værker i form 
af sange og klaverstykker præsenteres af mezzosopran en Signe Asmussen og pianisten Berit 
Johansen. 

Stoppestedet har foredrag med lærer og historiker Hans Ivar Bentsen, Rødby, over emnet "En 
tilflytters bekendelse om Lolland". Bagefter kaffebord.
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Nysted Avis for 75 år siden: 
Aftenskolerne i Kettinge-Bregninge har nu afsluttet deres Virksomhed. Der har i alt 
deltaget 95 unge mænd og Kvinder. Grønnegade Skole: 20, Frejlev Østre Skole: 22, 
Frejlev Vestre Skole: 26, Kettinge Skole: 27. Kommunen har i tilskud bevilget 1 Kr. pr. 
læst time samt 50 Kr. til Brændsel for hver Skole. 

Skansen
Folketidende for 100 år siden: 
Lystanlæg ved Nysted. I lørdags påbegyndte forarbejderne til beplantningen af en del 
af de ved den såkaldte "Skanse" beliggende jorder. Det er da meningen, at der her ad 
åre skal opstå et lille lystanlæg, ligesom de årlige fugleskydninger, der nu afholdes i 
Folehaven, vil blive lagte hertil. 

15. marts Nysted Kommune - som en af de førende kommuner indenfor IT-området - søger elev til en 2-
årig læretid med ansættelse pr. 1. september. 

Skolebestyrelsen indbyder alle skolens forældre og samtlige medarbejdere til Kettinge Skoles 
årsmøde. 

16. marts Folketidende for 25 år siden: 
A-borgmester i Nysted. Erling Andreasen, Vester Ulslev, bliver formodentlig socialde-
mokratisk borgmester i Nysted fra 1. april. For Venstre, der havde indbudt Det Radi-
kale Venstre til et møde i aften, kommer det som en skuffelse, at S, R og CD er gået i 
samarbejde.

17. marts Bevaringsforeningen for Nysted Kommune holder generalforsamling på The Cottage. Forman-
den Jørgen Elgaard berettede at der tilsyneladende bliver mulighed for at slippe af med an-
tenne-skoven i byen. KTAS Kabel-tv er meget opmærksom på Nysteds meget dårlige modtage-
forhold, og der arbejdes på at placere en ny sender ved Sakskøbing. Foreningen har støttet 
private bevaringsarbejder med i alt 21.000 kr. til syv ejendomme. Ikke noget stort beløb, men
mere som en påskønnelse og opmuntring.
 
Til bestyrelsen genvalgtes Bruno From Jensen og Ellen Varming blev afløst af Lisbeth Elgaard. 
Bestyrelsen har konstitueret sig således. Formand Jørgen Elgaard, næstformand Bruno From 
Jensen, kasserer Elisabeth Nicolaisen, sekretær Lisbeth Elgaard og Benny Svendsen. Suppleant
Jørn Just og revisor Bruno Grønning Jensen. 

Gurli Andersen, Nysted, fylder 80 år. 

Røde Kors afdeling i Nysted afholder generalforsamling i Stoppestedet. Medlemstallet er sta-
bilt på 85 medlemmer fordelt på 45 husstande, oplyste formand Alice Nielsen. Ved landsind-
samlingen lykkedes det for 46 hjælpere at indsamle 31.000 kr. i kommunen. Til bestyrelsen 
genvalgtes Johannes Andersen, Inge Christensen og Anker Nielsen, mens Mette Skjoldby afløs-
tes af Birgit Poulsen. Som suppleant valgtes Kirsten Ring og Jørgen Kondrup, og på revisorpos-
terne finder man Bodil Clausen og Jens Petersen. Efter kaffen vises film.

Kettinge mølle
Kettinge Møllelaug afholder ordinær generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling i 
Kettinge Forsamlingshus med indkommet forslag: Tilkøb af ejendom. Formanden Anders Bondo
løftede sløret for endnu et tiltag, nemlig at købe naboejendommen med møllehuset for at 
skabe en helhed i restaureringsarbejdet, hvilket fik 100 % tilslutning fra de fremmødte med-
lemmer. Man har modtaget økonomisk tilskud fra Lollandsfonden med 10.000 kr. og 15.000 kr. 
fra kommunen til restaureringsarbejdet, og er således rustet til kommende investeringer, kun-
ne kasserer Hans Rasmussen berette. Til bestyrelsen genvalgtes Benny Nielsen, mens Ole Pe-
tersen, Kettinge afløste Jesper Petersen. På suppleantposterne var der genvalg til Knud Hacke
og L. P. Rasmussen. Revisor er Helga Jacobsen med Anders Finn Jensen som suppleant. Anders 
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Bondo ønskede ikke at fortsætte på formandsposten, men fortsætte som menigt medlem. 
Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde. Arkitekt P. Rasmussen taler bagefter om 
Møllens muligheder. 

Valget til det nye Ældreråd er optalt og resultatet blev: 
Johannes Andersen (183) - Peder Jensen (166). - Signe Christensen (114) - Bøje Mortensen (82)
- Ove Juncker (71) - Niels Kejlå (62) - Kirsten Ring (51) ovennævnte indtræder i Ældrerådet og
følgende optræder i den kommende 4-årige periode som suppleanter: Carl Petersen (38) - 
Aase Braad-Sørensen (38) - Kristian Larsen (31) - Agnete Månsson (29) - Knud Hacke (23) - 
Grete Lang (18) - Astrid Larsen (8). 

Signe Christensen blev kåret som årets idrætsleder i Nysted Kommune ved Fritidssamvirkets 
årsmøde i Nysted. Nytteløst at protestere mod kommunens foreslåede besparelse på 100.000 
tilskudskroner, sagde formanden Kurt Johansen. Ved udgangen af 1998 var der tilsluttet 25 
foreninger til fritidssamvirket med i alt 2165 medlemmer. 

18. marts Vantore Håndboldklub afholder generalforsamling i Kettinge-Hallen. 

Øster Ulslev Menighedsråd afholder regnskabsmøde i Præstegården.

19. marts Folketidende for 75 år siden: 
Rutekørselen Nysted-Nykøbing forbydes. Amtsrådets vejudvalg har meddelt Audibilens 
ejer, hr. Eriksen, at man er villig til at udstede koncession for ham på ruten Rødby-
Nysted, derimod ikke på ruten Nysted-Nykøbing og omvendt. At Stubbekøbing-
Nykøbing-Nysted Banen er tilfreds med dette resultat, er en given sag. Det vil nu vise 
sig, om beboerne er tilfredse med dette indgreb i deres personlige frihed. 

Folketidende for 100 år siden: 
Socialisterne i Nysted. Ved det umiddelbart efter socialistmødet afholdte møde af 
arbejdsmænd om eventuelle indlemmelse i Socialdemokratisk Forbund blev der strax 
stiftet en forening og indmeldt 30 medlemmer. 

20. marts Vester Ulslev Kirke har mistet 60 uerstattelige alterbægre. Tyvene har brækket kirkedøren op,
og er målbevidst gået efter alterbægrene, der har en høj sølvværdi. 

21. marts Nysted Avis for 75 år siden: 
Al Færdsel over min Jord forbydes herved fra Dato og samtidig bedes man holde 
Hønsene fra min Jord. 

Chr. Juul, V. Ulslev 
Samme Sted staar en rød 6-aars Hoppe og en Kælveko til Salg. 

22. marts Dagli' Brugsen Kettinge afholder generalforsamling i Kettinge Forsamlingshus. Efter general-
forsamlingen er Dagli' Brugsen vært ved en kop kaffe og snitter. Derefter bankospil. 

Nysted Turistforenings generalforsamling på Skansepavillonen indbyder kl. 18.00 på skipper-
labskovs. Fremtiden ser lys og lovende ud, kunne Anders Bondo sige med henvisning til, at nu 
kan foreningen koncentrere sig om sin opgave med at skabe mere turisme i Nysted og Omegn. 
En paraplyorganisation, der kan samle interesserne fra Nysted Turistforening og Nysted Han-
delsstandsforening bliver nu etableret. Vi kan lave et samarbejdsorgan, der tager sigte på en 
sammenlægning i løbet af et par år og eventuelt også få inddraget foreningen i Paradisruten, 
sagde Anders Bondo. Til bestyrelsen var der genvalg af Mary Pontoppidan og Jens Kristensen, 
ligesom suppleanterne Inge Petersen og Ole Hvid blev genvalgt. 

Foreningen Digteren Emil Aarestrups hus holder generalforsamling på Nysted Bibliotek og for-
manden Jørgen Harne aflagte en opmuntrende og interessant lang beretning. Husets indre er 
restaureret og fuldført og hvad skal det så bruges til? Huset skal selvfølgelig være et museum 
for digteren - og lægen - og det kunne være et samtidsbillede af købstaden i tiden 1830, der 
også betegnes som "guldalderen". Et læseværelse til fordybelse? Paul Poll er i gang med medi-
cinhistoriske studier, der skulle vise noget om lægegerningen omkring 1830. Arne Heyn talte 
efter generalforsamlingen om Aarestrup, huset og de mange ideer, der skal til får at huset til 
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at fungere, udover dette, blot at være museum. 

Jørgen Lindahl er udtrådt af bestyrelsen, og Børge Helleskov, blev nyvalgt. Bestyrelsen har 
konstitueres sig med Jørgen Harne, formand; Bruno From Jensen, næstformand; Svend Jen-
sen, kasserer; Børge Helleskov, sekretær; Bodil Hansen, Niels Lerche-Thomsen, Jørgen Holm, 
Paul Poll, Vibeke Bille-Hansen og Aage Mortensen er ligeledes medlemmer i bestyrelsen. Revi-
sor Inger Werner og Bodil Clausen som nyvalgt. Jette Thorsen er kommunens repræsentant i 
bestyrelsen. 

23. marts Sportscentret i Nysted Kommune indkalder til ordinær generalforsamling i hallen, dagsorden 
iflg. vedtægterne. Steffen Petersen forlader Motionscentrets styregruppe. Nyvalgt blev Judith
Hansen. Der var genvalg af Niels Bjerregaard, Hans Rasmussen, Arne Boesen, Kurt Johansen 
samt Ib Sk. Jørgensen, der er kasserer valgt uden for bestyrelsen. 

24. marts Kettinge-Frejlev Vandværk holder ordinær generalforsamling i Kettinge Forsamlingshus. Der er
nu 691 forbrugere og ledningsnettet er derfor udvidet med 750 m. Et forslag fra bestyrelsen 
om forhøjelse af taksterne blev nedstemt. Regnskabet sluttede med et underskud på 114.000 
kr., der tages af formuen. Egenkapitalen er 4,7 millioner, hvoraf de 2,5 millioner er likvide. 

25. marts Erna Madsen, Solgården, fylder 90 år. 

Teatergruppen Sløjfen har danmarkspremiere med stykket "Stykker af liv" i Den Gamle Biograf
i Nysted. Stykket er lavet af dramaholdet på Brydebjergskolen sammen med Ulla Frelsen og 
Helle Bækkel. 

Nysted Avis for 75 år siden: 
Flytning. Mekaniker P. E. Rasmussen, hvis Virksomhed hidtil har ført en noget tilbage-
trukken Tilværelse i Købmand Svarrers Bagbygning, har nu lejet Lokaler i Magasinet 
overfor Hotellet, hvor Forretning og Værksted vil være indrettet i nær fremtid. 

26. marts Nysted-Vantore Pensionistforening afholder generalforsamling i Stoppestedet. Efter general-
forsamlingen er der bankospil. 

Brydebjergskolens elever og lærere tager afsked med skoleinspektør Flemming Andersen, der 
i flere måneder har været sygemeldt. Flemming Andersen har ønsket at tage afsked med sin 
skole med et arrangement i skolens aula.

27. marts Turistkontoret åbner sæsonen på havnen.

28. marts Nysted Avis for 75 år siden: 
Venstrevælgerforeningen for Nysted samt Mark og Skov valgte i aftes paa et Bestyrel-
sesmøde Lærer Christoffersen til Formand og Avlsbruger Jørgen Rasmussen, Nysted 
Skov, til Næstformand samt Skræddermester Th. Skaaning til Kasserer. - Man drøftede 
derefter Muligheden af at arrangere en Sommerudflugt for Medlemmerne med Damer, 
- naar det forhaabentlig engang bliver Sommer. 

29. marts Generalforsamling i Nysted Roklub, dagsorden iflg. lovene. 

Nysted og Vantore Menighedsråd aflægger regnskab for 1998 ved møde i Nysted Præstegård.

30. marts Godsted Menighedsråd afholder offentligt regnskabs- og budgetmøde i Præstegården 

Herritslev Vandværk afholder generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne i SID-huset,
Herritslev. Formand Ole Wilcken sagde i sin beretning at der er drikkevand af fin kvalitet til 
de 145 forbrugere og at monteringen af nye dykpumper og pumperør havde givet en stor el-
besparelse. Vi har søgt amtet om nedsættelse af tilladt indvindingsmængde fra 65.000 til 
30.000 kubikmeter. Vandprisen holdes uændret og regnskabet viser et overskud på 3.150 kr. 
og en egenkapital på 420.000 kr. Til bestyrelsen var der genvalg til Jens Petersen og Ole 
Wilcken. Suppleant Verner Hansen indtræder i bestyrelsen for 1 år, idet Kristian Larsen, kas-
serer gennem de sidste 41 år, ønskede at udtræde af bestyrelsen grundet flytning til Holeby.
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Vester Ulslev Skytteforening afholder generalforsamling i Skyttehuset. 

Forbrugerforeningen ved Nysted Halmvarmeværk holder generalforsamling på Nysted Skole. I 
det forløbne år har de 471 brugere skabt et overskud på godt en million, hvilket er 250.000 kr.
mindre end i 1997. Pengene er brugt til at nedbringe gælden til kommunekassen. For at få 
overskudsvarmen fra Biogas-anlægget, der producerer varme året rundt til det nybyggeri, 
Ferie-centret, der er planlagt på Skansegårdens jorder er muligheden for at etablere en led-
ning fra Kettinge Biogas og Halmvarmeværket til stede, men vil iflg. stadsingeniør Hans-Erik 
Johnsen koste omkring 8 millioner at etablere. Formand Rudi Madsen fortalte om disse aspek-
ter og oplyste at ledningstabet har været på 27,7 % mod 25,3 % året før. Jo mindre forbrug, jo
større varmetab. (God latin: Luk blot op for varmen, det koster lidt mindre). 

Billedkunstner Bendt Thoft Nielsen, Vester Ulslev GI. Præstegård fylder 60 år. 

Folketidende for 25 år siden: 
Nysted Brandvæsen har arvet en brandsprøjte. Den er 113 år gammel og indlemmes 
ikke i korpsets fungerende materiel. Den bedagede sprøjte er en arv fra den legenda-
riske købmand i Øster Ulslev, Adolf Jørgensen, der var denne egns største spasmager 
og praktical joker. 

31. marts I anledning af Hjemmeværnets 50 års jubilæum gennemfører Nysted Kompagniet et fakkeltog 
der afsluttes ved Flyvermonumentet. Tidligere kompagnichef Aage Poder holder tale, derefter
er der kaffe i Ladegården.

Afdelingsleder Eva Petersen har 25 års jubilæum, som ansat ved Nysted Kommune, og der 
holdes i den anledning reception på Rådhuset. 

1. mars Cykelhandler Ove Juncker, Grønnegadevej i Kettinge har 50 års jubilæum. Åbent hus i Kettin-
ge Forsamlingshus.

Sture Jensen, Nysted by, udstiller fra i dag i Nysted Kirke sine skulpturer med korsfæstelsen 
som det gennemgående motiv under fællestemaet: "Byrden, du skal bære den.. .". 
Udstillingen kan ses frem til 11. april, 

Nysted Avis for 75 år siden: 
Annonceret: Køkkendreng. En nylig konfirmeret Dreng kan til 1. maj antages paa Ny-
sted Hotel. Løn 30 Kr. mdl. + Kost. 
Køkkenpige. Som saadan kan en ung pige antages til 1. maj paa Hotel Nysted. Løn 50 
Kr. mdl. 

F.C. Hemmingsen 

Folketidende for 100 år siden: 
Tre døtre af arbejdsmand Peder Nielsen i Stubberup pr. Nysted fik i går Langfredag, 
døbt hver et barn i Herritslev Kirke. Tre andre døtre og sex svigersønner stod faddere 
til alle børnene. Barselgildet stof hos Peder Nielsen. 

2. april Operasanger Erik Warburg og organist Rikke Juul Thomsen satte musikalsk trumf på i Nysted 
Kirke. Koncertens indhold af Warburgs lyriske og dramatiske fortolkninger af Carl Nielsen, 
Bizet og Bach og Juul Thomsens følsomme Bach koraler strålede om kap med påskesolen. 
Nysted Kirke har æren for dette initiativ. Må mange følge efter. 

3. april Folketidende for 25 år siden: 
Grethe Hækkerup, Stubberup ved Nysted, fylder 60 år i morgen. Helt berettiget har 
det socialdemokratiske folketingsmedlem forudset, at hun på fødselsdagen vil blive 
genstand for stod opmærksomhed og modtage mange gaver. Det sidste frabeder hun 
sig - i stedet har hun og hendes mand oprettet et fond med betegnelsen "Grethe og 
Per Hækkerups Uddannelsesfond". 

4. april Nysted Avis for 75 år siden: 
Nysted Landssogns Sogneraad holdt ekstra ordinært Møde igaar Eftermiddag. Der var 
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indkommen klage fra Statshusmændene på Aalholm Mark over skoleforholdene. Idet 
man ankede over den lange Vej til Forskolen, androg man om Tilladelse til at lade 
Børnene fra 7-9 Aar søge den nærmere liggende Hovedskole uden i Forvejen at have 
gaaet i Forskolen. Da Sogneraadet ikke kunde gaa ind paa dette Forslag, vedtoges det 
at ændre Skolegangsordningen for Forskolen saaledes, at der bliver hver anden Dag 
Skolegang i Tiden fra Novbr. Til April, medens der i den øvrige Tid bliver Skolegang 
hver Dag som hidtil. - Ligeledes var der fra Samme indkommen Klage over den private
Vej fra Statshusmd. Niels Hemmingsen til Aalholm Avlsgaard med Anmodning om at faa
den optaget som offentlig Vej. Sogneraadet kunde ikke vedtage dette, men der vil nu 
i henhold til Lov af 14. April 1865 blive indkaldt til Aastedsforretning d. 16. April, for 
eventuelt ved Kendelse at faa fastslaaet de forskellige interesserede Brugeres Forplig-
tigelse til at sætte Vejen i farbar Stand. - Gdr. A. Brædder, Taagense, fik Tilladelse til 
at fylde Vejgrøften foran sin Gaard og Have mod at han nedlægger 2½ Tm. Drænings-
rør i Grøftens Bund. - Det ordinære Maanedsmøde næste Torsdag bortfaldet. 
(Debat om skole struktur - også dengang) 

5. april Folketidende for 100 år siden: 
Kinematografen i Nysted. For et ret talrigt publikum foreviste hr. James Hansen i 
mandags, 2. påskedag, i hotellets sal i Nysted en række levende lysbilleder. De øvrigt 
vel udførte forskellige numre, og da navnlig en komisk badescene og et jernbanetogs 
fart, gjorde megen lykke og vakte almindelig interesse. 

6. april Kulturudvalgsformand og fhv. borgmester Bent Bille-Hansen kan holde 25 års jubilæum som 
kommunalpolitiker, og der er reception i Den Gamle Biograf.

Skansepavillonens restaurant har fået ny forpagter, nemlig Bente Petersen, Nykøbing F., der 
for et par år siden arbejdede samme sted under Elin og Jan Hansen. Selvom restauranten er 
tilknyttet campingpladsen, er den åben for alle og holder åbent hver lørdag, søndag og hel-
ligdage.

Folketidende for 100 år siden: 
Husflidsudstillingen i Frejlev, anden påskedag, var besøgt af så mange, som den ret 
rummelige sal i forsamlingshuset kunne huse. Total-indtrykket af de udstillede ar-
bejder var særdeles gunstigt og geråder såvel foreningens formand, hr. gårdejer Rude,
Frejlev som skolens lærere, tømrer P. Jørgensen i Frejlev og hjulmand Lars Rasmussen
i Kettinge, til megen ære. Det nu afsluttede vinterkursus tog sin begyndelse i oktober 
og har talt nogle og tredive mandlige elever. I det hele står husflidssagen højt i 
Kettinge-Bregninge sogne og bliver omfattet med stor interesse af såvel gamle som 
unge. Blandt de yngre præmietagere kan nævnes den 13-årige Thorkild Rude. 

9. april Lions Club i Nysted kan forøge sit aktivitetsniveau, så nu kan vi gøre mange glade, konstate-
rede præsidenten, murermester Niels Andersen på generalforsamlingen forleden. Vi er blandt 
andet bidragyder til det årlige arrangement, som giver leukæmiramte børn fra Rigshospitalet 
en ferietur til Lolland og hvert år en uges ferieophold for en handicappet indbygger i kommu-
nen. Økonomichef Svend-Helge Hansen blev udpeget som ny præsident fra skiftedagen 1. au-
gust. Ny vicepræsident er Kaj Hansen, mens Rudi Madsen er sekretær og Lars Bille Hansen 
kasserer. 

10. april Nysted Roklub har standerrejsning. 

Lokalhistorisk Forening har skiftet formand. På et konstituerende møde er Annette Elmstrup, 
Arkivgruppens repræsentant i foreningen, valgt som formand. Helle Levisen som kasserer; 
nyvalgt er Lis Olsen. Den øvrige bestyrelse er Aage T. Mortensen, Palle Sørensen. L. P. Rasmus-
sen repræsenterer sit Frejlev Arkiv. Suppleanter er Vibeke Sparre og Bruno Grønning Jensen. 
Bodil Clausen og Birgit Lind Petersen er revisorer. 

11. april 100 korsangere giver koncert i Nysted Kirke under ledelse af organist Rikke Juul Thomsen. 
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Nysted Avis for 75 år siden: 
Kettinge Kirkegaard. Høns maa ikke komme paa Kirkegaarden. Kirkeværgen. 

13. april Vester Ulslev Borgerforening afholder generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægter i 
Vester Ulslev Forsamlingshus. 

14. april Debatmøde om lokalsamfundets af- eller udvikling i Vester Ulslev Forsamlingshus. 

15. april Årets første friske bøgeblade kunne ses i Vantore -14 dage før tid.

Nysted Avis for 75 år siden: 
Sadelmager Clausens og Hustrus Guldbryllup i dag har bragt Flagene til Tops overalt i 
Byen. Til Hjemmet i Østergade (37) - udenfor hvilket et smukt pyntet - har Telegram-
mer, Blomster og personlige Gratulanter fundet Vej allerede fra Morgenstunden. I 
Formiddags mødte Bestyrelsen for D.F.B. og overbragte Guldbrudeparret Selskabets 
Lykønskning samt en Adresse, hvori en kontant Gave som Paaskønnelse for godt Med-
lemskab i de mange Aar siden Foreningens Stiftelse. Af personlige Gratulanter ind-
fandt sig Lehnsgreve Raben Levetzau, fhv. Stiftsfysikus Hansen m. fl. I Aften fejres 
Guldbrudeparret ved en Middag paa Landmandshotellet. 

17. april Stubberup Bådelaug har standerrejsning. 

Socialdemokratiet i Nysted Kommune har reception i Stoppestedet. Det er 100 år siden Van-
tore-mænd den 1. april dannede den første socialdemokratiske forening. Æresmedlemmerne 
Karen og Harald Thomsen, Gl. Torv i Nysted har begge været medlemmer af partiforeningen i 
66 år. En del af gratulanterne efterkom partiforeningens bestyrelses ønske om gaver af øko-
nomisk art og kasserer, Jan Ploug Pedersen, kunne tilføre kassen 1.200 kr. i gavetilskud til par-
tiarbejdet, men der var også masser af flasker og blomster. 

18. april Nysted Folkeuniversitet har emnet "Erik Aalbæk Jensen - illusionens kunst". Et foredrag ved 
adjunkt, cand. mag. Claus Junge. 

19. april Øster Ulslev Boldklub er ikke glemt af kommunen, siger borgmester Leo Thorsen. Men vi har 
bedt boldklubben om at revurdere sit byggeriprojekt og så fremsende det til kommunen på 
ny. 

Folketidende for 75 år siden*: 
Unge landmænd - på Nysted-egnen har på et konstituerende bestyrelsesmøde gen-
valgt L. P. Rasmussen, Skovbogård, Frejlev til formand. Til kasserer nyvalgtes Evald 
Jensen, Underup, til næstformand Arne Henriksen, Herritslev, og til sekretær Max 
Nielsen, Frejlev. 

*[red: Her skulle sandsynligvis have stået 50 år]

20. april Byhusforeningen indkalder til ekstraordinær generalforsamling i "Den Gamle Biograf' kl. 19.00,
hvor nødvendige vedtægtsændringer står på dagsordenen, og ordinær generalforsamling kl. 
19.30.

Rådhuset kan igen præsentere en kunstner. Tine Westermann, Øster Ulslev udstiller sine male-
rier. 

Øster Ulslev og Godsted Beboerforening holder generalforsamling. - Vi har nu bestået i et år. 
Vi har medvirket til at byparken blev oprenset, sørget for at få malet de manglende vejstri-
ber, indflydelse på sti-systemet bagom byen, i gang med at udforme et beboerblad og vi fik 
Teledanmark til at lade telefonboksen stå, sagde formanden Leif Nielsen i sin beretning. Be-
styrelsen blev som følger: Leif Nielsen, Lone Grønkjær, Marianne Nielsen, Preben Ringsing, og 
Helle Bækkel. Suppleanter blev Paul Petersen og Leif Lopdrup. Kasserer blev Susan Nielsen. 
Claus Ringsing og Jack Sørensen er revisorer. Anders Hoffman er revisorsuppleant. Jens Skov 
og Steen Pedersen ønskede ikke genvalg. Der er konstituerende møde senere. 
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Byrådsmøde
21. april Byrådsmøde på Rådhuset: 

• samt en gåtur til Adelgade 101, hvor en opstalt angav dimensionerne på 
Menighedsrådets planlagte hus i forhold til Kirken og omliggende bygninger. 

• Derefter en tur til Gammel Torv for at se på "hærværk" i form af blomsterkasser. 
• Nysted Kommune kom ud af 1998 med et underskud på 2,4 millioner. Udgifterne blev 

større til folkeskolerne, kontanthjælp, dagpenge, vikarer i ældreplejen og mindre 
indtægter på forsyningsvirksomhederne (fjernvarme og vand) og de likvide aktiver 
blev reduceret fra 3,1 millioner til 0,9 millioner kr. 

22. april 1. juli er absolut sidste frist for at få biogasanlægget ved Fuglegårdsvej i Kettinge til at fun-
gere uden lugtgener for de omkringboende. Virker det ikke, vil teknisk udvalg kræve anlæg-
get lukket, siger udvalgets formand Vagn Brædder, Venstre. 

25. april Menighedsrådene indbyder til jubilæumsgudstjeneste i Døllefjelde Kirke i anledning af sogne-
præst Bent Christensens 25-års jubilæum i Døllefjelde-Musse-Herritslev Pastorat med recep-
tion senere i Præstegården. 

Nysted Avis for 75 år siden: 
De nye Lyssignaler ved Kettinge Jernbaneoverskæring er nu fremtidig i Virksomhed. - 
De viser rødt, blinkende Lys mod de vejfarende, naar Toget er i Vente. - I Torsdags 
kunde det dog nær være gaaet galt paa det farlige Sted. Cirkus "Alaska" var med hele 
sit Træn paa vej til Nysted og - ukendt med Signalet - var den store Beboelsesvogn 
just kommet ind over Skinnerne, da man heldigvis opdagede Toget. I sidste Øjeblik 
lykkedes det at faa Vognen tilbage, saa man denne Gang slap med Skrækken. - Det 
maa paa det indstændigste paalægges Vejfarende at lægge Mærke til Signalet; blinker
dette, er der absolut ikke Tid til at passere Skinnerne forinden Toget er ved Overskæ-
ringen. 

27. april Hvor meget må een papegøje støje? - Hvor meget må 200 papegøjer eller flere støje? - Er 
deres verbale udgydelser til gene for omkringboende? Teknisk Forvaltning skal behandle en 
klage over støj fra Fuglehaven i Bregninge. 

Super Brugsen i Nysted afholder generalforsamling i Frejlev Forsamlingshus med dagsorden 
iflg. lovene. Omsætningen i alt har været på 27.022.822 kr. en nedgang på 600.00 kr., hvilket 
gav et overskud på 139.627 inden dividenden på 3 % og i alt kommer man ud af 1998 med et 
underskud på 180.846, som tages fra reservefonden. Egenkapitalen er på godt 2,4 millioner 
oplyste Kaj Hansen bl.a. 

Efter generalforsamlingen underholder Hans Chr. Johansen, Nykøbing F. med "Teksten er af 
Villy Breinholst". 

28. april Frejlev-Vantore Skytteforening holder generalforsamling i Kettinge-Hallen.

Nysted Naverklubs Naverhule skal ikke fjernes. Kulturudvalget har behandlet en ansøgning fra 
Lokalhistorisk Arkiv om at få adgang til hele 1. salen i Den Gamle Stationsbygning grundet 
pladsmangel efter at Krumsø-arkivet er nedlagt. Naverne har ikke noget krav på at være i 
bygningen, men de har boet der længe, og vi vil ikke uden videre smide dem ud, siger udval-
gets formand Bent Bille-Hansen. 

29. april "Stationsby: Døllefjelde Marked" har timedrift til og fra Nykøbing når Døllefjelde-Markedet 
åbner. 

Nysted Avis for 75 år siden: 
Færdselsregulering. Vi henleder Opmærksomheden paa nedenstaaende Bekendtgørel-
se fra Politiet, den henviser Automobiler og andre Køretøjer til at holde foran Raad-
huset eller paa Gl. Torv. - Udover ½ Time maa Køretøjerne ikke henstaa paa Gaderne. 
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30. april Gavekort til Nysted - din by. Er navnet på et nyt gavekort, der kan anvendes i alle butikker og 
virksomheder i Nysted Kommune. Det administreres gennem et gebyr på 20 kr., og det er Han-
delsstandsforeningen, der står bagved initiativet. 

Forfatteren og journalisten Jan Stage bliver dette års gæsteprædikant, når der holdes gøgler-
gudstjeneste i Døllefjelde Kirke. 

Folketidende for 100 år siden: 
Sangforeningen i Nysted. Vi kan meddele, at den i efteråret nystiftede sangfore-
ning efter al sandsynlighed vil koncertere pinsemorgen ved pavillonen i Folehaven
ved Nysted. 

1. maj Kl. 7 afholder L O - Kommunalpolitisk udvalg 1. maj på Havnen. Socialdemokratiet for Nysted 
Kommune holder sit 1. maj møde ved Flyvermonumentet i Nysted Havn med EU-kandidat 
Freddy Blak, mep; folketingskandidat Vibeke Grave og borgmester Leo Thorsen som talere. 

Fiskeriundersøgelser
SEAS' vindkraftafdeling, der står for vindmølleprojektet, skal forud sørge for viden om fiske-
bestandene på sydsiden af Rødsand. Fa. Bio/consult i Åbyhøj har udført arbejdet med to næt-
ter med at udsætte ruser og garn på 10 forskellige positioner. Ruserne og garnene er placeret 
efter satellitnavigation. Røgtet er taget til Nysted, hvor optælling og sortering af de forskel-
lige arter er sket. 

2. maj Folketidende for 75 år siden: 
Nysted Husholdningsskole ude ved "Skansen" har nu åbnet med foreløbig 10 elever
for sommeren. Undervisningen vil foruden af forstanderinden, frk. Jespersen, bli-
ve ledet af to faste, uddannede lærerinder, frk. Prier (fra Vålse) og frk. Holmskov. 
Desuden har dr. Jacobsen, Nysted lovet at undervise i sundhedslære og barneple-
je. 

Folketidende for 100 år siden: 
Socialisterne i Nysted havde i aftes, den 1ste maj, indvarslet til stort offentligt de-
monstrationsmøde på "Nordstjernen" i Nysted. Det var de i byen værende tvende 
socialistforeninger: Arbejdsmændenes Fagforening og Socialdemokratisk Forbund, 
der var indbydere. Mødet var besøgt af ca. 50 mennesker.

7. maj Folketidende for 25 år siden: 
Nysted Ungdomsskole - har åbnet for sæson nr. 2 på knallert- og moto cross-banen i 
Lågerup. Banen bliver bedre og bedre, og dens daglige leder, Verner Hansen, kørelæ-
rer fra Frejlev, mener, at den er moden til at blive centrum for et fælles-kommunalt 
samarbejde. 

Folketidende for 100 år siden: 
Forsvarsbrødrene i Nysted besluttede i aftes i et i den anledning sammenkaldt møde 
at afholde en større offentlig fest i anledning af Grundlovens 50 års jubilæum. Festen 
vil blive afholdt i Folehaven. 

8. maj Nysted Biogas a.m.b.a indvies. Der er 148 andelshavere. 

FDF Kettinge arrangerer for 23. gang "Knækkerygmarch 99". Deltagerne starter fra Fuglsang 
Avlsgård og passerer Nysted Efterskole's Oldtidscenter i Frejlev. 

Folketidende for 125 år siden: 
Fra Nystedegnen meddeles os, at sognepræsten i et af Lollands østlige sogne har i 
foråret holdt examen i alle sognets skoler uden skolekommissionens øvrige medlem-
mer eller med et eneste ord at underrette dem derom. 

9. maj Kammerkoret "Orange Mozart" gav koncert i Nysted Kirke med Ingelise Haubro, som dirigent 
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Folketidende for 125 år siden: 
Auktioner. Onsdagen den 12te maj kl. 2 på Nysted Rådstue over barken af 56 stkr. 
Gl. ege i Roden skov. Træerne påvises førend auktionen af skovfoged Jørgen Ras-
mussen i Kjettinge skovfogedhus.

12. maj Folketidende for 125 år siden: 
Bal i Frejlev Hestekobbel. Med øvrighedens og skovejernes tilladelse afholdes 
skovbal i Frejlev Hestekobbel 2den Pinsedag. Pladsen oplyses med kulørte lamper, 
og for god musik og beværtning vil der blive sørget.

13. maj Fuglehaven i Bregninge genåbner med Bente og Johan Aaberg-Pedersen som nye inde-
havere. Omkring 300 fugle samt næsebjørneparret Line og Mulle vil modtage "dyre-
handler Clausen" i Poul Hagens skikkelse og borgmester Leo Thorsen der i fællesskab 
klippede den røde snor ved indgangen til voliererne - hvorefter der igen var lejlighed 
til at se og høre på fugle i Fuglehaven.

15. maj Bille's Skovservice er overtaget af Søren Bille og har reception på Valtersvej 4, Nysted. 

Folketidende for 75 år siden: 
Den Eckersbergske medalje; som blev præget på 100 års dagen for C.P. Eckersbergs 
fødsel, er onsdag blevet tildelt maleren W. Scharff for hans billede "Drivende skyer", 
og maleren Olaf Rude for hans billede "Tidlig Forårsdag". 

Nysted Avis for 75 år siden: 
De kommunale Badehuse aabnes paa Lørdag. - De blev i øvrigt "uofficielt" taget i Brug 
i aftes, idet en del Ungdom boltrede sig lystigt derude. - Vandet holdt efter sigende 
allerede 15 Grader. Badekort faas paa Kæmnerkontoret. - Udvalget

17. maj Ruth Hedemand, Nysted købstad, er fra i dag leder af Nysted Turistbureau på Havnen og aflø-
ser for turistchef Elisabeth Nicolaisen. Et skifte er sket, og Nicoline takker af efter sin store 
indsats for turisme og ikke mindst for kunst og kultur. Der tages dog endnu en tøm, som med-
arbejder på kontoret før der er blevet plads til alle de andre aktiviteter, der altid kastes i 
luften, med et godt resultat. 

18. maj Høvænge Pumpelaug afholder generalforsamling hos Anders Hoffmann, Øllebøllevej 3. 

Badehus!
Folketidende for 100 år siden: 
Badehus-projektet i Nysted blev på et i mandags afholdt extraordinært møde angå-
ende oprettelse af badehus ved Østersøen atter kuldkastet og ændret derhen, at der 
vil blive opført et nyt badehus ved kalkovnen. Badetiderne vil blive således, at damer-
ne afbenytter det nye badehus om eftermiddagen og det gamle om formiddagen, 
hvorimod omvendt for herrernes vedkommende.

Byrådsmøde

19. maj Byrådsmøde på Rådhuset: 
• Nysted Kommunes andel andrager 1.504.871,18 kr. i regnskabet for Margretheskolen 

1998 ud af de samlede udgifter på 7.836.798,84 kr. og det er 25.471 kr. mindre end 
budgetteret. 

• Efter byrådsmødet fik - de tidligere byrådsmedlemmer - Dorthe Bondo og Hans Ras-
mussen en særlig velkomst. De kom for at gøre reklame for Kettinge Møllelaug og med
en opfordring til byrådsmedlemmerne om at melde sig ind og støtte arbejdet for 
møllen. 

Nysted Husholdningsskole skolekreds har indkaldt til generalforsamling for at nedlægge sig 
selv. Det primære formål med skolekredsen var ikke at hjælpe en Tvind-skole, men at sikre 
mulighed for fortsat aktivitet på skolen. Formand Jørn Ringsing opfordrer medlemmerne til at
melde sig ind i den oprindelige skolekreds, så de ad den vej kan være med til at sikre skolens 
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fortsatte eksistens.

Byhusforeningen og dermed Nysted Biograf- Teater byder filminteresserede til foredrag med 
"Bogart" Ole Michelsen. Foredraget handlede nu mest om alkohol problemer i branchen og 
kostede det hvide ud af øjnene for arrangøren. - O. M. burde skamme sig, hvilket han be-
stemt ikke gjorde, - men en charmerende mand er han med sin krøllede hørhabit og hat. 

Nysted Badmintonklub afholder generalforsamling i Kettinge-Hallen med dagsorden iflg. love-
ne. 

20. maj Meta Høyer Madsen, "Granlund”, Øster Ulslev fylder 80 år. 

21. maj Frejlev Fugleskydningsselskab afholder generalforsamling på Bøgevænget 10 i Kettinge. 

Folketidende for 25 år siden: 
Lempelsen i administrationen af by- og landzoneloven har nu givet det første re-
sultat i Nysted Kommune i form af frigivelse af seks parcelhusgrunde i Stubberup. 

22. maj Musse Bylav har fået ny oldermand. Knud Hansen, Bramsløkkevej har afløst Bjarne Aalborg. 
Bylavet har samtidig afsløret en oldermandssten med inskription. Det er sket på den fælleslod
de otte medlemmer i bylavet har ved Musse Stilund. 

Folketidende for 125 år siden: 
Fotografi i Nysted. Veludførte portrætter til moderate priser aftages indtil videre 
hver dag fra kl. 9 fmd. til 7 eftm. i skomager J. Hendriksens gård i Nysted. Obs. 
Der aftages uden hensyn til vejret. C. Hansen, Fotograf fra Kjøbenhavn. 

24. maj Svømmebadet åbner sæsonen med gratis adgang på åbningsdagen og bestyrelsen opfordrer at 
tidligere medlemmer bliver støttemedlemmer med et bidrag på mindst 100 kr.

25. maj Vester Ulslev Menighedsråd afholder budgetmøde i Præstegården. 

27. maj Kettinge-Bregninge Menighedsråd afholder det årlige møde om budget i Kettinge Præstegård. 

Frejlevs gamle Brugs skal sælges. Nysted Efterskole har ikke fået tilladelse af Undervisnings-
ministeriet til at bruge bygningen til "botræning" for skolens elever. Nysted Efterskole ligger 
for langt væk for ordentlig tilsyn med eleverne.

28. maj Nysted Musikskole har musikskoleafslutning på Nysted Skole. 

Folketidende for 75 år siden: 
Forsvarsbrødrenes fodtur til Nysted er trods de mørke ølskyer på himmelen bleven til 
noget. Der har meldt sig en hær på 40 mand, og i morgen kommanderer pensioneret 
garder/sergent Harry Pantmann-Hansen "Træd an" på Nykøbing Torv. Kl. 9½ vil korpset
skuldre spadserestokke og sige farvel til grædende kvinder og børn til tonerne af "Den 
gang jeg drog af sted". Vi håber så, at Nysted inden aften har overgivet sig på nåde og
unåde uden at alt for mange - falder på Skansen. 

Folketidende for 100 år siden: 
Kapellet på Nysted Kirkegård vil nu blive udvidet og forsynet med siddepladser og 
dermed komme til at fremtræde mere hyggeligt end hidtil. 

Folketidende for 100 år siden: 
Indsamlede oldenborrelarver i Herritslev Kommune modtages af mejeribestyrer Rah-
bek, Brydebjerg og gmd. H.J. Madsen, Stupperup, indtil 31te oktober og betales med 
12 øre pr. pd. Sognerådet. 

29. maj Søs Lerche-Thomsen har samlet 14 tidligere elever fra Nysted Skoles mellemskole- og real-
klasser årgang 1946-1951 under lindetræet i den gamle skolegård bag Rådhuset, for første 
gang i 50 år. Borgmester Leo Thorsen fremviser lokalerne i den gamle skole, der nu er en del 
af rådhuset.
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Musikgudstjeneste i Nysted Kirke med ”Ansgar Koret”, der synger salmer, åndelige sange, æl-
dre og nyere kirkemusik og med Bo Rossvald som dirigent. 

Åbent hus på Halmvarmeværket, der nu har leveret varme i 11 år. 

31. maj Birkehuset i Øster Ulslev har 10 års jubilæum. 

Folketidende for 25 år siden: 
Babysvømning i Nysted. I den nært forestående sommersæson på søbadeanstalten på 
Skansen byder Nysted Svømmeklub på noget nyt, som må påkalde sig interesse: Klub-
ben udvider sit undervisningsprogram med baby-svømning, undervisning af voksne 
begyndere samt motionssvømning. 

1. juni Rådhusets kunstudstiller i juni er kunstneren Elle-Mie Ejdrup Hansen. Hun arbejder stort set 
altid udfra rummet og specielt mellemrummet, og er meget kendt for sin laserlinie fra Skagen
til Sild. 

Sognepræst Jens Chr. Nielsen inviterer til møde i Præstegården. Emnet er debat om fremtiden
for Kvindekredsen for Nysted og Vantore sogne. 

Kettinge Møllelaug har købt naboejendommen Grønnegade 1. Ejendommen er det gamle møl-
lerhus og der er nu mulighed for at genskabe de forhold, der var engang. 

Mette Skjoldby åbner butik "Madame Blå" i Adelgade 68 i købstaden Nysted og lukker samtidig 
udsalget af samme navn på privatboligen i Kettinge. 

Super Brugsen i Nysted, har antaget Anne Lise Jensen, et kendt ansigt fra Nysted Posthus, til 
sin postbutik. 

Folketidende for 100 år siden: 
77 fiskere i Nykøbing og Nysted jurisdiktioner har indgivet andragende til landbrugs-
ministeriet om forandring af den i 1896 stadfæstede vedtægt angående fiskeri i Guld-
borgsund. 

2. juni Nysted Kirke inviterer til musikandagt hver onsdag i juni, juli og august i en ramme af lødig 
musik, en central bibeltekst og bøn, besindelse og ro.

Folketidende for 125 år siden: 
Dansk Samfund for Østlolland agter fredagen den 5te juni, eftermiddag kl. 3½, i an-
ledning af grundlovsdag en at afholde et møde i gårdmand Rasmus Pommers lund i 
Rågelunde, hvortil omegnens mænd og kvinder indbydes. F. Bojesens sangbog bedes 
medtaget. 

4. juni Nysted Roklub har 75 års jubilæum. 

Grundlovsjubilæum

5. juni Det er med beklagelse lokalt at indrømme, hvad mange forkert har hævdet - men - Grund-
loven er ikke skrevet i Vester Ulslev. Biskop D. G. Monrad havde forladt præstekaldet i Vester 
Ulslev, længe før han på 14 dage skrev udkastet til Danmarks første frie forfatning. 

• Vester Ulslev Kirke har grundlovsgudstjeneste, derefter afsløring af mindeplade for D.
G. Monrad. 

• Afsløring af mindesten for D. G. Monrad ved Vester Ulslev Gamle præstegård, tale ved
Hans Andersen, Sløsse.

• Ryttere starter mod Nysted med grundloven. 
• Adelgade har optog gennem byen med grundloven. 
• Borgmester Leo Thorsen modtager grundloven på Rådhuset 
• Grundlovstræet plantes på hjørnet af Wichmandsvej og Sakskøbingvej 
• Underholdning på Skansen - geværsalut - fællessang. Grundlovstale ved Arne Heyn, 

derefter nyere grundlovsspil med Sløjfen fra Ungdomsskolen, gymnastikopvisning og 

Indholdsfortegnelse



436

folkedans. 

6. juni Nysted Avis for 75 år siden: 
En meget smuk Radering af Emil Aarestrups Fødested i Nysted er i Dag bragt i andelen 
hos Boghandler Reimers. Raderingen koster 6 Kr. og kan kun faas i et begrænset Antal.
(Emil Aarestrup er født i København). 

Ekstraordinær generalforsamling i Nysted Husholdningsskole skolekreds med dagsordenen: 
Nedlæggelse af skolekredsen. 

8. juni Borgermøde i Kettinge-Hallen om fremtidig skolestruktur. 

Folketidende for 100 år siden: 
Maleren P.S. Krøyer opholder sig i disse dage på Aalholm. 

9. juni Folketidende for 50 år siden: 
Genvisit i Hedemora. Fredag eftermiddag afrejser en delegation fra Nysted by til 
venskabsbyen Hedemora i Sverige på en genvisit fra besøget sidste år. Bestyrer 
Westrup Gleie deltager som repræsentant for foreningen Norden

EU-valg
10. juni Ligesom tidligere ved folketings- og byrådsvalg er der på valgdagen til Europa-Parlamentet 

morgensang i Nysted Kirke som indledning til dagen. De tilforordnede ved EU-afstemningen - 
borgerligt ombud i 11 timer - holdes i live med varm mad kl. 12 og smørrebrød kl. 18. 

• På Rådhuset leverede Ole Hvid middagen: Marineret kylling i flødepaprika med ris og 
mixed salat og italiensk dressing og til dessert: Chokoladekage med friske jordbær, 
flødeskum og is. Smørrebrød fra slagter Hansen kl. 18. 

• I Kettinge Forsamlingshus præsterede Gunver Hansen middagen: Vildsvinesteg med 
grønsager og til dessert: Marengsbund med hindbærmos. Smørrebrød kl. 18. 

• I Døllefjelde Forsamlingshus serverede til middag: Indbagt svinemørbrad med nye 
kartofler og til dessert: Islagkage. Smørrebrød kl. 18 

• I Øster Ulslev Forsamlingshus kreerede kok Henrik Mogensen middagen: Grillede thai-
rejer med safranris og karrygrillet galia-melon, derefter grillet oksefilet med 
urtebagte kartofler og gemyse og tomatiseret orangesauce. Ingen dessert. Smørrebrød
kl. 18. 

• 60,9 % stemte på Nysted Rådhus, hvilket er den flotteste stemmeprocent ved EU-
valget.

Folketidende for 25 år siden: 
Nysted Kommune præsenterede for næsten to et halvt år siden et stort etageprojekt, 
for en marina i Nysted, en lystbådehavn til 400-500 skibe. På onsdag indstiller havne-
udvalget, at marinatanken henlægges indtil videre. 

Folketidende for 125 år siden: 
Grundlovens 25de årsdag er næsten overalt i landet fejret under usædvanlig stor del-
tagelse fra befolkningens side. I flere egne har der været afholdt to grundlovsfester, 
idet Venstre og Højre ikke har kunnet blive enige om en fælles fest. 

12. juni Øster Ulslev Boldklubs Venner er på gaden for at indsamle papir og flasker. (Hvor er det nu 
indsamlingskasserne til aviser står?)

Nysted Efterskoles elever dimitterer med en festlighed, og senere er der generalforsamling i 
skolekredsen. 

13. juni Pigekorets sommerkoncert i Nysted Kirke. 

Folketidende for 75 år siden: 
"Sommertid" - I tiden fra 15. juni til 1. september vil arbejdstiden på Folketiden-
des sætteri, trykkeri og kontorer blive rykket en time frem, således at vi kan slut-
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te en time tidligere om aftenen. I det nævnte tidsrum lukkes bladets kontorer kl. 
5. 

14. juni 14. mandag. 
Generalforsamling i B 1990's Forældreforening i Klubhuset. 

Nysted Vandværk, kommunalt ejet, er billigst ved et forbrug på 100 kubikmeter med 1.250 kr.
I sammenligning koster det i Vester Ulslev 1.937 kr., Godsted 1.750 kr., Døllefjelde 1.375 kr., 
Herritslev 1.800 kr., Kettinge 1.375 kr., Vantore 1.375 kr. og Øster Ulslev 1.350 kr.

15. juni Valdemarsdag blev traditionen tro markeret med et par aftenarrangementer i Nysted by. Ved 
krigergravene var der kransenedlægning og musik af Hjemmeværnets orkester. 

Nysted Turistbureau på havnen servicerer nu søens folk med e-mail service, der dermed lyn-
hurtigt kan sende besked om, at man er anløbet havn samt opsamle indgået post. 

Byrådsmøde
16. juni Byrådsmåde på Rådhuset: 

Socialudvalget fremsender Grønt projekt - Nysted, som et uddannelsestilbud for ledige over 
25 år, der er tilmeldt AF som jobsøgende og som modtager dagpenge eller kontanthjælp. Ud-
dannelsesperioden strækker sig fra februar 1999 til november 1999. Uddannelsen er sammen-
sat af en teoretisk del, der foregår på AMU-centret i Maribo og en praktisk del, der foregår på 
Bønnelyckes pakhus, Nysted og Emil Aarestrup's have, Nysted og fordeler sig med flere ele-
menter. Der er søgt EU-midler til projektet som er etableret i samarbejde med AMU, og man 
har via EU-socialfond fået bevilliget 1.028.259 kr., som vil blive vil blive udbetalt i 3 rater. 
Projektet afslutter 10.11.1999. Af budgettet for projektet fremgår, at de fælles udgifter 
udgør 2.473.564,50 kr. og de samlede indtægter udgør 2.473.564,50 kr. - Balance 0,00 kr.

Velux-prisen 1999 på 25.000 kr. gik i år til arkitekt Bruno From Jensen, Byggefirmaet GFK Huse
Aps. i Sakskøbing for projektet på havnen i Nakskov med vægt på det skabte attraktive miljø 
med lys, luft og udsyn ved brug af Velux ovenlysvinduer. Bruno From Jensen bor i Nysted by og
er aktiv i Bevaringsforeningen og Aarestrups Hus

Havnemester Sven Erik Hauberg havde i maj måned den bedste periode siden 1984 med 672 
betalende gæstesejlere, i fjor var der 547 gæstesejlere. 

17. juni Folketidende for 125 år siden: 
Forhindrede grundlovsfester. Så vel ved Nykøbing som ved Nysted har man måtte 
opgive at få nogen almindelig folkefest i stand på grundlovens 25de årsdag, af mangel 
på plads til festens afholdelse. I Nykøbing fik en komite afslag på en henvendelse til 
kammerjunker Berregaard, om at måtte afholde en fest i Bangsebro skov, og i Nysted 
havde man offentlig bebudet, at en fest ville blive afholdt, under forventning om til-
ladelse i Aalholm skove, men godsets forvalter nægtede denne, og festens afholdelse 
måtte tilbagekaldes. En sådan folkelig og kjærlighed til grundloven som nævnte herre
denne lejlighed have lagt for dagen bør næppe undlades at notere. 

18. juni Beskæftigelsesafdelingen og andre aktiviteter flyttes fra flygtningecentret til Poxy Print 
bygningerne, der ejes af Nysted Kommune. Flygtningecentret ved Ndr. Kongemarksvej får 
flygtninge fra hele verden, oplyser Anette Haugård fra Røde Kors' pressekontor. 

19. juni Øster Ulslev Skytteforening afholder Fugleskydning ved Høvænge Havn. 18 voksne skytter 
affyrede 681 skud og ni børn affyrede 360 skud før fuglene var afpillede. 

KFK-afdeling i Kettinge skærer ned på aktiviteterne. Afdelingen vil til og med høsten være 
åben, men derefter vil der blive lukket, bortset fra når firmaet skal hente korn fra lagerbyg-
ningen. Der åbnes igen til foråret når landmændene skal hente gødning og kemikalier som for-
beredelse til næste års høst, siger Fritz Hansen. 

20. juni Paradisruten, formand Dorthe Bondo - og Kettinge Møllelaug, formand Anders Bondo - og 
Nysted Turistforening, formand Anders Bondo samarbejder omkring cykel-arrangementet, der 
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starter på havnen og ved et cykelkort guider deltagerne via Vantore-Taagense og Roden Skov 
til Frejlev og forbi Kettinge Mølle, hvor der er musik ved Falster-trioen, grill, æbleskiver 
m.m. 30 cyklister tog turen og møllen blev besøgt af ca. 130 mennesker. 

Nysted Avis for 75 år siden: 
Sangerfesten i Nysted. Stor Cyklestald paa Hotellet og i Cykelforretningen lige over 
for Hotellet Madkurve opbevares i Bilgaragen. Alle Biler henvises til Købmand Svarres 
Gaard ved siden af Hotellet. - Solid Betjening garanteres. 

23. juni Skt. Hans aften i Kettinge præstegårdshave. FDF-Kettinge inviterer og båltalen holdes af 
sognepræst Ramund Kværnø. 

På Øster Ulslev Stadion er der Skt. Hans fest med fakkeltog, spisning og bål. 

Folketidende for 50 år siden: 
Nysted Aldersrenteforening havde i går udflugt til Rødbyhavn, mens selskabet sad og 
drak kaffe, mødte politiet op for at tale med den vognmand, der i to busser havde 
stået for transporten. Han havde kun den ene bus indregistreret, men havde for til-
fældet skruet nummerpladerne af en lastvogn og sat dem over på den anden bus. Det 
bliver ingen billig historie for vognmanden. 

24. juni Dagny og Erhardt Ringsings Legat uddeles til støtte for trængende unge landmænds uddan-
nelse med opvækst i tidligere Vester Ulslev Kommune, subsidiært Nysted Kommune. 

Nysted Fugleskydningsselskab, stiftet 1894, afholder generalforsamling på Skansevej 1. 

25. juni Folketidende for 25 år siden: 
Skilt ved bilmuseum skal fjernes. Østre Landsret fastslog i går, at skiltet, der viser vej 
til Aalholm Automobilmuseum, er ulovligt og skal fjernes senest 1. september. 

Folketidende for 100 år siden: 
Sankthansaften i Nysted havde i år et særligt festligt præg, idet foruden afbrænding 
af blus og fyrværkeri tillige sangforeningens medlemmer i løbet af aftenen afsang 
forskellige sange nede ved stranden til ikke ringe glæde for de mange mennesker, der 
tillokket af det smukke vejr, nød midsommeraftenens fred og stilhed. 

26. juni Havnefest i Nysted by med Brydeklubben og regnvejr som arrangør, der dog ikke forhindrede 
Falck i igen i år at tage førstepladsen med Turisten, Nysted Kommune og Livingstone på de 
næste pladser. 

27. juni Folketidende for 125 år siden: 
Overlandsvæsenskommissionens kendelse i sagen betræffende udskiftningen af Frej-
lev bys fællesskov til blive afsagt på stiftamtkontoret i Nykøbing tirsdagen den 30te 
juni d.å., hvilket herved bekendtgøres. 

28. juni Bønnelyches Pakhus i Nysted har med Nysted Kunstforening som arrangør en flot akvarel- og 
maleriudstilling "du milde himmel" helt frem til 31 juli. 

29. juni Postudbringningen i Nysted købstad er under omlægning og iflg. postmester Jan Langvik, Ny-
købing F. har det medført, at erhvervsposten udbringes inden kl. 10 og privat post inden kl. 
13. 

Røde Kors flygtningecenter på Ndr. Kongemarksvej venter 40 nye irakiske asylansøgere og i alt
forventes 120-130 asylansøgere, hvor Ulla Kragh-Schwarz, Nysted er konstitueret leder. 

Folketidende for 50 år siden: 
Nysted elever rejser mandag på et ferieophold i venskabsbyen Hedemrora, hvor de 
bliver indkvarteret hos deres pennevenner. Tirsdag den 20. juli tiltrædes hjemrejsen 
sammen med 30 elever fra Hedemrora, som så skal have et 14 dages ferieophold i Ny-
sted. Turen ledes af skoleinspektør Andersen og frue og er kommet i stand gennem 
foreningen "Norden". 
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30. juni Folketidende for 50 år siden: 
Den ny husflidsskole i Kettinge. Det skrider godt fremad med husflidslokalerne i Ket-
tinge. De unge er meget interesserede og arbejder godt hver aften. Også kommunens 
håndværkere viser stor velvilje og skiftes til at komme og arbejde nogle timer efter 
fyraften. 

Folketidende for 100 år siden: 
Nysted Kirketårn. En nedsat kommission har foretaget besigtigelse af Nysted kirkes 
tårn og spir. Den almindelige mening var, at tårnet ikke kunne tåle vægten af et kob-
bertag, hvorfor man sandsynligvis vil nøjes med en tækning af spån eller lignende. 

1. juli Nysted Rotary har skiftet ledelse, som det sker hvert år 1. juli. Ny præsident er Kenn Simon-
sen, 43-årig salgschef med arbejde hos Nordmedia, Næstved og med bopæl i Nysted. Kenn 
Simonsen har siden 1989 været med i Nysted Rotary og deltaget i forskellige udvalg i klubben,
formand for internationalt udvalg, kasserer og sekretær. 

Nysted Biograf-Teater holder lukket i hele juli måned og benytter tiden til vedligeholdelse og 
anden nyttighed. 

2. juli Kunsten på Rådhuset med fællestitlen "Skrot og Kærlighed" vises af Sture Jensen, Nysted by, 
med collager og skulpturer frem til 29. juli. 

3. juli Hans Rasmussen fylder 70 år. Tidligere tømrermester og savværksejer i Kettinge, aktiv i Ket-
tinge Møllelaug, byder på morgenkaffe på Fjordvej 22 i købstadens omegn.

Frejlev Fugleskydningsselskab holder sin årlige skydning i Frejlev Bøget. Der skydes to fugle 
den ene med Remington den anden med salonbøsser. For Lars Peter Rasmussen, Frejlev (Arki-
vet) var det 50. gang han deltog i fugleskydningen og fik en særlig opmærksomhed for sine 
mange aktive år på stedet. 

Ulla Frellsen, Frejlev har lavet en ny serie receptkuverter for Nysted Apotek med en række 
farvestrålende og fantasifulde tegninger af dyr og børn.

Social– undervisnings- og kulturforvaltningen skal have ny chef: Mickael Buhl skal være for-
valtningsdirektør i Haderslev Kommune. Kommunaldirektør Søren Lück Madsen oplyser, at 
stillingen endnu ikke opslås ledig. Økonomiudvalget skal drøfte sagen,og så er sommerferien 
ikke et godt tidspunkt, at foretage stillingsopslag. 

Folketidende for 100 år siden: 
Sammenslutning. Ved extra-generalforsamlinger i de to brugsforeninger i Øster Ulslev 
i går vedtoges det fra 1ste september d.å. at slå begge foreninger sammen til en. 

Folketidende for 125 år siden: 
Mindestenen over lærer Norrild, Kippinge (tidl. lærer N. Larsen, Frejlev,) afsløres på 
tirsdag eftermiddag ved en højtidelighed, hvor pastor Sadolin taler. Som det vil vides, 
rejses mindet af afdødes venner og elever. 

4. juli Folketidende for 100 år siden: 
Turistbesøg i Nysted. I søndags ved middagstid ankom et tysk selskab med dampskib 
"Fehmarn", flagsmykket fra ræling til top med danske og tyske flag. Efter frokost på 
hotellet foretoges køreturen i omegnen, og ved femtiden stod damperen atter ud af 
havnen, hilst af en mængde tilskuere. 

5. juli Folketidende for 50 år siden: 
Grete og Per Hækkerup får ikke tid til at slappe af i deres sommerferie. Med sved på 
panden flytter de i tonsvis af bøger og indbo fra deres 8-værelses københavnerlej-
lighed til deres hyggelige residens i Stubberup ved Nysted. 

10. juli "Glad musik i Nysted" starter med musik på havnen. Det er Nysted Turistforening og detailfor-
retninger der står for arrangementet med Goose Town Jazzmen. 
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Øster Ulslev Boldklubs revy: Medvirkende: Lene Pedersen, (kulturforvaltningen), Janne 
Frederiksen, Helle Bækkel (byrådsmedlem), Kim Jørgensen og Jim Nielsen (byrådskandidat). 
Festen indledes med gade-vej fodbold med 16 tilmeldte hold. 

11. juli Årets første markbrand opstod ved Bøget 1 i Frejlev. Under arbejde gik der ild i frøhalm.

Folketidende for 75 år siden: 
Et imponerende vogntog. Bregninge skoledistrikts beboere i et antal af ca. 300 børn 
og voksne udflugter i dag pr. vogn til Stubbekøbing. Toget tæller 42 vogne. 

13. juli Generalforsamling i Kettinge Pensionistforening i Kettinge-Hallen. Foreningen har 164 med-
lemmer, der betaler 35,00 kr. Formand Henning Rasmussen kunne oplyse at Helga Nielsen, 
Enghavevej er blevet æresmedlem. Til bestyrelsen genvalgtes Arne Henriksen, Kaj Johansen 
og Asger Karstensen med Edith Hansen som suppleant. Revisor er fortsat Henry Jensen med 
Grethe Johansen som suppleant. Der er konstituerende møde senere. 

Restaurant Røgeriet på havnen i Nysted by arrangerer jazz-aften med Baba og The Electric 
Swings. 

Folketidende for 100 år siden: 
Nye badehuse i Nysted. Foruden det i de nærmeste dage fuldt færdige badehus inde i 
Noret har et privat aktieselskab påbegyndt opførelsen af et badehus ude ved Østersø-
en i nærheden af "Skansen". 

14. juli Det hollandske firma Fugro Engineers starter i næste uge de geotekniske undersøgelser, som 
skal skaffe fodfæste til de to store havvindmølleparker på Rødsand. Resultatet af de geotek-
niske undersøgelser er en forudsætning for, at SEAS kan få en endelig godkendelse af havvind-
møller på Rødsand. 

Om at spille levende musik ude eller inde og hvornår! En af Strandvejens beboere politian-
melder restaurant Røgeriet for musiceren efter kl. 23.00. 

Folketidende for 100 år siden: 
Den svenske kronprins, den senere Gustav V., vil førstkommende søndag gæste lens-
greve Raben-Levetzau på Aalholm. At der i anledning af den høje gæsts besøg træffes 
omfattende foranstaltninger for, at modtagelsen kan blive så excellent som vel mu-
ligt, siger sig selv. 

22.000 ål
15. juli Der er udsat 22.000 stykker åleyngel i farvandet ud for Nysted ved Rødsand. Det er Dansk 

Amatørfisker Forening, der står for udsætningen af ålene. Projektet finansieres gennem fiske-
tegnspengene. Nysted lokalafdeling står for udsætningen. 

Nysted Avis for 75 år siden: 
Byens Gæster. Foreningen af Sognefogeder i Lolland-Falster Stift - ca. 50 - havde i 
Lørdags Udflugt til Nysted, hvor de bl.a. besaa Kalkværket. Direktør Larsen foreviste 
Virksomheden og de store Kalkbjerge, der skal spredes over Lolland-Falsters Jord i Lø-
bet af Vinteren. Til Slut bød Direktøren Selskabet paa en iskold Forfriskning, hvoref-
ter Selskabet "tøflede" videre. 

Folketidende for 125 år siden: 
Oldsagsfund. På en gårdejer H. Larsen af Vester Ulslev tilhørende lod i 'Vestmosen" 
har Museet for nordiske Oldsager ladet foretage en undersøgelse, hvorved der er 
fremkommet et betydeligt stenalderfund. På en lille lav holm i den daværende sø har 
stenalderbefolkningen haft et opholdssted, hvor den har holdt sine måltider og tildan-
net forskellige redskaber af flint, ben og hjortetakker.

17. juli "Glad musik i Nysted" på havnen har Clausens Strandløver til at levere musikken. 
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Folketidende for 25 år siden: 
Entreprenørfirmaet Herritslev Elementfabrik er i øjeblikket i færd med opførelsen af 
et omkring 400 kvadratmeter stort garageanlæg ved Frejlev og Omegns Andelsmejeri. 
Man satser på, at det store garageanlæg kan være færdigt inden 22/8, hvor mejeriet 
fejrer 90 års jubilæum. 

18. juli Sognepræst Thorben Sparre holder afskedsgudstjeneste i Øster Ulslev Kirke, og der er efter-
følgende reception i forsamlingshuset. 

20. juli Der er planlægningsmøde i Nysted Bådelaug for forsøgsfiskeri i farvandene ud for Nysted. Det 
er Dansk Amatørfiskerforenings lokalafdeling og Bådelauget der udfører det praktiske arbejde,
mens amtet har påtaget sig at lave de nødvendige registreringer. Forsøgene skal udføres i 
slutningen af august og begyndelsen af september. 

Folketidende for 125 år siden: 
Taksigelse. Ungdommen i Frejlev, Kettinge og Rågelunde bringes herved min hjerte-
ligste tak for de gode gaver, som den så velvilligt indsamlede til mig efter ildebranden
hos min husbonde Jens Pedersen Jyde i Frejlev. 

Ærbødigst Ole Jørgensen, ungkarl. 

21. juli Menighedsrådet får et lille hip af Folketidendes lokale redaktør. En halv times arbejde med en
havefræser og lidt frisk beplantning kunne have pyntet på det areal, hvor det nye Menigheds-
hus-projekt i Adelgade skal ligge. Og billedet i avisen taler sit eget sprog. 

Folketidende for 100 år siden: 
Tabt. En officerssabel er lørdag aften tabt på vejen imellem Nysted og Nykøbing. Sab-
len bedes afleveret på Jærnbanehotellet imod dusør. 

22. juli Folketidende for 125 år siden: 
Tandlæge P. Hansen, som tidligere har besøgt Nysted, vil være at træffe i 10 dage fra 
27de juli til 5te august, anbefalende sig til det ærede publikum. Kunstige tænder ind-
sættes smukt og varigt, tænder renoveres og plomberes, tandsygdomme helbredes. 
Min bopæl er hos gæstgiver Jochumsen. 

23. juli "De farende svende" spiller på havnen til "Glad musik i Nysted" arrangeret af Nysted Turistfor-
ening. 

Dette års udgave af Nysted-Guide er lavet med gyldighed for både 1999 og 2000. Turistfore-
ningen og Handelsstandsforeningen står for udgivelsen. - Forsiden prydes af den bygning Tu-
ristforeningen har solgt. Turistforeningen har i lang tid forhandlet med kommunen om belig-
genheden på Havnen, så måske har man fortrudt! 

27. juli Et af de store to-mastede hollandske skibe, der jævnligt besøger havnen i Nysted måtte blive 
udenfor ved Skansen. Der var ikke plads til to så store skibe på en gang. 

28. juli Det gode skib ”Albertha" - en statelig 100 år gammel hollandsk kuf - kommer til Nysted fra 
Nakskov i anledning af musikarrangementerne "Skibet er ladet med ".

Inger Pedersen, Herritslev fylder 90 år. 

29. juli For 185 år siden: 
Underskrev Hans Majestæt Frederik d. Sjette "Anordningerne for almueskolevæsenet 
på landet og i købstæderne". En milepæl for den danske folkeskole. 

30 juli B1990's sommerfest '99 med fis og ballade. Keglespil. - Dog siger klubbens formand John Ras-
mussen: Tordenskjolds soldater er ved at være trætte. Der savnes opbakning fra byens bebo-
ere og fra klubbens egne medlemmer. Der var kun 150-200 deltagere til lørdagens dansear-
rangement, hvor et godt musikband var engageret. Konkurrencen fra Nykøbing F. Festuge er 
en grund til, at der var for få deltagere til eftermiddagens og aftenens arrangementer. Der 
var pænt besøg, men man havde gerne set betydeligt flere gæster på stadion i det fine som-
mervejr. I fjor var der et overskud på omkring kr. 30.000. Det er penge, der er værd at ind-

Indholdsfortegnelse



442

regne i budgettet, og som kan være svære at undvære. 

Folketidende for 50 år siden: 
Norsk delegation på visit. I aftes fik Nysted besøg af repræsentanter fra den norske 
venskabsby Vinstra i Nord-Fron Kommune. I formiddags afholdtes der en reception på 
Nysted Rådhus. 

31. juli Døllefjelde Strudsefarm åbner sin nye gårdbutik på adressen Bregningevej 31. Gårdbutikken 
er den anden i den nye sammenslutning Føniks, der netop vil slå på kvaliteten i det danske 
strudsekød, oplyser ejerne Joan og Knud Jensen. 

Fire Rotary-klubber repræsenterer 12 lande i et fælles arrangement der i denne uge har holdt
camp for 34 uge på Nysted Efterskole. Det er 25. gang Rotary-klubberne i Rødby, Maribo, 
Sakskøbing og Nysted er arrangør for en sådan international lejr med deltagelse fra Frankrig, 
Østrig, Portugal, Spanien, Slovakiet, Kroatien, Schweiz, Israel, Polen, Litauen og Rumænien. 
Blandt lederne er Kristian Larsen fra Nysted. 

Er der turistudveksling mellem Nysted og den tyske badeby Graal-Müritz ved Rostock? Der har 
tidligere været tale om, at man fra de to byer skulle sende turister på besøg hos hinanden, 
men transportprisen på kr. 400,00 kan være afgørende for om det lykkes. Bjørn Ohl gav en 
byvandring for en snes tyske gæster. 

Elektronisk tingbog med oplysninger om alle ejendomme på Falster og Nysted bliver tilgæn-
gelig fra 16. august på Internettet. Der vil også være adgang i tinglysningskontorets 
almindelige åbningstid, hvor en bruger-pc gratis står til rådighed.

Overassistent Judith Hansen kan fejre 25 års jubilæum som ansat ved Nysted Kommune pt. i 
kultur- og socialforvaltningen med sociale opgaver bl.a. børneydelser og bidrag samt admini-
strative opgaver som sekretær for sundhedsplejersken. 

Vester Ulslev Borgerforening har sommerfest, der holdes på håndboldbanen. 

Folketidende for 25 år siden: 
Unge fra tolv lande i Rotary-lejr på Lolland. Sammen med en halv snes Rotary-unge 
fra Lolland-Falster skal 20 unge i alderen 18-20 år deltage i en sommerlejr, hvis første 
uge er henlagt til feriehjemmet i Nysted. Den sidste uge indkvarteres gæsterne hos 
rotarianerne på Øst og Midtlolland. 

1. aug. Sognepræst Thorben Striib Sparre fratræder sin stilling som sognepræst i Godsted, Øster og 
Vester Ulslev sogne og tiltræder embedet som sognepræst i Junget/Torum pastorat i Viborg 
Stift. Sognepræst Bent Christensen er konstitueret indtil en ny præst kan tiltræde embedet.

Rengøringen på Rådhuset og kommunens institutioner inklusive de to selvejende institutioner 
Nysted Børnehave og Birkehuset i Øster Ulslev foretages fremover af det jyske firma Elite 
Miljø. Byrådsmedlemmerne har ladet sig friste af en besparelse på 20-25 % på rengøringskon-
toen. 

2. aug. Lars Hansen, søn af slagtermester Aksel Hansen og fru Anny, Nysted tiltræder som driftsleder 
på det kommunale rensningsanlæg i Frejlev. 

Folketidende for 100 år siden: 
Lensgreve Raben-Levetzau har haft den smukke tanke at lade musicere i sommermå-
nederne 2 timer mellem 4½ og 6½ hver søndag eftermiddag til ikke ringe fornøjelse 
for det store publikum, der besøger Ålholm smukke slotshave. 

3. aug. Stoppestedet indbyder til fødselsdagskaffebord - man fylder 5 år. 

Lokal kunst på Rådhuset i august er denne gang Søren Vejby Lindquist der viser 11 oliemaleri-
er. Han har tidligere deltaget i Kunstnernes Efterårsudstilling, Charlottenborgs Forårsudstilling
og i Galleri 12. 
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At fyre for gråspurve - det er hvad Biogas-anlægget i Kettinge som begreb kan bekræfte. An-
lægget er nødt til at lukke varme ud som et solidt supplement til den varme, der kommer af 
det flotte sommervejr. I juni måned blev der kølet mere varme væk, end der blev produceret 
og leveret af varme fra kommunens halmfyringsanlæg ved Egevænget. 

5. aug. Nysted Avis for 75 år siden: 
Annonce: Brennabor og Gøriche-Westphalen løber let op ad Bakke, andre Cykler løber 
let ned ad Bakke. Køb Brennabor og Gøriche-Westphalen. 

William Andersen, Flaarup. Tlf V. Ulslev 25. 

- Jakob Haugaard må have læst denne annonce som led i sit valgprogram.

6. aug. Hvorfor skal det være så "kommunalt"! "Nedgang i affaldsmængden er vendt til stigning." - 
Ved nedgangen, altså mindre affald stiger prisen grundet manglende budgetteret dæknings-
bidrag - ved stigende affald, altså et merforbrug, stiger prisen også grundet den øgede 
mængde - klart for alle.

Folketidende for 100 år siden: 
Et gammelt ordsprog. "Når himlen strimer fra sønder til nør, skal bonden ta' rugen, 
mens den er tør!" "Men når den strimer fra vester til øster, kan han la' den stå, så 
længe han lyster

7. aug. Jette Ovesen, Laden på Skansevej har 25 års jubilæum - startede som et privat loppemarked 
på Fjordvej. Da hendes mand Verner Ovesen, der døde efter en halv snes år, fortsatte Jette 
Ovesen i Laden, der blev købt af Kalkværket. Jubilæet markeres med musik, hvor Jazz-Onk-
lerne spiller, og så gives der 25 % rabat medens musikken spiller fra klokken 11 til 14.

Rossings ejendom på hjørnet af Adelgade og Skibsbrostræde, ejet af murermester Niels Ander-
sen siden 1993 bliver nu i stueetagen nyindrettet til tre ældre venlige boliger på ca. 60 kvm. 

Tri-atlon
8. aug. Det årlige triatlon-stævne i Kettinge er tilrettelagt af Svømmebadets Venner, Nysted Svømme-

klub og Gymnastikforeningen Sydøstlolland for 8. år. Børn skal give 10 kr. og voksne 30 kr. for 
at få sved på panden. Den korte distance er på 200 m svømning, 7,7 km cykling og 3,2 km løb.
Den lange rute er med 500 m svømning, 21,2 km cykling og 7,7 km løb. 

Øster Ulslev har loppemarked på stadion og klubben har samlet adskillige tusinde lopper, der 
er klar til at springe, når der åbnes om formiddagen. Omsætningen blev dog lidt skuffende på 
knap 20.000 kr. Der blev ikke udsolgt. Keglespillet havde 35 deltagere og Ingrid Nielsen blev 
nummer to efter Lene Madsen hos damerne, medens Hans Chr. Hansen kunne stille sig på 
sejrsskamlen hos herrerne. 

Nysted Avis for 75 år siden: 
Nysted Biografteater - Hævnrytteren. - Cowboyfilm i 5 akter -. 
En skildring at et af Vestens brølende Opgør. I Hovedrollen den raske og frejdige Tom 
Mix - Denne glimrende Cowboyrytter har mange Venner hele Jorden over; ogsaa her 
nede i Nysted og Omegn har Tom Mix sit store publikum, der beundrer hans særlige 
Evner og personlig vindende Egenskaber. Ved Premieren i Onsdags var der stuvende 
fuldt hus, og Tom Mix blev hilst med et bragende Hurra! 

9. juli Ejner Hansen, Frejlev, fylder 85 år. 

Folketidende for 50 år siden: 
De nye husflidslokaler i Kettinge Præstegårds udhus er i disse dage ved at blive ind-
rettet til afløsning af de gamle lokaler i Klokkemosegård hos gdr. Julius Rasmussen, 
hvor foreningen har holdt til gennem de sidste 15 år.

Folketidende for 75 år siden: 
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"Knækkerygstenen" værnes. I de sidste år bliver der hentet adskillige sten fra stranden
ved Frejlev, og Frejlev Bylav har derfor ment at burde træffe foranstaltninger til sik-
ring af Knækkerygstenen, det gamle minde fra 1533. Efter samråd med fredningsud-
valget har man ladet opsætte fire sten som hegn om den store sten. I de fire sten er 
indhugget F.B. og årstallet 1533 og F. M. og 1924. 

10 juli Bundprøverne der skal foretages ved Rødsand fra en engelsk platform måtte udsættes grundet
kraftig blæst. 

Byhusforeningen: Kulturhus "Den Gamle Biograf' er atter trukket i arbejdstøjet og byder vel-
kommen til samarbejde med andre foreninger om kulturelle og andre aktiviteter. 

Folketidende for 100 år siden: 
Søskendeparret Karen og Henry Bramsen, der for tiden opholder sig i Nysted, har i den
senere tid været jævnlige gæster hos Lolland-Falsters godsejere, således på Fuglsang,
Ourupgård og Aalholm. At de på disse ture ikke glemmer at medføre deres instrumen-
ter, behøver vel næppe at tilføjes. 

11. aug. Solformørkelse

Nordisk Syntese A/S i Frejlev ekspanderer fortsat og har 25 medarbejdere i øjeblikket og ca. 
35 i højsæsonen, der efterhånden strækker sig fra september til maj. Det betyder også at der
er oprettet to nye mellemlederstillinger som koordinatorer. Arne Dilling-Hansen for pulverafd.
Og Thomas Petersen for flydende afd. Lars Bendsen, Toreby er ansat som ny fabrikschef til 
styrkelse af virksomhedens ledelse, oplyser direktør Jens Bach. 

12. auf. Bækkeskov Vindmøllelaug I/S udbyder nu andele til alle over 18 år med tilknytning til Nysted, 
Holeby, Sakskøbing eller Nykøbing Falster kommuner og tilbyder fra 1-30 andele à 3.800 kr. og
med 14 dages forkøbsret til borgere i Nysted Kommune. 

I perioden frem til 26. august kan der på Nysted Rådhus ses kunst af Søren Vejby Lindquist fra 
Nysted i form af oliemalerier.

Nysted Avis for 75 år siden: 
Frejlev-Minder. Frejlev er meget rig paa Minder fra gl. Dage - Mængder af Kæmpegra-
ve og Skalkekorset til Minde om Frejlevernes List, da de i sin Tid dømtes til at levere 
24 hvide Okser med røde Ører; men da de kun kunde opdrive 22 saadanne, malede de 
Ørerne paa to Okser. Dette blev dog snart opdaget, da det blev Regnvejr. Frejleverne 
dømtes til at levere disse 24 Okser, fordi de havde slaaet den onde Ridefoged fra Aal-
holm ihjel ude i Skoven ved Stranden, idet de knuste Ryggen paa ham over en stor 
Sten, der endnu ligger derude og kaldes "Knækkeryggestenen". Denne Sten har hidtil 
faaet Lov at ligge urørt, og det vil den nu ogsaa faa Lov til i Fremtiden, idet Stenen og
Pladsen deromkring er blevet fredet. 

Frejlev Bylav, der endnu bestaar og har sin Oldermand, har i Forening med Frednings-
kommissionen i en Afstand af 4 m. fra Stenen anbragt 4 mindre Stene med Inskription.
Paa den ene Sten er indhugget F.M. (Fredet Minde), paa den anden Sten F:B. (Frejlev 
Bylav), paa den tredje Sten Aarstallet 1533, da Ridefogeden dræbtes, og paa den 
fjerde Aarstallet for Fredningen 1924. Disse Stene med Pladsen er nu fredet, og der er
fastsat Bøder af indtil 25 Tdr. Byg for Beskadigelse eller Bortfjernelse af samme. Jor-
den tilhører Parcellist i Frejlev Enghave, Carl Andersen, der for sig og Efterkommere 
har givet Tilladelse for gaaende at besøge Stedet - en Servitut, der altsaa hviler paa 
Ejendommen. 

13. aug. Svane Lys I/S i Tåstrup har købt Poxy Print til overtagelse 1. oktober. Hvornår produktionen 
kan flyttes til Lolland kan direktør Bjarne Vinther endnu ikke oplyse, men det forventes at 
give plads til seks - ti nye arbejdspladser i Nysted. Nysted Kommune har indgået en lejeaftale 
med Svane Lys om at leje halvdelen af fabrikskapaciteten for at kunne huse sin beskæftigel-
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sesafdeling indtil lysfabrikken selv skal bruge bygningerne. 

14. aug. Guitaristen Peter Howard Jensen gav en usædvanlig musikoplevelse ved koncerten i Nysted 
Kirke - og der var gratis adgang. 

Sommermøde i Emil Aarestrups Hus. Foreningen slår endnu en gang dørene op for at vise of-
fentligheden de restaurerede stuer og den ikke helt færdige gårdhave. Års arbejde er lagt og 
vi syntes selv at resultatet er smukt, siger bestyrelsesmedlem Bodil Hansen. Museumsinspek-
tør Thomas W. Lassen, Maribo Stiftsmuseum har udlånt tre brændeovne fra tiden og monteret 
dem som en del af interiøret. Tidligere cheflæge Paul Poll, medlem af bestyrelsen, har sam-
mendraget nutidens syn på Aarestrup som læge for at belyse datidens sygdomme og behand-
ling. Unibank i Nysteds filialchef Pia Bornebusch, Unibank, overrakte en kærkommen check på
15.000 kr., der er øremærkede til investeringer i Aarestrup-huset. 

15. aug. Nysted Avis for 75 år siden: 
Maribo-Nysted Bilen har fremtidig Holdeplads ved "Stad Nysted", hvor Pakker og 
Ordrer kan indleveres. Schjelde. 

17. aug. Ornitologer installerer et otte meter højt fugletårn på det fladvandede område nord for Rød-
sand-tangen i løbet af september og samtidig indledes observationer, der skal foretages af 
professionelle. Fugletårnet forsynes med radar for observationer i dårligt vejr. 

18. aug. Grønt Råd arrangerer i samarbejde med Else og Kurt Frederiksen, formand for Naturfred-
ningsforeningen i Nysted, besøg i parrets grønne have i Jernbanegade 18. Haven er på 2.700 
kvm og rummer urtehave, drivhus, gamle frugttræer og hønsegård og drives uden brug af 
ressourcekrævende og miljø skadelige stoffer. 

Ungdomsklubben i Nysted skal have ny leder. Marianne Chrøis Rasmussen ønsker at blive afløst
på posten og en ny leder søges inden den nye sæson starter den 21. september. 

Ny skolestruktur 1
19. aug. Borgmester Leo Thorsen vil om muligt bruge det mindst mulige flertal på 8 mod 7 for at få 

den fremtidige skolestruktur til at blive en stor skole i Nysted. Socialdemokrater og byråds-
medlemmer Annette Als og Flemming Hansen peger på Brydebjerg som en del af strukturen, 
og Lennart Damsbo-Andersen der bor i Kettinge, har endnu ikke taget stilling. 

Hvis man har ledig plads i en gyllebeholder og bor på Sydøstlolland kan man modtage gratis 
afgasset gylle fra Nysted Biogas, der har overskud af afgasset gylle fra biogasanlægget grun-
det "andet organisk affald" der kommer fra slagteriaffald, frugtaffald og sammenbrændt roe-
affald m. v. 

Nysted Avis for 75 år siden: 
Aalholms Gæster, Prinserne Valdemar og Georg afrejste i Lørdags pr. Bil til København 
efter nogle Dages Besøg paa Aalholm. - Blandt Gæsterne befinder sig fremdeles den 
danske Minister i Peking Oiesen (med sin kinesiske Tjener Liu) samt den norske San-
gerinde Fru Struve, Christiania. - I Dag ankommer engelsk Minister i København Lord 
Granville og Lady G. 

20. aug. Folketidende for 50 år siden: 
Se den nye Renault - en lille fiks og let vogn med topventilet motor - kører 18 km pr. 
liter. Pris kr. 6.800,- excl. omsætningsafgift. Vi demonstrerer gerne vognen for Dem og
hjælper Dem med indkøbstilladelse. 

21. aug. Slotskoncert i Aalholm Park med Michala Petri og ægtemanden Lars Hannibal samt Stig Rossen 
trak mange mennesker til slotsparken.

Handelsstandsforeningen og andre foreninger har natsalg for at tilbyde de mange mennesker 
der kommer til slotskoncerten en oplevelse i købstaden - både før - og efter koncerten og der 
var trængsel i gaderne, dog mest Adelgade der var festsmykket. Byens spisesteder blev hur-
tigt fyldt og pølsevognen "Hilmars Open Air Restaurant" havde forrygende travlt. I Adelgade 
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underholdt orkestret Rocke Four for en masse danseglade mennesker. 

Et areal på 27.000kvm og til en ansat grundværdi på 135.700 kr. er sat til salg af Nysted Kom-
mune. Et areal der i de sidste mange år er nedtrampet af over 100.000 markedsgæster. Alle 
kan byde og dermed købe arealerne med et tilbud inden 31. august indgivet til Borgmester-
kontoret, men formanden for Døllefjelde-Musse Idrætsforening Frede Justesen håber på at de
planer der er for lokalområdet kan gennemføres med købet. Kommunen er dog frit stillet til 
at forkaste alle indkomne tilbud. Arealet er kendt som Døllefjelde Stadion. 

Folketidende for 75 år siden: 
Stands; når det blinker - Nysted banens automatiske blinksignaler ved Thoreby og 
Kettinge er nu taget i Brug. Begge steder er udsigten fra vejen over banelinjen dæk-
ket af bygninger. I lukket auto er det umuligt at høre lokomotivets fløjt - og iøjne-
springende lyssignaler er altså problemets løsning. Systemet er opfundet af ingeniør 
Klein ved Københavns Sirene- og Signalfabrik, og det har i to år stået sin prøve på 
lignende farlige vejstrækninger på Slangerupbanen. 

22. aug. "De gode gamle Dage", Grethe Mogensen og ”Albatros" synger i Kettinge-Hallen. 

Folketidende for 75 år siden: 
Jætte-stuerne ved Frejlev. I fortsættelse af de udgravninger, konservator Rosenberg i 
fjor påbegyndte af jættestuer omkring Frejlev, er han i disse dage sammen med sine 
assistenter beskæftiget med en udgravning i Frejlev Enghave på gdr. Martin Hvids 
skovareal i nærheden af den gravhøj, der blev udgravet i fjor. 

Nysted Avis for 75 år siden: 
Musse Kirke. Følgende Pladser er ledige og Tilbud i specificeret Stand, som følger: 1. 
Ringerløn, 2. Bælgetræder, 3. Fyring, sendes til undertegnede inden 30. August 1924. 
Jens Petersen, Musse 

23. aug. Nysted Sportsfiskerforening har besluttet at nedlægge sig selv og gravøllet skal drikkes Nyt-
årsaften.

Nysted Kjøbstads frivillige Fond afholder årsmøde i Nysted Præstegård. 

25. aug. Folketidende for 125 år siden: 
Afsløring af et mindesmærke. I Ålholms have blev der den 18. ds. Afsløret et mindes-
mærke over den forrige lensgreve til Christiansholm, den bekjendte botaniker og vi-
denskabsmand F.C. Greve af Raben, født 1768 og død i Rio Janeiro den 6te juli 1838

26. aug. Folketidende for 25 år siden: 
Nysted byråds socialdemokratiske ordfører i en række spørgsmål, Kaj Nilsson, trækker
sig ud af det kommunale arbejde. Den officielle udnævnelse af Kaj Nilsson til 
skoleinspektør ved Nysted Skole foreligger nu - og det er netop indtagelsen af den nye
stilling, som er baggrunden for Nilssons beslutning om at trække sig tilbage fra Nysted
byråd. 

27. aug. "Frejlev Brugs" bliver navnet på opholdstedet for seks til otte børn med sociale problemer. 
Børnene skal bo i de nyindrettede værelser og skal gå i skole som alle andre. Betina Hansen 
skal stå i spidsen for projektet og bo på stedet sammen med pædagogmedhjælper Rikke Er-
rebo, og husæslet Frode er opholdsstedets fælles kæledyr. 

Nysted Kommune vil sætte ekstra fokus på samarbejdet mellem socialudvalget og skattevæ-
senet. Fem personer i kommunen bliver nu anmeldt til politiet for at have begået socialbe-
drageri for beløb mellem 3.500 og 89.000 kr., siger socialudvalgets formand Arne Høegh fra 
Venstre. 

28. aug. Forhenværende bryder, fodboldspiller, kajakroer - nuværende kobbersmed, borgmester Leo 
Thorsen fylder 60 år og kan samtidig fejre 25 års jubilæum som byrådsmedlem med reception 
i kulturhus "Den gamle Biograf'. Folk myldrede til fra alle verdenshjørner for at lykønske Leo. 
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Han og fru Jette blev hentet i privaten på Strandvejen og blev standsmæssigt kørt til Jern-
banegade i den gamle brandsprøjte fra Nykøbing Falster; Kaj Hugo Rasmussen sørgede for 
hyggemusikken. 

Lokalhistorisk Forening samarbejder i år med Grønne Ture. Sven Thorsen og Hans Larsen viser 
rundt i Frejlev Skov, hvor deltagerne vil se nogle af de mange oldtidsminder, samt nyde natu-
ren med de mange sjældne planter og som annonceret: Medbring kaffe m.m., gummistøvler 
eller andet solidt fodtøj anbefales. 

Folketidende for 25 år siden: 
Små biografteatre trues af lukning. Omkring 100 danske provinsbiografer står overfor 
at miste et væsentligt økonomisk fundament, når reklamefilmene med udgangen af 
denne måned trækkes væk fra biografer i byer under 3.000 indbyggere. 

29. aug. Lysgloben i Nysted Kirke har nu været prøve opstillet et par måneder; den har givet mulighed 
for at tænde et lys til eftertanke eller til erindring om et kært medmenneske. Man har taget 
meget fint imod, så mon ikke den bliver permanent.

Nysted Avis for 75 år siden: 
Ved Amtsraadsmødet i Onsdags behandledes bl.a. følgende lokale Sager: 
Et andragende fra Postbud B. Bergdal, Ø. Ulslev, om at drive Beværtning uden 
Udskænkning af stærke Drikke Bevilgedes. Andragende var anbefalet af Sogneraad og 
Politimester. Døllefjelde-Musse Sogneraad fik Tilladelse til at anvende nogle under 
Kommunens Kapitalformue inddragne Kreditforeningsobligationer til Paalydende 6.000
Kr. til Dækning af Udgifterne ved en Omforandring af Døllefjelde Skole, ved hvilken 
Udgifterne antages at ville andrage ca. 5.200 Kr. 

31. aug. "Filmklub 4880 Nysted" er startet af initiativgruppen: Inge Jakobsen, Bodil Hansen, Ole Gert 
Nielsen og Jørn Just. Filmklubben har nu fået tilmeldinger fra 36 medlemmer udfra det kon-
cept - at film skal ses i biografen - at klassiske film bliver en stor del af det program, der 
sammen med foredrag eller anden aktivitet i forbindelse med filmforestillingen - at med-
lemmerne har medbestemmelse for filmvalg. Samarbejdet med Byhusforeningen bliver tæt 
uden at det økonomisk bliver forbundet, idet klubben køber billetter til de fire forestillinger, 
der arrangeres om søndagen for medlemmerne. 

Ny skolestruktur 2
"Udvalget til bevarelse af Brydebjergskolen" indkalder til borgermøde på Brydebjergskolen, 
hvor den fremtidige skolestruktur i kommunen vendes og drejes. Tidligere kulturchef Ib Jo-
hansen er engageret til at være ordstyrer. Borgmester Leo Thorsen har opfordret de øvrige 
byrådsmedlemmer til ikke at deltage som officielle, men vil ikke hindre dem i at medvirke 
privat. Vi holder vores eget borgermøde, som vi har lovet, og det officielle bliver den 29. 
september. 

Knap 300 deltog i borgermødet og markerede således den store lokale opbakning for bevarel-
sen af Brydebjergskolen. Arbejdsgruppen fremlagte regnefejl på omkring 2 millioner, der var 
fundet i rapporten og der blev givet en orientering om fejlene. Debatten ændrede dog ikke på
de holdninger, byrådsmedlemmerne tidligere havde givet udtryk for. 

1. sept. Frem til 21. september kan kunstneren Felix Pedersens værker betragtes på Nysted Rådhus. 
Der udstilles 16 værker i olie, akvarel og kridt. 

Folketidende for 125 år siden: 
Taksigelse. Undertegnede, som formedelt lynnedslag og påfølgende brand af min gård 
den 30te maj d.å., kom i en meget sørgelig og elendig stilling, føler trang til herved 
offentlig at bringe min hjerteligste tak til Hs. Excellence, hr. lensgreve Raben til Ål-
holm for den bygningshjælp, han har ladet mig blive til del. Ligeledes bringer jeg min 
dybfølte tak til mine bymænd i Frejlev for al den venlige hjælp, de i alle retninger 
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har ydet mig. Frejlev, den 28de august 1874. Ærbødigst Jens Pedersen Jyde, Gårdejer. 

2. sept. Medarbejderne ved kommunens sundhedsafdeling har længe været utilfredse med selv at 
skulle sørge for biler og cykler til transport rundt til de ældre i integreret pleje. Kommunen 
har derfor hos autoforhandler Ib Foss Hansen, Nysted leaset syv biler af mærket Hyundai Atos 
og købt 14 nye cykler. Kommunen sparer penge til kørselsgodtgørelse for medarbejdernes 
egen transport og får på den måde en besparelse, samtidig med at bilerne rengøres af be-
skæftigelsesafdelinger, der også står for kontrol af, at terminerne for serviceeftersyn bliver 
overholdt. 

Nysted Avis for 75 år siden: 
Nysted-Banen befordrede i Søndags ca. 600 Rejsende. - Det var Aarets sidste "billige 
Søndagstog". - Gennemgaaende har disse billige Tog været stærkt benyttet og sikkert 
særdeles lønnende for Banen. - Med det gode Vejr, det tegner til nu, efter det i læn-
gere Tid noget ustadige, kunde Banen formentlig stadig paaregne stor Tilslutning, saa-
fremt de moderate Billetpriser bibeholdtes endnu i September Maaned. - Men maaske 
er dette allerede taget under Overvejelse ogsaa paa Kontoret i Nykøbing? -

3. sept. "Lys over Lolland" kulturscenario med udstillinger, foredrag og koncerter i Rewentlowparken 
har deltagelse af keramikeren Ole Bjørn Krager, keramikeren Birthe Troest og maleren Stig 
Weye, alle fra Nysted samt maleren Kis Nelleman fra Øster Ulslev.

Folketidende for 75 år siden: 
Nysted byråd behandlede i torsdags* for lukkede døre spørgsmålet angående afhæn-
delse af de byen tilhørende grusgrave til lensgreve Raben-Levetzau mod, at byen får 
den såkaldte "Skansejord". Hensigten med et sådant mageskifte er at omdanne skan-
sejordene til et lystanlæg. Pavillonen i Folehaven har aldrig opnået nogen sukces, 
tværtimod; besøget derude bliver mindre og mindre hvert år. 

*[red: I følge C.A. Hansens optegnelser under 3 okt. 1903 blev dette mageskifte tinglyst på denne 
dag i 1903, og Skansepavillonen flyttedes fra Folehaven til den nuværende placering i august 1911]

4. sept. Karen Thomsen, GI. Torv 23 i Nysted fylder 90 år. 

I havbunden syd for Nysted by har to arkæologer fundet nogle lag, der måske kan være tegn 
på, at der ligger rester af stenalderlands byer i området. Undersøgelsen er i forbindelse med 
kabelføring til Lolland fra havmølleparken. 

Kvindekredsen m/k for Nysted og Vantore sogne er blevet nedlagt. Den har været ramme om 
møder i Nysted Præstegård, og var især i fru pastor Hansen-Jakobsens tid meget aktiv. 

Nysted Avis for 75 år siden: 
Nysted Gasværk tilbyder Skatteyderne Kokes til følgende Priser: Knuste Kokes pr. hl. 
Kr. 3,50. Nødde Kokes pr. hl. Kr. 2,75. 
Afharpning pr. hl. Kr. 0,25. Da Produktionen af Kokes nu er femdoblet, vil en stor Del 
af Borgerne kunne forsyne sig fra Gasværket. Udvalget 

6. sept. Den eksisterende besøgstjeneste i Nysted Kommune udvider sit tilbud til også at være en af-
lastningstjeneste for pårørende. Det er Ældrerådet, Røde Kors, Menighedsplejen og Stoppe-
stedets Venner, der står bag det nye tilbud, hvor indsatsen bliver koordineret sammen med 
besøgstjenesten. 

7. sept. Forsøg ved Nysted skal give indtryk af fiskebestanden. Det er den første undersøgelse i amtet 
af denne slags fiskeri. Tidligere er forsøgsfiskeri foretaget i forskellige søer med godt resultat 
fortalte biolog Beth Søeborg fra Storstrøms Amt. Undersøgelsen skal bruges til en rapport for 
fiskeområdet og udføres i samarbejde mellem amtet, kommunen, Dansk Amatørfiskerforening 
og Nysted Bådelaug. 

Ak, hvor forandret" er titlen på en lokalhistorisk fortælling om 16 erhverv, der ikke længere 
er, hvad de har været. Bogen er udgivet af de lokalhistoriske arkiver i Storstrøms amt. For 
Nysted Lokalhistoriske Arkiv har Annette Elmstrup samlet materiale om brdr. Landts sælfiskeri
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i Nysted. Amtskonsulent Heidi Pfeffer har redigeret. 

Folketidende for 50 år siden: 
"Himlen eksploderede": Høstens hidtil værste tordenvejr begyndte i aftes. Talrige ste-
der slog lynet ned, men kun to steder antændte det - begge på Frejlev-egnen, hvor 
"Christiansminde" i Rågelunde lagdes helt i aske, og Arnold Vives gård i Frejlev brænd-
te, så kun stuehuset stod igen. 

8. sept. Siden Nysted Efterskole forlod kommunens ejendom "Rosenvang" har både bygninger og are-
aler været ubenyttede. Kommunens plan er at udstykke jordarealerne til attraktive bygge-
grunde. Hvem der skal forestå udstykning og salg af de tilhørende jordområder; er der ikke 
taget stilling til. 

Lolland-Falster Airport
Fremtiden for Lolland-Falster Airport ved Holeby er uvis. Fem lollandske kommuner - deri-
blandt Nysted Kommune med en andel på 116.000 kr. (budgetteret med 113.000 kr. i 2000) - 
bidrager med størstedelen til lufthavnens drift og dermed det lokale erhvervslivs trafikale 
forbindelse, der dog ikke lever op til forventningerne. 

10. sept. Vester Ulslev har etableret en ny Petanque-klub, som underafdeling af Vester Ulslev Gymna-
stikforening. Der er fem baner på arealet mellem Forsamlingshuset og Vester Ulslev Skytte-
forening. Den nye klub ledes af Henrik Winther. 

11. sept. Nysted Fugleskydningsselskab og Forsvarsbrødrene arrangerer Fugleskydning på Skansen. 

Storstrøms Amt vil have mindst 3 kilometer mellem hver vindmølleklynge - Kommuneforenin-
gen vil have møllerne tættere på hinanden - Lolland-Falsters Stift og Fritidsråd har fremsat 
ønske overfor amtsrådet om en afstand på mindst fem kilometer mellem hver mølleklynge. 
Hvis amtets krav fastholdes skal planlægningen i en række kommuner laves om, idet der i syv 
lollandske kommuner er lavet mølleplaner med et kortere afstandskrav. 

Kulturhus "Den gamle Biograf” har besøg af artisten og cirkusklovnen Benny Schumann & Co. - 
Ponyerne Mustafa og Laban er Co. Byhusforeningen er arrangør. 

12. sept. Folketidende for 100 år siden: 
Gammelt murværk. Ved foretagne udgravninger i Nysted Højskoles gård er man ca. 1 
alen under jorden stødt på en ½ alen tyk mur, hidrørende fra det her i det 15de 
århundrede beliggende munkekloster. 

13. sept. Gymnastikforeningen Sydøstlolland åbner sin 25. sæson. 

14. sept. Advokat Gert Fogtdal og personale flytter fra Adelgade 23 til Rådhusstræde i Nykøbing F. 
grundet ny edb og ændring af retssagernes behandling. Bitingstedet i Nysted nedlægges så 
alle retssager føres i Nykøbing. Advokatkontor har siden 1928 været i købstaden på adressen 
Adelgade 23.

Nysted Turistforening har etableret sin egen hjemmeside på internettet med adressen: 
www.nvsted-turistforeninq.dk med masser af informationer om, hvad der er at byde på til 
turister. Det er byrådets repræsentant i Turistforeningens bestyrelse, der forestår arbejdet 
med at holde informationerne ajour. 

18 har vist interesse for stillingen som forvaltningschef for kultur- og socialområdet i Nysted 
ved at reflektere på stillingsopslaget. 

Byrådet
15. sept. Byrådsmøde på Rådhuset: 

• Budget 2000 forslag oversendes til 2. behandling. 
• Antallet af byrådsmedlemmer ventes sænket fra 15 til 13 fra 2002 og reduktionen 

indgår i de budgetforslag, der arbejdes med i den kommunale administration. 
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Besparelsen på kontoen byrådsmedlemmer er på 170.000 kr. Der kræves dog en 
ændring af styrelsesvedtægten, som skal besluttes inden forarbejdet til kommune 
valget i 2001. Ændringen skal behandles og besluttes i byrådet to gange. 

• Den kommunale administration har modtaget otte henvendelser i høringsfasen 
omkring den fremtidige skolestruktur. Det er skolebestyrelser, samarbejdsudvalg og 
elevråd, der er kommet med kommentarer til den rapport der er udarbejdet og 
Danmarks Lærerforening har sendt bemærkninger til rapporten.

Naturklagenævnet har besluttet i en ankesag at det hegn, der er opsat omkring Roden Skov, 
er i orden, men det, der er opsat på engarealet Roden Fed skal fjernes. 

Folketidende for 50 år siden: 
Frejlev Gymnastikforenings pige- og karlehold er vendt hjem fra Sydslevig-turen, 34 
deltagere i alt, med red. Leo Dane, Nysted, som rejseleder. I det danske forsamlings-
hus, Slevighus, arrangerede gymnasterne opvisning og blev hilst velkommen af rektor 
Svend Johansen. I øvrigt blev der aflagt besøg på Gottorp slot, den danske skole i 
Eckernforde og i Nysteds fadderskabsby, Jagel. 

16. sept. Kulturhus "Den gamle Biograf' byder på modeopvisning "Klæder skaber folk”. Ældre Sagen og 
de handlende i Nysted viser moden 99/00. Servering med smørrebrød øl/vand/te/kaffe/små-
kager arrangeres af Ældre Sagen for kr. 65, - uden drikkevarer. 

Der bliver ikke nogen fælles madproduktion mellem de tre sydlollandske kommuner, Rødby, 
Holeby og Nysted denne gang. De tre kommuner forsøgte at spare mellem 1 og 1.3 millioner 
ved at bruge et fælles køkken.

Som led i den lokale debat om skolestruktur i Nysted Kommune har kultur- og socialforvalt-
ningen arrangeret bustur for byrådsmedlemmer, forældre og andre interesserede for at se de 
nye tiltag Møns Kommune har gjort på skoleområdet. En ny skole, en renoveret skole og er-
faringer i forbindelse hermed er emner for udflugten. En egenbetaling pr. person på 25 kr. vil 
blive opkrævet. 

På TV2's tekst-tv kunne læses, at By- og Boligminister Jytte Andersen nu vil presse kommu-
nerne til mere socialt boligbyggeri. På et kort over Danmark er Nysted en af de kommuner, 
der har under 2 % socialt byggeri. Landsgennemsnittet er på 20 %. Borgmester Leo Thorsen ser
intet problem i, at Nysted er i bunden af en liste over alment boligbyggeri. - Vi har almen-
nyttigt boligbyggeri flere steder i kommunen, og jeg tror ikke, der er behov for mere. Der har
været nogle initiativer til mere, men finansieringsmulighederne har ikke kunnet findes. 

18. sept. Nordisk Syntese A/S, Frejlev er kommet i Folketidendes journalist Kenneth Prehns søgelys, 
grundet en tilladelse fra Justitsministeriets tilladelse til at producere fire typer af krigsma-
teriel og våben. Direktør Jens Bach siger, at tilladelsen bruges til: Sløringscreme, skosværte 
og andre småting. "Aldrig mere krig" hævder: Krudt og kugler.

Paradisruten mod vest
Paradisrutens forlængelse mod vest hen over Dødemosen er ved at være afsluttet, der mang-
ler nu kun nogle få hundrede meter hen over Høvængegårds marker øst for Høvængevej. 
Vejafdelingen har haft gode arbejdsforhold og der har været stor velvilje fra lodsejere, der 
har leveret sten til at danne underlag fra stien. Gamle tagsten fra det nyrenoverede tag på 
Kettinge Kirke er også blevet anvendt. 

Folketidende for 75 år siden: 
Det elektriske lys i Adelgade i Nysted er nu installeret i hele gaden og brændte i aftes 
- på markedsdagen - for første gang fra Herritslevvejen til Gl. Torv. 

19. sept. Folketidende for 125 år siden: 
De beboere i Kjettinge-Bregninge sogne, som agte at indtræde i en lægehjælpsfore-
ning, indbydes herved til et møde, som afholdes i hr. gårdejer Dideriksens gård i Kjet-

Indholdsfortegnelse



451

tinge søndagen den 27de septbr. Efterm. Kl. 3. Udvalget 

20. sept. Nordisk Syntese A/S, Frejlev er af Justitsministeriet blevet opfordret til at virksomheden får 
ændret sin produktionstilladelse, således at den svarer til den reelle produktion. Denne tyde-
lige opfordring agter direktør Jens Bach at følge: - Som tingene har udviklet sig, har vi ingen 
interesse i en produktionstilladelse, som omfatter krudt og kugler, siger Jens Bach.

23. sept. Domprovst Ole Opstrup, Maribo kommer til Øster Ulslev Præstegård for at tale om "Den hel-
lige Birgitta af Vadstena", der stiftede Birgittinerordenen. Klostret er stadig Birgittinerkloster 
i dag og forbindes til Maribo, hvor Margrethe d.1. stiftede et Birgittinerkloster. Øster Ulslev, 
Vester Ulslev og Godsted Menighedsråd er arrangør.

Folketidende for 100 år siden: 
Storm og højvande. Den stærke storm har fremkaldt betydelig højvande i Nysted Nor. 
Dampskibet "Ørnen", der skulle have afgået til Lübeck i formiddags, har indstillet 
turen, foreløbig til i morgen. 

24. sept. Folketidende for 25 år siden: 
LOF og AOF for Sydøstlolland har fundet sammen om en række fællestilbud om kurser 
på Nysted skole. Det første er et matematikkursus for forældre, som hermed får en 
chance for at sætte sig ind i matematikkens verden af logik - og dermed hjælpe deres
børn med skolearbejdet. 

25. sept. Det kommunale skolevæsen i Nysted har pr. 1. september 600 elever, viser en opgørelse fra 
undervisningsudvalget. De er fordelt med 237 på Brydebjergskolen, 206 på Kettinge Skole og 
157 på Nysted Skole. Udenfor kommunegrænsen går i alt 83 elever. Efterskolerne har 25, og 
Margretheskolen i Maribo 19 elever, Den Private Realskole i Nykøbing F. 10 elever, samt Sankt 
Joseph Søstrenes Skole, Nykøbing F. 8 elever, de øvrige elever går på en række andre private 
skoler eller i nabokommunernes folkeskoler. 

26. sept. Folketidende for 100 år siden: 
Lensgreve Raben-Levtzau, der i sin fritid sysler med træskæring i almuestil, arbejder 
for tiden på udskæring af det grevelige våben og navnetræk, hvilket vil blive anbragt i
Kettinge Kirke, der som bekendt ejes af greven. 

27. sept. Jobcenter Nysted er flyttet til adressen: Egevænget 2, Nysted. Jobcentret omfatter nu akti-
vering såvel som erhvervsafklaring og beskæftigelseskonsulent Birthe Aarlev vil fremover være
at finde i jobcentret. 

Folketidende for 25 år siden: 
Skansepavillonen I Nysted slutter sæsonen i morgen aften. Måske slutter den i det 
hele taget. Det står fast, at kommunen ikke har fornyet forpagtningskontrakten, og at
Skansepavillonen på budgettet 1975-76 er opført med nul. 

28. sept. Hvem skal bestyre en kiste med Guld? De tre foreninger, der står bag strukturændringen af 
markedsopbygningen: Markedskomiteen, Døllefjelde-Musse Idrætsforening samt DMI's Venner 
skal give emner til den håndfuld mennesker, der skal bestyre Døllefjeldefonden i løbet af de 
kommende uger. 

Købstædernes almindelige Brandforsikrings brandinspektør for Nysted Gert Fogtdal er stadig 
brandinspektør for Nysted, skønt flyttet til Nykøbing Falster. 

19. sept. Borgermødet i Kettinge-Hallen om den fremtidige skolestruktur er blevet udsat. Lånet på 28 
millioner rækker ikke til nogen af de modeller der er lavet i rapporten, siger borgmester Leo 
Thorsen. Nu må vi i gang med nogle nye beregninger, før vi kan komme videre.

Hjemmeværnskompagni 8316 forbliver uændret, når den nye struktur i Hjemmeværnsdistrikt 
Lolland-Falster skal udarbejdes. 

30. sept. Byrådet afholder afskedsreception for forvaltningschef Mikael Buhl i Rådhusets kantine, hvor 
han af borgmester Leo Thorsen fik overrakt en farvelagt tegning af rådhuset i Nysted til erind-
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ring. Der fulgte også en flaske med. 

Kunsten på Rådhuset er fra i dag og frem til 28. oktober præsenteret af kunstneren Erik 
Michel Sidelmann Riisager Christensen, Sakskøbing, der udstiller oliemalerier og tegninger 
inspireret fra naturen og biblen. 

Nysted Skakklub holder ekstraordinær generalforsamling for at vælge en ny formand. Henning
Mogensen trækker sig på grund af sygdom. Klubbens fremtid vil sikkert også blive drøftet, det
kniber med tilgang af medlemmer til turneringsholdet i år. I fjor spillede klubben i A-rækken.

To elever er så urolige, at det er nødvendigt med en støttepædagog til 1. klasse i Nysted 
Skole. Pris 38.000 kr. for 20 timer om ugen i tre måneder. - og derefter... 

Befolkningsstatistik
1. okt. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der fra oktober kvartal 1998 og til i dag er:

• 39 fødte - 79 døde, 
• 443 tilflyttede - 408 fraflyttede,
• 37 indvandret - 24 udvandret, 
• 81 viet -15 skilt -(lidt mærkeligt, der skal da to til at være gift). 
• Hvilket vil sige at Nysted Kommune har haft en tilgang på 8 nye borgere

Britt Vittrup Nielsen, Fuglse er ansat som leder af Nysted Ungdomsklub, som afløser for 
Marianne Chrøis Rasmussen. 

To en halv lærerstilling kan spares væk ved det kommunale skolevæsen, når skoleåret 2000-
2001 begynder i august. - Nu nærmer vi os de vejledende timetal, men det er da beklageligt 
at skulle skære ned på undervisningstimerne, siger Bent Bille-Hansen, der er formand for 
undervisnings- og kulturudvalget. 

Folketidende for 75 år siden: 
Frivilligt Drenge-Forbund i Nysted. I Landmandshotellets sal holdt sekretær Hilbert 
Skjøt-Pedersen fra København i aftes et udmærket foredrag, og illustrerede med 
lysbilleder "Livet i F.D.F. fra dets start i 1902 til nu". 

3. okt. Nysted Avis for 75 år siden: 
F.D.F. En afdeling af dette Drengeforbund stiftedes forleden ved det her i Bladet ind-
varslede møde. Indmeldelser modtages fremdeles ved Henvendelse til Overpostpak-
kemester Andersen, GI. Torv, foreløbig indtil i morgen Lørdag Aften.

5. okt. Troels Jørgensen, grusgravejer m.m. har netop købt fem hektar jord af Knud Hansen, således 
at der kan fortsættes med at grave i forlængelse af de arealer, hvor der i forvejen er grus-
grav. Der er også købt arealer på ni hektar øst for Sakskøbingvej og søger nu tilladelse til at 
udnytte disse til grusgrav. 

7. okt. Herritslev Vandværk kan i dag fejre 60 års jubilæum og vandværkets bestyrelse har indbudt 
til fest i Øster Ulslev Forsamlingshus på lørdag, hvor værkets forbrugere kan få festmiddag, 
kaffe og dans med Albatros formedens 100 kr. Der er i alt 145 forbrugere tilsluttet og formand
Ole Wilcken har været med til at fejre både 40- og 50-års fester. 

Folketidende for 125 år siden: 
Kammerråd Alstrup, godsforvalter på Ålholm, lader afholde skovauktion i Roden Skov 
den 12. d.m., kl. 10 formiddag. Vi meddeler den efterretning, for om den mulig kan 
interessere en eller anden af vore læsere, men sandsynligvis er auktionen næppe 
bestemt for Alle og Enhver, navnlig ikke for Venstre-mænd. Mon grev Raben er med? 

9. okt. Nysted Kirke har gospelkoncert med gospelgruppen UNITY og Nysted Kirkes pigekor og der er 
adgang for 50 kr. Nysted kommunale musikskole, Musikskolens støtteforening og Nysted Kirke 
er arrangører og der er støtte fra Folkeoplysningsudvalget. 275 brugte aftenen til en stor mu-
sikalsk oplevelse. 
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Nysted-Krøniken 1998 er forsinket, oplyser arkivleder Søs Lerche-Thomsen, der er redaktør 
for 1998-udgaven, men den forventes at blive udsendt sammen med 1999-udgaven Jørn Just 
er redaktør for. 

10. okt. Nysted Avis for 75 år siden: 
Paa "Stad Nysted" holdtes i aftes en lille privat Festlighed, idet Købmd. Jakob E. Tom-
merup havde inviteret Personale og Arbejdere med Damer, ca. 35 Personer, til en Mid-
ag. Ved Bordet bød Købmanden velkommen og udtalte en Tak til alle for den Paalide-
lighed enhver i sin Gerning havde udvist under Købmandens lange Fravær fra Virksom-
heden under sin Sygdom. H.J. Christensen, den ældste af Arbejderne, takkede Che-
fen for de venlige Ord og udbragte et Leve for Købmanden og Familie. - Aftenen, 
der sluttede med Dans, var alt i alt et Vidnesbyrd om det gode Forhold, der her 
hersker mellem Chef og Medarbejdere. 

Kommunal forvaltning
11. okt. Personalet i teknisk afdeling bliver omrokeret således at der samlet spares arbejdstimer sva-

rende til to heltidsstillinger. Der bliver flyttet en kontordame fra teknisk forvaltning til Mate-
rielgården på Klostervej, hvor hun skal varetage de ledelsesfunktioner, Kaj Hansen havde, ind-
til han fratrådte i fjor. Besparelserne er allerede indarbejdet i budgettet for 2000. 

Aldersfordelingen for ansatte i Nysted Kommune kan betyde store problemer inden for de 
næste 10-20 år, idet en meget stor del af de ansatte er mellem 40 og 49 år, en mindre del 
mellem 50 og 59 år. 

Kettinge-Frejlev Vandværk skal have nye frekvensstyrede pumper. De gamle og slidte hydro-
forpumper er fra 1961 og stod for en udskiftning. Det forventes at de seks nye pumper, der 
koster omkring 120.000 kr. excl. montering vil give en besparelse på el-forbruget. 

12. okt. Forsamlingslokaler over 25 kvm, der benyttes som selskabslokaler, boligforenings lokaler, dis-
koteker, restaurationer, cafeer, mødelokaler, kantiner, kirker, koncertsale og lign., skal an-
meldes til kommunalbestyrelsen. Det er Indenrigsministeriet, der på baggrund af diskoteks-
branden i Gøteborg, nu kræver en registrering således at der kan ske en konkret vurdering om
lokalerne skal være omfattet af brandværnsforanstaltninger. 

Byrådet
13. okt. Byrådsmøde i byrådssalen på Rådhuset: 

• Økonomiudvalgets anbefalinger blev godkendt uden afstemninger af et enigt byråd. 
• Og Lolland Østre Provsti er kommet med budgetter, således at kirkeskatten uændret 

er 1,35 %. 

14. okt. Anna Vatit, Gl. Torv 10 i Nysted fylder 85 år. 

17. okt. Gamle Danses Værn, Kettinge har 50 års jubilæum. Formanden Arne Holse inviterede til fød-
selsfest i Kettinge-Hallen i går, lørdag. De øvrige folkedanse foreninger på Lolland-Falster er 
inviteret og danseleder Hanne Holse regner med omkring 80 deltagere, der alle dansede i 
"civilt", folkedragterne er alt for varme at danse i en hel aften, hviskede Hanne Holse - mik-
rofon og højtalere svigtede under dirigeringen af de mange dansere. Det problem havde de 
seks spillemænd ikke, de kunne sagtens høres. 

Nysted Folkeuniversitet har foredrag ved forskningslektor ph. d. Sidsel Eriksen over emnet: 
"Fordrukne danskere, frelste svenskere, frie nordmænd og fanden i voldske finner” på Råd-
huset. 

Nysted Avis for 75 år siden: 
Ved Licitation igaar paa Raadhuset over Tilbygningen til Nysted Optagelseshjem var 
indkommen Tilbud. 
Resultatet af Licitationen blev, at 
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Murerarbejde: Johs. Hansen, Nysted Kr. 23.460 
Tømrerarbejdet: Christiansen, Nysted Kr. 17.800 
Snedkerarbejdet: Overvejes endnu 
Blikkenslagerarbejdet: Brdr. Danielsen, Nysted Kr. 981 
Malerarbejde: Madsen, Nysted Kr. 1.750 
Elektr. Installation: Dalskov, Nysted Kr. 996 
Gas- og Vand-lnstl.: Chr. Truelsen Kr. 1.067 
- altså det glædelige Faktum, at vore hjemlige Haandværkere har hævdet sig smukt i 
Konkurrencen, idet foreløbig Størstedelen af Arbejdet bliver her i Byen. 

18. okt. Børge Stenstrup fylder 75 år og døren i Adelgade 49 vil være åben for en kop kaffe. 

Så er spadestikket til udvidelsen af Døllefjelde-Musse Idrætsforenings klubhus taget. Forman-
den Frede Justesen udførte det symbolske arbejde. Den nye bygning på 375 kvm kommer til 
at rumme kontor, omklædningssektioner og baderum samt et fitness-rum. Tilbygning og etab-
lering af idrætslegepladsen forventes at være færdigt 15. april 2000 og vil koste omkring 4,5 
millioner kr. 

19. okt. Arne Heyn, forhenværende skoleinspektør; fortæller om: "Dydige damer og fyldige fyrster på 
Falster” på Bøgely. 

Nysted Efterskoles pløjestævne bliver ikke afholdt i år. - Vi har ikke opgivet at holde pløje-
stævner, men i øjeblikket er vi ved at skille os af med de rigtige store heste, fordi vi efter-
hånden var kommet op på at have i alt 26 heste, og det er for mange, siger skolens forstander
Anders Bondo. 

Folketidende for 50 år siden: 
På foranledning af flere interesserede i Kettinge og Omegn blev i mandags startet en 
ny forening, som fik navnet "Gamle danses værn for Kettinge og Omegn". Til formand 
valgtes Hans Severinsen, Rågelunde. Der indmeldtes 56 medlemmer. 

20. okt. Nysteds sognepræst Jens Christian Nielsen blev fejret af menighedsrådene fra hele kommun-
en, borgmesterparret Leo og Jette Thorsen, præster fra de sogne, hvor han tidligere har vir-
ket. Præstekone Lise Berglund Nielsen havde tilrettelagt alt uden at dagens jubilar havde 
mindste anelse om festlighederne. Jens Chr. Nielsen blev ordineret som præst for 25 år siden.

Folketidende for 100 år siden: 
Pile, hvis grene hænger over kommunens veje, må være stynede og det afhuggede 
bortfjernet inden 15. november. Nysted Landsogns sogneråd, den 20 oktbr. 1899. H. 
Jensen. 

21. okt. Nysted Avis for 75 år siden: 
Døllefjelde-Musse Børnebogsamling har i Statstilskud modtaget 37 Kr., der fordeles 
med 35 Kr. til Døllefjelde og Resten til Musse. 

Folketidende for 100 år siden: 
Bispevisitats. Biskop Leunbach visiterer i Døllefjelde skole lørdag den 21de kl. 12, i 
Døllefjelde kirke søndag den 22de. kl. 10 og i Musse skole mandag den 23de kl. 9.

23. okt. Nysted Lokalhistoriske Arkiv holder ekstraordinært åbent i forbindelse med at SLA (Sammen-
slutningen af Lokalhistoriske Arkiver) har 50 års jubilæum. Det sker med endnu en udstilling. 
Denne gang i Stoppestedet. Video-filmen "Nysted, en søkøbstad i krig og fred" - der nu kan 
købes for 200 kr. på Arkivet, - bliver forevist sammen med andre gamle Nysted-film. Lokal-
historisk Forening fik også udbytte af udstillingen, blandt de ca. 80 besøgende blev en del 
indmeldt i foreningen. 

Folketidende for 100 år siden: 
Udgravningerne ved Nysted Højskole. Forstander Lilbæk er for nogen tid siden stødt 
på ruiner af det gamle munkekloster, på hvis grund højskolen ligger. Hr. Lilbæk har i 
den anledning talt med Nationalmuseet, som meget gerne vil fortsætte udgravninger-
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ne, men først til foråret 

24. okt. Filmklub 4880 Nysted har sin 1ste forestilling med "Sidste dans" og de 46 medlemmer fik efter 
filmen en flot og hyggelig aften med kaffebord og "filmklub lagkage" arrangeret af Initiativ-
gruppen. De medlemmer der var forhindrede så filmen mandag og tirsdag.

27. okt. Turistkontoret holder åbent også i vintermånederne alle hverdage fra 10-16.00. - Og det er 
ikke alene turisterne, men også de lokale, der betjener sig af kontoret, fortæller Ruth Hede-
mand. Det lokale butiksliv kan på skift udstille sine varer en måned ad gangen i turistkonto-
ret. 

29. okt. Turistforeningen og Handelsstandsforeningen i Nysted har dannet en arbejdsgruppe der skal 
slå de sidste søm i, for at få sammensmeltet de to foreninger til en. Et af problemerne i en 
sammenslutning er, at der er flere forskellige former for kontingent. I Turistforeningen går en 
del af kontingentet til Destination Lolland, hvori Turistforeningen har en aktieandel. Der er 40
medlemmer i Handelsstandsforeningen, der betaler 1.000 kr. om året og 140 medlemmer i Tu-
ristforeningen, hvor erhvervsmedlemmer betaler 500 kr. og privat medlemmer 100 kr. pr. år. 

Folketidende for 75 år siden: 
Amtsrådet i rutebil! - Maribo amtsråds medlemmer aflagde i dag besøg i Nysted, og 
herfra foretoges en køretur med banens rutebil til Rødby. Årsagen er ikke bekendt i 
dag, men måske noget vil vise sig. 

30. okt. Lollandsfonden gav 40.000 kr. til 13 foreninger i Nystedområdet af i alt 358.000 kr., der udde-
les til velgørende og almennyttige formål på Lolland. Bl.a. fik 3 sportsforeninger hver 5.000 
kr. og andre 3 sportsforeninger hver 4.000 kr. 

Folketidende for 25 år siden: 
Baron J. O. Raben-Levtzau, Ålholm, drog i går morges af sted til England medbrin-
gende den 74-årige Devoville, med hvilken han søndag deltager i det klassiske London-
Brighton veteranrally - den vogn, som brød sammen i gearet kort før mål i Brighton 
for to år siden. 

31. okt. Nysted Kirke holder den 1ste af fire familiegudstjenester for små og store, kirkens pigekor og 
juniorkonfirmander fra 3. klasse medvirker. 

Folketidende for 50 år siden: 
Afslutningsfest for CBU'erne. Lørdag aften afholdtes der i Skansepavillonen, der var 
pyntet i CBU'ernes farver, gult og blåt, en fest for de ca. 60 kvindelige CBU'ere, der nu
har afsluttet deres uddannelse på skolen. På skolen forbliver 14 CBU'ere, der skal 
uddannes til undergruppeførere. 

Nysted Avis for 75 år siden: 
Vanthore-Taagense. Hvorfor Lyset slukkedes. For nogle aftener siden slukkedes plud-
seligt det elektriske Lys hos en Del af Beboerne i Vanthore. - Der var nemlig sket det, 
at der ved Kortslutning var opstaaet ildebrand i en Transformatormast ved Smed 
Hansens. Der blev telefoneret Meddelelse derom til Elektricitetsværket, der straks 
afbrød Strømmen, og tililende Folk fik derefter snart Branden slukket. 

1. nov. Overlærer og skolebibliotekar Marianne Hansen har i dag 25 års jubilæum som ansat i Nysted 
kommunes skolevæsen og alle årene ved Kettinge Skole. Jubilæet blev markeret med recep-
tion på lærerværelset fredag. 

Socialformidler Birgitte Jørgensen har 25 års jubilæum som ansat ved Nysted Kommune og i 
den anledning afholdes der reception i Rådhusets kantine. 

Anita Larsen, 29 år, boende i Kettinge, er udnævnt til fuldmægtig og stedfortræder for filial-
chef Pia B. Bornebusch i Unibank, Nysted. 

Tre kunstnere fra den tyske by Graal-Müritz præsenterer fra i morgen deres værker på Rådhu-
set. Udstillingen er et led i det samarbejde, der er indledt mellem Nysted og den tyske by, 
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som ligger lidt øst for Rostock og har til sigte at få et venskabssamarbejde mellem de to byer. 
De udstillende kunstnere er Joachim Weyrich, Walter Gutknecht og Dorothea Puttkammer vi-
ser i alt 45 malerier, akvareller og fotografier.

6. nov. Øllebølle - der end ikke har et byskilt fra alle indfaldsveje - kommer nu på verdenskortet via 
telefonselskabet Telia's forstærkerstation. 

7. nov. Bregninge Kirke kan ved gudstjenesten glæde sig over at det ny restaurerede alterparti og 
den afsløring af to monogrammer, der hidtil har været skjult bag et klæde. Det er to mono-
grammer med årstallet 1744 og "JM" og 'WCD", der kan føres tilbage til kirkens tidligere ejere,
Johan Meyer, der var købmand i Nysted købstad og Wennike Cathrine Densington. Monogram-
merne har krone, hvilket kan undre, idet Johan Meyer ikke var adelig. I England er der en 
adelig familie Densington. 

Mindetavlen for de tre faldne ved Dybbøl: Ole Rasmussen af Laagerup, Lars Hansen af Tokke-
rup og Peder Rasmussen af Laagerup er nu igen placeret i kirkerummet ved siden af orgelet 
efter at være blevet restaureret. 

Folketidende for 25 år siden: 
Kunstmaleren Stig Weye, der har slået sig ned i det tidligere mejeri i Nysted, er en 
meget flittig og aktiv mand. Han har lige lagt en større udstilling i kunstcentret Ahorn 
i København bag sig. Nu skal han være med i en udstilling på Sophienholm i Lyngby. 

8. nov. Nysted Naverklub holdt sit traditionelle hulemøde med gule ærter for alle navere samt gæs-
ter i Stoppestedet. Naverhulen på 1. sal har en sådan størrelse, at hvis alle nuværende 16 
navermedlemmer kommer til hulemøde, er der ikke plads. 

10. nov. Filmklub 4880 Nysted har fået et luksus-problem. - Al tilmelding af nye medlemmer skal frem-
over ske direkte til Inge Jakobsen, Jernbanegade 10 i købstaden Nysted, der er nemlig – for 
nuværende - kun 12 pladser ledige af biografens 64 pladser og dermed er der udsolgt til film-
klubbens forestilling om søndagen. 

11. nov. Så er flere måneders arbejde med etablering af gårdmiljø ved Emil Aarestrups Hus og area-
lerne omkring Bønnelyckes Pakhus færdigt og afleveret. Projektet, hvor kommunens beskæf-
tigelsesafdeling og AMU-centret i Maribo har været i tæt samarbejde med anlægsgartner Per 
Hansen. Deltagerne har opnået et kursusbevis, der kan anvendes til at komme videre. Der er 
anlagt have og gård efter tegninger af havekonsulent Jørgen Holm, piksten er lagt og beplant-
ning foretaget. Et flot resultat. - Tak for det. 

12. nov. De fem skydeforeninger, Maribo, Sakskøbing, Øster Ulslev, Vester Ulslev og Frejlev-Vantore har
indledt vinterens traditionelle femkantskydninger og startede forleden i Vester Ulslev, hvor 91
skytter deltog. 

13. nov. En løs tagsten på vandtårnet i Ny Østergade gav en afspærring af gaden. En kran fra Søren 
Kran i Bandholm spærrede for trafikken, medens arbejdet blev udført i 32 meters højde af 
Bjørn Petersen, der dog nød den flotte udsigt. Det tog kun et par minutters arbejde at udføre 
opgaven. 

14. nov. Nysted Folkeuniversitet og Nysted Biograf-Teater indbyder til foredrag og film i Den Gl. Bio-
graf i Jernbanegade. Lektor Palle Schantz Lauridsen gav foredrag over emnet: "Den nye bølge 
i franske film" og efter foredraget vises Francois Truffauts film: "Jules og Jim". En eftermiddag
med sammenligning af det tidlige franske og nuværende danske dogme-fænomen, men med 
alt for få deltagere til denne form for kulturdebat. 

15. nov. Else Fris Stenbryggen, Nysted fylder 80 år. 

Ved H. C. Andersen Cup i Odense deltog Ronni Petersen (ungdom 69 kg) fra Nysted Brydeklub 
og kastede sig til en fornem guldmedalje. Klubkammeraterne Allan Gjessø (senior 97 kg) fik 
en sølvmedalje og Kristian Larsen (senior 67 kg) fik en flot 4. plads. 
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Byrådet
17. nov. Byrådet afholder ordinært møde i byrådssalen på Rådhuset: 

• Der blev tilsluttet 38 nye forbrugere til Halmvarmeværket og Elsparefonden, der yde-
de tilskud og værket der gav gratis tilslutning, havde som udgangspunkt et budget på 
1.500.000 kr. Der blev forbrugt 1.490.532 kr. Et overskud på 9.468 kr. 

• Da folketinget med lov nr. 371 af 2. juni 1999 gav mulighed for at der kunne gives 
dispensation til helårsbeboelse i indtil 10 år til beboere der pr. 21. oktober 1998 var 
tilmeldt en sommerhusadresse, har kommunalbestyrelsen behandlet ansøgninger og 
givet personlig dispensation til senest 31. marts 2009. 

• Øster Ulslev Boldklub får alligevel penge fra kommunen. 75.000 kr. besluttede byrå-
dets økonomiudvalg at give til det reviderede og reducerede projekt for udvidelsen af
klubhuset. Foruden de 75.000 kr. fra kommunen indgår et tilsvarende beløb fra Lo-
kale- og Anlægsfonden. Resten af de 500.000 kr., det koster at bygge de 62 kvm, skal 
Øster" Ulslev Boldklub selv skaffe. Vi yder bidrag i år og næste år, og tager pengene 
fra økonomiudvalgets tilskudskonto, for tæller borgmester Leo Thorsen. 

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen i Nysted afholder årsmøde på Nysted Skole 
og amatørastronom Bent Klarmark viser bagefter lysbilleder og fortæller om: "Den totale sol-
formørkelse i 1999 og kommende måneformørkelser". 

B 1990's Forældreforening afholder ekstraordinær generalforsamling i Klubhuset, Skansevej 
Dagsorden: Revidering af foreningens vedtægter. 

Kettinge Kirke har fået et brudetæppe. Ingeborg Henriksen, Tokkerup gav i arv midler, der 
tidligere har givet kirken en ny dåbskande og nu et brudetæppe. Brudetæppet er vævet af 
Susanne Jacobsen fra Vævesjakket i Nykøbing F. og tæppet vil ligge fremme på sin plads foran
alteret under gudstjenesten på søndag. 

Nysted Avis for 75 år siden: 
Herritslev-Stubberup-Skaarup - Ved Folketællingen i Herritslev Sogn d. 5. Novbr. Var 
291 mænd, 272 Kvinder, 123 Drenge og 117 Piger i alt 803 Beboere.

18. nov. FDF Kettinge julemærke, der trykkes i 1.000 ark a 30 mærker, har i år det gamle røgehus på 
havnen i Nysted købstad, som motiv, og Bo Harpsøe Jensen har igen i år tegnet mærket. Der 
er liv i den gamle bygning. Karl Erik Larsen og Kurt Eigil Jensen, har indrettet sig dels for at 
reparere deres fiskegrej, dels for at fyre op i røgeovnen. Og traditionen tro blev de første ark 
af årets julemærke overrakt til de to, der er aktive i huset, som en salgs kvittering for at bru-
ge en bestemt bygning som motiv. 

19. nov. Stoppestedets Venner indbyder til årsmøde og generalforsamling med dagsorden iflg. vedtæg-
ter. 

Kommunaldirektør Søren Lück Madsen har netop af Byrådet fået forlænget sin ansættelses-
periode til de maksimale 9 år og kan derfor fortsætte i endnu fire og et halvt år på posten.

Det store sømærke af træ, der er placeret ved Aalholm Hestehave og er ret markant ved ind-
sejlingen til havnen, er blevet rettet op. Det ene ben er blevet hævet med 16 centimeter; så 
mærket nu står lige. 

20. nov. Teatergruppen "Svanen" opfører teaterstykket "Djævelens tre guldhår" en dukkeforestilling for
børn fra 4 år og opefter på Nysted Bibliotek. 

Nysted Sejlklub afholder ordinær generalforsamling i klubhuset med dagsorden iflg. vedtæg-
ter. Efter en livlig debat om nedrivning af det eksisterende og opførelse af et nyt og større 
klubhus blev der stemt, om der er behov for et større klubhus. Hertil sagde 11 medlemmer ja,
39 nej - hvortil kom en enkelt "ved ikke". Bestyrelsen og en arbejdsgruppe skal drøfte, hvad 
og hvor meget, der skal gøres, og hvad det vil koste - samt hvordan det kan finansieres. For-
mand Sven Erik Hauberg fortalte i sin beretning om det ærgerlige i, at DM for OK-joller blev 
aflyst grundet for lille tilmelding, men at der var lært meget af det store forarbejde, der så 
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kunne bruges en anden gang. Jens Christensen præsenterede et regnskab med knap 22.000 kr.
i overskud. Klubbens egenkapital er 441. 113 kr., hvori indgår værdien af klubhus, broer, 
bedding m. v. 

Til bestyrelsen var der genvalg af Jens Christensen og Tommy Jørgensen, mens Søren Rimann 
Nielsen på suppleantposten blev erstattet af Kaj Hansen. Henny Persson blev som revisor 
afløst af Benny Harvits. 

21. okt. Storstrøms Amts Symfoniorkester med Henrik Vagn Christensen, som fast gæste-dirigent holdt 
koncert i Kettinge-Hallen med et flot og velspillet program af Beethoven, Stravinskij og Tjaj-
kovskij. 

Nysted Avis for 75 år siden: 
Vanthore-Taagense. Den ny Brøndholtsvej. Landinspektør Lorentzen, Nykøbing, var i 
Onsdags i Vanthore for at udstikke den nye Brøndholtsvej. De paagældende Lodsejere 
tilligemed Vejudvalget og Sogneraadsformanden var kommen til Stede. Først om nogle
Dage kan det endelige Arbejde vedrørende Vejens Retning være tilendebragt. 

22. nov. Borgerlisten afholder årsmøde i Ib Foss Hansens mødelokale på Wichmandsvej 21, Nysted, 
med dagsorden iflg. vedtægterne. Formand Hans Jørgen Hansen kom ind på det varme emne 
skolestrukturen er, og omtalte Borgerlistens forslag til en skole struktur var 0-6 klasser i Bry-
debjerg og Kettinge, mens overbygningen skulle samles et enkelt sted. Om fremtiden sagde 
Hans Jørgen Hansen, at man til næste årsmøde vil have listens borgmesterkandidat klar og 
dermed vil der blive taget hul på valgkampen. Formanden og kasserer Ib Foss Hansen blev 
begge genvalgt, mens Helle Hansen, Øster Ulslev, kom ind i bestyrelsen i stedet for Kurt 
Brædder. 

24. nov. Bende Øgendahl, Stubbekøbing kommer og fortæller om: "Jul i gamle dage" i Stoppestedet. 
Gløgg og æbleskiver kan købes for at øge julestemningen. Lokalhistorisk Forening står som 
arrangør. 

25. nov. Byrådets medlemmer har været i skole. - En rundtur til kommunens tre folkeskoler. Efter tu-
ren var der debat i byrådssalen, hvor der tegner sig et billede af den fremtidige skole struktur
- nemlig med en østlig og en vestlig skole. Hele løsningen for skoleområdet i Nysted Kommune
skal først være effektivt fra år 2001, dertil kommer det lovede borgermøde i januar 2000, 
hvor alle har mulighed for at ytre sig inden den endelige beslutning skal tages i Byrådet. - og 
så er der ikke så lang tid til næste kommunevalg. 

Det ser ud til at vi får et merforbrug på 836.000 kr., når året er omme, siger undervisnings- og
kulturudvalgets formand Bent Bille-Hansen. Det er primært to poster, der har rokket ved be-
regningerne. For det første er der sat flere elever i privatskoler end ellers og så er antallet af 
elever på efterskole steget meget. Der er omkring 30 elever på efterskoler, og det er dobbelt 
så mange, som man havde forudset. Hver elev koster 28.000 kr. (merforbrug 420.000 kr.) 

26. nov. Solgården fylder 40 år og der er siden dengang blevet tilbygget to nye fløje, sygeafdelingen 
nedlagt, ældre boliger oprettet, køkkensektionen udvidet. Lokalhistorisk Arkiv fortalte gen-
nem billeder og tekst lidt om Solgården i form af en udstilling, der kunne ses på stedet. 

Vindmøller
Storstrøms Amts udvalg for teknik og miljø har besluttet at fastholde sin modstand mod pla-
nerne om opstilling af 96 havvindmøller i området syd for Rødsand ud for Lollands sydkyst. 
Samtidig har udvalget besluttet at fastholde kravet om tre kilometers afstand mellem nye 
vindmøller eller vindmølleklynger, som gør det temmelig svært at finde plads til flere vind-
møller på Lolland-Falster. 

Erhvervspanelet har valgt T. J. Invest Kettinge A/S til ”Årets vækstvirksomhed på Lolland-
Falster 1999". "Igangsætter og entreprenør i ordets bedste og egentlige betydning" var et af 
de væsentlige elementer i begrundelsen. Direktør Troels Jørgensen takkede for hæderen på 
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egne vegne - og på medarbejdernes. 

27. nov. Nysted Kommunes nye mand i spidsen for social-, undervisnings- og kulturområdet Edvard 
Kejlaa fylder 40 år. Bor i den tidligere skole i Frejlev Vestre. Kommer fra en stilling som sekre-
tariatsleder i Højreby Kommune og har siden den 1. november haft sin gang på Rådhuset. 

Det er stadig anlægsgartner Per Hansen, der skal vedligeholde Nysteds grønne områder. Kom-
munens nuværende aftale udløber til årsskiftet, men er nu blevet forlænget med tre år. Af-
talen koster i år 525.000 kr. i den kommende aftale er der indbygget en prisstigning årligt på 
1-2 procent.

28. nov. Karen Margrethe Feldmose Antonsen bliver i dag præsteindviet i Maribo Domkirke af biskop 
Holger Jepsen.

Der indbydes til julebasar i Stoppestedet med mange fine ting lavet af frivillige medarbejdere
og overskuddet går til arbejdet i Stoppestedet. 

29. nov. Nysted Landmandsforening afholder ordinær generalforsamling i Frejlev Forsamlingshus. Der 
skal gøres en øget indsats for at få medlemmerne til at møde op, når bestyrelsen laver arran-
gementer, sagde formanden H. C. Rasmussen. Foreningen har 168 medlemmer og muligheden 
for at blive flere er beskedne, i takt med at der bliver færre og færre landbrug. Der var gen-
valg til formanden og Jens Olsen, mens Arne Henriksen valgtes som revisor. 

Grønt Råd i Nysted inviterer til møde i rådhusets kantine af styringsgruppen: Christian Tort-
zen, formand; Lars Jakobsen, næstformand og Kirsten Franke, sekretær. Især ændringer af 
planloven, der lægger op til at amt og kommune hvert fjerde år skal offentliggøre deres 
lokale Agenda-21 strategi er på dagsordenen.

Folketidende for 50 år siden: 
Dårlige boligforhold har bevirket, at en ung lærer ved Frejlev skole har måttet søge 
sin afsked. Hans lejlighed var ikke beregnet på familie, og navnlig var det galt med 
soveværelset, der nærmest var et tagkammer. 

30. nov. Lysfabriken Svane Lys har nu overtaget ejendommen "Poxy Print" og er samtidig blevet udlejer.
Nysted Kommune, der er sælger, har lejet en del af bygningerne til at huse det kommunale 
Jobcenter. 

Energicenter Sjælland havde meldt alt udsolgt af andele til Bækkeskov Vindmøllelaug. Men nu
hvor betaling skal finde sted er der 60 andele, der var tegnet, men tilhørende et dødsbo. 
Hver andel, koster 3.800 kr. Vindmøllen skal efter planerne etableres i løbet af januar.

Byrådsmedlem Bent Pedersen, Det Konservative Folkeparti, har hidtil i hele debatten holdt på
en løsning med lukning af skolerne i Brydebjerg og Kettinge. På et medlemsmøde blev det 
besluttet, at man vil anbefale en model, hvor Brydebjergskolen og Nysted Skole bevares, med
overbygning i Nysted, mens skolen i Kettinge lukkes. 

1. dec. Svane Lys har fået en "flot" velkomst til byen. Hærværk på ejendommens tagrender og lysre-
klamer. 

Den voldsomme blæst gav lavvande, så lavt at det kunne betegnes tørlagt og kommunen 
benyttede lejligheden til at rydde op blandt de sten, der kan genere badegæsterne. I havnen 
gav det et godt indtryk af hvor der er behov for at få fjernet mudder og andet, der er til gene
for sejlerne. Foreviget af havnemester Sven Erik Hauberg i form af billeder, der viser behovet 
for en kraftig oprensning. Der vil blive en dyr fornøjelse. - Jeg har ladet mig fortælle, at der 
er mulighed for at få EU-penge til et sådant projekt, siger stadsingeniør Hans-Erik Johnsen og 
henviser til et andet havneprojekt, der omfatter en udvidelse af den sydlige del af havnen. 

3. dec. Ældrerådet i Nysted indbyder til høring i Stoppestedet omkring de nye bestemmelser der pr. 
1. januar er gældende for hørehæmmede. Konsulent Karen Schmidt, Lynge holder foredrag 
over emnet: "Hørehæmmedes vanskeligheder og problemer" og demonstrerer høretekniske 
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hjælpemidler. 

4. dec. Orkanen kom - og vandstanden steg i løbet af dagen så meget, at der pludselig var vand over 
nogle af broerne. Der skete materielle skader på bygninger og elforsyningen blev mange ste-
der afbrudt, elmaster ved Wichmandsvej væltede; strøm afbrudt i dele af byen; juleguirlan-
derne blev alle hængende i ødelagt stand. Der er heldigvis ikke registreret skade på personer.
Håndværkerne kan forvente en travl tid. Aalholms skove slap nådigt, siger skovfoged Henning 
Juul, men der ligger mange timers arbejde med oprydning. 

Livingstone, Østergade 1 hedder nu igen MAXIM. Nye skilte er ophængt; det gamle navn er i 
brug igen. 

5. dec. Provst Niels Roland indsætter sognepræst Karen Margrethe Feldmose Antonsen i embedet for 
Godsted, Øster Ulslev og Vester Ulslev ved gudstjenesten. Vester Ulslev Forsamlingshus har 
reception bagefter. 

Biografen
Filmklub 4880 Nysted har sin 2. filmforestilling i Nysted Biograf-Teater. "Shine" - kvalitetsfil-
men om pianisten David Helfgott vises, og bagefter er planlagt forskellige programpunkter for
medlemmerne. Filmklubben fik en talerstol, hvorfra der kan lyde nok en god tale eller kom-
mentar og så står den til rådighed ved Byhusforeningens arrangementer. Afstemningen med-
lemmerne har foretaget om, hvilke udvalgte film man ønskede at se, blev fremlagt af Initia-
tivgruppen og indgår nu som "ønskeseddel" for det fremtidige repertoire. Klubmedlemmerne - 
nu 54 - fik endnu en god aften, fordi: "Film skal ses i biografen".

Nysted Biograf- Teater har haft det største publikum til danske film som: "Olsen Bandens 
sidste stik" - "Kærlighed ved første hik" – ”Mifunes sidste sang" - "Den eneste ene" og de trak 
fulde huse, hvilket vil sige at mellem 180-200 har været i biografen. '" Filmene "Star Wars" og 
"Saving private Ryan" havde også pænt besøg. ”Tarzan" og "Cirkeline", tegnefilm og børnefilm 
har altid mange besøgende fra børnehaver etc.

6. dec. Asta Henriksen, Nysted fylder 80 år.

7. dec. Der er indkaldt til stiftende generalforsamling for en forening til bevarelse af Kettinge skole 
af Vibeke Dehlbæk, Søby, Ole F. Jensen, Frejlev og Margit Sørensen, Kettinge. 

Med amtets principbeslutning om at det nye kunstmuseum skal ligge ved Fuglsang er afstan-
den fra Nykøbing Falster nu halveret. - men fra Nysted til Fuglsang er den stadig den samme. 

Borgmesterkontoret udleverer nu ansøgningsskemaer til Jens Hassing og hustrus legat, der 
gives til trængende håndværkere over 50 år i Nysted by eller enker efter disse over 40 år. 
Portionerne uddeles i januar og skemaet skal indleveres inden 30. december. 

9. dec. Genbrugsbutikken i Adelgade, Nysted købstad kan igen uddele overskud, denne gang 47.000 
kr. De fordeles med 23.500 kr. til ældrearbejdet i kommunen, 4.700 kr. til Menighedsplejens 
lokale opgaver og de sidste 18.800 kr. fordeles mellem Det Danske Missionsselskab og Dansk 
Santalmission, der anvender pengene til deres kirkelige og humanitære arbejde i Afrika og 
Asien. Sognepræst Jens Chr. Nielsen beslutter sammen med butikkens frivillige medarbejdere 
om, hvordan pengene skal uddeles. 

DMI og DMI's Venner afholder generalforsamling i klubhuset. - Vi lægger meget vægt på, at vi 
nu har fået vort andet hold i LF-serien samtidig med at vi også skal spille i Danmarksserien. 
Det er vi stolte af og det er en udfordring, sagde formand Frede Justesen i sin beretning. Det 
omfattende byggeri med udvidelse af klubhuset samt etablering af tennisbaner og minifod-
boldbaner blev omtalt, der er søgt om tilskud på omkring en million hos Lokale- og Anlægs-
fond, men har fået afslag, hvilket har forsinket projektet et halvt år. Formanden og Ole Bund-
gaard Petersen blev genvalgt, Arne Miller Petersen og Ria Lærke Hansen ønskede ikke gen-
valgt og valgt blev Brian Raahauge og Lise Jeppesen. Der er 293 aktive medlemmer i forenin-
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gen. 

11. dec. Efter ti år på posten har Vibeke Bille-Hansen, Stubberup overladt formandskabet i Teaterfæl-
lesudvalget i Storstrøms Amt til Jørgen Hvidtfelt, Næstved.

12. dec. Godsted Kirke har traditionen tro koncert, hvor julen synges ind med organist Gerda Clausen, 
Kirkesanger Anne Høegh samt Lene Høg Jensen på tværfløjte. 

Folketidende for 25 år siden: 
Valgdagen den 9. januar bliver ikke skolefridag, sådan som det ellers har været tilfæl-
det i Nysted kommune i de senere år. Byrådet droppede på sit møde i går kommunens 
fire skoler som valgsteder. 

Nysted Avisen for 75 år siden:
Fra Læsekredsen: 
Hr. Redaktør! De bedes venligst give Plads i bladet for en Henstilling til "Mudderaa-
len": Da banen blev anlagt, blev Frejlev Station lagt i et "Skidthul" og langt fra Byen 
(men med Kvæg- og Svinefold, som i øvrigt er taget bort), for at Kettinge kunde blive 
Anneks og faa et trinbræt. Nu er Kettinge vokset til en Storstad og har selvstændig 
Station og skal nok nu have Kvæg- og Svinefold; Bil til eventuel Varetransport er der 
jo ved begge Stationer, men det er kun til dem, der bor nær ved. - "Mudderaalen" an-
befales at bugte sig gennem Pløret fra Amtsvejen til Frejlev St., som skimtes meget 
længere ude, da vil han hurtigt se, at Frejlev er ved at blive Anneks, og trænger me-
get haardere til Audibilen, eller hvad mener Mudderaalen om at etablere en Flyverute
Nakskov-Rødby Nysted-Kettinge-Nykøbing, den vilde ikke tage saa meget paa Vejene. 
Med Tak for Optagelsen! "Striglen". 

Nysted Avisen for 75 år siden: 
Døllefjelde-Musse Sogneraad afholdt Møde i aftes. 4 enker bevilgedes Brændsels-
hjælp. Der foretoges 1ste Behandling af Overslag for 1925-26. Det vedtoges at udskrive
37.200 Kr. i Skat, hvilket er 5.000 Kr. mindre end i fjor. Sygekassen bevilgedes 100 Kr. 
En Udstykningssag anbefaledes. Det vedtoges at udfærdige komm. Valglister i H. t. 
Lov af 29. Marts 1924. 

14. dec. Menighedsrådets nybyggeri i Adelgade 101 vil ændre sig fra det tidligere projekt ved at have 
en kortere facade ud mod Adelgade. Ved at vende byggeriet bliver der en højdeforskel på tre 
meter. I bygningen skal foruden kontor til menighedsrådet indrettes nye toiletter samt en 
konfirmandstue og et mindre øvelokale til kirkens kor. 

Byrådet
15. dec. Byrådsmøde afholder ordinært møde i byrådssalen på Rådhuset: 

• Lænkens lokalafdeling i Nysted er lukket på grund af for få brugere. 
• Den 2. december anmoder By- og Boligministeriet kommunen om inden årets udgang 

at indberette det planlagte støttede boligbyggeri i år 2000: Der anbefales: 8 stk. 
almene familieboliger, 10 stk. almene ældreboliger, 8 stk. private andelsboliger. 

- Og så er det sidste dag for at aflevere ansøgningsskemaer for de legatportioner Nysted 
Landsogns Uddannelsesfond uddeler til unge under uddannelse med hjemsted i Taagense, 
Vantore, Aalholm, Nysted Mark og Skov til Mogens Nielsen, Vantorevej 56. Uddelingen sker 
senere i måneden. 

Alle ældre og pensionister fra Nysted og Vantore indbydes til "Ældre jul" med andagt i kirken, 
og derefter er menighedsrådene vært ved et kaffebord i præstegården med hyggeligt samvær,
oplæsning og tid til at synge julen ind. 

16. dec. Øster Ulslev Boldklub indkalder til ekstraordinær generalforsamling med dagsordenen: Låne-
optagelse. 
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Park i Kettinge grusgrav
Entreprenør Troels Jørgensen inviterer til orienterende borgermøde i lokalerne på Fugle-
gårdsvej 6 over emnet: Hvordan kan den gamle grusgrav i Kettinge omlægges, så det igen er 
muligt at færdes i den. Grusgraven ligger bag Kettinge Savværk og dækker 14 tønder land. - 
Et kreativt område med ridesti, der i samarbejde med lokale rideklubber, kan etableres. 
Gangstier og gangbroer? Skal der være offentlig adgang? Tidligere har stedet været registreret
som mose i amtet. Planerne om et kreativt område kom lidt nærmere idet Troels Jørgensen 
købte den del af området der tilhørte Hans Rasmussen, Kettinge Savværk. 24 mødte op og en 
arbejdsgruppe blev nedsat for at tilgodese de mange synspunkter, der fremkom på mødet. 

18. dec. Gårdejer og byrådsmedlem Vagn Brædder, formand for teknisk udvalg, har købt The Cottage. 
Der er indgået en forpagtningsaftale med Henrik Mogensen, Øster Ulslev Forsamlingshus. Sæl-
ger er det københavnske investerfirma Land and Leisure A/S og overtagelsesprisen ønskes ikke
oplyst. Restauranten ventes åbnet den 1. februar, men de 16 lejligheder i komplekset er der 
allerede brug for. Åbningsreception regner Vagn Brædder først at holde 1. april. 

Folketidende for 25 år siden: 
Frejlev Andelsmejeri stopper for spandemælk, hvorved ca. 60 af de 182 leverandører 
den 1. januar må forlade mejeriet. De repræsenterer ca. 10 pct. af den årlige indvej-
ning. 

19. dec. Handelsstandsforeningens juleoptog og dermed også politibetjent Helge Dresslers sidste tur 
foran optoget. Siden 1981 har Dressler været ved Nysted Politi og holder til januar, hvor han 
fylder 60. 10 foreninger og 172 personer deltog. Der var mange tilskuere, der så optoget i det 
fine vejr, passere fra vandtårnet, gennem Adelgade til Gammel Torv. Førstepræmien (1.000 
kr.) gik til Sejlklubben, der præsenterede Kong Neptun og hans følge.

Jenny Ottosen, Døllefjelde fylder 80 år. 

Nysted Avisen for 75 år siden: 
Nysted Kommune ønsker Tilbud paa ca. 120 kbm3 Kampesten at levere paa Vanthore-
vejen og Pladsen ved Padekær. - Tilbud indgives til Udvalget senest 8 dage fra Dato. 
Nysted, den 18. Decbr. 1924. Udvalget 

Folketidende for 100 år siden: 
Afholdsagitatoren Sofus Rasmussen fra Nordisk Good-Templar Orden var lørdags i Ny-
sted og holdt foredrag i Teatersalen. Hovedtanken med mødet var at søge dannet en 
loge der i byen, da Nysted er den eneste by i Danmark, hvori der ikke er nogen afde-
ling af Nordisk Good-Templar Orden. Der har tidligere flere gange været agiteret for 
oprettelse af en loge, men uden resultat. Ikke heller i lørdags lykkedes det, men hr. 
Rasmussen har dog alligevel det bedste håb om ad åre at få en loge dannet. 

22. dec. Personalets julefrokost hos Troels Jørgensen fik firmaets vækstpris på 10.000 kr. til start af en
personaleforening. - 10.000 kr. er ikke mange penge for hver enkelt, så jeg supplerer med en 
check på 50.000 kr., sagde Troels Jørgensen, da han overrakte både vækstprisen og sin egen 
check til repræsentanter for den kommende personaleforening. 

Lokalhistorisk Arkiv har søgt om penge til en ”fast stilling” for en anvist medarbejder, der 
ydede en stor arbejdsindsats, men som ikke kunne forblive på arkivet. ”Nej til fast arkivar" er
forhåbentlig ikke endegyldigt - problemet omkring en lønnet arkivleder er påtrængende. 

Leif Nielsen, formand for Øster Ulslev Forsamlingshus søger ny vært. 

23. dec. Et selskab under Stig Husted Andersen, Aalholm har købt en landejendom på Møllevej ved 
Flintinge Å. De gamle staldbygninger er revet ned og nye opført med plads til 130 søer og 
2.800 smågrise. Det svarer til 248 dyreenheder og dermed behøver byggeriet ikke en land-
zone-tilladelse. Det holder sig lige under grænsen, der er 250 dyreenheder. 
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27. mandag. 
Folketidende for 25 år siden: 
Skyttehus: 200.000 kr. Frejlev Ungdoms- og Skytteforening og Vantore Skytte-, Gym-
nastik- og Ungdomsforening har i fællesskab givet sig i kast med et projekt, der mar-
kerer det mest bemærkelsesværdige samarbejde, to naboforeninger nogensinde har 
indledt på denne egn: De bygger et fælles skyttehus for 200.000 kr. Det skal ligge ved 
hallen i Kettinge og bl.a. rumme bane, der kan udvides. 

29. dec. Udkørsel af mad fra Solgårdens køkken til pensionister, skal fremover varetages i et samarbej-
de mellem andre kommuner og Zealand Care, oplyser socialudvalgets formand Arne Høegh. 
Vognmand Finn Bømler har hidtil har kontrakten, der udløber ved årsskiftet

30. jan. Byrådet skal træffe beslutning om den nye skolestruktur den 19. januar. Borgermødet i Ket-
tinge er derfor fastsat til den 11. januar - og der er stadig kommune valg om to år.

Nysted Avisen for 75 år siden: 
Mund- og Klovsygen er nu - trods alle forebyggende Foranstaltninger - efterhånden 
rykket os saa nær, at Nysted direkte berøres deraf. - Som man vil se af nedenstående 
Bekendtgørelse fra Politiet skal Byens Hunde fra i Dag føres i Baand eller holdes bund-
ne, ligesom den påtænkte Nytaarskoncert paa Hotellet er aflyst.

31. dec. Årets sidste dag i 1999. 

Kolofon
Nysted Lokalhistoriske Arkiv
Den Gamle Stationsbygning

Jernbanegade 24, 1. sal
4880 Nysted

Åbent 1. og 3. tirsdag i md. Kl. 19 -21
- som forsøg 2. tirsdag i md. Kl. 10 -12

Telefon 54 87 12 30 i åbningstiden.

Arkivet har blandt andet:
Kirkebøger for alle sogne i kommunen

Folketællingslister
Forhandlingsprotokoller

Foreningsprotokoller
Skoleprotokoller Læsesal med lokalhistorisk materiale

Nysted Avisen
Udskiftningskort

Billedarkiv

og der mangler materiale fra vor egen tid,
især efter 2. Verdenskrig

og omkring Kommunalreformen i 1970?

- hvad skete der egentlig i 1970? Kontakt Lokalhistorisk Arkiv

---o0o---
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